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Dó/ar I'

Paralelo

Compra(28/9)...........CR$120,00
Venda(2819)............CR$123,00
Fonte: HF Assessoria

Turismo

Compra(2819)............CR$I 19,00
Venda(2819)..............CR$123,00

Comercial

Compra(2819)...........CR$122,380
Venda. (2819). ..........CR$122,385

TR -

28/8 a2819........................ .32,37%
29/8a29/9 ...................... .34,33%
Poupança
ÍndiceE/28/9 .............33,0318%
UFIR
27/9 ..............................CR$71,21
CUS (setembro)
Engenheiros........CR$ 24.940,13
Salário mínimo
Fevereiro..........Cr$I.250.700,00
Março/Ablil....Cr$I.709.400,00
Maio/Junho .....Cr$3.303.300,00
Julho.................Cr$4.639.800,00
Agosto ..................CR$ 5.534,00
Setembro...............CR$ 9.606,00
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A "Patota do Jaiminho" está nas bancas

Primeiro gibifeito t't>J.

exoneraçao

i â S 1-em ara:gua O U
o deputado federal, Paulo

��o�=::�=�
ção, Cultura e Desporto de Santa
Catarina. Ele atendeu pedido do
senador Esperidião Amim e do

prefeito de São Paulo, Paulo
Maluf que querem que ele assu

ma a sua vaga na câmara para
aumentar a base do partido,
objetivando conquistar maistem
po no horário político na televi
são, para as eleições do próximo
ano. Página 3

Jáestánas bancasaprimeira
revista em quadrinhos criada e

produzida inteiramente em

Jaraguá do Sul. A "Patota do

Jaiminho", é uma publicação
da Editora CP - do CORREIO'

DOPOVO-,eéumaautoriado
mais novo desenhista e criador
de personagens Darlon
Decleverson Anacleto, funcio
nário do jornal.
o gibi, neste primeiro núme

ro trás uma apresentação dos

integrantes da turma que se

aventuram em estórias que vão
divertir as crianças e os adoles
centes. Página 6

Esporte

Dirigente foi
suspenso de

competição
o presidente do Avaí Esporte

Clube, Irvandro Luiz Zomer, de
Guaramirim, foi suspensopor200
dias das competições de futebol
de salão no município, depois de
atos de indisciplina. A comissão

julgadora aprovou por sete votos
a zero a suspensão do dirigente
que se recusou a pagar uma
multa estipulada pela própria
comissão. Página 8

Capa da revista em quadrinhos quejá é encontrada nas banem;

Política

Paulo Bauer
Pediu a sua

Saúde

Restaurantes
vão ter uma

classificação
A vigilância' sanitária da se

cretaria de Saúde de Jaraguá do
Sul, vem realizando um trabalho
intensivo de fiscalização nos es

tabelecimentos que manipulam
alimentos. A intenção é classifi
car os restaurantes da cidade, em
três categorias para melhor in
formar os consumidores a res

peito dos níveis de higiene e

organização de cada um. Cinco
locais fiscalizadosforam interdi
t.ados para as adequações ne

cessárias. Página 7
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fleminisc�ncias

Esquinas famosas de Jaraguá (7)
Esta foto faz parte do arquivo

do relojoeiro Oswaldo Beims.
Ela data de 19.26 e mostra a

esquina da antiga Avenida Inde
pendência (hoje a Rua 1, deno
minada Getúlio Vargas) e a

Emílio Carlos Jourdan, ainda a

Rua 29, dos dias atuais, esta ho
menageando com inteira justiça
o fundador de Jaraguá do Sul,
nos idos de 1876 e aquela que
lembrava a Independência do

Brasil, em 1822, separando-se de
.' Portugal e quiça, mantendo o so
nho denossaautonomiaadminis
trativa como 2° distrito do muni

cípio de Joinville,que a reclamou
desde os primeiros tempos e só

conseguida em 1934 em muitos

jaraguaenses estiveramempenha
dos nesta tarefa que foi árdua e

sofrida, mas que reli conquistada
pelaperseverança, acreditando os
homens da freguezia no destino

que já lhes estava traçado, com a

determinação de um futuro pro
missor.

Na verdade, esta terra se co

nhece como sendo da Era

palezóica - como ponto determi
nado no tempo, que se toma por
base a contagem dos anos (380
milhões de anos) quando a fauna
fica conhecida como sendo do

surgimento dos animais de orga
nização celular, pelo desenvolvi
mento dos invertebrados e pelo
aparecimento dos vermes, inse

tos, cefalópodes, peixes,
batráquios, repteis ena flora, pelo
surgimento dos criptógamos, ve
getal que se reproduz por meio
de flores (Jaraguá, pub!. 22, do
Dep. Est. de Estatística, p. 18) .

. Nosso conhecimento da re

gião vem do periodo anterior à

colonização, na Idada Média,
quando Henrique II, elevou o

antigo castelo feudal à categoria
de principado, vindo a pertencer
à casa' Orléans, com Francisco
Ferdinand Philiippe LuisMarie;
Príncipe de Joinville, 3° filho de
Louiz Phillippe, Duque de
Orléans e Rei da França (1830-
1848), e da Princesa Marie
Amélie de Bourbon. A vinda do

príncipe de Joinville ao Brasil

aproximou-o à jovem princesa
2

brasileira Francisca Carolina, fi
lha deD. Pedro L Seguiu-se-lhe o
dote das princesas brasileiras e a

Lei nO 166, de 29- 9- 1840, pelo
seu ait.4° determinava "um

patrimôniopertencente à.Nação"
- incluindo .no dote da princesa'
"25 léguas quadradas, detresmil
braças, de terra devolutadas, que
podem ser escolhidas nasmelho
res localidades em um, ou mais

lugares, na Província da Sta.
Catarina e, a demarcação se fez

pelo eng. Jeronimo Francisco
Coelho"de terras devolutadas na

margem direita doRio-São Fran

cisco, acontar doRioPirabeiraba

para,o Sul até o Rio Itapocú para
compl'erqento do Dote da

\ Sereníssirna.PrincesadçJoinville,

\J.a Senhora Dona Francisca ( His
tóriadeJoinville,p.28,deCarios
Fiscker).

Veio, depois, o período do
Juiz Comissário Emílio Carlos

Jourdan, para fazermedições, se
guido do' "Estabelecimento

Jaraguá" e a Colônia .Iaraguä.
Empresa estrangeira e a conces
são passa à Pecher & Cia., que
entrega a administração, pai dé
FreiAurélio Stulzer lá trabalhan
do comprou terras na frente da

estação ferroviária, uma recuada
servia para carga e descarga e

estava prestes a edificar outra es

quina, mas pretendendo mudar

se para serra acima, vendia a casa
e o terreno para Walter

Breithaupt, COlU a seção de des
pachos ferroviários, e, 1918, de
onde nunca mais Breithaupt e

familiares deixaram o local - an

tes aumentando a área de ocupa
ção que se estende quase por todo
o quarteirão - seguindo a tradição
de troncos e ramos familiäres

que se dedicam ao comécio como
meiode empreendimentodos que
acreditam no que fazem (20Livro
de Jaraguá, de ES, p. 238).

