
PPR e Pf!'L já tem Rede de esgotos vai Vigilâ_............-..;,;.�

os seus candidatos demorarmuitos anos o uso

o PPR e o PFL de Corupá já têm

praticamenteacertadaacoligaçãopara
as disputas eleitorais do próximo ano,
objetivando basicamente um vitória
nas urnas em relação à prefeitura. Já
existem vários nomes. Página 3

A rede de esgotos sanitários de

JaraguádoSul, anuneiadanoanopassa
do pelo prefeito Durval Vasel como a

mais importanteobrade suaadminístra
ção, levará bem mais que os dois anos

previstosparasuaimplantação.Página 4

A secretaria de Agricultma e Meio
:Ambiente reúne-se amanhã, 9, com o

Departamento de Vigilância Sanitária,
ligado à secretariamunicipal de Saúde, .

para discutir a proibição de produtos
caseiros sem rótulos. Página 5
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SEGURANÇA

Passagens de nível
serão terceirizadas

As obras do Caie· em ,Jaraguá do Sul
de,em terminar
em quatro meses
o Centrode Assistência In

tegral à��Criança (Caie) de

Jaraguá do Sul, em construção'
no bairro São Luiz, quase teve
suas obras paralisadas. Agora
a previsão é de que esteja con
cluído até o mês de junho.

Página 4

Preso incendeia
cela

� .

a propna
para tentar fuga

Página 5
Muitas proprledtules podem recebe,. o projeto

Marcial David MurMWCP OpçÃO

Turismo rural deve
. ser implantado logo

Os serviços de vigilância
e controle do tráfego nas

passagens de nível. da rede

ferroviária, localizadas no

centro urbano de Jaraguá do
Sul, serão terceirizados.
Edital neste sentido está
sendo publicado pela prefei
turade.JaraguãdoSule aten
de a uma política de

r

terceirização de serviços que
. começa a ser implantada
pelo poder público munici

pal. Até agora.salärios e en
cargos relativos ao contin

gente de homens que traba
lham neste setor, correm por
conta da prefeitura e não da
rede.

Mário Sérgio Pedro

Sampaio, condenado a 20 anos
de prisão, ateou fogo na cela

que dividia com outros presos I

para, na confusão, tentar fugir.
O fogo acabou queimando rou
pas e colchões com danos na

rede elétrica. Página 12 Guarita da rua Reinoldo Rau

TELEFONES DO CP
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CARGO

Até o final deste ano o projeto visitantes e colocá-los em

de turismo rural difundido pela contato com a realidade do agri
secretariamunicipaldelndústria, cultor. que não deixará suas

Comércio e Turismo, com apoio atividades bäsicas, seja na lavou
da Epagri, poderá ser uma reali- ra, na agropecuária ou em outro

dade no Vale do ltapocu. Pelo campo de trabalho. Nos últimos
_ menos 20 propriedades já foram anos, o turismo rural experi-.
selecionadas como capazes de mentou um grande incremento,
abrigar esta nova atividade na atraindornuitovisitantes, especi- .

região como fonte -alternativa de almente dos grandes centros ur

renda para os pequenos produ- banos.
tores. A idéia é a de hospedar os Página 4
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EDITORIAL·

Não à privatização
o governador de Santa Catarina,

Paulo Afonso Vieira, é centra a

privatização doBesc (Banco do Estado
de Santa Catarina). A idéia de privatizar
os bancos estatais é defendida pelo pre
sidente do Banco Central, Pérsio Arida,
que considera estas instituições como

financiadoras dos rombos de caixa dos

governos ..
Para o governador catarinense não

existem motivos para uma intervenção
no Besc porque o banco não tem dificul
dades e está em situação estável. Paulo
Afonso Vieira diz que o Besc tem como

único encargo, há quatro anos, a admi

nistração da dívidamobiliária do Estado
, I

que chega a R$ 400 milhões. Este valor

é quase o. dobro do deixado na última

administração estadualdoPMDB (1990).
O governador diz, entretanto, que esta

dívidaé o resultado dadecisão do gover
no Collor de transferir títulos adminis
trados pelo Banco do Brasil e outros

bancos estaduais. Paulo Afonso também
defende amanutenção do Badesc (Ban
co de Desenvolvimento do Estado de

Santa Catarina) e do BRDE (Banco de
Desenvolvimento do Extremo Sul). O
governador considera.que o BRDE e o

Badesc são bancos que não entram em

conflito porque se completam.
PauloAfonsoreconhecequeoassuntoda

privatização geramal-estar, mas diz que é

melhoresperaradecisão doBancoCentral.

Intoxicaçõesalimentares
Preocupa-nos os problemas de

intoxicaçõesalimentaresque vêm
ocorrendonacidade. Finaldoano
passado o supermercado
Breítnaupt teve a desventura de
propagar infecção alimentar,
através de seu restaurante, aco
metendo inclusive ochefedo exe
cutivo municipal, entre tantos.

Videque
este esta

beleci
mento

comercial
é

um dos

principais
da cida
de e as-

MOllipu/O[QO
i/lodsquodo

., .

(OUSO SS/IOS

p/oh/smos
sim mesmo, devido a causas
diversas, príncípaímeate acondi
cionamento, transporte eprazo de
validade vencidos, o fatoé que as

intoxicações ocorrem prin
cipalmente no verão. O que dizer

* Walter Falcone

dos restaurantes demenorporte e
dos famosos carros de lanches.

Semana passada atendi uma
senhora que trabalha em cozi
nha de restaurante, de grande
movimento, com lesões das
unhas (onícomicose) e várias
lesões interdigitais, ambas as

patologias em fase avançada.
O responsável pela cozinha
tem que conscientizar' e

inspecionar seus funcionärtos
diariamente. A vigilância
sanitária tem que ficar mais

vigilante e fazer fiscalizações
freqüentes.

Em relação a alimentação as

sim como remédios, a legislação
e a fiscalização é bastante falha e

peca pela omissão. Os aditivos,
aromatizantes, flavorízantes,
estabilizantes, etc, é urn grande
exemplo. Em produto importado
da Argentina (Panettone) está

impressono rótulo os componen
tes ein quatro línguas: espanhol,
português, francês e inglês. Só
nestas duas últimas, é especifica
do os aditivos químicos usados
(vaniline, F.D. &C. amarelo

NR.5, aromas artificiais, ácido
sórbico e proprionato de calcio

preservativo), em português e es
panhol - para consumo no Brasil
e Argentina - consta apenas:
"Aroma. e conservantes permi
tidos". É de urna laconicidade e

descaso sem tamanho, haja vista
que grandeparte dos aditivos são

prejudiciais à saúde.
Temos índüstria em nossa ci

dade - Duas Rodas - que não se

furtará em trabalhar em parceria
com acomunidade, disto eu tenho
certeza. O melhor restaurante é
nossa própria cozinha.

