
Aberfuraontem
.c. v

Com.R$ 0,8540 R$ 0,8560
Tur. R$ 0,83 R$ 0,86
Regional ontem
Par.R$ 0,85 R$ 0,86

CR$ 2.750,00 = R$ 1,00
- A taxa média de desem

prego aberto caiupara
4,53%emoutubro contra
5,05% verificado em
setembro.

Cadernetas depou
pança com aniversá
rio amanhã, l=de
dezembro, terão um
rendimento de
3,4356%.

Novembro· CR$ 15.021,00
Dezembro- CR$ 18.759,00
Janeiro- CR$ 32.882,00
Fevereiro- CR$ 42.829,00

. Mínimo fixo • R$ 70,00
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Santa Catarina

Juventuspeg
·

se

hoje· à noite em jogo duro

CATARINENSE

o Grêmio Esportivo
Juventus joga hoje à noite, em

Ploríanópolís, suaprímeírapar
tidapela fasesemifinaldo cam
peonato . catarinense contra o

Figueirensenoestádio Orlando
Scarpelli. Os dois times voltam
a jogar entre si no domingo, 4,
no estádio João Marcatto. O

Juventus viajou ontem, no iní

cio da noite, depois de um trei

no recreativa realizado à tarde.
O ambiente no clube é dos me

lhores possíveis, com os joga
dores bastante motivados com
a boa campanha realizada até

agora. Umempatejáestásendo
considerado como um resulta

do favorável para o segundo
jogo.

Página 12

Ferjampliasuas
instalações com
maissalasem 95

Biblioteca Pública do Estado

Página 5 Treino recreativo ontem à tarde no João Marcalto

Dalmar

Passagem s6 para pedestres e ciclistas

SEGURANÇA . ,

Ponte pênsillreduzirá
. o número de �cidentes

Já está concluída e em

.

. uso a ponte pênsil
construída sobre o rio

ltapocu (proximidades do
/

Portal de Jaraguá do Sul),
ao lado de outra em

concreto armado. Para

uso exclusivo de pedes
tres e ciclistas, a ponte
dá mais segurança à área

que é o principal acessoI

à cidade. Página 5

Polícia Militar Me rde 11 anos

mals equipada espancado pelo
para o trânsito padrasto cruel

Página6 Pâgina l I

Fon�8x(0473)71�91
, Jaraguá do Sul· sc
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ReminiscênciasEDITORIAL

Iseô éBrasil
o eclipse total do séculoA linguagem mais notável dos políticos

eleitos sob o signo dásmudanças e da transição
nacional do sistema caótico para o sistema

consensual, aomenos pelo imaginário coletivo
epelo anseio dos inocentes eleitores nacionais,
traduz-se num sentímento pouco explicitado e

nadacompreendido atéeste instante, porabso
luta ausência de parâmetros: governabilidade,
parceria, interação, suprapartidarismo. Disso
se faia e se propala deste quando, apanhando
'feito boi ladrão, o povo conduzia e reconduzia
os anões doOrçamento'àsCasas doCongresso
e investia em governos os assaltantes de sua

boa fé, tipo Haroldo Leon Peres, Fernando
Collor, João Alves e semelhantes de vulto

menor, dopassado e do presente. ,

Parece - menos mal! .. que o hábito da surra

moral acaba funcionando e a gente aprende.
Mas não é tudo. Ainda falta aprendermos a

julgarmosmelhoros cínicos, os hipócritas e os
malversadores contumazes. Aqueles que, de

rabo preso e mãos sujas, volta e meia entram

no âmago do poder e o assaltam sem qualquer
resquício de pudor.

Em qualquer país civilizado - ou sério -

destemundo velho bastariaumacontarejeitada
como administrador, um deslize frágil na vida
civil ou um escorregãomoral para alguém não

conseguir nem Ijmçac.:se candídato, quanto
mais eleger-se.

'

Como estamos no Brasil, istoé quase uto

pia. Quase? Ora, não sejamos eufemistas: é

utopia.
E não aprendemos. O senhor Luiz Antônio

FleuryFilho sai do governo de São Paulo com

umaaposentadoriaque, emjaneiro, lhe renderá
R$ 12 mil por mês. Se ficasse como membro
do Ministério Público, ganharia R$ 2.300,00
de salários.

De novo o político faz apopulação de refém
e cruza o limbo do poder por cima. Isto é

Brasil.

A foto que aparece aí embaixo é
amais recente reminiscência, pois,
completa hoje vinte e seis dias.

Ela foi feita da sacada do 6°
andar do edifício "Jacob
Emmendoerfer" , no centro da cida
de de Jaraguádo Sul, às 11horas, de
3 de novembro de 1994, quando o
mundotodoaçompanhavaum fenô
meno queini�uém de nós verá tão
cedo nos próximos anos, por aqui,
mas que p�sa a ser motivo de
acurados estpdos pelos cientistas

que vieram â Santa Catarina para
pegar as melhores imagens e co

lhendo material eletro-magnético
para sabera influência que deve ter
causado às regiões afetadas com a

brusca ausência do sol sobre uma

vasta região do planeta Terra.
Ao ser tomada a foto, ela foi

feita sob uma sensação diferente
das que costumeiramente se costu

ma fazer.Em plenamanhã tinha-se
a impressão de um profundo' silên
cio, os poucos veículos que
trafegavam pelas vias públicas não
eram quase notados. No prédio à
direita nota-se a sombraque denota
que émanhã, mas nas ruas (na foto
não dá para ver))as luzes subita
mente se acendiam, os edifícios nos
fundos perdem sua nitidez, os

morros que formam o maciço do

Jaraguá, ainda tomamcoresdeverde
diferente,mas têem-seanítidaemo
ção de um brusco anoitecer em ple
namanhã, uma espécie de fim-do
mundo, não fosse a preparação da

população pelos meios de comuni
cação, contando passo a passo, o
fenômeno - raroemaravilhoso - que
haverá de ficar registrado por essa
reminiscência para passá-la às

gerações seguintes, de como ele foi
visto na Pérola do Vale do Itapocu.

The day after da 73· primavera
doBarãodoItapocu, ficarámarcado
nos registros dos acontecimentos
importantes de Jaraguá do Sul e

região. No verso da foto ficaram
anotados o dia (3/11/1994), a hora
(11:00), a sensação de uma noite

que chegava e, curioso, o alumínio
do parapeito, normalmente quente,

apresentava-se com características
de frio, ;lendo provado por diversas
pessoas, que tinham a mesma

impressão. Em pleQa manhã. Em
Criciüma Ie no. outro extremo,

Chapecô,
� ficou noite Por alguns

minutos e, a- televisão mostrava as

cidades ilwÍÍin�as e es veículos
com os seus faróis ligados,
repetindo as estações de TV, cenas
entre às 9:43 e às 12:45 horas, da
quinta-feira, dia 3/11/1994, para a

observação do último eclipse solar
neste .sêeulo no Brasil, fenômeno
que foi total no Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, 'com
apresençade váriasmissõescientí
ficas internacionais concentradas

j
,

•

nos pontos de melhor observação
do fénômeno.

'

O próximo eclipse total que
poderáserobservadonoBrasil, será
em Pernambuco e na Paraíba e só
acontecerá em 2 de agosto de 2046.
Antes disso, nas regiões Norte e

_Nordeste, 'sô ocorrerá um eclipse
anular em 15 -de abril do próximo
ano.

