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Prefeitura cobra
IPTU na justiça a sua

A Diretoria da Ordem dosAdvoga
dos do Brasil, Subseção de Jaraguâ do

Sul, toma posse hoje à noite, em ato
marcado para às 20:30 no Restaurante

Itajara. AOAB local tem comopresiden
te o advogado Robert Donath. Página 6

Numaprimeira etapa, 385 contribu
iates inadimplentes do lPfU já foram
acionados judicialmente pela prefeitura
de Jaraguä do Sul. Nos próximos dias,
mais 590 deverão ser enquadrados na

dívida ativa. Página S
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Iuventus quer ter
o atacante Barbosa

O Juventus tenta a contratação do
centroavanteBarbosa,junto ao Juventus
de São Paulo. índio, devolvido ao

Joinville, foireservadeBarbosanaquele
clube. O GEJ estréia dia 12, contra o

JEe. Págin1l12

ÔNIBUS

Abrigos para os

usuários devem
Câmara deverá '

- ser
ser convo!cada,,�
I -;f 't

Com aimplantação docal-

pe o, preJ ei o çadãoem trechodaruaMa-

A Câmara de Vereadores de
veráserconvocadaextraordinari
amente pelo prefeitoDurval Vasel
Em pauta a discussão do projeto
que promove a reclassificação sa

larial dos 1.520 funcionários da

prefeitura.
Página 3

Fiscalização da
maionese continua
nos restaurantes

A Vigilância Sanitária da se

cretaria de Saúde de Jaraguä do
Sul continua fiscalizando a venda
de maionese em restaurantes e

lanchonetes, proibida em função
de portaria baixada pela secreta

ria estadual.

elui a substituição dos atuais
abrigos de usuários de .ôni
bus coletivos, por outros de
tamanhos suficientes e pa
dronizados. O calçadão ain- Proibição inviahiliza propriedades

danãotêm umadataparasua MATA ATLÂNTICA
implantação porque depen-

A
· 'l' l

� ,

d�donov�s.istemaviárioda. gncu tores utam paraCidade. Pagma 6, .

mudar decreto ambiental

substituídos
rechal Deodoro, centro de

Jaraguá do Sul,' o tráfego
pesado, incluindo Ônibus
coletivos será todo desviado

por vias paralelas. Com isso

será desencadeado um pro

jeto de urbanização que in-
,

Página 4 Abrigos são precários

TELEFONES DO CP
Anúncios I Assinaturas

71-1721
-

72-3363

Os sindicatos dos trabalha- te de cortes de árvores naMata

dores rurais de Jaraguá do Sul, Atlântica. Acontece que' Um
Schroeder, Massaranduba e decreto federal inclui as áreas

Guaramirim, têm reunião adjacentes, dentro das proprie
marcada em Florianópoäs no dades agrícolas, o que está

próximodia6. Vãodiscutiruma inviabilizando todo e qualquer
proposta elaborada pelo depu- desenvolvimento na área rurãl,

tadoPauloRobertoBornhausen Depois disso, no dia 12, deve-
e pelo ex-governador Antonio
Carlos KonderReis que objeti
va maior flexibilização a res

peito da proibição intransigen-

rão ir àBrasília para uma audi

ência corri ó ministro Gustavo

Krause, que se.mostra favorá

vel à mudanças. Página 4
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ReminiscênciasEDITORIAL

Exigemmas
".",

naopagam
Os dois lustros da morte de Augusto SylvioA prefeitura de Jaraguä do Sul aperta

os contribuintes inadimplentes do Imposto
Predial e Territorial Urbano (lPTU), que
somam ao redor de mil. Alertados para a

dívida por duas vezes, via correspondência
protocolada, mesmo assim ignoraram suas

obrigações. Agora têm seus nomes

relacionados na lista de ações judiciais e vão

pagar, além dos valores normais estabeleci
dos nos carnês, os adicionais (multas ejuros)
previstos na legislação vigente.
Uma rápida leitura na lista dos devedores

tira qualquer dúvida: são inadimplentes
porque querem. Pagar eles podem, e com

folga. Sem têm dúvidas quanto aos valores
o prazo para questionar o Paço já se expirou
há muito tempo, embora largamente divul
gado. Muitos não devem só do ano passado,

são inadimplentes de outros exercícios fis
cais. Atémesmo da gestão anterior, em 1994

penalizada pelo Tribunal de Contas por não
ter ajuizado a cobrança judicialmente.
Estranhamente, são os que mais exi

gem da administração pública.
Vociferam nas esquinas e apontam seus

dedos para a praça Ângelo Piazera. Mas
não pagam o que devem porque acham
muito. Enquanto isso, nas periferias,
onde a renda, em média, não é superior
a três salários mínimos, praticamente
não há inadimplência. E lá as pessoas
ficam esperando que o IPTU pago
religiosamente seja transformado em

obras. Duvidar do que é feito com o

dinheiro é um direito. Mas, deixar de
.

pagar só pela dúvida é inadimplência.

o ano de 1985 abriu enormes

brechas na afetividade das farruli
as jaraguaenses, com as mortes de
Antonio José Gonçalves, do Pe.
Antonio Echelmeyer, do ex

vereador Francisco Modrock, do
agente postal, Manoel Povoas Fi
lho, do dr. Alexandre Otsa, da
"Nena" da Silva Moretti, do
"Arulha" Raul Vicente, do dr.
Dante Martorano que outorgou o

título de "Barão do Itapocu", e

outros ...

E morreu Augusto Sylvio
Prodoehl, em 26/03/85, o intelec
tual dos intelectuais cá da terra,

que fezpolftica, foi vereador, diretor
da Rádio Jaraguá e do CORREIO
DO POVO, polêmico mas

conciliador, era pau pra qualquer
obra na área cultural.

Lembra-se ao acaso dos tem

pos que trabalhava no livro O

Engenheiro Misael, o romance

que trazia para a cena a

Jaranópolis, a emergente vila da
futurá Pérola do Vale do Itapoou,
saía em 1957, apresentado por
Adolfo Soethe. Quem sabe já se

delineavam os contornos do

romance de sua cidade natal, em
Às margens do cachoeira, com
prefácio de Heráclito Lobato e

traduzidoparaoalemão:"AmUfer
des Cachoeira". Ocupava-se na

análise da conjuntura econômica
brasileira que não tinha jeito de
acertar as coisas até os dias de hoje
e diziaque "pertencemos àgeração
que foi criada aos embalas do 'ufa
nismo', preparado aomolho verde
e amarelo, com os temperos do

'criança', não verás nenhum país
como este!'' . Educaram-nos no

culto do país inexistente, país de
sonho, fantasia e miragens; emau
patrióta e inimigo da prátria mes
mo fôra se negasse a repetir os

gongorismos e ditirambos,
preferindo ensinar a verdade, sem
manifestações nem embustes de
um falso civismo, inoperante.

Conta, então, Augusto Sylvio,
uma história que vai reproduzida
abaixo: "Estépaís da abundância,
gigante deitado eternamente em

berço esplendido", faz lembrar

aquelecaipirapreguiçoso, que não
queria fazer mais nada, absoluta
mente nada. Então seus

companheiros resolveram, de
acordo com ele, enterrá-lo mesmo

vivo, já que não queriamais nada,
nem samba, nem sombra. nem

água fresca. Puseram o caipira
(que não queria mais nada) uma
padiolae lá se foram estrada afora

(que o cemitério ficava por riba),
carregando o estranho enterro do

caipira vivo, mas que não queria
mais nada, nada mesmo.

Em meio da marcha

sepultatória
.

passaram diante de
um sitiante. E vai este e pergunta
o que levavam na. padiola. E

responderam-lhe que era o caipira
preguiçoso que ia enterrar-se

porquede trabalho não quertamaís
nada, nadamesmo, e por i sso nada
mais tinha que comer. Ora, se é

por causa disso - diz o sitiante -

não precisam enterrar o homem

por que eu dou de graça o arroz

que ele quiser prá comer.
Ouvindo tal, o caipira

preguiçoso que não queria mais

nada, nadamesmo, soltaum bruto

bocejo dentro da padiola, e sem se

mexer indaga sem ânimo: - Mas
arroz é com casca ou sem casca'!

- Écomcasca, éclaro- responde
o sitiante. "Então tocao enterro ... "

Passadosquarenta anos dahistória
do caipira preguiçoso, não mudou
muito, pois, continuamos

importando, por exemplo, a carne,
que devíamos dispor em quanti
dade e a preços acessíveis. Culpa
de quem'!

É o decano dos jornalistas, do
diretor do "Jornal de Joinville",
que falecido hádez anos, continu
am seus escri tos a dar exemplo de
vida e de atualidade na economia

nacional, embora com forte ten

dência de uma tomada de consci
ência dos novos governantes, que
lutam por vencer a estabilização
da moeda, onde encontra forte
corrente contrária para o retomo à

especulação e o lucro fácil, que
sempre cai no lombo do

assalariado e das classes menos

privilegiadas, que cumprem
religiosamente os seus deveres,
enquanto que outros se valem dos
trunfos para sonegar tributos, im

punemente.
Fritz von Jaraguá- 02195

Mercosul-1995
* Vasco Fernande Furlan

mai� existirão as "Listas d� Exceção"
e teremos implantado definitivamente
a "Tarifa Externa Comum" e estarão

delineadas as políticas
macroeconômicas para os 4 países
,membros.

