
. Desempregado é
acusado de estupro
contra uma menor

A delegada JuremaWulf
deve pedirprisão preventiva'
deAdriano'da Silva, casado,
desempregado, e que é

acusado • de estupro centra

uma menor de apenas 13
\ anos.

"·Bittencourt aSSlO1le
presidência do -PFL
tadual no sábado
o deputado, Pedro

. Bittencourt assume a

,presidência estadual do
.partido no próximo sábado,
16 .. Eleito pelo PPR,
Bittencourt é parte da

�issidência que não concorda
'com astdéras do senador

; Speridião Amin. Página 3

Emendas pedem
verbas' estaduais
o deputado GeraldoWemingbaus

(PFL) apresentou quatro emendas ao
orçamento estadual do próximo ano,
todas elas voltadas a obras
consideradas essenciais à região do

Itapocu. Página 3
.

Sc�roederimplementa Reforma'
a coleta seletiva diz Décio

"-_--""____'__---"

A partir do próximo ano o'

município de Schroeder vai implantar
.

o serviço de coleta seletiva de lixo
destinado àreciclagem, a exemplo de
outrosmunicípios daregíão, ,

PáginaS

"A reforma tributária é muito
tímida e não deve trazer resultados
efetivos". A opíníão é do presidente '

daAssociação Comercial e Industrial
de Jaraguä, Décio daSilva

Página7
.

Malwea. Gostosa como um abra o.

���
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BIBLIOT.PUBLICA DO EST. DE SC

RUA TENENTE SILVEIRA, 343.

A ComissãoMunici

pal de Defesa Civil de

Jaraguá do Suljádecidiu:
a ajuda fmanceira para as

famílias atingidas pelas
.cheias de -fevereiro

passado só se dará para
quem, até hoje, ainda não
conseguiu reconstruir .'

totalmente o .que foi
danificado pelas águas. E,
além disso, depois de um '

novo cadastramento que
está sendo feito pela
prefeitura e que vai até
segunda-feira,18. Segundo
o presidente da Comdec,
Alfredo Guenther, esta

ajuda não será feita em

dinheiro e sim com

materiais de construção
que serão' fornecidos por
empresas habilitadas em

licitação pública.
Página4.

Uma família com onze pessoas, originária da cidade de Princesa Isabel, no interior da
Paraíba, começou ontema longa viagemde volta. Comajuda das prefeituras de Jaraguá do
Sul e Princesa Isabel. Página 12

.

Canoagem é esporte que cresce na ciJade

CANOAGEM

Atletas de Iaruguâ brilham
.

' .

no J o [estival de Encantado
Uma equipe catarinense disputou, no último

final de semana, na cidade de Encantado (RS) o
1° Festival Challenger de Canoismo, nas

categorias' Especial e Turismo. Dos 11 atletas,
'

oito eram deJara$uá do Sul e destes, dois

conquistaram primeiros lugares' (sênior e mas

ter). As provas disputadas, foram realizadas em

uma lagoa com cinco quilômetros de extensão.

'Página 11,
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EQITORIAL

Reunião' âehienas'
O senador Esperídíão Amin,

presidente nacional do PPB, não esconde'

que a intenção política de seu partido, emI '

termos de Santa Catarina, é a de promover
uma ampla coligação com o PFL deJorge
Konder Bornhausen, elegendo o senador

.

Vilson Kleinübing como o grande
comandante desta reaproximação. Também
senador epresídeete. estadual do PMDB, o
ex-govemadorCasiktoMa1dana"diz.amesma.
coísa: como PMDB e PFL estão juntos na

administração estadualeatarirense, nadamais
lógico, para ele, que tal união prossiga em

relação às eleições municipais de 96.
Como se vê, nem Amin e nem Casildo

têm, quaisquer resquícios de vergonha na

cara depois de tudoo quedisseram um para
o outro nadisputa eleitoral do ano passado.
Infelizmente, assim é feita a política
partidária, não só aquimas em todo o Brasil.

Regiamente pagos e fazendo disso ummeio

de vida - não pelos saláriosmas, muitomais,
pela influência que exercem sobre decisões

.

,

importantíssimas das quaís tiram amplas
vantagens - ambos, como muitos outros,
cuidam primeiro daocupação de espaços nos
governos, depois (se é que o fazem) se

preocupam com o resto.

E, quando envelhecem, ainda recebem

homenagens ,e amplos espaços na imprensa
(especialmente daquela, que, ao longo dos

anos, engordou os cofres com verbas

püolícas) como grandesbeneméritosdo povo.
Quandomorrem, não hádúvidas: pontes, ruas
e palácios com seus nomes. 'Provado está,
maís uma vez, o que dizem os que têm
memória.
Recordando um exemplo bem recente, o

. deputado Paulo Bauer jurou'de pés juntos
que não iria para o PFL, porque 'lá seria

apenas maís um, sem espaços. E foi. Será,
então, apenas mais um?

�

Fiasco em vez de emoção
It Carlos Augusto Silveira

Sexta-feira,l°dedezembrode
.

ainda, um dos técnicos (171)
1995,oquedeveriaserumafesta começou a instalar outros

de alegria, luz, emoção e beleza" microfones. O amadorismo dos
.

tomou-se mais uma vez num fi- organizadores é
I

gritante. O
asco que definitivamente a discurso do prefeão foi muäo

população de Jaraguá do Sul não infeliz, grotesco até, e a entrada
merece. Esta festa de Natal, com desastrosa do Papai Noel, que
a chegada do Papai Noel (1) e a nmguém conseguiu ver, pois,
ativação da decoração natalina, entrou que nem \Q.1l raio ao meio
vem se fOtmando acada anonuma das crianças. Para piorar o show
das maiores desorganizações (sé pirotécnico, desviou a atenção'da
isto ainda é possível)' que a chegada do Papai Noel, pois
prefeitura consegue i'eaIzar. Nada deveria ter sído realzado no final
funcionou. A demora é irritante, da festa e não no exato momento
o som estava horrível e olba que da chegada do Papai Noel. E este

estes se dizem profissíonaís.
.

show poderia ter sido Jriaiç perto
Imaginem que para à da praça, não lá aos confins. Mas
"

,\ .! .

apresentação do coral (aliás o que tudo parece ser feito com má·
se salvou da noite). de mais ou vontade, sem Criatividade destes
menos 40 aianças havia somente organizadores.
um mUofone para cantar, então Definitivamente, o ditado de
na 11ltima hora atrl'Zando mais que "cada povo tem'um governo

que merece", não cabe a nós

jaraguaenses, pois a população
merecia coisa melhor.
A decoração daprefehJra eCDL

é uma pobreza sem igual. Sempre
as mesmas coisas (lampadinhas
coloridas) aqui e ali onde todo
mundo já sabe. Os dois, principais
monumentos de fé da cidade bem

que merecíamdecoração melhor,
estão horríVeis.

O que salvou este ano são alguns
cOlllelCiantes que capri::baram ·um

pouco mais.

A CDL e a prefeitura tem que
repensar para o próxim� ano. Se
faltar idéias chamem o povo, que
sem düvída a coisa sairá bem

.melhor;

ItOautorresideem Jaraguá
doSul
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Reminiscências

Jaraguá do Sul, 13 de dezembro de 19.95
';;

·Gue"a e Paz:'50 anos (20)
Relutamos muito entre o publicar

ou não a foto que acompanha esta

"triste" reminiscência, porque
entendemos que a violência não deve
ser combatida pela violência, que
conduz ao caos.Masno fimdo elanão
deilladeserwna�parawna
terra que foi berço do Império
Romano e um pilar da civilização
européia. O "Duece" derrubado, foi
caçado como animal,morto a tiros e

pendurado com sua amante Clara
Petacci e auxiliares, de cabeça para
baixo, no posto de gasolina, emMilão.

Quehorror!
Benito Mussolini (1883-1945) era

filho deum feireiro socialista, criado
emambienteS anarquistas e socialista
e participava como secretário da
Câmara do Trabalho e diIetor de um
semanário socialista em Trento. Era
editor dos jornais socíalístas Luta de
Classes (Porti, 191'0) e AvaDti

(R0ma,1911-1914).Em 1914, diante
da mudança de sua atitude frente à

guerra, da qual se torna partidário
ardoroso, Mussolini é expulso do
Partido Socialista.Em 1917 incorpora
o nacionalismo de D'Annunzio, a

teoria da 'ação pela açãor de George
. Sorel e tema-se partidário de uma

,ditaduramilitar. Em 1919, reerutaex
combatentesemarginalizados e fimda

organizações polfticas. Usa como

símbol« da autoridade o faseio
(machado que êsfm�b daautomade

. do Império Romano), dai o nome

fascismo para o movimento. Fica
famoso pelas poses arrogantes que
utiliza durante os comícios, sessões
fotográficas e encontros ptfuIicos, e
pelaamante, CJaràPetacci, com,quem
morre ao ser aprisionado pelos
glI;e1'ri]heiros.DO final da guerra.

Resumindo operfodo da lláIiàem

que se fez presente Benito MusSolini
atribui-se à crise econômica a razão
do crescimento do fascismo, o

movimento dasmassas nacionaImla e

autoritário.
Em outubro de 1992, depois da

marcha de milfcias fascistas sobre

Roma, o rei Benito Mussolini para
chefiar o governo. As instituições
demccräticas são relativamente
preservadas até 1929, quando é.
estabelecido o regime de partido t1nico
sob a lideraJiça de Benito Mussolioi. O
regime fuscista organiza empresários e

.

trabalhadores em corporações'
controladas pelo Bstado: greves são

proibidas e várias indüstrías são
estatiZadas.

Um programa de obras p1iblicas'6
implementado para combater '()

desemprego que, então atingia toda a

Buropa e, para a Itália ela se adaptava
.

perfeitamente, dando emprego àmassa
desempregada.

Nopllnoeúm>,allá1iaelJllllXleáreal ,

·terrmriais e c:onquBta a AbBsfoia, hoje
conheciIa como Etiópia, em 1935fl9'36

.. eala-se,para tonnaroe«oBerim-Roma- '

T6qui:> àAlemanhae aoJapão.
Movimentos posteriores levam a

Itália a declarar guerra à França e ao
,

Reino Unido em 1940,mas as derrotas
'

militares na Grécia e na Áftica
enfraquecem Mussolini e culminam

.

com o desembarque dos aliados na

Sicilia em 1943. Em julho do mesmo '.

ano 'Mussolini é deposto e o govemo é.j
.. entregueaomarecbalBadoglio, que faz
aspazes comosalados e declaraguerra ;
à Alemanha. Hitler invade o norte da<
Itália em apoio aMussolini, que fruma'\'
aefêmeraRep1iblicade Salõ. As tropas ,:'
alemãs são expulsas da penfnsula em

'

1945 por tropas amerX:�e brilfuIkas,
nelas inclufda a Força Expedicionária
Brasileira e auxiliadas por guerrilheiros ,

italianos, que prendem Mussolioi e o

executamcom outros, emMilão.
.