*Médico
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Reminiscências
OdiaemquesecumpriuàriscaaLeiEleitoral.' ,

Corria o ano de 1955 e as ativi
dades legislativas '<ta Câmara de

Jaraguá do Sul marcavam o

encerramento das atividades do
ano. Uma série de processos ainda

precisavam passarpelas comissões
e seguir ao plenário para discussão
e votação. A Câmara era composta
pelos seguintes vereadores: Ney
Franco,presidente,MárioNicolini
e João José Bértoli, secretários;
Waldemar Grubba, Dorval

Marcatto, Raimundo Emmen

doerfer, José Pasqualini, Augusto
Sylvio Prodoehl, João Lúcio da

Costa, FranciscoModrock eFidélis
Wolf. Projetos tais como doação
do terreno à Associação Rural, a

criação do distrito de Retorcida,
contrato entre a prefeitura e a Cia.
TelefônicaCatarinense, criação de
cargo de advogadopara aPrefeitura
e isenção de impostos para a firma

Jaraguá Fabril S/A., elevavam o

termômetronoplenário, onde acon
teciam acusações mútuas e

acaloradas discussões, saídas do
recinto em sinal de protesto e a

comparência de compacta assis

tência, levadapelos grupos do PSD
e da UDN, tentando intimidar os
vereadores e pressionar contra a

autonomia do legislativo munici

pal. Não se sabe por que razões, o
sr. Waldemar Grubba apresenta à
Mesa a sua renúncia de vereador, o
que é acatada nos termos do art. 26
do Regimento Interno da Câmara,
e o Presidente assina a Resolução
n020, de 11 de outubro de 1955, .

formalizando o ato, mas forma-se

umainteressantequestãodeordem
em relação ao suplente que lhe
havia de suceder. Tomava-se co

nhecimento que o suplente desse
vereador - ErichBatista, não tinha
votado nas últimas eleições é"esse
fato tornava duvidosa a posse do
mesmo. Criara-se um caso

federal para o suplente, pois,
dizia-se que o Código Eleitoral
entre uma série de penalidades
aos que não votaram, estabele
cia que os faltosos não podiam
receber subsídios e nem praticar
atos para os quais se exigia o

certificado de reservista. A dü-

vida do presidente da Casa; leva o
'mesmo a fazer consulta ao. Juiz
Eleitoral, dr. Paulo Peregrino.
Ferreira, da Comarca de Jaraguä
do Sul. Os dias se passam e a

consulta, de fato, esclarece que o

suplente nãopodia assumiro cargo,
por não ter votado na última elei
ção. Novos dias correm contra o

relógio e dos prazos da Câmara

Municipal de Vereadores, suce

dem-se consultas verbais de como
contornar o impasse inesperado,
deixando o vereador Erich Batista
numa situação embaraçosa, até que
se encontrou a solução descons

trangedora: o jeito era requerer ao
MMo dr. JuizEleitoraldaComarca,
pedindoparao suplente devereador
em falta, pagar amultaestabelecida
para os que deixaram de votar, já
que não justificara, como de lei, a
sua ausência ao processe eleitoral,
da qual era candidato a vereador.
O Juiz despachava favoravelmente
e o recolhimento da multa se con

sumou. Acabavam-se os apuros do

suplente para ocupar a cadeira de
vereador. Eis que, na reunião de
28 de outubro. de 1955, na

presença dos vereadores Märio

Nicolini, João José Be·rtoli,
FidelisWolf, João Lúcio da Cos
ta, Francisco Modrock, Dorval
Marcatto e Raêmun de

Emmendoerfer, o sr. Erich Ba

tista, depois de apresentados os

documentos de praxe e

reconhecidos pela Mesa, era

empossado como vereador da
Câmara Municipal de Jaraguá
do Sul.

Naquele d ia faltaram os

vereadores Ney Franco e José

Pasqualini, este do 2° distrito
do Município - Corupá. .

De tudo que se contou, ficou
clara a necessidade de obedecer
às leis vigentes: naquele dia os

legisladores 'cumpriram à risca

.

a lei eleitoral.
Mas ficou uma verdade: não

votar numa eleição em que se é

candidato, é pedir para ser su
plente toda a vida.

Ou algo mais ... sem ofensa.
Fritz von Jaraguá - 02/95.
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Retranca
(C.M.)

REClASSIFICAÇÄO

Vaseldiz que não existem
.

problemas com o projeto
•

Coisa de louco!
Diz a mais recente edição doManualEstat(stico e Diagnóstico de
DistúrbiosMentais, a "btblia" dospsiquiatras norte-americanos:
pessoas que não escrevem bem, que têmproblemas de caligrafia,
dificuldades de aprendizado escolar, se aborrecem, ficam tristes,
rogampragas, fumam ou bebem, podem estar com distúrbios

mentais. Aser verdade, podemos concluir que, no Brasil, somos
todos loucos. Ou alguém estäfora desta lista?

Sai ou não?
Deputado Luiz Henrique ria
Silveira (PMDB) garante que o

presidente Fernando Henrique
foi mal interpretado sobre corte
de verbas para duplicaçõo da

.
BR-1OJ. Afirma que a parte do

.

governo está manuda; Só que o

ministrados Transportes, Odacir
Klein, não confirma. A obra é
promessafeita depés-juntospor
FHC.

Codejas
A criação da Companhia deDe
senvolvimentode Jaraguádo Sul
(Codejas) será sacramentada na
sessão ordinária da Câmara de
Vereadores amanhã. Trata-sede
uma sociedade de economiamis
ta quedá inicio a umprocesso de
terceirização na prestação de
serviços e execução de obras,
conforme desejo do prefeito
Durval Vasel.

Salários
Também hoje a Câmara dá vota
ção final ao projeto de
reclassificação de salários dos
servidorespúblicos. Quepretende
aproximar os vencimentos aos

salários oferecidos pela iniciati
va privada, concorrente direta
do poder público neste aspecto.
Até mesmo concursados estõo
abtindamõadaestabilidadeturâs
de quempaga melhor.

Estradas
Paramelhorara trafegabilidade
nasesradasddimenor.prefeitura
vai comprar quatrq novas

patrolas de grande porte. Duas
delas já licitadas. Parece que o

problema não se resumeapenasa
issoesim aomaterial utilizadono
revestimento. Afinal, em

Schroeder e Guaramirim chove
tanto comoaquienempor isso as
estradas lá estão assim.

Comparando
Nos Estados Unidas o salário
minimo vai subirpara US$ 5,15.
A hora, bem entendido. Fazendo
asconias.porouohorasdesetviço
ommima; lá, rendeUS$I.266,00l
mês. Aqui causa furor entre

empresários e governo a idéiade
se pagar minima de R$ 100,00,
que representaR$3,33pordiade
oito horas trabalhado.