Leopoldo August Gerent,
quando prefeito de Jaraguá, pela
Lei n? 55,de 6- 9-1937, conside
FOU aquelaárea o ponto "Zero"da
sede municipal (CP, ed. 901, p.
2, de 25- 9- 37).

Fritz ven Jaraguá - 9/93

,
.

·E agoraou nuncamats
Nos cansamos de ouvirfalar de que Santa

Catarina pouco representava no cenário

político nacional. Poucos foram os homens

públicos catarinenses que abiscoitaram

destaque. Um deles, que jamais será

esquecido, foi Nereu Ramos. mas após ele
vivemos um grande jejum de políticos de

expressão.
Isto significou um longo período de seca

dos recursos federais, tanto que para
construir uma ponte. foram-se mais de três

mandatos para concluí-Ia .,. a Ponte Pedro
Ivo Campos na capital -, certo que
desprezando-se as denúncias de

superfaturamento e outras "cositas más".
As rodovias federais foram as que mais

sofreram neste período - ou será que tenham
sido as vidas que ceifadas apior parte desta
história? De qualquer modo, por mais que
ela seja maldita por todos, a política é a

única forma de se conseguir que estes

problemas sejam amenizados - pena deveria

ser a consciência e o espírito solidário de se

fazer o bem sem olhar a quem.
Mas não choremos o leite derramado, ou

as vidas perdidas. Hoje se olharmos para
frente podemos ver um horizonte um pouco
mais ilumiruido ao fundo. A prova disso é a

eleição de três catarinenses no comando

maior das grandes agremiações partidárias
do Brasil - PMDB, PFL e PPR.
Isso até pode representar uma liderança

forte, mas acima de tudo deve significar o

reconhecimentopeloque o estado representa
perante a União. Economta forte, bons

pagadores - apesar da sonegação - e

principalmente, umpovo queproduz. Emuito.
Já era sem tempo assumirmos umaposição

que fazjus a um estado que paga suas contas
em dia e cumpre com seupapel.No entanto, a
responsabilidade destes homens é

proporcional ao que se exigia. Não se 'poderá
usar esta posição em beneficiopróprio, para
obter vantagens no próximo pleito eleitoral.
A bem da verdade, são homens que já

muitofizerampelo estado, masnestemomento
deles dependem as soluções para os

problemas de todos os catarinenses. Épreciso
usar esta força para duplicar uma BR 101,
concluir as barragens inacabadas e acima

de tudo, oportunizar aos municípios uma

participação no orçamento de 94, que sempre
foi insignificante, apesar de necessária e

merecida.

Que lhes seja possível, o que de jàto é,
conquistar o que todo cidadão catarinense

deseja: Odireito de termos uma qualidade de
vida cada vez melhor.

Depois de 46 anos
A paz entre israelitas epalestinos

José Castilho Pinto

Patrocinadopela Organização
. das Nações Unidas (ONU) era

instituído, em 1947, o Estado de
Israel em território por ele reivin
dicado como sendo seu, mas na

épocaocupadopelopaísPalestina
no Oriente Médio. O ato foi con
siderado por muitos como uma

usurpação, invasão esupressão do
povo palestino cujos filhos, aos

milhões, abrigaram-sé nospaíses
vizinhos aonde, sem meios de

conseguir emprego, passaram a

viver numa miséria extrema. Em
1948 foi criada entre os árabes a

Organização para a Libertação da
Palestina (OLP), comandadapelo
líder palestino Yasser Arafat e

vieram então os enfrentamentos,

terrorismo e até três guerras entre

palestinos e israelitas envolvendo
outros países árabes como Egito,
Jordânia, Siria, Arábia Saudita,
Libano, etc. movimentos arma

dos que sempre terminavam com

a vitória de Israel.

Agora depois de 46 anos de
violência vislumbra-se, face aos

entendimentos secretos conduzi
dos por Johan Jorgen Holst, mi
nistro das Relações Exteriores da
Noruega, a tão desejada paz entre
israelitas e palestinos quevirápôr
fim aos constantes atos violentos
entre judeus e árabes. Entendi
mentos que foram reforçados se

gunda-feira, dia 13, comumacor

do intituladoTratadoGaza-Jericó

Primeiro, assinado emWashing
tonUSApor autoridades israelitas
e palestinas como Yitzhak Rabin
e ShimonPeres por Israel; Yasser
Arafat e Mahmoud Abbas pela
Palestina, concedendo aos pales
tinos um autogoverno limitado
nessas duas localidades e com a

retirada mais tarde das tropas ju
daicas alí estacionadas.

O empenho da Comunidade
Mundial ao ensejo de Rosh
Hashana (ano novo judaico) é de
que a paz definitiva prevista para
1998 se efetive plenamente, e po
nha termo no contínuo e desuma
noderramamento de sangue entre
israelitas e palestinos no Oriente
Médio.
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Secretário vai assurnirtemporaríamente a vaga na câmara

Bauerpediu suaexoneração
Olho Clínico
Dr. WalterB. Falcone

SAMAE
Semanapassadaem reunião

do Conselho Municipal de
Saúde, os administradores do
Samae expuseram os altos e

baixos do órgão. A estrutura

possui 50funcionários, alguns
estáveis, provavelmente
estatutários. Nos preocupou
saber que a Estação de
Tratamento de Agua (ETA),
totalizando duas, funcionam
precariamente. A ETA 1 tem

uma capacidade nominal de
tratar 57 litros/segundo,
éontudo tem sua vazão de

operação de 74 IIs, ou seja,
30% acima de sua capacidade.
Conseqüentemente cai a

qualidade da água tratada.

NaETA 2, que é um sistema

ascendente de filtração, com

tecnologia russa, tem

capacidade nominal 55 l/s,
porém com um detalhe, foi
idealizado para águas de
nascente, que não tenha
turbtdez maior que 20. Nesta
última semana de chuvas, a

turbidez chegou a 400,
mviabtlizando afiltração. Pois
gastar-se-ia mais água para
limpar o filtro, do que
produzindo água tratada.

Pela normas técnicas temos
no Samae capacidade de
tratamento para 45.000
habitantes, ou seja, atende-se
apenas 50% da população de
nossa cidade. Os demais
recebem ou tomam água de

qualidade duvidosa. Some-se
a isso que a capacidade de
armazenamento, que deve ser
de 1/3 da água tratada, não

chega a isto. Nos periodos de
baixademanda, à noite, tem-se
muitas vezes depararde tratar
a água. Simplesmenteporfalta
de localpara armazenamento.
Paradoxa/mente muitos sem

água tratada e o sistema tem

que ficar parado.
A Fundação Cesp previa

para 1996 38.566 habitantes
para.IaraguádoSul (urbanos).
Vê-se que a admintstração
passando para o controle do

município, fica mais fácil de
termos a realidade das fatos,
natura/mente aliado a uma

administração transparente.
Outra surpresa J a

precariedade do laboratório
de análises.

Constitucional, que deve OC011'er atendendo a um pedido do
no dia 6 de outubro. "Depois disso governador Kleinübing", revelam
ele volta para a secretaria, os amigos do deputado.