Cie�tista;J�e�plicam qUfo�cli�
se solar acontece quando a Lua se

interpõe entre o Sol e a Terra e,

como o diâmetro aparente seiguala
ao do Sol, a ocultação deste.pela
Lua ácontecetácommna totalid;.ae
observada, no corrente ano, em Foz
do Iguaçu> PR, � em Griciúma
SC., as regiões que tinham a grande
oportunidade de conferir 100% do

,

grande espétáêuio do Sol.
Até o moment!\) 'em' que .essa

reminiscência era escrita n� �� ti
nhamnenhumanotíciadeocorrêncía
da "cegueira de eclipse", qúe!'é'�
ocorrência.do olhardiretoparaalus
solar, causando a qqyimadura de
retina,causando danos permanentes,
danosque sãoirldolores e prejudicam
sem perceber. Para essa alta

concentração de raios soliU;C's cprrr�
se o risco de numa fração de segun
do ocorrer o cozimento da rétiha\;
informa o prof. Antônio Guedes, da
Associação Astronômica Galileu

Galilei" ,. v". ' '1

Fritz von l.ragiaá -' t;1l94�

Apontamentos para.a história do Rotary
* Eugênio Victor Schmöckel'

Os Distritos 4650e4740de R.
I. estão de parabéns com o lança
mento do preciosíssimo livro

Apontamentos para a história
do Rotary em Santa, Catarina,
velho sonho do fraterno amigo e

,companheiro Egon Schultz,
rotariano
de escol;
sócio do
Ro t a r y
Club de
Joinvil

le-opri
me i r o

club ro-

panho o trabalho do companheiro
Egon Schultz e são daquela época,
quem sabe antes mesmo, a sua

constante preocupação com o seu

clubede serviço queeledestacana
tábula bibliográfica: Rotary, seu
início e expansão em Santa
Catarina.
Li o livro de um fôlego só e as

passagens narradas pedem que a

gente não interrompa o colóquio à
distância que o livro proporciona,
mexendo com acontecimentos em

que ambos fomos partícipes.
Os registros, as fotos de amigos

e companheiros que já deixaram o

nosso conVIVIO, a árvore

genealógica, odesenvolvimentodo
distrito;o redistritamento e o novo,
a minúcia de dados da fundação
dos clubes, as Conferências e As
sembléias distritais, as Casas da
Amizade, aFundaçãoRotária (Ah,

a Fundação Rotária das muitas

preocupações e dos benefícios

inimagináveis para ahumanidade,
a Pólio Plus e os vastos

programas!), o TorneioGijo, tudo
isso e maís alguma coisa mexe
coma gente, e como é bom reviver

pela leitura do que o companheiro
Schultz intitulou de apontamen
tos e não vamos contraditá-lo

porqueele sabe o que faz, mas que
é a mais pura História do Rotary
em Santa Catarina, lá isso é!

Edição pela Impressora
Ipiranga S/A., de Joinville com

305 páginas é o que de mais vali
oso existe e não deveria faltar na
estante de cada rotariano. Valeu,
companheiro! Cumprimentos à
Hilde que te acompanha nesta

jornada.

livro

po!ose!
/idoe
!e/ido

tário deSantaCatarina,governador
,

1971-72(Dist.465),protótipodos
seguidores do emérito fundador de
RotaryInternational - PaulPercy
Harris, club que daqui dois lustros
busca o centenário de sua existên
cia. Por mais de trinta anos acom- * Jornalista

EugênioVJcmrSchmöckei
DlretorGeral

Av. Mar.chal D.odoro da Fon..ca, 122 •

l' and., ••ala 1 • J., ué do Sul· se
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SUCESSÃO

Retranca
.

(C.M.) Konell diz que poderá ser

candidato a prefeito em 96Os erros
o governadorAntonio Carlos Konder Reis enumerou
três razões para a derrota dos candidatos do PFL e

PPR à sucessão estadual: 1) decisão do senador

Esperidião Amin emdisputar a presidência da
República; 2) nomes para substituí-lo com o PPR

impondo a candidatura de Ângela Amin e 3) acordo
entre Ângela e seu vice, Milton Sander, dando a este o

direito de ser o candidato a governador em 98, sem o

conhecimento do PPR e do governador.

J araguádoSul - O deputa
do eleito Ivo Konen (PMDB), que
foi prefeito na gestão passada po
derá vol-

escalão do novo governo do Esta

do, Ivo Konen adiantou que o

município não terá nenhuma se

cretaria.

Isso porque, segundo ele, o

governador eleito Paulo Afon-
.

so Vieira pretendedistribuí-las
.

entre as cidades que lhe deram

uma representação política de

maior densidade. Mesmo as

sim, ontemKonell referendou o

nome do ex-vice-prefeito
Adernar Duwe, candidato der

rotado ao Senado, para assu

mir a presidência estadual da
Celesc. O nome do indicado já
está com o governador eleito
Paulo Afonso.

tos por Jaraguä do Sul e Vale do

Itapocu, estiveram no restaurante

Itajara, segunda-feira, 28, ànoite, a
convite do Clube de Oratória e

Liderança, paraexpor idéias de tra
balho e responder a ques
tionamentos.

Sobre a sucessãomunicipal, Ivo
Konell foi bastante direto: disse

que nunca escondeu que, se o

partido dele precisar estará a dis

posição para disputar a eleição.
Recentemente, o deputado eleito

pelo PMDB chegou a insinuar que
suamulher,CecíliaKonen, seria a

candidata natural do partido. A
respeito daparticipação deJaraguä
do Sul na composição do primeiro

lar a dis

putar o

cargoem
1996.
Embora
não te

nha afir-

Oportuno
Prefeitura de Jaraguâ desen
volvenasescolas um importante
programade resgatedacidada
nia. Com ele as crianças
aprendem a respeitaros símbo
los nacionais, autoridades,
personalidades ilustres, etc.,
como também a ter disciplina
em suasvidas. Dia 1°,14 horas,
será a vez da escola Albano
Kanzler.

Esbanjando 1
Imensos out doors espalhados
no Vale do Itapocu agradecem
os votos recebidos por Ângela
Aminna região. Outemdinheiro
sobrando da campanha ou é.

desencargo de consciência de

alguém que não colaborou com
o suficiente. Se não for uma

coisa nem outra, etuão é puro
deboche contra a miséria que
aqui também existe.

mado ex-

plicitamente, Konell deixou claro

que uma reeleição à prefeitura de

Jaraguá do Sul está nos seus pla
nos. Ele, juntamente com Geraldo

Werninghaus (PFL) e Udo Wag
ner (PPR), três dos deputados elei-

CONTRA

Udo eWerninghauscondenam isençãoPreenchendo
Aos poucos o prefeito Victor
Klein (Guaramirim) vai

preenchendo cargos vagos em

algumas secretarias. Depois de
nomear o médico José
Constãncio de Albuquerque
para a Saúde, Klein deve
anunciar nos prâximos dias o

ex-prefeito José Prefeito de

Aguiar como o titularde Obras.
Problemas de saúde ainda im

pedem o retorno de Esmeraldo
Chiodini para a Educação.

Esbanjando 2
Atitudes idênticas tomaram os

deputados Ivo Konell (eleito)
LuizHenriqueda Silveira, Pau
lo Gouvêa da Costa (eleito),
senador YilsonKleinubing (elei
to), GeraldoWerninghaus(elei
to) entre outros. Melhor seria

quecolocassememprâticaaque
le famoso discurso de campa
nha em favor dos pobres. Con-

.

vencendo os que osfinanciaram
aaplicarodinheiroemcomida.

do jomal"ANotícia",naruaEpitácio ,

Pessoa.O escritório, que funcionará
durante o horário comercial, terá

funcionários à disposição da comu
nidade jaraguaensé para encami

nhamento de sugestões e reivindi

cações ao deputado. A coordena

ção deste escritório, provavelmen
te ficará sob a responsabilidade do

ex-prefeitodeMassaranduba,Dávio
Leu. Com isso, Wernínghaus disse

que pretende ampliar seu trabalho

como deputado, atuando também

Jaraguá doSul-Os deputa�os
Udo Wagner (PPR) e Geraldo

Werninghaus (eleito) posi
cionaram-se frontalmente contrá

rios à isenção pura e simples do

recolhimento do ICMS por parte
das microempresas, como prome
teu o governador el\eito Paulo

Afonso Vieira. Ambos defendem

que a carga tributária que hoje

deverão levar este posicionamento
à Assembléia Legislativa no pró
ximo ano, a isenção deste tributo

trará sérios problemas de caixa

para o novo governo que, se pre
tende promover ações de vulto e

de Interesse estadual, terá que ter
orçamento. O'deputado eleito Ge

raldo Werninghaus disse que pre
tende inovar em seu trabalho par-

pesa em cima deste segmentopro-. lamentar a partir do próximo ano.

dutivo - omaior gerador de empre- Para isso fará funcionar, a partirConfirmando
A confirmação feita pelo depu
tado eleito Ivo Konell, de que
pretende disputar de novo a

prefeitura de Jaraguâ do Sul

(antecipadoemagostopeloCP),
não causa maior impacto. Esta
foiaprincipal razão de teracei
to candidatar-se à Assembléia

Legislativa. Agora ele jä tem o

termômetro político para a su

cessão municipal em 96.