Dâ raiva
Presidente Fernando Henrique
Cardoso, pra aliviar o tiroteio
contra o veto do novo mmimo

anunciouque vai doar 25% de
seusalârioedeseusmuustrospa
racampanhascoturaafome.Além
dedemagógica,aatitudedopresi
dente mostra que continuamos
remendando a situação ao invés
debuscarmossoluçõesconcretas.

Susep
Já está funcionando no Rio de
Janeiro oDisqueSusep-Superin
tendência de Seguros Privados.
Através do telefone (0800) 21-
8484, qualquer pessoa poderá
reclamar, esclarecer dúvidas ou
obter informações a respeito de
seguros, planos de capitalização
e previdência privada, além de
informar-sé sobre a tramitação
de processos instaurados na

Susep. Entre 9:30 e 17:30 horas,
com ligaçlio gratuita.

Rachando
Pelo visto, o asfalto entre
GuaramirimeMassarandubantio
vai durar muito. Recém-feito, .

depois de mais de um ano em

obras, v trecho já começa a

apresentar defeitos. Pavimenta
da nogovemodeJorgeBornhau
sen, a rodovia, durante anos, só
foi remendada, atéqueKleinubing
resolveu recuperá-la. E o que
chamo de asfalto de eleição.

. 'Para ..te verio, nlo eequ. da
sobremesa deliciosa do Sorvetio

• Torta de Sorvete· Sandu(che de Sorvete •

Bombom de Sorvete. Voei ..colhe o

sabor. Encomendas pelo feme: 71-8724
Av. Marechal Deodoro ela Fonseca, 819· Centro

.

Fone: 71·8124- J ué do su- se

,

J araguá do Sul - Entre os

projetos apreciados na sessão
extraordinäría da Câmara de

Vereadores, ontemänoite, omais
. polêmico diz respeito à

reclassificação de salários dos
funcionáriospúblicosmunicipais.
O proje
to é uma

comple
menta

ção da
reforma
adminis
trativa

YDIO{iD
Rllol

instituí-
da em 1993, com a implantação
do Regime Único. Há questio
namentos diversos, um deles
sobre a constitucionalidade da

proposta que prevê índices
diferenciados para as diversas

CORUPÃ

categorias existentes nos quadros
da prefeitura.

Na opinião do prefeitoDurval
Vasel, porém, como não se trata

de um aumento e sim de uma

reclassificação salarial determí
nada compulsoriamente em fun

ção dos salários pagos pela inicio
ativa privada, o projeto é legal.
"Nós tivemos que proceder assim
sob pena de continuarmos a

perder funcionários de nível,
atraídospelaoferta de salários do
mercado da cidade", disse o

prefeito. Segundo ele, apenas al
gumas categorias eram melhor
remuneradas dentro daprefeitura.
"Até mesmo por parte de
secretários houve manifestações
indicando desejo de deixar a

prefeitura por causa dos
salários", afirmou Vasel. A

remuneração atual é de R$
1.527,00.

O prefeito citou como exem

plo, também, a áreadomagistérió
onde existem dezenas depedidos
de licençapeloprazodedois anos,
sem remuneração, porque os

professores preferem lecionar
em estabelecimentos particulares
de ensino onde os salários são
bem mais atraentes. "Não

chegaremos a esse patamar, mas
vamosnos aproximar, diminuin
do esta diferença", afirmou. Em
contrapartida, o prefeito disse

esperar que haja uma melhora

significativa em termos de

produtividade por parte dos
servidores. "A. queixa genera
Iizada,o que gerou uma desmoti
vação do servidor, era o salário

pago", concluiu Vasel.

PFL ePPRjá têm nomes à sucessão
Corupá - Aunião entre oPFL

e o PPR de Corupä deve ser
mantida para as eleições
majoritárias municipais do ano

que vem. Ferrenhos adversários
do PMDB, esta disposição dos

partidos de perm�ecerem jun
tos cresceu ainda mais depois da
vit6riadogovernadorPauloAfon
so no segundo turno, nomunicí
pio. As duas siglas, inclusive, já
mapeiam nomes que poderão
compor a chapa majoritária vi
sando impedir que o prefeito

Adelino Haufe (PMDB) faça o

seu sucessor.

Cogitações
.

Entreosnomescogitados pelo
PPR estão o do ex-prefeito Otto

Weber, do ex-vice-prefeito José
Müllere do vereadormais votado
em 1992,ConradoVilanoMüller,
irmão de José. Pelo PFL o nome

mais cotado é o deErnestoFelipe
Blunk.derrotadonaseleíçõesmu
nicipais de 92. Blunk atuou na

secretaria deComunicação Soci
al do governoVilsonKleinübing/

Konder Reis.

Segundo lideranças dos dois
.

partidos, esta união só não se

concretizará se houver
interferências dos deputados
Geraldo Weminghaus e Adelor

Vieira, ambos com peso político
no município. Por enquanto, o
queparecemesmo inviável éuma

coligação do PFL com o PMDB,
ou deste partido com o PPR. A

hipótese deumanão aliançaentre
PFLePPRpoderásignificar duas
candidaturas.

EMPRÉSTIMO

Issem,/itulncia a compra demáquinas
Jaraguá do. Sul - o Instituto de

Segurança dos Servidores Municipais
(Issem) foiaaltemativaencontradapela
prefeitura de Jaraguá do Sul para a

compra de máquinas e tratores que

passarão a compor a: frota da secretaria
municipaldeObras. Serão duas patrQJ!s
(outras duas já foram licitadas), duas
pás-carregadeiras, dois. tratores de es

teiras e quatro retro-escavadeiras a um
custo de R$ I milhão. Como garantia.
segundo projeto de lei enviado àCâma
ra de Vereadores, a prefeitura poderá-

comprometer cotas do Fundo de Parti

cipação dos Municípios e do ICMS.
O empréstimo, conforme proposta

do projeto, será devolvido num prazo
.

de 20 meses, com juros de 1,5% ao

mês, mais 1,5% relativos aencargos do

saldo devedor e a variação daTR. Se o

empréstimo for autorizado pelaCâma
ra. deverá, ainda, ter a concordânciado
conselho �ue administra o Issern. Se

gundo o prefeito Durval Vasel, este
empréstimo viabilizará a compra das

máquinas, com pagamento à vista, o

que não seriapossível, acurtoprazo, se
aaquisição dependesse diretamente do
orçamento do município.

O Issem dispõe do dinheiro para
fínancíamento imediato. Segundo ba

lanço do órgão, até dezembro ültíme

haviacercadeR$1,2milhãoaplicados
no Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal e Banco do Estado de Santa

Catarina, em CDBs, RDBs, letras e

fundosdecoinmodities.Aprimeira par
cela.de devolução será paga em trinta

dias após o empréstimo.
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ESGOTOS MUDANDO

Rede ainda não tem prazo Segurança será terceuizada
.