Aqueles tempos, de fato, sublevaram ..

os feros de cidadania e os guerrilheiros
'

queriam a todo o preço a cabeça. de
Mussolini e a conseguiram de fonna
bárbara e cruel, sem julgamento, sob a

�ação: ruSTrzIA SB FATIA.
Daí porque, nós, os botocudos das

margens do Itapocu, DOS perguntamos: i

"Ma que JUS1TZIA, Beppi?!

Fritz VOD Jaragdá - UlJS

-

A comuDidade cresce

�..-e se transforma pelo '�. trabalho. De cada um IIIIM
-..

e de todos. "- (lÚr3J 71 .77
.........SuI·SC

It.. ...
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(CM.) Biuencoutt assume sábado a
Quebrando a língua

presidência estadual do PFLNo domingo.pela televisão, opresidenteFernando
Henrique Cardoso afirmou, categoricamente, quea tal
pasta cor-de-rosa, encontradanos arquivosdoBanco

Econômico, sob intervençãofederal, contendonomes de 40
poluicos que receberamdinheiropara suas campanhas,

não existe.
.

Ontem, em viagem à China (criticava Fernando Collor
pelas suas.interminâveis.viagens ao exterior), disse que o
delator sobre apasta serápunido comperda do cargo. O
presidente apenas confirmou o que todomundo sabe.

Inclusive que elepróprio recebeu bilhõespara suapróp ria
campanha. Resta saber se, também, domesmo banco.

F.orianópous - O deputado
estadual Pedro Bätencourt Neto
asswne a presidência estadual do
PFL sábado, 16, durante a

convenção regional do partido,
nove meses e um dia após sua

filiação
no Par-
tido . da POftídtJ
Frente
Liberal. pftJ9fOmOEleito "

pelo ex-, (VfStJS iltIS
t i n t o
P PR; mkftJf!,díi,SBit- "

tencourt

fiJiou-se ao PFL em 17 de março,
quando o projeto PFL 2000 foi

lançado em Santa Catarina e já
admite sugestões .dos coorde-

microrregiões e toma-los cada vez.

mais produtivos", prometeu
'

Bittencourt.
Ele deve ter seu nome ratifuado

para apresidência da executiva
estadual na convenção de sábado,
com início previsto para às lOb,
no Plenário da Assembléia

Legislaäva, em Florianópolis.
Também está confirmada a

permanência do secretário-geral
Jú1ioGarcia "Ble foi in<ü;adopeja
bancada estadual", lembrou o

presidente nacional do PFL, JOJ:ge'
Bornhausen. O deputado federal
Paulo Gouvêa da Costa e 'o ex-

, .

secretário de Comunicação Social
no governo Vilson Kleinübjng,
Ênio Branco também devem

integrar anova executiva, segundo
Bornhausen.

nadores microrregionais da ação
partidária.

"Além da legenda, nós

poderemos ter a identificação com
um hino, com um símbolo",
admitiu Bittencourt.

Os coordenadores sugerem o

lançamento de 1Dll concurso para
oft;iaizar hino e símbolo do PFL,
coordenação de pesquisas para as

eleições de 1996 e a participação
do parädo na elaboração de planos
de governo para seus candidatos.

Pedro Bittencourt está espe
cialm�te entusiasmado com outra

idéia, a que prevê a reaização de
cursos de fonnação polãea para
os candidatos pefelistas. A

�ia1iva foi da microrregional do
projeto 2000 em JoinviUe. "Vamos
levar esses cursos para todas as

Abominável Difundindo
Emissora de televisão de

Budapeste, capital daHungria, vai
estar neste final de semana em

Jaraguá do Sul. Para produzir um
documentário sobre a influência da
etnia hüngara na colonização do

município e sobre o que a cidade
�, hoje. Tudo resultante de um

projeto de cultura sobre os
.

imigrantes que vieram para o

Itaperu.

Tem gente p, .. da vida por cansa
de comentários na cídade sobre

tatuagens feitas sábado passado por
um tatuador de Joinville. A

irritação se dá pela intromissão
indevida na vida das pessoas, aliás'
hábito muito cultivado nestas
bandas: Tem gente que não faz
outra coisa que não bísbílhotar.a
vida ;ühllia. Inclusive a minha.

RECURSOS

EsperandoImperdível Deputado apresenta emendas
para várias obras na região

.Cämara de Vereadores deve
ratificar amanhã, 14, autorização
para que a prefeitura contraia

empréstimo de R$ 16 milhões

junto ao BNDES. Depois, terá que
haver autorização do Senado e

Banco Central. Se tudo dei certo,
o dinheiro começa a ser liberado
em março. E a partir daí o prefeito
Durval Vasel pára de falar em

coligações, com certeza.

Q; Canarinhos de Petr6polis
cantam hoje, às 20 horas (se não

chover) na praça Ângelo Píazera,

Espetáculo que já vi e recomendo,
totalmente. O grupo há muito

tempo já extrapolou as, fronteiras
brasileiras e é o que há de melhor
em termos de coral. Se chover a

apresentação será transferida para
.a igreja São Sebastião.

.

Jaraguá doSul-O deputado
Geraldo Werninghaus (PFL)
encaminhou quatro emendas ao

. projeto de orçamento do Estado
para o próximo ano, através da
bancada suprapartidäria in

tegrada por 11 deputados. A
primeira das emendas estabelece
recursos da ordem deR$ 40mil,
de um total' de R$ 299 mil do

Fundo Estadual de Saúde e que
estão destinados ao treinamento
de 'recursos humanos, para a

construção de um posto de saúde
nomunicípio de Schroeder. Esta
obra, segundo o parlamentar,
deverá ser feita em parceria com
a prefeitura local.
Em outra emenda Wer

ninghaus pede que recursos do
DER sejam destinados a

restauração da ponte Hercí1io
Luz, em Florianópolis, sejam
destinadas em parte na

pavimentação da JGS-452 e no,
anel viário perimetral de

Jaraguä do Sul, totalizando
aproximadamente seis qui-

.sinalização de algumas
rodovias. As lombadas, segundo
Geraldo, devem ser instaladas
nas rodovias SC-413 e 474,
trevo de acesso a Massaran-
duba; SC-4l6, Jaraguá do Sul!
Pomerode � BR-280, entre

Guaramirim, Corupá e Jaraguá
doSul.

lômetros. Destes mesmos

recursos o deputado pede, em

outra emenda, verbas, para a

pavi-mentação de contorno

viário dé Jaraguá do Sul via
Guaramitim e da Ilha da

Figueira até a SC-413. O

parlamentar lembra que esta

obra evitará, definitivamente, o
tráfego de veí
culos pesados
pelo centro da

cidade, o que tem
causado muitos
transtornos.

Finalmente, o
deputado apre
sentou emenda

solicitando que
os recursos pre
vistos : para a

implantação de

abrigos para
usuários de ôni-.

.

bus sejam total
mente aplicados
em lombadas

Correto
Definido

Quando o-carnaval se aproxima
há um "ouriço" geral. Todomundo,
quer que a prefeitura ajude nos

desfiles de rua. Porém, como

poucos se apresentam, para depois
receber o auxílio monetärío, ano a

ano o fracasso é cada vez mais

evidente. Neste aspecto não há o

que discutir: quem quiser dinheiro
para beber cachaça que vá ganhá
lo com seu próprio esforço.

A Comdec já tomou uma

decisão quanto a ajuda para
famílias atingidas pelas oheías de
fevereiro: está fazendo um novo

cadastramento e só líberarã o

auxílio" para quem não conseguiu,
até hoj'e, reconstruir totalmente o

que foi destruído pela força das

águas. A espera já se prolonga por
cerca de 11 meses.

KfVB
COMUNICAÇÃO LTDA

Uma AgSncia de Publicidade com a criatividade
e tecnologia que seu Produto merece !

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 - Sala 04 -Fone / Fax (0473) 72-1066
89251-791 - Jaraguá do Sul - SC eletrônicas e Geraldo Werninghfms
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RESOLVIDO AVAL

Câmara concorda comprojeto
deempréstimodeR$,16milhõesAjuda para· cobrir prejuízos

das cheias já tem critérios
I

Jaraguá do Sul . o prefeito
DUIValVasel comemorou ontem a

aprovação na Câmara de

Vereadores, em primeira votação,
de um projeto autorizando a

prefeitura a contrair um

e.éstimo da ordem de R$ 16
milhões de reais. O dinheiro,
segundo o projeto, será útilizado.
em obras de infra-estrutura em

regiões periféricas, principal
mente nos setores de pá
vimentação'e habitacional, além
da rede física de escolas

municipais, num total de 51.
Bsta expressiva imPQrtAncia, a

juros SUbsidiados, para ser paga
em prazos que varjam de seis aoito
anos, com dois anos de caréncia,

.

pode ser conseguida junto ao

BNDES, dependendo ainda de

autorização do Senado edo banco
Central, O projeto enviado à

Câmara, segundo prefeito, agiiza
todo o processo que já está

protoóolado no BND;ES. Se o

Tramite for normal, o dinheiro

poderá já estar disponível pata a

prefeitura, em etapas iberadas de
acordo com o cron�grama de

obras, a partir dematÇo.
Avotação desegunda-fen, 11,

na Câmara de Vereadores,. teve
nove votos favoráve� con1ra cinco
e provavelmente será repetida .

amanhã, quando. o projeto deverá
ir a pJenário para segunda eúltima
votação. Po.liticamente, com o

dinheiro .nas mãos a prefeitura
poderá resgatar sua imagem
,pOlítica em impo.rtantes bolsões
eleitorais do muoicfpio., fato que
motivou os ânco votos conttáÍios.
Para o prefeito, porem, esta é uma

.
visão. distoIcida.

"É preciso átentar para o. fato
,

que, finalmente, áreas muito
. carentes da cidade poderão ter
um,a infraes1rutura ideal para a

meãioría da qualidade de Vida",
enfatizou o. chefe do. pxecutivo,
dando como exemplo ruas não.

paVimentadas onde a poeira e a,
lama tem sido "um inferno" na

vida dosmOradores. Cita, tátnbém,
.

, o. déficit habitacional da

muoicípio.como.umproblemaaser
resolvido, pelomenos em parte,
com urgêÍ1cia antes que se agrave
aindamais.

.

JaragUá do Sul - Somente
as famílias que ainda não.

.

reconmuiram totamente as casas

danificadas pelas cheias de
fevereiro. passado. é que terão.
direito a

�juda, Umllovocom ma.

·teriaiS �' codollTo
'

� ..
A infor- d..""IIIOr6
maçãofo.i

'

prestada ballRc/od08
ontem

pelopresidente da Comissão. Mu

nicipal de Defesa Civil e também
vee-préfeito, Alfredo Guenther. A

/ verba, nwn tOtal de R$ 156 mil,
incluindo 30% de con1rapartida da

. prefeitura, será rateada com a

compra de materiais, o. que
acontecera somente depois de
concluído \mnovo cadaslramento,.
quevaiatéo próximo dia �8.