.

Com o ingresso do Chile e da Bo
lívia,

.

os membros do Mercosul

poderão ser 6 (seis), ainda neste sécu
lo.

Para compatibilizar e agilizar as

ações dentro da estrutura

organizacional existente no

Mercosul, foi criada a Comissão
Parlamentar ; Conj unta, com

parlamentares dos 4 países, os quais
têm atuado junto aos subgrupos de
trabalho, que funcionam como co

missões técnicas de assessoria e su

gestões junto ao Grupo Mercado
Comum que é o órgão executivo.

Outros "mercados comuns" exis
tem no continente americano, como o

Pacto Andino e o Nafta, mas é o

Mercosul que vem atraindo as aten

ções do Velho Mundo e, ainda este

final demês, �mBruxelas, haveráuma
reunião com os chanceleres da União

Européia, visando o estabelecimento

de uma zona de livre comércio à partir
de maio, quando já teremos, novas

definições sobre a Tarif�Externa Co
mum e quando o GAlT (ONU), terá
tomado as providências decorrentes
das últimas aprovações da Rodada

Uruguai, pelos Parlamentos de mais
de '100 países.

Em recentes contatosnaArgentina,
onde participamos de reuniões e audi
ências com parlamentares,ministros e
empresários da Bacia do Prata, ouvi
mos de todos eles, argentinos,
uruguaios e paraguaios, que o

.

"Mercosul" é irreversível e que os

governantes, parlamentares, diploma
tas eempresáriosdoConeSul,precisam
pôr em prática toda a sua capacidade
de negociação, espírito de corporação
e Visão futura de conjunto, para não

ficarmos à margem de dinâmica
comercial des dias atuais. - Éo desafio
deste final de século, como t\oram as

viagens deColombo eCabral no sécu-
loXV.

'

Dentro de mais alguns dias, quan
do 1995 começar (500 anos após o

descobrimento da América), estará
entrando em vigor, de fato ededireito,
o Mercosul, uma idéia que ganhou
corpo legal à partir do Tratado de

Assunção em 26/março/1991 e que
tempor escopo, a criaçãodeumaZona

.

de Livre

MS/losvl
I/DZ tbDlltes

dsg/Dlldes
, .

IISgDt/DS

Comércio,
passando
p e I a

.União
Aduaneira
e,consoli
dando um

Mercado
Comum entre Brasil, Argentina,
Uruguai e Paraguai.

OMercosul é hojeummercado de
200 milhões de consumidores e um

PIB global de US$ 800 bilhões numa
área de 12 milhões de km-.

As etapas que gradualmente foram
.

sendo superadas nestes últimos4 anos
(reduções e desgravações tarifárias),
ainda não conseguiram alcançar por
completo a "união aduaneira". etapa
previstapara o ano 2.000, quando não

*Mestre em DireitoPúblico e
professordeDlreltoConstitucio
nal.
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Retranca
(C.M.)

IPTU na justiça
Numprimeiro lote a prefeitura de Jaraguá acionou 385 ina

dimplentes do [pro. Nosprõximos dias, cerca de outros 190 irão
pelo mesmo caminho. E, logo, uma nova lista de quase 400 deve
dores também iráparar na justiça. Foi a maneira encontradapara
cobrar de quem deve e que pode pagar. Curiosamente sãa os que
mais exigem em termos de obraspúblicas. Mas é assim em todo

lugar, hábito adquirido de administrações relapsas. Quefechavam
um olho pata os apadrinhadospolüicos. Ou onde a desor

ganizaçã» imperava de tal maneira que nem sabiam quem devia.

Finalmente
Os guardas-chuva de fibra
acrüica, que em Jaraguâ cha
mam de abrigos para usuários
deônibus, vãomudar.Emtama
nho e qualidade, com a implan
tação do calçadão naMarechal
Deodoro, por onde os ônibus
deixarão de circular. Mas só

por isso porque até agora o

cidadão comum não mereceu o

devido respeito.
.

Comunique-se'
Proprietários de imõveis que
construirem mUrOS e calçadas,
gozam de benefícios concedi
dos pela prefeitura, com a

redução da aliquota do [PTU.
Entretanto, concluiâa a obra é

preciso comunica-rao setorcom
petente. Caso contrário não há
redução do que écobradoagora

Cegos
sem as benfeitorias.

Aquinaregiõotaivezamigraçao Sem problemas'
,aindanilotenhaéhegadoatanto. Reclassificação salarial dos

Mas é latente a invasão de áreas
. funcionários públicos munici

e a implaniação de loteamentos pais de Jaraguâ jâ está em an

clandestinos. Se as autoridades damento. Aumenta a despesa
estilo preocupadas com isso, não com a folha mas isso não é

se sabe.Équeportrâsde tudahá problema. Ou, pelo menos,

a questão política. Fecha-se um parece não ser diante do

olho e ganha-se alguns votos. crescimento da receita nos últi-

Chamada gera.I
mos dois anos e pelos números
projetados até 1996.

Servidoresestaduaisdeempresas Assumindopúblicas "emprestados" a outros
.

orgãos do governo devem voltar Vereador Silvio Sidney Finardi
aos setores de origem. A (PMDB)assumehojefunçilojun
secretária de Administração, to aProvedoriadoHospitalMu
HebeNegara.dlsse queépreciso nietpul Santo Antonio, de

reorganizar o quadrofuncional: Guaramirim. Finardi foi o

Esperidião Amin, quando Provedor do mesmo hospital
governador, tentou. Vilson durante a gestão do peeme

Kleinubing, também. Deu em debistaAntonio CarlosZimmer

nada. Todos continuam onde es- mann. Seu nome foi avaliado
tavam: pelo PPR.

Intenção
GovernadorPauloAfonso Vieira
dásinaisde quepretende investir
na recuperaçãoambiental.Bnire
os projetos, a despoluição da
bacia do Itapocu. O projeto sõ
000 é mais antigo que oprõprio
rio, porque para isso nunca há

recursosprõprios.Eatéconseguir
"algum" láfora, acabou o man

dato.

Tragédia
Migração em direção a

Florianõpolis é coisa de
tmpressionar. O problema é de
tal proporção que o prefeito
Sêrgio Grando já foi ao

governador pedir socorro. Soo
1.200 pessoas que chegam à ci
dade todososmeses, emmédia. O
governadordisse que templanos
parafixar ohamem no campo. E
foi só.

Para este verio, nio esqueça da
sobremesa deliciosa do Sorvetio

• Torta de Sorvete· Sanduíche de Sorvete •

Bombom de Sorvete"Voei escolhe o
sabor. Encomendas pelo fone: 71-8724

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 819· Centro
Fone: 73-8724 - Jara ué do Sul- se

GUARAMIRIM

VereadordoPMDB integra
equipe do Hospital S. José
Guaramirim • A partir

de hoje, o vereador Sílvio

Sidney Finardi (PMDB), pas
sa a integrar a equip� admi
nistrativa

I!I.
.

fi'do Hospi-, rllItJI'tA
t�l Muni- U "I
cipal San- JIIIfII
t� Antô- M'lJy,.,
nro . Ele"· "','
foi convi- lIItItiI'
dado pelo

----........--

Provedor do hospital, Jair
Tomelin e aceitou, por "ter a
experiência de um ex-Prove
dor do hospítal e tornar mais
eficiente o trabalho desenvol
vido lá", justificou Jair.
A provedoria permanecerá

sob a responsabilidade de '

Tomelin - que também é se

cretário de Admínístraçãe e

Finanças da prefeitura - en

quanto Finardi ocupará uma

função "vital", segundo Jair,
"para o pleno desenvolvimen
to dos serviços prestados à
comunidade" .

Finardi, que é vereador de

oposição ao prefeito Victor

Kleine, assume o trabalho com a

vivência de umano e meio como

Provedor, durante a administra

ção do peemedebista, Antônio
Carlos Zimmermann. Segundo
Tomelin, a decisão do prefei
to - que é do PPR -, foi pauta
da em critérios técnicos, "dei
xando a questão política de
lado". Tomelin informou que

o próprio partido do prefeito,
previamente consultado,
avalizou a posição adotada

pela admínístração.
"Entendemos que uma co

munidade não pode ser preju
dicada pelo interesse político
de partidos de ideologias con
trárias. Isso porque todos os

partidos buscam, de suas ma

neiras, o bemdesta comunída
de", expressou Tomelin. Parã
ele, quaisquer problemas de
ordem polísíca que a nomea

ção de Finardi poderá vir a

causar, serão resolvidos no

devido tempo. Para Tomelin,
a atitude da administração do

prefeito Victor Kleine é uma

prova de maturidade política.

