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mas não é candidato terá debate público
, Até dezembro deverá aconte- O juiz Márcio Luiz Zucco de-

cer a audiênciapública que vai ex- eide, até dia 28 próximo, sobre a

por em detalhes oprojeto de cons- ação trabalhistamovida por.l64 ex
trução da rede de esgotos sani- empregados da empresa Mathias
tários de Jaraguä do Sul, orçado Engenharia e Construções, de São
em R$ 37milhões.

'

Página 8 Paulo. Página 12

OprefeitodeGuaramirim, Vic
torFIein, é um dos defensores da

proposta de reeleição para pohti
cos que ocupam cargos executi
vos. Porém, adianta, não é candi
dato a isso. Página 3 Malwee. Gostosa como um abraço.

RELATÓRIO

Comissão aponta irregularidades na prefeitura
Relatóri� da:Comissão

Especial de Inquérito cons

tituida pela Câmara de

Vereadores deJaraguádo Sul
para investigar denúncias so
bre a concessão irregular de
auxilios funeraisepagamentos
aumaempresade turismo sem

,

"licitação públicaemesmo por
viagens não realizadas.vai ser .

agora encaminhado ao

Centro de Promotorias. O

relatório da CEI, presidida
pelo vereador Augusto Mül
ler (PFL), concluiu por várias
irregularidades, entre elas

gastos de pelo menos R$ 92
mil na concessão de auxílios

funerais para famílias que,
nunca solicitaram este tipo de
ajuda ou que nem se carac

terizaram como sendo ca

rentes.

Alfretlo Gamber

Guenther afasta
possibilidades de,
ser candidato em 96

Maioneseà base ie ovo crumal conservado é risco iminenteo vice-prefeito Alfredo
Guenther definitivamente
não pretende disputar
nenhum cargo eletivo em 96.
Em entrevista ao Cp, disse
que não tem vocação-para
servir grupos politicos.

Pagina3

Mais 27pessoasforam intoxicadas no sábado, 18, em Jaraguá do Sul depois de
consumirem maionese contaminada pela bactéria salmonela, durante almoço em

um clube da cidade. Com isso sobem para cerca de 1.500 os casos de intoxicação
, pormaionese nos últimos meses em Jaraguá do Sul, sendo o-maior índice de Santa
Catarina.

Página8
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Auoolvo/GP TÉCNICAS

Produtores 'de arroz vão em

busca demais aperfeiçoamento

Secretários não
sabem se aceitam

disputar eleição
\ Responsáveis pelo abaste- estado do Paraná consome, hoje,
cimento de 10% 'do consumo 65% da produção catarinense

nacional, produtores de arroz de porque nos últimos anos, a

SantaCatarina participaramem qualidade dos grãos tem

Curitiba, da Exposur, uma feira alcançado padrões de excelência '

de sei'ViÇõS que mostrou quase únicos. Isso porque as

técnicas de aperfeiçoamento na sementes são produzidas especi
produção dearroz parboilizado. ficamente para os selos das

Segundo o presidente ,do regiões de plantio.
"

Sindarroz, Sinésio Eccel, só o Página 11

Vári()s secretários da pre
feitura de Jaraguá do Sul têm
seus nomes cotado,', como can
,didatos à Cântara de Verea-
dores. O CP foi ouvi-los mas

só Um admitiu abertamente.

Página 4 Paraná consome 65% daprodução eatarinense
"t '
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EDITORIAL

De novo a maionese
A desobediência à lei com conotações'

de irresponsabilidade, levaram mais de 27

pessoas ao hospital no final de semana,
intoxicadas pela bactéria salmonela que- se
disseminacom extrema.facilidade nos ovos
crus utilizados no preparo demaionese. Duas
portarias, uma estadual e outramunicipal, já
em vigência há mais de um ano ainda não

foram suficientes pará conscientizar alguns
proprietários de restaurantes e rotisseries que
insistem em comercializar oproduto.
Nem os cerca de 1.500 casos de

intoxicação registrados em Jaraguá do Sulnos
últimos meses (o maior índice de Santa

Catarina) foi capaz de sensibilizar alguns queI

se aproveitam do arraigado hábito (e da

desinfonnação) deumbommimerodepessoas
para ganhar dinheiro. Diante disso a secretaria

.

municipal de Saúde anunciou medidas

Fritz von Jaraguá -11/95

I

Jaraguá do Sul, 22 de novembro de l.995
.

21Q

Reminiscências
d/ásticas ápartir de agora.
Com as duas portarias e mais o Código

de Defesa do Consumidor os fiscais da

vigilância sanitária vão fazer valer a lei.

Primeiro será uma ação de alerta e, depois,
punição' de acordo com a frequência e

reincidência. É bom lembrar que a legislação
não prevê apenas uma punição formal

consignadaemmultas ou coisas do gênero e,

sim, também, o pagamento de todas' as

despesas originadas por casos comprovados
de intõxicação.

Isso quer dizer que correrápor conta do

infrator todas e quaisquer despesas
hospitalares, complicando-semais ainda em
casos de óbito. Infelizmente, é bom que se

diga, amaioriaestápouco interessadaem seu

semelhante só se conscientiza quando dói no
bolso.Ou quando se complicajudicialmente.

Compra-se disco voador
* John Loneliness

mo sentido, ambos indecisos,
chegam a "parar na pista" e os de
trás .. , e ainda quando não páram,
vão-inclinando seus volantes sem .

a devida sinalização... e os que
vem atrás",

Peço apenas' garantia contra

quedas do aparelho, pois sobre a

terra, tenho auto-conduzido-me

sem abalroações, as vezes umas

buzinadas, mas tudo bem!
Muito feliz ficarei inclusive,

livrando-me dos buracos, lomba
das, tartarugas, coisas do gênero
e dos faróis altos: que insistem

em\usar, mesmo não havendo
chuva ou neblina,mesmo estando
a via amplamente iluminada, nem

.

se dão ao trabalho (não todos),
de importarem-se com os outros
de sentido contrário; inda quan
do amão é única, para que faróis
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Dois tempos cansado, de
tantoreduzirminha velocidade, ao
trafegar com meu "1L" por es

sas ruas, é que procuro um disco
voador para comprar (mesmo
usado);
para que PQIrJn6losass im
não pre- de um
c i s 'e

acionar mtJltJrlsto
muito os

emJorogu6freios,
quando
por acaso, indo reto e tendo
outros(as) virando na frente, não
tiverem estes o bom senso de

aguardarem no acostamento, ou,

quando numa curva indo atrás de

alguém, que vai para a direita ou

esquerda, mas como vem outros

pela frente, contornando nomes-

altos? Só se for peloprazer de in
comodar ou para semostrar, Com
faróis médios, qualquer míope
percebe que atrás vem "gente".

Creio também que pelo alto,
não haverá tanta disputa de grifes
ou demotoristas, preocupados em
ultrapassar outros veículos mais

antigos, Só mesmo quando
estacionados, é que poderão ser

notados os modelos, Ainda sim

prefiro os de segunda mão, é que
não possuo muito dinheiro,
falando nisto; acho que escreverei'
para o seu Silvio, quem sabe

alguém se sensibilize comigo na

Porta daEsperança, conseguindo
me um meio mais prático de

"locomover-se"; sem que seja
alvo de tantas leis, onde possaser
livre, pu-aacelerar até a luz ou além.
*}aragwi do Sul

Guerra e Paz: 50 anos (17)
Da coleção de fotos, mais urna

mostra os "pracinhas", numa

paisagememque ínpera a desolação,
o-terreno Cheio de pedras de um rmrro

que, no fundo, mostra apenas restos
de arvores queimadas pelo constante

bombardeio da região conflagrada.
O correspondente de guerra de "O

Globo", jornalista Egydio Squeff
aborda um assuntomais ameno que é

o fluxo de cartas e encomendas, isto
"já emrnarço de 1945:

"Os últimos dias de fevereiro
trouxeram grandes acontecimentos

para aForça ExpedicionáriaBrasilei
ra. Enquanto o quarto escalão
desembarcava eÍ:rl Nápoles, no

In!SInO dia derrotavamos os alemães
em Monte Castelle. Em seguida
travar-se-iam outros encontros, com
novas vitórias para nossas tropas,
Março nos encontrou em pleno
avanço, Mas esta crônica não trata de

açõesmilitares. Quero falar da fartura
de cartas e enconendas chegadas com
o quarto escalão, precisamente na hora
daqueles acontecimentos, Grande
nünero dos que deveriam receber
encomendas e cartas se achavam

empenhados na luta, e nruitos ainda
não receberam coisa nenhuma até este
rmrrento.

Entretanto,' só quem está aquf
pode avaliar a importância que teve a

chegada desse navio trazendo emseus
porões mais de mil malas de
encomendas e quase quinhentas de

correspondência, O júbilo só não foi

corrpleto porque as cartas na sua

maioria, tinham datas pré-históricas.
Em geral, cada homem da FEB

recebeu, no mCnimo, cinco cartas,

Andei catando os que hão tinham
recebido cartas, em:smo esses tinham
recebido algumas, Ab, lllIS lá estavam

os privilegiados, enterrados e

perdidos na leitura de ummontão de

folhas! Dorivaldo Pereira de Castro,
soldado do Distrito Federal, bateu o.
recorde de toda a FEB.

Recebeu no mesmo dia oitenta e

cinco cartas, Esse rapaz mora no Rio
- Travessa da P-az, 27, apartamento
101. Foi convocado a treze de abril
do ano passado, e veiu para a Itália
no segundo escalão, Eu quis fazerurna
estatística das cartas que recebeu até

hoje desde que desembarcou, mas ele
mesmo me disse ser impossível.

"Cada correio rre traz urra�a de

dez a quinze cartas", diz o nosso amigo
Dorivaldo, muito satisfeito.

