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Eleições sindicais

Vestuaristas"

vão às urnas
amanhãe6a
Amanhã e sexta-feira,

cerca de 10 mil
trabalhadores das
indústrias do vestuário de

Jaraguá do Sul,vão eleger o
novopresidente do sindicato
da categoria, que reúne um
total de 14 mil vestuaristas.
Gilda Alves da chapa 1, de
situação, e Marina Soares,
da chapa 2, oposição, são os
concorrentes. Página 4
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Dólar
Paralelo

Compra................Cr$30.700,00
Venda.................Cr$31.200,00
Fonte: HF Assessoria

Turismo

Compra................Cr$30.250,00
Venda.................Cr$30.950,OO
FOlIIe: BB

Comercial

Compra...............Cr$27 .520,30
Venda..................Cr$27.520,SO
Fonte: BB

TR
1RD(14JÜ4)...... .l20,61l54323
Taxamensal(prev.) ......27,5%
UFIR

Txdia(13/04) ......Cr$16.533,59
Mêsabril... ........Cr$15.318,40
Poupança
ÍndicepIl3/04 ........234799%
CUS
Valorrnédio...Cr$S.076.20S,00
Variacãodomês............2325%
Salário minimo
Fevereiro........Cr$1.250.700,00
Marco/Abril...Cr$1.709.400,00

VOCÊ PEDIU O

et
CIONAl

FEZ
INVEST CONTA

Ano LXXIV 3.743
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VilsonK1einübing chega amanhã paramais umavisitaoficial à região

Recursos são esperados paraobras

Governador visita
a região amanhã
o Governador de

Santa Catarina, Vilson

Kleinübing, chega
amanhã em Jaraguá do
Sul paramais umavisita
oficial à região do Vale
do Itapocú. A chegada
está prevista para às

18h45min, no Clube
Atlético Baependi, onde
o Governador vai reunir-

se com lideranças de secrétarías deSegurança
toda a região.O deputado oPública e de Educação,
estadual, Udo Wagner, especialmente, para a

acompanha a comitiva construção do centro

de Kleínübíng, que vem poliesportivo. Vilson
do município de Mafra. Kleinübing; deverá

pernoitar emJaraguá do
Está sendo aguardada Sul e seguir para

a liberação de recursos, Joinville na sexta-feira.
anteriormente

assegurados pelas Página 3
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Guaramirim

PMtemnovo
comandante

para pelotão
o tenente Rogério Luiz

Kumlehn foi destacado para
comandar o 52 Pelotão, da 3ª

Companhia, do 82 Batalhão
da Polícia Militar, em

Guaramirim. A posse oficial
será no dia 22 deste mês,
mas o tenente já assumiu

provisoriamente. Página 8

Artes plásticas

Interessante'

exposição de
arte na CEF

Jaraguá do Sul � Realiza-se a

partir de amanhã, na Caixa
Econômica Federal de Jaraguã,
às 19:30hs., uma interessante
exposiçãodaartístaplástlcaMarla
HelenaFeldens, ex-Míss.Jaraguä
e esposa do maestro Ricardo

Feldens, atualmente

desempenhando as atividades de

professora em seu ateliê e diretora
de Artes na Sear, nesta cidade.

A artista plástica possuí um
interessante "currículurn" quevale
ser apreciado: em 1989 �

Partícípaçâo na coletiva dos
Artistas Jaraguaenses na Scar;
1990 - Coletiva de Artes Plásticas

� 114 anos do município de

Jaraguá; 1990 � Coletiva de Natal
- AJAP; 1991 - Exposição
Internacional daMulher, naCaixa
Econômica; Exposição de Artes
Plásticasnos 1 15anosdeJaraguá
e participação nas Noitadas
Culturais, nos bairros da cidade.
prom. pela Prefeitura de Jaraguá,
inclusive em 1992; Coletiva no

aniversário de Jaraguá, coletiva
de Natal e Salão deArtes Plásticas
Catarinense - Expoflores � em

Joinville.

o

FONE (0473) 76-3200

FAX (0473) 76-0304
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IN D I C A 6 9.R E S ECONÔMICOS

Fechamento d� mês de fevereiro e março 93

.
Venda Renl no mês Ren!. noanoCompra

Fevereiro 25,97 52,00 O

103,48

226.050,00

301.2OÓ00Março

227.280,00·

304.200,00
Rentabilidade dUrante o·mês de abril

. Data Compra ( crS) Venda (crS) Rentab. no mês (%) RenJ!b. ano ('III)

01/04
02/04
05/04
06/04".
07/04
12/04.

301.800,00 310.800,00 2,10 107,76
314.500,00 317.500,00 4,87 112,37
319.000,00 322.000,00 5,85 115,38
321.5()(),00 324.500,00 6,67 117,OS
326.700,00 329.700,00 8,38 120,53
328.300,00

.

331.300,00 8,90 121,80

·Fllnte: BtmCII dtlBrasU

,·Preçll,lIr Il'.tmlapara lingllta de250. 1(f()(}grs

r

)ndlce Anual mull por
Março B·

Sem, mult. por Quadr, mult. por Trim mull por mut, por
ISNlIPCA

IGP(FGV)
IGPM(FGV)
.IRC (FIPE)
IPCA(IBGE)

2,5748
2,5517
2,4996

13,7041
13,5597
13,1649

3,9961
3,9924
3,8530

2,(')815
2,0401
1,9951

1�6169
1,6213
1,5658

Mês
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro

Março
Abril

Valor (Cr$)
522.186,94
522.186,94

1.250.700,00
1.250.700,00
1.709,400,00
1.709,400,00

E $.IlJ.rm f'ffiill�fAb.f'i1 ii
os 4.728.257,59
Cr$ 4.728.257,59

Cr$ 126.087,01
Cr$ 15.760,85

Salárioatá
Acimade

1)6UffiP.9�ijf�:R�ijªlll
Tabela oficiai da keceriã Fêderal para Calculo do IR em abril

Base de cálculo Parcela a deduzir ( crS ) Aliquota(%

Até 12.161.380,00
Oe 12-161.380,01 a 23_714.652,00 12.161.380,00
Acima de 23.714.652,00 16.782.677,00

Isento
15
25

Como calcular: déduza do rendimento brulc Cr$ 486.454,00 por dependente a contribuição paga â

preyidência no mês; pensão alimentar integral; 12.161.380,00 para os aposentados, pensionistas e
transferidos para a reserva remunerada que tenham 85 anos ou mais. 00 resultado, que é a Base de
Cálculo, subtraia a Parcela a Deduzir e aplique a allquola-respectiva, obtendo o valor a pagar.

li INSS ·"·1
-

Pgto até 1/4 sem correção; Correção pela Ufir
. até 814 para empresas e até 2614 para pessoas tisicas.