'

·

l
� para melhorar os serviços

para a sua lmp atuação de�=:!�;�.:m�
J araguádoSul- Aproposta com recursos privados, ficando a 50 mil reais para a prefeitura que sagens de níveis dentro do mu

de se implantar no prazo de dois concessão do serviço sob a teráquecontratá-Iojuntoaempresa nícípio de Jaraguä do Sul será

anos a rede de esgotos sanitários responsabilidade da empresa que especializada. terceirizado. Edital de tomada

na área urbana do município, já vencer a concorrência pública. Gás de preços está sendo publicàdo
estäforadecogítação.Aßngepasa, Por causa. dos custos, a Paralelamente, a intenção era pelaprefeítnraquepretendecon-
uma das empresas interessadas Bngepasaestabeleceu um prazo de a de se aproveitar a execução-do tratar, pelomenor preço que for

.

na execução da obra, já entregou 10anosparaqueaobrasejaconclu- projeto da Fede de esgotos para se· oferecido, empresa que preste
à prefei- ídaPorém,oprefeitoDurvalVasel, implantar a rede de distsibuíção .

serviço de segurança e controle
tura um que desde o início apoiou degás.Porém,tambémnestecaso de tráfego. No ano passado o
antepro- 06/0 deve irrestritamente o projeto; quer que há implicações de ordem legal, já prefeito Durval Vasel demons-
jetobase- pelo menos 50% da rede seja im- queaconcessãodoserviçodepen-
ado em tUS/D/ plantada ainda em seu governo. de de àutorização do governo

trava insatisfação com o que já
d h' al GIUIrittJ daMal. Deodoro

estudos ,.l SegundoVasel,aempresadeverá, federal.SegundooprefeitoDurval vemocorren o a gumtempo
feitos em te/tQ rie

agora, reavaliaro prazo estabeleci- Vasel, o que se pode fazer, a livre neste setor.
ferroviária não assume o ônus

toda a RI 40mi do' no anteprojeto. Há, ainda, arbítrio da prefeitura, é a Disse o prefeito, na ocasião, deste serviço. "Nem estão aí",
äreaaser trâmites legais que deverão ser construçãodarede.apenas.Aobra
beneficiada. Porém, o alto custo cumpridos, como a autorização da também tem custos bastante ele- que alguns acidentes poderiam disse o prefeito na semana pas-
dos investimentos - R$ 40 mí- CâmaradeVereadores,aberturade vados, fora da capacidade ter sido evitados se o serviço, sada.Sãocincoaspassagensde
lhões - inviabilizam a obra no cóncorrênciapúblicaeaconfecção orçamentária do município e, sobaresponsabilidadedefunci- níveisnaáreaurbanadeJaraguá
prazo anteriormente estabeleci- do projeto final, que deve demorar' igualmente, terá que contar com onáriosmunicipais, fosse deboa do Sul com guaritas, absorven-
do, já que a rede será construída cercadetrêsmesesequecustaráR$ recursos da iniciativa privada. qUalidade.Estranhamente,arede do cerca de 20 funcionários.

Rua Marechal Deodoro da
Fonseca esq. c/-João Marcatto

Fone: 71-8553

Paisagem rural em Massàranduba

DEFINIOÚ'

Turismo rural poderá ser
I

uma realidade já neste ano
Jaraguá do Sul - Pelo menos

em seis municípios da região do
.

Vale do Itapocu, o projeto de tu
rismo rural desenvolvido pela se

cretaria municipal de Indústria,
Comércio e Turismo de Jaraguá
do Sul, poderá ser uma realidade
ainda neste ano. A informação é
do diretor de Turismo, Loreno
Hagedorn, acrescentando que es
tudos realizados durante o ano

passado mostraram que cerca de
22 áreas se prestam a este tipo de
atividade.

O projeto visa integrar o turis
. ta com o meio rural, colocando-o
em contato direto com anatureza,
aproveitando rios, cachoeiras e

lagoaspara a pesca, hospedando
o na casa do agricultor sem que
este deixe de lado sua atividade

básica, seja ela lavoura,
agropecuária, etc. Isso, segundo
Hagedorn, dará aos agricultores
uma nova alternativa de renda, já
que o turista pagara taxas previa
mente estipuladas pela hospeda
gem e café damanhã.

.

Além dos passeios ecológicos,
os turistas terão aoportunidade de
observarem de perto os trabalhos
dos agricultores em suas proprie
dades, como ordenhar vacas, co
lheita de frutas

.•
e hortaliças ou

aprenderem a fabricar geléias,
doces epães caseiros.Nopröxímo

mêsdemarçooprojetode turismo
rural, que tem total apoio da

Epagri, deve consolidar-se com a

definição dos agricultores que
desejam investir neste segmento.

Guia
Atéabril deveráestarcírculan-

. do umaediçãomelhoradado guia
turísticodeJaraguádoSul. São 20
mil exemplares em cores, conten

do os principais pontos turísticos
e todos os eventos programados
para este ano, com destaque para
,aFeiradaMalha, nomês dejulho.
Bancado pela iniciativa privada,
o guia terä circulação regional e
estadual, além de ser distribuído
entre os turistas.

MAU CHEIRO•••

r
?\

SANEBOX veda o mau cheiro, ímpede a saída de insetos e pequenos

animais do esgoto e garante total segurança contra lnundeçöes. SANEBOX
é a solução parao saneamento urbano. Encontram�se disponíveis em vários
tamanhos os produtos SANEBOX com pronta entrega direto da fábrica.

COMÉRCIO E REPRESENrAçÕES MANSKE LTDA.
RUA JOINVILLE, 1.532 • fONE/FAX 72·1185 • JARAGUÁ DO SUL· SC

••• É COISA DO PASSADO
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IMPASSE CAIC

:Venda Ob:-os d�verão ser concluúlas
ate o final deste semestreVigilância impede

de produtos
J araguá do Sul - A.

comercializaçãodeprodutosde
fabricação caseira sem rótulos

éoassuntoempautadareunião
marcada para amanhã, 9, entre
o Conselho dos Secretários de

Agricul-
t u r a

(omi/tio'com o

setor de

Vigilân
ciaSani
tária e

Fatma.

Segun-
do o secretário Ingo Robl,
presidente do Conseavi, a ven
da destes produtos representa

,.

eUmQ

o/te/notivo
defendo

sem
urna alternativa de renda pata
os pequenos produtores rurais
e está sendo dificultada pela
Vigilância Sanitária, que exige
rótulosemprodutos cornoquei
jos, sucos, linguiças, geléias e

outros.