Segundo Guenther, este novo.

dinheiro, expâcou o. presidente da
Comdec, acrescentando. que,
�luído o. novo levantamento li
secretaria ,municipàl de

. Adminislração fará&�o para a

compra dos materiais.
Depois disso, com auto�ação

da secrptaria municipal da
Habitação. "os beneficiados
poderão. retirar o material

diretamente. nos fornecedores

que vencerem a licitação. E cada
um '$erá respensävel pelo.
1rabalho. de reeonstsução. Estes
critérios, com base em

oríentações da Comissão

,
Bstadaal deDefesa Civil foram
estabelecidos por uma sub
eomissão, segundo Guenther, da

.

Comdec e serão seguidas à risca.
.

O recadastramento, sem

interrupçãö paraalmoço, em dias
dteis vai até segunda..feira,' 18,
en1re8 e r6 horas, na galeriaDom
Francisco..

ii

AlftwloGrkenthu

cadás1raJnento foi necessãrio em'

função da dupicidade de pedidos
(membros de uma mesma fomflia)
e, também porque a Im o.riginal
feita � época está bem aquém do
nthnero. de casas atingidas pelas
cheias, cabdado 'em tomo. de duas '

.

mi. Como. a verb� é federal a ajuda
,

não. pode serfeita diretamenteco.m

('

MOMO' '(\AGINDO

Cidades turísticas preparam Ca�aI_ âe rua.só vai sair
• 't. '. '-,I

, commuumo dedncogrupos,
ln egraua .

"

.

.

Jaraguá do Sul - Só ano, redundou e� fracasso

haverá Carnaval de rua neste por desinteresse, segundo
ano, em "lIfaguá do.Sul, se pelo. Balduino, dosp'ó�os grupos .

menos cinco. grupos Para os grupos que
confirmarem presença com confirmarem presença e o.

um número. mínimo de trinta número.mínimo defntegrantes ,

,integrantes cada um. A, a prefeitura dispõe de uma'

informaçãofo.iprestadao.ntem ajuda financeira ainda não.

pelo. secretário. de Cultura, estipulada.
Esporte e Lazer, Balduino Neste 'ano. o. auxílio girou
Raulino, ao, comunicar uma em tomo. deR$ 550,00 porém,
reunião programada para segundo Balduino, a intenção
amanhã, 14, 'às 20'hóras na _é dispender pelo menos o.

própria secretaria. dobro como. forma de-estímulo
Segundo. Balduino, a participação. Há, também,

correspo.ndêp.�ias foram disse o. secretärio, algumas ,

enviadas paratodos os grupos sugestões para dar um novo

, conhecidos e, até�esQlo."par� ânimo. a quem for desfilar.

alguns ruja existência'jã nem Uma delas seria a mudança
sesabe'\ como.intuito.detrazer . de recurso.s do.s &rupo.s.
de vo.ltao. cainaval p�a a vía fazendo. co.m que to.do.s, ao. '

pública, co.mo.já aconteceu em final, se enco.ntrem em uma

passado. recente.
. Esta grande co.ncentração.· na,

tentativa, .no. Carnaval deste praça Ângelo. Piazera.,

projeto para ação
Jaraguá�oSuJ - Umplano.

.

único. de ação integral para O.

desenvolvímeeto do turismofo.j,
tema de debates, no início. da

.semana, pelo. chamado. Grupo
dos 12, integrado. por
'representantes das cidades mais
expressivas do. setor, entre

.

secretários demrismoe técnicos
.

,;. área. Um dos pro.jetos deste
hupoprevêa elaboraçãodeum
CD-ro.m contendo. todas as

I/i:. .<'/.�

Grupo4os 12 reuniu-seemJaragu4doSul.
informações possíveis sobre
estas cidades e cujo. lençanentc
está previsto. para o. mês de

março do próximo. ano.
Este Cfä-rom conterá

Joinville, Jaraguä do Sul,
Blumenau, Pomerode, Itajaí,
Balneãrio Camborlú, S30.
Francisco. do. Sul, Penha,
Barra V�ha, Brusque e Rio.
do. 'Sul fazem parte deste

plano. de ação., integrada
vo.ltado. unicamente par:a o.

turismo..

básicos, rede hotleira e a

"demanda de turistas durante

informações sobre a Rota do.
SQl (litoral no.rte), Camin4o'
do.s Príncipe-s (no.rte e
no.rdeste) e Vale Euro.peu, .

que inclui to.do. o. Vale do.

Itajaí e Itapo.cu, co.mo

atrações turísticas, custo.s

a temporada de verão,
Novos folhetos e até um
endereço. na)nternet também .

estão. no.s plano.s. do. Grupo.
do.s 12, para facilitar. o.

.

máxi�o. po.Jsível a estada de

turisfas nestas regiões.

,

,
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CORREIO DO POVO - 5

J aragu' do Sul - A
secretaria municipal da Habbção
e Ação Comunitária ainda �ão'
recebeu resposta do presidente
.da Companhia Habitacional de
Santa Catarina sobre um pedido
:PrOfOCOB-
do há

pelapr6pria AssociaçãoComett:ial
e Industrial e.pela representação
políüqi do município, objetiva
empregos para construtoras locaís
e aquecer as vendas nócomércio
do ramo-de. construção do

município.
Além disso, segundo o

secretário Ademir' Izidoro..
comprovadamente a obra terá um
customenor que se forempreitada
por construtoras de outros

municípios. "O presidente da
Cobab ficou de dar uma resposta
namesma semana de nosso pedido
e, até agora, nada", lamentou
Izidoro. O secretario lembrou a

cerca de
1 lUD mês

para que
a Coha- ptlltldtJs
jas, de

Jaraguä
do Sul,

Õ 6SpBltI

ti. StJllI/ÓD .adminis
tre dire-
tamente os recursos destinados à assinatura ..de convênio, no �o

da semana, com 60munäpios na
área de habitação, movímentando
uma soma � R$ 10 milhões.

coÍls1rução de um prédio com 80

apartamentos no bairro Vila
Amizade. O pedido, respaldado

"Temos vários' projetos
protocolados na Cobab mas, por
razões desconhecidas, não fomos
incluídos" ,
secretário. '

Os,80 apàrtamentos previstos
para Vila Amizade já estio com

suas inscrições concluídas h'
meses. São de dois e três quartos
localizados em área privilegiada,
tanto é que mais de 300

pretendentes procuraram a"

secretaria da Habitação quando as

inscrições foram abertas. Izidoro

cita, ainda, outros projetos para a
, consCrução'de ,pr?jetos como pró
moradia, unidades isoladas, casas
populares em terrenos j' liberados
peJa prefeijura e tnoràdia rural que

, continuam sendo ignomdos peJa
.

'Cohab.

ser reconhecido por suas

características de preservação.
Há, ainda, .os aspectos

ecoeômicoscom a vendadoma-

Jaraguá do Sul, 13 de dezembro de 1995

LIXOSIL�NCIO

Cohab ignora construção de Schroeder implanta coleta

apartamentos em Jaraguá se:!!��':::d!róximo ano

pröxímo ano o município de

Schroeder vai implantar o

servíçodecoletade lixoseletivo,
ou seja, demateriais quepodem

observou o
ser ,utilizados no processo de

reciclagem.No iníciodasemana '

oJXe!eitoHilmarHertel reuniu
semm lideranças comunitárias
quandodetalhes sobreestenovo
serviço foram discutidos. A

campanha, que já funciona em HiImIlrRene'
outros municípios do Vale do

ltapocu, destina-se a coleta de

vidros" plãstioos, ferre, entre
outras ooísas.. que no aspecto
ecológico, além da reciclagem,
tem iIqx>rtência fundamental,
especiahnente nomomento em,
que omunícípio se esforça para

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ 1)0 SUL,

COMDEC - COMISsAo ,D& DEFESA CIVIL

DELIBERAÇÃO COl\IDEC l/�5
Reunida em 11/12/�5, às 11:00h, na Sala de Reuniões da Prefeitura, sub-comissão do GP - Grupo Permanente da COMDEC defmiu os

critérios para aplicação dos recursos do Pleito Emergencial para Recuperação da Infra-estrutura Urbana e Rural, quanto à especificação
RECONSTRUÇÃO PARCIALBlOU TOTALDE CASAS, conforme EXtrato de Convênio SEF 433/95, fmnadópelo Estado de SC com
oMunicípio de Jaraguã do Sul, publicado no DOE de 23/10/95, em decorrência das inundações em 08 e 09/12/95, atingindo vãrios pontos
do Municípió, que passam a ser os seguintes:

-

,

1 - deverá ser feito um: recadastramento das famílias 'atingidas, <Je 12/12/95 a 18/12/95, no� dias 'dteis; das 8:00h às 16:00h (sem
interrupção ,para o almoço), na Galeria Dom Francisco (ao lado da Prefeitura). A nova� prevalecerá sobre a anterior;

.

2 - às fÍlmíIias ahterionnente ca�adas terão prioridade, mas famílias �tingidàs que não se cadastraram na vez anterior terão nova

oportunidade; ','
3 - segundo orientação dos Governos Federal e Estadual, não pode haver distIibuição em dinheiro. Assim o valor será convertido em

material de construção, e terão díreíto os que ainda não conseguiram reconstruir elou restaurar completamente suas casas;
4 - são considerados como materiais de construção básicos, para serem distribuídos: areia, cimento, cal, brita, ferro, tijolo, madeira,

i prego, canalizações hidro-sanitárias, fossas sépticas, filtros anaeröbícos e tinta;
,

"

5 - a quota de cada beneficiamento ficar' limitada a R$ 156.250,00 (cento e cinqüenta e seismil e cinqüenta reais),atualizados na forma
da cláusula 4· do Convênio, divididos pelo novo n° de cadastrados, conforme itens 1 e 2 deste documento;
,6 - caber' aos 21 membros do GP - Grupo Petmanente da COMDEC conforme Portaria PMJS 347/95, de 27/11/95, juntamente com

representantes indicados pelas associações demoradores de bairros ou outra organização que os represente, a fiscalização das necessidades .

de cada beneficimo, a partir de seu nove cadastramento. O GP terá até o dia 31/12/95 pára isso;
"

,

7 - determinada a quantidade de matéria! de �oristrução necessãria, a SecretariaMunicipal de Administração, em tempo hábil face ao

prazo-limite do Convênio, promoverá licitaçãopara sua aqUisição;
,

.

8 - o benefíciamento; após homologação da licitação, mediante autorização emitida pela Secretaria Municipal de Habitação e Ação
Comwlltária, retirará a Suá quota diretamente nos fornecedores vencedores da licitação.

Jaraguã do Sul (SC), 11/12/95
ALFREDO GUENTHER OSMARGÜNfHER

, Coordenador

'ENTIDADES QUE INTEGRAM ASUB-COMISSÃO:
1) SecretariaMunicipalde Habitação e Ação Comunitária
'2) Câmara de Vereadores
'3) Associação Comercial e Industrial
4) Câmara dos Diretores Lojistas
5) COrp0 de Bombeiros Voluntários

.

6) C�tr() Integrado de Profissionais Liberais
7) SecretariaMunicipal de Agricultura eMeioAmbiente

Secretário-executivo

, ,

terial recolhido, social e de

saúde. Nesta mesma reunião a

secretária mmicipal de Saúde,
Iolanda Atanásio, abordou o

grave problema daproliteração
- dosborrachudos queatinge;sem .