Autônomos
Filiação - tempo Base (Cr$) Aliquota (%) A ·pagar ( Cr$)
até 1 ano 1.709.400,00 10 170.940,00
+de 1 a2anos 3.�52.171,64 10 315.217,16
+de 2a3anos 4.728.257,59 10 472.825,76
+ de 3a4anos 6,304.343,37 20 1.260.686,67
+ de 4 a 6anos 7.880.429,29 20 1.576.085,86
+ de 6a9arios 9.4.56.515,24 20 1.891.303;OS
+ de 9a 12anos 11.032.800,93 20 2.206.520,19
+de12aUanos 12.608.686,86 20 2.521.737,38
+ de 17 a 22anos 14.184.772,66 2Q 2.838.954,53
+ de 22 anos 15.760.858,52 20 3.152.1'71,70

Empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso �

Salário de contribuição ( crS). Aliquota (%)
Até 4.728.257,59 a
Oe '4.728.257,60 até 7.880.429,29 9
De 7.880.429,30 até 15.760.858,52 . 10

.

Empregador
-

Dias TRD Fator de

,ß2. -!:� ..
'

23.1286
23,4799

25,8100
26,1528
26,4965
25,2297
23,9755
24,31"33
25,9.t30

1113,26506407
111,70429369
113,�417874O
113,14178740
113,1417874!il
114,59m985
116,07250868
117,56621562
117,56621562
117,56621562
117,56621562
·117,56621562
119,07914468
120,61154323

26,4390
26.7835
27,1289
25,8558
24,5953
24,9348
26,5425

!il1l04
02/04 .

03/04�
04/04
05/04
06/04

,07/04
08'-04
C:l9/à.4
talO"
11/04
12/04
13/04
14/04,

1,286874
1,28687.01
0,000000
0,000000
1,286874
1,286874
1,286874
o.oeoooo
O,000000
0,000000
0,0000013
1,286874
1,286874

22,5161
_ 22,8656

u F I R
597,06 -?

c749,91
929,53

1.153,96
t.382,79
1.707,05
2.104,28
2.546,39
3,135,62
3,867,16
4.852,51
6,002,55
7.412,52
9,597,03
12.161,36
15.318,40
15.514,30
15,712,65"
15,913,54
16,116,99
16.323,05
16.�,59

··-tta
01/01192
01/02192
01/03/92
01104192
01/�/92
01/06/�2.
01107/92

\01/08/92
01/09/92
01110/92
01/11/92
01/12/92
01101/93
01/02/93
01/03/93
01/04193
02104193
05/04193
06/04193
07/04193
12/04193
13/04193

Mercadão de Calçados
Catarinense Ltda

Comercial Turismo Paralelo-

Compra (crS
25.444,00
25.772,80
26.108;30
26.450,00
26.799,80
27.156;80
27.520,30

Vénda (Cr$)
25.444,50
25.773,00
26.108,40
26.451,00
26.799,90
27.156,90
27.520,50

Vepda (Cr$)
28.800,00
29.200,00
29.700,00
29.500,00
30.500,00
3O.8ÓO,OO
30.950,00

Venda(er$)
29.000,00
29,500,00
29.800,00
30.200,00
30.800,00
30.900,00
31.200,00·

Data
01/04
02/04
05/04
06/04
07/04
12/04
13/04

• Flinte: BIIRCII dtlBrasU (CDllJudlll. Turismll)
•• Flint" HFAssessllrla (ParakJo) /

Acum. A!'IIßI
Dez, Jari, Fev, Mar. noano 12mes.

INPC(ISGE) 22,89 ·25,58 28,77 24,79 60,69 1180,51
IGP(FGV) 24,22 23,70 28,73 26,51 27,81 108,15 1270,41
IGpM(FGV) 23,43 25,08 25,83 28,42 26,25 104,01 1255,97
IPÀ:(J;GV) 24,43 23,78 26,69 26,23 28",08 104,83 1246,03
IPC(FGV) 22,74 24,75 30,08 28,41 25,71 109,98 1301,52
IPC(FIPE) 21,89 25,29 27,42 25,10 . 25,16 99,51 1216,49
ICV (OIEESE) 24,77 22,67 32,90 26,62 86,28 1210,17

O

Grande promoção
Tudo cl 15% de desconto

Tênis infantil «» .-•••••••• __ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••Cr$ 149.000,00
Chínelo tipo Rider

- Cr$ 69.000,00
Chinelos coloridos em nylon , .c-s 79.000,00
Sapato tipo 775 :.Cr$ 289.000,00

ORde você compra omelhorpelo menorpreÇo.
Av. Mal. Deodoro, 345 - em frente ao Breithaupt

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guaram,irim

·0 pov« participando • decidindo·
DECRETO N° 009/93

o PreCeito Municipal de Guaramirim, no uso das atriburções e

consoante o Artigo 67 da Lei Orgânica Municipal:
.

DECRÉTA: I

Art. 1° - Delega. ao secretário Municipal de Administração,
competência para assinatura de documentos do Setor Pessoal
da Municipalidade.
Art. 2' - Excetam-se das atribuições, delegadas no artigo
anterior, o seguinte:

-

I - Contrato de Trabalh� e de Experiência;
2 • Registros na Carteira de Trabalho referentes a admissão e

saída do empregado;
• 3 : Aviso 'prévio.
Art. 3' - Este Decreto, entrara em vigor na data da sua

publicação, r.(vogadas as disposições em contrário. j

Guaramirim, 21 de janeiro de 1993 •

Victor Kleine - Prefeito Municipal
(Publicado e registrado nesta secretaria aos

vinte e um dias do mês tie janeiro de 1993)·
Jair. Tomelin - Secretário de Administração

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal. de Guaramirim

"0 povo'participando e decidindo"
DECRETO N° 007193

Decretá férias" coletivas aos servidores públicos :

__

municipais

Ddega AtribuiçlJes

o Prefeito Municipal de Guaramirim, no uso das

atribuições que lhe são conferidas:
DECRETA:

Art. 10 - Fica concedida férias coletivas aos Servidores
Públicos Municipais, do período de 04/01193 à 311011

93, com .ressalva aos setores indispensáveis ao

funcionamento do serviço público,
Art, 20 - Este Decreto entrará em vigor na data da SUa

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guaramaim; 05 de janeiro de 1993.

flictöi' Kleine - Prefeito Mllnicipal
(Registrado e publicado- nesta secretaria aos CUICO

dias do mês de janeiro de-1993).
Jair Tomelin - Secretário de Administmção

Jaraguá do Sul, 14 de abril' de 1993

. CORREIO DO POVO
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Governador se reunirá com lideranças- Sitço dificil
� \

.

o
-

Vereador levou relato
<,

•Klein'übing oisita
amanhã

sobreAPAB à sessão
o

.