CÂMARA

Oposição terá o seu primeiro teste
JaraguádoSul-"Porenquan

to". É o que .tem dito o vereador
GiImar Menel (PTB) quando in
dagado sobre suapermanênciano
Partido Trabalhista Brasileiro,
depois do episódio de eleição do
novo presidente da Câmara de

Vereadores, no ano passado.Com
oito votos "garantidos", incluindo o

dele }OC6prio,Menel tiilhacomo recta
a sua eleição, porém, acabou sendo

smpreendido pelo resultado - seis a
noveemfavordeValdirBordin,.tam
bémdoPTB,ocandidatoprefeódodo

prefeitoDurval Vasel,
Menelpretende liderarum gru-

,
po de oposição ao prefeito naCâ
mara tão logo, o Legislativo
retorne às suas atividades no dia
15 próximo, depois do recesso

parlamentar iniciado antes do
Natal. O grupo é eclético, segun
do Menel, formado por vereado
res do P1'B, PPR, PMDB e PFL,
descontentes com o resultado prä
tico de suas reivindicações
dirigidas aoExecutivonestes dois
últimos anos.

Como que um teste; não pro
gramado para este grupo de opo
sição, ainda não consolidado na

prática, o prefeito Durval Vasel
deve convocar extraordinaria
mente, a Câmara, talvez ainda

nesta semana, para a apreciação
de um projeto de reclassificação
salarial dos funcionários públicos
(leia amatéria abaixo e napágina
6). Certamente, os percentuais
estabelecidos, que variam de25%
a508% (cargos de chefias) provo
carão polêmica.

CONVOCAÇÃO

Câmara deve ter reunião extraordinária
Jaraguá do Sul - o recesso

parlamentardaCâmara de Vere
adores-de Jaraguá do Sul deverá
ser interrompido para a convó

caçãodeuma reunião extraordi

nária, segundo dísse ontem o

prefeito Durval Vasel. Normal
mente; o Legislativo devesa
voltar às suas atividades no dia

15, mesma data em que toma

posse o novo presidente, verea
dor Valdir Bordin, e os demais

membros da Mesa Diretora

eleitos em dezembro do ano

passado.
Porém, um projeto de

reclassificação salarial dos hoje
1:520funcionáriospúblicos mu
nicipais deve alterar a rotina de
férias doS vereadores. O projeto
já foi objeto.de urna análise pré
via desmembres daMesa e lide

ranças de partidos (leia na pági
na 6) e deverá serencaminhado à
Câmara em regime de urgência.
Issoporque, segundoo prefeito, a

intenção é a de se pagar os
novos salários já na folha de

fevereiro. "Como o mês tem só

28 dias e o recesso parlamentar
termina no día 14, é preciso
discuti-lo e votá-lo para que pos
samos pagar os funcionáriosno
dia 24, antes do Carnaval", ex

plicaoprefeito. Hoje aprefeitura
tem uma folha de salários de R$
750mil, incluindoencargos. Com
a reclassificação, a folha deverá

ser superior a R$ 1 milhão.
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PRESERVAÇÃO TURISMO

discutem nova Santurpesquisa emJaraguáAgricultores
propostaparaMataAtlântica
Jaraguá do Sul- Agricul

tores de Schroeder,
Massaranduba, Corupá e

Jaraguä do Sul devem ir a

Florianó-

polis. no Mi.Ir,
próximo "tlbl,6
dia 6,
qua n d o SlIIlIlils
voltarão a

III t!í, IIdiscutir o _

projeto de preservação daMata
Atlântica, fiscalizadopelo Ibama
e por eles considerados como

rigoroso demais, impedindo, in
clusive, quemuitas propriedades
ruraispossamsedesenvolvereco
nomícaménte,

Neste encontro examinarão,
com o deputado Paulo Roberto

Bornhausen, minuta que alterao
decreto que gerou este rigor
preservacionista em Santa
Catarina. A alteração proposta,
que teve a participação do ex

governador Antonio Carlos
KonderReis, restabelece aviabi
lidade para a atividade empresa-
rial, especialmente a agrícola no
território catarinense. Na sema

na passada, na Sociedade Alvo
rada, em Jaraguädo Sul,mais de
SOO trabalhadores rurais partici
param de uma reunião com pre
sidentes de sindicatos da catego
ria, representantes da Fatma,
PolíciaAmbiental, secretaria es
tadual do Meio Ambiente e ou

tros segmentos voltados à ques
tão. Também participaram os

deputados eleitos por Jaraguä e

região.
As entidades envolvidas com

AIq4iNoICP

em admitir que é preciso maior

flexibilização do decreto de pre
servação ambiental no sentido
de se estabelecer uma preserva
ção adequada, sem excessos, di

ferente da atual que, segundo
eles, está asfixiando a atividade

sócio-econômica. O deputado
Paulo Bornhausen disse quepre
tende ter, nopróximodia 12,uma
audiência com o ministro do

Meio Ambiente e Recursos

Hídricos, Gustavo Krause, para
o encaminhamento da proposta.

Oministro, segundoodeputa
do, já deu sinal positivo para as

alterações- pretendidas em rela
ção a Santa Catarina já que o

tiveram problemas porque pos
suem leis estaduais para o meio
ambiente. Em Santa Catarina,
por decisão judicial, somente é
observado o decreto federal que
fixaodomíniodaMataAtlântica
emáreasadjacentes,praticamente
o estado inteiro. A Procuradoria
da República e a Fatma, com
interveniência do governo esta

dual,jápediramhomologaçãode
acordoreformulandoeste enten

dimento sobre Mata Atlântíca,
revogando a liminar que impede
os licenciamentos em Santa
Catarinapara a retiradade árvo
res mediante, o replantio de uma
ou mais árvores.

. Jaraguá do Sul - Dezessete
municípios catarínenses, entre

eles Jaraguá do Sul, estão incluí
dos na Pesquisa da . Demanda
Turística promovida pela Santa
CatarinaTurismo (Santur), órgão
do governo estadual e que será
concluída amanhã. Esta pesquisa
dá-se através de convênio de co

operação técnica entre a Santur e
as prefeituras emostrará o núme
ro de turistas que visitaram o Es
tado, traçará um perfil sócio-eco
nômico desses turistas eavaliaráa
ínfra-estruturahoteleíraede lazer.
Florianópolis, Imbituba, Laguna,
Criciúma, Araranguä, Bom
binhas, Balneário de Camboriú,
ltajaí. Brusque, Blumenau,
JoinviIle, São Francisco do Sul,
Barra Velha, Lages, Piratuba e

Fraiburgo são as outras cidades
incluídas na pesquisa.

Prêmio

Odiretor-presidentedaSantur,
.

Adolfo Ern Filho, até recente

mente presidente da Fundação

Proeb, entidade promotora da
Oktobcrfestde Blumenau, vai em
março para Berlim (Alemanha),
onde receberá o Golden Helm
Award, prêmio máximo do turis
mo internacional, concedido por
unanimidade peloSenadoalemão.
Aprimeiraediçãodoprêmioacon
teceu em março de 1974 e de lá

para cá vem sendo concedido aos
profissionais de turismo que te

nham promovido o desenvolvi
mento do turismo mundial sobre
os países e regiões, suas culturas e
manífestaçõcs populares.

É a primeira vez que um

catariuense recebe a condeco

ração e, segundo Ern Filho,
isso mostra a qualidade dos
profissionais envolvidos com

o turismo no Brasil e

notadamente em Santa
Catarina. Ano passado o pre
sidente da Santur recebeu

prêmio da Embratur pela rea

lização da Oktoberfest, amai
or festa do gênero no país.

MAIONESE

Vigilância recolhe produtos
Jaraguá do Sul- A secretaria

municipal de Saúde, através do

Departamento de Vigilância Sa
nitária, prossegue fazendo em

média duas blitze por semana,
fiscalizando o cumprimento da
portaria baixada pela secretaria
estadual de Saúde, proibindo a

comercialização de maionese e

outros produtos derivados do ovo
cru. Em Santa Catarina os casos

de intoxicação alimentar princi
palmente pelamaionese, em pou
co mais de quatro meses já leva
ramquatromil pessoas aos hospi
tais.

,

A intoxicação é causada pela
bactéria conhecida como

salmonela, encontrada na casca

do ovo que, se não lavado adequa
damente antes de ser usado, vai
contaminaroalimentoatravés das
mãos de quem o está manipulan
do - a salmonela desenvolve-se
nas fezes das galinhas. Segundo o
secretário Irineu Pasold, em
Jaraguá do Sul nenhum restau

rante, desde que foi .iniciada a

fiscalização, foi tlagrado venden-

domaionese como prato comple
mentar das refeições.

Entretanto, segundo ele, vári
as lanchonetes continuam insis
tindo em comercializar amaione
se em bisnagas, com a afinnação
de que se trata de produto indus
trializado, portanto, livre do peri
go de contamínação de bactéria.
Entretanto, para tercerteza disso,
o secretário mandou que as bisna
gas encontradas fossem recolhi
dasparaexames. "Se forem casei
ras os proprietários poderão so

frer as penalidades previstas",
alerta Pasold.