É a primeira vez que sáio de casa.

nunca tendo antes feito nenhurra

víagerrsínha a Barra do Pirar. Quando -

rre disse que tinha uma noiva, senhorita
Clarice Furtado, compreendi umpouco,
masnão muito, a razão de tantas cartas,

De fato, recebe bastante corres- .

pendência, mas a noiva talvez não seja
quem lhe escrevamais. Que a noiva não

se inquiete, porém, pois as outras cartas

do Dorivaldo São enviadas por sua

fanília. Principalrrente de Dona AmIIia
de Castro, sua avó,

'O soldado Dorivaldo, segundo ne

disse, levou mais de um dia para ler as

cartas chegadas com o navio.

"Fiquei com dor de cabeça", diz ele,
acrescentando logo: "Mas não digá
isso em suareportagern, pois o pessoal
é capaz de não rre escrever rrais, e as

cartas rre dão grande alegria". Não haja
dúvida, mandem rmis cartas pera o

soldado Dorivaldo Pereira de Castro, e

para todos os Dorivaldos da FEB, que
somos todos nós",

Anda coberto de razão o repórter
Egydio Squeff, quando escreveu a sua

crônica, pois, está sabido que por razões
que não ,cabe aqui discutir, realmente
pouca ou nenhuma correspondência
recebeu. Squeff ainda fala do serviço
de distribuição e afirrm: "Aliás, o

serviço de distribuição não funcionoU
como podia funcionar independente
daquela circunstância", Pois é!

�

r'

A comunidade cresce

�.....e .se transfonna pelo ,.trabalho. De cada um
e de todos. ,_. ""� " tJ17
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Todos na moita
Mesmo os secretários que costumam analtecer realizações
do governo municipal, incluindo os que são vereadores

licenciados, não se mostram, por enquanto, com muita

disposição para enfrentar as urnas no ano que vem. Em

declarações ao Cp, a maioria mostrou-se reticente em

relação a candidaturas, bem ao coturârio do espírito
dominante ames da série de denúncias contra a atual

administração. Na verdade, a repercussão foi sentida
com intensidade nas regiões periféricas. Exatamente onde

está o grosso do eleitorado. E aí a coisa pega.

Umsonho
o sonho da secretária (e verea

dora licenciada) da Educação, Ro
semeire Vasel, é disputar uma elei
ção majoritária na condição de
candidata a vice-prefeita. Só não

pleiteia a vaga dentro do J7fB por
que a legislação a impede: é p��
rente por afinidade do prefeito
DurvaI Vasel, o que não é permi
tido. Também não poderia dispu
tar a Câmara se já não tivesse um

mandato.

Falando
Declaração do vice-prefeito

Alfredo Guenther, de que não tem

vocação para servir a grupos po
líticos pode ter desdobramentos.
Pelo tom, o clima não anda bom

,

na cúpula do Paço, quando se

sabe que todas as eleições, e

Jaraguá do Sill não é a exceção da

regra, são marcadas pela influ�
cia e, até, pela interferêncja direta
destes grupos. Como o foi em 92.

Inusitado
A confirmar sua candidatura

em Jaraguá, Bauer provocaria
uma aliança nunca imaginada:
PSDB e. J7fB, com parte do PPB
(que não concorda com o

rompimento da Aliança Nova

Jaraguá ) ajudando "por fora".
Bauer' é GI tipo do politico que
ecnsegue aglutinar forças
discordantes pelo poder de
persuasão e pela paciência que
tem mesmo nas conversações
mais difíceis.

Não é
o secretário municipal de Habi

tação Ademir Izidoro, nega de pés
juntos que. seja 'candidato a ver-

.

eador em 96. Izidoro, que já foi

presidente da Câmara de Vereado
res de Guaramirim, diz que assu

miu a secretaria para trabalhar e

não para fazJ poHtica e que não

tem dinheiro nem para fazer
"santinhos" . Diz que o que quer
é deixar muitos projetos prontos.
E só.

Pode ser
-.

o deputado federal Paulo Bauer

(sem partido) diz que até dia 1S
de dezembro anuncia para qual
partido irá. Coroo a data marca o

último prazo para filiações dos que
quiserem disputar cargo eletivo
em 96, presupõe-se que o parla
mentar não descarta a possibi
lidade de candidatar-se a prefeito.
Em Jaraguá do Sul ou em Joinville,
seu domicílio. Se o fizer, será pelo
PSDB.

Economia?
A compactação de secretarias

como medida. de economia,
segunda o prefeito Durval Vasel,
ficou mesmo na extinção da

secretaria de Bem Estar Social
onde a titular era sua ex-esposa
Maria Luiza Vase!. Parte dos
funcionários foram remanejados
para outras pastas e a única
economia foi o salário da ex

secretária. Há quem diga que a

questão era pessoal.

..

COMUNICAÇAo LTDA.
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Gue"ther: Mofuisómaisum

posição não fui apenasmais um",
afirmou. Ao largo de fatos que
estremeceram os alicerces da

administração pública nos
últimos meses - comissões de

inquérito, sindicâncias do Tribu
nal de Contas, rejeição, pelo TC,
das contas do exercício do ano

passado, o vice-prefeito diz estar

tranquilo ..

"Eu não me envolvi, 'em
momento algum, em condutas
estranhas que até podem estar

baseadas em aspectos legais

Arquivo/CP

Guaramirim - O prefeito
VictorKlein éum dos defen
sores daproposta que tramita
no Congresso Nacional em
defesa dareeleição dos atuais
prefeitos. Segundo Klein, ao
contrário daprorrogação dos
mandatos, que ele próprio
.abomína, a reeleição dá aos

eleitores uma oportunidade
ímpar de julgar, de fato, seus
governantes. Embora defen
da a proposta para valer já a

partir de 96, Klein diz que não
écandidatoareeleição. Prefeiio WctorKlein

SAINDO

Guenther diz que não tem vocação
para servir· a grupos politicos

FAVORÁVEL

Klein apóia a reeleiçãomas não serácandidato

J�aguá do Sul - "Minha

formação é
.

a de servir a
,

comunidade, a grupos poJiticos eu
não sirvo". A frase é do vice

prefeito Alfredo Guenther e

resume

seu fu-
turo po- 'Wõo me
lítico:
tenninado enflO/,,1
o man-

em COIJ-'u�...dato VI''''

volta a' esllDnllos
dedicar-
se exclu-

sivamente à sua profissão
(odontologia) que exerce há

quase trinta anos. Há quem
mclua o vice-prefeito entre os

candidatáveis à sucessão de
Durval Vasel em 96, mas ele

Plóprio se encarrega
-

de dizer que
lião é politico profissional e que,
por isso, só aceitaria uma

candidatura de consenso
coordenada pelo mesmo grupo
que elegeu Vasel e ele em 1992.

. "Vou encerrar meu mandato
sem realizar tudo o que desejei, '

isso é certo", disse Guenther,
acrescentando que credita o fato
.a falta de maior convivência com
a política até quando candidatou
se a vice-prefeito. "Mas tenho a

certeza de que naquela com-

porém; na minha opinião, não
morais";

.

observa Guenther,
enfatizando que quando, asswniu
a função na .prefeitura sua meta

era a de desenvolver um projeto
de participação comunitária e

não de interesses pessoais.
Apesar dos fatos negativos que
marcaram o governo de Durval
Vasel até agora, o vice-prefeito
entende que, politicamente, o

governo do município tem cacife

para enfrentar as eleições de 96 em
pé de igualdade com outros,
partidos.· I

Para exemplificar cita inves

timentos feitos na base, como nos

setores da saüde e da educação.
"Isso trará reflexos futuros

porque um cidadão saudável e

bem educado estará conscien
tizado, sobre suas responsabi
lidades para com a' comunidade

em que vive", argumenta
Guenther, Na opinião do vice

prefeito impossível é exigir que
a cidade seja estruturada em

todas as suas carências num

espaço de apenas quatro anos. E .

faz uma previsão: "serão ne

cessários pelo menos mais dez

prefeitos, sem que nenhum

interrompa o que vem sendo feito,
para que Jaraguá do Sul alcance
um padrão social ideal".

KfVB

Porém, diz, não se furtaria

a disputar o cargo que hoje é

seu se o partido (PPR) assim
decidisse. Por enquanto, se

gundo Klein. não se fala em

nomes abertamente à sua, su

cessão. Quando questionado
sobre isso o prefeito de Gua
ramirirn costuma dizer que o

assunto só serámotivo de dis
cussões quando houvermais
de um candidato. "Corno ain
danão temos nenhum, preferi
mos adotar a cautela como

estratégiadomomento".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Arquivo/CP

o secretário municipal da
Habitação, Ademir Izidoro,
demonstracertairritação quando
indagado sobre urnacandidatura
àCâmara de V�readores. Izidoro,
entre os anos de 82 e,88 foi

vereador em Guaramirim tendo,
inclusive, exercido apresidência
do Legislative. Há alguns meses

deixou 'um.a diretoria da Cohab,
a convite do prefeito Durval
Vasel, para assumir projetes
habitacionais de iniciativa da

prefeitura. "Eu nunca disse que
sou candidato; E não sou'',
declarou' .Izidoro, acres

centando" que "não tenho um Rosemeire VilSel

centavo nem para fazer

santinho".' O secretário dá

Habitação diz que urna

candidatura sua, se um dia

acontecer, virá ao natural. "O
,

.que tenho que fazer agora é um

bom trabalho até o fmal 'deste

governo, se desejarem que eu

fique" resumiu.

Vereador eleito em 1992 com

"

Jara

ArljÍílvo/CP

Balduiilo Rauli"o

••••

SECRETÁHIOS

Maioria não cotfirmam suas candidaturas;

1.213 votos, Afonso Piazera

Neto, votado em praticamente
todo o município, preferiu
assumr a secretaria municipal
de Obras a ocupar uma cadeira
no Legislative. "Entendi que na

secretaria poderia realizar um

trabalho em toda a comunidade"

disse Piazera, que ainda não

pensa na possibilidade de

reeleição. "Por enquanto quero
apenas continuar fazendo um

bom trabalho, em política vou

pensar na hora certa", resumiu.

A secretária da Educação,
Roseneire Vasel, tem um SOMO:

ser a vice-prefeita de Jaraguá do
Sul, cargo nunca ocupado antes

por uma mulher.