.�

a reqtao Jaraguá do Sul - Durante a

sessão' legislativa da última

segunda-feira, um grupo de

pessoas ligadas a APAE

(Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais), de Jaraguá ,d,;
Sul.compareceram, a convite do
vereadorPaulo Floriani (PDS), que
apresentou um relatório sobre a

entidade, cientificando os demais
"-

legisladores, sobre as reais
necessidades da instituição.

Comumcartazquedizia: "APAE.
A situação está dificil, vamos ter

que fechar as portas! O direito a

educação não tem fronteiras", os

representantes da entidade,
buscavam. sensibilizar

'

os

vereadores para que se encontre

uma solução deste problema que é
crônico. Atualmente a APAE de

Jaraguá do Sul, atende a J 20

crianças excepcionais, em uma

estrutura que, apesar de bem
. administrada, dentro do trabalho

que se propõe a entidade, tem um

custo mensal de Cr$ 225 milhões

por mês.

Após a leitura do relatório, pelo
vereador Floriani, os vereadores,
José Carlos Neves (PPR) e

Geraldo Werninghaus (PFL),
lembraram do tempo em que
integraram a direção da entidade e

do que foi conquistado para a

APAE de Jaraguá do Sul, mas,

principalmente, alertaram para a

necessidade iminente de se

encontrar uma alternativa, não

paliativa,mas sim defmitiva para a

j' '.

JaraguádoSul-O Governador
do Estado, Vilson Kleinüb�,
vem amanhã, ó0araguá do Sul, em
mais uma visita oficial a região. A
chegada está prevista para às

18h45min e em seguida ele vai

reunir-se com lideranças da União
por Santa Cat�rina, da região, no
Cliibe Atlético Baependi.

Kleinübing vem acompanhado
pelo deputado estadual, Udo

Wagner, e deve confirmar a

liberação de recursos para a

efetiva execução de obras,
anteriormente anunciadas.

.

O prefeito de Jaraguá do .Sul,
Durval Vasel, vai apresentar ao

Govemador, um memorial com K1einübing chega às 18h45min':

todas as reivindicações do

mu.{licípio, . inclusive com a

assinatura dele. do deputado Udo

Wagner e dos vereadores lideres,
do governo, da bancada do PDS e

do PTB, em nome da bancada da

Aliança por Uma Nova Jaraguá.
Após o encontro, o Govemador
deverá pemoitar em Jaraguá do

Sul, seguindo na sexta-feira, às 9

horas, para o município de
Joinville.

.

.

Vasel, que retomou hoje de

Brasília, onde -participou de çv1
seminário sobre administração
pública, não disse se espera a

liberação de recursos durante
esta visita do Govemador.

VereadorPaulo Floriani

solução deste' problema, no

sentido de que isso não sc arraste

pormais tempo.
Debate

Plebiscitoestaráemdiscussão
- .

o assunto é oportuno e a

iniciativa do vereador Floriani, em
trazer o problema para a Câmara é

louvável, entretanto 'a de se

lamentar o oportunismo dos
vereadores José Ramos de'
Carvalho (PPR) e Pedro Garcia

(PMOB), que sem nada para
acrescentar ao debate, limitaram
se a posição de bajuladores,
novamente, sem apresentar alguma
idéia criativa, como, por exemplo,
talvez, a composição de uma

Comissão Parlamentar Intema

(CPI) para estudar uma solução
para o caso.

Küster. A monarquia ficará à

cargo do engenheiroFrancisco
Ferreira, de Joinville.
A palestra será aberta ao

público, que terádireito a fazer
perguntas aos palestrantes.
Será coordenada pelo Dr.
Vicente Caropreso e terá como
moderador o. advogado
Humberto Pradi. Não deixem
de comparecer e levem as suas

dúvídas paraesclarecimentos.
Povo esclarecido é povo

politizado, temosqueparticipar
a principalmente entender as

JaraguádoSm- Se existem
dúvidas sobre oPlebíscíto, elas
poderão ser esclarecidas na

palestra promovida peloCentro
Integrado dos Profissionais

.

Liberais(CPL), amanhã(l5/4/
93) às 19:30 horas, no auditório
daAcíjs.
Defendendo o

presidencialismo falará o

deputado Marcelo Rego, de
Blumenau. Jà o

parlamentarismo será

defendido, pelo vereador de

Florianópolis, Francisco

regrasdojogo. Conhecendo-de
as regras poderemosmarcar o
gol.

"A grande virtude do
-parlamentarismo é acabar
com as ambições pessoais,

com os salvadores da

pátria, criando wn sistema
de responsabiliâade

política".
MiguelReale Jr. - Jurista

Jaraguá Merece Este Empreendimento.
\ ResidenCial Império dO.001

CONDOMíNIO A PRECO DE CUSTO
"

• TERRENO CENTRAL COM 2.175m2
EM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA (Rua Max Wilhelm) _

.2 APARTAMENTOS POR ANDAR .

•.QUADRA DE TÊNIS.
• SAUNA.
• PISCINA (ADULTO E INFANTIL)
• PLAYGROUN,D'.

CONSTRUTORA:

ESPAC,o MERT�
Av. Trompowsky, 165
Florianópolis - SC

RESERVAS PARA AQUISiÇÃO:
.

ENGETEC CREC/934-J

Imobiliária - Eng. Civil FONE 72-2679

ENGETEC
Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 285

'"' Jaraguã do Sul - SC

Jaraguá do Sul, 14 de abril. de 1993
. '. .'.. ,'.; ./.