Por outro lado, há duas sema

nas a Churrascaria Cacique e a

Lanchonete Luar estão interdita
das. Segundo o secretário de Saú
de, os dois estabelecimentos não
têm condições de funcionamento
por causa da precariedade de suas
instalações.O proprietário dalan
chonete, informou o secretário,
tentou reabrí-Ia no sábado (28) à
noite, sem autorização, sendo ne
cessário a presença da polícia no

local.

MAU CHEIRO•••

o trabalho rural foram unânimes ParanáeoRioGrandedoSul não

SANEBOX veda Q mau cheiro, ímpeoe 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'. ..

COM'ÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA.
RUA JOINVILLE, 1.532 - FONE/FAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - SC '

••• É COISA DO PASSADO
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Lucio S�S!li
AÇÕES

Prefeituracobrao/PTD
najustiçadosdevedores

Jaraguá do Sul- Pelo menos
385 proprietários de imóveis,
ínadímplentes no pagamento do

Imposto Predial e Territorial

Urbano, já foram enquadrados
em dívida ativa pela secretaria

municipal de Finanças. Outros
190 deverão ter seus nomes in
cluídos em cobrançajudícial nos
próximos dias, nestaprimeiraeta
pa da ação movida pelo municí

pio depois de esgotados os ape
los verbais para que quitassem
suas dívidas. Numa segunda eta
pa,outros400proprietários serão,
igualmente, intimades pela via

judicial.
Segundo o secretário de Fi

nanças, Adolar Jark, existe uma

Ieimunicipal, aprovadaem 19(;)3,
que isenta do pagamento do

IPTU as pessoas que,
comprovadamente, não têm con

dições de arcar com o imposto.
"No ano passado foram mais de
1.500 casos de isenção", revela
Jark, acrescentando que os

devedores que estão sendo acio
nados judicialmente "são pesso
as ricas, gente que pode pagar".

Boa parte das ações movidas
agorapelaprefeitura são relativas
a débitos de anos anteriores a

1994, levantados recentemente

em função do recadastramento
dos imóveis feito no ano passado
pela prefeítura. A cobrança, in
clusive, é exigência do Tribunal
de Contas que penäliza os

prefeitos que assim não

procedem, como no caso do ex

prefeito Ivo Konell,

Passarela sem coberta'em estrutura metálica

opçÃO

Passarela vai servir como
/

POSTURA

ponto âe' atração turística Prefeitura exige calçadas
e muros nas áreas urbanasJ araguá do Sul - Os

pilares daantigaponte que exis
tia sobre o rio Itapocu (centro),
paralela à ponte Abdon Batista,
serãoreaproveitados emprojeto
elaborado pela secretariamuni
cipal de

Planeja
mento.

Segun
doexpli
cou on

tem o
secretário
Otaviano

o número de usuários em cada

urna das paradas de ônibus, em
módulos de no mínimo três

metros de comprimento.
Como parte do projeto de

embelezamento da área central,
também as lixeiras existentes

hoje,praticamentedestruídasem
sua totalidade, serão igualmen
te substituídas e padronizadas.
Os novos abrigos, como as

lixeiras, deverão ter a coloração
da iniciativa privada no sentido
de patrocínio dos custos. Para o
transperte coletivo estuda-se. a

viabilidade de implantação de
um terminal central, ou não. Es
tudos neste sentido deverão ser

feitos pelo Ipuc, de Curitiba,
órgãoespecializadono assunto.

deverá ser construída em

parceriacomainiciativaprivada
e obedecerá às características
da antiga ponte, com estrutura

metálica e coberta.

Outro asSUAtOdestacadopelo
secretário de Planejamento diz

�

respeito aos abrigos para
usuários de ônibus coletivos.

pequenosdemais e semnenhum

serviço demanutençãohárnuito
tempo, os abrigosnão servem às
suas reais funções e deverão sei
substítufdos a partir da implan
tação do novo sistema viário da
cidade, que tira a circulação dos
ônibus coletivos pela rua

Marechal Deodoro, rua central

da cidade. Os novos abrigos
serão construídos deacordocom

JaraguádoSul-A construção
demuros e calçadas é obrigatória
em terrenos onde a parte frontal
seja pavimentada. Os

proprietários, vara isso, têm um

prazo legal de 180 dias, após a

pavimentação concluída, de

acordocomoC6digodePosturas
domunicípio. Entretanto,muitos
proprietários até hoje ignoravam
a legislação e, por isso, no ano

passado receberam da secretaria

municipal de Planejamento co

municado determinando que as

benfeitorias fossem feitas, sob

pena de terem acrescidos

percentuais de até 100% sobre as

alíquotas do IPTU.
Foram cerca de 1.300 notifi- .

madamente 20% .jã foram

cumpnídas no que estabelece o

Código de Posturas. Os

proprietários que até antes do

pagamento da primeira parcela
ou na quitação do IPTU em

parcela ünica providenciarem
muros e calçadas, poderão
requerer,medianterequerimento
acompanhado do carnê do im

posto, a redução dos valores. A

exigência de cumprimento do

CP faz parte de um projeto de

urbanização da cidade que in

clui, também, uma severa fisca
lização em relação à límpezade
terrenos baldios e deposição de

entulhos nas calçadas, impe
dindo

.

a livre circulação de

IIbrigos
de6IJibus
seróo
substituídos

Pamplona, a idéia é transformar
o local num ponto de atração'
turística, além de permitir uma
travessia mais segura para
pedestres e ciclistas. A obra cações das quais aproxi-. pessoas.

� �UM�NIZ�Ç�O 00 T�NÇITO €M
J��GU� DO ÇUL € POççrllE:L. .

ß�ÇT� Hi"IIE:R UMf\ CONÇCIE:NTIZ�Ç�O
DE: �Mß�Ç �ç �RTE:Ç:

PE:D€ÇTRE:Ç E: MOTORlÇT�Ç.

o/JA @� ����tg[LO�3
\IlAÇÃO. .

CANARINHO·
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SALÁRIOS

Desapropriaçõesatrapolham Servid�resp�blicos ter�o
,

. reclassificaçao nestemes

a implantação do calçadão

SEM DATA

Jaraguá d� Sul - Ainda
na dependência de desa

propriações que, prova
velmente, não serão feitas pela
via amigável, para a implanta
ção do novo sistema viário da

cidade,o

�:� ç �� Ônibus e
Maredlal
Deodoro
a i n da
não tem

d a t a

tominhões
soemdo
Mo/ethol

parasair
do papel, embora as previsões
sejam de que possa estar funci
onando em março. O projeto já
está concluído há algum tempo
e, segundo o secretárioOtaviano
Pamplona, dará à área central
uma supervalorização.

De acordo com o projeto, as

calçadas daMarechalDeodoro,
nos dois lados, terão larguras
entre 4 metros (no início) e sete
metros. Entre os trilhos da
ferrovia e o Banco do Brasil, a
área será totalmente fechada,
havendo na passage� de nível

POSSE

Ota.,iano Pamplona

urpa espécie de passarela da
altura das calçadas. "Será área

prioritária para pedestres", ex
plica o secretário.

Outros segmentos

O calçadão inclui, ainda,
áreas exclusivas para carga e

descarga, em horários

previamente estabelecidos,
áreas para estacionamento,

solicitadas pelo CDL - os

lojistas ainda sentem um

certo temor com o fechamen
to da rua entre o Banco do
Brasil e o Colégio São Luís -

e uma ciclovia; separada da

pista de rolamento por
taxões. Haverá, ainda, qui
osques padronizados e esta

cionamentos para bicicletas,

(o projeto original não prevê
'estacionamento para motos).

O secretário Otaviano

Pamplona diz que aposta
numa mudança de opinião
dos lojistas. "A valorização
da área será tamanha que,
-Iogo, vão pedir o fechamento
da rua em sua totalidade",
diz, convicto. Com o calça
dão, os ônibus de transporte
coletivo e outros veículos

pesados cujo destino não seja
a Marechal Deodoro,
deixarão de circular nesta

via. O tráfego pesado será
desviado para a João Zapella
e Henrique Piazera, que terá
sua pista alargada para 10
metros.

Diretoria da OAB assume hoje à noite
Jaraguá do Sul � Em ato

marcado para às 20h30, no

Restaurante Itajara, aOrdem dos

Advogados do Brasil, Subseção
de Jaraguä do Sul, empossa a

diretoria eleita para o triênio 95/
97.

-

A -OAB local tem como

presidente,RobertDonath,estan
do os demais cargos da diretoria

assim distribuídos: Vice

presidente, Mario Cesar Felippi;
secretário geral, Sonia Beatriz

Henn;secretárioadjunto.Aurilene
MariaBuzziFlorianietesoureiro,
JurandyrHilário Bertoldi.

