
Governador já' tem
deputadosnasmãos '

Ovo, cru forado
cardápio em SC

Barra Velha ainda
é a praia preferida

- ..
'

,�,o governador Paulo Afonso

VíeíraconseguíuamaíoríanaAs-
'

.

sembléía Legíslativa, Trocou

',IMPRESSOj' obras e cargos pelo apoio de
,

,

'

'

JorgínhoMello (PL). Página 3

o mercado-de imóveis de alu- � Portaria da secretaria estadual
guel emBarraVelhacreseeucerca ,® Saüde, em vigor desde ontem;

,

de 2'0% em relação ao ano passa- proíbe a comercialização de
do. A construção civil também produtos. confeccionados à base
evoluiu em 1994� Página 6 de ovos crus: Página.3
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voltaram a provocar região. Com � construção.
, ... __ ..!' nj.

problemas para alguns es- de. uma galeria de maior
'�. ���

tabelecimentos . localizá- diâmetro a partir dos fun-
'

dos naMarechälDeodoro, dos da .Igreja São Sebas
e rua -João Zapella, no tião, o. problema havia
.centro de Jaraguä do SuL, sido amenizado.Mas, com
A rede de captação' de o asfaltamento as inunda

águas pluviaismostrou-se 'ções' estão, de volta. >

insuficiente para reter as Página ,11. '

,

Abel de Souza

luventus "sem
'�. ,

Indio e Abel

nçz temporada
o Grêmio' Esportlvo ,

Juventus entra em 1995
,

.

perdendo pelo 'menos dois

val�rés exponenciais: o

treinadorAbel deSouza,que,
assinou contrato com o

Figueirense, .

e o. ponteiro
Índio, que volta ao Joínville,
Página 1.2

.'

Pesc"adores r�ponsabilizam a "mo.l'é vermelha'� e � eclipse", '

BAGRES , .

Mortedospeixes
ainda é mistério
Prefeituras' do litoral laboratórios' do país ainda

catarinense -continuam não tiveram um.diagnóstico
enfrentando. problemas cau- oficial. Enquanto isso, o con
sados pelamorte demilhares sumo estáproibido no Sul do
de.bagres.Amostrasdospei- país ..

, xesmortos enviadas a vários
, Página S,'--- ---'----" JoiúJ Z(ipella eMarechili: problemas

'FoneIFax (�73) 71-0091
- ,d,raguá do Sul· SC
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EDITORIAL

Chantagistas deplantão
,

.

o Banco Central continua sem motivo,inclusiveoatualpresidentedaCâmara
presidente.Pelaação-deumgrupodésen�ores dos Deputados, Inocêncio de Oliveira (PFL
a indicação de Pérsio Arida não pôde ser PE). São pelomenos 150 parlamentares, entre
votadapelo Senado por faltade quorum. Estes senadores e deputados, queutilizaram agráfica
senadoresdecidiramboicotara sessão dequin- do Senado para impressão dematerialpolítico,
ta-feira passada, 5, porque querem que a o que é-proibido. Paralelamente, deputados e

Câmàra dos Deputados vote a absolvição do senadores tratam, rapidamente, da aprovação
senador Humberto Lucena(PMDB-PB) que de seus novos salários.
teve o registro de suacandídaturacassadopor Estão concedendo a si próprios 148%.

'

ter usado a gráfica' do' Senado 'pera imprimir E vão tê-los porque o presidente Fernando'
propaganda eleitoral. Henrique Card.oso precisa ter amaioria no
A atitude destes parlamentares mostra Congresso Nacional e não vai vetar, ,por

clarament�quequasenadamudoudepoisd� isso, o percentual. Além de outras vanta
eleiçõesdoanopassado.Continuampraticando gens, vão ganhar algo em.torno de RS 10
o fisiologismo, o clientelismo, ocorporativismo' mil por mês. o aumento atinge mais de lO

numevidentedebocheàpopuhlÇãoqueéquem 'mil servidores do Congresso e centenas.

os paga e também sustenta toda esta de deputados estaduais cujos salários es
superestrutura que é o Congresso Nacional tão vinculados aos dos congressistas. Uma
Querem livrar a cara do bandido por uma chantagem despudorada, nos dois casos,
razãomuito simples: eles tambémestãoenvol- que poderá gerar sérias conseqüências de
vides. "

ordem orçamentária" neste .início de
, Se Lucenafor absolvido não haverá razões governo. E tudo para proteger um colega
para que outros sejam eassados pelo mesmo que agiu de forma no mínimo imoral.

; 'Falecimento' - InocêncioSilva
'.. .

..
·It José Castilho Pinto

Caegamosä IaraguãdoSulem
novembro de 1'949, procedentede
Joaçaba, cumprindo ordem de

transferêpcíacomo funcíonäríodo
Departamento de Físcalízação
Federal do Ministério da Agri-

. cultura. Pouco tempo depois de-
mos

com a sra. JosefaGomes, ftlha de agora foiescolhidoporDeusOni
RíoNegro-Pk.anossacídadena- potente para outra tarefa
tal de onde saímos para Curitiba importante, que é a de passar a .

aos 17 anos. Bssadeelaração do viverumaoutravidamenossofrida
sr. Inocêncio despertou a nossa que esta que nos estä reservada
atenção, visto que a ríonegrense aqui na terra, Viver um lugar
Josefa Gomes.quando moça e . diferente, mas com a. mesma

solteira era amiga íntima da mi- veneraçãodasuaestremosaespo
nhajovem tiaMariaRibeiróPinto -sa sra. Josefa Gomes.Silva, dos
e juntas freqüentavam os aníma- 'ftlhos e filhas, dos genros enoras,
dos bailes da Sociedade Vitória, , netos e tantas outras pessoas que
associaçãodeeliteaindahojeexis- lhe querem bem. Nossos 'sentidos

,

tente em Rio Negro. Ante esse . pêsames aos seus familiares; e
fato a 'nossa amizade com o quanto à você; amigo Inocêncio,

. Inocêncio tomou-se'mais sólida descanse em paz 'lá naquelas �

ainda epermanece não obstante C) regiões etérías e longínquas onde
seu falecimento, dia·2 último, nascem, brilham e fenecem as

próximo dos 92 anos de idade. estrelas e outros astros.
, Prezadoamigo Inocêncio, você
cumpriu a sua missão terrena e '

a

lootiotio:

ezemplD de �
vidoose,

s_guido

nos ç;o
.nh e c e r

comosr.

Inocên
cio Silva
então

Agente
da Bsta-.

ção Fer-roviária local, conheci
mento que se firmou bastante ..

,

Mais tarde opróprio sr. Inocêncio
nos declarava que estava casado It Jornalista
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Reminiscências
Otiiiia, -amulherãos J00 anos

, /
Asimpática senhoraque aparece justificar.

nesta reminiscência foi registrada Em outro trecho da entrevista

comoOttilia do Nascimento, nas- ela parece'responder a razão por '

tida aosB dias do mês de janeiro queseprocuravaespantaraspesso
de 1895, filha de Emílio Paulo do as daquele local.quando ela afirma
Nascímento e Julia.doNascimento, que sabia que nas pedras do salto

. .no lugarejo de Luís Alves, muno de tinhamuitos diamantes preso. .

Itajaí.Dizem os antigos que ela tem
'

Ottilia
. casou-se com' Paulo

mais idade. Seu registro'civil deu-
.

Correia de Negreiros, em Luís
.

s� quando já tinha 23 anos e fez a Alves, não se lembrando mais da

Céd, de Indent. nP 2/R 1.351.460- data, IDII:S se diz católica e que foi o
. SC, em26/08/1980.Suamãe, Julia, padre Alberto, da capela de São
morreu em Curitiba aos 102 anos. Vicente, do lugar que os casou, que,

O avô era do Paraguai efalava . foram de carroça enfeitada, ela de
muito da guerra, eOttilia, hoje, não véu e grinalda e tinha como teste-

'sabeexplicarbemcomoecomquem munhas a.irmã Bela, o Antonio e

ele chegou aItajaí, onde conheceu a João Ribeiro. O documento

suaespesa.Juliaecomelamudou-se 'extr.aviou-se numa gincana. Seu

para o Braço Miguel onde montou. marido trabalhou na casa de negó
eng�lÍhodêfariobademandiocaede' cio de Leopoldo Hess, como

caOa-4e-�. veodenc;lo os Seus carroceiro daqueles de toldão em

prQdutDs em Itajaí; carregando as
� qu� a primeira parelha ficava de

.IIICIàdoriBpol'lmpicadãoeeram baixo do toldo e levava as

bem aceitos Da cidade portuária mercadorias e os alimentos para
Pcquatadà dona Ottilia sobre Itajaí. Seu maridomorreu cedo, em

os ..... ela ioforma que fOraJß . Luís Alves, deixando-a com os fi
,

mais ck: cIÕze e lembra apenas de lh�s Iolanda,Emília, Rosa,Amélia,
....... Maria, boca, Bela, Nilo,' Eulälia (Nega), Paulo e Raul, estes

_,( Amoldo c l.uiL Ela lembra dos, falecidos.
táDpos ck: solteira, a ida aos bailes, Sua filhaAmélia, hoje aposenta-

.

