
Mais quatro mil
telefones na região

A partir do mês de setembro, a
Telesc vai acrescentar mais um

dígito nos telefones de Jaraguá do
Sul e região do ltapocu. Com isso,
a empresa pretende, ainda neste

ano, liberar mais quatro mil li
nhas telefônicas. Página 10
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Balduíno assume
SEGURANÇA

�

.

.

o PTB pensando Jaragua pode
na eleição de 96 A, 3a Companhia da

O secretário municipal de PolíciaMilitardeJaraguádo
Cultura, Esportes e Lazer e ve- Sul poderá ser transformada
reador licenciado, Balduíno em batalhão. Projeto neste
Raulino, foi eleito no domingo,
18, como o novo presidente do

sentido já está concluido e,

diretório municipal do PTB de agora, depende apenas da

Jaraguá, já pensando-nas elei- vontade política do gover

ções. Página 3 no estadual para ser implan-

Insatisfação com

a visita de Paulo

Afonso a Jaraguá
A visita que o governador

Paulo Afonso Vieira fez a

Jaraguá do Sul na sexta-feira

passada, deixou um clima nada

animadorentre lideranças polí
ticas e empresariais. O gover
nadornãoanunciou obrasenem

liberou verbas. Página 3-

Desempregados- da
Hass Ca�ados vão

cobrar na justiça

tado. Para atender Jaraguá
do Sul e municípios da re

gião, a políciamilitar tem um

efetivo de apenas 123 ho

mens, dos 140 autorizados.

Levantamentos mostram,

porém, que a região exige
pelo menos 205 homens. A

transformação em batalhão

permite que o efetivo atual

possa ser triplicado, o que
daria um contingente signifi-
cativo.

CriciúmaeChapeooense jogam
hoje, a partir das 18:30, no

"HeribertoHülse", aprimeirapar
tida da final da taça Plínio Arlindo
De Nes. O segundo jogo estámar
eado para sábado, às 16 horas, no
estádio índio Condá. Página 12

Setor

ter um
./

Com afalêndadecretada em

suas duas fábricas (Pomerodc c
Rio dos Cedros), a Hass Calça
dosdeixou desempregadosmais
de 2( lO trahalhadores que, ago
ra, tentam obter na justiça sa

lários e direitos ainda não pa-
gos. Página 4 Ângela (centro) venceu a eleição em Guaramirim

: VIA MÓVEI�I
LMó�ei�!��lusivos *

Página 5 .wg"MnfIJ ttunbem 'ncl"i controle do trânsito

ELEiÇÕES

Encontro doPPR trazAmin
A

eAngelaparaGuaramirim
Lideranças estaduais e regi

unais do PPR encontram-se
.

�este sábado, no parque de ex

posições de Guaramirim. O se

nador Esperidião Amin e sua

mulher, a ex-deputada Ângela
Amin.jaconllrmaram suas pre
senças nesta reuni ão que servi -

.

rá para, entre outras coisas, de
tinir () futuro do partido em

SantaCatarina. Um dos assun

tos em discussão está ligado as

eleições municipais do ano que
vem. Em alguns colégios elei
torais importantes, como

Jaraguá do Sul, a tendência é

disputar com chapa própria.
Ou indicando o candidato ma-'

jori tário.
Página 4
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EDITORIAL

Situação de
Embora o esforço desenvolvido em

nível municipal através do departamento de

Vigilância Sanitária da secretaria de Saúde,
a verdade é que jaraguaenses e boa parte da

população do Vale do Itapocu continuam
consumindo carnes de procedência ignorada
ou, quando muito, de endereço conhecido
mas manipulada sem os mínimos cuidados

previstos pela legislação vigente. Como já
ocorre em outras regiões do Estado -: em

Canoinhas, por exemplo - proprietários de

abatedouros de a;ves, s�ínos e bovinos do

ltapocu, acobertados por estabelecimentos
comerciais até de grande porte, negam-se
sistematicamente a trabalhar pelo sistema

cooperativado onde todos os problemas
ser�am eliminados, inclusive com a redução
de custós.

O Estado, por sua vez, não assume sua

tarefa fiscalizadora que se resume

praticamente à burocracia aboletada em

•

risco

Florianópolis porque não' tem - e os

governantes e políticos não demonstram a

mínima preocupação com isso - a estrutura

necessária para fazer valer a lei. Enquanto
isso a população continua comendo nem

sabe o que, à mercê de doenças bastante

conhecidas e já responsáveis por óbitos. É
bom lembrar que amortífera salmonela não

se limitá ao ovo.

Pior que"isso, tal situação espalha-se por
todo o território catarinense, principalmente
em relação-iaos chamados produtos
embutidos feitos com as sobras de carnes

muitas vezes já em processo de deterioração.
E o quadro é este, grave sob todos os

aspectos. Envolve diretamente a saúde da

. população pela qual o Estado é o responsável
na mesma proporção que lhe é atribuída a

responsabilidade de fiscalização. E sobre o

que, parece, não se vislumbra nenhuma

providência séria.

Albany Bussmann
\

Nossa Rio Negro coberta de luto
* José Castilho Pinto

Seguidamente estamos na

nossa cidade natal de Rio Negro
- PR, e a última vez foi em

fevereiro passado quando então

fizemos uma visita à querida
Albany 'Bussrnann, no seu

apartamento próximo ao Hotel
Rio Ne-

gro. Nes- "/)SStOIlSS
sa oca-

sião ela sm paz,estava

acama- qus,/da
da e sob

am/goncuidados

médicos,
procurando recuperar-se de um

'insulto cerebral.

Agora, no dia 15 de junho,
viemos a saber aqui em Jaraguá
do Sul, onde residimos, que a

estimada amiga faleceu no dia 21
.

lugar no dia 27 de maio à ess

quadro melancólico e lastimoso d

que falamos acima, com um cé

cinzento e de nuvens escura

ameaçando chover a qualque
instante. E acaso não seria ess

chuva iminente o verter de lá

grimas da natureza, já chorand
sentidamente o falecimento pre
maturo da senhorita Albany BlJS
smann?

A prezada família Bussmann
deRio Negro, os sentidos pêsame
deste colunista, de Eugênio V.

Schmöckel, Emílio da Silva
Frederico Carvalho. E para você
nossa cara e nunca esquecid
amiga Albaay, que Deu

Onipotente e Misericordioso estej
sempre ao seu lado.

* Jornalista
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Reminiscências
A energia elétrica em Iaraguã (JJ)

Se a distribuíçäo da energia
elétrica da Empresa Sul Brasi
leira de Eletricidade S.A. -

Empresul - era feita na - (Ma
triz) que ficava em Jaraguá, os

demais departamentos adminis
trativos ficavam em Joinville,
criando por vezes alguns
desentendimentos no trato diário
da complexa máquina burocrá
tica.

Uma delas era a questão da

energia e o semanário CORREIO
DO POVO em diversas

oportunidades, como porta-voz
dos interesses jaraguaenses,
queria esclarecer a cobrança de

uma taxa tida como ilegal sobre
a luz pública e particular, que
esbarrava na clausula do contrato

celebrado entre a então Prefeitura
de Joinville e a firma Eduardo
Kellermann & Cia., que dizia:

"Depois de decorridos IS anos do

presente contrato, o contratante

se obriga a baixar da tabela de

iluminação pública e particular
em 20%. Ora, argumentava o

redator do semanário, se esse

contrato foi lavrado em 18/01/

1919, portanto já há um ano e

meio que a Companhia cobrava

ilegalmente os 20%. Na ilu

minação pública a diferença era

de Rs. 93$000 mensais, o jornal
acreditava que a Prefeitura devia
tomar uma medida contra o

abuso.
O 'caso da luz', tendo o jornal

novo diretor, na pessoa do sr.