, ..
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Cultura�e Lazer
(

1 Dicas de leitura I·
PorMargit Wagner ,

Idvrosin_fanto-juvenis
Se a escola compreender o

largo passo que é útcerltivar a
alegria da leitura e o potencial
de conhecimenio que está aí

embutido. seriamenosmaçante
estudar. Se os professores
estivessem realmente

'T11J?tivados. a ponto de passar
esta rnotivaçãopela leiturapara
o aluno. todas as matérias

escolares seriam mais

facllmente assimiladas. PoiS a

interpretação de textos é

necessária nãosó na Iiieratura;
mas também em História.
Estudos Sociais. Ciências.

Geografra. etc...
Recentemente um

depoimento insuspeiio I..'€ÍO à

tona: o jovem gênio brasileiro.

quefabricarobôsparapesquisa
subnuirúta, confessou - "Nunca

estudei pesado. O segredo era
só que gostava muito de ler":
(Paulo Thpútambá)

'\ Parafazer uma boajornada
II de leitura. seguem algumas

sugestões:
Férias no Castelo

Assombrado - de Elisabetri
LoibL É,ahiStóriaâeumagarota
que. udi à procura de um elo

perdido de sua� raízes

familiares num castelo da

Baviera, naAlemanha. Ela vive
sob Unta outra identidade cul
tural e descobre a magia de

uma tradiçãomedieval e outros
costumes.

Opresente de Tino - deLeo

Buscaglia. O encontro de um

garoto de oito cmos com unta

velha senhora IWSmostracorno

o anwr, a amizade, a ternura e

o perdão - qualiâaâee tão

freqüentemente esqLLecidas -

podem iransformar a nosso

vida, fazendo com que nos

- relacionemos melhor com

aqueles que nos cercam.flcando
sempre de bem com a vida, Leo

Busccufliajà é conhecido pelos
adultos através dos livros

Amor, Vivendo Amando e

"",prertdendo.
Em Busca de Mim - de

Isabel Vieira. Nosfaladoconflito
de'Bnmo, adolescentedeclasse
média alta, no momento em que
descobre ser filho adotivo. e, a

partir da descoberta, sua

trajetória na busca da
. identidade pessoal e social.

04

,

.....1_lIJ__ídc_�_om_a_fl_ia__,

Por_Bernardo Aguiar Jr.
Hobby Video

acidentalmente.prooocaosúbito
agigantamento de seufilho de
dois anos. Ao alcançar 17met
ros de altura. perde-sé pelo
deserto.Depoisdeaproximar-se
de umfiode alta tensão. Adam
dispara para 34 metros de

altura; esuasandançasporLas'
Vegas se tornam uma

calamidadepública. eprovocam
muiiasconfusõee. Umfilmeque
Hão chegaaaltura doprimeiro.
maisdiverteopúblicocomsuas
brincadeiras e seus efeitos
especiais. Acompanha o filme
um desenho animado de 8
minutos intitulado "Cavalinhode
Pau" realizado com técnicas de

animação e efeitos
computadorizados.

Sem dúvidas que. os

grandes sucessos de bilheteria
do cinema americano
tneottanelmenie tem a sua

continuaçãonos temposatuais.
'-Portanto. era inevitável que a

WaItDisneyPictures realizasse
acontinuaçãodogrartdesucesso
deverãode 1989 - "Querida.Eu
EncdhiasCtianças", r-

Esta conwmaçãochega aos
cinemasdeJaraguáestasemana
sob o título de "Querida. Eu
Estiquei oBebê" (Honey. IBlew
UptheKidJ. trazendonovamente
no principal papel o ator Rick
Moranis. secundadoporMarcia
Strassman.RobertOliveri, DW1-
ielShaIikareJoshuaShaLikate

Uoyd Bridges.
Abrincadeirafoidirigidapor

Randal.Kleiser. omesmodiretor
de "ALagoaAzuI"e "Nos Tempos
da.Stilhantina", tundosgrandes
sucessosdeJohnTravolta. Três
)
cmoedepoísdeinadoertidamenie
encolheredesencolherseusfilhos

o

com um raio de partículas
eletromagnéticas. o cientista

Wayne Szalinski (Rick), faz
experiênciascomumsistemade

ampliar objetos e,

Programação
Quinta - 15/04
20:15 - Filme Pornô - 18 anos

Sexta - 16/04
20: 15 - Querida,Estiquei o Bebê
Livre
Sábado - 17/04
20: 15 � Querida, Estiquei o Bebê
22:00 - Filme Pomô

Domingo - 18/04
20: 15 - Querida, Estiquei o Bebê
Segunda - 19/04

--

Semprogramação
Terça - 20/04
20: 15 - Querida, Estiquei 0 Bebê
Quarta - 21/04
20: 15 - Querida, Estiquei o Bebê

o Príncipe das
Mulheres
Boomerang

EddieMurphy vocêjá
conhece. É risada na

certa. Desta vez você vai
conhecê-lo cercado de
mulheres bonitas e

atraentes que ele usa e

abusa, POr.causade seu
charme irresistíveL Até
ahoraqueele realmente
se apaixona: A� a coisa
muda e você vai ver um

príncipe destronado. O
amoràs vezes estámais

perto do que se imagina.
E a gente não vê. Já
aconteceu isso com

você? Já? Então pegue
esta fita e veja o lado

engraçado do romance.

Você vai rir muito. Não
aconteceu? Então

lfssist9- este filme e

comece a prestar
atenção a quem te
rodeia. O "Príncipe das
Mulheres". Uma comécia

para homens e

mulheres. Machistas ou

feministas. Duração:
116minutos. Direção de
Reqinalâ Hudlin.

E D D l E
..
M U R P H ,V

O PRINCIPE
DAS MULHERES

11� no edaJo_
��eCRAia

Natação para todas as
idades durante o ano inteiro.

�mt���
ESCOLA OE NATA(ÃO
-�

('

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081
Fone - 72-1862

Jaraguá do Sul, 14 de abril de 1993

!WIZARD
( o o MAS)
Para quem deseja voar alto

Rua Preso Epitácio Pessoa, 820
Fone (0473) 72-3497 -Jguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vídeo/
• 'Escola

Jaraguá do Sul - Este

programa foi criado em 1989,
pela Fundação Roberto
Marinho e Banco do Brasil,
tendo como objetivo geral,
estimular as escolas da rede
oficial de ensino para o uso

do vídeo escolar como

recurso didático. Existe à

disposição das escolas da

região, 97 fitas do referido
projeto e mais 57 fitas

� adquiridas com recursos

advindos da Secretaria da

Educação do Estado de

empresas e entidades de

araguá doSul. Os assuntos
constantes são os maís
variados, em condições de
atender todas as disciplinas
da grade curricular dos
estabelecimentos da região.