Semnada
Paulo Afonso Vieira serä
recebido em Ja raguâ do Suldia
3 de dezembro, por lideranças
peemedebistas das regiões
nordesteenorte. vemagradecér
a votação recebida nestas

regiões e anunciar que Jaraguâ
e o Vale do ltapocu não terão

nenhum representante no

primeiro escalão de seu governo
(secretariado ).

dejaneiro dopróximo ano,umescri-gos diretos - seja diminuída.
Segundo os parlamentares, que tório onde hoje funciona a sucursal fora da Assembléia.

NACIDADE

Paulo Afonso vem a Jaraguá no dia 3
Jaraguá doSul-O governador Além de agradecer a votação gações dos municípios que rece-

eleito Paulo Afonso Vieira vai es- recebida nestes municípios, a berão dia 3 o governador eleito em
tar em Jaraguá do Sul no próximo exemplo do que tem feito desde Jaraguá do Sul, têm audiência

sua eleição em 15 de novembro, marcadaemFiorianópoliscomPau
Paulo Afonso deverá fazer uma . lo Afonso Vieira. Naquele dia, no

dia 3 de dezembro; A convite do

PMDB,Vieira reúne-se apartirdas
9 horas no auditório do Sindicato

dos Trabalhadores na Indústria do

Vestuário com coordenadores de

sua campanha em Jaraguá do Sul,

Corupá (onde foi vitorioso contra

Ângela Amin), Guaramirim,

Schroeder, Massaranduha, Cam

po Alegre, Rio Negrinho e São

Bento do Sul.

�I· ICEMACHINE
��c" E��/� COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.

Peças 'Originais Consul, Prosdôcimo, Brastemp,'
White-Westinghollse, Gás Freon, R-12, R-22

Centro de Treinamento do Besc,
serão tratados. assuntos de caráter

administrativo de cada um destes

municípios. Como Vieira tem dito

que não fará· um governo
discriminatório, a esperança em

relação a verbas do Estado para

obras príoritárías é bastante gran
de.

explanação sobre seus primeiros
atos como governador a partir de
1 °de janeiro do próximo ano.Deve,
aindasesclarecer os critérios que

tem adotado para a formação de

seu secretariado e a indicação para
os postos de comando das esta

lais e fundações.
Já no dia 6 de dezembro, dele-

Fone/Fax

(0473) 73-041'9
Rua Pedro Francisco Klein, 167
Guaramirim • SC
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JaraguádoSul, 30 denovembro del994

MUDANÇAS

Mais 50 quilômetros de Comis�ãoe�tzulaforn;as
.
- ·

taâ de racionalizar servIços
ruasseraopaVlmen os

JaraguádoSuI-Umacomis- tudos.demodo atornar o serviço
são especial nomeada pelo publico mais eficiente, interna e

prefeito Durval Vasel já está externamente.

trabalhandoembuscadesoluções Com isso se quer, também,
práticas que possam viabilizar a legalizar a situação funcional' em
racionalização do quadro de sua plenitude, dando caráterdefi
servidoresedos serviçosprestados nitivo às regras constitucionais,
pelamunicipalidade à comunida- cujo iníciodeu-secom o concurso

de. Entre outras coisas, a comis- público realizado pela atual

são estuda a terceirização de administração que, pela primeira
serviços, parcéuização, locação vez, atendeu ao que disciplina a

de equipamentos, turnos legislação vigente. 'As mudanças
alternados de trabalho e que serão efetuadas apös conclu
enxugamento do quadro de fdos os estudos dacomissão espe
funcíonários.jäapartirdejaneiro cial, incluem, segundo o prefeito
do próximo ano. Vasel, melhorias salariais.

Segundo o secretário de . "Acredito que esta medida

Administração, Sigmar Benno ajudará. em muito, para que o

Lucht, existem hoje na prefeitura serviço público sejamais eficien
de Jaraguá do Sul 1.203 funcio- te", disse o prefeito. Sobre os

nários, todos já enqua-drados à aprovados no concurso público, o
novasistemáticaintroduzidapelo prefeito .

afirmou que o

Regime Único, 781 não enxugamento do quadro não sig
enquadrados e 128 em cargos de nifica a contratação do mesmo

confiança ou comissionados. A número de funcionários que
intenção, até o final de 1995, é começarão a ser demitidos em

alterar o atual quadro com a janeiro. "Contrataçõessóemcaso
reforma administrativajá em es- de real necessidade", disse ele.

EM OBRAS

JaraguádosuI-Asecretaria
de Obras continua executando o

cronograma de pavimentação de

ruas em vários bairros da cidade,
com lajotas e asfalto. Ontem, um
projeto de fínancíamento orçado
em R$
3. 079
milhões ',e'eitll'o

telltofoi enca
minhado

emplistimD
110 (oizo

à Caixa
Econô-
m i c a

Fedéral,
contendo obras que irão beneficiar

regiões periféricas do município.

Entre elas, ruas dos loteamentos
Ana Paula II e III, Vila Rau,
Cohajas,TifaBleze,Á�Claras
e Tifa Schmidt.

. As vias estruturais ou

principais, segundo o secretário
de Obras, Afonso Piazera Neto,
terão projetos específicos de pa

vimentação asfáltica, enquanto
que as secundárias serão calçadas
com lajotas, numa extensão total
de 50 quilômetros. O processo a

serutilizado seráo dapavimenta
ção econômica, usado na rua Jú
lio Tissi, no bairro Nereu Ramos
(leia matéria abaixo) com total

o aprovação.

Oprojeto encaminhado ontem
à Caixa Econômica Federal tem
boas chances de aprovaçãojáque
aCEF dispõe de verbas específi
cas para esta fmalidade. Tão logo
o dinheiro seja liberado a

prefeitura pretende iniciar imedi
atamente as obras, algumas delas
antigas reivindicações das comu
nidades que serão beneficiadas.
Os trabalhos de pavimentação
implicam na implantação de

infra-estrutura, como rede de

águas pluviais e esgotos, e que
também será provídenciado; sa
neando as áreas que ainda não

dispõem destes serviços.

Rua Júlio Tissijá estápavimentada
JaraguálNereu Ramos - A

primeira experiência de pavi
mentaçãoeconômícajäfoícon
cluída no bairro Nereu Ramos,
numa extensão de 1,3
quilômetro na rua Júlio Tissi.
Este tipo de pavimentação con
siste na mistura de material
(dinacal) no leito de terra da

rua, dando-lhe textura e

endurecimento, com revesti
mento posterior de uma cama
'dadeasfaltodetrês centímetros .

de espessura. O tempo de vida
útil estimado é de no mínimo
cinco anos de pleno uso,
conforme análise técnica feita
anteriormente. O mesmo

material passará, agora, a ser

utilizado pela prefeitura em

outras regiões da cidade, espe
cialmenteem vias de tráfego de

transporte de massa que de

mandam aos bairros mais po
pulosos. Terminadaapavimen
tação, a prefeitura providencia
agoraacolocação demeio-fio e

a pintura das faixas de sinali

zação. A obra na rua Júlio
Tissi foi uma reivindicação
apresentada na Câmara pelo
vereador Paulo Floriani.

SOCIEDADE RECREATIVA

ALVORADA
EditaldeConvocação

A Diretoria da Sociedade Alvorada, no uso de suas

atribuições, convida todos os seus sócios para a As-
o

sembléiaGeralOrdinária, a realizar-se no dia04/12/94.
Assuntos:Prestaçãode contas referenteano/94;

Eleiçãodanovadiretoria;
Assuntosgerais.

Convocação: Em 12 Horário - 7:00hs;
Em 22 Horário - 8:00hs;
Em 32 Horário - 9:00hs;

Com qualquer número de associados p-resentes

Gerhardt Schünke
•

Presidente

II
II

JI1AÇA-NftS IJIIA VISI'I'A
POSTO BE VENDAS JUNTO A FAllilICA,

llUA JOINVILLE 1346
LOJAS BALKAll - AV. GETÚLIO VMIGAS, 128

.IAI"(.IJA I)et SIJl. - sc
I�f)NI� 7 I - I (;(.(;

• MalhasOalmar
"em a pronta entrega: Meia malha,
moletln"o,moleton liso e camurçado
totalmante marcerizado, labricados
com a malhar tecnologia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AMPLIAÇÃO

Ferj terá mais quatro Prefeitura vai em b�sca
l

.