Honorato Tomelin, rendia novos

desdobramentos que eram abor

dados, onde entrava a Prefeitura e

o Conselho Consultivo de Jaraguá,
que não tomara conhecimento de
reclamos dos usuários e o jornal
prometia ir até a justiça para fazer
valer o seu direito. Rebentava nas

mãos do prefeito Waldemar

Grubba, deixando-o em situação
embaraçosa, como caso de extorsão.
Dizia-se que logo depois da

"gloriosa arrancada outubrista" (a
Revolução de 1930), o então

intendente municipal, por não ter

dinheiro ou por outro motivo

qualquer, ficou atrazada nos -

pagamentos da luz pública, cuja
importância estava calculada em

cerca de Rs. 22:000$000 - vinte e

doia contos de r6is - "à Bmpre$8 de

Eletricidade, manhosamente. foi

deixando crescer. certa de '1uc
faturamente daria o choque-mate.
E assim fez. Chegava ao auge

quando o prefeito oficiéu 11 Empresa
solicitando o aumento de 2 ou .�

lâmpadas na ilurn inação c a

resposta veio, dias depois. Era
lacônica. Quem não paga, não tem

crédito e o prefeito embatucou,
.embor a não responsáve l pela
situação. Veio o segundo caso, com

a publicação do "CORREIO DO

POVO" - o abatimento de 20%.
Novo ofício, comunica que a

clausula do abatimento estava em

vigor desde 18/01/1934. Nova

resposta: "Leia o art, 1.092 do

Código Civil: "Nos contratos

bilaterais, nenhum dos centra

tantes, antes de cumprir a sua

obrigação, pode exigir o

implemento da do outro". Os
demais assinantes de luz nada tem

com o caso, eles cumpriram
fielmente o contrato, tendo assim
direito. E, se não os tiver por parte
da Empresa. chamará às contas os

responsáveis pelo desleixo. A

Empresul, ou a Prefeitura, um

dos dois tinha que devolver o

dinheiro· .que os contribuinte�
pagaram-a mais.

O. "CORREIO DO POVO"
obtinha uma vitória 110 episódio:
"Soubemos que ficou ontem

resolvido o caso entre a Prefeitura
e a Empresul, pagando aquela a

importância do débito que tinha
com a Empresa, descontados os

20% cobrados a mais, desde janeiro
de 1934. Reconhecendo a Com

panhia o direito da Prefeitura,
ficava também assegurado aos

particulares que pagaram a mais".
Na Prefeitura Municipal

realizava-se reunião do Conselho

Municipal, à qual compareceram,
a convite, diversas pessoas de

destaque. Resolvido o caso dos

20%, vinha à tona o caso da taxa

mimma para força, ficava
deliberado que não permitindo o

Código de Águas qualquer
modificação, .sern que seja feita
uma revisão nos contratos

existentes, não se podia atender à

pretensão. Em compensação,
cortaram a força e a luz do jornal,
que não poude mais circular.

Fritz VOD J....p6 • 0'''5.

-de maio último, e nós num

lampejo de imaginação causado

pelo choque da notícia, visua
lizamos que no dia do fa
lecimento da Albany certamente

a nossa Rio Negro ficou não só
coberta de luto mas também

parada, silenciosa e triste,
parecendo que uma força es

tranha atuava sobre o povo

rionegrense gerando aquele mal

estar, desgosto e mágoa. A

própria natureza que em Rio Ne

gro é uma exuberância de luz,
cores e vida como bem com

provam o sol de verão cálido e

gratificante; as matas próximas
ao antigo Colégio Serãfico,
sempre verdes e floridas; o curso

d'água do rio Negro, largo, fundo
e caudaloso. Toda essa exibição
exuberante, diziamos, cedeu

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Retranca
(C.M.)

Serviço necessário
Na semana passada o Conselho Municipal de Trânsito reuniu

se com motoristas de táxi. Assunto: projeto tâxi-tur; boa
iniciativa, a princípio, desde que não se explore demais os

visitantes. De fato, a região tem particularidades que, muitas

vezes, não são incluídas em roteiros normais de turismo.

Primeiro, porém, é preciso que alguns profissionais sejam
reciclados, tanto no setor de relações humanas (omo em relação
a conhecimento geográfico. Alguns dão a impressão ao usuário

que não são daqui.

'Com razão

Afinal, o deputado Ivo

Konell (PMDB) tinha razão

quando disse que Jaraguâ do

Sul não deveria esperar nada
do governo do Estado para este

ano. De fato, durante, a visita à

cidade na sexta-feira, 16,'Paulo
Afonso, com outras palavras,
disse a mesma coisa. Portanto,
senhores, sentem e esperem.

Discórdia

Se s6 a visita de Pauló Afon
so já causou cizânia entre

alguns membros da chamada

bancada suprapartidâria

(deputados que dizem reivin
dicar para a região sem cor

partidária), imaginem sô quan
do alguma obra for, de fato.
liberada. Haja ventre para ta

manha gravidez: Nascerão, com
certeza, quintuplos. Por baixo.

De nível

Os eventos musicais que a

secretaria 'municipal de

Cultura, Esporte e Lazer tem

promovido, mostra bem o

tamanho da sede que a

população sente por bons

espetáculos. E já se pensa em

transferi-los para o parque

agropecuário quando a chuva

Épouco
Se o PFL atender a opinião

dos correligionários, levantada
em pesquisa feita no Vale do

ltapocu, mostrando tendência

de chapa prôpria na disputa
pelas prefeituras, caminhões de
dinheiro vão rolar. Basta ver

que, em Jaraguá do Sul, cidade'
de maior expressão, apenas um

deputado e um vereador são as

expressões máximas do partido.

Determinado

O ex-senador e presidente
nacional do PFL Jorge Konder

Bornhausen, já anunciou: as

coligações, no ano que vem,

com o PMDB ou qualquer outra
sigla, incluindo o PPR deAmin,
dependerão exclusivamente dos
diretários municipais. Prefe
rencialmente quando o can

didato cabeça de chapa for do
PFL.

Festejando
Prefeitura de Corupâ já

definiu a programação come

morativa aos 98 anos de fun
dação do munictpio, que vai de
r a 9 de julho. Ê sem; dúvida,
a cidade com maior potencial
turlstico do Itapocu, com

belezas naturals incriveis. O

que falta é capital da iniciativa
atrapalhar. Como aconteceu no privada para projetos nesta

sábado. área.

Louvável

O show do grupo Skank, já
confirmado para o dia 25 de

julho, no estádio João Mar

casto, será algo para 15 mil

pessoas. Quem levar um quilo
de alimento não peredvel, en
tra de graça. Quem preferir,
pagará R$ 5,00. Os alimentos
irão para entidades bene

ficentes que os darão aos

pobres.

Voltando

Vice-prefeito Alfredo Guen

ther reassume como titular no

dia 28. Durante 20 dias

substituirá Durval Vasel que
vai ti Alemanha, em companhia
do secretário Balduino Rau

llno, conhecer detalhes da

Schutzenfes: de lá e, também

tentar viabilizar à importação
de armas e munições para uso

dos atiradores daqui.

ASSUMINDO

PTB elege Balduíno Raulino

para presidência do partido
Jara,guã do Sul- o vereador

licenciado' e secretario municipal
de Cultura, Esportes e Lazer,
Ba l d u i n o

Raulino.éo
novo, presi
dente do
diretório do
Partido
Trabalhista

AmUN.,/CP
,

i

Balduino Rau/ino

(vice-presidente), Flavio Miorelli

(secretário), Gervásio Pauli (tesou
reiro) e Rudolfo Gesser, líder da

bancada peteb ista na Câmara de

Vereadores são os outros membros
efetivos da Comissão Executiva.
Como titulares do diretório, dez

membros representam o primeiro

com a cidade que lhe deu mais de
22 mil votos 110 segundo turno da

eleição do ano passado.
Como consolo, citou obras

realizadas na região durante o

governo Pedro lvo/Casildo MaIdaner,
da qual fez parte, a exemplo do
asfaltamento da rodovia Wolfgang
Weege (Jaraguä do SullPomerode) e

uma escola, por exemplo. Segundo
ele, o governo está consciente em

relação a importância que Jaraguá
tem no contexto catarinense e

nacional, porém deixou claro que as

obras reivindicadas virão de acordo
com o plano previamente elaborado

pela sua admínistração. O que

Visita do governador não
define as ações do Estado

01116.

d_pol1í.Brasileiro _

de Jaraguã do Sul, escolhido du

rante convenção municipal reali
zada domingo, 18. Balduíno, por
duas' vezes foi eleito vereador: na

primeira, com 1.028 votos pelo
PMDB e em 1993 pelo PTB, com
636 votos. Dos cerca de 650 filiados

que o partido tem na cidade, pouco
mais de 100 foram à Sociedade
Acaraí referendar a chapa única.