Jaraguá do Sul - O deputado
federal Paulo Roberto Bauer,
reassumehojea suavaganaCâmara
dos Deputados em Brasília. Ele

pediu exoneração do cargo de
secretário de Educação, Cultura e

Desporto do estado, atendendo

pedido pessoal do senador

Esperidião Amim e do prefeito de

SãoPaulo,PauloMaluf.OObjetivo
é ampliar a base do partido na

câmara para com isso aumentar o

horário político eleitoral na

televisão, durante a campanha
presidencial.
A decisão do deputado

aconteceu na última' sexta-feira,
enquanto participava de algumas
inaugurações em Joinville. Ele
recebeu dois telefonemas, um do
senador Amim e outro do prefeito
Maluf, quepediampara ele assumir
a vaga e contribuir para que o

partido tenha mais espaço na

televisão", disse ontem uma

pessoa ligada ao deputado, em

Jaraguá do Sul.
.

O suplente de Bauer na câmara

Autoridades tranqüilas
deveria ser feito". Convicto de que
o deputado deve retornar à

secretaria, ele acrescenta que, "não
, há lugar em que ele possa fazer
mais por nossa região".
A secretária executiva da 19"

SERE, de Jaraguá do Sul, Isaura
Maria da Luz Silveira, disse que o
deputado vai retomar com certeza,
"inclusiveporse tratardeumpedido
pessoal do governadorKleinübing
e de acordo com o posicionamento
dele próprio, anterior aos contatos
como senadorAmim, não há o que
temer".

,Isaura acrescenta que o

Secretário deve ocupar a secretaria
até o período de desincompa
tibilização. "Até porque existe
todo um trabalho que ele iniciou e

não vai quer largar no meio do

caminho", disse ela.

Autoridades da região
afirmaram no início da semana que
estão tranqüilos quanto ao retomo

de Bauer para a secretaria de

Educação. OprefeitoDurval Vasel,
disse que a saída de Paulo Bauer
"não chega a preocupar, pois ele
haverá de retomar assim que
estiver resolvida esta questão que
nada mais é do que uma estratégia
político-partidária, o que ele está
atendendo por ser um soldado do

partido".

Paulo Roberto Bauer

édoPFLecasoelenãoreassumisse,
opartido iriaperderalgunsminutos
de horário político, que

consequentemente passariam pára
os pefelistas.

De qualquer forma o deputado,
muito provavelmente, deverá
retomar à sua secretaria, assim que
este detalhe seja resolvido. As

informações coletadas em Jaraguá
do Sul, dão conta de que ele deve

permaneceremBrasília até o diada

votaçãopara instalação daRevisão

Já o prefeito Victor Kleine, de
Guaramirim, disse que a saída

temporária de Bauer não chega a

perturbar os trabalhos e convênios
que vem sendo executados,
acrescentando de que "a atitude
do Paulinho, para o partido, é a

.

mais aceitada possível, é o que

Afinidade partidária Amin esteve
Vaseiqueratenção doministro palestrando

em JaraguáJaraguá do Sul-Hoje à tardeo

prefeito Durval Vasel viaja para
Brasília onde tem audiência

da disposição do Ministro da

Fazenda, Fernando Henrique
Cardoso, de efetuar cortes

profundos no orçamento do

próximo ano. "Isso para os

municípios é uma lástima, mas

quem não pede não ganha. Temos
de tentar sempre, inclusive vamos

gesiionar junto a algunsministros,
a firn de conseguir recursos ainda

para este ano", afirmou Vasel.

para Jaraguá do SuL

"Hoje somos o único prefeito
doPTB emSantaCatarinaedeuma

Jaraguá do Sul - Ontem à
noite esteve em Jaraguá do Sul o
senador por Santa Catarina,
Esperidião Amim Helou Filho,
para participar da abertura da
SemanadoAdministrador.Opre
sidente nacional doPPR, proferiu
palestra sobre "Política e Ética".
A palestra teve lugar no Clube
Atlético Baependi e teve início às
19h30min.

marcada com o Ministro da

Indústria,ComércioeTurismo, que
também responde pela pasta da

AgriculturaeReformaAgrária, José
Eduardo de Andrade Vieira, para
amanhã pela manhã. Ontem Vasel
declarou queespera queoministro,
sendo do PTB, facilite as coisas

cidade de enorme potencial
econômico e isso sem dúvida será
motivo para recebermos a

deferênciadoministro", disse Vasel.
O prefeito também vai disposto

a tudo para conseguir incluir
projetos de Jaraguá do Sul, no

orçamento daUnião em 94, apesar

Catarinenses estão em evidência
Amim confirmou ontem que

disse também que o fato da pediuparaodeputadoPauloBauer
eleição simultânea de três assumir a sua vaga na câmara

para ampliar a base do partido e

com isso obter mais tempo no
horário político eleitoral.

Ele também confirmou que
representam à nível nacional e Bauer retoma à secretaria após a
trata-se de um reconhecimento". votação do projeto.

Com a eleição do ex-senador,
Jorge' Konder Bornhausen, para
a presidência do Partido da
Frente Liberal, os três maiores

partidos políticos do país, passam
a ser comandadas por
catarinenses. EsperidiãoAmim, no
PPR; Luiz Henrique da Silveira,

no PMDB; e agora Jorge
Bornhausen, no PFL.

catarinenses para a presidência
dos principais partidos, "reflete o

poder de liderança que eles

O prefeito Durval Vase! disse

que "trata-se de um acontecimen
to político inédito' para Santa
Catarina e deveremos saber
usufruir bem desta situação". Ele

Quallidade
.
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Caso de Polteta
UdoLeal

Francisco de Oliveira Wollan, o Valentão
Ana Claudia Wollan, compareceu a Delegacia de Polícia de

Jaraguá do Sul, para registrar queixa contra Francisco de Oliveira
Wollan (não menciona se é seu marido), que lhe agrediu. Mas, a Ana
afirmou que esta é a primeira vez que o Francisco lhe bate, pois, nas
dis�ussões anteriores, a SUiTa ficou apenas na ameaça.

E isso aí, Chico! Dizo ditado,meu amigo, que emmulhernão sebate
nem com uma flor. Qual é a tua?

Deus deu aos seres humanos a condição da fala, para que,
conversando eles se entendam. Brigas e ponta-pés não resolvem
nada!

Desentendimentos de boteco roubammais uma vida
Luiz Carlos Makwa, comerciante, rua Alfredo Schumann 52

compareceu à DP., para comunicar que José Eduardo Makw�, foi
esfaqueado por um frequentador da Lanchonete Texas, rua Walter

Marquardt,proximidadesda VerdureiraPatrícia. Ofatoocorreu à

I :30
horas da madrugada desta segunda-feira. A vítima foi socorrida IS
minutos depois por uma unidade da PM que transportou para o

Hospital São José, aonde veio afalecer logo após. Foram testemunhas
do homicídio, Maria Terezinha Kath eDarci Domingues. Luís Carlos
Makwa disse que voltaria à DP para comunicar o nome do autor do
cnme.

Chico quer acabar com a olaria doArno
O Francisco Nilss, da ruaFrieda Piske, pátio daOlaria, mora numa

casa que ali se encontra e é de propriedade da própria Olaria do

empresário Arno Bertoldi e nem sequer paga aluguel
Como Arno precisa da referida casa pediu ao Francisco que se

mudasse dalí. Mas o Chico não gostou da sugestão do Arno e à noite,
resolveubotarpara quebrar. Quebrarestaleiros daOlariaemaisde200
tijolos. Agora, a vingança do Francisco acabou como resultado, o
registro de uma queixa na Delegacia de Polícia e, com isto, maiores
razões para o Arno colocá-lo no olho da rua. Bem feito!