.

t
·

d 95
de verbas para projetos

Sa as a par zr e Jaraguá do Sul - o prefeito péia, tentando obter empréstimo

J
'

Durval Vasel segue hoje para para os dois projetos com custo

araguádoSuI-Asobrasde do educandário é ter quatro salas cânica até o segundo semestre do Brasília, levando consigo dois ante- estimado emUS$ 4milhões. A fun

ampliação do prédio da Fundação prontas no início do ano letivo de ano que vem,masporcausadeurn projetos. Um deles destinado ao do perdido, aCE dispõe de US$ 20
Educacional Regional de Jaraguä 1995. decreto do presidente da tratamento dos resíduos poluentes milhões para projetos de sanea-

do Sul Aorodo serão maís z.röömsde República, assinado no dia Sde do atual depôsito de lixo da prefei- mento ambiental- o prefeito leva
(FERJ), M'(JJIj�'S "''I!J���'S

área construída que abrigarão 16 novembro, estáproibidaacriação
.1

tura e o outro para a implantação pessoalmente os projetos porque
estão ca- salas de aula, algumas das quais de novos cursos em todo o país,

poderão ser transformadas em até abril de 95. Por isso todos os
do novo aterro sanitário da cidade, o prazo de habilitação às verbas

laboratórios, conforme as necessi- projetos e cartas consultas que que será construído obedecendo a expirahoje. Prefeituras como as de

dades com a implantação denovos estão nos conselhos estaduais de normas e padrões estabelecidos Recife, Maceió, e Belém já se

cursos. Educação, terãodeserarquivados pelalegislaçãovigente.EmBrasília, habilitaram com' projetos
ano que vem Segundo a Diretora da Ferj, e os dois de Jaraguá do Sul terão Vasel terá urnencontro com repre- ambientais. "Nós vamos tentar

Carla Schreiner, era objetivo deserrefeitos. "Setivermossorte, sentantes da Comunidade Euro- também", resumiu Vase!.

implantaros cursos de 'Tecnólogo talvez teremosestescursosapartir
emMercado eTecnólogo emMe- de 1996", disseaprofessoraCarla.

Jaraguá do Sul, 30 de novembro de 1994

minhan
do de

com

,., ,.,

naoserao

implantados
o

acordo

crono

grama
traçado no inícioda execução dos
serviços.Apreteosãodesdírígentes

Rua Marechal Deodoro da
Fonseca esq. cl :João Marcatto

Fone: 71-8553

Obras de ampliação estiio dentro do cronograma

Moda
FEMIHIHfi E MfiSCalIH*,

CARMIM
SPECTOR - INDÚSTRIA E
COM�RCIO DE COURO

traditional

TRADE MARK

Rua Emßio Carlos Jourdan, 6,2

LIXO

PASSAGEM

Pedestres e ciclistas têm
mais segurançacomponte
Jaraguá do Sul � Já foi con

cluída a construção de uma

ponte pênsil na divisa dosmu
nicípios de Jaraguä do Sul e
Guaramirim (em frente ao

Portal) ao lado de uma outra

de concreto armado, sobre o

rio Itapocu. A ponte dá, agora,
total segurança à passagem de

pedestres e ciclistas, evitando
freqüentes acidentes naquele
local, principalmente atrope
lamentos, já que se trata de

uma região com grande e con

tínuo tráfego de veículos - é o

acesso principal à cidade.
A obra foi construída em con

vênio com as prefeituras de

Jaraguá do Sul, Guaramírim e

Schroeder, pois é de interesse das
três cidàdes. Segundo o prefeito
Durval Vasel, a opção por uma

ponte pênsil e não uma passarela
lateral que não exigiria tantama
nutenção, deu-se para preservar -

urna das características da colo

nização germânica - em Jaraguá
do Sul, cidade cortada por dois'

rios de médio porte, existem

várias delas em uso.

:Muito o6rigaáo sr. prefeito municipal; 'lJurrJa{ 'llasel
:MuiXo o6rigaáo sr. vereador á.F 9I[,ereu !l{amos, Pau{o�{oriani.

:Muito o6rigaáo sr. secretário de 06r45, .JlLfonso Piazera.
Pefa o6ra realizada na rua. Julio 'Iissi, foram anos áe

sofrimento com a poeira, mas vafeu a pena.

JIoje temos em 9I[,ereu !l{amos, uma rua. asfaCtaáa epodemos
avariar a áiferença entre asfaCto eparafefepfpeios .

.9I.proveito aquià oportuniáaáe epeço (UJSnossos po{fJ:icos que
esqtu!f'lm aspedras. ,

�
Muito o6r{gaáo.

Morador da rua Julio Tissi - Nereu Ramos

�ercíl(J �rewis(J1
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RNANÇAS

Podcio . Militar equipada Guar�mirimvaiterr�al
,

J\'
.

d crescimento da receitabafometro e ra ar CuaranHrlm - Apartirdopró- sibili tando que ° setor fosse�'. ximo ano, a prefeitura de informatizado.
Guaramirim deverá ter um cresci- Este trabalho encerra-se no fi
mento de 303% da receita orça- nal do ano com a revisão do COOi

MnaI DawId MuNMlOP mentária prevista, o que represen- goTributárioMunicipal, destacan
taráumacréscimo líquidoem tomo do-se a atualização da Planta Bã
de R$ 360 mil. Isso, segundo o sica de Valores que determinará a

secretário de Administração e Fi- base de cálculo para 0 IPTU em

nanças.JaírTomelín.em íunção de . 1995. Hoje, a arrecadação tributá
um trabalho de recadastramento ria da prefeitura representa ape
do atual cadastro de imóveis do nas 2.9% da receita orçamentária
município cujos valores estão bas- prevista. Com a i�pl�ntação do
tante defasados em relação ao novo serviço, que possibilitarã,
mercado. inelusive, a emissão de carnês do

Segundo Tomelin, não se trata IPTU pela própria prefeitura, este
de uma ação visando aumentar os percentual subirá para 11.7%.
valores do IPTU - Imposto Predial

. "Foi o grande trabalho realiza
eTerritorialUrbano esimumacor- . do este ano pelo setor de Finanças
reção dos valores atuais. Disse o

'

e que exigiu muito planejamento",
secretário que isso também permi- ressaltou Tomelin, acrescentando
tirá um maior controle sobre o que, a partir do próximo ano a pre
que é lançado em termos de feitura terá muito menos prejuízo
IPTU, já que hoje existe muita com a arrecadação do IPTU. O

inadimplência. Mas, para que es- sistema permite que no próprio bal
tas ações pudessem ser imple- cão (;) contribuinte saiba quanto
mentadas, a prefeitura investiu deve, podendo pagar diretamente
um total de R$ 34 001 na compra no caixa já que depossedecertidão
de equipamentos e sistemas, pos- negativa ou ir ao banco.

SEGURANÇA

com
1 ,

JaraguâdoSui - APolícia
Militar recebeu ontempela ma
nhã, da prefeitura, em regíme de
comodato, um bafômetro e um

radar, equipamentos que apartir
de agora passam a serutilizados
no policiamento do trânsito da

cidade.

Segundo 861
o capi
tão Sér- ocidentes
gio de

Oliveira,
em

IOmesescoman

dante da
3a Com"
pua do 8° Bata1hão da PM,
até então era preciso ir à

Guaramirimparaqueomotorista
supostamenteembriagadopudes
se fazero testedobafômetro. Ou

que aPolíciaRodoviáriaFederal
se deslocasse a Jaraguá do S1.I,I
trazendo o aparelho de seu uso,

"No caso 'de excesso de velo-.
cidade também o. flagrante se

.

tomava difícil", disse o capitão,
pela inexistência de um radar.
Os equipamentos, comprados a

um custo total de R$ 6.800,00,
darão à polícia reais condições
deprovas técnicas paraautuaros
infratores. Com base em dados
estatísticos levantados pela fM,
o capitão Sérgio de Oliveira
mostrou números inequívocos
sobre os acidentes de trânsito

registrados em Jaraguã do Sul,
entre os meses dé janeiro e

outubro, causados em- sua

maioriaporexcesso de velocida-
de e embriaguês.