Segundo Balduíno, assumir o

partido agora exigirã muita caute

la "porque já entramos com um ano

eleitoral em andamento". Mesmo
assim, disse, daqui para frente é

pensar na sucessão nrunicipal do

, próximo ano, cujo evento vai de

pender, também, segundo ele, das

propostas de reformas políticas em

andamento no Congresso Nacio
nal. O raciocínio do novo presiden
te do PTB confirma, desde agora,
a intenção do partido em não dis

putar a sucessão do prefeito Durval
Vasel como chapa própria.

Orlando Bernardino da Silva

EM BRANCO

Jaraguá do Sul - Nem obras,
nem verbas. Em resumo, foi este o

saldo dã visita do governador
Paulo AfonsoVieira a Jaraguá do
Sul na sexta-feira, 16, atendendo
convite da Associação Comercial e
Industrial, Num discurso que durou
mais de quarenta minutos" t.
semelhança do ex-governador
Antonio Carlos -Konder Reis -

enfadonho, às vezes, Paulo Afonso
não assumiu nenhum compromisso
em relação a obras reivindicadas

,

pela cidade desde o governo ante

rior, preocupando-se mais em

deixar no ar alguma certeza de que
não está havendo discriminação

escalão do governo municipal:
Ademir Izidoro- Afonso Piazera

Neto, Flávio Miorelli, Gervásio

Pauli,lngo Paulo Robl, Rosemeire
Vasel, Sigmar Benno Lucht e o

próprio Balduíno Raulino, além do

prefeito Durval Vasel e do vice,
Alfredo 'Guenther,

'

significa dizer que algumas obras

poderão ser' para lisa das ou

entrarem em ritmo lento, como o

novo presídio e o centro

poliesportivo- que dependem do'

repasse de recursos do Estado para
_a conclusão nos prazos previstos.

Nos pröxímos dias 28 e 29 os

prefeitos da região da Amvali terão
audiências, já confirmadas, com os

deputados que integram a bancada

suprapartidárta das regiões nortel
nordeste. Os prefeitos vão levar as

,

'prioridades municipais e regionals
par a que os deputados possam
encaminhar. os pedidos junto ao

governo.
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FALÊNCIA

Pomerode-Trabalhado- 20 días e em duas parcelas e

nenhum dos funcíonârios.vaté
HassCalçados. AtravésdoSin
dícato dos Trabalhadores nasres da Hass Calçados, de Pö

merode, � maior empresa do
ramo no município e região,
vivem momentos difíceis. A

Indústrias do Vestuário de

Jaraguá do Sul, estão acionan
do judicialmente a empresa já
que os proprietários Teófanes
Hass e.sua irmã Teodânia, não
depositaram o Fundo' de Ga
rantia por Tempo de Serviço
correspondente aos. últimos

.

três anos.

A preocupação dos tun

cionärios cresce à medida em

que. a Hass Calçados também
consta da lista de sonegadores
do Imposto de Circulação de

MercadoriaseServiços (ICMS)
do governo do Estado. Os

salários, sistematicamente, se-
.

gundo o sindicato, vinham sen-
.

do pagos com atrasosde até

agora, recebeu os vencimentos
do mês de maio, tudo em total

descumprimentodaf'onvenção'
Coletiva de Trabalho da cate-

goria.anos, re

quereu
falência'

Ação
Até ontem cerca de 130

trabalhadores da Hass Calça
dos já haviam assinado procu
rações para que o sindicato
encaminha-se o pedido de uma
ação cautelar para o arresto de

. bens destinados ao pagamento
de dívidas trabalhistas, infor
mou o advogado Airton Sud
brack, Há dois meses a Hass

Calçados fechou sua filial de
RiodosCedros, onde90pesso
as ficaram sem emprego.

da empresa estão movendo

ações coletivas depois que a

juíza lraci Schiocchet, por'
decreto, deferiu o pedido da

RecomaqCAMPO

Mulheres agricultoras têm
encontrosobreseus direitos.
Jaraguá do Sul- A secretaria

municipal de Agricultura eMeio

Ambiente e o. Sindicato dos
TrabalhadoresRuraispromovem
amanhã, 22, na AssociaçãoAtlé
ticaBanco do Brasil, em Jaraguá
do Sul, o 10 Encontro Municipal

.

deMulheresAgricultoras. Segun-
. do o secretário ingo Robl quando
se fala emagriculturageralmente
se considera apenas a figura do .

homem. "Mas é preciso lembrar

que, na nossa região, milhares
delas desempenham importante

papel nas lavouras e que, igual
mente, têm direitos assegurados
pela legislação".

Até ontem, cerca de 120 .

mulheres já haviam provi
denciado inscrição para par
ticipar de duas palestras que fa
zem parte da programação,
versando sobre temas como os

díreitos trabalhistas da mulher

docampoesaneamentoambiental
e saúde. Este encontro também
terá caráter de integração entre a

categoria.
Recomaq Ltda. - Rua Quintino Bocaiúva, 148 - Fone (0473) 71-1477 - Fax (0473) 71-1996

..

Av. Getúlio Vargas, 754 - .Jaraguá do Sul
Rua Irineu VUlela Veiga, '103 -_ Guaramirim

BR-2S0 Km 55, 333 - Guaramirim
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Projetopara criar o batalhão Dirigentes de associações vão

,I p� J" l' �

t
�

,

t
conhecer procedimentos legais

aa
.

m emJaragua es apron o PI'(�)Xal.rllal(g)SUádl.das�t 2S_"Ule -24N,O'aS centandoqueháinuitodesco-
. ..1 nhecimento em relação a leis e

secretariamunicipal de Habi- procedímentçs legais. Estasdi
ração vai.reunirmembros dali fículdades, disse Izidoro, fo
diretorias de '18 assóciações rarn levantadas depois de al
comunitárias de Jaraguá do gumas reuniões promovidas
SulnasededaAssociaçãoCo- pela secretaria com os diri
mcreial e Indústrial. O encon- gentes das.associações.
t ro, segundo o secretário Ade- Pr-ogramação
mir Izidoro, tem como finali- A programação paraosdois
dadc orientar corretamente os dias de. reuniões com ali asso

dirigcnres destas associações ciações é extensa e engloba
em relação amelhoramentos e vários itens: o homem e sua

. projetos novos que, costumei- , visão demundo, anova ordem
ramentc, encaminham para o das relações sociais, o muni
poder publico. cípio, a prática comunitária, a

"Sentimos que a marona organização da comunidade,
'ocuparem as casas pagarão encontradificuldades, tanto na entre outros, com debates e

mensalidades ao Fundo e não forma dc como reivindicar conclusões. Assessores da
corretamente algum benclício secretaria estadual do Desen
para o bairro como na for- volvimento Social e da Famí
mulação dc dados que rc- lia, Cohab e Ordcm.dos Ad
sultarão cm algum projeto", vogados do Brasil deverão
observa o secretário, acres- .participar.

SEGURANÇA

J araguá do Sul - A 3"

Companhia da Polícia Militar
dc .Iaraguá do Sul poderá ser

transíormada em batalhão. A

informação roi prestada ontem
pelo comandante Rogério
KrUlrllin, _

u c rc s- Iletivo
cemank 1

, quepro- poderó'
jcto ncs-

ser

triplicado
tc senti

do já cs-

tü pron-
to.aguar-
diuxkl apenas a autorização do

governador Paulo Afonso

Vieira para a liberação dc re

cursos. A mudança para a con

dição dc batalhãodará à PM dc

Jaraguá (to Sul a possibilidadc
dc triplicar seu efetivo, aumcn-
tundo a segurança não só na

cidademas, também, em muni

cípios da região do Vale do

Itapocu,
Hoje, a companhia, da polí

cia militar tem um efetivo de

123 homens em .Iaraguá,
distribuidos pela região, com
limite para 140homcns. O ide

al, segundo Kumellin, seriauma
guarnição dc 205 homens para
atuarem no trânsito e na

segurança .pública. Um dos

problemas maiores da PM que
a impcdcm de completar o eJC

ti vo dc 140 homens está na

habitação. Hoje, sem contar os

que pagam aluguel, 2,8 polici
ais militares moram em depen
dências do próprio quartcl, al
guns vindos dc cidades distan
tes como Laguna, Tubarão e

Lages.
Neste sentido, a secretaria

mumcipal dc Hahítação e o co
mando local da PM estão dan-
do um primeiro e importante
passo, com a construção de

casas com 36m2 ou 42m2, des
tinadas a policiais militares. A

mão-de-obra será fornecida

pela polícia enquanto que a

prefeitura cederá a infra

estrutura, material dé cons

trução c os projetos. Junto a

Associação Comercial e

lndustrial, ambas as partos
tentarão conseguir a doação dc
um terreno ao Fundo Rotativo

Hahiracioual.