Impasse
"Vamos tentarentrar emum

acordo", disse Robl, acrescen
tando que a produção caseira é
incentivada pela própria
Epagri, que oferece, inclusive,
cursos profissionalizantes nes
ta e em outras áreas. Só em

Jaraguá do Sul 80 produtores
já participaram dos cursos que
se dividem em economia do-

méstica e mecanização da

agrícuh tura. Os mais

procurai 10s, segundo a ex

tensionis ta Salete Duarte, são
os de pé mifícação e banani

cultura. "'Nós aproveitamos o

potencial do pequeno produtor
e as di sponiibilidades da

natureza" " diz Salete,
Osan: sos sãorealizados nos

centros de treinamento da

Epagri c' om duração de cinco

días. C orno resultado, os

agricultores têm urna boa fonte

de rend.a alternativa, com

produtos de ótima qualidade e

com aceätação total entre os

consumi, dores.

PESQUISA

Schützenfest continua sendoregional
Jaragúá do Sul - Um estudo

sobre a demanda turística em

Jaraguá do Sul, feito no ano pas
sado durante a VI Schützenfest,
conftrmou que 99,60% dos visi
tantes eram brasileiros, oriundos
de ,Santa Catarina. Uma outra

característica constatada é a de

que55,10% dosparticipanteseram
do sexo masculino.
A maior participação foi de

menores de 18 anos (29,11%).
Somente 18,30% estiveram na

festa desacompanhados, enquan- .

toque43,20%viajaramemgrupos
e outrso 38,50% em família. Do
total de visitantes, 78,84%
estiveram hospedados na cidade
de mas só 41,35% ftcaram em

hotéis. Em resumo, a festa contí
nuacom seu caráterregional, com
índice crescente de participação
demeoores do sexomasculiDo.

\IlAÇÃO
CANARINI+O

Jaraguá do Sul - O Centro de dio deverá estar pronto para ser

Assistência Integral à Criança utilizado a partir de julho. São
(Caie) de Jaraguá do Sul deverá 800 alunos em tempo integral e
estar concluído até o final do pri- .: outras 200 crianças em regime de
meiro semestre. As obras, um creche. Entretanto, o funciona-

pouco prejudicadas pelas contí- mentodoCaicaindavaidepender
nuas chuvas que caem sobre a de outros procedimentos.
região desde o ano passado, esti- Pelo elevado custo de manu-

veram a ponto de serem paralisa- tenção, sem contaros investimen-
das por dois meses, por causa de tos com equipamentos, aprefeitu-
uma indeftnição do governo fede- ra tenta um regime de parceria
ral em relação da não existência com o governo do Estado e com a

de uma empresa para o acompa- iniciativaprivada,atravésdoSesi.
nhamento da construção. Porém, sobre isso ainda não há
A Engepasa, responsável pela nenhuma deftnição, embora con-

edificação, chegou a comunicar o tatos preliminares já tenham sido

fatoemofícioenviadoaogabinete feitos através da Fundação Mu-
do prefeito. Porém, no início da nicipal de Ensino de Jaraguá do
semana a situação foi normaliza- Sul (Fundejas sob cuja responsa-
dae, agora, provavelmente, o pré- bilidade ftcará o Caie).

FALECIMENTO

Ilto da Silva Fagundes
Vítima de lamentável acidente de trânsito, faleceu naBR-280,

trecho da cidade vizinha deGuaramirim, o prestante cidadãoDto
da SOva Fagundes, a poucos metros de sua moradia, às 16:30
horas da última quinta-feira, dia 02/02/1995. Nascido aos 25 de
maio de 1952, o extinto era filho de Cecilio Acípio Fagundes e

FranciscadaSilvaFagundes, ambos falecidos,naturaldaportuária
Cidade de São Francisco do Sul, deixando aos prantos a esposa
EricaHenschelFagundes, dois ftlhos, uma filha, 'dois irmãos, duas
irmãs.onze cunhados, sobrinhos e demais parentes.

O féretro saiu da Igreja Evangélica Luterana-centro, às 15:30
horas de 03/02/95 parao jazigo da família, no CemitérioMunici
pal-centro. Mesmo com o impacto de tão infausto acontecimento
e os sentimentos de dor de uma não desejada partida e, diante do
irremediável, cabeneste instanteagradeceràquelesqueprestaram
os primeiros socorros no local do acidente, aos srs. médicos e

enfermeiros doHospital São José, ao rev. pastor GüntherRückert
pelas palavras de conforto, aos casais do encontristas com home
nagens, canções, etc .. , ao rev. padreWilmarpelaspalavras àbeira
do túmulo, aos queridos parentes, vizinhos e amigos, aos que
enviaram coroas, flores, cartões, telegramas, ea todos os quedireta
ou indiretamente colaboraram neste doloroso transe e

acompanharam o querido extinto até a sua últimamoradia.
Os enlutados convidam pasa amissa a ser celebrada às 19:30

horas dapróxima sexta-feirana IgrejaMatriz de São Sebastião, e
culto "in memoiian", no próximo domingo, às 9:30 horas, na
Igreja Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul-centro.

Por mais este ato de fé cristã agradecem, penhorados.

� IfUM�NIZ�Ç�O DO T�NÇITO €M
J��GU� DO ÇUl € POÇ,fV€L .

B�ÇT� If�V€R U� CONÇCI€NTIZ�Ç�O
� D€ �MB�Ç �ç �RT€Ç:

P€D€ÇTR€Ç € MOTORlÇT�Ç.
�
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.

Secretaria define eventos Codejas dará a'gi��e.
. l d

� ·

d para obras mumaptus
Para o ca en ano o ano JaraguádoSu�-Aexec�ção testede�leçãoepodeserdispen-

de obras e serviços púbhcos sadoassímqueotrabalhoforcon-

CULTURA

J araguä do Sul - Os

grandeseventosqueaSecretaria
Municipal de Cultura. Esporte
e Lazer promove anualmente -

"Festival de Quadrilhas",
"Concurso de declamação",
Projeto

estão convidados todos os

professores das redes munici

pal, estadual e particular de
ensino que participaram de al

guma forma dos projetos
culturais. O encontro está
marcado para às 8h30min, no
ParqueMunicipal de Eventos.

O encontro desta sexta-feira

serviráparadefinirocalendário
do ano e traçar estratégias para
a continuidade dos projetos e

seu aperfeiçoamento. Uma das
metas da secretaria é envolver
ainda mais as comunidades

interioranas nas atividades

culturaispromovidaspelopoder
público, como é- o caso do

projeto "NoitesCulturais", que
<'

Teatro",
e "Jara

guá em

Dança"
serão
discuti-

IIf1Ullíóo
110 Sflxto

tomos

flStO/OScos nes

tasexta-

feira. portodesosprofissionais
envolvidos nos respectivos
eventos. Segundo o secretário

municipal Balduíno Raulino,

Secretário BIIId";,,oRaulillo

terá a definição do calendário

para 95 em uma reunião espe
cial, marcada para Sábado, às
14h, na ACUS (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul).
O "ProjetoNoitesCulturais",

segundo o secretário, tem se

revelado como um dos desta

ques. Na reunião deste sábado
devem participar represen
tantes de 10 associações de

bairros do município para
definirem juntos o calendário
desteano e as comunidadesque

participam.
Levar atéacomunidadeuma

amostra de toda a produção
artística-cultural do município
éoobjetivoprincipaldoprojeto,
através de apresentações de

música. dança. teatro, canto e

artes plásticas, realizadas uma
vezpormês, sempreembairros

diferentes. As apresentações
acontecem normalmente no sa

lão paroquial da comunidade,
de preferência em dias que de

culto oumíssa.De acordo com
o secretário aresposta tem sido

muito estimulante, com uma

média de público em tomo de
300 pessoas.
A partir deste ano o evento

conta com a participação do
diretor do Arquivo Histórico

Municipal, Egon Jagnow. Ele
fará uma exposição teórica
sobre a função e a utilidade do

Arquivo, e o que representa
para o resgate histórico de

qualquer cidade, povo ou

região.