Mas o sonäo esbarra na

legislação que impede a

candidatura de parentes, por
afinidade até o ter�eiro grau (ela,
o é do prefeito Durval VaseI).
Vereadoraticenciada, asecretäria ,IitgoRobl

Arquivo/CP

ainda não decidiu sobre sua pela diretoria executiva ao PTB.
candidatura a reeleição. Disse Assoberbada com o fim do ano

quevaiesperarpeladefiniçãode letivo e com os setores

coligações' e o rumo a ser dado absorvidos da extinta secretaria

de Bem Estar Social. Reserneire
deixa escapar uma frase solta

quando anal isa a possibilidade de
'disputar a reeleição. "E temos

, ,

até dia 15 de dezembro para a

troca de partido", aludindo a
,

-uma posição de segundo plano
do PTB numacoligação em96.

O secretario de Agricultura
e MeioAmbiente, Ingo Robl é

outro dos nomes que integram
o primeiro escalão daprefeitura

, apontado como candidatävel.
O próprio Robl não desmente

esta possibilidade e diz

que disputará uma cadeira,
no legislative se assim for

decidido pelo partido. "Se os

companheiros do' PTB e os prefeitoDurval Vasel aindanesta
colegas de trabalho enten- ',semana. Balduino, um dos

" derem que minha candidatura é

viável, eu estarei à disposição e

não fugirei da raia", disse o
,

secretário. Robl nunca disputou
uma eleição mas, acha que seria

uma grande experiência, "assim
como está sendo o comando da

Seama", disse ele. Não era este

o propósito, esclarece 'o secre

t..írio, quando aceitou assumir o,

cargo". Vim para a prefeitura
para trabalhar mas não negarei
uma candidatura se isso for
necessärio'', concluiu Robl.

O secretário daSaúde, irineu

Pasold, é o único do primeiro
escalão da prefeitura que não é

filiado ao PTB. Pásold, ligado
�o PPB, agremiação sucedânea

do PPR, disse que, por en

quanto. ainda não pensou "se-

que sua indicação dependerá
fundamentalmente do partido e

'

a aceitação de acordo como que
'

o PPB decidir em termos de

coligações já que a aliança qu�'
existia com o PTB foi rompida,
há alguns meses. '

Conversa

Balduino Raulino, titular da;
secretaria de Cultura, Esporte e,

/

fundadores do PTB juritan1ente ,1
com o prefeito, era ate.:
recentemente presidente do

partido, cargo a� qual renunciou •

depois do relatório da çm que ,

investigou ,denúncias contra sua

Secretaria.

O secretário, que tambélD
,

não decidiu se deixa ou não a

secretaria (como tinha

anunciado) em dezembro, disse

ao CP que tudo dependerá. da
conversa com o prefeito para
resolver se disputa a reeleição e,

também, se permanece à frente

da Cecel. Ele também espera
por umadefinição em relação ao

,

fumo que o PTB deverá tomar,
,

principalmente sobre coligaç�"
com outros partidos para as

eleições do imo que vem.
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APARTAMENTO
RuaJoão Picolli - 1 II andar -

Surte+dois qúartos + dep.
empregada
R$48.000,00

-VENDE t:::::l ��C:::::::l
.i) �LI_· • �

APARTAMENTO APARTAMENTr(Or-��...........
Rua Adélia Fischer - 311 andar

..
Rua 383 condomfnio Amizade,

3 quartos demais dep. 220. - bloco 7 apto. 202, 3 qtos,
R$ 35.000,00 cozinha, bwc, área serv.,

H�ag�m
- R$ 25.000 ent +

APARTAMENTO
Av. Mal. Deodoro - 22 andar -

Um quarto e demais
dependências

.� '--1--I �rn .--

ç
CASA ALVENARIA
Rua Maria U. Mascarenhas -

Figueira - Três quartos
-. R$ 35.000,00

�

TERRENO .

R.Arduino Pradi lote 49 área
448,00J1l2.
R$11.000,00

CASA,ALVENARIA"
Loteamento Juventus ..;

JaraguáEsquerdo - Surte +
doisquartos - R$ 65.000,00
entt'PMWnnto !

�

�
TERRENO
RuaEleonora Satler Pradi cl
áreade396,00m2
R$26.000,00

� �
·PRÉDIO
R.Preso Epitácio Pessoa, 272
03apartamentos
02salas comerciais
R$265.000,00

ç...e:;:_
........

CASA ALVENARIA
R. José Picolli, 290 B. Estr.
Nova - 2 qtos., sla, copa,
cozinha, bwc, lavanderia,
garagem. - R$ 40.000,00

�

�O-PORTUNIDADE
.. ·CASA ALVENARIA
I , • I Rua: José Menegotti, n� 277
I -', I Terreno: 827 j56rJl2 - Casa: 223,40rJl2
I ' I

03 dormitórios - sala jantar - sala estar
,

copa' - área de serviço - garagem-- biblioteca -

I , • I cozinha. - R$ 40.000 entro + 30 x R$ 2.000,00

�.

I '

, ICASA ALVENARIA
I ,'-i I Loteamento Juventus
I 'i I Jaraguá-Esquetdo
I ',I Suíte + dois quartos
I • I R$ 65.000,00
I: I condições a combinar

TERRENO
Loteamento Flávio - v. Lenzi
cl área de 420m2
R$ 9.000,00
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CORREIODOPOVO .6 ECONOMIA ,�"·/d
Jaraguá do Sul, 22 de novembro de 19'5:

111

;\
4° ENCAFÉ

. .:�

Encontro discute as tendências futuras das indústrias do café;J araguá do'Sul - De 15 necessidade das empresas'.
.

,

.

a 19 deste mês, realizou-se no investirem mais em marketing QUALIDADE

estado do Rio, o 4° Encafé - para. reforçar as marcas no

Encontro mercado.
.

Nac iona I IsIÍYI/�1/J A programação incluiu ainda
da \ .In- a discussão de assuntos

dústria de 'JJIIA;�'1 AIIII abrangentes que visaram anali-

Caf+e'
.

_

IWIIIW 'IIIV
, ,

, ,
sar a atual situação e a sinergia

promovido ",IKIP'AIII'pela Abic.
� ,

Um 'es- 'W 1111
tudo inti-

tulado "Diagnóstico e Ten

dências Futuras da Indústria de

Café", concluído pela Fênix -

.

Pesquisa de Opinião e Mercado,

_

foi um dos principais temas do

encontro, que reuniu

aproximadamente 400 �soas.
De acordo com David

Nahum Neto, vice-presidente e

diretor de marketing da Abic,
esse estudo, realizado pela
Fênix a partir de pesquisas
feitas com indüstrias de
diversos pontos do país, teve
como objetivo "fotografar" o

setor torrefador, de forma a

possibilitar o melhor dire

cionamento das ações
empresariais e da própria
entidade. "O estudo diag
nostica, por exemplo, qual é a

situação hoje das indústrias .de
café no Brasil, avaliando desde
a mentalidade gerencial e

empresarial, estrutura

operacional e técnológica,
capaqidade instalada' e

capacidade ociosa, até tendên
cias de mercado e desem

penho, sócio-econômico e

financeiro do setor", informa
A pesquisa também abordou

a relação da indústria de café
com fornecedores e com os

canais de comercialização,
mostrando quais as 'tendências
e o que poderá ocorrer a médio

e longo prazos. A apresentação
da pesquisa foi feita pela
socióloga Miriam de Oliveira

Costa, diretora da Fênix, já 110

primeiro dia dos trabalhos, o

que permitiu que o conjunto de

informações e as conclusões
dos debates servissem de

suporte às decisões que os

indústriais tomaram, diz o vice

presidente e diretor de market

ing da Abic. Um dos resultados

apontados na pesquisa foi a

existente na cadeia café ,

discussão sobre a

implementação de ações
conjuntas que fomentam o

aumento do consumo do café
no mercado interno. Outro

assunto foi a .análise da atual

política de café para o mercado

interno e suas implicações no

futuro próximo.
Trabajho e integração

Além dé analisar e debater as

principais questões relativas ao

setor industrial, avali:ndo ações
realizadas e estratégias a serem

desenvolvidas para o próximo
ano, o encontro também visou

promover a integração entre os

associados, familiares e

fornecedores.
Na opinião do diretor geral

da empresa Alimentícios Sasse,
Valdir José Wittkowski, este

encontro, que é realizado todos
os anos, é de suma importância
pois permite a troca de

experiências entre as pessoas

ligadas à indústria do café de
todo o país, Conforme

informou Wittkowski, a médio

prazo, caberá ao atacado fazer
a distribuição do café que hoje
é feita pelas empresas e

torrefações.
Atualmente a empresa Sasse

distribuí o café apenas no estado
de SantaCatarina, mas pretende
aumentar o mercado, expor
tando o produto para outros

estados ,do país. "Dentro de

alguns dias devemos chegar ao
mercado com embalagens à

vácuo, dentro de caixinhas e não

mais em pacotes plásticos"
explica o gerente. Das 44

indústrias de café existentes em
Santa Catarina, apenas a Sasse

Alimentícios participou deste
encontro.

Hoje, estima-se que o

consumo de café no Brasil

chegue a 10milhões de sacas por
ano, o que no final dá um volu

me de 480 milhões de quilos.

Mestre em panificação incentiva a

união entre os empresários do setor

APOIO �

Facisc �SCOlhé moçõe� que vão I
beneficzar empresas thretamenle I

,

Jaraguá do SullXanxerê - Na de apuração e recolhimento mensal; principalmente do Paraguai, ireunião plenária da Federação das A Faoisc decidiu também apoiar constituindo-se em contrabando e ,�
Assecíações Comerciais e Industríaís o ministério da fazenda e a concorrência com os pre dutcs 's

de SantaCatarina(Facisc), realizada Receita Federal, para que sejam nacionais e com o comerete •

no dia 10 deste mês em Xanxerê, intensificadas as fiscalizações, legali:nente estabelecido.
foram escolhidas três moções de

'

maior peso e interesse direto das

empresas, duas das quais apre
sentadas pela Associação Comercial
e Industríal de Jaraguá do Sul.