�o trabalho não era urgente, da pelo CoI. Abdon Batista" que
'

que a casa ficava em Luís Alves no participada entrevista, lembra o seu
BraçoMiguel, que era de madeira tempo e o de· sua irmã Rosa, que
mas coberta com palha e que o trabalhavam também no negócio de
engenho era tocado com boi para Leopoldo Hess, fazendo lingüiça,
fazer funeionar amoenda. morcilha e outros produtos do. açou-

Enquanto fazemos as fotos na gue, que era dirigido pela esposa
salaenojardimeaparamosasarestas Verônica,mulherruim que as casti

para deixá-la bem a vontade, ela gou muito, mesmo tendo 7 anos de
recorda coisas do passado distante idade. Lá ficou seis anos, afirma
.mas que a impressionam até hoje e Amélia'

por diversas vezes repetiu, com os Como a vida estivesse difícil,
mesmos detalhes um estranho fenÔ-' resolveram .morar em Jaraguã, em
meno que ela não soube- explicar casadanmãdeOttilia.Laura.casa
bem: - dizia ela que no Rio das da com José Martins, ao lado da
Canoas,pertodeItajaí, aparecianum antigaserrariadeLeopoldo Janssen.
alto, entrearvoredosumenorme len- Erm1iaeloÚmda foram criadas fora. '

çolqueemdiadesolerabrancoençs
.

Rosa trabálhou na casa' de Hilda
diasdechuvaapresentavaacorpreta, GrubbaMeister, Amélia trabalhou
queficavaesvoaçandosinistramente , na casa de Edith Hardt, esposa de
entreos arvoredos.Quandoaspesso- Leopoldo Grubba, a' Eulália:
'as mais corajosas tentavam trabalhou na casa de D. Erna
aproximar-se daquele lecal, senti- Breithaupte comAlvina.esposa de
am.subitamente, uniaestranhasen-' João de Souza, no "Novo Hotel".
.sação que uma força invisível os Repartindoos filhos.éque consegui
forçava para trás e que nunca criá-los, conclui. . '�
chegaramaseberoquequeríaaqaílo 'ritz von Jaraguá - 01194.
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Retranca RESOLViDo...
.

...
.

.

..•
' (C.M.) PauloAfonso

I •

". ,

cargO$porapoiode].Mello
trocaobras e

No ventilador
Pode estarmuuo bem imendonado o novo 'govemador. M(lS

.

algumas atitudesjá anunciadas silo-como riscar umfósforo num

barril de pôlvora. Uma delas e aumento de salário para cargos
'.
comissionados- maioria "aspones", muitos deles a "serviço" de
deputados. A outra foipedir a criação (já efetivada) de oito
cargos comusionados na Procuradoria Geral do Ttibúnal de .

Contas. Uma das vagas coube aoftlho do próprio procurador,
César Fontes. _A 'outra ao filho do presidente do Tribunal de

.

..

Contas, Salomão Rib�s Júnior..

./

F lor�an'ÓPOIiS - Ö govet..
·

nador Paulo Afonso V.ieira

garantiu a maíoría na A.�sem
,';

bléiaLegíslatívaparadar susten-
tação aos

.

Sapo projetosdo ....:.• Executivo. '-r
Coisa.que o PMDB ainda não .

engoliu foi a' nomeação de: Odeputado .• lIIIJIIS
Fernanda Bornhausen,' como' é 1 e i to

secretária do Desenvolvimento Jorg in h o 1ItI'"
Sociale.daFamüia.filhado ex- M e ii Q
senador . Jorge Konder. (PL), fun- � CtíItIst

.

Bornhausen. Politicamente, a cíonäríode __-----_-
nova secretaria é uma mina dê carreiradó Besc, aderiu ao grupo
ouro. Que o diga Atigela Amin deparlamentaresqueapöíaVieira
emseus bons temposàfrente da na�setllbléiaLegislativadepois
Fundação vida:

.

.

deumaaudiênciacomogoverná-
,.

.

dor quando aproveítou para ne

. gociar interesses pessoais e polí
ticos. .

Obras e cargos Gope17Ulllor conseguemaioria naAL
O governador, sem outra al

ternatíva para ter os necessä- deputado representa aquela re

rios 21 votos que representam' gião.
amaioria na Assembléia, con- Mello negociou; ainda, d;i
cordou com as imposições fei- ,retorias no Besc, Bescor _e na
tas por JorginhoMello. Depois Celesc para cuja estatal exige
de mais de unia hora de reunião nomear pessoas por ele
'entre ambos, ficou acertado que o mdicadas.Nacondição de fiel
EstadoconclúiráaSobrasdoanel da balança, o deputado foi a' rämanifestar-se sobreaMedi

ViáriodeJoaçaba,aligaçãoHerval , única "salda" encontrada pelo
doOestlelLuzeri1aeoterminald� governador parapoder ter al
calcäreo de Herval.do Oeste - q

.

guma tranqüilidade na apreci-

Com caixa
Financeiramente, ogovemador

·

Paulo Afonso Vieira pegou o

Estado em suuaçäo muito boa.
Portanto, não valem ägora

" aquelas antigas desculpas. de
.. seus antecessores queficavam;
no m(nÍ11U1, umano reclamando
da laltà de dinneiro.

. Denunciado
Ex-prefeito de..Balneârio
Camboriü e" deputado federal Caçada .

eleito, LeonelPavan, (PDT)de- ,

P deA (
n.uncind.o pelo Ministério PÚ-

refeito, raraquara inte'fÍor
�I de Silo Paulo): Roberto'

blico ao Tribunal äe Justiça. Massafete (PMDB) instituiu
Ele e mais dois secretários são .' prêm.iode-R$500,OOparaquem
acusados,porfanadocumema- 'apontacindígeniesque cneguem

·

ção, de fraudarem concor- à cidade: Segundo o prefeito, a
.

rênctas públicas e embolsarem' medida tenta impedirquemuni-
.

dinheiro de empreiteiras. ,Se a cipios vizinhos continuem des-

môda pegapor aqui.: . PJjqndO indigentesemsuacida-

Água 1
. Impressionante �

Estafalta deágua que se repete Coleta sofrivel em Jaraguá da .

hâ.décadas'durante o verão. é Sul, varreção de rifas, idem-
. refiexo da politicagem que, exceções no centro. Lixo às to

semprê . impero." na neladas nas ruas-de Balneário

administração da Casan. E não Camboriu, contrato suspensohá
só nos baln!ários. População mais de um ano em Blumenau.

de Joinville, por exemplo, sofre. Isso é aEngepasa neste setor. E

hâanoscomtssoemooraacida- que continua ganhando todas
.

por at.
.

-
.

de, sozinha, arrecade o sufici-
entepar.a cobrir toda-afolha de .

. Preparando
· salários da empresa. .

.

'Prefeitos de munietpios

Á,g'ua 2 .expresstvõs em termos de
arrecadação de impostos come

Quemmoraemmunidpiosonde çam o ano deslanchando obras
�.Casan explora o serviço sabe de impacto.. Preparando seus

'

oqueénlioteráguanatorneira, sucessores mesmo que não di
embora a' conta apareça. vulgando nomes, que vlio

religiosamente todo 'mês. Nem: depender de acertos poittico, ..
� sede nem nas regionais, o partidários. Mas, sem dúvidas,

.

critério nuncajoi a competên- .

o ano é eleitoral.

ciamas o apOdrinhamentopol(
tico., '

�_.boo�._"ocm .

_. ..- ...-._.101..... ·

AV.MaI_dlF_,280
Fon.:72-3388

. .

ação de 'projetos que prétende
éncamínhar à AL' ainda em

janeiro, já que enfrentará 'fer
renha oposição príncípalmen
te dós parlamentarês do PPR,
além-do inimigo natural, o PT .. '

Até dia 25 a Assembléia deve-

da Provisória n° 60, que cria
novos .cargos e estabelece os

respectivos salários._
.

.

INTOXlCAÇÃO .

Proibidos produtos/com ovos. crus
I .

rante o verão. Pelo menos um

óbito já foi registrado - no mu

nicípiode Joaçabáuniamulher
morreu vítima da salmonela.