Molezapara os ladrões
O Gelcy Alves da Silva, morador no Loteamento Spriedmann,

Bairro João Pessoa, registrou queixa de furto de seu carro, um Corcel

II, anoemodelo 81 ,complacasADK-3829,deCa:Jt:avel,Paraná. Ofato
aconteceu de madrugada. Mas, não é só. No veículo estavam os seus

documentos, os documentos do can-o, duas malas com calçados no

porta-malas, documentos de sua esposa Rosane, folha de cheque
assinada em branco e vários objetos pessoais.

Molezapara os ladrões II
OsnirManske, de Três Rios do NOIte, despachante, teve roubada

aBrasília 79, placas QS-1200, cormarrom-escuro, depropriedade de
Haroldo Manske. O fato também OCOlTeu de madrugada. No veículo
estavam: uma bolsa pertencente a Valquíria Baumann, com roupas e

calçados, documentos pessoais e do veículo, 3 talonários de cheques,
do Banco do Brasil e do B. Nacional, em nome da Valquíria.

O que está acontecendo é que essa gente, na sua mais perfeita
ignorância, sai do carro e vai dormir, mas, deixa tudo dentro do
veículo, até cheques assinados, facilitando muito a árdua tarefa de

ganhar a vida, dos ladrões.

Os inábeis ases do volante

Segundo o relatório das ocorrências atendidas pelo Centro de

Operações da PM, de Jaraguá, nos dias 25, 26 e 27 de setembro,
ocorreram 6 acidentes de trânsito, batidas envolvendo dois veículos
cada \1111.

Na Procópio Gomes de Oliveira, colisão traseira, envolvendo
MaucirBentoDanna eRudrnardaRocha; naBR-280,Guaramirim, um
choque frontal envolvendo Dona Maria do OIto Vieira Pfeiffer eKUlt
Schennemann; na rua José TheodoroRibeiro, Ilha da Figueira, batida
de raspão entre os veículos conduzidos por Marcia Schalinski e

Cristiano Corrêa; na rua João Planinscheck, Valdemiro Matias não

conseguiu segurar o Chevette e bateu numa pilha de paralelepípedos
na rua Bernardo Dornbusch, próximo a Marisol, colisão traseira
envolvendo um ônibus da Catarinense, conduzido por Nivaldo
Bernarski e um Caravan, placas JK-0889, cujo motorista, depois de
bater na traseira do ônibus, arrancou-se do local: na rua AngeloRubini,
os veículosdirigidosporWalmorGonçalves eOsniMüller, provocaram
um abalroamento longitudinal.

Felizmente, em todos estes acidentes, não ocorreram vítimas fatais,
nem mesmo maiores circunstâncias aos seus ocupantes os estragos
apenas em danos materiais, Imprudência, falta de atenção, falta de

habilidade, exibicionismo, pressa desnecessária, ignorância acentuada,
são norrnalmente as causas de tantos acidentes.
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Vereadoravalia posição de catarinenses

Zonta despreocupado
com saída de Bauer

Jaraguá do Sul- O Presidente da
Câmara de Vereadores de Jaraguá
do Sul, vereador Luiz Zonta,
declarou estar tranqüilo quanto a

saída do deputado Paulo Roberto
Bauer da Secretaria Estadual de

Educação, Cultura eDesporto para
fortalecer as bases do PPR em

Brasília, aumentando o número de

representantes do partido na

Câmara Federal, e com isso

conseguir um maior espaço na

propaganda política gratuita para
as eleições do próximo ano.

Zonta disse que Paulo Bauer
desenvolveu um grande trabalho

junto a Secretaria de Educação,
Cultura e Desporto, elogiando o

aproveitamento da sua presença
noGovernoEstadual, conseguindo
para a região norte do estado,
inúmeras obras já concluídas e

muitosprojetos ainda emdiscussão
na Assembléia Legislativa. "Além
do que a saída é temporária,
"afirmou".

Com relação ao grande destaque
dos políticos catarinenses que
agora comandam os três maiores

partidos políticos do país, o

presidente afirmou que "isso é
muito importante para o nosso

estado, porque essa

representatividade pode significar
mais recursos, o que é de direito

para Santa Catarina. Com isso,
também os partidos catarinenses,
veêm, oprestigio de suas lideranças
enaltecido no cenário nacional o

quepreconizauma acirrada disputa
eleitoral no próximo ano".

.

Referente a viagem do prefeito
municipal Durval Vasel à Brasília
Luiz Zonta diz que "émuito válido

para Jaraguádo Sul buscarrecursos
na capitalfederal, enaltecendomais
ainda o nosso município junto as

autoridades federais, mostrando

que Jaraguá do Sul tem uma

arrecadação de impostos bem
volumosa dentro de estado de
Santa Catarina, sendo o terceiro
arrecadador do estado". O

vereador disse ainda que "há
muitas dificuldades para chegar
até Brasília e conseguir as

reinvindicações necessárias à

nossa comunidade, mas como o

prefeitoDurval Vasel é unla pessoa
muito influente entre os políticos,
não resta a menos dúvida que
voltará de lá com todos os seus

objetivos alcançados, cumprindo
assim o papel para o qual foi
designado pela população de

Jaraguá do Sul".

Presidente, Luiz Zonta

II
I. Nota de Agradecimento

A família enlutada de
Antonia Martins Gonçalves

agradecemprofundamente consternados apresença
de todas as pessoas que enviaram flores, coroas,
cartões e pelas palavras de conforto. Outrossim,
convidamparaamissadesétimodia,naquarta-feira,
29/9, às 16 hs na IgrejaMatriz São Sebastião.

Juízo DE DIREITODACOMARCADEJARAGuADOSUL
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 30 DIAS

o DOUTOR MÁRCIO REN� ROCHA, JUIZ SUBSTITUTO EM EXERCfclO
NA 2" VARA DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA

CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC_._
PELO PRESENTE EDITAL, atendendo ao que lhe foi requerido, CITA os

alienantes, herdeiros & sucessores, de EMERICH RUYSAM e si esposa,
MARIA RUYSAM, e JOSÉ BANKHAROT e si esposa MARIA BANKHAROT,
que se encontram em lugar incerto e não sabido, para responder aos termos
da ação de RETIFICAÇÃO DE ÁREA N° 4.627/91, que lhes move O

ESPÓLIO DE GUILHERME PICCOLl, representado pela inventariante
ANNA JACOBSEN PICCOLl, onde.ise pede a retificação da área
remanescente do imóvel matriculado sob o nO 6.694, livro 3-C, fls 114 do

Registro de" Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul, ciente. de que, não
contestada a ação em 10 (dez) dias, contados do término do prazo deste
edital presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pela
autora. Este edital será regularmente publicado e afixado na sede deste