.

'di�inção, todas as regiões' do
município. Umproblema, aliás,

.

que não ocorre apenas em
Schroeder mas na grande

.

maioria dQS

catarinenses.
municípios
Segundo a

secretária, além do combate

biológico do inseto, é preciso,
ainda, umasériedeoutras ações,
CQmQ a conscientização da

própria população, para que o

problema seja pelo menos

amenizado,

Água
Com a chegada do verão e a

escassêz de chuvas o bairro de

vna: Amizade sente; segui
damente, a falta�e água que se
origina de nascentes emmorros

e �de poços, que estão secando.

Neste sentido o prefeito Hertel
procurou o chefe da agência re-
,giQnal da Casan, Manoel

Mendonça para implantação
urgente de um sistema de

abastecimento. "Apesar dös
, estudos já realizados, nenhuma

providência foi tornada pela
Casan", lamenta o prefeito,
acrescentando que, até agora,

. apenashä a infmnação sobre a

consnuçãodeumpoçoartesiano
quepoderia resolver oproblema
tempcrariameete,
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CORRElODOPOvo.6

Concerto deNatal (1)
Hoje, às 20 horas, no palcö da

Praça Angelo Piazera, acontece a
,

apresentação do Coral dos
Canarinhos de Petröpolís,

O Coral dos Canarinhos existe
hámais de 50'anos e é composto
por meninos cantores. O coral já

r
tem dois CDs gravados, oprimeiro
gravado'. em 92 s6 com músicas
brasileiras e o segundo em 94 com
Cantos Gregorianos.

Concerto deNatal (2)
o Coral Evangélico, a Orquestra
de Corda da SCAR e a Cameratà,
convidam os amantes da boa
música da cidade e região, para o
CONCERTO DE NATAL que
apresentarão nas seguintés datas:

quinta-feira, 14/12, na Recreativa
da Marisol: Sábado, 16/12, 'em
Pomerode e domingo, 17/12, na
Igreja Luterana de Jaraguá do Sul
- centro, todos ini;iando às 20
horas e 30minutos. Agradecem o

comparecimento e incentivo

Última festa do
ano na

Marrakech.
Sexta, dia 15, às
23 horas na

Marrakech, 'BYE BYE
95 com a festa de
aniversário de

Fabiana, Denise,
Scheila � Eliane.
Esta será a última

SOCIAL Jaraguá do Sul, 13'de dezembro de 1"5 '

Gente & Informações
,

,

BtHIS vindasaopequeno TúIio CIzarqru lUlSceu lUI 'IIIII1IM40dia8
dedezembro. Ele éfilho do CIlSalDilson Luiz eMariliaFraru;eschi
Ospaisagrruleeemàdrrz. Cleusa,e aoHospitalJaragu4 pelo excelente
.atendimento dispensado.

Garota e Garoto Efektus
Dia, 16 de dezembro, sábado, no Clube Efektus d

Sociedade Diana de Guaramitim, acontece a festa de escô
�,

da Garota e Garoto Efektus. Estarão concorrendo ao titu

10 candidatas e 10 candidatos.
A promoção é de Sérgio's Cabeleireiros e Efektus Club!.

AARTE
'DE

DECORAR
ADQUIRA BELEZA E QUALIDADE

- PELO MENOR PREÇO!

LUMINÁRIAS'
.LlISttés,Spofs.Embutidos
Arandclas.Refletores.ek:

F10rlanóplUs - Como convidado do rótariano Michel Diamanto

pouíos, fez-se presente à reunião do RotaryClubFlorianópolis- Fßtreito,
o sr. José Carneiro Lopes, jomalista free lancer em jomalismo polftico
da Caldas Júnior e colaborando na RBS há vinte meses,
Amesaprincipal écompostada 'd'para 'e' da rotarianaTessaFreitas,

secretária, Pínheao.presídente, o homenageado JoséCarneiro Lopes e
o governadorHélio Freitas. .

De frente para a objetiva_os retarianos Sebastião e Melim, sõcios
Dia 17de dezembro lIeonlece 114 fundadoresdodubeem 28-02-1958. (E.V.s.)'
Igreja Matriz, o bÍúizado do

-

.

pequeno Guilherme BenrUJue
Wehrmeister, filho do casal
Carlos eCristiane Wehnneister.

VIDAROTÁRIA

Conviâados participam
, de reuniões rotárias

Resgate da Catedral
F.Io�anópOlIs - No dia IOdo coo-entemês, em reunião rotária do �.C.
Florianópolis-EStreito, orotariano Ângelo Ribeiro, através da Avenida .

de Serviços à Comunidade, apresentou ofício circular dirigido aos

diretores da imprensa escrita, falada e televisada,mostrando o mteress�
daquele clube rotário na "recuperação do visual do nosso histórico e

importante monumento, dos mais destacados, de todo o Estado de
. SantaCatarina, anossaCatedral, cartão postaldeFlorianópolis". Expôs
aos presentes que ele e o comp" SebastiãoCaIixto procuraram opároco
para trocar idéias sobre o visual da área fronteira da referida Catedral
com a ocupação 'continuada como estacionamento de veículos,
chegando-sé à conclusão de que, mediante aproveitamento das laterais
daquele terreno poderiam abrigar construções de quiosques em

tamanhos mencionados, o que resultaria em rendas que viriam suprir
defICiências 'econômicas resultantes com a a<binistração da mesma

Catedral, agradecendo as. sras. engenheiras e arquitetas por seu

magnífico atendimento e colaboração. A sugestão foi aplaudida pelos
presentes. (E.V.s.)

VENl'I1ADOllE5
DETETO

ESCOLHA
JÁ O !EUI

RuaDomingos daNova, 154 (fUI TELEVENDAS
lado do sinaleiro da Reinolâo

O' R�u). Jaraguá do Sul-'SC. ' (047) 372 � taQ
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J.•r.gu6 ..6quln. • I ..pl....n�o. Ltd••

GRANDE PROMOÇÃo DE
LAVADOURAS liAS

;

ITALIANAs". VEMtA
CONFEIIR

"
.
I(nica São·Cam'il

Dr� Marcos FemandO F. Subtil

1�j�.íi9.'IP.fAHtt.liq.IU.Jw.M.P.§'iI�1nit.I.InII '.
Medicina. do Trabalho· Fratu.... - Urglncl..
Doen,.. de Co�na, L..I.. do ..porte - Clrurgl.. do' Joelho
Exames: admloslona", demlsSlona" e perl6dlcos
Hor6rlos atendimento: ,:30 às 11:30 e 14:00 às 18:30....

MODA
FEMININA

. E MASCULINA'
..

Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, n" 23
Iaraguâ do Sul - SC '

Fone: 372-3690

.

TEMOSPLANOSDECONSÓRCIO '

ACESSÓRlOS"EQUIPAMENTOS E
SUPIIMIMOS

..

TB fCONUtICAÇOES
J

q!:NI'RAW Phllips
'lELEFÔNICA Intelbrás

Equltel'
Nutron

APARELHOS
TELJn"ÔNICOS

FAXSlNALIN'lDUOR

REPRES�ANTECOMERCIÀL DE .

lSSlAnlRAS •

TV A CABO· NET JARAGUA

INFORMÁTICA
fPflJOú!JiiBlllll'

Revendedor
COMP1:lTADORES

COMPAQ

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

Rua Guilh8nne.Weege, 136
Fone (047) 371-0302. .

, 'Jaraguá dO Sul - SC

,

��,�r�YM����2S...�:/ .

JoséLuiz áaSifua CW't'll.5C l0311-:7!
. .

CAUSAS: CRIMINAIS, TRABALHISTAS E CíVEIS EM GERAL

o AROMA EOSABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM
PANFICADORAECONmARIA

PÃOUVINBO
��rt� clari�mente�. 06:00� 21:00h.,
�

.

.'

'

Inclu.we domingose feriados .

.

Av. Mal. Deodoro, 91,5/Centro
Rua Venincip dá Sil"a Porto, 225 - Vila L8nzi (Próximoweg I)

Fo..: 372-1243

"Você pode'ter uma vida normal, lavar e escovar
,

os cabelos naturalmente"
- MarCfl:l-e um.entrevista sem compromis�o e,faça •

uma análise desde o comprimento até o' corte. 'RuaHenriquePiaera, 1�
TRAGA ESTE ANÚNCIO EGANHE 10% DE DESCONTO Fone(047)m-1598- JS

Além de consertos de ,Jóias e Relógios
Rua Roberto Ziemann, 175 - Bairro Czerniewicz

Jaraguá do Sul - SC

, ,
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CO�O])()POvo-2 CLASSIFICADOS ' JaraguádoSul, 13"de delJelDbro de 1995

,�. ,

III J. SANTOS
Comércio de Materiais de ConstruÇão e Transportes

MATERIAISELÉTRICOS- HIDRÁUUCOS
TUDOPARAVOcÊCONSTRUIRDESDE AFUNDAÇAoATÉOACABAMENTO /

:1111.1111�1�1111;�111l�ll�1�1P4:'IIIIIII.II!I!11
\

Tudo em lmánnore e granito, soleiras, pias. tampos de bal
cões e mesa. Túmulos. acabamentos em geral. '

ORÇAMENTO SEM. COMPROMISSO

BR-280 Km 60 (Antiga instalações da Marmoraria Prüsse)
Guaramirim - SC - Fone: 73�0162

.

'SCBIOCBI' Fábri�ade·cal��s
,

"

' IndustriaiS

, ,

.

eResidenciais
, . ,

. ., .

11flNE «)47:1),
:J7:J:-():J25
Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa Catarina

. ,-
'.' - \

ANOVA OPÇÃO \
EMMÓ\(E1S>'DE
QUALIDADJE

• Dormitórios Im mogno 4, 5 I 6 portas
• Camas espaciais dI ,1,'60 x 2,00 Im mogno (foto)
" Hack pi som, com porta CD's

,

• Sala d., jantar Im mogno (foto)
• Tap... dI todo. os ,tamanhos, modlloá I cores
tom resina anti.derrapantl

'
,

II::':.l.'_1
ENDEREÇO:

RUA PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA, 1149
(Defronte Verdureira Ràquel) - Jaraguá do Sul

FONE: 372-2453
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,'Claa,siflcados de
,

ANUNCIE NOS C�SSIFICADOS
'DO JORNAL CORREIO' DO, POVO

� 371-1919

Plan'os 50 e 60 meses
Cons6rdo Nacional Volkswa.n � Ama'Jri '

�ao, pe� tel!'PO. e venha faZer sua inscrição.
. na maneira mais fácD' de conquistai'o seu vai ..