.Beaedíto NQYO

F1�rian6polis - Para. tirar
.

nheeídacomo salmonela, encon
dúvidas sobre a quem compete trada com'alta freqüência em

aproibiçãó da venda de produ- ovos degalinhas. Porém, segun
tos que estejam causando ínto- do a secretaria estadual de Saú

xicaçõe8entreoscOnsumidores de, os casos de intoxícação ali-
f-"'.

t

- como dézenasde casos com - mentartambémocorremporfal- Ocasomaísrecenteconstata-
maionese, entre o Natal e as tadehigienenamanipuiaçãodos dO pelo Departamento de V,igi-·· .

festas 'de fim de.ano - a secreta- alimentos. Ou seja, pessoas con- Jância Sanitária da secretariade
ria estadual de Saúde baixou tamlnadasacabamporcontami- SaúdefóinomUIlicípiodeBene
portaria 'determinando a sus- narospiodútosqtieestâoprepa,-.' dito Novo, no Médio Vale do

)3ensão, em. tedo o Estado, da rando para o consqmo. .

" ltajàí. Até ontém 50 pessoas já
-

corner-ciali,zação de produtos A bactéria. salmonela é· en- haviamsidoatendidásnoshoSpi�
confeccionados com ovos crus. oöntradanãoa�nasnöjnterior·· tais'daregião, depois de partici-

Somente no' ano passado a dos PVO& mas, também, nas . Paremde_1.unafestanalocalidade
.secretariacontabilizou 1.680ca- - cascas e'o artnazenamento:ina- de Libci,-dage. Presume-se. que
sos de pacientes queprocUí.� . deq1,lado, em.-grandes concen- . focam intoxicadas pela maione,..

hospitais -de várias cidades so-
.

trações e fora da temperatura
.

se, carne assada e pastelão de
frendo de diarréias, vômitos e ideal tem colaborado para que fr�go. Agora quem desrespei
infecções intestinais prov<>cadaS .

os casos de intoxicações au- tal' a portariâ será multádo em
'. principalmentepela bactériaco- mentemconsideravelmeÍltedu-' R$l.OOO,OO

,. '" '

\ .LJU, e ca

Galeria constru(dano centro de
.

.
.

Guaramirim aprovou: Atéagora
PPRdeJaraguádoSul. comen- nenhlun problema com en

ta-se, estddisposto a lançarchli- xurradas por causa de chuvas
pa pura à sucessão muniéipal fortes-. Mas em Jaraguá do Sul

em' 1996, Como candidato a (ce1uro), comerciantes viram

prefeito o médico Moacir suas lojas alágadas na st:gun-
.' Bertoldi e a vice, o vereadolr da-feira à noite. O asfalto
LuizZonta. Comoforçapo[(tica impermeqbilizou o solb e a rede

.

nomunicípio. o PPR tem quatro ,
de' (iguas pluviais, antiga. nlio

�.
vereadores.

.

, ,funcio�(i)u.
,�

Ensaio·

"

'.
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Proprietários· reclamam sobre acess.o e galerias
,

.

-,
.

, �
-. ,� ,

.

.
'

Barra Velba � Na qU�- Umpela rua paralela à BR-iOt,
ta-feira" 4, um veranista e pro- . onde o asfalto feito não resistiu e

príetärío de uma residência no' o outro para li Beira-Mar (que'
balneáriodeBarraVelha.convi- MO pode ser usado porque não
,dou o. se- foi concluído).'

.

cre!árioin- 'UZ. ttilll.1I Além disso, ap6s apavímea-
termo de

.
.'

' tação da rua foiconstruída uma,

obras da ".blll••s tubulaçãoparaoescoamentodas
prefeitura ,: äguasdachuva, rnasquetambém
Luiz Hén- II. . nãoteveumaca:b�entQadequa-.
rique da 6.". '1IIh.: do: os tubos já estão s�ltos e

'

Silva e o '
"

. 'algunsatéquebrados.Altatrtam-
'

p refe ito \
Mm convidou a reportagem do

Celso Bittencourtpara uma reu- '

CPparaque sepudesseconstatar.
,�ã<).em'suacasa:naqualseriam averacídadedàreívíndicaçãodos r

discutidos diversos' problemas,
'

moradores.
'

que na opinião dele e de outros

moradores darua 1.233,jádeve�'
riam ter tido urna solução antes OUtro problema ctebaÍido COl�
do verão.

'

.

'- 'osecretáriointerinodeObr�,que
'

.. AltairAugustoPieper, geren- também é chefe de Gabinete do
,

,

te financeiro de uma empresa de. 'prefeito Celso BitteÍlcourt, foi a
.

transportes.em Jaraguädo Sul,� ,respeito do IPIU. Piepermostrou
estudante deDireito, juntamente cópias'de um dQctimento enviado
com aiguils moradores 'da. iúa, pera a prefeitura, onde ele pediu

, queriamuma explicação para o
. mfonnaç.pesaréSpeitQdasformas

fato de que somente aquela onde de�culo dó IP'tli e da coleta de
moram não temo acesso conelu- lixo,bemcomoexemplaresdal.ei

. ,

ído para a avenídaBeira-Mar. A .Orgâníca doMUnicípio edo novo
rua fíca na praia do Tabuleiro e Código Tributário.

'

paraeíaííãsomentedois acessos. , Altair, igualmente, mostrou

lPW, ).

,\
, �

.'

cópiada respostà da prefeitur-a, sendo: 64,34 de imposto predial'; .onde mora coin a f'àmriia. Ele
'

discordando, entre outresaspec- 43,52 de imposto terrítoríal e � moseouqueasdímensõesdoter
tos, do fato de quê Ó cálculo do

'

95,20 de coleta dé lixo.' - reno e' da _área construída são.
valor da coleta de lixo seja base- Neste ano f\.1taiJ; disse que o semelhantes e, no.éntanto, pagou
lida na razão de um serviçopres-. imposto total pago, foi equiva- emmarço de 199� o equivalente
tadoseísvezesporsemana.quan- lente ao que pagou em 94, inaso. a,25,18 UFIRs ..
do.segundoele.íseo aconteóeno valordacoletadelíxopermanece _

"Diante dos problemas que
mäxímo três vezes por semaIia.maior que o imposto predial ou enfrentamos com o acesso e a

.

Pieper apresentou, ainda; cõ- '. territorial. Sem contar que na -. coleta de lixo, que foi .uma des-
. 'pi'asdosearnêspagosem94e95, baixatemporadaaresídêncíanão graça, neste fím de anó, acredito'
onde o valor da coleta de lixo é produz lixo algum. que'este valor é irreal. Não me

,superior,aovalotdoimpostopre- Parailustraro queeleohamou importo em pagar mais, desde
díal, ou do ilnposto .territorial.· de dísparídade.apresentoucõpía quenés.veranistas.sejamoaees

, Em 20 'de janeiro de 1994, ele do IPTU que ele I pagou em peitados e' que o poder público
pagou 1�2,75 UFIRs de IPTU, Jaraguä do Sul, referente a casa

.

faça a sua parte"

..Secretário admiteJalha'da prefeitura
. " . . " .

.

. Apösouviras queixas.dos e:admitiu acomplicação cau- conhecimento do casO-e
\ moradores.ochefedeGabine- "sadacom o problemadoreco- "garantiu que a secretaria de
tedoprefeirodeBarráVeulae .lhímento do lixo. , Obrasirãçonclúir.aconstru- ,

secretário interino de Obras; Luizblenriqueafirmouque • ção do acesso da rua o mais
. Luiz Henrique da Silva, reco- antes de-cumprir o compro- : rápido possível'estabelecen-

'

nheceuafalhadosetoremnão misso 'com o contri}minte, do um prazo'dequinzedías a
concluir o'acesso dama 1.233 . passou à tarde para tomar contar do dia 4 último .

.II MalhasDalJnár
"

11AÇJl�Nf)S' 'IJlIA Vi,SI'I'j\
POS1V DE Vß�DAS JIJNTO A llÁllllICJ\, '.",

;,;' UUAJ()I�:ILLE 13.48 c.

,-: U»JA..� D�LM.Ul; "V. GETÚUO VAltGA..�, 128

�JAI"(.IJ�· I)«' SIJI� ,..; sc
l�f)NI�. 7-1- ,1,(;«1(;

e.

-) ::

,

".m li p...nla anlrag,a: ••Ia 'malha,'
, mt;llallnhD,mailaIon ,11_. camurçado'
,Iolal....nl. m.re.rizada, fabricadas.
com a m.lhar I.enalagla '

,',
,

..