'

Estatísticas
Nada menos que 3.871 mul-

Entrega dos equipamento. no gabiMle ,40prefeito

tas foramaplicadasnesteperíodo; .

permanente ao ladodaprefeitura,
775 acidentes ênvolvendo t.682 complantão24horas.Nesteposto
veículos; 87 acidentes com víti- haverá uma ambulância, com
mas. dos quais resultaram 15 motoristas e elemento treinado
mortos; 323 veículos e 44 para atender, de imediato,
carteiras de habilitação qualquer pessoa que necessitar

apreendidas. Estima-sequeexis- de socorro médico em qualquer
tam, hoje, em: Jaraguä do Sul localdomunicípio.Opostoestará
cerca de 30 mil veículos

.
equipado, ainda, com telefone e

automotores registrados e em outra viatura policiai. A idéia,
,

circulação. Com o radar a polí- segundoocapítãoSérgío.édeno
cia fará cobertura dos pontos futuro montar uma equipe de
mais críticos dacidade, exigindo pára-médicos e adquirir uma

por parte dos motoristas o ambulância totalmente equipa
cumprimento das velocidades da até mesmo para pequenas
máximas 'permitidas: 60 cirurgias, a exemplo do que já
quilômetros horários nas vias

.

existe em outras cidades

preferenciais e 40 quilômetros. catarinenses, como Blumenau,
nas demais. Joinville e Florianópolis. Para o

comandante daPM jaraguaense,
apartirdeum trabalhodeparceria
com o poderpúblico e a iniciati
va privada, sensíveis melhorias
poderão ser introduzidas no

serviçopolicial, adequaàdo aci
dade às suas reais necessidades.

Plantão

A partir de dezembro, com a

inauguração das reformas e am

pliaçãodapraçaÂngeloPiazera,
marcada para a noite do dia 3, a
Polícia Militar terá um posto

PARESTA CONSTRUINDO?

Reis dos.Metais
- COMUNICA

Solicite uma visita dó nosso representante e faça um orçamento
sem compromisso. Toda·llnha DQcol, Deca vá,las opções em
metais e acessórios ptlira b�nhelros, temos taml)4m toda linha de
fachadu"". Projetos para BWC, armários sob medidas, louças
sanltártas, banheiras e outros. Oba.: O melhor preço do estado.

ATENDE JARAGUÁ E RE(;IÃO
LIgue (0474) 33-8331· FALAR CIPEDRO·REPRESENrANlE

. �. 72-2218

,

A-BRISAS
.

Pára-brisas e vidros,
flOVOS e usados pC!lra

i automóveis.

Ern' Nereu Ramos oo

lado do campo Estrella.

:::::;;:::;:::::::::::::::::;;;��f����trrtrfmrrrfr�· :::::::::::::::.:.

r}{�:f::::::
�r� �rf��rt?�
................:::::::::::;

tJ@�]::�
.:;:::;:;:::;:::;
::::.:.:.;.::::.:
:::::' .. ;.�.:.:.

,

��:i :iii
:::::::::::

�;::�:�;�:;
f:::::::

.j:�;:r:�� .

. ,

'::::::�:
: Infra-estrutura, atendimento especial é locais ::::f
\::: ideais para convenções e seminários. :::i::::8 .0
::::::::::::::"::'.'::::::::::::::::'. ";::.::::::;:::;:::::;:::;:::;:;:;:;:;:;:;:;:::;.::;::::'::;:;::::'::;:::;:;:;�::"�:;i�rf}�t}�{::: ;:;;;:; :::::.:.: ' ' : .. , :.: .

.!!�:::"�.
BAKUII !

PUB�DADES _�
Painéis - Placas - Faixas

Desenhos - Out-doOfS
Rua João Zapella� 88

Ao lado do Colégio São Luís (0473) 72-1448.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VARIG
FonelFax

(0473) 71-0091
Fone/Fax

(0473) 71-0091

COMPRA-VENDE
TROCA-FINANCIA
AUTOMÓVEIS

COMPRA-VENDE
TROCA-FINANCIA

CAMINHOES

ÓTIMA
OPORTUNIDADE

Vende-se Caminhonete F

'l00an076,agasollna,com
quatro pneus tala larga,
com direção hidráulica,
freiohldrovácuo,apenas RS
4.500,00, ou troca-se por
carro de menorvalor. Tratar

'

ruadosServen1\,lárlos,n° 122,
bolrro Petrópolis, Joirwille.
Telefone (0474) 26-0551

FIAT FIORINO
'

OPALA COMODORO C/ AR E DIR.
IiSCORT GL GAS.
DELREYGHIA
ESCORT L C/ OPCIONAL XR3
BELINA DEL REY L
BELINA DEL REY

BHANCO 91
PRETO 90
DOURADO 90
VERMELHO 89
AZUL' 89
DÖURADA as
BRANCA 88

VW7.110S
JEEP JAVALI TURBO
F4000
D20 CABINE DUPLA
F1000

VERMELHO 92
BEGE 91
BEGE 89
VEAMELHA 88
MARROM 84

MATRIZ: Av, Getúlio Vargas. 754 - Fone/Fax (0473) 72-2577
Jaraguá do Sul - sc

CENTER
'S O M"

G D' s . DIS C OS· F I TAS
.

I I

I' 3."

VARANDA 1
II 3."

•

I' QUAllro i

li SAU �
�

• 11 ••

·llue I I.... 3.88 II
3." \ II

" I:

a

Ii OUAUI
COllNhA

., ..

•

I AREA DE SERVleo i,,umo
•

, ... 3."

CASA DE MADEIRA DE 84M2 - PREÇO RS 9.645,00 -

Entrada RS 4.882,50 - 12 x RS 498,33 ou 24 x RS 293,39
,CASAS DE ALVENARIA - Financiamento em até 60 meses

MATRIZ: Av, Getulio Vargas, 754 - Fone/Fax (0473) 72-2577
Jaraguá do Sul - SC

Center Som CD's - Discos e Fitas'
.Uma loja diferente com uma grande variedade na linha de CD's.

.Uma llnho completa de todos os gêneros (samba - rock - dössícos, etd,

.eD's diretos das grayadoras sem intermediários e um�celente atendimento;
\

.Oferecemos linha completa de som, perto CD's, porta cassetes, agulhas pl
toca disco, encordamentos p/ vlolöes e guitarras .

.

•Promoção de eD's com mais ,de 1000 eD's à 9,70 Reais.

Disco a partir de 3,80 Reais .

•A liquidação ,é fantástica'
.E rnols: Fitas virgens, violões, controle pl vídeo-game, etc ...
.Uma loja do futuro, moderna e criativa.

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 406 - :Jaraguá do Suf - se - F.one.71�2847

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.
28 km depraias e apenas umprédio: o sen

� EDIFíCIOGINAMARA PIOTTO - O,PRIMEIRO�RÉDIORESIDENCIALNA �

V PRAIA GRANDE DO ERVINO, NA ILHA DE SAO FRANCISCO DO SUL.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!EDIFICIO
'

Gina MaJra Pi<o>tt<o>
SÃO FRANCISCO DO SUL - SC

PREços
APARTIRDE

, R$28mil

CURITIBA: 180km
JOINVILLE: 40km

.

BLUMENAU: 90km
JARAGUÁ DO SUL: 75km
B. CAMBORIÚ: 100km
SÃO PAULO: 580km*Entradasa=

R$5.000
CVI*Rnanciamento

práprioematé
.

.

CONSTRUTORA
VlZOTO

INCORPORAÇÕES
CIVIS LIMITADA48MESES

.a:a:::t� EM JARAGUÁ DO SUL

VERBAS:
ENG TEe EXCLUSIVAS COM:

ENGETEC
CRECI·934-J

Cel.Proc6plo Gomes de Oliveira, �85
Jaraguá do Sul • Fone: (0473) 72·2679

2e3
oo R 1,111 C ,-11 OS

Rua Princesa Isabel. 238
'50 andar - Salas 513A e 514A

Telefax (0474) 33.6603
Centro - joinville - SC

Curitiba: (041) 243.353390 a

"'105m2
ÁREA TOTAL

PRAIA
DOERVINO

A decoração e Ó mobll/irio tem Cltit" meramente ilustlatíYo, não fazendo parte do imóvel. Os mlpls de localizlção são ap,nas referencilis em proporção, f Vllor correspondente is unidades 13 e 14 do primeiro �so.