, culo.

aAUTONove,

'VEícUl.OS
Esc<>rtHobby cornpleto 95 prata R$ 4.300,00 + 14 X 640,00
Uno ELX completo ar - 94'v.rde R$ 5.550,00 + 36 x 2g4,OÓ

. QuantumGl 87 chumbo R$ 7,000,00
Monza Classic (compJeto) 87 cinza R$ 7.600,00
Uno CS (Iiga-I.v.) 87 wrrn.lho R$ 5.800,00'
Uno.,1.5R (Iiga-Jev.) 88,' azul rn.t. R$ 6.800,00
·CMV.tt. Sl 86 wrrn.lho R$ 4.500,00
CMvétte Sl 84 bege R$ 3.800,00
Fusca 1300 76 dourado R$2.500,OO
Chavette Sl 74 azul R$1.500,OO
Corcelll 78 bege R$1.500,OO
Passat lS 83· branco R$ 3.500,00
l1at 147 '(Undol) 81 azul met. R$ 2.500,00
Marajó S� (R. liga-Jeve) 89 prata R$ 6;400,00

MOTOS
Xl..X 350

'

87 branca/azul R$ 3.000,00
XLX 250R (1 carburador) 85 preta' R$ 2.500,00
CiclornotorMonark 89' prata R$ 600,00

.ATENÇÄO PARA OFERTASDEFIM DE ANOI
ÓTIMdSDESCONTOS FINANCIAMENTOS ESPE IAlSI'

PRECE MILAGROSA PARA PROSPERIDADE
Ó Criador do mundo', Tu que disséSte peça e

receberás, embora nas alturas, em Vossa Glória,
inclinais os seus ouvidos, a esta humilde criatura
para satisfazer-me o desejo. Que aminha prece Oh
Paj Amado. E fazei que por Vossa, vontade eu

Obtenha a, graça que tanto àlmejo. PEDIR: Deus
supri agora todas asminhas necessidades segundo
as Suas riquezas sempre ativas,' presentes

. imutáveis e.abundames em minha vida, e que isso
seja, feito pelo pode em nosso de Vqsso adorado
RlhoJesus.
Recitar pelamanhã 7 vezes juntamente cl o salmo
23, e o Pai NoSso. Mande publicar no 32 dia, ob
serve oquarto

�HONDA.

"

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

Itl
-

F 1000
C20
Verona GLx cemp.
Escort l

'

'EscortGuia
MonzaSLE
MonzaSlE

\ Opala Comodoro
ChevetteDl
Uno Mille
UnoMille
Fiat147GL
,Santana GlS
Santana GlS,

. GoiCl
GoiCl

'

GoiCl
GoiCl
ParatiCl
Selina
CMyete$,

. Fusca 1500

RegBt�
,Comércio d. Moto Ltda.

MOTO ANO COR
"

XLUSS 93193 Vennelha

XLt25S 88/88 Vennelha

CGt25 89/89 Preta,
CB400 82/82 Preta

CGt25'Dtan 94195 Vennelha

CGt25Today 9119t AZul

XLUS 91191 Branca
XLX250 85/85 Prata

CG�25'Dtan 94195 CInza'
CGl25T1tan 94195 Azul

*Motocicletas "OKm" $0% de entrada
� sa/tlo em·até 12pagamentos.

* COn$órcio de CG 125 Titan,XL 125 SCBX200,
NX200, KR200,NX350 em

'

, 50mensalitltules, cOn$ulte.
'RUAADÉLIAOSCHER,239-FONE(047)371-2999,

JARAGUÁDOSUL-SC

'''._;LABORA�

,I DIS.QUE PEÇAS 371-12811

A Manegotti lança pra você a melhor promoção da,
peças originais dó ano: "PROMOPEÇAS.,"
UGUE AGORAOU VENHA VlSITAß.NOS!

Estamos selecionando para admisSão imediata:
CHEFE DE PRODUÇÃO

Para importante empresa do setor
alimentício em Jaraguá doSul.

Requisitos: 2" grau cornpleto.cürsos especãlcos .

de chefi8lliderança e qualidade. Experiência'
comprovada em cargo de chefia

CandidatQS deverão enviar curriculum ou

comparecer à rua Presidente Jucelino, 45 - sala
02 - �EP 89.252-050 - Jaraguá do Sul � SC

ManegoHi Veículos
fbae 047- 9710488

azul 94
branca 91

preto 91
bege 88

bege ' 84

azul 88
azul 84

grafite
-

86
cinza '87
cinza 94
wrmelho 93
azul 82
azul, 90
azul. '87
branco 89.
branco 88

bege' 87
wrrn.lho 86

gra�te, , 85
branca 80'
branco 84
wrmelho 76

191
-

Menegotti Veículos
Feme 047. 37-10499

, I

'.
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CENTRO.. VILA NOVA - 8c:celentes CENTRO- "

. VLA',
Permuta-se terreno !;la .lotes financiados em 10 Terrenocom ' 'BAEPEN>I-
apto; c/oa -Domingos ,da

'

meses - Pröx, a F6ru;" e 1.395,Q0m2-, Terrenoc!
qtos nó Edlt.
SIlvana

Nova
ao B�ithaupt próx.JavelR$ 49Q,40mz

R$ 60.000,00 70.000,00
'

'."

CENl'ENARIO" VI�NOVA�
, CENTRO ,- Excelente 'lote NOVA RIO r;,ALUZ;'

- CaSa em
, CaSade: '

c/740,OOm2 - Pr6x. �d.
BRAsfuA- Srtloc/ '

alVenaria c/2 alvenariacl
-

Téneno,cI,
• 45.�,00J1l2 -

qutos + 1 surte 215,�' , Carvalho - A$ 60.000;00, 3.411,5Ofna
' prOx. aqEVAJ...

CENTRO - Casa VlLALENZi- CENTRO - Excelente
BR-280/1)evo'

em alvenaria cl Nereu Ramo. �

343,OOmz, Oasáem cobertura no Edi.f. Aiviera T.lIWlOd

fu�os da' alvenariacl '

2OOO.�.OO

JARAGuA piscina,'c/ pröx, 'Bei�-Aio mellOepanaiBR280

FABRIL
e4Q,OOmelrospana

-

235,46m2
AJa Jtio li..�

- $.000;00

'VILANOVA -
AMZADE

CENTRO- - Cobertura noBarbadÍl casa Apto. com'02
VILA LENZI -

,

em alvenari� cl - qtos. R$ �d� , Resid�ncial Dunker Terreno de T,rreno cl

esqulnac/, 733,OOmZ-
) 03 qtos. 17.500,00+ (em construção) Edificadocl
Apenas flnanclamentct

' , 579,OOmz
R$ 28.000,00

, CEF
prédio comercial,

INTERIMÓVEIS
._ i,

I eREeI 0914...1

"

PASSEONATAL.•.
,

• Casa de alvenana eem 198mz
,

, ,(02 ,pisosJterreno com 375tfi2
: Loteamento·Pico,li (Vila Rau) ,

Preço� R$ 40.000,00 '(à combinar)'
,

- Terreno com 550m2 (15x37)
,

" Rua,� Zacko (Barra)
Só: R$ ,O.OOO�OO', ,

:' (aceit� carro ,ou parcelamento)
.

/
DE-íMÓVELNOVO.

-'�,
'

. LOCAÇÃO " ,

·'Prédio coml.600m2 terreno com
" �.600in2 (prc$ximo afodoviária).
Otimo local paratranspc)�dora

'ou fábrica.
'

'Im_obiliárià
, !

�enegotti-, "

"

TERRENOS 'FINANCI'ADOS·
. .,. .

Ótinios lotes com uma entrada e o

.saldo em até 50 meses para, pagar:
" Confira agora mesmo -ssta oferta!
'. ',0 _

,_ ,
".

'C,ASA ,EM 'ALVENA,RIA:
Contendo 2 quartos .� demals dependências,

,

localizada no bairro Estrada. Ndva. Aceita-se
entn�éIà 'e o. saldoparcelado.em até SO meses,
, CASA: DE ALTO PADRÃ'Q,
'Localizada na Rua ono Mayer (Vila Lenzí), com

'

área, de'350m2 contendo 2'sunes, 2 salas, ..

sala de jantar, COZinha, 'lavanderia, dependência
,

<te,emprégad�, garagem para 2 carrós,
• Valor H$ 120�odo,oo (n,agociávei),

.

AV. MAL DEODORO DA FONSECA. 855
ED. MEHEGOrrl- lU ANDAR - SAlA 107/108

FONE: (047) 37HlO31 -JARAGuÁ DO SUL - se

t
..

i
',�
"
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· :;;-;:co.,�....�,"".... __ ._ .. ,_., .

-e,

�1fi�n�o%�!qm�i�za�d�e,"""'�
220 - bloco 7 apto. 202, 3l;ltos,
cozinha, bwc, area serv.,

��rag�m
- R$ 25.000 ent. +

�

-;��...��;�:'��::aAPARTAMENTO
BuaJoão Picolli -111 andar
Suíte+ dois quartos + dep.
empregada

'

R$48.000,00

TERRENO
RuaEleonora Satler Pradi cl
áreade 396,0Qm2
R$26.000,00

APARTAMENTO
Av. Mal. Deodoro - 2º andar
Um quarto e demals
dependências

.. APARTAM�E�N�T�O:--""���.s$'�:""·:!W
Rua Adélia Fischer - 3l! andar
3 quartos demais' dep.
R$ 35.000,00

CASAALVENARIA
RuaLuiz Satler n2 63 - Barra -

01suíte - 02 quartos e demals
dependências - R$ 55.000,00

CASA DE ALVENARIA
R. José Men�gotti, nl! 2n - 03
dormitórios e demais dependências
R$ 40.000,00 entro + 30 x

"

R$ 2;000,00

CASAALVENARIA
Rua João Planlsch'eck n· 677 • Vila Lenzi •

01 suite, 03 quartos· demais
.

dependências + piscina +churrasqueira •

sala de jogos. RS 45.000,00·

CASA ALVENARIA .......................
R. José Picolli, 290 B. Estr.

'

Nova - 2 qtos., sla, copa,
cozinha. bwc, lavanderia,
garagem. - R$ 40.000,00

,

CASA ALVENARIA
RuaJosé Baruffi nll 160 - Ilha da
Figueira - 03 quarfos, demais
dependências, com piscina
R$120.000,00

CASAALVENARIA
Rua Adélia Fischer n� 248 - 03
c;lormitórios e demais dependências
R$ 40.000,00

'

CASAALVENARIA
Rua Angelo Tancon n" ,106,- Terreno.
2.698,83m2 - área construfde:
6OQ,OOm2 - Ilha da Figueira

SALA COMERCIAL
Rua Bernardo Grubba. Jr., 90
ICEPRON - Area 30,00m2
R$ 30.000,00

SALACOMERCIAL
Av. Mal. Deodoro, 855
Edit. menegotti - 111 andar, si 101
cl área de 110,00m2
R$ 70.000,00

CASA DE ALVENARIA
R. Loteamento Juveníus -

Jguá-Esquerdo - surte + 02 quartos
R$ 65.000,00

TERRENO
Rua Antonio Gesser - V. Amizade
Área 468,OOmz

.

R$ 12.800,00

TER-RENO
Rua Lot. Versalhes - Vila Amizade -

Área 396,00mZ
R$ 10.000,00

-:�..u�·......�_,TERRENO
R. Barão do Rio Branco
543m2 - R$ 25.000,00 entrada
+ 6 parcelas R$ 5.000,00

PRÉDIO
H.Preso Epitácio Pessoa, 27'1.
03apartamentos
02salas comerciais
R$265.000,00
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PREços

Mão de _obraprimária é a mais _'Quem quer economiza
.