Juízo, à rua Guilherme c_ Wackerhagen, 87, Jaraguá do Sul, onde de 13
às 19 horas, poderá ser apresentada a defesa, no prazo marcado. Dado
e passado nesta cídade de Jaraguá do Sul, aos sete dias do mês de julho
do ano de 1993_ Eu, Sérgio Alberto Martins, Escrivão Designado, o

subscrevi.
MÁRCIO RENÊ ROCHA

Juiz Substituto
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Cerca de 1 00 participantes Leiteiras

A
·

L 'd Produtores
grtcu tores e recebem as

Jaraguá do SuI5�a�����:��
/fIW .,. passada foram entregues as 50

teraosemtnano :�:!��=ad:a��:c!�!a::�a�;:
.

vemo do estado, através de Secre-
prevê para logo após a abertura, taria de Agricultura e Abasteci

uma exposição dos objetivos feito mento, a Secretaria Municipal de
por Laurindo Goedert, responsá- Agricultura eMeio Ambiente e a'
vel peloprograma demicrobacias iniciativa privada, através da em
em Jaraguá do Sul. Em seguida, presa Gumz Irmãos (Leite
acontece uma palestra sobre for- Sant'ana).
mação e uso do solo, pelo agrôno- Estas novilhas serão pagas pe
moMolinari. Às 10 horas, haverá los agricultores em dois anos, com

palestra sobre manejo sustentado o leite produzido no período e que
e uso do solo. À tarde, apartir das será entregue na Gums Irmãos, à
13h30min haverá debates sobre razão de sete litros por dia, por
práticasdecampo.atravésdaapre- novilha.

sentação de alguns equipamen- Este lote dematrizes integra o
tos, além da distribuição de dez compromisso do Secretário Má

mil mudas de eucaliptos pela rio Cavalazzi, durante visita à

Epagri. Jaraguá do Sul, mais especifica
Encontro similar foi realizado mente, na localidade de Nereu

recentemente no município de Ramos,quandoeleassumiuooom
vezmais competitivo, onde se faz Massaranduba, mas o seminário promisso diante dos agricultores
necessáriomaiorrentabilídadedas era direcionado mais ao jovem daquela região.

produtor rural. O secretário. de As 50 novilhas,. irão
Agricultura, Ingo Robl, espera a incrementar a produtividade da

participação de cerca de 120 pes- bacia leiteira da região, conside-.
soas. rada a segunda maior do Estado.

Jaraguá do Sul - A Epagri,
Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente de Jaraguá do Sul e a

Cia Souza Cruz, realizam hoje o

primeiro Seminário Municipal
para o Desenvolvimento do Pro
dutorRural de Jaraguá do Sul, na
Sociedade Recreativa Alvorada,
na Barra do Rio Cerro. O início
está previsto para às 8h30min,
com abertura a ser feita pelo pre
feito Durval Vasel.

O seminário tem como objeti
vo principal, despertar no produ
tor rural a sua capacidade de tra

balho, adequando novas

tecnologias a pequenas proprie
dades e visandoummercado cada

lavourase, através disso, conquis
tarumamelhorqualidade dapro
dução.
A programação dó seminário

28/9
2919
3019
1110
2/10
3110
4/10

35,2931
35,1725
33,1926
31,2630

TR% Dia Fator da Atual,

33,85 26/9
32,37 27/9
34,33 28/9
36,32 36/9
34,62 1110
34,50 2/10
32,53 3/10
30,61 4/10

0,51650836
0,51752201
0,535119861
0,54422994
0,55391325
0,56122188
0,56095257
0,55957523

Data UFIR Data UFIR

2618 CR$53,50 1319 CR$62,03
2718 54,23 1419 62,88
3018 54,97 1519 63,75
31/8 55,72 1619 64,63
1/9 56,48 17/9 65,52
219 57,23 20/9 66.42
3/9 57.99 21/9 67,33
619 58,77 2219 68,26
819 59,56 23/9 69,20
9/9 60,36 2419 770,20
1019 61,19 27/9 71,21

CP Classificados
Telefone exclusivopara

II você. Ligue já

72-3363
e bons negócios

aneiro

Fevereiro

Março I Abril
Maie
Junho
Julho
Agosto
Setembro

Até56.480,oo
De 56.480,01 até 110.136,00
Acima de 100.136,00

56.480,00
77.942,00

Isento
15
25

Como calcular: Deduza do rendimento bruto CR$ 2..�,OO por dependente; a contribuição paga
à Prevldincla nomis; pensãoalimentar Integral;Cr$l56.480,OOO para aposentados, pensionistas
e transferidos para a reserva remunerada que tenham 65anos ou mals. 00 resultado que éaBase
de Calculo, subtr31a a Parcela a Deduzir e aplique a aliquota respectiva, obtendo o valor a pagar.

Trlm m.

indlce Anual mull por Sem. mult. por mull por mut por

INPC/IBGE 4,7287 1,7469
IGP (FGV) 4,9924 1,7621
IGPM(FGV) 4,7980 1,7297
IPC(FIPE) 4,7628 1,7535
IPCA(IBGE) 4,6930 1,7381

Salário até CR$ 25.924,48 CR$ 691,31
Acima de CR$ 25.924,48 -CR$ 86,40

Indices Acum.ano
INPCQBGE) 28,37 30,37 31,01 659,86
IGP (FGV) 28.21 30,72 31,96 713,05
IGPM(FGV) 28,83 31,49 31,25 675,32
IPA (FGV) 28,32 30,30 32,29 697,78
IPC (FGV) 30,46 32,82 30,74 738,72
IPC (FIPE) 28,74 30,53 30,89 659,21
ICV (DIEESE) 27,12 28,79 30,31 507,18

CORREIO DO POVO - Jaragua do Sul. 28 de seteinbro de 1993

Mercado Hnoncetro
HFAssessoria Financeira

A parada do Dólar
o grande assunto doMercado nessa última semana

foi, sem sombra de dúvida, o marasmo na cotação do

dólar no mercadoparalelo. Para atingir esse objetivo o
Banco Centralfez uso de duas armas: aprimeirafoi a
elevação nas taxas de juros, que tiveram uma alta

constante durante osúltimosdias, chegandoaopatamar
dos 40% aomêsparagrandes investidores. Com isso, os
custospara quemprecisou de empréstimos bancários ou
utilizou cheque especial disparou 55% ao mês. Para

completar, a autoridade monetária "despejou" no mer
cado, segundo estimativas dos operadores, mais de U$
7 bi 110S leilões que realizou diariamente nomercado de
câmbio.
Como resultado, tivemos uma grande oferta da moe

da, provocada emprimeiro lugarpelo troca deposição
dos investidores atraídospelas elevadas taxas de apli
cações, e pelo BC que injetou quase 25% do saldo da

balança comercial no mercado. Com isso, o dólar no
''Black'' praticamente não oscilou enquanto qu�o co

mercialsubia, emmédia, l, 4%ao dia. Na sexta-feira 24,
o ágio (diferença entre comercial eparalelo),já estava

em 2%. Muito baixa, se considerarmos que historica
mente o ágio entre 8 e 12%.