Uma doença grave

o Alcoolismo (1)
O alcoolismo é uma das

mais grave-s enfermidades
mundiais. É uma doença
progressíva, espiritual e

emocional ( oumental), tanto
quanto física. O termo

alcoolismo foi usado, pela
primeira vez, por Magnus
Hus , no século XIX,
correspondendo à totalidade
dos sintoma somato

psíquicos, consecutivos ao

usoimoderado doácool.Num
conceito global, designa os

diversos estados agudos ou
crônicos da intoxicação
alcoólica: embriaguez
patagólíca, dipsomania, de
lirium tremens, alucinação
alcoólica.

Os efeitos do alcoolismo
são gravíssimos, no aspecto

,

mental o ena aspecto físico.
O bebedor empedernido
perdegradualmente oapetite
e poder cair em estado de

perigosa desnutrição, com

seus múltiplos sintomas.
Outras consequências
possíveis do alcoolismo são
cirrose do fígado, lesões do

coração, alterações em

outros órgãos e, sobretudo,
depressões do sistema

nervoso, seguida de

paulatina e progressiva
desintegração da

personalidade. <:::>

O que caractertza o

alcoolismo em potencial é a

n6íCessidade básica de
encontrar lenitivo para a

ansiedade e a depressão. O
ato de beber, que começa

por ser um hábito social,
torna-se depois uma

tentativa de fugir, dos

problemas e, finalmente.'
transforma-se num vicio.
Amedida que a tendência

para beber vai se tomando
incontrola'vel, desenvolve-se
uma toleráncia crescente e

o indivíduo precisa cada vez
mais de maior quantidade
de álcool para obteramesma

sensação de saciedade e

esquecimento. Surge
gradualmente uma

necessidade compulsiva de

PORQUE A CIDADE CRESCE
\ó")� Fina/mente o·Shopping que a sua lojapedia

"'!J.� - Ar condicionado - Escada rolante - Amplos corredores - Praça dealimentação - Fonte luminosa

/

álcool. Aparacem alterações
da personalidade. O
alcoolismo devido à critica e

ao abandono dos amigos e

familiares. O seu estado de
saúde começa a declinar. O
alcoolico fica inchado e

passa a sofrer de doenças
dígestívas r e circulatórias,
Finalmente, o fígado, o

coração e os nervos são

atingidos. Um decréscimo

súbttona tolerãncia do álcool
pode ser acompanhado de
crises de delirium tremens,
colvulsões de demência. A
morte pode ser desfecho
deste triste quadro.

HumbertoPradi - Advogado

•

'J'.'DSr
CONSTRUÇÕES LTDA.

Plantão no local

(inclusive sábados e domingos)
(" RuaMarinaFrutuoso

(ao lado da Cozinha do Sesi)

71-235/

Fones. 72-3229

71-2117

�,
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Centro reclama nome de rua

Por Eugênio VICtor Sehmõckel

Em 1983 partia-se para a

racionalização do trânsito na
cidade. DurvalVaselnegociava
a passagem de nível daRFFSA
para decretar a mão única no

centro. Das propriedades
escollrldasparadesapropriação
a melhor era de Braz Fran
ciscoFagundes, velhomorador
de .Jaraguá,: luizalvense de
nascimento do Braço Elsa,
falecido em O 1-05-91. Fechado
o negöcío, Fagundes muda-se

'_ rápido e, em 60 dias, num fím
de-tarde era inaugurada a

ligação da rua 19 (Reinoldo
Rau) comaRua6 (proc. Gomes
de Oliveira), com muita festa,
da qual não faltaram os
ressentidos adversários do

pleíto a prefeito. Afmal era a

confraternização e a

conciliação justa em tomo de
umaobraqueabríaespaçopara
o desenvolvimento.

Lembrava-se, na ocasiao,

que Fagundes, operário da

municipalidade e pai de
numerosaprole, curtindo uma

" Viuvez desde 1972, apesar de
seu sonho de progredir em

Jaraguá, não alcançara a:
desejada prosperidade.
Garantida, porém aos filhos a
morada, então desapropriada
e, não obstante o "preço justo"
recebido, se prometia ao velho,
e alquebrado Braz Francisco
Fagundes, que a área de terra
e seu despreendido gesto não
seriam esquecidos, pois, a via
públicaqueseconstruiriasobre
as terras aradas e plantadas
levaria, o seu nome -'como que
querendo o "burgomestre"
recémempossadohomenagear
a cidade - simbolizando o capi
tal e o trabalho na sua mais

perfeita conjugação, eis que
ReinoldoRau, umdoshomens
maios ricos da viladeJaraguá,
sempre era citado corno-"
capitalista e no Braz Fran
cisco Fagundes eleviaopobre,
o trabalhadorqueainda hoje é
sustentáculo das vitoriosas

empresas que despontam no

ranking nacional e

Internacional. A ligação à Rua
6 - CeI. Procópio Gomes de
Oliveira - (nascido na vila de

Paraty. atual Araquart à qual
originariamente pertenceu esta
terra abençoada) e que, homen
leito, próspero, prestou osmais

relevantes serviços ao

desenvolvimento de Jaraguá,
como Superintendente @io
Município de Joinville,
aterrando os sulcos dos
córregos do quadro central da
cidade, inclusive a via (Rua 6)
que cortaa cidade do centro no
sentido Leste, fígura austera,
sem rispidez, governando o

vasto território de Araquart.
Pedreira, Bananal, Hansa

HumboldteJaraguá, onde seu
nome consta entre os

colonizadores da margem do

Itapocu, na região
compreendidapelo loteamento
da Colônia de Jaraguá, do ano
de 1896.

O nome de Braz FranCisco
Fagundes, infelizmente acabou
esquecido, como sempre
acontece com os homens

simples, modestos e humildes.
Quem sabe se possa

reabilitar e resgatar o nome

clesse homen que forma o elo -

a argola de ligação daquelas
duasoutras personalidades.

Comopróximoasfaltamento
do trecho da Proc. Gomes até a

ponte,quem sabe a

administração pública
oportunizará esse

reconhecimento, tardio,
numerandoo trechocomoavia
pública com o seu honrado
nome.