,Condições
As famílias dos policiais que

poderão comercializar os imó
veis antes de I () anos, prazo do
financiamento que serä leito

com reserva dc domínio. Hoje,
estas unidades representam

.

prestações em torno dc R$
50.0D. por mês mas, com o

jrabalho de parceria, o valor

será ainda mais reduzido.

Cidad« terá ",a;.� p"lidai.� "a.� rlla.�

RECICLANDO

SÃOJOÃO

General Rondon faz a sua
festa junina nes« sábado

Massarunduba - Nil para o pagamento dos custos

próxi-mo dia 24 (sábado) a da mão-de-obra com a pavi
partir das 16 horas, o Colégio mcntação do pátio interno do

Estadual General Ronden, dc colégio, uma' reivindicação
Mas-saruuduba.promovc sua antiga que ú APP, com

jü tradicional lcstujunina. Ca- , participação da prefeitura, será
sarucnto caipira, pau-dc-Iira c .cxccutada no mês dc julho.
dança da quadrilha são cvcn- Por outro lado, numa iniciati
tos que fazem pane dos feste- vadoGrêmio EstudantilDirlei

jus CI))l1 pan icipaçãndirctados Parisi. com total apoio da APP
ulunos das séries do I" grau. e dos alunos, começa no

A' part ir das I X:�O. próximo dia 2A (segunda
apresentação do coral du Co- feira) a Campanha do Aga
kg io Estadual Ro land salho. Tudo o que for arrcca

I )ornhusch. dc Juruguädo Sul. dado scrádistribuido pelaCasa
l 'iu )1IIUCO IIIHis tarde. ÜS da Aruizadc às Iarnílias carcn-

2():()(). COIII�\'a um bingo que tcs. Os promoturcs da campa
sllrtear,í valiosos prêmios nha esperam a participação
l'IIIlHI uma tevê.uma bicicleta efetiva da comunidade na do

l' um kit escolar completo, açãodc agasalhos G calcados,
dlladl IS pela ,\SSI lcia�'üll dc em bom estado e limpos. já
Pais " Pr. IksSI lI\.'S da escola, que há muitas famílias no mu-

Scgund. I in tunua a d ircção nicípio impossibilitadas. Iinan
dll General Rundon. toda a cciramcnrc. dc acessarem a

,lrr�cada\ãll obtida reverterá tais necessidades.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FAZENDO

Secretaria continua com as ÄLE;�;te do gue"eiro no

obras âe asfalto nos bairros cinquentenário da paz
Jaraguá do Sul- "A ci

dade se transformou num imen
so canteiro de obras". A afir

mação é ,. dillilz
do secre"' -

tário mu-. ,,;t.,
nicipal de ,,,••
Obras e I,'"''m,1rtIs
Serviços1Il'.".Públicos, -----
Afonso Piazera Neto, analisan-
do diversas obras que estão
sendo realizadas pelo poder
público.

.

. Co,,"""'cis ti. nuu ITftÚÍD Letuttlro e Fra"cisco Bnu.c"", já
co"cluUlo

A pavimentação asfáltica.
nos bairros Rio da Luz e Ana

Paula, a adaptação de diversas

ruas da cidade para a implanta
ção do novo sistema viário

"que vai tirar o trânsito pesado
do centro e humanizar a área

central, entre outras coisas),
são es destaques do momento,
ao lado das conquistas no setor
habitacional, e de diversas

melhorias. nos bairros periféri
cos.

Na área de habitação, o se-
.

cretário rramicipal Ademir
Izidoro destaca a construção'

e o.� brasileiros da idade
militar eram convocados

para formar a Força
Expedicionária Brasileira,
ele recém casado, não teve
outra escolha que não

acompanhar como pra
cinha da FEB e lutou com

todo denodo e como

intrep ido- soldado nas

trincheiras dos campos de
batalha da Europa,
superando-se a sipróprio
para sair ileso da san

grenta refrega, concor
rendo com sua lutapara o

restabelecimento de uma.

paz que, neste ano,

completou o seu cinquen- .

tenário, elepróprio ainda
acompanhou. Retornou
em 1945, coberto de

glórias militares, impon
do-se como cidadão pres
tante até o seu derradeiro
dia.

Seu desaparecimento
foi muito sentido na

sociedade jaraguaense,
deixando desolada a sua

esposa Elfrieda, os filhos
Durval. Iris, João, Osni,
Marlene e Valério, além de

noras, genros e numerosos
netos. Carlos Frederico
Vasel deixou exemplos de
vida que serão lembrados

para todo o sempre.
(E.V.S.)

A morte é a conse

quência da vida e Guerra

Junqueiro, certa vez,

também quis definir,
dizendo que "0 problema
da morte é, no fundo, o

problema da vida".
O prezado amigo Car

los Frederico Vasel que ora

desaparecepara ingressar
na imortalidade, deixou
esta vida terrena às 10:20
horas do último dia 15 de

.

junho, no Hospital Nossa
Senhora das Graças, em
Curitiba, deixando deso
lados sua esposa, seus

filhos e demais familiares
que tinhamno "Popo'í=seu
apelido carinhoso - um

amigo de todas as horas,
daí o sofrimento diante o

inopinado desenlace.
Carlos Frederico Vasel

seguia as pegadas de seu

pai, Curt e enfrentou
muitas lutas pela sobre
vivência. Quando do
transcurso de suas bodas
de ouro, em 30 'de dezem
bro de 1993, lembrava
mos o drama vivido da
década de quarenta, ou

maisprecisamente 30-12-
1943, quando se realizou
o seu casamento com

Elfrieda Wagner.
O mundo conflagrado

exigia novos combatentes,

de mais 16 casas 'populares no será pintado.
Conjunto Habitacional da Tifa No setor de obras publicas, a
dos Martins, com recursos do prefeitura já colocou nada Im-

. Fundo Rotativo, em conjunto nos que 3.400 tubos na estrada

COq11 construção de . mais 16 de Rio da Luz. O local está

casas, também no mesmo local, sendo preparado para receber
caracterizando a terceira etapa pavimentação asfáltica num

do Conjunto da Tifa dos total de 1.700 metros lineares,
Martins. A inauguração oficial numa . primeira etapa.' O
das casas já entregues (em 00- bairro ÃiiaPaula nem parece
mero de 11) e das que serão mais o mesmo. As principais
construidas esta marcada para ruas já estão asfaltadas e os

o dia 24 destemês. Todo o local moradores não. enfrentam
receberá melhor iluminação, mais o problema da lamae do

ajardinamento e centro social pó.
I

CARTA À REDAÇÃO-------------
Sr. Diretor,

Na edição do "CORREIO DO POVO" datado de 31 do mês p.p;, na coluna
Retranca, sob tüulo "Iiro pela Culatra"foi noticiado que o Deputado NO KONEU (PMDB),
teria afirmado que colocaria na porta das empresas dó Sr. Ademar Winter, as 24hs diárias sob,
as vistas da fiscalização de tributos estaduais.

. O Deputado NO KONEU (PMDB) vem contestar tal afirmação, pois não é
verdadeira e quem forneceu-a à Imprensa está faltando com a verdade-pois o próprio Sr.
Ademar mnter seria incapaz de prestar tal afirmação, simplesmente porque é infundada:

.