É evidente, que todo esse rebuliço não aconteceu

gratuitamente. As medidas até agora tomadas não tem
.

absolutamente nenhum reflexono que tange ao combate
a inflação. Ofato de trazer odólar comercialparajunto
do paralelo é uma decisão que, isoladamente nada
resolve.ÉobvioqueoBCestápreparandoo terrenopara
a segundaparte, a âncora cambial, senão vejamos:

- O presidente do FMI em recente declaração, colo
cou-se favorável a âncora no combate a tnflação nos

países em desenvolvimento.
- Ogovernojá deixou claro que qualquermedida que

venha tomar, terá o cuidado de interferir o mínimo

possivelnodia-a-diadobrasileiro. Portanto, a indexação
da economia ao câmbio, é uma medida que evitaria a

criação de novamoeda e a volta de tablita.
- Fernando Henriquejá cansou de dizer que liãofará

''surpresas'', tudoseráammciado com antecedência.fican
dofora de cogitação novo confiscomonetário.
Fica claro, que amudança na condução napolítica será

para breve, vista a velocidade na aceleração das taxas e a
enxurrada de dólares que oBCjogou 110 mercado.
É a hora, portanto, de aproveitar as taxas atraentes,

porquedepoisdaadoção asmedidaselasprovavelmente
venham a cair, acomodando-se em níveismais realistas.

Eduardo Carvalho

p•••••••••••••••••••••
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':Patota do Jairninho já está nas bancas t�nsel�6�TJtei�r . ....:.: .. .:

d
..' Membros serão eleitos

Lança o o primeiro para preencher vagas

qibi catarinense Jaraguá do Sul - Dentro de

alguns dias será realizada a elei

ção dos cinco membros que inte

graram o Conselho Tutelar da

Criança e do Adolescente de

Jaraguá do Sul, conforme prevê o
Estatuto da Criança e do Adoles
cente. Hoje à noite no Centro de
Atividades do Sesi, acontece. a

reunião dos delegados indicados
por entidades do município, que
procederão a escolha dos mem

bros do conselho.

Os 25 inscritos, concorrem a

cinco vagas, com funções e remu-

neração específica, que deverão
darexpediente integral, complan
tões nos finais de semana, pelo
sistema de rodízio, para manter

atenção real e permanente na as
sistência e atendimento das ne

cessidades dos menores e adoles
centes de Jaraguá do Sul, que
venham a recorrer ao conselho.

O Conselho Tutelar deverá
liderar uma campanha de

angariação de fundos junto às

empresas privadas paramelhorar
o Centro Municipal de Apoio à

Criança e o Adolescente.

Jaraguá do Sul - Começou a

circular nesta semana o primeiro
gibi, totalmente criado eproduzido
em Santa Catarina. A "Patota do

Jaiminho", foi criada pelo
desenhista Darion Decleverson

Anacleto, funcionário do

CORREIO DO POVO há vários

anos, que criou todos os

personagens e a estorinha vivida

por eles.
A editora CP - do CORREIO

DO POVO - produziu 3 mil

exemplares nesta primeira edição
do gibi, que está nas bancas desde

ontem, 27, ao preço de CR$ 50,00.
"Nosso objetivo é sentir a

repercussão do Gibi nas bancas e,
com o passar do' tempo,
aumentarmos o número de

exemplares impressos", afirmou
Darlon.

As estórias criadas por ele,
foram inspiradas no cotidiano e

relatam situações comuns às

crianças de 8 arios - idademédia da
Patota do Jaiminho. Darlon

. começou a preparar as idéias e os

.

primeiros desenhos há três anos,

Dar/on Decleverson; criador do gibi

quando já montou tim gibi -

inédito -, como projeto piloto.
Este trabalho é pioneiro no

estado de SantaCatarina e também
em Jaraguá dõ Sul e recebeu o

apoio do jornal CORREIO DO
POva, quedecidiuapostarna idéia.
"Sentimos a grande disposição e o

talento do Darion, que além de
tudo é nosso funcionário, por isso
fomos buscar a ajuda necessária

para que a idéia de concretizasse e
aí está, um belo gibi e que vai

agradarmuito as crianças de nossa:
cidade", =declarou o Diretor
Administrativo do CORREIO DO

POVO, Francisco Alves.
Também foi fundamental, de

acordo com Francisco e Darlon, a
ajuda da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, através da
Secretaria de Cultura, Esporte e

Lazer, através do Secretário
Balduíno Raulino, "que entendeu
a nossa proposta e contribuiu",
aftrmarameles.

Estado de Santa Catarina

PrefeituraMunicipal
de Guaramirim
DECRETO N° 062/93

Abre CréditoS'lplemenlar no Valor de CrS128.500.000,OO
Victor Kleine, Prefeito Municipal deGuaramirim, no uso de.suas atribuições

DECRETA:
Art. 1" - Fica aberto um Crédito Suplementar no valer de Cr$ 128.500.000,00
(Cento e Vinte eOito Milhões e QuinhentosMil Cruzeiros), para reforço nos ítens
Orçamentários, abaixodescritosconstantes doOrçamentoMunicipalaprovadopela
Lei n" 1.610 de 29 de Dezembro de 1992:

0302 - Setor de Expediente, Mat. Comunicação e Serviços Gerais .

03070212008 - Manutenção do SetordeExp. Mat. Comunicação e ServiçosGerais
'

3110 - Pessoal.. . � ' Cr$60.0oo:000,00
3120 - Material de Consumo Cr$ 3.000.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos Cr$ 5.500.000,00
0303 - Setor de Esportes
08462242010 - Manutenção do Setor de Esportes
311a-Pessoal. : Cr$40.000.oo0,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos Cr$ 7.000.000,00
0503 - Setor de Estudos e Projetos
10583232020 - Manutenção do Setor de Estudos e Projetos
3110 -Pessoal., , Cr$l.oo0.000,00
0501 - Setor de Serv. Urbanos, Obras e Saneamento

13764491004 - Ampliação eMelhoria do Sistema de Esgoto
3130 - Serviços de terceiros e Encargos Cr$ 12.000.000,00
Art. 2° - Os recursos para cobertura do presente Crédito Suplementar, provém do

Excesso de arrecadação apurado em 30 dê junho de 1993.

Art. 3· - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
Guaramirim, SC 30 de Julho de 1993

Victor Kleine

/
Onúmero 2, que saiemoutubro,

j á está a caminho e vai trazer
aventuras da Patota em nossa

região. Vale lembrar que dentro do
Gibi existem apelos em favor da

ecologia e meio ambiente,

Mário Rau

Jaraguaense no tribunalde alçada
Desde o dia 14 de setembro o

Tribunal de Alçada do Paraná

passa a contar com um novo juiz,
quefoiempossadoàs 15:30hs., no
gabinete do presidente da Corte,
na vaga deixadaporDarciNasser
de Melo, que foi promovido ao

cargo de desembargador do Tri
bunal de Justiça.

A investidura foi feita pelojuiz
Francisco de Paula Xavier Neto,
presidente da Alçada e da Asso

ciação dos Magistrados Brasilei-
.ros,

O novo integrante do tribunal
vai compor na la Câmara Cível,
que passou a ser presidida pelo

juiz Ciro Maurício Crema, ein
razão da remoção de Gil Trotas
'Teiles para a quarta Câmara Cri
minal, emvirtudedapromoçãode

. Tadeu Marino Loyola Costa a

desembargador.
MÁRIO RAU nasceu em

Jaraguá do Sul em 1944 e ingres
sou na magistratura como juiz
substituto da seção judiciária de
Paranaví. Tem 25 anos demagis
trado e nessa condição exerceu a

titularidade das Comarcas de

Cambé, Fàxinal e Paranaví e da
Vara Cível de Umuarama e da
VaraCriminal deApucarana. Em
1981 foipromovidoparaCuritiba

e nacapital era titular da 21a Vara
Cível desde 1980.