. .' d'
'_ �

_

_ l-
-

-P·l'··
'

.'

.

'1 R···· "1 vai ter que pesquisa�
preJu lcaua pe o '

- ano ea Jaraguã doSal-Emépoca Pulma•• e o ChampagnJ
de dinheiro. curto,

.

a díferénça Peterlengor apämeírapode Set:f
entre 00 preços dos produtos compradapor 1,43 agarrataO\ltf
típicos de Natal pode ser 1,80 o litro, enquanto a outrá('
percebida até pelos menos tem preço superior.a R$ 5,OO;';J
atentos: Variações dé preços Os eleitos. }
entre um supermercado e outro O tradicionalíssimo peru)!,
existem mas a diferençamaior indispensävel na ceia da classeí
.é entre unia marca e outra.

.

média, varia de preço
.

de llDi
, O panetone, dependendo supermercado para outro, <)ii
da marca, pode ter o preço mesmo acontecendo com ci':
'aumentado quatro veaee: Em ehester,

um dos supermercados da -':{) peru da S�iá pode ser\'
cidade, o produto de uma oompradopor R$ 3,i9 okg ou'::
marca pouco conhecida custa por R$ 3,89. O' chester!'
R$ 2,33 o kg,·enquanto outro .Perdigão,pQde ser comprado;
da marca Baudueco custa R$ porR$ 2,88 ou porR$ 3,7'8,

. S6 emagosto 2% •. iníio de obra industrialdo estadofoidispens_ �,29 o kg. É importante que o Embora' a variação entre>
, consumidor observe que os

'

preços passa ser considerada;!
ingredientes usades na feitura 'pequena para alguns, para I

do produto são os mesmos, outros pode significarmuito e,�:
Também na .séssão de pata estes, o importante ê;

bebidas, há uma considerãvel pesquisar em busca. do melhor'
diferença de preços entre as preço.
mais populares. A 'Sidra

. DES�MPREGO

.

-

Fl�rl;piópOUslJeraguá do
SUl � A questão mais delicada do
atual estágio do Plano Real é o

desemprego e os trabalhadores
mais atingidos são os da chamada
mão de obra primária, justamßnte
pessoas com a responsabilidade
de provimento da renda fàmiliar,
em geral
homens com NtJ./D/
,idade entre ...

1/.25e39anos. '

/m llll
EmSanta

. LJIJ.c.ItJS/tJltJIIJCatarina, 11 r.·
..·

(:fos 17 '«/JQd(Js
setofes

acompanha-
dos pela Federação das InddS
frias do Estado de Santa Catarina

'

(Fiese) reduziram, 3.986 vagas
apenas no mês de agosto, o

equivalente a 2� da mão de obra
industrial do estado, S6 no setor

têxtil, imerso numa das píóres cri
ses em mais de um séeulode
atividades, 2.929 postos foram
fechados.

. "Bstas vagas _

não serão
.reabertas devido 'a atualiiações
tecnol6gicás e ganhos de
produtividade",

.'

afirma o

� presidente da Piece, Osvaldo

,

MoreiraDOUat
,.

taxas de juro e a prodUção reduzida
DeSemprego fStrutul'ld Obrigam o empresário a demitir.

Aumentar a produção sem "Bsperãvamos uma proposta de

criar novas vagas, até mesmo reforma tributária que simpli
elinúnando postos existentes é a ficasse o sistema, reduzisse ,as
marca registrada do chamado, .alíquotas para melhorar a

.

desemprego estrutural, típico do
'.

competäívídade, internaciónel e

capitalismo avançado: Nele os estimulasse a'migração para o'

postos de trabalho são ceifados setorformal, Mas, infelizmente, a
pejas inovações tecnolõgieas e refoima do governo é nllúto tímida
pelos' novos processos de e não deve trazer resultados
trabalho. efetivos", diz Déció Silva,

-

presi-. ,

Mesmo com alguns bons dente daWegMotores e presidea- ,

indicado{es, a soÍlhad'a estabili- te da Associação Comercial e In
dade está muito distante. As altas dustrial de Jaraguã do Sul (Acijs).

C'OMUNICADO
Informamos que a empresa RETAIL - ASSESSORIA DE-MARKETING LTDA, com sede na cidade dê

.

. -',
, / .

Joinville, Estado de Santa Catarina, na rua Mato Grosso n° 30. inscrita no CGC (MI") sob o n°

82.873.217/0001-70, bemcomo, seu representante legàl, PAUL HOOR�, portador do CPF n°

366.276.748-1'5 não responde por quaisquer atividädes ligadas a PAJOSTGONSTRUÇOES LTDA.,
com sede na cidade da'Novo Hamburgo, Estado do .Rlo Grande' do 81;11, e, com filial na cidade de

Blumeneu. Estadode Santa Catarina, ria rua São José n° 9 -1 ° andar, fone (047) 322-�895, todos e

quaísquer assuntos, inclusive os IIgàdos ao SHOPPING JARAGUÁ e MEDIC CÉN1ER, obras de
" ' , .

incorporação da PAJOST C�NSTRUÇOE� GOA., devér�o ser tratados junto a sua filial, na cld�de
de Blúmenau - SC, retro citado.

Ass.: PAlOST CONSTRUÇOES LTDA.

*

*

*1

, ,

'AMELHOR',
FÖRMU,LA PARA
voe'. GANHAR

SEMPRE

SEBRAE,

Pesquisa revela quejomais tem:
apreferência âo« empres4nos

Apesar da perda de espaço da 17,1% disseram que recorrem ao,",
imprensa frente ao avanço dos radio para obter este tipo de J'
meios de comunicaçãe eletrô-

. 'fuformação-. Ainda foram citados •

nices, os jornais ainda têm a oSebrae(34,2%)easass.ociaçõe8'
preferência dos micro e pequenos' deolasse (25,8%);
empresários na obtenção de Segundo o Sebrae, o Objetivo
informações sobre negócios. da pesquisa foi verifícar- quais os

,

É o que indk:a uma pesquisa assuntos que mais Clí�-maD1 a i
feita pelo Sebrae junto 'a 1945,' atenção na. área de.negõcios e. >:'

empresários de 40 muniêípios quais osmeiosmais uölizádos p31à \;.
espalhad?s pelas cinco regiões do se informar sobre eles, ;

país. , \ .
• Os temas quemaís interessaQ1 :,

Os jornais tiveram índice de os pequenos emicro empresário$ J
citação de 62;4%, mllior do que a são: qualidade e produtividade ':.

TV, que.foi cit.áda por 39,5% dos (62,4%), treinamento de pessoal
'

entrevistados, mesmo índice '(54�1%), crédito e·fmanciamento
,alcançado pelas revistas, Apenas (41,4%)enfonnática(47,4%).,

*
AUTOMÓVEIS
UNO MILLE

MAIS42 PRÊMIOS

.,. SORTEIO: D.IA 09/12/95 ÀS 18 HORAS
1° P"'mlo: 1 Video Ca..e'e 4C Shal'p. '.

2,° P"'mlo : 1, Fomo'de Microondas Shal'p.
3° ""'mio : 1 Fomo E"'rlco Fischer.

X, 4° Primlo : 1 Fomo EI6Irlco ·Flscher.

'W 5° P"'mlo : 1 FOnlo EI6Irlco Fischer.
, ,

6° P"'mlo : 1 Mini Fomo Sharp.
Aq efeluar COIIiPras ildividuaiS em qualquer uma das Lojas e SupÍrri1ercados BREITHAUPT, sen! dislrl)uido
GRATUITAMENTE 1 (um) cupom para·cada RS 20,00 (Vinte reaiS).
O diente Ian)bém receberá pela pontuarodade um cupom quando efetuar o pegBlll$t110 de suas� rigorosllmeille nov�lIt1Io,

*

* BREITHAUPT
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Jaraguádo Sul', 13 de dezembro de 1995 GERAL CORRElODOPOvo.9

IMPRENSAREGIONAL e'

Regionalsim, commuitoorgulho (7)
Democracia, liberdade, preservação de direitos, cidadania e'

respeito JII1tuo foram palavras
�

consagradas na recente demo-

cracia latino americana,
'

Com essas expressões Cada. vez mais se.acentuam entre os

jornais e os jornalistas os vislumbres .de uma nova era., como

aquela no workshop promovido pelo Grupo Editorial da

Associação Nacional de Jornais (ANJ) e realizado no auditório
daGazetaMercantil, emSão Paulo.

'

Naquela ocasião colocaram-se na mesa dos trabalhos
experiências de redação, o negócio jornal, técnicas de

gerenciamento, qualidadetotal, reengenhariae opapel do editor,
_

temas que reunfumais de 100 participantes, anaioriajornalistas.
Por suavez o presidentedo Senado e doCongresso, JoséSarney,
também se manifestou durante o Encontro Regi'onal da
FundaçãoBomGoverno, onde IDIllteve aconcepçãojeffemiana
de "inprensa como pulmão da democracia", de um'lado e, de
outro colocou no primeiro plano as ações políticas, "Éumpoder

.

, sem contrapeso e tambémum dos setores industriais mais pode
rosos, onde .circulam gigantescos interesses econômicos".

Segundo ele, o poder da conmnicação passou a ser um dos
mais importantes agentes do poder político: "Sem capacidade
de decisão, mas comforça de impô-la", concluiu.
TambémMarco Aurélio'Garcia., secretário de relações inter

nacionais do Pr falou durante o encontro, defendendo um

esforço consistente de democracia dos meios de conmnicação
do Brasil, abrindo à: sociedade formas de semanífestar, dizendo
que "não há democraciacoméoriiwricação controlada, refutando
ataques aos programas dos partidos políticos em emissoras de
rádio e televisão". "Claro quehá programas partidärios que são
uma porcaria., mas também há outros programas de rädio e

televisão que são porcaria e a gente é obrigado aver por falta de
opção". Entre algumas histórias exemplares, vamos encontrar

no trabalho deLuizAntônioMonteirolRJ, o
.

. CorreioPopular
"De bi-semanal, o Correio Popular, de Rondônia passou a

circular apenas urna. vez por semana. Problemas técnicos

obrigaram a direção da espresa a remeter o equipamento de Ji
Paraná para São Paulo, onde está desde janeiro deste ano.

Sandro Paio, o editor-chefe, se autodefine como "o popular
faz-tudo".Reportagem, edição, fotografia., "especialistaemtodas
as áreas para formar outros. Não existem profissionais, todos

';

vão para a capital", justifica. Eie diz-se "formado na redação",
�. nas temregistroprofissional. A linhaeditorial étotalnrntevoltada
• para os assuntos locais e regionais, basicamente apontando os

problemas comunitários que, segundo o editor, são rna.is
"

acentuados nasaäde, agricultura e eduCàÇão.
'Divulgamos principalmente os problemas do cotidiano da

. cidade, queéalllliordo interior doEstado'', Sandro Paio afirma
qUe não enfrenta concorrência com jornais de fora. 'Trazem
�nWneromuito limitado paraa cidade. Quemquer se informar

. sobre Ji-Par�á lê oCorreioPopular". Comuma tiragem.de 2
"

mil exerrplares em cada edição, o jornal circula em outros cinco

�,lnmicípios: PresidenteMédici, OurePreto, Jaru, Cacoal eRolim
rde Moura. As dificuldades técnicas já renderam outros
, problemas. Certavez, foi encontrado um corpo estranho dentro

.