, ,
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,,' ,

,

, e-arfa Velha -Omístérío: c

, que. envolve 'a mortandade dos

bagres da espécie "barriga brau
,

ca", ainda aguarda uma solução
por parte

'

das autori- /Bt.",.,dadeseen-
t

í

da d e s ,.",,

'pesquisa-
doras. �á 1t/jJI" ,

cercadeõê ",','
dias toda \"'....",.".
c ost a ------

catarinense, e grande parte da
costa brasileira, assiste a �cenas
realmente tristes. Em Barra Ve
lha, jäforam recolhidos naspraí- Pma "",;"em em iodo o litoral

'

as pelo menos' 70 toneladas de

bagresmortos.que cäegamtrazi- sário. Os peixes mortos � são podia encontrar outras espécies
dos pelas marés.

'

levadosa umterreno próximoao de peíxesmortos.
,

'Obalneáiio foi o primeiro do lixão 'da prefeitura e enterrados. Segundo esta teoria, a cada
,Estadoaenviaramostrasdospei-

'

"Mal do bagre" '. sete anos ocorre umamaré, no
xes para aFatma:, bem.como pe- A causa da morte' dos bagres fundo do mar, chamada de

diu que fosse suspensa a de "barriga branca", é mistério
.

"maré vermelha",' que revira
I comercialízaçãodobagreemtoda .atéparaospescadorés dobalaeä- tudo o que existe nas

aregíão, As amostras foram ana- 'ríodeBarraVelha.Nínguémsabe prsfundezas do oceano, arran
lisadas por väríos laboratórios e definir, com precisão, o quepode cando determinadas algasma
ínstítutcsdopaíseseguírampara _ter causado tal desastre-ecolögí- rinhas, que causam a redução
'0 exterior. mas se aguárda uma co. �

,

• dos níveis de oxigênio, afe-
posíçãooficíalarespeíto.Dequal- Hä, no entanto, diversas es-, -tando os bagres "barriga bran-.

, quer forma a venda deste tipo de
, törias, nomínimo curiosas, que ca", altamente sensíveis, que,

'

Jix�ixeestásuspensaem todo o sul sujerem ô razão do "mal do .têm de vir até as áreas maís, .

do Brasil. ,�- bagre". Todos são unânimes' rasas para respirar e acabam'

A rotina 90S banhistas, que 'em dizer que esta espécie de morrendo por falta de

estão. nas praias do Iítoral bagre émuito sensível à quais- hidratação e muita exposição
catarinense foí, de certaforma,· quer substâncias ou alterações ao calor. Entretanto" a "maré'

'

'alterada com a presença dos
.

do ecéssistema
' vermelha" elimina qualquer'

bagres, poísos esporões do peixe ' Alguns apostam no envenená- tipo de vidamarinha e não �ó'
,

oferecemperigo, principalmente
. mentó, m�não sabemexplicar o Q_bagre.

,�

,

.

,

às edanças, e já são várias as 'porquê de somente o bagre "l\ar.-' .: Sejaporenvenenamento espe
vítimas. 'riga branca" morrem. �á existem cífico.'eclipse ou a "maré verme-

Pores_tarazãoaprefeituraexe- 'pescado!es que-alíam amorte dos 'lha", tudo ainda é apenas teoria '

cutaà limpezada praia pelajna- bagres aoeclípse.mas uma teoria ,e como 'enf. -uma produção
nbã - o servíçojä era feito a,Iiteri - traz aprópria natureza como a "hollywoodiana", Ö

. 'suspense'
,ormente -, Dias com os bagres, o responsävelpelamortandade.Po- devecontiriuar até g:desfecho da
trabalho ficou aindamais neces- rém, na semana passa4�, j� se hístöria.". �e,.IIÚitI",,.,.,.E�B�_o"rt,

/

SAGRES
.

.
.

.

-Morte dospeixe� ainda
,

..

- FUNDADAEM1917-

Tpadição e�:
...: 'Pep-sianas

, .

M6veis sob medida

. .
,

Residericiais' e C.ó.nier>ciais

•

CORREIODOPovo-5·

•

é ummistério
'\" .

\ '

Muitas pessoas jáieridas
" Já são mais de 60 as vítimas de Saúde, Eliana B\eat�iz

dos bagres mortos que aparecem 'Bittencourt, só de dezembro "até
,

' ,

nas praias de Barra Velhà. SãQ .; agorahoeveumaumentode íöüsê
veranistas, na maioria crianças, no nümero de aplícaçõesde inje- -e-,

queseferíramcomosesporõesdo ção aatí-tetâníca, por cansa das
peixe, tanto os que estãona areia ..: pessoas feridas com Os esporões
quanto os peixes que são trazidos . dQ_$bagres ..Atéo inícip da semana
pela maré que se chocam com' passadajä havíam sido aplicadas
banhístas.Asvítímasapresentam, 150 jnjeções, mostrando que o -

namaioria. ferimentos nos pés e, problema é realmente grave.. /
.

nas.mãos, mas houve casos de Asecretäriarecomendaque as '

cortesnorosto,barriga. coxa.entre pessoas que forem vítimas procu-
.

outras panes do corpo. , remi urgentemente, socorro mé-
Os casos menos específicos dica no Po�to de Saúde, no Caso

são atendidos no Posto de das crianças, que levem a carteira
Atendimento' Médico, de Barra de vacinação, "É importante o

, Velha. onde, já foram feitas até atendimento imediato destes ca-'

pequenas cirurgias p� que' se sos,para evitar infecções", afectou '

pudesse retirar Pedaços dos '

.
Eliana.

.

esporões que-quebraram no mo-
.

'Os casos de maior gravidade,
mento do cõiuaro COD) as pesso-' registrados até omomento, foram
as. encamínhados para os ,hospitais

S,egun9o a secretária interina de Joinville e Itajaí,
'

,

orçamento sem

.

compromisso.
, ,

VENDAS E' REFORMAS'
, "Rua Jacob Buck, 46 - Centro.,

,

.

,

' (ao lado do Sesc)
Fone (041�) 72�247

Jaraguâ_ do Sul .. SC

--- "

"
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IMOVEIS
.. �

'_ Mercado tem- reação com economia estável
1 -. -"

...

" B arra Velh� - Ö ine�o veranistas, até pela e'stratégi
ímobílíérío de Barra Velha está ca localizaçãó geográfica de

.iI)ào bem c6m a estabilização da Barra Velha", comentou

economia. após o Plano Real. Se- Erivelto.

gundo
.

o Mas 'Q crescimento não se

,preside�te , .,. limita somente a estes fatores.
,daAssocta- �.". As vendas de casas e aparta-

,--

ção -das 'drI :
-mentos em BarraVelhàjäatm- .

,mobiliári-
.

. gem tim aumento da ordem dê
-asdobalnê- iIttIIIIfJOII/I 25 a 30%. "Indiscutívelmen-
á r i o- ,

- te, o sonho de grande parte das
Erivelto Je-�" pessoas que vêm:à'ptaia, é ter'
sus , da

,
uma casa no balneário de sua

Maia. aocupaçãó dos imóveis está preferência e, 'logo, todos, os .

-.

'. esgQtadadestle'odia,20dedezem- '.' veranistas e turistas que pas- '

bro.Ble ínformoutambém, queno sam a temporada aqui são in-'
,_ períodoentreo'NataleoAnoNova..' vestidores em potencial, mais .

-houve um crescímenmde 40%,.no tedo. {iii mais tarde". analisa
setor,' em relação aomesmo perío- Brivelto..
do de 1993.

'

A posição geográfica de Barra
_

.

EriveltO"disse aíndaque.em 'Velha éapontada como sendo um
. toda a temporada o mercado dos fatores de maior _inflyência no
de aluguel de imóveis deve re- crescímentodobalneärío, segundo
gistrar um' crescimento .de Brívelto, pelo fato-de que a proxi-
30%. Ele lidda uma associa- 'midade evitalongas víagens pela
ção que reüne cercade Iê imo- perigosa BR-lOl; além da curta'
bílíäríasque admínistram cer- distância dáS cidades da região.
ca dé 500" imóveis' (casas e

, Esgoto sanítário
_

, B� tloi6,_, nptUl_ de 20%, .

ap_artamelltos), entre as praias O maior problema do bal-
deBarraVelhaeltajuÍla; ",Ape- neário; na opinião de Erivelto, LIXOsar daprocura exísteumacons- é o esgotosanítärío. Para ele .

,

cíêncía.por parte depropríe- ·háaneús·sidade.dopoderpú- r,\ 'oleta'. �,''eticieme causo-ou
... vários ,p" ...ob·l.·e·ima.:stäríos e imobiliárias, no que se blico se estruturar quanto a �� UI íJ" , V

refere a cobrança 'dos "alu- este aspecto, para solucíbllar'_ . ".

, ,',' '..

..)guéis,: oferecendo cpndiçõeS' .' este problema, Hoje o esgoto ". BarraVelh�-Comaaltatem� .: Durante este período os.serví- turaeat4�partiCulares,contrata-.
, para que os veranistas -não das. residências é despejado porada, timgrande contíngentede ços de coleta de lixo não foram dos paratesolver a sítúação,

.