Moções
Uma das moções é sobre a Lei

9.941195-I�S, onde se pleiteia da

secretaria da Fazenda a concessão de
benefícios com a dilatação do prazo
no recolhimento do ICMS, que vence
no dia lO, para o dia 25 de cadamês,
com duração de 12 meses, período Criciúmal]araguá do Sul - sor da UFSC e doutor em

igual ao concedido pela lei aos No dia 28 destemês, acontece em
descontos dos contribuintes em Criciúma, oseminário "Gestão da

Qualidade: a busca da excelência

empresarial". Dentro do pro
grama estão "Planejando Estra-

, tegicamente a Qualidade", com o

consultor do Instituto Igara para
o Desenvolvimento do Ser
Humano e suas Instituições,
Endre P. Király; "Crenças e

Qualidade Total", com o profes-

Jaraguá do Sul - O mestre em

panificação e em confeitaria, Pe
ter Denk, vindo da Alemanha

para ministrar cursos de

panificação esteve presente na

reunião semanal da Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul; onde expôs e comentou

as atividades do Núcleo dos
Panificadores.

O mestre em panificação diz

que um dos objetivos do curso é

ensinar os panificadores a usarem

os insumos disponíveis e criar
encima de receitas de sua própria
cultura. "O Brasil dispõe de

muitos materiais, como o aipim e

o carã, que a Alemanha, não tem.
A partir destas matérias primas
pode-se criar' muitas coisas no

vas", diz Peter. Segundo ele, a

atraso. Essa mudança beneficia as

empresas que recolhem em dia e que
não tinham nenhuma vantagem
quanto a isso..

Outra moção da Acijs, encampada
ela Facisc é para que a secretaria da
Receita Federal revogue as medidas

que reduzem o período de apuração
do IPI (a cada 10 dias) e do IRRF

(semanal), retornando à sistemática

qualidade do pão vai depender
dos insumos utilizados. "A

farinha daqui é diferente da
farinha da Europa e émelhor que
a da Alemanha", completa.

Denk disse que espera bons

resultados nos cursos, o que
deve significar uma melhora na

qualidade dos produtos
oferecidos. "O curso tenta

proporcionar um pouco mais de

conhecimentos profissionais. A
maioria dos panificadores não se

conheciam e aos poucos já estão

se entendendo. Agora são mais

colegas do que adversários", de
fine Peter Denk, que cita o

exemplo de algo acontecido em

Joinville, em um curso que
real izou para dez panificadores,
quando os profissionais se

uniram para comprar máquinas
modernas para utilizai no setor e j

obteram uma redução de 50% no

valor do produto, por terem
comprado em grande quan- ,

tidade.

"Nossa intenção é fortalecer a

micro e pequena empresa, porque
uma empresa sem conhecimentos
tem vida curta" , conclui Peter. Fm

Jaraguã do Sul, 21 empresas do' 1
ramo de panificação paJ1icipam do
curso que vai até o dia lOde

dezembro. A promoção é do

núcleo de PatÍificação, criado há
menos de dois anos. e que conta

com associados de Corupä,
Schroeder, Guaramirim eJaraguá \

do Sul. Além do curso, também
são oferecidas consultorias aos
associados do Núcleo.

JAPERFEiÇOAMENTO J

Sebrae de Criciúma promove l
seminário sobre Qualidade Total

Engenharia do Conhecimento,
Francisco Antônio Fialho;
"Qualidade Total em Empresas de

Pequeno Porte" , com o consultor
e diretor da Heros Conswtoria
Empresarial, entre outros as

suntos a serem discutidos. O
':

valor da insct:ição é de R$ 6t>,OO e j

inclui material .de apoio e almOÇo.

Informações podem ser obtidas
no Sebrae de Criciuma.
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CORREIO DO POVO

Vende-se lixadeira Bosch.
ValorR$180,00. TtatarnaR.
AJfredoBenk, 212-Jaraguá-

" Esquerdo c/Ednilson.
"

Vende-se terreno medindo

.15x30 na Tifa Theilacker -

prox. açougue Theilacker.
Troca-se por carro. Tratar R.
Pres.Costa eSilVa

commotor novo. Valor R$
7.000,00 - carro inpecável,
particular. Contato pelo
fone 371-0354 falar com
Lúcia.Vende-se moto RDZ/135

-ano 90 em ótimo estado. R$
, 2.400,00..Contato pelo fone

,

372-1633c1Vtviane.

Vende-seBrasiJia79clsom
módulo 4 pneus novos, '

"

aros de liga-leve. Inteira de
lata. R$ ":i.500 - aceita

proposta. Trátar fone 372-
2265.

Consóroiô - VendoGoi I000

popular' não contemplado
cl -I 9 cotas pagas de R$
217,00. Valor R$ 3.950 .

InteresSados 372-0735.
.

' Vende-seTV 14" clcontrole
àcoresR$ 300,00.�372-5231

líni'ca São- Canlilo
. 'Dr� Marcoa Femando F. Subtil

li�f9iifiji••$lifA.Mifiti"j"Mag�1§f@t'i••M�
Medicina do Trabalho. Fraturas - UrgOnclas
Doenfas de Coluna, ....4es do _porte - Cln.rglas do Joelho
Exam_: adm_lona", dem_lona" e perl6dlcoS

_

Hor6rlos àtendlmento: 8:30 ,. 11 :30 e 14:00 ,. 18:30....

CENTRt\JS PhiHps,
TELEFÔNICA Intelbrás

Equltel
Nutron

APARELHOS
TELEFÔNICOS

FAXSlNALINTFRIOR

REPRESENTANTECOMERCIAL DE
ASSItATURAS

,

TV A CABO. NET JARAGUA

INFORMÁTICA
. COMPUTADORES

COMPAQ

R,.vendedor

Rua CeI. Procópio Gomes, 680 - FONE: 371-9999

-��l- ADVOGADOS".,... I
• \

�.. ,"" -. '

,���, t����, fader PaulO !lv(arm - O.9l�.;.SC 10.372
.

'

"�. ,��/" José-Luiz tfaSifva -O.9l1J-5C 103lJ--:9l

CAUSAS: CRIMINAIS, TRABALHISTAS E CIVEIS EM GERAL

Rua "Guilhenne . Weega, 136
Fone (047) 371-0302
Jaraguá do Sul - SC

o AROMA E OSABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM
PANFICADORAECOI\FBTARIA

PÃO$VlNHO'
�Aberto clanamente elas 06:00 às 21 :OOh., ,.

�
, inclusive domi ....,. e feriados

,

, Av. Mal. Deodoro, 915/Centro
, Rua Venincio da SilvaPorto, 225"" Vila LenZi (P�ximoWeg I)

FOne: 372-1243 '

Rua JoãoButschardt, 84 - Galeria PAuloDon/ni
Salas 01 e 0;1 - Fone (047) 373-0432

Guaramirlm"SC

ATENDIMENTO _PARTICULAR E CONVÊNIOS

..

MODA
FEMININA

E MASCULINA

A.v. Mal. Deodoro da

Fonseca, n" 23
Iaraguâ do Sul- SC

Fone: 372-3690

"VOC& pode ter uma vida nor:mal, lavar e escovar
o�cabelos naturalmente"
• Marque um entrevista sem compromisso e faça ,

uma analise desde o comprimento até o corte.. RuaHenrique� 137

TRAGA ESTE ANÚNCIO EGANHE 10% DEDESCONTO Fone(047)312-1598- JS

RELOJOARIA ZOZ ' LTDA.

Jóias - Relógios e Presentes'
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'Cla<%ificados de.
,

MenegoHi Veículos

ANUNCIE NOS CLASSIFICADOS J

DO JORNAL CORREIO IDO - POVO.
Planos 50 e 60 meses

.
,

, Con�brcio Nacional Volkswagen e .Amauri
NAo perca tempo" e venha f�er sua InscriçAo,
na nianeiramais ftácil de conquistar o seu vai -
culo. ',.'��

--=-._ _ Feme 047- :rI104"9
I

Escort Hobby completo 95 prataH$ 4.300,90 + 14 x 640,00
Uno ELX completo ar- 94 verde R$ 5.550,00 + 36 x 224,00
Santana GL '87.' chumbe R$ 7:000,00

Monza Classic (c/ar c/ dir) 87 cinza R$7.600,00
Uno CS (gdsolina) 87 vermelho R$ 5.900,00 I

UnoCS 89 prata R$6.500,OO
Chevette SL 86 vermelho R$4,300,00
Chevette SL 84 bege R$3.900,OO

, Fusca 1300 76
.

dourado R$2.100,00
Fusca 1500 . 72 branco' R$2.500,QO
Chevette SL 74 'azul R$1.500,00
Corcelll 78 �ege R$1.500,00

MOTOS
..

Xtx350 87 branca R$ 3.000,00 ,

\

XLX 250 (1 carburador) 85 preta R$2.500,00

R JOINVILLE 2050 ·FONEJfAX (0.17137115R973·9753
,

\

4HONDA

,- '.

Reg.t.a�
Comércio de Moto Ltda'.

MOTO ANO COR

XLI2SS' 93193 Vennelha -

XL 12SS 8&'8'8 Venneilla
CGI25 89/89 Preta

00400 81/82 Preta

CGlisTitan �419S Vennelha

CGI25Today 94194 I Vennelha
, '

CGI2SToday , 92192 'Azul

,
CG 125 Today 9U9l Azul

,

- *Motocicletas "OKm,'; 50% de entrada

, saldo ematé 12 pagtprrentos.
* Consórcio âe CG 125 Titan, XL 125 S CBX200,

NX200, XR200,NX350 em
50mensalidades, consulte.