Para o Conselho da Subseção
forameleitoscomomembrosefe
tivos: Celia Celina Gasehe

- Cassuli, Dimas Tarcisio Vanin,
José Benedito de Campos, Luis
Fernando da Rocha Roslindo,
MiguelD'ArtagnamBuchmanne
Sávio Murilo Piazera de Azeve
do. Como membros suplentes
assumem Enno Jansen Júnior,
Maria daGraçaMoraes de Assis
eRoberto-Rapozo de Oliveira

JaraguádoSul-Com o útlimo

aumentosalarial de 15% concedi

do em agosto do ano passado, os
servidores públicosmunicipais de
Jaraguá do Sul terão uma

reclassificação de salários, cujos
estudosjá foram concluídos pela
prefeitura, devendo agora serem

analisados pelo sindicato da

categoríaeCâmaradeVereadores.
O percentualmínimo a ser conce

didogiraem tornode25%. Porém,

algumas categorias, saíaríaímente
com grande defasagem terão

percentuais maiores.
Esta reclassificação foi

necessária, segundo o secretário
deAdminístração, SigmarB enno
Lucht, para evitar uma crescente
demanda de funcionários públi
cosparaa iniciativaprivada, onde

a remuneração é melhor. A
-

reclassificação, segundo ele, está
baseada em pesquisa realizada

sobre os salários pagos por outras

prefei turas e omercado dc trabalho
fora delas. Por exemplo, mil

engenheiro da prefeitura estaria

recebendo salário de R$ 400,00,
enquanto que um pedreiro autô

nomo.cm ummês.chegaaganhar
mais deR$ 600,00. Num primeiro
momento, segundo Lucht, o

comprometimento l41 folhapoderá
ultrapassaros65% permitidos por
lei mas que, em função da dispen
sagradativados não concursados,
o percentual deverá se estabilizar
em 45%. Como o ternpo é curto
para o trâmite normal daCâmara,
os vereadores deverão ser convo

-

cados extraordinariarnente.

ARROZ

Pragas e chuvas alteram
convênio com rizicultores
Jaraguá do Sul - O

programa do sistema troca

troca, existente entre a

secretaria municipal de

Agricultura e Meio Arnbien

te e os produtores de arroz de
Jaraguá dó Sul, deverá sofrer
uma alteração nesta safra 941
95. Por causa da grande inci
dência de chuvas e do

aparecimento em grande es

cala da praga conhecida como

"brusone", capaz de dizimar
lavouras inteiras rapida
mente - o que tem ocorrido

na região - a prefeitura deci
diu diminuir o compromisso
dos rizicultores em relação à

devolução de sacas de arroz

por sacas de arroz semente

COMPRE JÁ E CONCORRA NO PRÓXIMO DIA 11 DE FEVEREIRO
-

, AO ÚLTIMO CAMINHÃO DE PR.ÊMfOS.

recebidas.

o sistema

Peloconvênio.oprodutortem
que devolverduas sacas de arroz

pronto parao consumo, por cada
sacadearrozsementedistrihuída

pela secretaria de Agricultura
gratuitamente. Por causa das
chuvas e da "brusone" , decidiu
se dar uma uma espécie de in

centivo. Assim, a devolução se

fará apenas de uma saca emeia.

No ano passado foram
distrihuídas 1.200 sacas de se

mente para 50 produtores. Nes
te ano adistribuição deve atingir
a duas mil sacas, a um custo de

R$ 50 mil (preços de hoje). O
arroz recebido pela prefeitura é
consumidonasescolas ecreches,

BREITHAUPT
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II VARIG RIO-SUL
Fone/Fax FonelFax

(0473) 71-0091 (0473)71-0091

VENDE-SE VENDE-SE VENDE-SE
Opala Comodoro SLE ano 86, Celular, linha e aparelho CorcelI,75,embomestado.Preço
branco, álcool, ar condicionado, (motorolaPT55)completo.Valor promocional.R$1.9oo,00. Tratar
lindo. Tratar fone 76-7021 com R$2.200,00.ContatocomGilmar. no telefone 97-9625 com Vera
Romeo

'

Tratar 71-6842 à tarde

VENDE-SE
Casa de alvenaria com 70m2

(nova) localizadapertodoCampo
do Amizade em Guaramirim.
TratarFone 73-0526 com Júnior.
R$ 22.000,00

VENDE-SE

Açougue e mercearia Kucco (es
toque e maquinário). Situado na

rua Carlos Eggert, 637 - Bairro
Vila Lalau. Valor R$ 11.000,00.
Aceita carro no negócio. Tratar
no mesmo endereço

VENDE-SE
Ponto comercial açougue e

mercearia com estoque e equipa
mento.ValorR$17.000,po.Acei-_
tacarroatéR$8.0oo;00. TratarR.
Erwino Menegotti, 215. Tratar
fone 72-1399 com Zéquinha ou

Nair

ALUGA-SE
Duas salas situadas na rua

Joinville n° 3747. Tratar nomes

moendereço

TRABALHO
Senhora se oferece para trabalhar
de talhadeira em casa. Tratar
loteamento Eugênio Nicolluzzi,
51. bairro Água Verde

VENDE-SE

Mega-Drive com 2 controles e 4

cartuchos.R$150,OO. Tratarfone
71-5898

VENDE-SE

VENDE-SE
Panificadora completa com 15

entregas de pão para fora. Valor
R$ 15.000,00 ou troca por mesa
de estamparia. Tratar rua 25 de

Julho, 577 - Vila Nova

PRECISA-SE

De representante que represente
confecção emmalha, em todo es
tado de Santa Catarina.
Interessados tratar pelo fone 73-
0940. Exige-se boas referências

VENDE-SE
Uma barraca grande de camping,

para 7 pessoas, semi-nova. Valor R$
350,00. Interessados tratar pelos

fones 71-4810 ou 72-2790

COMPHA - Vf NDf

TROCA-IINANCIA
AlJTOf,lOVlIS

PRATA
AZUL
AZUL
DOURADO
VERMELHO
AZUL
VERDE
VER[)E

Matriz: Av. Getúlio Vargas. 754
Fone/Fax (0473)'72-2577
Jaraguá do Sul - SC

VENDE-SE Um Escort Hobby 1.6 ano 93 cor

Equipamento para lanchonete azul 20.000km. Preço R$
completo (urgente). Interessados 12.700,00. Telefone (0473) 71-
tratar 71-1444 com Sueli. Valor 6464

R$4.ooo,oo
'VENDE-SE

IPANEMAGL
CHEVETTE JUNIOR
APOLO GL 1.8 GASOLINA
DELREYGLX
KADETTESL
ESCORT L CI OPCIONAL XR3
SANTANACG
SANTANA QUANTUN

94
92
,91
90
90
89
86
86

COf\ilI'HA-VI NIJI

I FmCA-IINANCIA

CAMINHOI S

BEGE
BEGE
BEGE
MARROM

VENDE-SE Verona LX brancoI91 em ótimo
CaminhãoVolkswagen7 .90S ano estado. Coptato fone 72-0777
87 em ótimo estado. Tratar fone
71-9822

I

VENDE-SE
Santana 88 com direção
hidráulica, ar condicionado. 4

portas - impecável. R$ 9.000,00.
Tratar fone 71-9822

NESTE MOMENTO
TEM ALGUÉM

PROCURANDO SEU
PRODUTO OU

SERViÇO.
ESTEJA CERTO DE

QUE' ELE VAI
ENCONTRAR VOCÊ.

I

II

91
89
86
84

Creci 0914 - J

fone' (0473) 71�1117 RUG Joio
__

Picolli, ,,0 104
•

"

JaragUQ do Sul - sc
,

VEJASÓ
* Casa mista com 120m2,
terreno com 705m2, rua

Bahia (centro). Só R$
30.000,00

VENDE-SE
Um terreno em Barra Velha à
1000 ms da praia. Valor R$
5.000,00. 1 pia de cerejeira, e um
armário para cozinha, valor R$
100.00. Tratar fone 72-2634 com
Andréia

CP CLASSIFICADOS

72-3363

VEND·E-SE OU
ALUGA-SE

UmQuioske para venda de sorvetes e
picolés. Valor R$ 1.200,00.
Interessados tratar pelos fones 71-

4810 ou 72-2790

JEEP JAVALI TURBO
F-4000
F·1000
F-1000

* Casa--de alvenaria com

150m2, terreno com-lãüm-,
rua: Adão Maba (próximo
ao Sesi). Apena R$
,45.000,00

* Apartamento com 65m2

(1 quarto). Residencial

Maguillu. Preço" R$
18.000,00

LIGUEJÁ
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SAO FRANCISCO DO SUL - SC

28 km depraias e apenas umprédio: o seu
� EDIFíCIOGINAMARA PIOTTO - o PRIMEIRO�RÉDIORESIDENCIALNA

.