,
'len-ham a. ser explorados"," parte na pröpria praia e amaí- vísitantes invadeösnamkãpioslío 'realizados e o volume cresceu de LuízHenríquedísseaínda.qae

.
disse éle. O preçordos aluguéis or parte.na lagoa, próxima do litoral e começam a aparecer os " maneira preocupante, OS.' sacos atéfimcionáriospúWcosdasea;e-'em Barra . vénlá está, .em centro da cidáäe.', _", -:

_prOtilemaSdeinfraestrutw;iresul- plásticos com o lixo doméstico taria.que atuamemoutras áreaS,
. ',_ média, em tomo de R$ 4'0,00 Brívelto aponta como uma .,,, ,

•

,a R$ 6.0,00, pordia.
.

.

. das maneiras -de solucionar o tantes da má preparação dos ör- -fícaramsobre as calçadasebeíras" foramremanejadosparaqueotra-
Por .sua vez; o' mercado, da prob lema, a terceírtzação, - gãos públicos,parafazer frente às' de estradas, ou ainda, em terrenos balhopudesse ser feito. "PedreiroS,

construção civil, em Barcá Ve..:
.

ratravés de empresas sérias e dificuldades quesurge� EmBaI-' baldios, a esperá de providências éa1pióteiro;,calceteiroscourospro:
lha, nos ültímos dois

.

anos, especializadas nestaárea, pois ra VelhaumdeStesproblemas diz' que não eram tomadas, fisSiOOaiS-hàpilitaOOs em oonos ser
tem acompanhado o c�_esCi- é uma' dificuldade da maior re&peik>aroletadefuco.,Entreas :QsecretáriC)interinode_Obrase' viçnsforamdeslOcadosparafàzera
mentodaprocura.dosveranís- partedas cidades e.balneários. festaSdeNatal_eAnoNovo,osdois ServiçosPúblicos;LuizHenrique' coletadoJixOe,as8õn,�,tas. .Segundó Erivelto a ex- detodo o país." coJ1!PactadorescJelixo'däprefeÍtu-' dãSUvá,admitiuquehouveopro- éajIOO]ar o'JXd)lema", deClamÜ o

, pansão, Ineste setor, atingiu os "De resto, o. poder público-I ra encoánavam-se com avarias e' bl<fma de manutenção :com os secretárioi:ntérinO. ,I

20%'no período! "Istb é refle-' devemantel � praia em pérfei- , . �

xo do crescimento total do 'tas condições de uso para os' 'Dãopuderamserusadosnotraba-, comp�<iesdomunicípio;mas
.

Acoletadellxofoiregulariza-
.

nosso bruneário. qu� vem sen-
. turistas", acre�centóu Oipresi- lhode,recoß$nentOdOJixô;resul-" ��'que o probÍema -da,tetomandoaorronnal naquar

do procurado.por um número den te da Associação das'lmo- tandoeIh-jnsatisfaçáo e descoo- foi solucionado eqm a utilização, la�feira, 4, segundo informações
cad� vez �aior ,de turistas e

'

bilíárias de-!3 arra Vélha. tentamentoS. decaminhões.caçm.mas daprefei- . ao secretário Í..liiz Henriqqe�

, .i ..

,CO�REIODOPOVO - 6
a.,

'/ .,

,. -

. 'GERÀL iVERão
/

Jaragq,á do.Sul, 11 de janeiro ele 1995 _

:

.� -, �: H-UM�NIZr:..Ç�O op'T�NÇITO,�,€M'
.

'" )r:..�G� DO ÇUL € POçSrV€l. '

, ßr:..ÇT� H-�l;I€R', UM� C9NÇCI€NTIZr:..Çr..O
"

.'

:�D€ �Mßr:..Ç �Ç �RT€Ç:' '.
.

'\J I A ç. Ã O P€D€ÇTR€\ € MO:TORI\Tr:..\..
, ti' ',' '

.

'.

CANARINHO,,�_ .'o/J'� ,@�·i���rg(LU�3
. " . ". �.

.
- ..

".
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I:'_ ••

", Center Som'C,D's - Discos e Fitas '. '

'.Ump loja 'diferente' com ömd grande vciri�dade no Ii�ha d� C[1s.' , ,('"
•Uma linha completa de todos osgêneros Tsçmiba'� rock ... clássicos, etc) .

•eD's diretos dos gravad9ra� sern infermedjólios ecm excelente atendimento.
, .Oferecemos linha córnpleto de som, portoCD's, portacossetes, agulhas, pl

_.

toca dlsco, encordomentos pl violões e guitarras. ,
'.

"

,/ :' .Promoção de GD's com mais de 1000 eDis à 9,70 ReQis, "

.

,

'

Dísco à-partir de 3;80 Reais. '

"

'

.

'

_

"

r

". *A llquidcçõo ê fantástica:' "

' ,

.

,

-.

.E rnols: F.itasvirgens;violões�controle pl vldeo-qorne, etc ... ,

"

>

'.Umq lojçtdo futuro, moderno é criativa. -

•.
,

" ",,"
. : Av. Marechal Deodoro da Fonseca" 406 ... Jaragw dO, Sul:� SC - F.one, ",1�2847 '

.

�-'
' ,.,

C E' N "-1; E'� R'"
"

,

,,-i,
, ,

-i ..

,

Ô,

'�s" O 'M

, . ;

.'

I, ;'

Venha,vêr .��
"

*
'

Terreno" com

13.,B05rn�; 'com' 2 Ca
, 'sas de aJvenaria{1'SOe

'

200m2). Rua: Prefeito"
José Baue"'� Obs:

. ; .
-

...�

• 'I.

. '.

.
.

.� "-

Terreno 'pods-'- Ser."
.' desmembrado:" ern
�ua$ , pértes.: a

. 'com�binar. ,

Preço:- R$
.'

. 200�qOO,OO.. -.

*
" Casa' de alvenaria .

"

'if��ffl<@(ífi)) ,

, ��'I" L_j' I c::I r:· '.

,.,IM"PC>.RT &'ÉXPORT
.

com' 3 quartos, (70m2)
,

'

,

. 'terrenq, com ,4�50Q12
,

pröximo -a �gteJa., São, .'
.·judas.. Preço: só.,"R$'

"

l6.000,OO·,·
'. 1••�"p�rQ:crer'

�..

..

"
r

; _'COM'''AR UM CELULAR É: F4�1L, DIFfc... É TE'" ASSlst@N'CIÁ NA�HORÁ�EM QUf"voci MAIS PRECISA.
, '

.:
- POR ,ISSO E MyITO'MAIS, A 'ELTflON C'_Ul;A" PREOCUPÂDA COM A NECESSIDADE E COMO,DIDADE ,QUE UM TELEFONE CELULAR,"

"

P"OPORCIONA, OFERECE AOS 'SEUS éUENT�S, APA".LH.OS DE PRI;"EIRA�UNHR COM GARA.NTIATOTAL DE FABRicA DÊ 1,ANO, E' REPÖSIÇjh:> DE

APARELHO EM CASO'DÊ DEFEITO 'e,NQUANTO'SEU TELEFON.e!EsnVÉR EM CÓ,NSERTO. "..' ..'

•

'

- -A ,Y.ELT"ON AINDIT FAZ TESTES PARA VERI'leAe A FORÇÁ DE SINAL NA. SUA R�GIAo. E INDICAR A, POTiNCIA DO" APARELHO DE ,SUA.
NECESSIDADE. -�

-.

�

.' .' ,�:.
"

. .'� -. . � './ ,_.

,
"

'

- ATELTRON,OFERECETA�ßÉM 'FODA.A UNHA DE ACEss-6Rios PA"ATELEFONESCE�ULA�ES; FAX,TElEFO"ESCONVENCION;"S;CENTRAI�PABX

DE PEQUENo' E GRANDE PORTE, 'íNST�LAÇÕES, ASSiStÊNCIA TEeNICA E CONSeRTOS EM'GERAL. CONDiÇÕES DE PßGAMENTO EM 3 VEZES OU 'PELO

PLANO DE CONSÓRCIO (COOPE"ATlVA).. '
" "

,

'

" ,'.
'.' - LOCAÇAó' DE lDÉNnflCADOR DE CHAMADÁ5 PARA TODO t�po D:E CENTRAIS E TELEFONES. �

r[jLEFONES CiEWLARES'" FM
CENTRAIS TELEFÓNICAS
APARELHOS TIiLEFÓNICOS
ASSIST�NCIA T�CNICA ,

• iNSTALAÇÃO Ê CONSERTOS
EMGERAk'

.

'

. .".'