1) Casa - R. Epitácio Pessoa n° ,85

2) Casa - R. Epitácio pessoa n° 490

3) Casa - R. Bernardo Dornbusch

Frente Açougue Bylardt
4) Casa - Nova,2 pisos, 205;OOm2, mais edícula

com 70,OOm2 próximo ao Vieirense.

5) Casa - R. José Emmendoerfer n° 1153

construção: 320,OOm2
terreno: 1.600m2

6) Casa - R. 199 - Angelo Vicenzi n° 66
Vila Nova (80,OOm2)

7) Casa - Lot. City Figueira (Alvenaria)
8) Casa - R. Pedro Avelino Fagundes n" 42

'(Próxima ao Vieirense)

9) Casa - Champagnhat - R. Jacob Guesser n" 394

construção: 339,OOm2
terreno: 532,OOm2

10) Apto. - Mal. Deodoro - Ed. Hass, 3 aptos.

11) Apto. - VilaNova- 3 aptos.

12 Apto. - Resid. Amizade, 2 qtos (parte Finane.)
C.E.F.

13) Apto. ;_ Em construção, centro - Resid. Dunker

(entrada + 30 parcelas).

14) Apto. - Guaramirim - Centro.

15) Ter. -

' R. Epitácio Pessoa, 3.053m2.
-

l() Ter.- R. Epitácio Pessoa, próximo ao cinema.

17) Ter. - Lot. Behling, bairro Amizade

18) Ter. - Lot. do Juca, Ilha da Figueira

(entrada + 8 pare.)

19) Chácaras/Sítios - Rio da Luz; próximo a Ceval.- ,Õ
�
o
,62.500m2. - Massaranduba - 170.000m2•

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira,285 �:���;����:':�:ncial Fone: (0473) 72·2679 e 72·3139
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LIVROS

Chega às livrarias o

esperado oitavo volume da

decalogia de ficção cienufica
Missão Terra. É Desastre,
mais uma narrativa ágil e

bem-humorada de L. Ron

Hubbard, um dos autores da
chamada Era de Ouro dafic
ção cient(jica.

A decalogia Missão Terra
narra a tentativa do império
voltariano de salvar oplaneta
Terra da autodestruição afim
depoderinclui-lo emsuaesfera
de dominio. Soltàn Gris, chefe
do aparato de informações do
planeta Voltar, porém, tem

outros planos para a Terra,
que vira campo de batalha.

Em 1938, o ex-homem do
mar e ex-piloto especializado
em acrobacias aéreas L Ron
Hubbard já se tomara um

escritor popular publicando
westerns e históriaspoliciais.
Neste ano, ele foi pego de

surpresapor uma nova revista

que o convidou para escrever

ficção cient(jica. (Umasuges
tãO da livraria e Papelaria
Graflpell. Fone: 72-0237 ou
72-0972)

ÁRIES • 21/3 • 2014 • Além de
seu planetaMarte. tambémoSol
tensiona Netuno. aconselhando
você a se dividir com habilidade
entre responsabilidade domésti
ca e profissional. As horas Inti
mas estão beneficiadas e serão
excelentes para você se

rtl8quilibrar .

TOURO - 21/4a 2015 -OSol tenta
provocar mal-entendidos e pode
fazer com que você se deixe levar
pela fraqueza em seus contatos.
portanto tenha tato e esteja alerta
para nãomagoar os outros. Feliz
mente Vênus e Júpiter ajudam a

superar tensões.
.

aconselha vOCê a conter Impetos
consumistas. especialmente nes
ta fasede implantação do real. ea
se ater às despesas essenciais:
Procure administrar bem o futuro
do seu esforço e aproveite esta.
fase para reforçar seu pé-de-

ARTES

ARIEDADES

Vera Triehes mostra seus trabalhos
A partir do dia primeiro

de dezembro, os amantes das
artes plásticas de Jaraguá do
Sul e região, terão uma ótima
alternativa para se deliciarem

comosbelos trabalhos da artis
ta Vera
.Tríches.
Ela vai Iitl tlbl.S.,I
abrirseu

atelier,
na rua

Ani ta
Garibal

di, 136,
para os amigos e interessados
em sua recente produção que
abrange' telas, esculturas,
cerâmicas e adornos.

Vera desenvolveu seu po
tencial artístico em cursos de
desenhoepintura - comHamil
ton Machado e Luiz Si - e de
criatividade com Fayga
Ostrower. Hoje ela transpassa
todo o seu cabedal de conheci
mento em suas telas já
premiadas, além de transmiti

los, 'em seu. atelier-escola, a

inúmeros alunos.

tll.li.,

tlptltlil
dtJditl 1°

__..boe�._......
_.modI ........._ .InIIIIII,

Av.MoI_doF_.2eO
Fon.:72-Uaa

Um dos belos tmba/hos de Vera, tU estará exposto

H••• -------------------

meia.

-

CÂNCER - 21/6 a 21n - O Sol.
em seu trânsito anual pelo seu

signo. agora se opõe a Netuno.
portantoatue comdiplomacianos
contatos pessoais e não se en

volva em disputas. Não alimente
expectativas em relação aos

outros. e evite se envolver bom
pessoas instáveis.

LIBRA - 2319.22/10 - Preste ESCORPI 0- 23110 a 21/11 -

'atenção para não assumir Você já se encontra sob o efeito

responsabilidades excessivas e das excelentes' vibrações que
atue no sentido de relaxar e � Júpiter. em seu signo. recebe de
preservaraomáximoduranteesta Vênus. prometendo-Iheajudados
fase, Oexcelente contato de seu amigos e de pessoas influentes.

regente Vênus com Júpiter lhe O momento é ótimo para os as

dá Inspiração para ganhar suntos do coração. você anda

dinheiro e fazê-Io render. . muito mais doce e sentimental.

SAGITÁRIO-22/11 a21112-Seu
regenta Júpiter agora se alia a

Vênus. dando a maior força ao

seu desempenho na carreira e

permitindo que você dê razão ao

seu ladomaiscriativo. ComoMarte
e o Sol andam tensionando sua

casa do dinheiro. restrinja-se aos
gastos de rotina.

CAPRICÓRNIO - 22/12 à 20/1·
Você continua sob a a�das

vibraçôesarrevesadasqueOSol.
Vênus e Marte enviam ao seu

signoatravésde.NetunoeUrano.
portanto evite enfrenlamentos.
Procure distender·se aomáximo
e dê atenção à sua necessidade
de lazer.

LEÃO - 22/7 á 22/8· Suaestrela.
o Sol. tensiona Netuno e Urano e
assinala uma fase em que vOCê
deverá estar de olho nas suas

necessidades orgânicas. evitan
do desgastes. Supere certa ten·
dência para o nervosismo e agita
ção e procure se tranqüilizar.

AQUÁRIO - 21/1 a 19/2 - A Lua
estáem harmoniacom seu plane
ta Urano e ajuda você a se

recuperar com maior facilidade
das tensões provocadaspeloSol.

. que desaconselha as atitudes

implicantes, Não se apegue aos

detalhesdas coisas. e conservea
capacidade de slntase.

CORREIODOPOVO - 9

"TBI,."
...

.,
REDEGLÓBO

06:30 - Telecurso II Grau
07:00 - Bom Dia Bras.
07:30 - Bom Dia Santa Catarina
08:00 - TV ColOSso
11:45 - Jomal do Almoço
12:35 - Globo EsporJe
12:50 - Rede Regional de

Noticias
13:15.- Jomal Hoje
13:40 - Video Show
14:15 - Tieta
15:00 - Rime - "Ô dltilTíO dragão"
16:50 - Os Trapalhões
17:23 - EscoIlnha do professor

Raimundo
17:55- Tropicaliente
18:55 - Quatro por Quatro
19:58 - RBS Noticias
20:07 - Jomal Nacional
20:49 - Pátria Minha
21:50 - As Aventuras do

Superman
23:00 - Série Brasiléira; "lncid8nte

em Antares·
00:04 - Jomal da Globo
00:43 - Jomal da RBS
01:00 - Rime - "Crlriles e pecados"

REDEBANlEIRANTES

05:00 - Igreja. de Graça
06:30 - Diário Rural
07:00 - National Geographie
07:30 - Informerclal
08:00 - Dia-a-Dia
10:30 - Cozinha MaravUhosa da

Ofélia
I

11:00 - Rash - Edição da ManhA
12:00 - Acontece
12:30 - Esporte Total
13:15 - Esporte Local
15:15 - SiMa Poppovlc
16:45 - Encontros Imediatos
17:15 - Supennarket
17:45 - O melhor de todos
18:15 - Band Esporte
18:30 - Agrojornll/ .