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

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!EDIFICIO

Gina MaJra Piotto
PREços
APARTIRDE

R$28 mil
'Entrada=

R$5.000
,Financiamento
próprioematé

48MESES

2e3
OORf.lITORICS

90 ar

.... 05m2
ÁREA TOTAL

Cel.PrOcóplo Gomes de Oliveira, 285

DO ERVINO
Jaraguá do Sul • Fone: (0473) 72·2679

A decorlçío e o ".0 11m wi" 1,.11 Mustt.� nio .0 pille do lm6ri, O. mipl5 dI 1000/1zifÍ0 Bio IpIftlS rellf",cllis l1li /KoporfÍ0, ' VIlDf corr."," ii UllÍdldl 13 • 14 do pr/IIiro �

CURITIBA: 1BOkm
JOINVILLE: 40km
BLUMENAU: 90km
JARAGUÁ DO SUL: 75km
B. CAMBORIÚ: 100km
SÃO PAULO: 5BOkm

.

___......... EM JARAGUÁ DO SUL

vaDAS:
EXCLUSIVAS COM:TEe

ENGETEC
CRECI-934-J

PRAIA DO GRANT -

Excelente casa em alvenaria,
cl vista para o mar, cl 280m2

- R$ 120.000,00

VILA LALAUfPRÓX.
MARISOL • Casa em

alvenaria cl 2S1Jm2 5 qtos.
demais dep., todamurada
clcercaemalumínío- Rua
Germano Marquardt, 170
• R$ 45.000,00 (Em Coo

díções)

Porto,entreasruasJosé
Ernmendoerfer e João
Planinschek • Terreno
cf435m1cfconstr.semi·
acabada-R$35.000,00

FIGUEIRA -

Lotes cl 350m2,
próximo Colégio
HolandoGonçal
ves no lot.
'Waldemar
Schimitz

CVI
CONSTRUTORA

VIZOTO
INCORPORAÇÓES
CIVIS LIMITADA

Rua Princesa Isabel, 238
5° andar> Salas 513A e 514A

Telefax (0474) 33.6603
Centro • joinville • SC

Curitiba: (041) 243.3533

- Lotes a partir
deR$5.000,OO
(à vista).

Monique - Apto. cl 3 quartos,
demais dependências e 2 vagas

de garagem -'R$ 46.000,00

CENTRO -Apto. no Ed.
Hass, - Av. Mal. Deodoro,

cl 3 quartos.
Preço R$ 27.000,00

Vll..ANOVA
Terreno com

703m2, ao lado
do Lot. San
Joseph.PreçoR$
15.000,00

emalvenaria, toda
murada, próxima
aoReidosBotões.
• R$ 20.000,00

nova em alvenaria, cf
aprox, 330m>excelente

acabamento, edif. em
terrenos com âprox .

54Om·· RSI27.000,OO

FIGUEIRA-Terreno
conercíal (esquina), cf
frente de 29,5�tros
pl rua José Teodoro
Ribeiro • Preço: R$
15.000,00

Excelente casa emalvene
ria cf360m2 em terreno cl

1.600m2contendo2suftes,
2 quartos, 3 salas e demais
dep.PreçOR$180.00:i,oo.
(EmCond.)

Nova I próximo ao

Fórum-Apto. 3quartos,
cozinha. demais depeno
dências e garagem ',

Preço:Entradaeassumir
financiamento na CEP.

Av. MaL Deodoro -Apto, no
10 andar, cf aprox. 200w

R$ 65.000,00 + finane. fCEF.

terreno na rua Epitácio
Pessoa, ao lado

'TurismoJaragl!á",com
2.640m·,comcasa anti
ga emalvenaria- Preço:
RS 250.000,00

Apartamento
centraVnovo, sobre
o Besc S.A. Preço
RS 35.000,00 (sem
acabamento)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LIVROS

Num texto lúcido e claro.
com a dose exata da minúcia
técnica, Thomas J. Moore ana

lisa criticamente a medicina
norte-americana e a revolução
da cardiologia moderna. Base
ando-seno trabalhadosmaiores
nomes da cardiologia e da

cirurgiacardiaca atuais. oautor
não se limita a uma análise

imparcial dos acertos e

desacertos médicos. De passe
de um afiadissimobisturicrítico,
ele descreve a busca que se

arrastou durante décadas para
provar cientificameme que a

;1-
redução do colesterol salvava
vidas humanas eporque a bus
ca fracassou; examina os

tratamentos dramaticospa ra os
males do coração: e demonstrá
por que os benefícios
terapêuticos são tantas vezes

exagerados C' os riscos tantas

vezes encobertos.
Este livroé, 'UI reulidade.uma

valiosa critica ii evolução recente
da medicina, que certamente ini
elucidar (/ paciente sobre ques
tões ainda inquietantes.

(Uma sugestão da Livraria
ePapelaria Grafipell. Feme 72-
OB7 Oll 72-()972).

ÁRIES - 21/3 a 2014 - Além de
.vênus e Júptter que aliás conlun
tos. também Ptutão passa a

transitar por Sagitário. onde mag
netiza posttlvamente seu Sol natal
e tomaosprocessosde renovação
mals suaves e agradáveis. A lua
cheia aconselha você a não se

sobrecarregar de responsa
billdades e a estar de olho nos

seus limites.

LIBRA-23.9a22l10- ALuacheia
em Cãnoer aconselha você a se

dividir com inteligência e habilida
de entre as responsabilidades
profissionais e as soicitaQÕ8S d0-
mésticas. evitando se

sobIecartegéY.Presteatençãopara
queoaspeclotensodeseu regente
Vênus com Satumo não incline a
COITpOI1amentos repressivos ou

exioertes cIerrsis.

VIDA ROTÁRIA

Jubileu de ouro do rotary de SFS

maior clube de serviço.
D e

acordo
(JovSlIIDdt:JIcom os

dados plsstigiDU

Robaina, Oacy de Souza Lima,
Otto Selinke, Ubirajara Alves
deCarvalho eWillySchossland.

Continuam a meritória obra
dos fundadores de "Mais se be
neficia quem melhor serve":'
AlvaroLuizCabral (Lacir), Servo
àComunidade,ArnaldoD. Lopes
de S. Thiago, (Magali), Arnaldo
João Machado (Iraides), Aroldo
A Villatore (Solange), Celso
Amorim Salazar Pessoa, Daniel
O. Godoy Sobrinho (Raquel),
Dauro Stazak (Phrynéa), Dir. de
Protocolo, Egon Schultz (Hilde),
Eudes Nogueira de Souza (Tâ
nia), Fernando Gomes de França
(Dina), Servo Internos, Francisco
Antônio R. de Lima (Lia), Gil
Cardoso Fernandes (Wanda),

CÂNCER-21I6a21n- Comosó
acontece uma vez por ano, a Lua
cheia ocorre hoje em seu signo
magnetizando ainda mais
cooperativo e interassado nos

outros. Vênus aconselha você a

não ser exigente demais no trato
com quem você mais gosta.
ProcurandoentendereéDj�arsuas
humanas imperfeições.

LEÃO - 22rl a 22/8 - Agora é
Plutão que ingressa emSagnário
e passa a enviar bons ftuídos ao
seu Sol natal. trazendo muna

renovaçãopara aSua vida. Como
Saturno tensiona seu setor senti
mental, esteja alerta para não

bloquearalivre·manifestaçãodos
seus sentimentos e emoções, e
conserve a espontaneidade.

ESCORPIAO • 23/10 a 21/11 -

Hoje seu regente Plutão deixa o

seu signo e passa a atuar sobre

Sagitário. colocando ainda mais
sua atenção nas questões
práticase acentuando seu senso
de realidade. O aspecto negativo
de Saturno com Vênus
recomenda especial diplomacia
ao se relacionarcom as pessoas
mais oróximas e aueridas.

SAGITARIO - 22/11 a 21/12 -

Plutão, o astro da renovação,
ingressahoJe smseu signo. onde.
porenquanto. permaneceráape
nas trêsmeses, estimulandoseu
lado mais profundo. perspicaz e
penetrante. Vênus também em

seu signo. está em tensão com

Saturno, que recomendaespeci
al diplomacia ao lidar com a fa
mília.

CAPRICORNIO • 22/12 a 20/1
- O trãnsito de Plutão pelo signo
anterior ao seu reforça ainda
mais sua necet.;iidade de isola
mento e reflexão. e fortalece
seu psiquismo. Como seu

regente Saturno está em ten
são com Vênus. evite situa

çõesconfusas, não se iluda nem
espere demais da pessoa ama
da. oara não sofrer deceocões.

DaEpartiaD,HllioGarcia; WaldemarBehling e esposaRosemarie, DietrichHufenuessler, e na outra
mesa aperece parcialmente RolfHermann

e suasesposas, através da "Casa
da Amizade", no_ desenvolvi
mento da cidade portuária, onde
os fundadores e os que os

sucederam aplicaram os

ensinamentos de Paul Harris,
sobo lemado "Ideal deServir".

Iniciaram essa longa cami
nhada os companheiros
Adalberto Gelbeck, Alvaro

Tancredo Dippold, Antonio de

Souza Lima, Arnaldo. Rosa,
Bertoldo Michels, Carlos Bley,
Eugenio Monteiro de Barros,
Francisco Assis da Silva,
Francisco Furtado Maia,
Francisco Mascarenhas, Ismael
July Ozorio, João Góes

Cardoso, José Domingues
Tavares, Kurt Guilgerme
Hermann, Mario Benjamin

AQUARIO - 2111 a 19/2 -

Saturno, vibrando demodo ten
so noseu setor financeiro, assi
nala uma semana em que você
deverá ser especialmente
prudente nos gastos, estando
alerta para não ser mão aberta
demais. Não peça nem conce

da empréstimo e trate de se

manter perfeitamente dentro do
oreamento.