" ;....
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'CÚ�SIFICA�OS-- Jaraguá,doSul, lldeJaneiro lle199s , ,

, CORREIODOPOVÓ,.,S·

..28 km depraias eapertas umprédio: o sen
-

,� EDIFíCIOGINAMA� PIOTTO-oPRIMEIRO P!'ÉDIORESI�ENCIAL�A ' ',': .'
.

,;
,�V' P�IA GRANDE DO ERVINO., NA ILHA DE SAO FRANCISCO DO SUL.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�.-'É 'D I F' I C I o
.

. " ",

Gin<8\: M&Jr& Piotto' ,
"

SÃO FRANCISCO DO SUL· SC

.

\C�R/TIBA: 180lc!n,
JOINVILLE: 4Okm'
BL.UMENÀU::90km '

,JARAGUÁ DO SUL: 75km
B.,CAMBORIÚ: 100km

'

SÃO PA'ULO: 580km ,

PREços"
,

AP.ARTIRDE

R$28m;1
• Entrada=

"

R$5.000
cv.,

•Financiamailto'
;

. 'prÓprioematé
"

.' '\ ,

" CONSTRuToRA,
VlZOTO

INCORPORAÇÓES '

c1'iis,UI"IITADA

, 48MESES
b.:t:::I!� EM JARAGUÁ DO SUL

vaDAs:�
TEe, ,EXCLUSIVASC9M:

'CRECI-934-J' ENG'ETEC\
/, "

' Cel.Pr0c6plo Gomes de Ollvélra, 285

, DO ERVINO
. '\ '.

.

Jaraguá do Sul - Fone: (0473) 72-26,79 .

A' decor'çío , o moäliiJío 11m Aiílet m"lnIfllt, 'i(us�ltí'toJ nio- (utndo p'rl', do im6ri, ,Os m,p's de localíz,#o Bio 'pm, "("fllei,is fIII ,xoporçé, j "/or corrt$pOlldfll'" is 'Unid,des 13 e 14, dó 'primeiro �so.

2e3
D(�Rr"lITCR:()S

Rua Prinçesa Isabel,238
5° andar· Salas 5131' e S 14A

, Telefax (0474) 33.6603
Centro -,Joinville -, SC

,

Curitiba: (04J) 243.353390 a

"'05m2
ÁREA TOTAL

I

,

,
/

/

..

,i
I',

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,..",

"

AAlEDADES _CORREIODOPovo-9Jàraguá'do SUl, 11 de janeirO de .1995

'LIVROS

BÚly Ikehom esiä 'de
volta. A deslumbrante

'personagem de Luxúria,
bestsellerdeJ.udithKrantzque
jávendeumaisde 7.milhõesde
exemplares e' se, tomou
minissérie de TV de sucesso,
cativa o leitor novamente na

.

continuação do romance.

Luxúria Dois, também assi
nado por Krantz; 'chega esta

semana às livrarias, com o

'selo da' Editora Reeord /e
"tratamento de carro-chefe.:

Os. leitotes de Luxúria

acompanharam a lutadéBilly
Ikehorn para fazer de sua'

btaique na Rodeo Drive uma
das mais chiques de Los.
Angeles e viram CQf!to ela se

tornou limadasmulheresmais
ricasdo mundo econquistoua
felicidade tõo arduaménte
petseguidà. LuxútiaDoiS co

meçaexatamenie ondeLuxúria
termina, isto é, um dia depois li
deo marido de Billy Ikehorn,
o produtor' cinematográfico, .

Vito Orsini, ganha o Oscar 'de
, melhorfíime daAcademia de

Hollywood. (Umasugesiãoda
li:v1'tUiQeP�pelariaGr-afipeU.
Fone 7Z-0137 ou 72-0972).

..... :

GENTE QUE É GENTE

OsSO anoido"
,

"

"

(

bom jaraguaense
Mário Nicolini·
'·0 "Mári�édaqUelaspes�' tempos em queodr. Mayer, pai

soas que acompénham a evolu- do "Nutzi", o dr. �oherto'
ção dös tempos, adapta-se aos Marquardt, dr. Kubín e dr.

novosmodismos.masnuncaper- Arnaldo Otto (CarangajSchulz, '.
deu o häbito da símplicídade e da tinham Q encargo profissional, 'e '

maneira afável com-que trata até tempo houve que não havia pro
os seus adversários, se é que os físsíonal habilitado para o trata-

possui. mento dentário.
No dia lOdo correntecomple- Como todo jaraguaense que

tou oítentaanos de idade, o bran- quer bem à sua terra, foi por 12
·

co do caoolo já cobrindo a sua anos vereador dá Câmara Muní-'
cabeça, 'mas aindamuito ativo' e cipal de Jaraguá do Sul, ocupan- '

(

., compenetrado de sua importân- ' do os maís elevados cargos da
da na sociedade jaraguaense, Mesa Diretora, assim como nas

Ele hoje é o maís antigo Comissões.

protético dos estados de .Santa Segue a linha tradicional no
'Cataiina e do, Paraná, já tendo cOIJlPÓrt:aqlen� pölítíco e gosta
completado 65 anosnoexercícío de participar das reuniões do

daprofrssão, o que foi motivo'dl diretório, mesmo que seu "ponto
.assínalação entre es professores de vísta" seja voto vencido. Ele
daFaculdade de Odontología.do cost,umaensinarosiniciantes: "O
Paraná, que ·recoribecem .nele o importante é participar, paranão
profissional competente e caprí- 'ser_�onsiderado como omísso ... !I

.

cho;o. Claro' está que não foram Por intermédio deste jornal
'poucos os obstáculossurgidos no chegou há anos conhecer seus
decorrer de suas atividades, os parentes que vivem noRioGran- "

quais Mário soube vencer com ' de do Sui, estabelecendo umpro
galhardia: ,

veitoso intercâmbiode relaciona-
Filho de "brasiííani" Bugêrríö . mento famjHar.

.

'.

·

e de'Maria, tem seu nascimento Ao veterano protético - o

ancorado em Retorcida, atual "dottore" que confecciona as

· Nereu Ramos, conheceu asagru- mais requintadas peças da

"ras dos tromeus dalavouraefez o prötese.pela passagem QO seu
Tiro de Guerra 406junto' com 800 ano' de vida" partem dos

WàlterWeller,MauroSchneider, profissionais do' CORREIO

"Poppo" Vasel, pai de DorVal DO, povo, os cumprimentós
Vasel, Estefano Meier, Willy I pela data natalícia, com votos .

Sonnenhohl, Artur.Mey é outros de novos e renovades anos de

tantos, lembrándo-se ainda dos existência. (E.V.S�I01l95) ,

. .

�

MtIrlo lVkollnl

< •

•

�

,C",E' R E,'J A O
RESTAURANTE E LANCHONETE

.1
.'

BUFFET
lANCHES,

'PIZZAS,
" PETISCOS e

SE'RVI-CAR

/.

FONE: (04'73)' 73-0734
'

.
, ,

,Rua 28 de Agosto, 2500JPertinho d� EStação)
'Guaramirim � SaJ1ta Catar;ina
'.

. .

"

,EDITAL
PATRICIA TAVARESDACUNHA,GoMES Tabeliã;'eOficial deTituloo da-Comarca de laragvá do S\I� Estado de

Sanla Catarina, na forma da Lei,etc,' .'
, .'

'
'

.

,

Faz sa,ber a todos quanto este editá! "irem que se acham neste Cart6rio para Protesto 00 Títulos contra:
Andreia Plsetta Confee. Ltda . Rua Emí)i:o Carlos Jourdan, 62 • NESTA
Andreia PlNtta ME • Rua Emílio C. Jourdan, 62 • NESTA
CanaIho eMuller Ltda - RuaWalferMarquardt, 744 si Q4 • NESTA '

EcIIlberto Ricardo Danker, Rua Barão do Rio Branco, n - NESTA
'

Hcpsuta VIII'IU Pereira· Av. Castelo Branco, 2790 - NESTA
Herald Bus

"
Rod.SC416 km 16'· NESTA '

, Jnd. Com. Róupu DetolßasI Lida . Rua Antonio FiorUci, 44 • NESTA
IracUdes Kamellen Pereira· Estr.ada Nova, 85 • V. Rau - NESTA

,

Ineoinu .Ind, Com.M'qulnas Lida - Rod SC 413lan 14· NESTA
1nd. Com. Ewald Ltda - Rua Euclides Farias, 21 B - NEST'", Kit Chalé Habit Pre 'Fabricados - Rua·15 de Noveni>I'q, 311 - NESTA
Lava Car F.;I Sol LtclaME; • Rua São loão Caetano AlVares. 2217 • NESTA
Luis Sél'llo Preotlni· Estr, Sta Luzia km 16· NESTA "

.