.
�

de mna garrafa dê refrigerante e o' fato foi encaminhado ao

MinistérioPúblico.
'

"O jornal noticiou, não denunciou o fato. Foi bastante para.
que a gráfica forçasse o banimento; ,:'Se não tirar a notícia, não .

. Vamos imprimir".
O que fazer? Deixou a capa em branco, apenas com uma.

,: tarja em negrito e urna. inscrição: "Saiba o por quê disso na

('próxima edição". Que, obviamentê, não foi impressa naquela
gráfica.:

MENSAGEM

Natal de Jesus
,
Glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade, anunciou o m:zjo. aos três

Reis Magos, quando do nascimento de Jesus.
Ficou claro que aos homens de boa vontade se prometia paz, enquanto ao Pai, Deus,

glorificava-sé pelo fato de que Jesus devia redimir toda a humanidade, de SeUS desvios fio
caminho do bem.

.

Passaram-se já quase vinte séculos depois dess'e fato memorável, e os homens �ontinu�
a se odiar, a manter-se orgulhosos, vibrantes no seu credo material e distanciados de seus

compromissos para com Deus e Jesus.
.

.

Tudo continua como antes, embora a cada ano o culto lembre o nascimento do Mestre.

Apenas o culto que se Lhe presta, tristemente decaido das preces redentoras, para o

materialismo frio e aos cumprimentos que se tomaram em obrigação.
Quando será que a humanidade irá lembrar as palavras sábias proferidas pelo anjo

anunciador, para encontrarem a paz que lhes falta 40S corações? Não podemos responder,
mas, receiamos que tudo só se modificarápara melhor, quando o sofrimento tiver atingido
um triste e doloroso ápice.

,

Cuidemos para não sermos apanhados de surpresa nessa nefasta oportunidade.
Que o Senhor nos abençõe. - Arnaldo,

'

Psicografia recebida pelo médium
AS., no C.E.' "Divino Mestre".

UMAOBRA BOA EM BOM PORTUGUtS COMEMORAÇÄO

As ohms de infra«rutlra em Blmnenau ArturMüller no
Blumenau - Foi no bairro da Velha que o trânsito estava Centenáriode seu

engarrafado na hora do almoço e sob calor insupondvel.
o. jeito foi esperar como o bom e educado povo da

'Colßnia Blumenau '.

Aios olhos começaram a ver coisas que opróprioprefeito
Vianna não deve ter visto, em que pesem os seus-bons

sentimentos de preparar uma boa infra-estrutura do vizi�o
munictpio. E, à medida que famos avançando no conturbado

.

,

trânsito, fomos lendo placas, centenas delas, com os mes

mos dizeresEMOBRAZ. Seria uma empresa dasmuitas empre
sas brasileiras que realizam. Mas não, chegamos à conclusão

que a empresa que realiza obras entregou a tarefa de pintar
placas por quem-não conhece português.

Então, com todo o respeito, pedimos que o prefeito Vzanna

tome conhecimento dessa forma desastrosa de escrever

avisos, e mande o alcaide recolher essasplacas para repintá
las, para não mexer com os olhos da gente.
E os visitantes agradecem a providência. (E.V.S.)

nascimento
Itaocara - RJ - "Amigo e

Mestre - Recebi a história da

famíliaque tantóboneaoEstado,
o País e a Humanidade: Faria
Souto".',

O dr. Carlos Moacyr de
Faria Souto é neto do Presi
dente

..
da Província de Santa

Catarina., que em 1883 sancio

nou lei sobre destino do

"Estabelecimento JARAGUÁ",
ele nesmo advogado dos mais

brilhantea-prefeito de Itaocara
- RI, onde produziu os famosos

despachos do dr. prefeito, nuito
apreciados pela imprensa local,
nacional e internacional, hoje
editando o BIM (Bulla In

Memorian). Na edição n° 36, de
01/12/95, Faria Souto lembra o
seu exuberante período
administrativo, cheio de

realizações e sinaliza para os

políticos: "Houve descontinui
dade administrativa e má

, administração. Mas, o MOÇO..
atualmente com82 anos, tentará

voltar... então tudo será refeito
eDil coisas trais para felicidade
do povo.,; Serão obras e

iniciativas queaindánãe existem
nem no 1 ° Mundo ... Obras
"ALÉMDA IMAGI�NAÇÃO".
F. S.

'
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FÁCIL

Catarinenses vencemfestival
de canoagem no Rio Grande
J araguá do Sul - 'Apenas

em uma das quatro categorias
disputadas" no I Festival Chal
lenger de Canoagem, realizado

:: :ei:� (Olloísl.
'

cantado, de JS Iorom
à170km
de Porto

. Alegre,
domingo
passado, foi vencida por um

gaiicho.DelcirFavretto superou
o jaraguaease Odilon Manske,
na Turismo sênior, e ficou em

primeiro .lugar, Júlio Roberto
. Rodrigues, presidente da Fede-

ração CatarínensedeCanoagem,
chegou na quinta posição. Dos
onze canoístas da equipe cata

rinense, oito eram de Jeraguä do
Sul, dois de Balneário Camboriú
e umdeBeneditoNovo.Nomas
ter, o jaraguaense Ademir

Reggert,atual campeão estadual
nacategoria, venceufäcil aprova -

disputada em umalagoa com o

percurso total de 5 quiíômetsos.
Ademir Klemz,. também de

Jaraguá, ficou em terceiro.
.

Na categoriaEspecial, o pódi
um foi todo catarinense -,e jara-

Prova em BenetPto Novo definiu o campeão 1Ul Wavemasculino

guaense. José da Costa, Mauro
Giacomozzi e Marcos Zanghe
tini não tomaram conhecimento
dos gaúchos e terminaram a

peova em primeiro, segundo e'
terceiro, respectivamente. Na
Especial sênior, Rivo Biehl, de
Balneário Camboriü foi o ven

cedor.

se, onde foi definido o campeão
da categoria Wave masculino.
Ademir Klemz precisou apenas
de um terceiro lugar para
garantir o título da temporada.
MarcosZanghelini, vencedor da
'prova ficou em segundo, e o

blumeaauensePaulo Vieirà, dm
93 pontos, foi oterceirocolöcado
na classificação geral. Nas
Itr: �.,-

. -

ous as caeegonas, os campeoes
já foram definidos com uma

etapa de antecedência.
'

Estadual
Domingo; 2, em Benedito

Novo" foi realizada a última

etapa do campeonatoCatarinen-

FÓRMULA-FORD

Hoover Orsi é vice-campeão de 1995
São PaUlo - Como a tempora

da deste ano já tinha definida o'

seucampeão - o paulistaRicardo
Maurício -, a principal atração
na última etapa da Férmula
Ford, realizada domingo no

autódromo de Interlagos, em São
Paulo, era a disputa do vice

campeonato, que estava entre o

, sul-matogrossense Hocver Orsi
e o carioca Duda Pamplona.

Mesmo chegando em primei:"
ro, Duda não teve sorte. Nas
últimas voltas, Hoover estava na ..

quarta colocação, .� que garantia
o vice para ocarioca. Um proble
ma no câmbio de Luciano

Gomide, que estava na terceira

colocação, assegurou o pódium
para Ossi e o vice-campeonato.

Santa Catariua
O catarinense Leonardo

Ford de Zunino cnegou em sétimo lugar 1Ul última elllpa em SP

Nienkotter abandonou a prova
depois de s"e envoler em t,lm

'

.acidente com mais três carros.

Gabriel Zunino, também de
Santa Catarina, ficou em sétimo

na etapa de SãoPaulo e terminou

9 campenato na nona posição.
Nienkotter foi o quinto, com 64

,

/'

pontos, na classificação geral da-
Fórmula-Ford.

Garotos daAD}são vice-campeões do ESItIdo nesta temportid4
,'.

EMPENHO

Vôlei de JS se destaca
nas categorias de base

Jaraguá do Sul- As equipes A Blu-võlei ficou em terceiro
de vôlei nacategoriapré-mirim, lugar e a Sadia, de Concördia,
feminino. emirim, n�masculino, conquistou a quarta colocação .

da Associação Desportiva . O treinador Luderitz Gonçalves
Jaraguä, ficaram vice-campeãs 'Filho destacou o empenhou das
nos campeonatos disputados no meninas, principalmente na.pri
final de semana passado. meira fase, "É bom ter na base

Em Lages, as meninas jara- das modalidades atletas esfor

guaensesdisputaram om Festi- çados. Oresultado aparece", res
val de VÔlei reunindo nove, saltou, Filho.
equipes de todas as regiões do MascuJino
Estado. Das oito partidas, aADI OS 'meninos da ADI, no

venceu sete; perdendo apenas
-

mirim, também ficaram com o

dois sets, derrotando, inclusive, vice-campeonato Estadual.
a BluvÔ-lei;<Íe Blumenau, atual' "Todos os treinamentos, uma
vice-campeã do Estado, em 68 média de oito horas semanais,
minutos. Na final, contrà a SER valem a pena quando você vê o, '

São Ludgero, à equipe de Jara-. esforço de cada um na quadra.
guä-do Sul não conseguiu superar Eles vestem acamísa da équipe",
a força das meninas do oeste, afinnou o treinador Mazinho,
perdendo por dois sets aum (par- que está confiante para a

ciais de 7x15, 15x13 e 12x15). próxima temporada.
APEDIDO '\

,

.

Bingão ,.do JUVENTUS
l° prêmio: Mõto Agrale

Gilmar Fischer - Jaraguá do Sul
Antônio Alves da Cruz - Jaraguá do Sul

,

2° prêmío: Moto Agrale
'

Marcelo Antônio da Silva �, Guaramirím
.3° prêmio: Um Gol1.000
EUs Regina:" Jaraguá do Sul
49 prêmio: Um Goll.000

'

Nelson Sterpin - Jaraguá do Sul
S° prêmio: Om Goll�OOO

Adernar Giacomini - Jaraguá do Sul
Edson Luiz Cerutti - Jaraguä do Sul
Valdernir Miches - Jaraguá do Sul

6°, prêmio: Apartamento e um (;011.00,0
'Nilson JoséBatísta - Jaraguá do Sul

\
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Grandebarreirafoi "",ntada nos quatro dias da "Oper4fÓQ Polvo" em GlUlTamirim

·OPERAÇÃO POLVO· .