G�MEOS-21/Sa2Ol6- Oplaneta
da renovação, Plutão, passa a

transitar pelo signo oposto ao seu.
onde já se encontram Vênus e

Júpiter,tomandovocêumapessoa
muno mais profunda e perspicaz
no trato com todos. Saturno
recomenda tato noambiente
profissional, e Sssinala uma sema
na em que você deverá pensar
melhor suas atnudes e iniciativas.

SãO Francisco do Sul -

Quinta-feira passada, 26/011

1995, avizinhacidadeportuária
engalanou-se para comemorar

os 50 anos de existência do seu

constan
tes do
I i v r o

"Apon
tamen-
tos para a história do Rotary
em Santa Catarina",
recentemente lançado pelo esti
mado rotariano (governadorD-
465, Egon Schultz, 1911-72), o
clube francisquense foi oquinto
clube rotário a se organizar em
Santa Catarina (26/0111945),
tendo como clube padrinho o

R.C. Joinville, o primeiro, se

guido do de Florianópolis,
Blumenau e Itajaí.

Cerca de três dezenas de clu
bes co-irmãos ali

compareceram, participando da
festiva programação que se

realizou às 20 horas, no Clube
Náutico Cruzeiro do Sul, a que
compareceu, também; o

governador do distrito 4650 -

João Abel Benedet e esposa,
assim como as autoridades con
vidadas para o evento.

Num folheto distribuído na

.-

ISUD/Ot)

fsstivo

ocasião, os rotarianos e convi
dadostiveramocasiãodeavaliar
os enormes serviços prestados
pelos rotarianos francisquenses

TOURO - 21/4 a 20/5 - Plutão
deixa de seopor a seu signo. pois
hoje ingressa em SagHário, dan
do particular ênfase a tudo o que
representa transformações a ní
vel íntimoeconcreto. Seu regente
Vênus está em quadratura com

Saturno, que aconselha você a

não se indispor nem esperar de
mais dos amigos.

.ecretãrío, Gilberto Lorenzen,
Ivan Brandt (MariaTereza), José
SilviõBrito(Marize), Tesoureiro,
Júlio César Knoll Rosimarie),
LuizManoelF. Amarante (Tereza
Cristina), Milton Peregrino da
Silva (Ivone),Nicanor Possamai
(Sarnira), Presidente, Osni José
Kutscher, Serviços Pro

fissionais, Osni Pereira

(Rosalba), SérgioAires Pessota
daSilveira (Cida), SuiMachado
Lopes (Neide) eTeodoroMarcos
Ferraz (Nazira), Serviços
Internacionais.

A foto que acompanha esta

nota mostra o grupo de Jaraguä
do Sul que prestigiou o

gratificante acontecimento
rotário. (E.V.S.)

VIRGEM - 23/8 a 22/9 - A Lua
cheia em Câncer acentua sua

necessidade de curtir os ami
gos e a vida em grupo, e além
do mais permite que você se

saia especialmente bem no

trabalho em equipe. A tensão
entre Vênus e Saturno
recomenda tato em casa e

prudência nos negócios
relativos a terras ou imóveis,
PEIXES - 20/2 a 20/3 - Saturno,
em seu signo, agora está em

desacordo com Vênus, acon
selhando você a atuar com a

máxima cautela e objetividade
no terreno profissional. Não blo
queie seus sentimentos nem

atue de modo repressivo em

relação a quem você mais gos
ta, para evitar afastamentos in
deseiáveis.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gente & Informações
Fernanda Grossl

Em 29 de janeiro último completou 7 aninhos a .menina

Fernanda, dileta filha do casal José Grossl/Rita C. Grossl e

querida netinha de JoséCastilho Pinto/SeniziaMafraPinto.
Na casa de seus pais a Fernanda ofereceu aos seus parentes
eamiguinhos uma lautamesade doces e salgadinhos regados
com café e refrigerantes. Para a Fernanda os parabéns do

CORREIO DO POVO.

Grupo Samuray
É a atração do 19° Baile do Arroz, promovido pela Socie
dade Estrella de Nereu Ramos, que acontece no sábado, 4,
com início às 22 horas. Reservas demesas podem ser feitas

pelo fone 72-3376.

Prazeirosamente
Compartilhamos da alegria da família Hohl, de Jaraguá do
Sul. Hoje, a matriarca Alzira Sasse Hohl, troca de idade..
comemorando a data junto de seus familiares. Ela é esposa
do empresário João Waldemiro Hohl.

No Gargamel
Esta quarta-feira, será dedicada para os talentos desconhe

. eidos. É a noite do "Karaoke", onde quem quiser despertar
a "veia" artística terá a oportunidade. Luís, o proprietário
garante a distribuição de brindes da Chlorophylla.

Formandos de Administração da Ferj
Nodia 17 de fevereiro será realizado o culto ecumênico e a

solenidade de colação de grau da turma de 1994 do Centro
de Ensino Superior da Fundação Educacional Regional
Jaraguaense (FERJ), no curso de Administração. A soleni

dade será na Comunidade São Judas Tadeu, bairro Água
Verde, com início previsto para às 19h30min. Ao todo

colam grau 44 formandos que têm como patrono de tutma
o empresário Werner Schuster, e paraninfo o empresário
Wilson Kohlbach.

VIST�SE COM ELEGÂNCIA E CONCORRA AO SORTEIO SEMANAL
DE UMA 1VCOLORIDA E UM CORSA EM J1/01/9�

KAMISÃO MODA SEMPRE .. 4 VEZES SI ACR':SCIMO

VESTINDO VOC� DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, 77

._�.�f1tr �•••�....,_.......

Dona Brunhilde aniversariou
Dia 25 de janeiro último

D. Brunhilde Mahnke
Schmöckel colheu mais um

ano no jardim de sua existên
cia e escolheu oRestaurante
Bierkeller para almoçar, e

lembrar os bons tempos da

agradável Cidade dos

Príncipes .. Do "cantinho de

sempre" foi feito este flagrante
com ajuda do garçom que tam

bém sentou àmesa, não sem an

tescolocarnocentroumagarrafa
de vinho "Zeller Schwarze
Katze", para daraquele toque ao

.

camarão à la grega que havia .

sido servido.
À d. Brunhilde os tardios

votos de muitas felicidades,
juntando cumprimentos dos
muitos que ela recebeu de
próximos e distantes lugares,
que a deixaram emocionada e

feliz. (E.V.S)

Retornando de São Paulo dia 04/02, após 10 dias de Acampamento de
..

Imersão na língua inglesa, os alunos da Pink andBlue: Patrícia Decker,
Helena Decker, Nathalia Iensen, Eliane Lazzaris Karina

Papp, Nicole Laudelino, Alessandra Piazeira; Cristiano de Oliveira,
Thiago Subtll; Caetano Laudelino.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SEM CABEÇA

PM notifica 63 motoristas Encontradocorpoderapaz

d�d l' d que caiu da 3a cachoeira
surpreen I os pe o ra ar Corupä-Apartírdeumtênís, compaaos.para seproduzír um

avistado por um menino de 6 grande puçá que possibilitasse
anos, foi possível encontrar o arrastar o corpo pelo barranco

corpo de Evanil Bossola' até a trilha que leva à terceira

D'Aguiar, 17, de São Bento do cachoeira - numa altura de 40
Sul,quecaiudaterceiracachoeira metros.
do Parque Ecológico Emílio l'4üller disse que o corpo do
Batistela, de Corupá, na terça- rapaz estava em adiantado esta
feira, 24, pela manhã. Foram 5

'

do de decomposição, já sem

diasemeiodebuscasreunindoas grande parte da cabeça. Por isso
corporações de bombeiros os voluntários acreditam que ele
voluntários de Corupä, Jaraguá tenha ficadopreso, pela cabeça,
do Sul, Joinville e São Bento do emwnadastrêsquedasdaterceira
Sul. cachoeira,hajavistoasfonnaçôes
Segundo José Müller, rochosasemfonnadecunha "É

presidente e comandante da possível que o corpo tenha se

corporação de voluntários de soltadonomomentoemqaevíuo
Corupá, omenino, que é filho de tênis, em vírtude da decomposi
um dos bombeiros, viu o tênis ção", supõeMüller.
passarpela corredeira e chamou Operação conjunta

, seupai, que logo avistou o corpo O presidente da corporação
e chamou os demais bombeiros de Corupä, destacou a

que participavam das buscas. colaboração recebida das
Müller detalhou o fato, con- corporações de outrosmunícípi

tando que os voluntários já esta- os, descrevendo que nos 5 dias e
vam descendo para a segunda meio de buscas, foi feito o

cachoeira, quando a mulher do rastreamento do rio desde a

bombeiro Valmir Maia, pediu cachoeira até o centro da cidade

para que omarido mostrasse de (fundos do Restaurante Gruta

ondeorapaztinhacaído. "Quan- Verde), numa extensão de 16
doelesestavam subindo, omeni- quilômetros, inclusivecom plan
no viu o tênis e falou para o pai tões durante à noite.

que então encontrou o corpo em Familiares da vítima
unia das piscinas naturais do acompanharam todo o trabalho
parque ainda na área da 3' dosbombeiros,duranteesteteni
cachoeíra", disse Müller. po. Depois de retirado da água, o

Isso aconteceu por volta das corpodeEvanilfoilevadoparao
18hlOmin, mas o corpo só foi necrotériodohospitaldeCorupá
retirado do local, apósmais duas e mais tarde conduzido à São
horasdetrabalhodosbombeiros. Bento do Sul, onde foi sepultado
SegundoMüller,foinecessárioa na segunda-feira, 30, pela ma

utilização de uma rede, das usa- nhã, seis dias após a morte do

dasemtravesdefuteboldesalão, rapaz.