Tratando-se de informação descabida e inverídica, plantada na Imprensa por
. pessoas maldosas com intuito único de gerar polêmicas e antagonismos, aproveitando-se do
[aio recente da salda do Sr. Ademar mnter do PMDB para criarem a discórdia e à cizdnia
próprias de pessoas de carater mal formado.

.

Inveridica ainda porque, a fiscalização de Tributos Estaduais é um órgão p�blico
com comando e coordenaçãoprâprios a serviço e inreresse da sociedade caiarinense emfunções
que lhe são peculiares e não a serviço e ou a mando deste ou daquele cidadão, merecendo
maior- respeito e consideração por pane de pessoas desatinadas de plantão que de forma
solene, passam para a Imprensa informações sem nenhum amparo, dando vazão a sua

imaginação doentia.
.

Pelo direito de defesa e resposta, agradeço e firmo-me mui,
Atenciosamente, -

PIPEPUTADO IVO KONEU
Coordenador de Ati.,idmJes Politicas

Reginaldo Schiochet
\

.
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VARIG
Fone(O�73J71·0091 I

Fax(0473) 72-3363

IMOBILIÁRIA.
.

CRECI0039-.1

IRACEMA
FAÇA UM BOM NEGÓCIO NA 'IMOBILIÁRIA IRACEMA,
COM SEGURANÇA E TRANQUILIDADE, POIS ELA 'LHE

OFERECE; TODA ASSESSORIA JURfDICA

RUA EXPEDICIONÁRIO CABO HARRY HADLlCH, Ne 783
'

SALA 03 - TELEFONES 72-1626 - 72-1395 - 97-9274

Imóveis para venda
CASAS

- Alvenaria, 130,OOm2 em terreno de 355,00m2, de esquina, ideal para
comércio, em frente ao supermercado Getulio, Vila Lenzi,
- Alvenaria, 180,00m2, com 1 suíte mais doi� quartos, grande sala, demais
dep. Próximo à Indústria Reunidas em rua tranquila. Pàrcela-se

.

- Alvenaria, 120.00m2, 03 dormit. demais dep., localizada no bairro
CHAMPAGNAT.

'

- Alve�aria, rua Jorge Lacerda, centro, com 3 dormitórios, mais uma suíte
... 2 BWC, cozo lav.

TERRENOS
, .

- .com 684,00m2à ruaMax Nicolau schmídt, ao Preço de R$18.000.Medindo'
645,OOm2 à rua Friedrich W. Sonenhol- Preço R$ 20.000,00.
- 'Com 455,OOin2, situado à rua Erick Mielk, próximo à Verdureira Raquel.
- Próximo ao Hospital do Morro, com o preço de R$ 8.000,90'sendo 50% de
entrada e o restante em 10 parcelas.
- Localizadoà ruaSTOS. DUMONT,mendind0392,OOm2';Preço R$16.000,OO�
- Na A. A. Ziemann, c� 435,OOm2 - Preço R$ 15.0pO,00 parcelados. ,

- Localizado na FIGUEIRA, próximo à ASSEM:BLE;IA DE DEUS, medindo
825,00m2 com o preço dê R$ 17.000,00.
- Com 378,00m2 localizado no bairro do Champagnat.

ÁREAS
- Sítio, sem benfeitorias;- 77,OQm de frente para o asfalto, próximo a

PiÇARRAS, com área total dê 23.639;OOm2•
- Medindo 91.000,OOm2, de frente pt asfalto da rua ITAPOCUZINHÖ, 3 km

,

. após o trevo para SCHROEDER, próprio pl indústria ou loteamento, Aceita
. casa e parcela, na negociação.

,

- Fazenda com 930 mórgos, 1.116,OOm de frente pl 6 asfalto e 100Qm de
área construída e 210 cabeças de gadO.

COMPRA - VENDA - ALU,GUÉIS
. ,ADMINIS,TRAÇÃO DE IMÓVEIS

J. Santos
�

Comércio (iI' ,\latl'riai.\· det'lIm·trllriio e Transportes Ltd«.

MATERIAis ELETRICOS . HIDRÁULICOSI.

I:
II
II
II '

II

. TÚDO PARA VOG� CQNSTRUIR, DESDE A FUNDA�ÁO ATE O ACABAMENTO

Rua .Joinville, 1389 - FONE (0473) 71-5676
JARA(;UÁ D() SUI.J - SC

-} ..

,RIO-SUL
Fone(0473) 71-0091
Fax (0473) 72-3363

I

Ja..aguá do Sul
No próximo dia 16/07 uma caravana de nossa cidade
estará' participando do Programa Global Domingão do
Faustão. Além disso, visitarão. os principais pontos
turísticos da cidade, maravilhosa - Rio de Janeiro.
Interessados ligar para 72-3206, falar com Tânia

SE VOCÊ QUE'R!
* Casa de alvenaria
com 120m2 (ótimo aca-

. bamento). Terrenocom
304m2 todo' murado,'
na: Rua 25 de Julho, .

Vila Nova. (Aceita-se
parcelamento)
* 'Casa de alvenaria'

com 70m2, terreno com
420m2. Rua Pedro

Winter, Barra do Rio

Cerro. Preço: Só R$
12 ..000,00: . (Aceita-se
material de construção
como parte do paga-

- mento). .

NÓS TEMOS.
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VENDE-SE
UnoCS/86 com vidroselétricos,
aros esportivos, em ótimo esta-

VENDE-SE . do. Valor R$ 5.800,00. Tratar
Terreno na Ilha da Figueira,· fone 72-1722

próx. antenadarádio.Medindo -----------

750m2• Livredeenchente. Valor
R$ 5.000,00. Tratar föne71-
4187 ou 72-0868

VENDE-SE

Passatl82 gasolina, cor cinza
metálico. Tratar fone 79-1239
cl Alexandre

VENDE-SE
Gol CL 1.8/92, ar quente e

outros acessórios. Troca-se por
carro de menor valor. Tratar
fone 79-1239 cl Alexandre

VENDE-SE

Go1/94, verde escuro metálico.
13.000km. Tratarfone72-2470

VENDE-SE
Telefoneprefixo72. Tratarfone
72-2470

SALM038
Ler 3 vezes ao dia durante 3
dias. No4°diamandarpublicar
eesperaroqueacontece(M.S.)

Miner, Rua
Mal. Deodoro -

Apto. cl 02
quartos

MesoClíni,ca
MEDICINA ESTÉTICA

MEDICINA ESTÉTICA ESPECIALIZADO EM:
- Tratamento de CeluUte e Gordura Localizada
(Mesoterapla e Eletrcflpolora.e);

-

- Tratamento Flaclckiz Muacular

(01111_ e Abdomem), Sculpteur
- Emagrecimento;
- Drenagem Llnltltlca
- Tratamento Eat'tlca Facial

(rug.. , mancha••enla, re)uvenHCImento).

Rua João Marcallo, 13 - Sala 105 - EdU. Dorringos Chiodini
Fones (0473) 73-0618 e 72-2294
Jlraguá do Sul- SC

Loteamento
do Juca
Lotes cl
337,OOm2.