O progenitor do ilustre

jaraguaense, sr. WALDEMAR
RAU, de tradicional família desta
terra, além dos afazeres como

experimentado comerciante, foi
durantes longos anos Juiz dé Paz
da Comarca de Jaraguá do Sul,
cujo exercício praticamente dei
xou só com a sua morte.

Este semanário apresenta ao

dr. MÁRIORAU os seus cumpri
mentos pela elevada investidura
no Tribunal de Alçada do vizinho
estado do Paraná.

PrefeitoMunicipal
Jair Tomeliu

'Secretário de Finanças

Transforme o seu BANHEIRO num ambi�nte VJ.P.
Visitea 11t;41<1tJ1t - Z)� &Z'�. e.conheço as me.lhores

.' soluções em revestimentos cerâmicos, rnelois e louças sanitárias. Solicite um pré-orçamento pelo
� .

.

telefone: 71 4411 ou venha conhecer pessoalmente nossas instalaç{S.es: R. Reinoldo Ra u,787
CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 28 de setemAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vigilância sanitáríapune estabelecimentos com irregularidades

Restaurantes serãoclassificados
Situação era crítica

iriadequadas de manipulação;
grande falta de higiene; instalações
inadequadas; conservação dos

produtos fora das técnicas

recomendadas; o fluxo deprodução
completamente fora de padões - as

aves prontas para consumo muitas
vezes ficavam em locais de abate,
espostosa muita sujeira.

Até supermercados, de

pequeno e médio porte,
apresentavam irregularidades.
Conservação de alimentos era

inadequada, ocorrendo a mistura
de produtos; não se respeitavam
as técnicas de armazenamento;
sem proteção contra insetos; falta
de higiene e várias outras

irregularidades.

A classificação dos
restaurantes é o resultado de mais
de uma centena de visitas feitas

pela vigilância sanitária de Jaraguá
do Sul; a estabelecimentos
comerciais dos mais diversos na

cidade. Segundo o secretário de

Saúde, IrineuPasold, abatedouros,
supermercados e restaurantes,
foram encontrados em situação
precária de trabalho. "Com certeza

90% desses estabelecimentos

apresentavam algum tipo de

irregularidade, felizmente, hoje
quase todas recuperadas", afumou
Pasold.

A maioria de abatedouros de
aves foram encontradas condições

Supermercado da cidade armazenava assim os aHmentos nofrigorlfrco. Estabelecimentofoi autuado

Jaraguá do Sul - A Secretaria
de Saúde de Jaraguá do Sul, está
elaborando um projeto de lei que
será enviado à câmara de

vereadores, objetivando a

classificação dos restaurantes da

cidade, de acordo com os padrões
de higiene, limpeza e aspectos
técnicos recomendados pela
vigilância Sanitária. Desta forma e

através de afixação de cartões

especificando a classificação dos

estabelecimentos, a secretaria quer
incentivar a melhoria nas

instalações e padrões de trabalho,
além de orientar os.consumidores

para as melhores casas da cidade.
Basicamente haverão' três

classificações;A - ótimo;B- bom e

C - regular. De acordo com o

Secretário de Saúde, lrineuPasold,
os de classificação D - péssimo,
nem poderão mais operar e serão

interditados pelos funcionários da

vigilância sanitária.

foram inspecionados e isso vai
fazer com que os proprietários
procurem se adequar aos padrões
exigidos o que irá melhorar a

prestação dos serviços.

o projeto ainda está em

elaboração e vai seguir as linhas de
projeto similar implantado em

Blumenau, apenas adequando-se
às peculiaridades de Jaraguá do
Sul. Mesmo depois de pronto o

projeto ainda será levado à votação
pelos vereadores e depende
também de sanssão do prefeito
municipal.

Pasold disse também que "os
estabelecimentos que se

recusarem a afixar os cartões serão
automaticamente julgados pelos
consumidores pois ou serão C - a

pior classificação -, ou então não Abatedouro deixava os produtos prontos em meio d sujeira

Educação

Creches vão praticar
.<.

novos horários em 94

Cincoestabelecimentospunidos
estabelecimento e conferem se

tudo o que foi solicitado foi
efetivamente providenciado, caso
contrário o estabelecimento fica

itnpossibilitado de atender ao

público.

A ação da vigilância sanitária
baseia-se em alguns passos
definidos, de acordo com o

secretário lrineu Pasold. "a partir
da autuação dos fiscais, o

proprietário é orientado sobre as

técnicas recomendadas de higiene,
conservação e manuseio dos

produtos. São apresentados
modelos - no caso de abatedouros

apontou ainda o transtorno criado
às crianças, quando são tiradas de
suas casas em plena madrugada,
para serem encaminhadas às cre

ches, o mesmo ocorrendo com as

crianças que tem o sono das 23

horas interrompido para serem

levadas para suas casas sem con

dições adequadas de transporte".
Maria Luiza destacou ainda

que as crechesmunicipais devem
atender às famílias carentes "e

hoje várias crianças que estão nas
creches não se enquadram neste

critério". Também foi verificado

quepoucas empresasmantêm con

vênio com a prefeitura. mas mui
tas se beneficiam com o atendi
mento dos filhos de seus funcio-

Jaraguá do Sul- Um minuci
oso levantamentopromovido pela
Secretaria de Bem Estar Social,
.da prefeitura municipal, resultou
em uma série de alterações na

estrutura de atendimento das cre
ches municipais para o próximo
ano. Uma das alterações será o

horário óe atendimento, o qual
passará a ser feito das 6 às 19
horas.

Deacordo como levantamento

promovido pela secretaria. ficou
evidenciado que 75% das crian

ças atendidas pelas creches se

concentram neste horário e ape
nas 25% utilizam o horário da

madrugada e noite a dentro.

Segundo a secretária Maria
Luiza Vasel. "o levantamento

Até agora 5 estabelecimentos
foram interditados para
regularização e, segundo o

secretário, já estão quase todos

regularizados. "Devemos ressaltar
que existem irregularidades que
não obrigam uma ação mais

rigorosa .da- vigilância sanitária o

que seria o fechamento temporário
do estabelecimento, mas de

qualquer maneira os problemas
"Esse tempo de regularização detectados até agora , são

vai depender dos problemas Pasold: "Rigor e fiseatizeção" assustadores", disse o Pasold,
detectados. Há casos que devem acrescentando de que já se

fiscalização", afirmou Pasold. di b Ihser aceitados na hora, como é o progre lU muito, mas o tra a o

exemplo da falta de higiene, se se Ao final do prazo determinado, deve ser contínuo sob pena de

precisa limpar, limpa-se no ato da os fiscais retornam ao tudo "alte a ser como era antes.
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-, de processamento dos produtos,
inclusive em relação ao fluso das
aves a animais abatidos. E dentro
das condições e necessidades de
cada proprietário é determinado
um tempo específico para que a

situação seja regularizada".

nários.
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Esportivas·
\ i

Paulo Ricardo Mac/JadoII

1"CopaSuburbana
A Liga Jaraguaense de Futebol, através de seu presidente

sr. RalfManke. convida a todas as equipes da regido para
participarem da 1 a Copa Suburbana de Futebol, onde serão

disputados dois troféus, emhomenagem e Gerson Rincos e 25

anosMalhasMalwee.