,Madeloll L F Cuque. Rua Má!. Deodoro, 23 - NESTA '

,

Pra Auto Com. de Vele. Peças • RuaManoel Luiz,da Silva, 122 • NESTA
. Pra Auto :Com, de Vele. Peças' - RuaManoel Luiz da silva,. 122 • NESTA
PraAuto Com. de Vele. Peças -.J;tuaManoel Luizda Silva, 122· NESTA
Prâ Auto Com. de Vele. Peças - RuaManoelLuiz da Silva, 122 • NESTA
Pra Auto Com. de Vele:Peças . Rua Manoel Luiz da Silva, 122 • NESTA

,

Pra Auto Com. de Vele. Peças· Rua�arioel Luizda Silva, 122 ·NESTA ,

Prá,Auto Com. de Vele. Peças· RuaManoel Luiz da Silva; 122 - NESTA ,

Pra Auto Com. de Vele. Peças· RuaManoel Luiz da Silva; 122 • NESTA
.oberlo Bol'les Medeiros - Rua Praça Inaia; 73 - NESTA .

,

Rcefrlaeraçio Friopsmae LIda . Rua Argentina, 47 - NESTA '

SR Evaldo Junekes - Rua Remoido Rau, 215 • NESTA"
.

R EueUdes Fariu - Rua Av. MaI. DCoaôro da Fonseca, 1484 - NESTA

Sehroecler Com Tee. L - Rua Mal. Castelo Branco, :3434· SÇHRbEDER ·.sC
, Santa Catarina Textil LIda • Rua Trezentos e Cinco, 30'· NESTA'

,

Tlngltex Bende. 'Fexteis LIda • Rua 603, n° 165,· OUARAMIRIM - SC
'

Tlngltex Rende.lexteis Ltda -ba 603, n" 165, João Pessoa - NESTA
Tlngltex Bende. TexteIs Ltda - Rua 603, 165 - NESTA'
WilSon RobertoMóritzME - Rua Mal, Càstelo Branco; 33 - NESTA

, Tliigltex Bend. TexteIs Ltda - Rua 603, 165 ·lilESTA
Pra Auto,Com. Veie. LIda. RI!lIManoel Luiz da Silva, 122· NESTÀ

.

Pra Auto Com. Vele. Ltda - Rua :Manoel,Luizda Silva, 1'22 • NESTA
Pra Auto Com. Vele. Ltda· RuaManoel Luiz da Silva, 122· NESTA
Pra Auto Com. Vele. LIda - RuaMàhool Lúiz da Silva, 122 • NESTA
Naciewoa Vavassori - Rua 25 de Julho, 1560. NESTA
Pra,Auto C.om. de Vele. Pçs. LI.eIa - RuaManoelI:.Uiz da Silva, 122 -NESTA
Peg e Lev Confee. Llela -mn...... da Passagelll, 235 -.NE.STArlngltex Bend. TexteIs ",t � Rua 603, 165 • NESTA
Rejane.Carvalho de Souza - Rua�. Castelo Branco, 7 • SOHROEDER
Talcler Rep. Com. Lida - Rua Est, Santa.Luzia; ,sinO - NESTA
Confee. RaidmIr LtdIl -l,l.ua Franci_sco Olosiwisk� 5� - NESTA ' I

COIIhMat. de Constr. :ranJa Lida - Estr ..RioC� L sinO .'NESTA' , ,',
,

EfetivaMalhas deJalraMenel· RI!aWá!teyMárqjlardt, 818 c NESTA- , ,."
'

'Elida nUma Souza DamlanJ • Rua Domingos daNóva, 334 - NESTA ,
, MarageMalhas Ind. Com. e .epres.,L!da· RuaV, João Pereira Lima, 484· OUARAMIRIM
Perimetro�o Malhàs LIda - RuaWalterMm:!{uardt, 1425. NESTA
Pra Auto Com. de Vele. Lida • Rua Mmoel.L. da Silva; 122 -.NESTA
SantaMarta Constr." Imobll, Lt - Rua Reinoldo Rau, 541 - NESTA
Wlergulz &:Wlergutz Cla LIda.. Estr. Blumeilau km 12 - NESTA'
OfIcina c,lbOrg Lit. e Pintura Ltda - Rua CarlosMeyer, 30 •NESTA', ",

'.
.

E, como os,çlitÓs devedores não forarnencontr.ados ou se�.usarama aceitar a devida intimação, fazpormtermé4io
\

,

do presente edital, para que osmesImS coßll'll'eçamnesteCartório na rua ArthurMüller, 18, noprazo da Lei a ftm de liquidar
o seu' débito(ou entl!l dar razão porque não o faz" sqb a pena de serem 00 referidoo protestados na fo.nm da Lei, etc.

.

, KElJaraguá do Sul, 0210119S -,

Tabeliã'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gente & Informações
. l

Jaraguá do Sul, 11 de janeiro de 1995-

(
,

f Debem
com

Neste a vida
o trid de

sábado,14.. MaSsaran(l�11a,a

encantadora Luci, Tina e ,

Tosiane Carla, c'urtindo

Marangoni
um "happy

recebe hour", na praia

�migo�em
da Gra�atá.

Começando bemsua

residência 95.

para
comemorar,

"

idade
nova.

Tatis'na!
.

,

.Que você sejasempredoce e'
�

\
.

.

. meiga, ,c0111:0 você. sempre foi.,
•

•
J �

Tenho o .maior carinho por _

A

voce.
I _ ,

F_eliz 951
Gaúcho '(Davi)

I'

I,

l v

ViSTA.-SE COM ELEGÂNCIA E CONcoRRA AO SORTEIO SEMANAL
DE UMA 1V COLORIDA E UM cORsA EM JlJ01/9�

'KAMI�ÃO MODA SEMPRE .. 4 VEZES SI ACRÉSCIMO

, I

VESTI,NOO VOC� DE CORPO INTEIRO

,GETÚLIO VARGAS, 77 .

I. '

·:Na cidade mais alemã do
" -_

-

",
'I"

Brasil - Pomerode, acontece
att,_o' prQximo dia 15 a

FestaPomerana; que resgata
,

em sua totalidade todas as' .

tradições e hábitos da coloniza
ção germânica. Na foto, â sra.
BrunhildeMahnke Schmõckel,
esposa.do nosso diretor geral,
Eugênio Victor SChm(Jckel,_na
praça principal.da cidade em

meio a alegorias 'do presépio de' ,

Natal.
Conte��di'
A•.Ma=��:5 I-......t----.......---_"""'

P... (Dm) 71·3311· J...."" do Sul· SC

. tiA'eW8"
'. I� �sm."

. I ,

Visando a melhoria dO'atendimento à estren-

gekos� oferece curso especíalde inglês para
PORTEIROS,' MOTORISTAS, BALCONISTAS,

RECEPCIONISTAS e TELEFONISTAS. -,

Curso prático e simples, adeqúado às -
.

neces$idades tuncldnels dos participantes.

Duração: 80 horas ,
' , .'

. Período: 06/02195 a 15/12/95 (2 horas semanai$)'
Horários: manhã� tarde ót' noite.
Requisito:. 1 º grau completo
Matrículas: 23/01/95 a 06/02/95
Informações:RuaJacobBuck, 120 (próximo ao Besc)
Fone; 72�3475

I

'1

Frese
- I' "

,
.

"Dizumditado ga-
úcho quemulher que
não se dá bem com o

.
pai não vai conseguir
sf. dar bem com ho- I' I

mem nenhum. A

Xnxanunca se casou'

por,causa disso".
Luiz Floriano

,
.

.Me[leghel, pai da
apresentadora, can
tora e atriz, Xuxa

Meneghel.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 11 de janeiro de 1995 ERAL / POLiCIA

PROBLEMAS

.

"J aràguá do Sul - Se o

asfalto deu um novo visual às'
ruáscentraís daCidade, represen
tando, também, menos desgastes

'. para os ve-
ículos, é tItIItIiIos

:

certo que
em muitos
casos aca

bou por

".VtIIItM
.V.._
. .,_

agravar
.aíndamaís

oproblema --- ---
de alagamentos quando da ocor-

. rência de chuvas' mais fortes,
como na noite de segunda para

terça-feira. Foi o que aconteceu

na rua JoãoZapella, uma lateral
da Marechal Deodoro, es�a
com oColégio São Luís.

Segundo conta Marlene'

Picolli, da loja Calçados Picolli,
os alagamentos naquela área são

freqüentes e, desta vez, não foi
.

diferente.A loja foí inundadapor'
uma lâmina de água de pelo me
nos quinze centímetros embora

prejuízos materiais não tenham
'sido registrados. "Fiquei alguns
dias na praia mas sempre pen
sando no que poderia estar acon
tecendo' aqui", relata a lojista.
Disse que o problema havia
sido amenizado depois que
uma galeria de maior porte foi

CORREIODOpovo.ll

•

construída a partir dos. fundos
da Igreja São Sebastião.
"Não sei se é por falta dema-

.

nutenção mas o fato é que o pro
blema voltou", diz Marlene
Picolli, sugerindo a iinplantação

.

de uma fede com tubos demaior
diâmetro. Quando o asfalto co

meçou a ser implantado sobreos

paralelepípedos, houve dúvidas

quanto a ímpermeabílízação do

solo, o que podería provocar ala
gamentos já que a rede d� capta-

.