RUAADÉLIAFISCHER, 239 - FONE (047) 371-2�
J�GUÁDOSUL-SC

R
SII_a. ,;.' •__... ",...._ ��------------..IIS
T..........., ,.. ....-CUlm.... �
GoIGL. ..:_-m "'- ..8CI

� GL2000.._...._ ...:_ ...••_.bege _ _ ....._ ....._ ....._ ••.•_ ....._ ....._.92

1mS. -"" .pnto. -'"

�cs... ...:.. -.-----------------------------.
GoIa..__ ..: ...nco.- ...-- ___

D.!AllGllIa -m. .:. _

GoIq;. ...bNIIoQ.. -----__.....

DelA",GuIe.. ,..- -d8; .,.
.

Sa....Gl.s.:.. ,.-clllIÍl8L ....._..:.... __

GolGTs. .. ... "...I1CQ, �...

Sa...GLs. .pnIIei----- .m

Mona CIeMIc. .boIdo " -----�----------....-----1l7

,MonzIISLE �--------....------..:--"--':'------.;.---:..-.JfT
GoIa.._.:. � .velll1lÍltD. ..: ..; __.

�----------------ARâ---------:..--------------88
o.lAIIVGl. ---........-..:---------------.:.. ..------...
�� �------__;..----------------18
......IS .vwda. ..;._A

-

a.�.� ��_.u �_.� •

Fu-- .:. ..._Innco.. --!13
....L- ....hD..:. ... .,.....

Rua Joinville na 3573- Fone (047) 371-9&22
JARAGUÁ DO SUL - SC

P R O M O P t: 'e A S
"DISQUE PF;ÇAS 371-12811

I

A Menegotti lança. pra· v()Cê a melhor promoção da

p8ças originais do .ino:
.
"PROM�PEÇAS."

LIGUE AGORA OU VENHA VlSI'TAR-NOSI
Menegotti Veículos
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ÇlaMiflcad.� .de
"

coNsuMIDOR
E

FORNECEDOR

'Maia que
lII11a rima,' "

uma'

solução dos
.

,� ela_iflcados

do

CO,RREIO
DO ,POVO

...... -êl!Waa: __'.

nagóc:i'o.

ALUGA-SE,·
4 ..la.comerciai. na Rua Joiilvill. 3731'
ao ladOda,Panifiq.dora Paladar com .

estacionamento pl ônibuS;.
Valor 11$:220,00

Tratar fona: 371-4524 cl Dirceu

'1r01JIjO\� .

, ��,m� .HlL���
DIVISÃO DECONCRETO

,

Rua Jofnville, 1016 '

,DIVISÃO DE.PLÁSTrcOS ,

R.u. BernardoDornbusch; 858
MATERIAISDECoNSTRuçÃO
�ua CeI. Procópio Gomes, 89,

.

'INTERIMÓVEIS·
,

CRECl0911J.J
'

:TÁNAHORA.. �'
,- Casa de alvenaria com 70m2

(02quartos) terreno'com 262.,50m2
". ..�.

RuaAntonio BernardoSchrnidt ,

(lIha,da Figueira) '.
'. I

'

:'
.

Só: R$ 20.000,00 '.

;. Têrrenos 'com 434m,2 (plai.nt»)'
,

em I'otes'mento n.'o,Jaraguá�Esquerdci
(PróXimo ao Arro,zUrbanor.

,

Apenas: R$ 9.000,00 '

, � (à,�ombi,nar)

: 'OEAPROVEITAR!

•
:

<, :

-LOCAÇÃO:
, , '

';

"I,Apt� .. Ed. Jaraguá com 02 dormitórios'
+,suíte, seta, copa, cozintla, lavanderia, ','

,

,,' banheiro e garagem'.

Tudo em márn:-oni •. granito, soleiras, pias, tamp.. de bal
cões e mesa. Túmulos, acaba..ntos ena geral
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

B,R·280Km 60 (Anti,ga instalações da Marmoraria Prü,se) ,

Guaramirim - SC - Fone: 73-0162

,

Fábricade Calha,
. Industriais

,

eResidenciaisSCBIOCBft
-

- :110NI�, «)47:J),
• :l73":f):125
Rua Athanásio Rosa� 1645· Guaramirim • santaCata�na

J. SAN,TOS'
1

-. •.
.,0 ." i

Iniobiliâria...-::"

'Menegotti
,

BARBADA. ,

Vende-se ótima casa em alver.ufria lecahzada nobairro Estrada Nová, conte'hdo 02 quartos,
,

sala, oozil'lha, lavanderia, banheiro e. gar"gem
'

Vende-se· cor:n uma e,ntrada e o saldo em até 50 meses.'
,

'Acéita-se, contraproposta.
TERRENOSANANCIADOS

. ,
,

, Dispomos de terrenos 'financiados pará a venda.' Faça-nos uma visita QU consulte at�avés
do nosso telefone comercial.'

,
.

LOCAÇÃO .

, A imobiliária Menegotti dispôe'para'àlugar os seguintes imóÍleis:
CASAEMALVENARJA

. ",

Bairro: São Judas - RjJa.:'José POrr)ianoyvski, 88 ,

Dependências: 03'quartos, sala, cozinha, lavanderia e 02 banheiros simples
Valor: R$3qo,Op pasa oomrato de um ano.

,

'_ .

APARTAtiENTÖCENTRAL
, .....

Bairro: Centro - Rua. Av. Mal.'DeQdQro da Fonseca" 8S5 - Eclif._ Menegotti - 5fI andar
Dependências: 03 éf,uartos, sala; cozinha" banheiro e depéHldêncja.de empregada'

V�lor: RS 500,00 pára contrate de um aro
'

APARELHOTELEFONICO 1

- Aluga-se apar,elho telefônico
'

.

, Valor RSl20,oo
,

AV_ MAL DEODORO DA FONSECA. 855
ED_ MENEGOlTl-lº ANDAR - SAlA 107/108

FONE: (047) 371-0031 -JARAGUÁ DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A l\lrOVAOPÇÃO
'.f!MMÓ\{E_lS DE

i
.

'QUAUDADE

t Dormitóriol em mognö ,4, 5 e 6 p�rtal
t Cam:al eàpeciail de 1,60 x 2,00 em mogno (foto)
t .Rack p/10m· Com porta CD'.
t Sala d8 j,antar em mogno (foto)'
t Tapetll de todOI OI tamanhol, modelol e cor.

,
,com r.. ina anti-derrapante

'

___111
ENDEREÇO:., ,

, RUA PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA, 1149
(Defronte Verdureira Raqu.n; - Jaragu" do SUl.;

r

FONE: 3'72 ..2453

CENTRO�Em
frente a APAE • '

Csa em alvenrií\l
c/250m2• '

R$ 85.000,00

Casaem
alvenaria cl,
t81,OOr:n2

JqiiQ F'ranzner·
Lótescom 15,00 '

metros de frente
450,OOm'2R$

"

1,5.000,OO,cadaloll)

Casade
alveflariadi
215,OOr:n2

CENTRO - Excelente
terreno na DOlllingos' da
Noy,a. Pl$60.00�,OO

Waller Mafquardl •

Terrenoccl
3:700,OOrrF. p$C.
catume SchImlI,
frente ,plWaller

MarqUârdl ,em 30,00
B$ 90.0110,00

RIODALUZ:
,

Sitio <::1
45.000,OOm2••

'

próx.aCEVAL.

PiÇARRAS.,
Apartamento. ,

de frente pl o
mar.Ed. Mi·

o

Casita

TIFAPERBRA
Casa em

"

"

alVenaria cl
272,OOm2

RUA JOINVILLE
·Exeelente

terrel'lO medindo
1.400,00m� cl
30m ,de frente·

, R$ 120.000,00

VlLALENZI
fluaAdão
Norosckl _,o

terrenocl ,

392,OOm2

2OOO,�,OO
.

metros para BR280

e40,OOrnelJowara
RJa JlJio lissi R$

,

36.060,00

Barbada casa' ,

-,

em alvenaria c/
03 qtos,
Apenas

- 'R$ 28.000,00

AMZADE'
Apto. com oz

'qtos. R$
17.500,00 ... '

financiamento
'CEF

Terreno de

esquina cY
579,OOm2

.

VILA, LENZt
Terreno c/
733,OOm2•
Edificado GI.

. prédia comercial !

CENl'RO � .Coberturâ no

Ed. �esid�I)Cial Dunker
(em construção)

(;

terreno comerei- ,

ai cl casa em

alvenaria por
apenas FI$
55'.000,00

-,,': Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Piano e Violino '

A pianistaVânia D'Aquino .

Pinho e a violinistaAdriane

MaraRscher fazem hoje a
sua segundaapresentação
naSociedadeCultura

. Artística (Scar), às 20 horas.

Escola Agrícola
de .Ioinville

Desde o dia 20, estão abertas
as inscrições para o teste de

seleção aos alunos interessados
em estudar lia Escola Agrícola
Carlos Heins Funke de Joinville,

. para fonnação de 10 grau com pré
; .

qualificação em agropecuária. Os
,

candidatos devem comparecer à

t sede da escola, junto à Fundação
.25 de Julho, em Pirabeiraba,
apresentando carteira de identi
dade ou certidão de nascimento

, e declaração da escola que está
cursando a 48 série do l°grau. A

, taxa de inscrição é de R$ 10,00. O
teste de seleção está marcado

para o dia4 de dezembro, das 8 às
15 horas com direito a almoço.

Parabéns a
Carlos Rogério

Arruda que

I�. completou mais

: um ano de vida.
'.

�. Pela passagem de

I seu aniversário,

I;rec��e os votos de

�,lellcidades de sua

esposa Roseli,
,'sua filha Caroline

e de seus

familiares

Gente & Informações
Atenção mamães!

A prefeitura municipal oficializou as datas das férias coletivas das
creches. O último dia de atendimento às crianças será dia 21 de
dezembro e o início das atividades, em 96, está marcado para

16 de janeiro.

Novo endereço da SUPPORT EVENTOS
Para melhor atender seus clientes, a Support Eventos mudou
para a rua Procópio Gomes de Oliveira, 474, no centro de

Jaraguá do Sul. O fone para contato é (047) 372-3547.
Support Eventos a assessoria empresarial para

eventos que você merece!