APOIO

efetuadospelaPrefeituraMunici
pal devem passar para a

responsabilidade da: Codejas -

Companhia de Desenvolvimento
deJaraguádoSul-umasociedade
de economiamista que servirá de

apoio à admínístração pública.
Segundo o prefeito Durval Vasel
a criação da Codejas vai

proporcionar mais agilidade na

execução de benfeitorias e

serviços. O projeto já foi encami
nhado à Câmara de Vereadores.

Além de desburocratizar o

serviço público a criação da

Codejas representa também o iní
ciodeumprocessode terceirização
e a alternativa par suprir a mão
de-obra qualificada em

.

determinados períodos do ano,

quando a necessidade émaior, já
queascontratações pode serfeitas
por tempo determinado. Ao invés
de concurso, o interessado faz um

AMPLIANDO

cluído.
Deacordo como estatuto soci

al, aCompanhia se compromete,
entreoutras coisas,aexecutartoda
e qualquer obra solicitada pela
prefeituramunicipal, como pavi
mentação e asfaltamento, canali
zação de esgotos cloacais e pluvi
ais, implantação e sistematização
de logradouros, parques e praças
públicas, administração de obras
e bens, contrução de depósitos,
armazéns, pontes e pontilhões,
prédios e escolas, monumentos,
museus, parques, estabelecímen
tos educacionais, bibliotecas, gi
násios de esportes, além de
zeladoria dos órgãos públicos.
A Companhia será

administradaporumConselhode

Administração eumadiretoria.O

prefeito indica o presidente. O
capital inicial da Codejas será de
R$10mil.

Escolas ganham novas

bibliotecas este ano
Jaraguá do Sul - Este ano a

Secretaria Muníeipal de Educa

ção pretende ampliar o número
de bibliotecas escolares e

melhorar as condições de funcio
namento e do acervo das que já

.

existem. A previsão de uma das
coordenadoras doProjetoBiblio
tecas Escolares, professora Rosa
Maria Sarti, é que 17 escolas da
rede municipal de ensino sejam
beneficiadas este ano, já que a

etapa de construção e ampliação
do espaço físico das escolas mu

nicipais está praticamente
terminada.
A Secretária' de Educação,

Rosemeire Vasel, afirmou que

COMPRE JÁ E CONCORRA NO PRÓXIMO DIA 11 DE FEVEREIRO
AO ÚLTIMO CAMINHÃO 'DE PR�MIO$.

este ano será de investimentos
na área pedagógica, através da

instalações de bibliotecas,
melhorar do acervo, além da im

plantação de laboratórios. �IO
resultado deste trabalho ébastan
te satisfatório", enfatiza Rosa.
Este ano ela pretende "levar adi
anteo projeto quecontarácomo
apoio de pessoal qualifcado para
organizar as bibliotecas. "As di
ficuldades são muitas desde a

falta de espaço ffsíeo, acervo e

.pessoal qualificado para a fun

ção", resume a professora que
pretende ver todos estes.

problemas resolvidos até o fmal
deste ano.

BREITHAUPT
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li VARIG IFone/Fax

(0473) 71-0091

�
RIO-SUL

Fone/Fax

(0473)71-0091

VENDE-SE

Opala Comodoro SLE ano 86,
branco, álcool, ar condicionado,
lindo. Tratar fone 76-7021 com

Romeo

TORTAS
Aceita-se encomendas de tortas,
gelados e salgados para festas em
geral. Telefone 71-8965 com

Lurdes

VENDE-SE VENDE-SE VENDE-SE
Santana 88 com direção
hidráulica, ar condicionado, 4
portas - impecável. R$ 9.000,00.
Tratar fone 71-9822

Um 0011000/94 - cor verde me- Vídeo Game Atari com 12 jogos.
tälíco, com 2.400km Valor R$ 70,00. Tratar com

(transferível). Preço especial R$ Gilmar no 71-6842

9.000,00. Tratar 97 -9111
VENDE-SE
Ponto comercial açougue e

mercearia com estoque e equipa
mento.ValorR$17.000,00. Acei
tacarroatéR$8.000,00.TratarR.
Erwino Menegotti, 215. Tratar
fone 72-1399 com Zéquinha ou

Nair

VENDE-SE

Urgente 2 balcões refrigeradores
com vitrines, dosmaismodernos.
Para panífícadora ou restaurante.
Tratar comHaroldo nos fones 72-
3363 ou 71-0091

VENDE-SE
TelefoneCelularMotorolaPT500
com linha instalada. Valor .R$
2.000,00. Tratar com GiImar no
fone 71-6842

VENDE-SE
Um Corcel' ano 76, cor vermelha
em bom estado de conservação.
ValorR$ 2.400,00 (aceítamäquí
na overloq ou moto no negócio).
Tratar 97-9625

VENDE-SE
Um terreno em Barra Velha à
1000 ms da praia. Valor R$
5.000,00.1 piadecerejeira, e um
armário para cozinha, valor R$
100,00. Tratar fone 72-2634 com
AndréiaVENDll:-SE

Casa de alvenaria com 70m2

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

COMPRA-SEVENDE-SE OU TROCA-SE

Pormoto, Passat/8l cinzaàgaso
lina. No dinheiro R$ 2.900,00.
Tratar fone 72-1722

ALUGA-SE

Máquina Overloq e cobertura. Duas salas situadas na rua

Lubrificação automática. Tratar Joinvillen° 3747. Tratar nomes-
.

VENDE-SE
97-9625 com Sérgio ou Vera mo endereço CorcelI,75,embomestado.Preço

promocional. R$1.900,00. Tratar
no telefone 97-9625 com VeraTRABALHO

VENDE-SE

Pick-UpF-l000 ano 86 -ímpecä
vel. Capota de fibra, seguro total.
Equipadacomsom.Fínancíamen
to Auto Latina. Entrada mais fi
nanciamento. Aceita-se troca.

Tratar fone 72-2125

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

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.