Casa em Loteamento VILA NOVA - Casa nova em alvenaria c/

em Alvenaria alvenaria cl Versalhes- Terre- em alvenaria cl Casa em
343,OOm2,

c/70,OOm2 piscina cl no c/ 450,QOm2
394,40m2. Rua Guilher-

fundos da

178,OOm2 edificado c/ casa JARAGUÁ
me C. Wackerhagem FABRIL

VILA NOVA· Casa
RIO DA LUZI

Terreno com - ierreno cl
1.395m2 - Rua 29 Terreno cl Casa em em alvenaria cl Terreno cl 9.000,00m2 Casa em
de Outubro- 3.400,OOm2 edificado cl alvenaria cl
pröx a Javel 181,OOm2 16.365,OOm2 .

casa em 300,OOm2

Casa em

alvenaria cl

210,OOm2

��!}c-Z2�!
., CRECI1741-J
IMOVEIS

COMPRA· VENDE· LOTEIA· ADMINISTRA· INCORPORA

CASAS
• Sobrado cl 310m2 (Rua 35 - Pröx, Apae - Piscina/Sauna/Garagem 3 vagas/Móveis Embutidos) - R$ 250.000,00 "Parcelado"
• Sobrado cl 300m2 (Rua 446 - Pröx, Vieirense) - R$ 98.000,00 - "Aceita Carro/Parcelar"
• Sobrado cl 300m2 (Rua Conrado Riegel- Pr6x. Ferro VelhoMarechal) - R$ 120.000,00 "Aceita imóvel menor valor /carro"
• Casa alv. cl 140m2 (Rua 205 - Ao lado·do Juventus) - R$ 25.000,00 "Aceita carro/terreno/parcelar"
• Casa alv. cl. 200m" (Rua Vitorino Stringari - Próx. Weg I - com piscina) - R$ 70.000,00 - "Troca por apartamento"
• Casa alv. c/140m2 (Rua 417 - Vila Lenzi - Pröx..Colégio Giardini Lenzi) - R$ 30.000,00 - "Aceita carro/terreno"
• Casa alv. c/140m2 (Rua Horácio Pradi, 161·- Próx. Condomlnio Azaléias) - R$ 30.000,00 "Aceita carrolim6vel- Valor"
• Casa alv. c/110m2 (Rua Cristina Bauer, 91- Schroeder - Próx. Salão Borchardt) - R$ 25.000,00 "Aceita carro/Parcelar"
• Casa alv. c/100m2 (Rua Júlio Tissi - Esquina Comercial- Nereu Ramos) - R$ 33.000,00 "Aceita ParcelarITerreno em Jguá"

.

APARTAMENTOS
• Res. Amizade (2 qtos + garagem - bloco 2 - 3° andar) • R$ 16.000,00 + financ. CEF - 'Ace�a carro até R$ 9.000,00'
• Ed. Argus (cobertura Duplex em ahlssimo padrão - TOda mobiliada + biblioteca/barzinho/lareira, etc) - R$ 160.000,00
• Ed. Carvalho c/184m2 (1 suite + 3 qtos - Todo mobiâado) - R$ 70.000,00 + Financ .. "Troca pl apto Bai. Camboriú"
• Ed. Otávio Correa c/180m" (1 suite + 2qtos + dep.) • Próx. Hotel Etalan - R$ 55.000,00 + Financiamento 7 anos
• Prédio em construção na rua da CEF • Aptos cl 2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Financ. direto. Entrega junho/96
• Prédio em construção (projeto p/4 aptos cl 175m" cada) - RS 25.000,00 "Inclui terreno cl 495m2 + obra + projetos"

.

TERRENOS
• Terreno c/601m" (condominio Azaléias - Último da rua) - RS 30.000,00 ou "Aceita carro/Parcelar"
• Terreno c/3.230m" cl casa anliga (Rua Jorge Czemiewicz - Ao lado da Marchitex) - R$ 130.000,00 ou "Parcelado"
• Terreno cl 737m" cl casa antiga (Rua Pedrá Francken - Pr6x. Antiga Rodoviária) - R$ 85.000,00
.. Terreno cl2.500m" (Schroeder- Rua Valentin Zoz) - Entrada RS 2.000,00 + 12 x R$ 600,00 reajustado p/ Poupança
• Terreno c/416m2 (Loteamento Liodoro Rodrigues-lote 10B - Próx, FERJ)· RS 8.000,00 ou "Parcelado"
• Terreno cl 565m2 (Rua José Picolli- Estrada Nova- Pr6x. ao Mercado Brasão) - I'1S 12.000,00 "Aceita Carro/Parcelar"
• Terreno c/695m2 (Rua dos Imigrantes· Acesso da Faculdade "FERJ") - R$ 15.000,00 "Aceita Parcelar/Carro"
• Terrenos Resideneial Henrique Behling (próx. Salão Amizade) - A partir de R$ 10.000,00 (lU em algumas parcelas
• Terrenos Loteamento Píazeral (Ilha da Figueira) - A partir de R$ 6.000.00 ou entrada R$ 1.500,00 + saldo parcelado
• Terrenos pr6x. FORUM (Rua 172 - Arthur Gumz "Lado Direito") - RS 35.000,00 ou "Parcelado"

SALAS E PONTOS COMERCIAIS
.

• Edifício Miner 17m2 (Vende-se a Sala - Térreo - Ao lado do Foto Loss) - R$ 20.000,00 ou "Parcelado"
GALPÓESICHAcARAS

.

•

Galpão c/800m2 + casa alv. cl 233m2 + terreno plano cl 26.549m" (Santa Luzia � Centro)- R$ 140.000,00 "Negociáveis"
• Chácara cl 180.000m" (Estrada Garibaldi - 15km do centro - Nascentes + Casa antiga) - R$ BO.OOO,OO 'Negociáveis"
- Chácará c/110.000m" (Estrada Garibaldi - Ribeirão dos Húngaros - 12km do centro - nascentes) - R$ 20.000,00
• Chacará c/125.000m2 (Ribeirão Grande - Próx. Nereu , Casa alvJranchos/água própria) - R$ 120.000,00 "Parcelado"

alvenaria cl 270,OOm2 -

Rua Jorge Lacerda
Casa em

alvenaria, cl
3 quartos

Casa em

alvenaria cl
126,OOm2

RIO DA LUZ - Sítio
cl 45.000,OOm2 -

Próx. aCeval

Terreno de

esquina cl
579,OOm2

- Casa em
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MPB com cara nova
A recém-criada gravadora Cedro Music do Brasil,.em São

Paulo, esperarenovar aMPB, o Pop e oRock nacional. Paraisto,
odiretor da gravadora, LalloMoreyra, pretende lançar ainda este
ano novos valores da música do Brasil e avisa: "o critério de

avaliação serámuito rigorosa. Telefones para contato (O11) 579'-
5662 ou 579-4917

.

Genie & Informacões

SCAR Por falar em.;
Nesta sexta-feira, na Sode- ...Sindicato do Garga, na

dade de Cultura Artística de promoçãodc quarta-feira pas
Jaraguá do Sul, acontece a sada na _ boate Marrakech,
apresentação de novos talentos . promovida pelo bar, tinha gcn
do piano à nível nacional, entre te saindo "pela "culatra". Se
cles.Paulof'iádeAndrade.Aldo

.

grandes promoções não vêem
Martinez Lópes, Sérgio Pon- para Jaraguá do Sul, ao menos

tes, Islei Mariano Corrêa e noites como aquelas deveriam
Rodrigo vilarken. A entrada é acontecer mais vezes!
franca e o concerto começa às Será?
20h30min.

Vida boa
Depois de um longo período

de jejum de shows, finalmente a

-Depois de ser premiadacom .
sociedade jaraguaense poderá

a escolha de sua sugestão para curtir uma banda que está nas

o novo nome doGargamel Lan-
. paradas de sucesso. Skank, dia

ches - Sindicato do Garga -, 25. de julho, no estádio João
Cláudia Barrados está se delí- Marcatto. Promoção da prefei
cíandono sol de Porto Seguro. tufa municipal.

Santa Felicidade (PR) - A foto
ao lado foi feita no elegante
Restaurante "Chalet Suisse",
no instante em que o maitre
documentava a saudação e o

"parabénspra você", àRosane
Beatriz, esposa do empresário'
lrineu Buerger, que aniversa-'
riava no dia 16/06/95, a que
compareciam os·pais corujas .

da Rosane. "Gente & lnfor
'mações"cumprimentaaanive
rsariante. (E. V.S.)