Poderão participar qualquer equipe, mesmo sem estádio

próprio a taxa de inscrição e adminsitração será de CR$

200,00poratleta, as inscriçõespoderãoserfeitas atédia 41!(J/
93, às 17 hs na sede da Liga.

2"dil'isão

A equipe do SER Vitória acabou sagrando-se campeão da
20 divisão de amadores de 1993. ao empatar com o GE

Gartbaldi em 2 a 2 no último final de semana.

O Vitória conquistou o título de forma invicta, o vice

campeonatoficou com oGaribaldi. A equipe do Vitória ainda

ficou com o artilheiro da 20 divisão Gi/mar Corso, 20 gols
marcados e o goleiro menos vazado Ademir deMelo, 8 gols.

CampeonatodeSeniors
Pelo campeonato de Seniors em sua 70 edição o Guarani

acabou conquistando o título ao vencer oAmizade por 3 a 1.

As equipes campeã e vice, levaram o troféu a Gazeta, e
ainda as equipesdoGuarani eAmizadeforampremiadas com
medalhas.

Rápidas
*Mais uma vez o Criciúma voltou a decepcionar a torcida catarinense
jogando fora de casa, mas precisamente em Curitiba, o tigre acabou
derrotadopeloParaná Clubepor2 a O. A equipenãovem apresentando
poder de reação quando joga fora do Heriberto Hülse. É uma pena,
já que a equipe 1 aclassificadado grupoD irápross�irnocampeonato.
Mas para isto o tigre terá que beliscar pontos fora de seus domínios.

. * Está defmida aOlimpíada da virada do século, será na Austrália, em
Sidney no ano 2000. Os australianos estão festejando até hoje a

escolha de seu país para sediar um evento tão importante no mundo.
Enquanto ii Austrália sorria pela escolha, os chineses choravam por
não serem os escolhidos.
*Ainda repercute o titulode campeãoda I"divisãodaLiga Jaraguaense
de Futebol, pelo CIUZ deMalta que venceu o Estrella dentro de Nereu
Ramos. É uma pena que os atletas e torcedores do Estrella, não
admitindo a perda do título tenham partido para a violência, contra o

trio de árbitros, no futebol tem que saber perder e ganhar, respeitando
se uns aos OUU·os.

'Jean Beno &hreiner Lucht
Médico - CRM 5457 - CPF 561827329-20

GINECOLOGIA E OBSTETRíCIA
Consultório: Avenida Mal Deodoro da Fonseca, 429 - Sala 7

Edifício Florença
Fone: (0473) 72-0395
89251-701 - Jaraguá do Sul- sc

Dinho foi penalizadocem duzentos dias

Dirigente suspenso
da Taça Guaramirim
Guaramirim - A Comissão

Julgadora da Ia Taça Guaramirim
de Futebol de Salão decidiu em

reunião realizada ontem à tarde

suspender por 200 dias o atleta e

diligente do Avai Esporte Clube"
lrvandro Luiz Zomer, em

decorrência de atos de indiciplina
no jogoprogramado para a semana

passada pela 3a rodada do

campeonato, que acabou não

acontecendo pelo descum

primento da decisão da comissão a

respeito de protesto anterior.

O Avai havia
-

sido penalizado
com multa de um salário mínimo

vigente e perda de dois pontos,
por não estar habilitado para o

jogo contra o time da Lanchonete
Vick, pela 2" rodada do certarne. A
multa que deveria ser paga antes

do jogo seguinte, contra a equipe
do Calçados Maluta, não foi

quitada em tempo hábil, por
negligência do presidente do

clube, que recusou-se a pagá-la.

Uma vez caracterizada a

ilegalidade de condição o jogo foi

dado por encerrado, com

respectivo relatório do árbitro da

partida.
Por sua vez a comissão decidiu

não punir a equipe que, segundo
os membros da comissão, não

poderia sofre sanção por uma

atitude isolada e o diligente da

equipe, que também é vereador no

município, recebeu penal pesada.
Além da suspensão o time será.
advertido e perde os pontos da

partida, ficando sem condições
de obter classificação para a

próxima fase.

Juventus

Parceladadívida com aprevidência
Jaraguá doSul- Os clubes de

futebol profissional de Santa
Catarina estão negociando as

suas dívidas com a Previdência

Social, que totalizam cerca de 275
milhões de cruzeiros reais

correspondente a 4,4 milhões de
UFIRs. O Grêmio Esportivo
Juventus já parcelou a sua dívida
de 82.315 UFIRs - cerca de CR$
5,2 milhões -, em 60 meses e paga
uma cota equivalente a 1.371,93

UFIRs mensalmente - mais ou

menos CR$ 86mil.

A Lei 8.641193, instituiu um

percentual sobre a renda bruta
das arrecadações de jogos como

sendo a contribuição patronal do
clube -vos 8, 9 ou 10 por cento,
descontados dos funcionários
do clube, continuam sendo

obrigações mensais. No caso do
Juventus a Previdência 'deverá

faturar - caso a média de público
seja a mesma do campeonato
catarinense, 2 mil pagantes - cerca

de 'CR$ 10mil por jogo,

Desde a vigência da nova

modalidade de recolhimento por
parte dos clubes de futebol

profissional - de I ° de julho a 7 de
setembro -, a previdência reco

lheu CR$ 1,2 milhões em Santa
Catarina.

Voleibol em

Jaraguá do Sul sedia Guaramirim

encontro sul brasileiro tem certame

Motociclismo

Jaraguá doSul- OClubeMoto
Giro de Jaraguá do Sul, realizará
nos próximos dias 30 e 31 de

outubro, o 3° Encontro Sul
Brasileiro de Motociclismo de

Jaraguá do Sul. De acordo com os

organizadores deverão chegar a

cidade, cerca de 400 motoqueiros
com máquinas de mais de 750
cilindradas de potência.
A programação prevê pas

seios ecológicos pelo Parque
Municipal das Cachoeiras de

Corupá e pelo Parque Ecológico

daMalwee e à noite no Caesar's

Club, a "noite dosmotociclistas".
Alem disso está programada

para o dia 31 de outubro (domingo),
a realização de uma etapa do

Campeonato Catarinense de Su

per Cross, cuja pista está em

construção.
Participam motociclistas pau

listas, mineiros, gaúchos, parana
enses e catarinenses, São espe
rados

-

alguns integrantes do
clube das Halley Davidson de São
Paulo ..

Guaramirim - Começa no

próximo dia 2 de outubro, a I"

Taça Guaramirim de Voleibol
Masculino e Feminino promovido
pelo setor de esportes da secre

taria municipal de Educação,
Cultura, Esporte, Turismo e Lazer.
Ao todo são oito equipes no

masculino e seis no feminino que
disputam o campeonato.

Nodia 1o,sexta-feira, osdirigen
tes ainda deverão se reunir com a

comissão organizadora para
apresentar as carteirinhas dos
atletas devidamente preenchida.
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