Grupo Molejo
Amanhã, quinta-feira, às 23
horas, os pagodeiros do

GrupoMolejo se apresentam
na Marrakech. Adquira seu

ingresso antecipadopor
apenas R$ 10,00 no Quick

Dog, Sorvetão, CenterBurger,
. Bariloche, Hobby Vídeo News

II, Kibarato I, rDimensão e

na Marrakech. Um âtimo

programa pra quem gosta de

pagode.
'

Ate�ção Iii
, J::::

vestibulandos! 'l111
A Oficina de
Artes oferece,
um curso

especifico
para pessoas !:l;:

- �i
que vao

prestar ves
tibular. para

arquitetura. '

Maiores

informações
pelo telefone

.;f.'

::�;:�;��!:�:�:�;:;:::;:;:;�:::::::;:;:;:;:;:IIII

ii lENIHADORES
DE TETO

AARTE

DE

DECORAR
ADQUIRA BELEZA E QUALIDADE

PELO MENOR PREÇO!
PRESENTES

�,
�,

ESCOLHA
JA O SEU!

RuaDomingosdaNova,154(ao TELEVENDAS,
1000o do _sina�iro da Reinoldo

(047) 372 -�/1890Rau). Jaragua do Sul -sc..
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CEI

um quando o praxe estabelecia

que esta ajuda não deveria ser

superior a dois salários mínimos.
Quando o processo da CEI foi

deflagrado descobriu-se que
uma empresa funerária estava

reembolsando as famílias que já
haviam custeado por conta

própria os funerais, através de

recibos. "Foram devolver o que

já haviam cobrado da prefeitura
sem que a maioria destas

famílias tivesse solicitado

ajuda" , disse o presidente da

Comissão de lnquérito,
Sem depoimentos

A CEI não ouviu nenhuma

das pessoas apontadas como

envolvidas nas irregularidades.
Isso, segundo Müller, porque há

polêmica sobre o poder das

comissões de inquérito em

âmbito municipal. "Já existe

jurisprudência dizendo que se

-estas comissões tiverem tal :

autonomia poderão se trans

formar em uma arma de

retaliações políticas, bastando
para isso que o prefeito tenha

minoria representativa no

Legislativo", observou Müller.

Mesmo assim, a comissão

estimado para a obra (com
base em custos da Casan,
empresa estatal) é de R$ 37
milhões. Porém, o presidente
do Samae, Nelson Klitzke,
acredita que este custo poderá

/

ser reduzido, justamenteporque
a concorrência prevê uma

empresa vencedora que dê o

menor preço obedecendo
critérios de tecnologias exi

gidas no projeto.
Os esgotos domésticos,

hoje, são atirados diretamente
na rede destinada à captação
de águas das chuvas (essa é a

razão do mal cheiro nas bocas

de-lobo) e correspondem a

cinco toneladas por dia que
acabam nas águas de rios e

. riachos que cortam a cidade.

POLUiÇÃO

Audiência pública em dezembro
para discutir rede de esgotos

Sem contar a poluição indus

trial, isso significa uma carga
equivalente a: uma população
de 300 mil habitantes, o triplo
da de Jaraguá hoje estimada
em 100 mil habitantes.

Felizmente, segundo Klitzke,
isso ocorreabaixo da captação
de água do Samae. Porém, se
livra o órgão e a população dos
altos custos que isso acar

retaria para o.tratamento da

água, dizima a flora e fauna
existente nos rios.

Numa primeira etapa,
incluindo a região de Nereu

Ramos, a rede de esgotos
sanitários atingirá cerca de

70% da população, ou o

'correspondente a 70 mil

pessoas.

INTOXICAÇÃO

Salmonela namaionese leva Relatório acusa irregularidades

mais 27pessoas ao hospital evaiparaasmãosdaProm���
J Jaraguá do SuJ - Dois

araguá do Sul - Pelo estadual, baixada no ano passado bactéria em apenas algumas meses foi o tempo gasto pela
menos 27 pessoas foram - além do Código de Defesa do horas. Comissão Especial de Inquérito
intoxicadas pela bactéria co- Consumidor, serão os doeu- Além disso, o armazenamento da Câmara de Vereadores para
nhecida como salmonela depois mentos legais que embasarão a dos ovos, feito de maneira investigar denúncias sobre
de ingerirem maionese durante ação dos fiscais, responsa- inadequada em supermercados e auxilios funerais superfaturados
uma fes- bilizando proprietários de armazens, também contribui.

e em duplicidade, pagos pela
ta de cris- Vendo ti

estabelecimentos que insistem em Pasold diz que em nenhum local
prefeitura a empresas funerárias

ma no comercializarmaioneseportodas os ovos ficam sob refrigeração, da cidade e, também, a uma
sábado, p,.olblcJo as despesas que se originar�m, providência que contribui para
18, no comprovadamente, do consumo amenizaroproblemaCitou,ainda, empresa de turismo sem

c I u b e em todo de produtos contaminados pela a importação de galinhas processos de licitação e até por

Acaraí. salmo el d
- -, . viagens não realizadas. O

O �_6�_/� n a. poe eiras em cujos ovartos a

Ne s t e S'.xwv" Isso porque as duas portarias salmonela já estava instalada, resultado foi wo processo COOl

ano, o proíbem a venda de maionese. Lavar os ovos antes de utilizá-lo, 632 páginas e a conclusão de

maior volume de casos de Segundo Pasold, os casos de com água ou vinagre, e as mãos que pelomenosR$ 92mil foram

intoxicação registrados em todo intoxicação, além dos problemas posteriormente, também são concedidos a titulo de auxilios
\0 Estado foi contabilizado em pessoais e danos ao organismo cuidados indispensáveis. Uma funerais, entre os meses de
Jaraguá do Sul, obrigando a das pessoas, causam consi- alternativasegura é a feiturade

janeiro e agosto deste ano, Vasel: "avesderapina"
medicação ou internação de pêlo deráveis despesas médicas. O woCreme a base de leite (fervido)

superfaturados e a famílias que
menos 1.500 pessoas. Ontem, o custo médio por internação, a e cenoura cozida, que não altera
secretáriodaSaúde,lrineuPasOld, preços cobrados pelo Sistema em nada o sabor da maionese a sequer solicitaram este tipo de '

disse que a partir desta semana Único deSaúde, é deR$ 200,00. A base de ovos, ensina o secretário. ajuda.
os fiscais da vigilância sanitária literatura existente sobre a Nwoaprimeira investida 00 fiscais 'Segundo o presidente da CEI,
voltarão a agir com todo o rigor bactéria salmonela é vasta, porém farão um trabalho de alerta, em vereador Augusto Müller (PFL)
que a legislação vigente permite. ainda um tanto indefmida. Mas, restaurantes e em estabele- foram 211 auxilios concedidos

Segundo Pasold, duas comprovadamente, o principal cimentos que comercializam ovos num período de oito meses a um

portarias - umamunicipaI datada agente é o ovo cru cuja casca, e, posteriormente, passarão a custo médio de R$ 436,00 cada
de novembro de 1993 e outra porosa, é agentemultiplicador da aplicar a legislação vigente.

Jaraguá do Sul - Até
dezembro deverá acontecer a
audiência pública para que a

população de Jaraguá do Sul
tome conhecimento, em

detalhes, do projeto que prevê
a construção da rede de

esgotos sanitários a partir do
ano que vem. Com exceção
de Blumenau, Jaraguá do Sul
será a primeira cidade do in
terior do Estado a possuir
este sistema cuja

.

implanta
ção caberá à iniciativa priva
da' através de concorrência"
pública, com prazo de ex

ploração dos serviços esta

belecido em 30 anos.

O projeto e a concessão já
foram aprovados pelaCâmara
de Vereadores. O valor

enviou convites e convocações
que foram ignoradas. Ainda nesta

semana todo o processo segue

para o Centro de Promotoriasa

quem caberá oferecer ou não a

denúncia à justiça comum,

Ontem, o prefeito Durval Vasel
creditou o trabalho da comissão

-a uma perseguição política da

oposição que, segundo ele,
envolve também parte da

imprensa local como a rádio Brasil
Novo (onde é sócio através de

uma irmã). "As aves de rapina
querem o poder de qualquer jeito",
acusou Vasel, acrescentando que
dois vereadores da oposição (não
citou o partido) pediram auxílios

funerais no valor de R$ 900,00
cada um. Disse, ainda, que o

relatório daCEI conflita em vários

pontos como uma sindicância
interna que ele mandou fazer na
éxtinta secretaria de Bem Estar

cujo resultado nãoSocial,
divulgou.

O prefeito também acuscv

alguns vereadores de votarem a

favor do relatório (o resultado foi

de 10 votos a favor e quatro
contra) sem analisarem o do

cumento porque têm medo da

imprensa. "Votam pelo ouvir
dizer" , acusou Vasel que as exi

miu de qualquer ato ilícito
levantado pela comissão. "Não fui
conivente com nenhuma irre

gularidade, se é que elas existem",
concluiu o prefeito.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BLITZ FALSIFICAÇÃO

Policiais âeMâssaranduba Duas pessoas sãopresas

veículos p����d�s�������!���
pessüas foram presas na semana tos, responsável pelo' caso.