VESTINDO VOCÊ
DE CORPO INTEIRO

. GETÚLIO VARGAS, 55
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Marisol aposta nas cores IJaraguáemDançarecebe
·

-

l'nvernofr()5 inscrições até 30 de julho
VIvas para o '7 _ JaraguádoSul-Atéoproximo venilnas unidades escolares, nas

dia 30dejulho asécretanamunící- faixas etárias de 7 até 15 anos (e
DiWlgaqAo pai de Cultura, Esporte e Lazer vai acima). Para as academias e outras

receberasínscríçõesparaol.laraguä entidades, categorias livre, de 7 a

NOVIDADES

J araguä do Sul - Com
modelltos que vão fazer a

cabeça do púhlico jovem; a

Marisoi
lança ho- ,ritltJtles
je - .abcr- /lIs."'''llIs
tura ofi-

c i Cl I do JI"tl ,si,
invcrno-, ,

sua cole- .'/'111

ção para a estação. Cores
vi vas, entreelas. azul ultramar,
cinza turfac vermelhomagenta
destacam as roupas, todas con
feccionadas em meia malha,
molcton pesado Iclpado,
sunlunado leve pe-nteado,
molcton strcch e mnleton mé
dio mescla grafitc íclpado, Ao
todo são 63 modelttos. sendo
24 para a coleção Icminina,

Objcti vando valorizar o cor
poda mulher, a Marisol variou
seus modelltos. que Vai desde
os comportados, com o requin
te da sensualidade. até o sexy,
com ousadia Iina. A novidade

. pura a roupa fcminina são os

tecidos utilizados na confecção
dc blusões,

MODA

CULTURA

em Dança, um concurso de danças
popularesqueobjetivaestimularas
formas inovadoras de pesquisa em
dança popular a nível de cidade e

região, divulgare incentivaradan
ça popular no meio escolar e valo
rizar e incentivar o intercâmbio

entre grupos quecultuam estaarte.

O I Jaraguáem Dançaacontece no
.

_ período de 22 a 24 de setembro no

ginásio de esportes Artur Müller,
em Jaraguá do Sul.

Oeventoestende-se porcatego
rías - infantil, infanto-juvenil e ju-

14 anos e de 15 anos acima Cada

unidade escolar terá direito a apre
sentarumacoreografiapor catego
ria, cabendo às academias e outras

entidades duas coreografias, não
na mesma categoria, neste caso

incluindo o ballet clássico, dança
modema e jazz. Um júri especi
alizado, de cinco membros e mais

um presidente, julgará os concor
rentes que terão premiações em

troféus,certíficadosemedalhas para
os )0, 'l:' e 3° lugares de todas ,LO;

categorias.

JOGO

Knopp quer ver os cassinos
funcionando nos estados

A garotada começa o inver
no COIll o pé direito no que diz

respeito à moda, Li lica Ripil ícu
e Tigor T. Tigre lançam .35
modelltos pura os baixinhos.
todos levando a marcaMari« 1).

Para as meninas. além dos

modelos hásiCl lS ou cl ahl lradl lS.
o vcsudo ganha sua \'CI no

mundo da moda. trazendo nos

ugasulhos listras e pintas dllS

hichi nhos do zoológic», J:í 11S

garotos, recebem em seus 1111 1-

dclos estampas das pistas dc

corridas. uni rImncs c L'I 11\'S das'

mcllu ircx equipes (II I aU(l1I11I lhi
HSIIII 1,

TI xín u CI lll\'àl 1M ari« II pl xlc
ser encontrada nl IS divcn IS pl 111-
(I IS dc venda cspalluul. IS pllr
t\)do Brasil. ou lia f;íhril'a, ,'III

.Iaragu<Í do Sul.

Brasília - A proibição do jogo
no Brasil, menos para as loterias

que o próprio governo implantou
c aos bingos autorizados pelomi
nistério da Fazenda, completa 50
anos cm 30 de abril dc 1996, A

reabertura dos cassinos, porém,
tão comuns em pafscs como o

Paraguai. Uruguai e Argentina,
pode estar próxima. O ex-deputa
do Dereie Knopp, h(�ie diretor dc
Marketing da Santa Catarina Tu-

�f

Jlodelitos que vão deixar os homens de cabelo em pé
.

Lilica Ripilica e Tigor T. Tigrepara as crianças

E�tilo ,mpeca lta ('ole('ão im'enlO fiara m f;aixi"IIO,�
'\

rismo (Santur), autor dc projeto
neste sentido, vai estar hoje em

Brasília fazendo uma palestra
para os membros da comissão es

pecial "Jogos c Cassinos" da Câ

mara dos Deputados, Vai propor
uma alteração em seu projeto ori
ginal: o Congresso Nacional apc-
1Ié1S. revogaria a proibição do jogo
e cada estado faria sua legislação
própria, como ocorre nos Estados

Unidos,
.

TELEFONIA

Região ,do ltapocu ganhará
mais um dígito em setembro

.J:,r:,�uá du Sul- Visando au

mcntar a capal;idade da central,
rad litando o Iluxo dc ligw.fio, a

Tl'I lo' SI.- Ik .Iaragllú do Sul vai in

corporur, a partir dc setembro,
mais 11m numcro no DDD, valeu
do uunbcm pura a rcuiào do Vale
do ltapol"lJ. Com a mudança, os
II II II I ,'!'I IS lL'krúlIÍI."os da regiiill
l'as'-ar:H I a 1,'1' ,-,'k' dl)!lllls, \I l(1I,'
\ ,'llIlIl"IlI"I\'11I11I lias pnucipuis ci
d:Hks Ik Santa ('atarina_

Dc acordo com o gereute local
da Telexe. José Alencar Lemos,
a mudança ampliará .a qualidadc
dc informações e melhorará o sis

'tema dc telefonia em Jaraguä do

Sul. Devido a inclusändc mais um

dígito, a Telexe pretende. ainda
cstc ano, ampliar em mais quatro
mil linhas telefónicas na rcuião.
Exrst,: atualmente 7.40() tcrmi

nai-, convencionais e 7 _l)OO celu

lan:s_
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prisãopreventiva de suposto Cinco acidentes no final de
.

.

'.'

d
'.

C I· semananoperímetrourbano
assasSlnQ o Jovem' e So. Jaraguá do Sul - A chuva dentes,semvítimas.Às2h4Omin

que caiu durante todo o final de . damadrugada, oChevetteplacas
semanafoi aprincipal causada LXJ-0700 bateu na traseira do
maioriados acidentes queacon- Gol,LXO-7590.Na rua loinvil
teceu no perímetro urbano de le,umacidentecomabalroamento
Jaraguá do Sul. transversal envolvendo os veícu-

No sábado, na rua 25 de losMercedesBenz,plaeasLXZ
Julho, próximo aoPostoMime, 0883 e o OpalaRN-7326 ocasí
oSantanaplacas LP-0238 coli- onou apenas danos materiais. O
diu frontalmente com o Fusca último acidente registrado pela
placas JS-30.25. Ninguém saiu políciamilitarnodomingofoi na
ferido. Na Vila Lenzi, outro Marechal Floriano Peixoto. O

acidente, envolvendo a Parati Del Rey, mW-8364 colidiu na

placas QS-1790e o Fusca, JS- traseira do Versai.Iles, placas
8923. Somentedanosmateríaís, AET-8769. Ninguém semachu-

do ano passado, nas proximidades
do salão Schopping Club.
Athaides Mendes da Cruz tam

bém teve prisão preventivadecre
tada, pelo mesmo crime, no mês

passadomas já está em liberdade.

Em entrevista areportagem do
CORREIODOPOVO,Chinadis
se não conhecer avítimae somen
te no outro dia ficou sabendo do
assassínato. "Me desentendi com
umaoutra pessoa dentro do salão,
ma" sequer ví rapaz assassinado
lá dentro II, comenta China,
afirmando que no trajeto entre o

salão àCorupä, onde foi achado o
corpo dc Salo, ninguém desceu do
ônibus, "mesmo porque as sextas
feira", o ônibus passa por Três
Rios", explica. China não lern

antecedentes criminais e trabalha
na produção dc uma malharia. China: acusado de assassinato, diz não saber do caso

DECRETADA

J araguá do Sul - A justiça
decretou a prisão preventiva de

Rangel Luis Eggert, o China, 17
anos, naquarta-feirapassada.Ele .

está sen-

do acu- M.lltJ/ i
sado de

tI(lIstldtJ d.malar a

ponta
pés,o jo
vemCel-

btJmítídítJ

qlltl/ílí(tldtJso Saio
de Souza no dia 24 de dezembro

ERRO

Extintorfalha efogo destrói casa
.Iaraguá do Sul- Uma falha

num extintor dc incêndio facili
tou que o fogo destruísse a casa
do pedreiro Vigílio Mozar, na
rua Irmão Leandro, na Vila
Lenzi, Dc acordo com Mozar,

.