VELOCIDADE

Jaraguá dosei-Duranteo
mês dejaneíroa.S'Companhíada
PolíciaMilitar de JaraguádoSul,
realizou sete ações com a utiliza

ção do radar, doado pela
prefeitura no final do ano passa
do.Resultaram deste trabalho, 63
notifica

çõespara IIl1g(l/tJ
ßubíllí

motoris
tas que
abusa-
ram da

,. ,.,

(10 (Omp(lO
d(l ílllrOtDflS

veloci
dade em

vias de

grandemovimentação nma cída
de. Todas as notificações somam
urn total de R$ 3.410,19.

Ao todo foram realizadas 7
ações, nos dias 3,4,9,14 e 24 do
mês passado. A rua campeã em

autuações foi a Ângelo Rubiní,
que liga o centro à Barra do Rio
Cerro. Nos dias 9 e 24, foram
totalizados 30 autuações. A velo
cidâde mínima multada foi de 73
quilômetros por hora e amáxima
101. Naquela via a velocidade
máxima permitida é 'de 60

quilômetros por hora.
A rua Valter Marquardt,

totalizou, sóno dia 14 um total de
14 notificações, com amínimade
79kmh e a máxima 91kmh. Na
Avenida Getúlio Vargas houve 8
notificados, no dia 3, com amíni
ma de 77km1h e a máxima de
89km1h, e no dia 4 outras 7 noti
ficações com amínima de 83 e a'
máxima de 99 kmIh. No dia 9,
também foi realizada estaaçãona
rua Bernardo Dornbusch,

registrando 3 autuações, com a

mínima de 65 e a máxima de 68
kmlh; Já a rua Bernardo Grubba

ingressar com o auto de defesa

prévia,juntoàprefeituradacidade,
apresentando suas alegações. Este
auto de defesa, será avaliado por
urna comissão formada por urn

integrantedoCiretran, urndaPolí
ciaMilitar e urn da prefeitura, que
podem deferir contra ou a favor do
motoristanotificado. O tempomé
dio de realização destas ações é de
2horas.

teve apenas uma autuação
registrada no dia 4, onde o

motorista trafegava aurnaveloci
dade de 75 kmIh.

Valores
CadamultaQ.estacustaR$54,13

- Grupo IT -, e caso o motorista
discorde da notificação, poderá

Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso.
PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LTdA. Persianas Verticais

- FUNDADAEM1917-

Tpadição em:

- Pepsianas
Residenciais e Cornepciais

- Móveis,sob medida

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

(ao lado do Bese)
Fone (0473) 72-0247

Jaraguá do Sul - sc
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numeradas tiveram
.

majoração, significativa.
Escolinha

Jaraguá do Sul, 1 de fevereiro de 1m

REDUÇÃO

Picolébuscapreparação Ingre.ssos têm "?". preços
parajogos no IoãoMarcatto

finalcom treinos táticos ni�-:�:!·�=���:

JUVENTUS·

J ataguá do Sul • Hoje
encerra a pré-temporada do

Grêmio Esportivo Juventus.

Amanhã, 2, os jogadores terão o

primeiro dia de folga depois de

dez dias d�dicados aos

treinamentos físicos, que objeti
varam o

melhor
condici-

Jogodores
terõololgo
depoisde
dezdios

onamen

to do

grupo,
Na sex

ta-feira,
3, o téc-
nico Picolé dirige treinos técni
cos e táticos, pela manhã e à

tarde, para definir u equipe que
joga no sábado, contra o João

Pessoa, quando os torcedores

poderão conhecer, em campo, a
.nova equipe do "Moleque
Travesso",

A princípio (até ontem), só
havia sido confirmado este amis

toso,masacomissãotécnicaquer
outro jogo no dia 8, com uma

equipe que ainda deverá ser defi
nida. A direção do clube deseja
escolher um time profissional
para testar a equipe, antes dé1
abertura do certame, dia 12,
contra o Joinville, no João

Mareaue.

A partir de segunda-feira,
6, a equipe entra na reta final
de preparação, com treinos
técnicos e táticos e também.
treinos físicos. A comissão
técnica sabe que uma boa

apresentação 110 primeiro jogo
do campeonato é fundamental

para os planos da equipe,

Ataetlllte Talau: trtlllSferência co",plk_

principalmente, para

conquistar a adesão da torcida.
Tatau

Segundo o supervisordaequi
pe, Zé Mário, o Juventus ainda
não recebeu a liberação do ata

cante Tatau, da federação de fu
tebol do Mato Grosso. As nego
ciações entre osclubes - Juventus
e Barra do Garças -, estão defini
das, mas a federação do Mato

Grosso, ainda não efetuou a

transferência do jogador, para a

Federação Catarinense de Fute-
.

bol (FCF).
"Algumas federações do

país ainda estão muito
atrasadas, no que se refere à

organização, e isso causa

problema", declarou Zé Mário.
Ele informou que este atraso

não deve prejudicar a

participação de Tatau no cam

peonato catarinense deste ano.
Porém, vale lembrar que se a

transferência não chegar até o
início do certame, Tatau não
terá condições de jogo.

Novo contratado será conhecido logo
A comissão técnica do

Juventus ainda procura dois

jogadores para fechar o grupo
que disputa o catarinense deste
ano. Um atacante e um lateral
são as necessidades, porém a

prioridade do técnico Picolé é

para o ataque. Caso o Juventus
contrate o jogador que deseja,

possivelmente, o lateralnão será
contratado de imediato.

Trata-se de um ponteiro que
joga no Juventus deSãoPaulo, e
que. atuou no Bandeirantes de

Bírígüí e ocupava aposição que
era de Índio, ex-Juventus que
estánomc - Índio eraoreserva
Segundoinformaçõesopreçope-

dido pelo atacante ínvíabilíza a

contratação do lateral.
Outraopçãodoclube,nocaso

de não haver acerto, é para um

jogador que disputou o

catarinensede94,masadiretoria
está disposta a trazer Q atacante

de São Paulo. O nome não foi
revelado à imprensa

portivo Juventus, realizada na se
gunda-feira, 30, foram definidos

os preços dos ingressos para o

início da temporada. Os torcedo
res que assistiram os jogos da

geral, pagarão R$ 3,00; a

arquibancada descoberta passa
a custar R$ 5,00; coberta R$
10,00 e cadeiras R$ 50,00.

Segundo a diretoria houve

uma redução nos preços da geral,
arquibancada descoberta e cober
ta, para, com isso, atrairummaior

públicoaoestádio. Jäs ascadeiras

uma

Também ficou determinado

gue o clube vai reativar a

escolinha, a partir de fevereiro,
com inscrições limitadas, e que,

após um período, será feita urna

triagem dentre os inscritos. As

inscrições poderão ser feitas na
secretaria do clube.

Já a equipe de juniores fará O
.

teste de avaliação' dos garotos na

próximasegunda-feiraàs 8 horas
da manhã. Os interessados deve

rãoentraremçontatocom oclube.

Indio, o destaquejunto com Daurl nojogo eontra o "Coxa"

lEemostraofensividade
,

JoinviIle - Joinville e Avaí fa

zem uma das partidas da segunda
rodada daCopaMercosul.O time
damanehestercatarinenseconse

guiu um excelente resultado no

primeiro jogo, vencendo o

Coritiba pelo placar de 3 x O. Os

destaques foram os atacantes

Dauri (ex-Criciúma) e índio (ex
Juventus),queagoraformam uma

dupla de ataque que já anima a

torcida tricolor para a temporada
deste ano.

Esta foi a primeira vez que o

Coritiba perdeu para o Joinville,
em jogos no Emestão, e isto

também serviu para empolgar a
equipequeagorajápensa noAval
que venceu o Nacional, do Uru

guai,na segunda-feiraànoite pelo
placar de 4 a 2. Além da dURla de

ataque a diretoria garantiu a re

novação do zaguerro Fons�

quejá está confirmadopelo técni
co Paulinho de Almeida, para o

jogo de hoje.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