ção de águas pluviais não fOI
troçada. Na época, entretanto, o
secretário dé Obras, Afonso'
PíazeraNeto, garantiuque tal pro-
blema não ocorreria

.

ACalçadosPicolli, há40 anos
funcionando no mesmo endere

ço, está de m�dança para a rua

JoãoPicolli, devendo oprédio ser
reformado a adãptado para evitar
inundações. Procurado ontem, o
secretário Píazera não foí locali- .

zado.

HOMiCíDIO

Chuvasprovocamalagamentos Menor inata rapaz com firo
.

'.

l ku s.: t
..s: ss:», âe espingarda em Corupá

em oJas· uO' cen TO ua c'waue ,

.'. '.

. ....
Corupá - Na madrugada de porduas vezes fugirpelo telhado

säbado, por volta de umahorada do prédio. Naprimeira tentativa,
manhã, na Estrada Isabel, sem as pessoas começaram a atirar

número, município de Corupá, pedras nele. Armado de uma es-.

, após umtentativade furto, <)me- pingarda, calibre 12, que encon

nor O.G.L., assassinou com um trou no interior do comércio,
tiro de espingarda, calibre 12, O.G.L., tentoufugir.novamente,
Egon Lang, 19 anos, agricultor, .depoisdedísparárcontraogrupo .

natural de Corupá. O menor de depessoas,atingindoEgonLang,
.14 anos, disse a polícia, em na altura do abdômen. Levado

Jaraguá do Sul, que atirou por- por amigos para o hospital de
que se sentiu ameaçado por um Corupã,Egonfoitransferidopara
grupodepessoas queestavamno Jaraguä do Sul, ondemorreu ao
pátio em frente do comércio. darentradanofíospttal Sãofósé,

De acordo com declarações. Prisão dos .menores
'

do comissário de polícia de OcomissárioZocatelli,junta-
Corupá, Wanderlei' João mentecomosPMsHarl�y,Josué
Zocatelli, O.G.L., acompanhado. Bueno eMassanero, iniciaram a

de outro menor, M.A.R., tarn- caçada aos suspeitos, capturan
.bém de 14 'anos, programaram . do ainda na madrugada de säba
um assalto no comércio de João do, M.A.R., que inicialmente

Fossili, de onde queriam roubar negou a participação no crime;
f

.

bebida. M.A:R., ficou fora da mas posterionnente,confessoue
. '"

mercearia, para dar cobertura a
_ confiIinouaparceriacomO.G.L.,

O.G.L.,·que entrou na mercea- queacabouencontradopelapolí-
ria. Naquele instante, o filho do cia, por volta das 15 horas do
dono do comércio, Antônio mesmo dia.

Fossili; chegou e percebeu que A'população revoltada com o

alguém estava no interior da assassínatorealízoumanífestações
.

mercearia. pelas ruas de Corupä, pedindo a

Assustado, ele saiu e pediu puniçãodoscnminosos. Osmeno
ajuda de amigos e vizinhos, que resestãodetídosnacadeiapüblica
foram pára frente do prédio � de Jaraguádo SUl, adisposição da
começaram a gritar com quem justiça e aguardando a conclusão
estava dentro. O invasor tentou .do inquérito policial:

"

r..

...

�.P5G.
'.

.[lIôk;6O&'.•..... '�"Cleéorrer.�brc _iltlrasSlchové
, �. lMOIí12· _ -,

o

Mesa Impresso.ra e de Micro'

o

ir---:

I
°I·· ,

.

r
p.M.AE 3P
A.:mono '!sto'tor:
cI3 po.nm

.

1.4i)1I<4Oxi 60 ,.

4(\:

Cadeira!: fixas e giratórias

DDD:D'�-

C'- .

-

DI- Dflj' ? '0
.

': '- l=J
Estantes çle ali? 1,/ \;

ROPEIROS INDUSTRIAIS

.

IARAGUÃ DO SUL - ........CATAR'"

, RA.O-4
\
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i +u o CAN6'" . ..... AREIA

�. Abefde Souza despreza luve Taça "Jairo Lenz;" tem
,

.�'.

I'IrI, "d' "9"'4,início em 'Barra' Velha
Camp'eao" : e' '.

"

'

Barra Velha "- Ence�aram 'Copa do 'B'rasH, pelo Crícíüma,
,

. ontem as inscrições do 3° Cam- para homenageá-lo, pelo fato de
peonatodeFutebeldeAreia,Taça sernatural de Barra Velha.

Jaine�de IIoibWCP "Jairo'Lenzi" ,napraiacentral do , Os jogosdeverão se estender

balneärío de'BarraVelha. Ain� .' 'durantetodoo mês de janeiro. O
não foi íníormadoadatado início, atual campeão é a equípe.do São
docertame.quedevereunirequi- Cristóvão, de Barra Velha, que
pes demunicípiosdaregiãonorte

,

tenta o bicampeonato,neste ano.
'

e nordeste, do Estado.
.

Já há equipes inscritas, oriundas
Segundo a secretaria de dos-municípios de Jaraguá do

esportes o torneio levaonomedo. Sul, Joinville, São Bento do Sul,
. jogador Jairo Lenzi, campeão da entre outras.

eacerta com

-
,

quê não honra a sua palavra"...
com esta frase O' ex-presidente
do Grêmio Esportivo Juyentus
definiu a saída do técnicoAbel
de Sou-

Figuei-
,
rense, AristidesPanstein, disse
que ficou surpreso com a notí
cia da transferência. de Abel.
pois contava como certa a

pennanência do treinador no O Juvennis vai precisar de
João Marcatto. " pelo 'menos 15 jogadores pata

"Nós já tínhamos acertado as montar o plantel. Segundo
"

luvas e apenas restava discutir a dírígentés do clube exiSte uma

quéstãosalariaI,queiriaacolltflrer lista com cerca de 30 nomes que
na segunda, 9", disse Panstein. serão díscuüdos e levados a " ..

.

,
. O ponta-esquerda, Índio, queSegundoodíngentedofuvemus, apreciação da futura comissão

foi o více-artílheiro do JuventusAbel rosse que iria viajar para ' técnica.Umadaspreooupaçõe8 é rro ano passado, acabou sendo de
Canoínbas.nasegunda-feíra,para

,

.

formar uma equipe com.maior
,
volvido ao empresário que o ven

.justifícar a sua ausência, e foí ,esta�aspettoqueprejudiçou, deuparao clubejaraguaense, Se
acertar com o clube da capital, porvezes,o"MoleqíJeTravesso", gundo o ex-presidente, Aristides
campeão de 94. na temporada do ano passado. Panstein, esta atitude teve de ser

tomada porque "a torcida do
. Juventus não colaborou com a

equípe, na fase semifínal eo clube
não tinha dinheiro para pagar a
segunda parcela da posse do
jogador" . " ,

'

O Juventus recebeu de volta o

dinheiro q'õe bavia pago por Ín-
'

dio, corrigido, e devolveu, o
,

jogador, que agora foi contratado
pelo Joínville, "Semapresençada
torcidano estádio, o Juventus não
vai chegar a lugar algum", desa
bafou o ex-presidente, .
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ao empresarlO Jairo Le"D, qruuÜlo fez Q e"trega de troflu Q' uma dtis equipa
,

.

.' vencedoras de 94

,quenão recebeu" BELEZA' E aUALlDAOE VOCÊ ÀoaUIRE NA

VENDE
,FINANCIA,

- Decorações
- Ventiliulores de teto com lumiTUirÍlis

(residenciais e comerciais)

..

.
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RUA:DOMINGOSDANOVAN° 154 ·

(Próximo sinaleiro,daReinoldoRau) - Centro
Fone: 72�1890

JARAGUÁDOSUL - sc

A art::e em decorar

Com grande.varíedade em:
,

,

• Presentes
.

••• É COISA DO PASSADO

SANEBOX veda o mau chelro, impede a saída de insetos e pequenos
animais do esgoto e garantetotal segurança contra inundações. SANEBOX
é a solução para o saneamento urbano: Encontram-s'e, dispon íveis em vá�ios
tamanhos os produtos SANEBOX' com pronta entrega direto da tábríca.

, COMÉRCIO E R.EPRESENTAÇÕES MANSKE LTOA·.'
>

RUA JOINVILLE, 1.532 - FON.ElFAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - SC
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