(Iue registrou queixa na delega
cinde polfciarcsponsabilizando
1'1 fabricante do extintor. outra"

duas casas não foram queima
tias porque o.s bombeiros che

garam ii tempo. "Se dependês
semos do extintor, estaríamos

perdidos". explica. A casa. com

trêsquart: IS. CI Izinha.salae maís
um puxado. construído hú pou
cos dias. rorum queimados,

EmChicode Paula. ruuSX I.
outra casa roi totalmcntc
destruída pelo 'fogo na madru-

Mozar: válvula pode ter siâo a causa dOfalha 'UI extuuor

gudu dc sábudo para domingo. casa e os vizinhux não souberam

Segullllll voluntários do Corpo inlonuaronome do propricttirio.
dc Bomhcirus.nuhorudo incôn- Os moveis da casa. Iurum

dill Ninguém sc encontrava na destruídos.

DESCUIDO

Já-no domingo houve três ací- cou.

DISCUSSÃO

Agricultorquasemata
outroporpedaço terra

.

Corupá - o agncultor Álvaro vizinhos. "O motivo que levou
Denk, 49 anos, residente em Co- Denk a disparar um tiro contra

rupä está preso.por tentarmatar o .seu vizinho foi por um pedaço de
outro agricultor, WaHy Ber- terra", explica o delegado,
thelsen, �2. Denk encontra-se afirmando que antes de atirar

internadonohospital Jaraguãcom contra Berthelsen, Denk tentou

problemas de coração, mas na . matã-lo com golpesdemoto-serra,
próxima semana deverá ser enca- "mas como não conseguiu, foi
minhado novamente à cadeia pü- buscar uma espingarda calibre
blíca de Jaraguá do Sul. 28", ressaltáOdilon. Denk deverá

De acordo com o delegado aguardar julgamento na cadeia,
OdilonClaudino dos Santos, mn-" Se for condenado poderá pegar
bos estavam limpando uma área até dois anos de reclusão, por
na divisa dos dois terrenos - são tentativa de homicídio.

o
'I •

maxmo

III

�_!
Rua Procópio Gomes de Oliveira, 380

FONE/FAX: 72-0143
Jaraguá do Sul - SC
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MICRORREGIÃO

Abdon Batista leva o título

geral dos Jogos Escolares
,

JaraJ..'llá do Sul- (\nntrôs
trotéus dc prunciro lugar � has

quere masculino. vôlei masculi
no c tênis dc mesa Icmiruno -. o

CI )IégioAM!)N Batista j(�i! icam

peão dos Joj,!os, Escolares dc
Inverno.

,�--------

envol

vendo

colégios
da rede
munici

pal.csta
dual e

particu-
lar dc ensino da região, Em sc

gundo lugar, ficou !) São Luís, dc
JaruguädoSul e na tcrcciracolo
cação, Centro Educacional Jan

gada. também de Jaraguä.
Desempenho

Segundo I) presidente da Fun
'(JaçãoMunicipal cßsportes.Jean
Cárlos Leutprecht, além do nível
técnico dos aíunos das modalida
des, LI presença do público tam

bém foi o ponto alto do evento.

Sóo ll(ís
fi(ouem'

segulldo lia
(/ossifi(o!óo

Campeões
Basquetemasc.r Abdon Baus
ta

Basquete fem.: Roland
Domhusch
Futsal: São Luís
Handebol masc.: Alberto
Bauer
Handebol fem.: Miguel Couto
Vôlei masc.: Abdon Batista
Vôlei fem.: DivinaProvidência
Tênis de mesa masc.: Jangada
'f1ênisdem�afem.:A. Batista
Xadrez masc.: Duarte Maga
lhães
Xadrez fern: São Luís

CATARINENSE

Atleta... d(1 Cf11é1(i(1 Abdon Batista comemoram (1 títul(1

,
'

Federação antecipaprimeiro
jogo dafinal da segunda fase

Florianópolis - A Federação
Catarinense de Futebol aceitou
o pedido da diretoria do
Criciúma CI11 antecipar o jogo
entre Criciúma e Chapecocnse,
para hoje às 18:30min. De
acordo com a dirctoriado Tigre,
a antecipação da partida visa
sair da concorrência da final da
Copa do Brasil, que acontece

logo mais, às 20h4()J;nin. "Coni'
'o, jogo às IR:30min, facilitará
pura o torcedor-quemora longe
do estádio e depende dc ônibus.
Ele poderá, tranquilamente,
voltar para casa e ainda assistir
o jogo daCopa do Brasil", diz o
documento enviado afederação
pela diretoria do Criciúma, A
diretoria da Chapecoense tam

bém achou válidaa transferência
da partida, para esse horário.

"Mesmo que àum númeromaior
de torcedores do que sc o jogo
fosse mais tarde, poderemos
viajar mais dcscançados",
afirma o técnico Vicente
Arenari.

Preparativos
O time do Criciúma Icz o

último coleti vo antes da partida
final dasegunda fase do Estadu
al (TaçaPlínio Arlindo De Nes),
ontem à tarde. O treinador

Gonzaga MiIiol,i tem três des

falques garantidos. Bolé e Síl
vio, machucados e Mauricinho,
suspenso. Milioli define o time
momentos antes da partida.
Vicente Arenari, da Chape
coense não terá problemas com
seu time, que será o mesmo que
goleouoB lumenau por 4 a 1 nas
semifinais.

""1)( :-;ll""IUhll.:.,.I•• 'tl"iI!'.III,'1
71-e933 I.II,,"'�' ·h. SI"

BICICROSS

Equipe de Bicicross Algemix. de Jara1(tlá do Su!

Trêsjaraguaenses com chances·
de conquistar o brasileiro/95

.laraguá dn Sul - Os pilotos
Bárhara Bichr. na categoria 10
anos feminino. Giovani Junkcs,
lia categoria júnior 16 anos c

RiamMcircllcs, categoria cruiscr
14 an, JS, tem chanccs dc trazer o
título dll campeonato Brasileiro
dc Biercross nas respectivas
categorias, Rohison Tellex COII

qurstou por antecipação o pri
moiro lugar na categoria cruiscr
I (� anos.

"

Para ficar com o título,
Bárbara pode chegar até a oitava

pllsi\='ão na próxima etapa, que
garanico primeiro lugar na com
petição.Gil ivani Junkcs, aparece
nas" mesmas condições dc
Bárbara . .Iá Riam Meirelles.

tem rena nas chanccs dc ficarCIH1I
o campeonato. Além da vitón«,
Mcircllcs depende de alguns
resultados para levar o título.

N a etapa real izada IH) final dc
semana passada, em Pirapora
(MO), lodos os pilotos deJaraguá
do Sul conquistaram troféus

até o oitavo colocado recebe
troféu. Bárbara Biehre Robison
Teiles Iicaramcm primeiro lugar
em suas categorias. Riam Mci
rcllcs e Giovani Junkcs che

garam em segundo lugar nas

categorias cruiscr e júnior,
respectivamente.A última etapa
do brasileiro acontece nos dias
14 c 15 dc novembro, em

Carapicuiha (SP).

SUL-BRASILEIRO

Paraná sedia competição
Nos dias 7 e X dc setembro,

a cidade dc Santo Antônio do

Sudoeste, 110 Paraná, sediará o
Sul-BrasilcirodeBicicross. Pi
lotos dc todo o p�ís participam
da principal prova da modali

dadedopaís. AequipeAlgemix,
de Jaraguä do.Sul participará

com 13 pilotos. Dc acordo com
o técnico Valdir Moretti,
quatro deles tem amplas
chances dc conquistarem o

troféu de .campcão. "Bárbara
Biehr,Giovani Junkes, Robison
Teiles e Riam Meirelles",
garante o treinador,

DOCUMENTAÇAOFOTOC PIAS
AUTENTICADASDOSDOCUMEN
TOS DE LICENCIAMENTO
DISQUE DOCUM'ENTOS ...
(0473) 71�5724/97-8100 /97-97,18 -r,
Rua Venâncio da Silva Porto,

"

,

309 • Nova Br_OIa
'

, Jaraguá do Sul � SC

UMA EMPRESA
, INFORMATIZADA

I'�"'I
RF.F,S.A.

.Rua Venância'Silva Pano .,_

�
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