EdsonJunkes/CP passada, tentando passar cédulas Só em dois meses, a polícia
falsas de R$ 50,00. O ajudante" já prendeu, três pessoas que
de pedreiro' Alexsandro Ivan passavam notas falsas em bares

Gonçalves, 19 anos e o, rebar- e danceterias, O pedreiro' Jon
beador José Carlos Zamadei, de ismarZanghelini foi detido, com
29 anos, foram flagrados no R$ 100,00.
centro' de Jaraguá do, Sul; EmPlorianõpolis.policiaís da
comprando cigarros. "Recebe- Deic investigam uma quadrilha
mos a denúncia de alguns de passadores de dinheiro' falso
comerciantes e conseguimos que está agindo' em toda Santa'

prender os dois", ressalta o, dele- Catarina.

apreenderam nove
M assaranduba - Uma

ação' conjunta entre as 'polícias
civil e militar na blitz realizada
sábado' à noite na Estrada

Guarani

Mirim,
que in

terliga os

mun ic í-

pios de

Massaran-

Multas p%
J/llrotD/es

th.gom
,,1I1941J1J

TRAGÉDIA

Criançamorre depois de
seratropeladapor ônibus

duba e Luís Alves, deteve nove

veículos - quatro, carrüs e cinco'
motos - apresentando irregu
laridades na documentação e ,

motoristas sem habilitação.
"Como aos sábados o, maior

fluxo' de veículos é naquela
localidade, devido' a um salão,

que funciona lá; resülve�üs
realizar uma operação com o,

objetivo de tirar das ruas

motoristas sem carteira de

habilitação' e cüm alguma irre

gularidade", destaca o, 2° sar

gento, do, destacamento, policial,
Ivo, Manoel de Oliveira.
Entre alguns dos vefculos

detidos pela polícia, um Ford

Pampa, placas HKX-911 7, de
Cianorte, Paraná, estava sem a

Massaranduba - Oestudante
Jandir Ciazenski, de 15 anos,

morreu atropelado domingo
passado', na rua 15 de novembro,
em Massaranduba, pelo' ônibus
da Viação' Canarinho', placas
NS-0158, de Jaraguá do' Sul.

Fato

veículo'. "Foi quando' um outro

ônibus estava vindo' e não' conse

guiu frear", revela o, delegado'
Ivan Karsminski.'

Ontem, familiares do' garoto
estiveram na delegacia para
entregar documentos e conferir
o, laudo, da polícia..

Este foi um dos acidentes

mais graves registrados pelaPM
durante este ano, no anel central
dacidade.

Veículos apreendidos estilo no pátio da delegacia de polícia

documentação do' carro. "O
motorista alegou que teria
acabado' de comprar e os

documentos não' tinham sido'
transferidos, Vamos investigar
para ver se não' é roubado",

afirma .Oliveira, acrescentando'
que uma moto, também apre
endida estava com o, IPVA (Im
posto sobre Propriedade de
Veículos Automotores) atrasado'
há mais de dois anos,

.

Segundo policiais daDelega-
cia dePolícia, Ciazenski desceu
de um ônibus e tentou atravessar

a rua, passando' em frente do,

EQUIPANDO
,QOLlSÃO ': .

abandona carro em JS Delegacias começam a

receber novas viaturas
Moto-rista

Jaraguá do Sul - A polícia
milrtar encontrou-domingo
passado', ria avenida Getúlio'

Vargas, o, veículo' Gol, placas
ID-7975, abandónado. Segun
do' informações, o, motorista
teria deixado' o, carro, depois-da
colisão contra um muro.

De acordo com testemunhas,
o, veículo estava transitando' em
alta velocidade nas ruas Getúlio'

Vargas, Floriano Peixoto,
Epitãcio Pessoa eEmílio, Carlos
Jourdan, durante a madrugada.

Até ontem à tarde, o, carro,

estava no pátio' do, batalhão' da
polícia militar de Jaraguá do'

Sul, aguardando' o, proprietário,
com documentação. A polícia
não' descarta a possibilidade de
ser o, veículo' furtado.

Florianópolis - Apenas as

delegacias de Joinville, Blume
nau, Tubarão', Lages, Chapecó e

ltajaí foram beneficiadas com a

distribuição de 50 novas viaturas
pela secretaria estadual de

Segurança Pública. Os carros

são' da marca Chevrolet (Ipa
nema GL 1.8) e fazem parte de

um lote de 112 viaturas que
deverão' ser entregues até o, fmal
do' primeiro' semestre de 96 a um
custo, de R$ 1.064.000,00. A

empresa Rontam, da cidade

paulista de Tatuí fará a

adaptação de todos os carros

(todos com quatro' portas),
equipando-os com rádios, pneus

especiais e suspensão' reforçada,"

além de celas para o, transporte
de presos.

Segundo' a secretária de

Segurança Pública, Lúcia Ste

fanovich, a opção por modelos
de quatro' portasdeu-se pela
facilidade de embarque de

policiais que, em muitos casos,

precisam de toda a agilidade
possível, principalmente nas

operações especiais. A� fazera

entrega das novas viaturas o,

governadorPaulo' Afonso Vieira
disse que' a segurança da

população' será uma das preo
cupações constantes de seu,

governo.
Golbateu no muro na avenida Ge(úlio Vargas e foi abqndoÍJado
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COMBINAÇÃO

Time de Piccinin depende ãeHame � Lecimar fazem,
l s: ..... l

.

jj; · . afinaldo·,'Peladão' sábadoresu taâo«para se c assl.Jzcar
.

JanguádoSul-�equij>cs decidema terceira colocação.A]
da metalúrgica Hame e a fmalacontecenestesábado(25);,
Lecimar Malhas decidem otítulo no ginásio de esporte Arthu{

_. ��I7.=.w-=;�! =e��7j�.;::::
vagas foram decididas no final final ao infanto-juvenil.
de semana 'passado. As 'quatro equipes que pas-

" A metalúrgica H:am� venceu saram para as semifinais já
fácil a lanöhonete Shao-Lin por garantiram medalha. A equipe
nove a dois. Na outra partida, a mais disciplinada também será
Lecimar Malhas também não premiado com uma bola de

encontrou, dificuldades, para futebol. O campeão receberá"
derrotar o Posto Cidade por sete, além do- troféu, um suíno com

a um. Shao-Lin e Posto Cidade 1 öOkg.

J araguá do Sul - A
derrota para oTubarão, domingo
passado, complicou a situação do
Juventus na tabela, O time de

Agenor Piccinin precisa agora,
além de
vencer

todos os

Tubofio

jogos em tomplltou '

O slluo/io
do lW_lIlus

casa e

+b u s c a r

pontos fo-
-

ra, torcer

para que as equipes do grupo B

swpreendam, principalmente o

Joinville e Marcílio Dias"
concorrentes diretos pela vaga
desta segunda fase. O Jec, que
conquistou a primeirafase, tenta,
o ponto de bonificação para o

, quadrangular fmal. '

Amanhã, o Juventus joga em

Florianópolis com oFigueirense,
,

a partir das 29h3Omin. A equipe
da capital, que lidera, junto com

GRUPoA
J ro V E D GP CL SG

10 loinvilIe 4' 9 3 O 1 8 7 1
2° Marcílio Dias 4 7 2 1 1 4 3 1

,

3° Juventus 4 5 1 2 1 4 3 1
4° Internacional 4

,
O O O 4 7 12 -5

GRUPÓB \
"

I J ro V E D GP CL SO
1 ° Figueirense 4 7 2 1 1 11 6 5
2° Tubarão 4 7 2 1 I. 6 5 1
3° Avaí 4 6 2 O 2 4 6 -2
4° Imbimba 4 4 1 1 2 4 6 -2

-,

o Tubarão, o grupo B, também
precisa da vitéria, O� campeões
dosgrupos no primeiro e segundo
turno disputam as semifinais. O
time de pior campanha entre as

quatro equipes, joga com o Cri- '

ciuma paraa definição da úI1:ima
vaga.

Igual
No returno, ,o "Moleque

Travesso" joga duas vezes no

estádio do Baependi e dois fora
de Jaraguá do SuL O técnico
AgenorPiccinin define aequipe
titular para o jogo de amanhã, no
vestiário.

JUNIOR;S Bicicross levaDOIS pontos separam E:' d 1/95'

'

'o sta ua'

Juventus da liderança por antecipação
Jaraguá do Sul - Com três

,

pontos em três jogos, a equipe de

juniores do Juventus não soube

aproveitar as oportunidades e

empatou em três gols, com a

Chapecoense, segunda-feira a

tarde, em Jaraguä do Sul. O
resultado deixou a equipe do
técnico Simão Saturnino a dois

pontos do líder, Avaí.
Para o próximo jogo, sábado

à tarde, contra o Criciüma, que
garantiu classificação no primei-

, ro turno e- está em último nesta
'

fase, Saturnino deverá escalar

,
uma equipe mais ofensiva,
buscando a <vitória. Um dos
destaques da equipe, o ponta
Marquinhos, está confirmado.

O "Tigre", bicampeão estadu
al; espera o campeão desta fase

para disputar o título desteano.
Em 93 e 94, Criciúma e Juventus
decidiram o campeonato. "Que-
.remos repetir a final dos anos

,

anteriores, mas com uma dife

rença: vencer", declarou o treina
dor, '

Jaraguá do Sul - Faltando
uma etapa para o término do,
campeonato Catarinense de

Bicicross, a equipe Selecta/

Algemix. de Jaraguá do Sul,
confirmou.a boa fase e conquis-

, tou por antecipação o Estadual,
na etapa do último final de
semana; na pista 'do .Parque
Malwee. 'Foram oito troféus de

primeiro lugar. Jaraguá conquis
ta pelo oitavo ano consecutivo
este campeonato.

J.... Dá do Sol. 22 de novembrodelJ
DECIDINDO

FUTSAL

Iaraguá pega Floripa
no qu�drangu,lar final

Jaraguã ao Sul -l,1m dos

maiores clássicos do futebol

infanto-juvenil do Estado, abre
amanhã à noite, o quadrangular
final da categoria, pelo cam

peonato Catarinense de futebol
de salão. ADJ/São LuíslDarpe,
de Jaraguä do Sul e a equipe do
Lic (Lagoa Iate Clube), buscam
a primeira, vitória na fase

.
,

decisiva A'preliminar será entre

AABBtRotesma e Astel.
,

No sábado, a partir das 19!
horas jogam AABBlRotesma e

Lic e a ADJ/São LuíslDarpe 00- ,

frenta a Astei. Domingo, última
rodada do quadrangular, a equipe
da Astel joga com o Lic, às 15",
horas, e A ADJ com a AABBI ,

Rotesma, a partir das 18 horas.