"

Quem sabe de forma
carinhosa e fácil de decorar:
Travéssa Fagundes. Acatada
que seja a sugestão do "mais

antigo", se inclua também, nos
serviços de embelezamento e

do ajardinamento, ii conclusão
do estreito passeio do lado do
sr. Germano Behrens Jr. que
ainda hoje, passados 10 anos,
continuamostrando o redondo

pedregulho colhido no

caudaloso Itapocu e que
díflculta ocaminhardosmuitos

passantes, especialmente os

idosos que preferem o leito da
via,mesmosujeitos aacidentes,
Ademais, os novos enfeites das
guarita ao lado da ciclovia está
a exigir para o desejado
embelezamento, melhoria e

conforto dos pedestres que,
certamente valorizarão esta

parte do centro tão esquecido
ao lado do Paço MuniciPal
Comovidamente agradece este
semanário.

****

HOTEl. Be'Af4S0
106 APARTAMENTOS E SUiTES,

( COM FRIGOBAR, TELEFONE, AR CONDICIONADO,
TV A CORES),

SALAS DE CONVENÇÕES E CONFERtNCIAS,
Restsurente panorâmico com cozinha internacional
e.todo o 'conforto de um Hotel cueíro es/relas,

Av, Getúlio Vargas. 52,S ' Centro
cnspeco ' Santa cetsrme

Fone/Fax: (0497) 22-4444 ,Telex 492289
\.

, ()6
o

/

Amanhã 10mil trabalhad�resvãoàs urnas

EleiçãodoSTIVtem
1"

-

definição até sexta

Ed.. Isabelle
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira

4 aptos por andar (122m2
cada)
Vistapanorâmica,
piscina,play-ground,
churrasqueiras, salão de
jogos, salão de festas, 2
elevadores, água quente,
antenaparabólica,
portões eletrônicos.
* Financiamento

garantict6pela CEF em
/

até 20 anos

CONSTRUTORA E INCORPORADORA
.JARAGUA LTDA.

Rua Cei. 'BernardoGrubba, 246 - Fone (0473) 72-0014 - 71 - 0347

o

Jaraguá do Sul - Amanhã pela
manhã, 10 mil empregados das
indústrias dovestuário vão às urnas

para eleger o novo presidente do
maior sindicato dos trabalhadores
de Jaraguá do Sul. Duas chapas
concorrem neste pleito, uma

encabeçada por Gildo Alves, atual _

vice-presidente e outra, conduzida

pela CUT, que é encabeçada por
Marino Soares. Aquele que vencer,
vai administrar uma receita de,
aproximadamente,Cr$ 600milhões
por mês. Por este fato a campanha
qoi marcado por acusações e

denuncias, especialmente por parte
da chapa 2, que tenta derrubar um
excelente trabalho realizado para a

, atual administração.
A votação acontece durante os Gildo, candidato da chapa 1

dias 15 e 16 e haverão 5 urnas fixas
e 12 etinerantes, para recolher os

votos em seis cidades - Guaramirim,
Corupá,Massaranduba, Schroeder,
Pomerode e Jaraguá do Sul -, que
integram á base territorial do
sindicato. A apuração começa às 23
horasdodia lô.Iogo após o término
da votação, ,

"Temos um longo retrospecto
, de conquistas pela classe e também
muitos trabalhos de assistência]
como o repasse de 'material escolar,
a preço' de custo e o pioneiro
programa de prevenção de cáries,
para crianças de O a 14 anos,·
destinadoaos dependerites denossos
associados, entre outros", destaca
Gildo Alves, confiante na vitória,
da chapa situacionista.

•

*Poupança
superfacilitada pela
Construtora&

IncorporadoraJaraguá

A qualidade
e o requinte
da metro

quadrado
mais
econômico
de Jaraguá
do. Sul.

Jaraguá do Sul, 14 de abril de I�93
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I
�

Jaraguá do Sul, 05 de abril de 1993
Durval Vasel

Prefeito Municipal
Adolar Jark

Secretário de Finanças

Estado de Santa Catarina
PrefeituraMunicipal'

�
.

de Jaraguá do Sul

DECRETON° 2.659/93

Concede contribuição à Associação Brasileir/(de Prefeitos -

ABRAP e dá outras providências.

(O

� .

O PrefeitoMunicipal de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições
que lhe são conferidas e com base na Lei Municipal n" 1.670/93,
de 05 de abril de 1993;
DECRETA:
Alt. 1°- Fica oChefe doExecutivoMunicipal autorizado a abrir um
crédito suplementar concedendo contribuição à Associação
BrasileiradePrefeitos,novalórdeCr$ 20.000.000,00 (vintemilhões
de cruzeiros) e a despesa correrá por conta do programa e verba
abaixo discriminados, constantes do Orçamento vigente, a saber:
·0201-GABINETEDOPREFEITO
0201.03070202.002 - Manutenção do Gabinete doPrefeito.
201.06 - 3.2.3.3 -ContribuiçõesCorrentes Cr$20.000.QOO,00
Art. 2° - O recurso para abertura do presente crédito suplementar,
correrá por conta da anulação parcial do programa e verba abaixo
discriminados, constantes do Orçamento vigente, a saber:
0201-GABINETEDOPREFEITO

-

0201.03070202.002 - Manutenção do Gabinete doPrefeito
201.05 - 3.1.9.2 - Despesas de Exercícios Anteriores....Cr$
20.000.000,00
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Su1

LEIN° 1.667193

Concede coniribuição à Sociedade Jaraguaense de
Canaricultura e Ornitologia e dá outras providênCias.

O P...refeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições
que lhe são conferidas,
Faz saber a todos os habitantes deste município que a Câniara

Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Alt. 1 ° - Fica oChefe'do ExecutivoMUnicipal autorizado aabrir um
crédito suplementar, concedendo contribuição à Sociedade

Jaraguaense de Canaricultura e Onptologia, no valor de Cr$
8.900.000,00 (Oitomilhõesenovecentosmil cruzeiros) e adespesa
correrá por conta do programa de verba abaixo discriminados,
constantes do Orçamento vigente, a saber:

1001-DIVISÃODECULTURA
1001.08482472.049 - Auxílios aEntidadesCulturais.
100 1.22 - 3.2.3.3 - ContribuiçõesCorrentes Cr$ 8.900.000 ,00
Art. 2° - O recurso para abertura do presente crédito suplementar,
correrá por conta da anulaçãoparcial do programa e verba abaixo

discriminados, constantes do Orçamento vigente, a saber:

1001-DIVISÃODECULTURA
.

1001 :08482471.006 - ConstruçãoeAmpliaçãodoParqueMunici
pal de Eventos.