Comunica que estão abertas as

matrículas de Corte e Costura e

ModelismonoCentro deAtivida
des do Sesi. Rua Walter

VENDE-SE
Um Escort Hobby 1.6 ano 93 cor
azul 20.000km. Preço R$
12.700,00. Telefone (0473) 71-
6464

Marquardt, 835. Maiores
VENDE-SE

informaçõespelos fones: 72-3661
e 71-0899 Mega-Drive com 2 controles e 4

cartuchos.R$150,00.Tratarfone
71-5898

VENDE-SE
Verona LX branco/91 em ótimo
estado. Contato fone 72-0777

TELEFONE
Conserta-se aparelhos telefônicos
e realiza serviços de instalações e
extensões telefônicas. Tratar fone
71-1142

VENDE-SE OU TROCA-SE
TítulodoClubeAtléticoBaependi VENDE-SE

por antena parabólica. Contatos Fusca175 - motor 1300 - Lataria e

fone 72-2293 com Lucas ou Ilene motor novo. Valor R$ 3.300,00.
Informações 71-3431

..

VENDE-SE
Celular, linha e aparelho
(motorolaPT55)completo.Valor
R$2.200,00.ContatocomGilmar,
Tratar 71-6842 à tarde

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

VENDE-SE

GolGL388comopcionaisdoGL.
Aro esportivo, carro em perfeito
estado. Tratar73-0325 (com.) ou
72-2874 (res.)

VENDE-SE
Casa no Ana Paula III,
Loteamento 96 - Rua B (casa
nova).Tratarnomesmo endereço
acima com Ivanor. Valor R$
12.000,00

VENDE-SE
Torno !MOR RN 400 - 2ms de
barramento. Acompanha 5 pla
cas, mais acessórios. Valor R$
9.000,00. Tratar 72-1550 ou 71-
2001

VENDE-SE

Equipamento para lanchonete

completo (urgente). Interessados
tratar 71-1444 com Sueli. Valor
R$4.000,00 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

Um terreno com 400mi no
Loteamento São Luis - Jguá

. Esquerdo. Valor R$ 6.000,00.
Aceita-se carro oumoto no negó
cio. Tratar 72-1622

VENDE-SEVENDE-SE
4 aros para Chevette. Valor R$
40,00. Tratar 72-3384 com

Dagmar ou Elígio

VENDE-SE
OpalaDiplomata Ano 85 - Com- CaminhãoVolkswagen7.90S ano
pleto - Preço R$ 5.950,00. Tratar 87 em ótimo estado: Tratar fone
com Marcos 72-2706 71-9822

fone' (0473) 71.1117 Rua Joio .-Picolli. n° 104
• JarGgua do �ul • SC

..........'C�r���IO�9�14�-�J�...........

Olhe bem!
* Ótimo terreno em

João Pessoa com

450m2• Preço R$

7.000,00 (à combinar)
* Casa de alvenaria
com 120m2, terreno

com 450m2• Rua:

Benjamim Stein

(Jaraguá Esquerdo).
.

Só R$ 27.000,00.
Venha ver!
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VENDE-SE·

Lanchonetecompleta. Tratarfone
73-0353

VENDE-SE
Livro de português do Heleodoro
10 série 20 grau. Tratar fone 71-
4710

VENDE-SE
Gato Siames, valorR$ 50. Tratar
fone 72-0474

VENDE-SE
Um Corcel ano 76, cor vermelha
em bom estado de conservação.
ValorR$ 2.400,00 (aceitamäqui
na overloq ou moto no negócio).
Tratar 97-9625

'

COMPRA-SE

Máquina Overloq e cobertura.
Lubrificação automática. Tratar
97-9625 com Sérgio ou Vera

MOCORT
Comunica que estão abertas as

matrículas de Corte e Costura e

ModelismonoCentro deAtivida
des do Sesi. Rua Walter

Marquardt, 835. Maiores
informaçõespelos fones: 72-3661
e 71-0899

VENDE-SE

Loja cl estoque R$ 15.000. Tratar
Walter Marquart 774. Fone 72-
0703

ALUGA-SE
Sala comercial. Tratar 97-9956

VENDE-SE
Lambreta 77. Faço negócio cl

geladeira. Tratarfone 72-1073

VENDE-SE
2 fogão a gás 4 bocas + cama de

bebê, um carrinho com acento pl
carro. TratarWeg II c1.Cleide ou
fone 72-4000

COMPRA-SE
Freezer. Tratar Nereu, Ribeirão
Cavalo cl Oswaldo Remate

VENDE-SE
Gareli ano 85,motorna garantia.
Preço à combinar. Tratar fone 72-
1506 cl Silvana

VENDE-SE

Chevette84-PreçoR$3.500+ 14

parcelas R$ 265,00. Tratar fone
71-3722

VENDE-SE
Fusca 80. Tratar fone 76-3653

o CAMINHO PARA ·UM

BOM INV.ESTIMENTO

COMEÇA NA LEITURA

ATENTA DAS OFERTAS

DE IMÓVEIS.

Excelente casa em alvenaria,
cl vístapara o'mar, cl 280m2

- R$ 120.000,00

VILA LALAU/PRÓX.
MARISOL • Casa em

a1veoaria c/250m' 5 qtos.
demais dep., todamurada
c/ cercaemalumínío- Rua
Germano Marquardt, 170
- RS 45.000,00 (Em Con
díções)

Emmendoerfer e João
Planinschek - Terreno
cl435m2cJconsir. semi

acabada-R$35.000,OO

FIGUEIRA
Lotes d 350m2,
próximo Colégio
HolandoGonçal
ves no lot.
Waldemar
Schimitz

Monique - Apto. cl 3 quartos,
demais dependências e 2 vagas
de garagem - R$ 46.000,00

- Lotes a partir
deR$ 5.ooo,ao
(à vista).

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

cl 3 quartos.
Preço R$ 27.000,00

murada, próxima
aoReidosBotões.
- R$ 20.000,00

VH..ANOVA -

Terreno com

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

FIGUEIRA-Terreno
comercial (esquina), cl
frente de 29,5mltros
pl rua José Teodoro
Ribeiro - Preço: R$
15.000,00

nova em alvenaria, cl
aprox. 330m2 excelente
acabamento, edif.• em
terrenos com aprox,
54Om2-R$127.000,00

Av. Mal. Deodoro - Apto. no
10 andar, cl aprox. 200m2 �

R$ 65.000,00 + financ. ICEF,

BERNARDO

D\!)RNBUSCH-Teneno
de frente pl Bernardo
Dornbusch com 542m'.
contendo casa

,.

em

a1veoaria de 200m' - R$
60mil

Apa r t a m e n t o

centraVnovo, sobre
o Besc S.A. Preço
R$ 35.000,00 (sem
acabamento)

Exce1entecasaemalvena
ria c/360m2 em terreno c/

1.600m'contendo2sultes,
2 quartos, 3 salas e demais

dep.PreçoR$180.000,OO.
(EmCond.)