18:40 - Jomal da Barriga Verde
19:15 - Jomal Bandeirantes
20:00 - Um amor de famOia
20:30 - Faixa Nobre do Esporte
22:30 - Rime "Matlnéé uma

sessão muito louca"
00:30 - Jomal da Noite
01:00 - Flash

"

\

02:00 - World News Tonight
*A1tentções nãocomunlcad_ são
de responsabilIdade da em/..o
ras.

VIRGEM - 23/8 a 22/9 - Vênus.
em seu signo como ocorre uma
vez por ano. agora capta para
você as afortunadas vibrações
de Júpiter. que lhe promete sorte
e expansão. Estas astros aju
dam você a abrir novas frentes
de ação e fazem com que suas

iniciativas tenham êxito.

PEIXES - 20f.2 • 2013 - Seu

regente Netuno está sendo
tensionado porMarte e recebe a

oposição do Sol. portanto atue
com prudência. evite as especu
lações e não crie atritos com as

pessoas queridas. Reserve uma
parte do seu tempo simplesmen
te para relaxar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BailedoAA
Neste sábado dia 3, será realizado, na Sociedade Atiradores

DianadeGuaramirim, oBailedoAA (Alc6olicosAnônimos).
A animação será do GrupoMusical Juventude e o início está

previsto para às 22 horas. Os ingressos estão à venda ao

preço deR$ 3,00 e dão direito ao sorteio de uma bicicleta de
18marchas, que foi doada pelaAssociação Comercial, Indus

" trial eAgrícola de Guaramirim (Aciag). Neste caso a diversão
é uma colaboração .

A .

encantadora
Ernmanuelle Luana

.

Voltolini Tafner, é

destaque da coluna.
Ela que esteve

engajadana
campanhavencedora
do tio, Eni Voltolini,

pa,ra deputado
estadual.

�ifa
OsAlcóolícosAnônimos deGuaramírím, tambémestão

vendendo urna rifa na qual serão sorteados dez prêmios. Os
prêmios principais são televisões emcores, comvideo-cassete

euma antenaparab6lica (10, 2° e 3° prêmios, respectivamente).
Do 6° ao 10° acertadores receberão bicicletas. Além de bons

prêmios as pessoas que contribuírempoderão ter aoportunida
de de contribuir com esta entidade que faz urn traba

lhosério.

Baile doHawai
da AABB será

VISTA..SE COM ELEGÂNCIA E CONCORRA AO SORTEIO SEMANAL
DE UMA lV'COLORIDA E UM CORSA EM '1/01/9'S

KAMISÃO MODA SEMPRE .. 4 VEZES SI ACRÉSOMO BELEZA E QUALI'DADE VOCÊ ADQUIRE NA

A arte em decorar

Com grande variedade em:
nesta sexta

A Associação Atlética
Banco do Brasil (AABB),
de Jaraguâ do Sulpromove
nesta sexta-feira, 2, um
evento de grande anima-

. ção, o baile do Hawal, com
a animação da banda Pop
Band, de Joinviüe. Além do
Baile haverá um desfile de

. lançamento da Coleção
Verão 94/95 da Malhas

Darpe. Reservas de mesas

pelo fone 72-0424.
Imperdivell

.

- Presentes
- Decorações

- Ventiladores de teto com luminárias

(residenciais e comerciais)

RUA:DOMINGOSDANOVAN°154

(Próximo sinaleiro da ReinoldoRau) - Centro
Fone: 72-1890

JARAGUÁ DO SUL - SC
VESTINDO VOC� DE CORP<> INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, ss

Persianas Verticais Sensulte-nos, fazemos
.

orçamento sem

compromisso.
PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LIdA.

- FUNDADAEM1917-

Tpodição em:

- Pepsianas
Res.idenciais e Comepciais·'

Móveis sob medida

VENDAS E' REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

(ao lado do Besc)
.Fone (0473) 72-0247

Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DESUMANO

Padrasto embriagado bate QT�w�
.

DE TRAdiÇÃo ESPEciAliZAdo EM

viol'entameme no enteado CORTES dE CAbElos UNissEX.

",__!II!!!!A_tende em 3 endereços:
IIMlr�tI -, .

RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 36
Fone: (0473) 71-8864 -cl ToninhoJ araguá do Sul - Na

madrugada de segunda-feira,por
volta das 2h�0, CarlosAlberto de
Souza, 29,pintor,naturalde lOde
Maio, Paraná, espancou violenta
mente seu enteado, RCS, de 11
anos de idade, depois de arrancá
lodecasa
da sua MtI/JDi
mãe,
onde o quosemenino
dormiae IDi
seencon-

tlSloqUtlOdDt r a v a

comaes-

pesa de Carlos, Maria de Souza.
Carlos foi preso em flagrante
quando chegava em sua casa de-

pois de agredir o menino e seu

próprio irmão, que foiem socorro

domenor.
De acordo com os depoimen

tos prestados na delegacia de Po
lícia de Jaraguá do Sul, Carlos

.

Alberto chegou na casa de sua

mãe, bêbado e armado de uma

espingarda, que disse estar

carregada. Sua esposa abriu a

porta e ele exigiu que amulher e
oenteado - queestáregistradoem
seu nome -, o acompanhassem
até a sua casa. Diante da recusa
de sua esposa ele invadiu a

residência, arrancou omenino de
dentro do quarto e o arrastou en
quanto dormia.

Aos gritos amãe do agressor,

Maria de Lurdes Lucas da Silva,
ordenou que a nora - e esposa de
Carlos -, chamasse a polícia, en- .

quanto foi chamar o outro ftlho

para socorrer a criança. Quando
este chegou à porta, o menino

voltava correndo já totalmente

marcadopelasagressõeshorríveis
de que foi vítima.

Carlosaindaacabouagredindo
o próprio irmão, que foi tentar
evitar uma tragédia, com golpes
de sarrafo. Após isso, o agressor
foi para a sua casa, onde acabou
sendo preso pelapolícia e condu
zido à delegacia. Foi lavrado o

auto de flagrante delito e Carlos

permanece preso à disposição da
justiça..

Vítima relata horrores da violência
o menino RCS declarou em:

seu depoimento que, quando foi
arrastado pelo padrasto até a rua,
sofreu duros golpes no rosto -

apresentandohematomasno olho
e arranhões no pescoço e barriga.
Ele também disse que Carlos ten-

NACADEIA

\

tou esfaqueá-lo com uma faca de

cozinha, mas ele conseguiu
segurar a faca pela lâmina, e evi
tou a perfuração, profunda, no
abdômem.

As mãos do menino ftcaram
cortadas esãoprovasdaresistência

e força que teve de fazer para se

livrar da fúria do padrasto. O
menino declarou aindaque quan
doconseguiu fugir,CarlosAlberto
gritou mandando que parasse,
caso contrário iria disparar a

espingarda que trazia consigo.

Políciaprende arrombador deprédios
FlorlànópoUs - Vilson Sar

mento, 23, natural de Florianó
polis, foi preso por policiais da 1 a

Delegacia de Polícia da Capital,
comandadas pelo' delegado Luiz
CarlosdosSantos.Sarmentoerao
ladl'ãoque vinhaagindonoBdífí
cio Visconde de-Ouro Preto (CP -

edição n° 3.908) onde arrombou,
inolusiv,e,oapartamentododiretor'
geral do CORREIO DO POVO,

Eugênio Victor Schmöckel,
Com a comissária Bemadete,

os investigadores João L1l{z e

Edsonir e contando com a ajuda
dos irmãos Nolasco, o delegado
LuizCarlos dos Santos conseguiu
chegar ao assaltante, também
autor de outros dois arromba
mentos no mesmo prédio,
recuperando com ele vários obje
tos. A operação, que também teve

a colaboração da escrivãAnaLú
cia Martins, tirou de circulação
vários outros elementosmembros
deumaquadrilhaque vinhaagin
do em Florianópolis. Como

resultado, a 1 aDP recolheu vários

revólveres; correntes de ouro,

relógios e aparelhos eletrônicos,
além deoutrosobjetos que, agora,
poderão ser recuperados por seus
legítimos proprietários.