,

1001.03 -4.2.1.0-Aquisiçãodeimóveis Cr$8.900.000,00
.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 05 de abril de 1993.
Durval Vasel

Prefeito Municipal
Adolar Jark

Secretário de Finanças

. Jaraguá do Sul, 14 de abril de 1993

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO

Class Equipe PG -,J V E D Gp Ge SG
1° Criciúma 23 14 10 3 1 27 11 16

2° Juventus 18 14 8 2 4 20 12 8

3° Tubarão 18 14 7 4 3 24 16 8
4° Marcílio Dias 17 14 6 5 3 16 17 9

5° Joinville 17 14 6 5 3 13 8 5
6° Figueirense 16 14 6 4 4 19 12 7

7° Chapecoense 15 14 6 3 5 16 15 1

8° Araranguá 15 14 4 7 3 12 11 1

9° Concórdia 13 14 4 5 5 18 23 -5
10° Brusque 11 14 2 7 5 9 12 -3
HO Internacional 9 14 3 3 8 J5 26 -9

120 Caçadorense 9 14 2 5 7 10 19 -11
13° Avaí 8 14 1 6 7 14 -�7 -13
14° Joaçabal 7 14 1 5 8 9 24 -15

Regulamento
.

Waprimeira fase todos.jogam contra todos. em turno e returno para
'definir os dois quadrangulares e hexagonal da segundafase.Em caso

'de igualdade em pontos. os critérios dedesempate entre pesquisas.
nela ordem, nessaprimeirafase. são os seguintes: J °)lvfaior número
de vitórias; 20;Maiorsaldo degols; 30;Maiornúmero degolsafavor;
4°) Contronto direto: e 5°) .<;:n..tpin

Jaragtiá do Sul - Apesar dó
empate com o Joinville, em-OxO,
no último domingo, o Juventus
manteve-se na vice-liderança do

Campeonato Catarinense,
beneficiado pelo empate de
Tubarão I x I Marcílio Dias. O

"Moleque Travesso" não

conseguiu transpor o bloqueio de

quatro volantes, esquematizado
pelo técnico Adilson Gomes e

acabou perdendo o seu primeiro
ponto dentro do João Marcatto,
depois de 14 rodadas do certame

estadual. C)

Mesmo assim o Juventus ainda
é a equipe com o melhor

aproveitamento, em jogos dentro
de seu estádio - 92,85 % -o que
credencia o torcedor a assistir um
ótimo jogo hoje à noite contra o>

Criciúma.líderdo campeonatocom
23 'pontos � 5 amais que o time de

Jaraguádo Sul. Éfundamentalmais
um resultado positivo, nesta noite,

. para as pretenções da equipe neste
returno da Taça Governador.

Jogo df3 hoje .é contra o líder, Criciúrna

Mesmo com empate o

e Juoentús ainda é o 2!2

O técnico José Manoel
Ricardo "Picolé", afirma que
cautela, acima de tudo, é

importante para uma boa

apresentação da equipe frente ao

ex-campeão da Copa do Brasil,
mas o time deve ter personalidade
para jogar de igual para igual
com o Criciúma. A torcida espera,
ansiosa, que a estrela do artilheiro
Éder volte a brilhar e ele marque
os gols necessários para uma

possível vitória sobre o Tigre.

x Criciúm

areílio Dias x Chapecoense
raranguá x Caçadorense

x Brusque
ternaeional x Joaçaba

x Tubarão

X' Avaí

Caçadorense O x O Criciúma

Juventus O x O Joinville

Joaçaba O x 1 Araranguá

Brusque 1 x O Figueirense
Avaí 2 x 3 Internacional

Tubarão 2 x 2 Marcílio Dias

Chapecoense -1 x 1 Concórdia

or.69/93 - Jaraguá doSul,l° de abril de 1993.
SenhorDiretor:

Pelo presente, solicito a Vossa Senhoria a divulgação de abertura
de inscrições para o concurso público de Escrivão Judicial desta

.

Comarca, com as seguintes informações:
.

Período de inscrições: l° a 30.04.93, das 13 às 19 horas, na
.

Secretaria do Forum.
"

Taxadeinscrições:Cr$80.000,00
Requisitos: Bacharelado eIJ1 Direito, idade superior a 18 anos.

Documentos necessários: Fotocópias autenticadas da cédula de
identidade e do Diploma em bacharel em Direito.

Aproveito a oportunidade para apresentar meus protestos de

consideração e apreço.
Carlos Alberto da Rocha
Juiz de Direito do Foro

fI1i
..

Estado de Santa Catarina
Poder Judiciário

Comarca de Jaraguá do Sul

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os Trabalhadores

RuraisdaFRIGUMZAGROPECUÁRIALTDA,parasereunirem
emAssembléiaGeralExtraordinária, nopróximo dia 19 de abril de
1993, às 14 horas em convocação única, a qual será realizada nas

.

dependências da Empresa, sito à Estrada Santa Luzia s/n°, para de
liberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1 ° - Discussão e votação das cláusulas referentes a data base da

�goria, horário de trabalho e insalubridade, para ea realização
de acordo coletivo de trabalho;

.

2° - Assuntos-diversos.

Jaraguá do Sul, 12 de abril de 1993.
Hilberto Fritzke

Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ém foco DI
Prefeitura auxilia hospital
Umasubvenção deCr$ 40milhões estásendo concedida

pelo prefeito Durval Vasel ao Hospital e Maternidade

Jaraguá, comafinaiidade de auxiliar naaquisição de uma
ampla sala de raio-X.
Na justifICativa, o prefeito ressalta a importância da

subvenção,por trotar-seacompradaqueleequipamentode
garantia depertfeiiafuncionamento dos serviços afetos ao
Hospital; na prestaão de atendimento à população.

Exames supletivos
Estãoabertasnoperiodode 14a 16deabrilde 1993, na

EscolaBásica"AntonietadeBarros", ruaSaldanhaMarinho,
s/n!l, localizada no Centro de Ftorianópolis, as inscrições
aosExames SupletivosProfISsionalizantes namodalidade
de Técnico em õtica.

Outras iriformações,juntoàsededa 19!1SERE - Secretaria
Executiva Regional de Educação, localizada à rua\Thufre
MahjiLd, s/nQ, centro desta cidade.