/ ,

Polícia fiscaliza veicules
durante dez dias no Estado

, '

J araguá do Sul - Um

balanço parcial da polícia, refe
rente ao número de veículos'
notificados durante os cinco dias
da "Operação Polvo", que 'é
realizada
nos pos- Ob/ei/vI} i
tos daPo- 'J�

lícia Ro- 1/101 dt1S IlItIS
doviäria
Federal
de todo

Estado,

veítll/t(JS tlim
/_,,,Joddodes

registrou,609 veículos fisca
.lizados por policiais no posto da
PRF, de Guaramitim. "Compa
rando com outras regiões,
estamos dentro damédia", revela

. o delegade regional, Adhemar
Grubba, que comanda o grupo
nas operações. Ontem à noite, foi
realizado o sexto dia de fisca-.

lizações. A "Operação Polvo"
vai até sexta-feira.

Números !
,
Entre os 609 veículos fi1-

calizados, 12 foram notificados

apresentando irregularidades na
. documentação. A secretaria da

Fazendamultou dois caminhões,
com cargas sem nota fiscal. "A

operação conjunta facilita na

fiscalização, tanto de veículos

pequenos como carros de cargas.
Assim, podemos multar quem
tiver irregular" , ressaltaßrubba

'Duas pessoas foram detidas

por estar com documentação
atrasada, e quatro foram presas.
entreeles José Pereira e Jorge dá
Silva. Ä polícia achou dentro do
veículo um papelote de cocaína.
"O objetivo da operação, além
de averiguar toda documentação
do veículo e motorista, também
é de prevenir o tráfico de drogas
e armas, que circulam dentro de
Santa Catarina", lembra o dele

gado.

Como na "Operação Cento-
.

péia", que integrou os estados do

Rio Grande do Sul, Santa

Catarina, Paraná e Mato Grosso
do Sul", e envolveupoliciaismi
litares e civis, ainda fiscais da se,

cretaria da Fazenda do Estado,
a "Operação Polvo", visa coibir
a marginalidade nas estradas
federais e estaduais que cortam
o Estado. Só este ano, as prinçi
pais apreensões de drogas feitas

.

pela Polícia Federal de Santa

Catarina, foram em blizte reali
zadanas BR's."Êles buscam em

outras cidades como ltajaí e Join
ville, para revender em Jaraguá
do Sul", revela o delegado do

grupo de Entorpecentes, Odilon
Claudino dos Santos.

CONFIRMADO

Desempregado estupra
estudante. na Vila Lalau

Jaraguá do Sul - A delegada
Jurema Wulf deverá pedir a

prisãopreventiva do desocupado
Adriano da Silva, de 22 anos,

ainda esta semana,
Ele é acusado de estuprar a

.

estudanteA P. V.W., de 13 anos,

segunda-feira de manhã, em um

rancho atrás da casa da vítima.
"Vamos ouvira esposa do acu

sado agorapelamanhã. Segundo
. informações, Silva teria ditopara
a mulher que a menor estava se

insinuando para ele há algum
tempo", afirma a delegada,
acrescentando que no depoimen
to da menor, W. alegou que foi
arrastada à força para a pane de
trás dacasa, onde foi.atacada. O
crime aconteceu na rua Júlio
Carlos Ferreira, Vila Lalau.

Assédio
De acordo� a menor, há

dois meses Silva estava mostran

do revistas pornográficas,' afim
.

de incentivar W. a manter rela

ções sexuais com ele. "Depois de
ter sido atacada, por volta das 9

horas, W. só avisou amãe perto
domeio-dia. Depois, os familia
�es procuraram c Conselho Tu

telar, mas o certo deveriam
denunciá-lo aqui na delegacia .

Poderíamos ter feito o flagrante
dele", lembra a delegada. O
exame de conjunção carnal apon
tou o rompimento'do húnem da

ERRAMOS

�a ediçãon? 4.012, de sábado passado, na página 11,
.
onde lê-se delegado Wanderlei Zocatelli, o correto é

responsävelpela delegacia de polícia deCorupá, eDiário
Oficial daPolícia Civil, Diário Oficial do Estado.

menor.

Pena
-.

Silva se preservou de respon
der somente ein juízo:Ele poderá

. pegar de4 a 10 anos de reclusão.

Delegada IIgIIIU'dadepoimentosparapedirprisãopreventiva de Silva

Jaraguá do Sul, 12 de dezembro de 1995

lrineu Junkes - presidente

-.

PX CLUBE DE JARAGUÁ DO SUL
·EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembléia GeralExtraordinária

De conformidade com o estatuto social, estão convocados os associados
do PX CLUBE de JARAGUÁ DO SUL, para comparecerem a Assembtéiá
Geral Extraordinária, a realizar-se na sede da entidade, situada na rua Luis
Spézia, sln, morro do Acaraí, nesta cidade de Jaraguá do Sul, no dia 18 de
dezembro de 1995, às 19:30 boras em primeira convocação, ou umabora
após (20:30), com qualquer numere de associados presentes, para
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1) Prerstação de contas do ano de 1995

2) Eleição e posse da nova diretoria
3) Assuntos diversos
As ínsoríções.de cbapa ou cbapas para concorrerem ao pleito acima,

poderão ser inscritas até o início da Assembléia cumprindo as normas

estatutárias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO'POVO -12 GeRAL Jaraguá do Sul, IJ de dezembro, de m5

Secretaria liberapassagens A saudade de u�a vida
.. e .'.' .

.

eh ...
..

tranquila na Paraíba.
migrante:paraI anos Morando em uma c� de

. .

.
.

, ,

pouco mais de 7 metros quadra
dos, com oito filhos, amulher e
um neto, João Francisco dos

'Santos, deixa para trás a imagem
da ilusão de conseguir uma vida
meJbor na cidade.coesiderada

por muitos, o paraíso de se ga
nhar dinheiro em SantaCatarina.
"Na minha profissão, existem
centenas aqui, sem contar

aqueles que estão -desem

pregados", avalia o pintor.
Sem casa própria, pagando

um aluguel de R$ 150,00
mensais, a família Santos, não
'achou outra alternativa senão

voltar para o.interior daParaíba.' 'S;"los: colllboração dap",.efeiturll'
"Pelomenos'lä, você tein amigos O secretário da Habitação,
que te aju-dam nas horas difíceis Ademir Izidoro, afirmou ontem

e sempre tem um serviço para
'

'

que a s�etariá só libera casas

fazer. A minha sorte foi a, populares para famílias que estão
prefe itura ter ajudado nas morando há mais de cin€O anos

passagens porque hoje (ontem) em Jaraguä do Sul. "Mesmo
-não teria o que comer à noite", porque, a volta deles foi um-a.

desabafaJoão Francisco. opção pröpria", define ,Izidoro.

VOLTA

para
.

J araguá do Sul - A�re
taria de Habitação e Ação Co
nnmitäria liberou ontem, oito

passagens para uma família da

Paraíba, que está retomando

para a ci
dade nor-

destina de

Obl.,lvlli
IWlIIlISlrulf
O v/dollo
lldod. 110/01

Princesa
Isabel. As

passagens
to r a m

pagas até São Paulo - cerca de

R$ 160,00. De lá, á família San
tos recebeu' ajuda da prefeitura
municipal-da cidade.

Os migrantes paraibanos
, I

estavam há dois meses em Jara-
,

guádoSul.OpaiJoãoFrancisco
dos Santos, que ainda não tinha
conseguido emprego, junto com
outros três filhos maiores de

quin-ze anos, vendeu o únic�
,bem da família - uma casa de

'

madeirá -, .por R$ 4.50Q,00.
,"Gastei, metade só, com
passagens e refeições para che

gar aqui, Durante os dois mêses,
sobrevivemos' com o restante,
mas agora o dinheiro acabou",
afirma Santos, revelando que o

arrependimento de ter vendido a
ca�a própria é grande. "Um
conterrâneomeu avisou que aqui

,

tinhamuito eipprego. Nãopensei
duas vezes", lembra.:

Famüia está ansiosapara embarcprde "Dita rumo aParaíba
Pintor há vinte anos', João família chegava a R$ 300,00.

Francisco mantinha uma renda "Não pagávamos aluguel 'e a

mensal deR$150,00. Juntocom
'

'cesta básicanaParaibaestámais
um filho, também pintor, e outro
servente de pedreiro, a renda da

barata comparando com Jara

guä", 'define.

PREFEI1'QRA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
, SERVIÇO AUTÔNOMOMUNICIPAL DEÁGUA,EESGOTO- SAMAE

Aviso de Audiência Pública
Sistema de Esgotos Sanitários de Jaraguä do Sul

I

A PrefeituraMunieipal de Jaraguä do Sul, através do Serviço Autônomo Municipal
'" .

I , \

, de Agua e Esgoto - SAMAE, informa que será realizada no dia 19 de dezembro de

1995, no Auditório da Associação Comercial e Industrial de Jaraguä.do Sul, às 19:00 I�

horas, Audiência Pública de esclarecimento dos encaminhamentos para implantação do
Sistemade Esgotos Sanítãríos de Jaraguá do Sul.
Nesta oportunidade deverão ser apresentadas e debatidas características técnicas do

Projeto Básico do Sistema deESgotos Sanitäaos do Município é procedimentos relativos
,

ao Edital de Concorrência Pública para a Concessão dos Serviços em conformidade
com a Lei Munícípal n° 2.049 de 08 de novembro de 1995.

" Jaraguä do Sul, 08 de dezembro de 1995
I

" Nelson Klitzke
Diretor Geral

,

ARREPENDIMENTO

CONCURSO

Riosulenseganhaprêmio
Cruz e Sousa de literatura

, "

Florianópolis - O riosulense . escolheu as três obras para um

Manoel Carlos Karam foi o dos maiores concursos literários
grande vencedor doprêmioCruz -do Brasil, destacam oconheci-
e Sousa de literatnra deste ano,' mento do autor em suas histórias.
na categoria Romance, com a "No Romance, o Karam/teve a .

obra "Cebola". O carioca Bruno felicidade de desenvolver uma
Lúcio Tolentino venceu na

categoria Poesia, C<Ul o livro
"Balada do Cárcere de Dart

moor", e o português" radicado
no Brasil há 50 anos, Cunha de

Leiradella, Consagrou-se com o

Conto "Fractal em duas Lín-
,

(

'guas".
Cada um dos vencedores reoe

berä da secretaria de CUltura e

Comunicação de SantaCatarina
R$ 10 mil, e ainda terão a obra
editada pela Rmdação Catari
nense de Cultura, cem uma

. tiragem de mil exemplares, que
serão comercializados nas

principais livrarias doEstado. Os
prêmios foram entregues'
segunda-feira pelo sercretário
Paulo Arenhart.

A comissão julgadora que

obra que circula pela retína da

linguagem e se completaentrê os
elos' perdidos no paraíso,
entretanto é na�isa'IÍUôlana que
trata 'o livro", revela Carlos

,Nejar, um dos julgadores.
, Em entrevista coletiva, o

secretário Paulo Arenhart
anunciou o interesse em transfor
mas o prêmio Cruz e Sousa enr

lei estadual. "Isto vai contribuir
para a consolídeção de sua

realização anualmente", afirma
o secretário, acrescentando, que
o concurso Iiterärie integra o

projeto Cultura Viva, do governo,
estádual, que tem' o objetivo de
valorizar a cultura catarinense e

divulgar em todo país. Atuahnen
te o prêmioCruz e Sousa é reali
zado há cada dois anos.
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