ESPECIALIZADA

AD)ISáo LuíslDarpe é uma das equipes favtiritas para I) título

>

Auto Mecânica
Borcberss,

"

�COMÉRCIO DE AUTO 'PEÇAS
TROCA DE ÓLEO POR SUcçÃO

, i

RUA' ALBERTO PICOl!.LI, 400 - ÁGUA VERDE - JARAGUÁ DO SUl!. - SC . '
FONE/FAX .'371-8122
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APERFEiÇOAMENTO

Rizicultores buscammelhorar

qualidade do·ama em sc
J araguá do Sul - Buscan

do o aperfeiçoamento nas téc
nicas de produção do arroz

parboilizado, empresários do
ramo e membros do Sindarroz

(Sindicato
das Indús

trias, de
Arroz de
Santa Ca

tarina)
participa
ram desde sexta-feira passada
até ontem, no Marumby, em

Curitiba, daExposuper - feira de

serviço da região metropolitana
de Curitiba. "Participamos
porque atualmente, Santa
Catarina exporta 65% do arroz

produzido no Estado, para o

Paraná. Praticamente todos os

rizicultores estão vendendo o

produto para lá", explica o

presidente do Sindarroz, Sinésio
Eccel, de Massaranduba,

Percentual
De acordo com o presidente,

o arroz catarinense abastece o

mercado nacional em aproxima
.damente 10%, exigindo assim,

;", '
um melhoramento cada vez

i�' maior na qualidade de grãos de
,

arroz produzidos em Santa
,! Catarina. "Para o produto ter

mais qualidade, membros da

(VISO101polO
opellel/ool
O ''9volldode
doplDdvlo

T"doa"OZproduzido emSantaCaJarlna éexportadopara o Paraná

Epagri desenvolvem a semente

especificamente para o solo

catarinense", revela Eccel;
lembrando que ainda neste ano,

acontecerá um seminário, em
'

Blumenau, envolvendo somente
diretores de empresas da região
Norte, Alto e Médio Vale do

Itajaí, que produzem arroz,
"motivando a qualidade total, e
'permanente do produto", define

o presidente do Sindarroz.
Em paralelo com a Exposu

per, aconteceu o I encontro
Interestadual de Supermercados,
com a participação da Acats

(Associação Catarinense de

Supermercados) e a m Feira de
Produtos e Sistemas para Auto

Ser-viço, que contou com a

l'articipação de empresários
catarinenses.

SULBRASILEIRO

,:Encontro reunirá fanfa"as dia 26
��
f

.

�
,

,
,

Integrantes dafanfa"a do colégio Alberto Bauer buscam título

Jaraguá da Sul - Mais de

100 pessoas participam no pröxi
mo domingo (26), em Po-nta
Grossa, no Paraná, do Encontro
Sulbrasileiro de Fanfarras, entre
elas, o colégio Alberto Bauer, de

'

Jaraguá do Sul, que participa na

categoria simples. A fanfarra

jaraguaense, composta por 50

pessoas, tenta conquistar o

bicampeonato. Ano passado, o
grupo ficou com o título do

Sulbrasileiro, realizado em Blu

menau, Este ano, uma das con

quistas do grupo foi o campeo
nato catarinense, no mês de se

tembro, também em Blumenau,

cupons em seu, nome. No

primeiro ano, além de umamoto

CG, ano 1995, um tevê 14 pole
gadas, uma antena parabó-lica e

um aparelho de som, serão
sorteados. "O resultado da pri
meira campanha é que irá nos dar
um parâmetro de quais os prê
mios para 1996", afirma Felipe.
Diferente da campanha de

Jaraguá, que inclui somente lojas
de roupas, a Compra Prem iada
cadastrou lojas de materiais de

construção, padarias, supermer-,
cados, além de lojas de confec

ção. "Queremos que todos este

jam integrados nesta/campanha
para alcançarmos resultados sa

tisfatórios", define o presidente.

Ven4aspara oNIIIaIcomeçam esquentarno com/modeGuaramirlm

CAMPANHA

Núcleo aposta nas vendas
durante omês dedezembro

* Arte & Encanto
* MannesMaterial de Construção
* Agropecuária Sardagna
* Supermercado Martine
* K1axon
* Klein Cortinas
* Mercado Vasquez
* MTY Materiais Elétricos
* Relojoaria Sasse
* Relojoaria Adelor
* Macol Tecidos.
* Calçados Maluta
Sorteio dia 3 defevereiro de 1996

LOJAS PARTICIPANTES

Guarân!rim - Todas as lojas
que estão cadastradas no Núcleo
do Comércio - 25 no total -,

participam da primeira campa
nha Compra Premiada, promo
vida pela entidade, visando
aumentar as compras no comér
cio local, neste Natal. "Vamos

incentivar as pessoas a compra
rem nas lojas de Guaramirim",
destaca o presidente do Núcleo,
Clésio Felipe.
A campanha terá praticamen

te o mesmo critério como a

Compre Com Sorte 2, de Jaraguá
do Sul. A cada R$ 20,00 em

compras, 0 cliente receberá um

cupom e colocará na urna. Cada,
pessoapoderá ter apenas cinco

* Papelaria C&M
* Loja Barraquinha
* Mobil:ia Haus
* Panificadora Felipe
* Decor Pedras
* KruegerModas
* Loja Central
* Regiene
* Loja Ehnar
* Casa Avenida
* Mercado César
* Floricultura Cantinho das Flores
* Riboldi Tintas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CALÇAMENTO

J araguá do Sul - Se a

chuva não atrapalhar a obra de

calçamentoda rua BertaWeege,
que liga o centro ao bairro

Garibaldi, termina ainda neste

ano. Se

gundo o
Mols de
1,4m"misecre

tário de

j61o/om
tO/fl!dos

Obras,
Afonso

Piazera,
restam apenas 2.500m-para que
a obra seja totalmente concluída.

"Estamos contando com o
-

tempo bom. Só asssim termina
remos de fazer todo o calça
mento", afirma osercretário. Ao
todo; o trecho calçado tem em

tomo de 27 mil mZ•

GERAL'

Obra deverá terminar nofinal deste ano; segundo o secretário
.,..

A obra foi reiniciada no final cofres públicos aproximada
do ano passado e custou aos mente R$375 mil.

Os :moradores opinam

, .

INDENIZAÇÕES

Obra' no .Garibaldi deverá Justiça definefuturo de�
- ( ,

- I
��

.

�
..

b
trabalhadores atédia 28 .

ser conc Ulua em aezem ro JaraguádoSuI-OjuizMár- trabalhadoresnocaso.Osbem
cioLuizZuccodeverádefiniraté da Mathias Engenharia & '

o próximo dia 28, quando Construções estavam indispo
acontecerá a sentença final, o níveis deste agosto do ano pas------- ,

ca�o Mathias Engenharia & sado, cano garantia de paga-
Construções. A empresa. de São mento aos trabalhadores. "Eles

Paulo, está sofrendo uma ação solicitaram âjustiçaa substitui- :

trabalhista de 64 ex-trabalha- ção dos maquinários por dinhei-
-.

dores da empreiteira, que foi ro,depositandoR$80milemjuí
contratada pela Petrobrás na zo, em abril deste ano", ressaltá

construção do gasoduto para o o advogado, que requer o

abastecimento de combustível, pagamento de todos os direitos
no km.,64 da BR-280, em Gua- trabalhistas - salários atrasados
ramirim. dejulho à setembro/94, depósito

Destes, 42 trabalhadores de FGTS, contribuição do INSS,
reivindicam uma série de direitos seguro desemprego, horas extras,
à pagamentos referente a coas- repouso semanal remunerado,'
trução da obra. Na semana adicionais de insalubridade e

passada 16trabalhadores estive- periculosidade -, da empreiteira,
ram naültima audiência, na Jun- "Hoje, o valor gira em tomo de

ta de Conciliação e Julgamento, R$ 200 mil para os 64 trabalha

tentando um acordo com a dores", garanteSudbrack.
empreiteira, "mas não ficou nada O juiz garantiu o pagamentó
acertado", revela o advogado dos direitos aos trabalhadores,
Airton Sudbrack, que junto com I-

mas afirmou que ainda não deu

Cláudio Selhorst, defendem os um prazo final à �mpresa.

Aldo Hansen, pedreiro

Em algumas opiniões demora
dores da localidade, à respeito da

obra, a reportagem do CORREIO
DO POVO ouviu declarações
favoráveis e contraras. Para o

pedreiro Aldo Hansen, residente
há 10 anos na região, a prefeitura

- deveria iniciar um processo maís

avançado, com asfalto. "Gastaram
dinheiro com paralelepípidos.

. Não mudou nada", declara.
Já a aposentadaElfeMeyer, há

mais de 30 anos morando na

estrada, a colocação do calçamen
to melhorou em muito as condi

ções de tráfego. "Quem está aqui
há mais tempo, viu como era an

tes. O pó era demais", conclui. '

\
.

....

Elfe Meyer, aposentada

CELULAR!!,·······················fäi,IOfmll
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ALEMANHA

Schroeder quer manter
intércâmbio tecnológico

Sdtroeder - o prefeito Hihnar o nome mais alemão do Brasil,
Rubens Hertel aproveitou a visita seja conhecido na embaixada ale7
à Brasília, semana passada, para mã, além de integrar-se com a pá

, entregar ao ministro conselheiro., ma-mãe", afirma Hilmar Herte!.
da Alemanha, Eckhard Schober, Em dezembro, o prefeito de-

um documento que demonstrá o verá contactar com o consulado :

interesse de Schroeder, emmanter geral da Alemanha, em Curitiba,
um intercâmbio tecnológico e cul- para analisar as possibilidades de

tural com aquele país. "Queremos serem concretizados estes inter

que Schroeder, município que tem câmbios.

TELECOMUNICAÇÕES

FINANCIAMENTO:

INFORMÁllCA ;.

. COMPUTADORES
COMPAQ

AT&N-mM-HP
::��·-·····:dia:···:···:

rPm1ô"filftFaM1....l1li

CENTRAIS

lPhlliPSTELEFÔNICA Intelbrás

Equítel
Nutron

APARELHOS'
) TELEFÔNICOS
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