Prefeitura concede subvenções
Projeto de lei do prefeito Dunxü Vasel subiu à Câmara

deVereadores, concedendo subvenções a várias entidades
deJaraguádoSuL da região eentidades laqadas àpolítica
municipalista.
A FERJ receberá, pelo projeto, Cr$ 700 milhões, com o

mesmovalorsendoàFundaçãoCulturaldeJaraguádoSul.
A título de contribuição, o projeto prevê a concessão de

Cr$ 100 milhões à Amval� Cr$ 15 milhões ao Instituto
BrasíleirodeAdTTlÍ11ÍStraçãoMunicipal (IBAM), Cr$ 2mílhões
àAssociaçãoBrasileira deMunicípios, Cr$ 40 milhões ao
Corpo âe Bombeiros Voluntários e Cr$ 200 milhões à

Arsepum (Associação Recreativa dos Servidores

Municipais). '9

O efeito legal preoisto no projeto é a partir de 1!1 de

janeiro deste ano.

NoVos assaltos a escolas
. o vandalismo continua sendo praticado contra o

patrimônio público municipal. As escolas de localidades
mais afastadas vêm sendo atacadas por elementos
desconhecidos que roubam merenda, equipamentos,
quebram vidros e depredammóveis.
Desta vez, foram es Escolas Isoladas do Ribeirão

Rodrigues eMachado deAssis.
Na Secretaria daEducação,foram quebrados os vidros

da sala ocupada pela secretária Rosemeire VaseL

Plano municipal em �iscussão
No dia 15, a Comissão de Pais estará reunida às 19

horas naAcys,paradebateroPlanoMunicipaldeEducação.
OConselhoMunicipaldeEducaçãoestaráemdiscussão,

como também a reestruturação do estatuto das APP's.

, Terceirização
EstudantesdaFurb (UniversidadeRegionaldeBlumenau)

e empresários de Jaraguá do Sul terão a oportunidade âz
debater o tema "Terceirizaçôo e Capacitação de Pequenos
Fornecedores", em encontros promovidos pelo Sebrae-SC
durante esta semana. O primeiro acontecerá nesta terça
feira(13/04), às 20 horas, nocampus daFurbemBlumenau.

O segundo encontro será na quarta-feira: (14/04), às 19
horas, na sede da Associação Comercial e Industrial de

Jasraguá do Sul O Coordenador de Tecnologia, Célio
FUrtadoeo técnicoDagobertoDornbusch, ambos doSebrae
se, vão expor as tendências e falar sobre o Programa
Nacional. de Terceirização, desenuoluiâa pelo Sistema

Sebrae.

Concurso Público ())
OJuiz deDireiio do Forum da Comarca de Jaraguá do

Sul, comunica a todos os interessados, que encontram-se
abertas de 01 a 30 de abril de 1993, as inscrições para o

concurso público deprovimento ao cargo de escrivãojudi
cial da 2g vara. Maiores infßrmações na Secretaria do
FoTW1L
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Tenente Kumlehn

Pelotão daPMtemnovo comandante
Guaramirim - o Tenente

Rogério Luiz Kumlehn, é o novo
comandante da PolíciaMilitar em
Guararnirim. Ele toma posse,
oficialmente, no dia 22 deste mês,
mas já está atuando

provisóriamente, O município
passará a contar com o 5° Pelotão

da. 3a Companhia. do go Batalhão
da Polícia Militar. sediado em

Joinville.

dois sargentos-da PM, mas já está

previsto' o aumento efetivo em

cerca de g ou 9 homens, para um

futuro próximo, O 5° Pelotão, vai
permanecer nomesmo local onde
está instalada, hoje, a PM de

Guaramirim, apesar de nesessitar
melhores instalações.

�

OTenenteKmnlehn, informou
que, não haverão grandes
mudanças na estrutura de

trabalho, com ele chegam mais

I
Estado

__
de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Secretaria de Saúde
DivisãoSanitária

COMUNICADO
Considerando a necessidade constante "0 aperfeiçoamento das

ações de preservação da saúdepública, mormente no que
concerne ao controle de doenças veiculadaspor alimentos; fica
expressamente proibida a comercialização de carne e derivados

sem a devida inspeção sanitária animal, bem como, seu

transporte e armazenamento. Conforme o que estabelece a

Legislação Estadual J1gente conforme- abaixo:
Decreto n° 31.455/87

"Art. 29 - A pessoa somente pode expor à venda ou ao consumó, ou ainda empregarna
elaboração de derivados e subprodutos comestíveis, as carnese vísceras:
I - provenientes de animais abatidos em matadouros ou abatedouros registrados e

fiscalizados pela autoridade competente;
II - submetidos a processos adequados de resfriamento no próprio matadouro ou

abatedouro etransportadas e/ou armazenadas nos estabelecimentos dedistribuição, em
temperatura interna igualou inferiora 7°C. "
"Art. 104 - Toda pessoa proprietária de/ou responsável por estabelecimentos de

armazenamento,beneficiamento, fracionamento evendade carnes, somentepode fazê-los
funcionar com oAlvará Sanitário, obedecidos os requisitos do regulamento específico
sobreestabelecimentosindustriais, comerciais e agropecuários",
"Art. 1 05 - Toda pessoaproprietária de/ou responsávelporaçougue ou similar, somente
podearmazenar, beneficiar, fracionar evender carnes de animais de abate, sendo vedada
qualqueratividade industrial ou o abate de animais nas suas dependências" .

"Art, 107 - A todapessoaproprietáriade/ou responsávelpor açougueou similarévedado:
I - expor carnesdeanimaisquenão tenhamsido inspecionadospelo órgão competente, sob
pena de apreensão;
IT - usar o cepo, amachadinha, tábuas, pranchõesou qualquermaterial dessanatureza que
não seja impermeabilizado, para fracionar carnes.

D-ecreto n° 23.663/84
"Art. 29 -Aautoridade de saúdenos casos deperigopara a saúde públicaou não interesse

desta, havendo ou não infração sanitária, poderá interditaro local ou bem, ou determinar
quaisquermedidas cautelares,mediante aulo de intimidação".

Lei Municipal n° 1.182/88
Código de PosturaMunicipal

"Art. 94 - É proibido dar ao consumo carne de animais que não tenham sido abatidos em
matadouros sujeitosà fiscalização".
"Art. 125 - Nos açougues só poderão entrar cames provenientesdematadouro devidamente
licenciadose regularmente inspecionados, conduzidas em veículosprópriosparaeste fim" _

.

Jaraguá do Sul, 24 de março de 1993,
Mell Veto Sérgio Lukarsewski

Chefe Divisão Sanitária
Dr. lrineu Pasold
Secretário de Saúde

Jaraguá do Sul, 14 de abril de 1993
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