WALTER MARQUARDT, 467
Fone: (0473) 71-0035 ramal 32

No átiodo Posto Mime - cl Silvio

REINOlDO RAU, 614
Fone: (0473) 72-2267 - cl Amarildo

ESTADO DE SANTÀ CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
AVISO DE LICITAÇÃO

APREFEITURAMUNICIPALDEJARAGUÁDO
SUL - SC, estabelecida na Av. marechal Deodoro da
Fonseca, 247, em Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, toma público aos interessados que em con

formidade com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
atualizada pela Lei nº8.883 de08de junho de 1994, fará
realizaraTomadade Preço em referência, paraexecu
ção 'de Terraplenagem, Pavimentàção, Drenagem,
Obras deArteCorrentes eObrasComplementares na
estradaJaraguá do Sul- Ligação aJGS452/473 Rio da

. Luz, com prazo devencimento marcado para às 09:00
horas do dia.12 de dezembro de 1994, data prevista
paraaberturados envelopes.

.

Maiores informações e cópiadeste Edital, pode
rão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, de segunda à sexta-feira, durante o expediente
normal do órgão, no endereço acimamencionado.

. .

Jaraguá do Sul, 21 de novembro de 1994.

\DURVALVASEL
PrefeitoMunicipal

\

\\
\

SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos
animais do esgoto e garante total segurança contra inundações.
SANEBOX é a solução para o saneamento urbano. Encontram!"se

disponíveis em vários tamanhos os produtos SANEBOX com pronta
entrega direto da fábrica. "..

. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA ..

RUA JOINVILLE, 1.532 - FONM=AX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - SC
�••É COISA DO PASSADO Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CATARINENSE FUTSAL

luventusiog« hoje contra Pela.dão encerra.com fe�ta
. -

'.' . de Jogadores bicampeões
. Figueirensepela semifinallns�:;�:l�:::a-�:����a ::�;:�'d�:'�;:�:!��SP:

J araguá do' Sul - o

Juventus de Jaraguá do Sul,
VI.aJ ou
ontem

p'ia r a

Floria

nópolis,
às 18h-
30min.,
onde

j o g a

hoje pela primeira partida da
sernifinal do campeonato
catarinense de 94. O técnico
Abel de Souza está tranqüilo e

acreditanumbomdesempenho
de sua equipe. Ele dirigiu um
recreativo ontem à tarde e de
finiu os jogadores que entram
jogandohoje.

O "Moleque Travesso" tem
a vantagem de jogar a última
partida: da semifinal' em casa

mas' um bom resultado, que
pode serumempate, nojogode
hoje, deixa a equipe em uma

posição bemconfortável, para
o jogo de domingo, 4, no João
Marcatto.

,

AescalaçãodoJuventuspara
nojeànoiteéaseguinte: Leonetti,
Un, Nei, Alcir, Júnior, Agnelo,
Anderson(SilvinhO), Antunes,

1/l1livioj.
..,11111.
6l1li1111
IIIIW

,.;

Leonetti: cabeça no lugar ,

Ricardo,AlaoreÍndio.
Para o jogo de volta a dire

ção do Juventus estará sorte
andouma televisão em cores e

três bicicletas, oferecidas pela
empresa Müller Transportes,
de Jaraguá do Sul, que está
comemorando 10 anos de fun:"
dação.

Motivação
Os jogadores do Juventus

estão motivados para os jogos
dasemifinal,mas aconsciência
e concentração acompanham .

Leonetti, um dos goleiros me
nos vazados do campeonato,
disse que seus companheiros
estão "com acabeça no lugar"
e preparados para os dois jo
gos. Já a torcida coloca nos pés
dos atacantes Ricardo, Alaore
índio.

.

Caso o "Moleque" perca o

primeiro jogo, no Orlando
Scarpelli, as chances ainda são
grandes. basta vencer em caa

notempo normal e empatarna
prorrogação, para chegar à fl
nalda competição.

Ficha Técnica:
Juventus: Leonetti, Lin, Nei, Alcir e

Junior.'

Agnelo, Andersen, (Silvinho) e
Antunes.

Ricardo, Alaor e Índio.
. Estádio: Orlando Scarpelli
Arbitr�em: Osvaldo Meira Júnior

Auxiliares: Gervásio Sydney da Silva e

Manoel AlI?ídio Cordeiro

Horário: 21 horas

MOUNTAINBIKE

Biker guaramirense vence estadual
Jaraguá do Sul/Gua

ramirim - Nopróximo dia 9de
dezembro, a Federação
CatarinensedeMountainBike,
realiza a solenidade de

premiação dos campeões do

Campeonato Catarinense da
modalidade, na cidade de
Joinville, nas dependências do
América Futebol Clube. Den
tre ospremiados está O bíker
guaramirense,LourivalSteinski
Jüníor.carnpeãocatarínenseju-

venilnacategoriaCrossCountry
e do Ranking/94 deMountain
Bike.
Lourival Júnior, recente

mente tinhaconquistado a ter

ceiracolocaçãonoCampeona
toBrasileirode MountainBike
e no final de semana (26 e 27),
emFlorianópolis, faturouotítu
lo catarinense, depois de estar
em igualdade de pontos com
outro piloto, mas levou ame

lhor por terve!1ci,doestaúltima

etapa.
Presençajaraguaense

.

A biker Paola Glaci
Hackbarth, também deverá
estar presente na festa de en

cerramento no dia 9. Ela, que
competiu emFlorianópolis fi
cando em 4° (no sábado) e em
3°(nodomingo),aindanãosabe
como ficou a sua colocação,
pois há descarte de etapas,
rnasestãconfianteemmanter
se entre os primeiros.

légio São Luís, sagrou-sebicampeã
do Peladão, na sexta-feira, 25, ao
vencerpor 5x3 otime do Figueirão
Materiais de Construção. Um bom

público prestigiou os dois jogos
de encerramento do 12° Campeo
nato Municipal de Futsal "Pela

dão", que teve como terceiro colo
cado o time daKethlín Modas e em

quarto a equipe do Posto Marcolla.
O time recebeu o troféu "Raul

Valdir Rodrigues", homenageado

competição foram: Márcio Gobetti
(Breithaupt) eJair Barreto (Kethlin
Modas), ambos com 19 gols. A
equipe campeã teve ainda a defesa
menos vazada. O time da Karlache
Malhas foi considerada, a equipe
mais disciplinada e o jogador re

velação da competição foi Márcio
G�betti. \

As equipes vencedoras rece

beram troféus, medalhas e suínos

(umcada).

Instaladora: bicampeã do "Peladão"

DESPORTO'

ComendadoMéritoDesportivo
O governador do estado de

Santa Catarina, Dr. Antonio
CarlosKonderReis, O secretário
de estado daEducação, Cultura e

Desporto, Lori José Ertel e o

presidente doConselhoEstadual
de Desportos, Adalir Pecos

Borsatti, estão distribuindo con

vites para a cerimônia de entrega
da "Comenda do Mérito

Esportivo/94", no dia 6 de

dezembro, às 19 horas, no

auditório do Palácio Santa
Catarina,

'

à rua José da Costa

Moellmann, 193, na Capital do
Estado.

Na ocasião serão homenagea
dos -: Alexandre'Queiróz -

Joaçaba, .Arthur Schlösser .-

Brusque (in memorian), Bruno
Appel- Brusque,EtelvinaPinto
Mafra, Fausi José Miguel -

Joinville,FidélisBack - Crícíüma,
GomercindoPutti - Chapecó, Luiz
AlbertoZipf'-Bíumenau,Murillo
Barreto de Azevedo - Jaraguä
do Sul e Rubens Lange -

Floríanöpoäs.
O Conselho Estadual de

DesportoS'/1994, doqual fazparte
Jean CarIo Leutprecht, é com

posto dedezenovemembros,mais
o presidente - Adalir Pecos

Borsatti - Concórdia, vice

presidente Werner. Siebert -

Blumenau e secretária Lenita
Cauduro - Florianópolis.

,

.

.

..- _\�
O algodão klnga vda. I ��' '\c .
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