Nova I próximo ao

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

Preço: Entradaeassumir
financiamento na CEF.

terreno na rua Epitácio
Pessoa, ao lado

"TurismoJaraguá" ,com
2.640m2,comcasaanti
ga emalvenaria - Preço:
R$ 250.000,00
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LIVROS

N este grandioso e

tumultuado século XX,
em que se está definin
do o destino da Espé
cie, a relação do serhu
manocomDeusadquire
dimensões até hoje
impensáveisnaHistória
dasReligiões. Por isso;
os autores decidiram
reeditar este segundo e.
último volume da anto

logia As Mais Belas

Orações de Todos os

Tempos, que reúne as

mais significativas
orações deste período
recente da humanida
de.

(Uma sugestão da
Livraria e Papelaria
Grafipell. Fone 72-
0137 ou 72-0972).

ÁRIES - 21ß a 2014 - Seu planeta
Marte está em quadratura com

Plutão e JCiptter há vártos dias,
porém agora esse aspecto é exa
to portanto atua de modo mais
Intenso ainda,aconselhandovocê
a conter seus fmpetos e a se

precaver centra atitudes des
trutivas. Tenha especial cautela
ao lidar com as pessoas mals
uerldas, ara nAo magoá-Ias.

CINEMA

A Amozãnia nas telas
.

do mundo
F ilmado inteiramente na

Amazônia, "Brincando nosCam
pos do Senhor", mostra, entre

outras coisas, o que o homem
branco faz com os índios, no

Brasil e em todo o mundo. O que
se condicionou achamarde"civi
lizar os selvagens", acabou sendo
o extermínio de grande parte, e

porque não dizer total, -dos pri
meiros habitantes destas terras.

O filme não é nada atual (foi
produzido em 1991), mas a pró
priaprodução foi umproblema, a
atriz Daryl Hannah, teve dificul
dade de adaptação ao clima.e por
várias vezes sentiu-semaI. JáTom
Berenger, protagonísta da estó
ria, entrou em rotade colisão com
odiretorHectorBabenco (aliásno
melhor emais autêntico clima do
filme, Só oshomensbrancos éque
não se entendiam).

Descontadas aigumas picadas
de provocação, em que cenas de

queimadas namata e devastações
eram mesquinhamente apresen
tadas, a de se ressaltar dois aspec
tos que elevam o moral do filme.
A fotografía, que simplesmente é
nota dez (trabalho do diretor
Lauro Bscorel), e a atuação dos
nossos atores "tupiniquins",
Estênio Garcia, José Dumont e
Nelson Xavier, este que roubou a

cenadoamericanoJohnLithgow.
Amelhormensagem do filme

é a de queos homens brancos não

podem se habituar a viver em

condições dos indígenas, e é por
isso que alteram o habitat deles.
Os indígenas sofrem com asmais

simples infecções, como umagri
pe, que foi introduzida em seu

meio pelos homensbrancos,mes-
.
mo que as "intenções" tenham
sido as melhores.

Ao todo, são 3 horas e sete clara de como a "civilização",
minutos de uma demonstração conseguiu destruir a vida na sua

0-2 1012111-
Os astros que transHam pelo seu
signo estAo sendo tencionados
porMarte, que aconselha você a
atuar comaméxlma prudência e
objetMdade, evHando ser rude,
agir de modo Impositivo ou

autoritário, especialmentencarn
blente de trabalho, Será Impor
tantequevocêrelaxeaoméxlmo,
ara oder se re uillbrar,

.

TOURO-211412G'S-Oastralem
casa está sencb tenslonado por
Marte, portanto eviteagirde rrodo
rude ou agessivo em relação aos
parentes, e faça o possfvei para
preselVar a hanronia com todOs.
Não façanemaceileprov0caçõe5,
e evite sobretudo os confrontos ou
comportamentos excesSivamente
competitivos,

formamais pura Onde o precon
ceitotomoulugardasimplicidade

e a vergonha se apoderou da sin
ceridade.

G�MEOS - 21/5 1 2016 - O fato
de Marte vibrar de modo tenso
assinalaumperfodoemquevocê

. deveráestarespecialmente alerta
para não se dispersar em múlti
plas atividades que não levarão
você a parte algumã. -FaÇa de
"concentração" a sua palavra
de-ordem, e procure executar
tudo com atenção e· perfec-·
clonlsmo,

CÂNCER - 2116 a 21n - Durante
estes dias você deverá ser

particulannente prudente ao lidar
comasfinanças,estandoalertapa
ra não se exceder nos gastos nem
desequilibrarseuorçamento. Evite
atkudes possessivas no terreno
sentimental, e faça com que as

pessoas que você mais gosta se
sintam à vontade ao seu lado.

LEÃO - 22fT a 22J8 - Você conti
nua plenamente sob o efeito das
vibraçôesdesarrroOiosasqueMar
te, em seu signo, recebe de Plutão
e Júpker, por isso será importante
que você não se deixe levar por
impulsos momentâneos. Tenha
calma em todas as situações, e
dlstenda-seaomáxlrrp,paraevitar
desequHlbrio ffslcos e emocionais,

VIRGEM - 23/8 a 2219 - Os
aspectos desarmoniosos que
Marte, no signo anterior ao seu,
estabelececom Plutão e Júpiter
assinalam um perfodo em que
mais do que nuncavocê deverá
ser realista. Evite situaçõesque
não sejam bem claras, não se
Iluda nem espere demais dos
outros, para näo sofrer decep
ões.

-2 ta 10 - astros·
assInalamumafaseemquevocê
.deverá se restringir aos gastos
rotineiroseanteriormente plane
Jados, descartando as compras
·de Impulso e gastos não
programados, Mals do que nun
ca você deverá estar alerta p�
concentrar suasenergias ffslcas
e psfqulcas em empreendi
mentos realmente viáveis,

SAG 0-22111121/12-
PlutAo e seu regente· Júpiter
continuam sob a ação das
vlbraçOes arrevezadas de
Marte, aconselhandovocêa não
se deixar levar excessivamente
pelo espfrlto de aventura, que é
tão marcante em seu signo,
Seja prudente e evite sltuaçOes
nebulosas, para não entrar em
frias.

C 0-2 12.201-
O fato de Marte vibrar negativa
mente no seu � das trans
formaçOes assinala um parfodo
em que vo·cê deverá se precaver
contra todo tipo de desperdfclo,
seja dinheiro, das energlas ffsl
cas ou emocionais, Esteja alerta
para não agir de forma InadvertI
damente destrutiva, emantenha
se re o auto-oonttole.

Q 0-211 1 18 - arte
vibra de rrodo desarmonioso no
slgnaopostoaoseu, assinalando
uma fase em que você deverá
agir comamáxlmà prudênciaao
se relacionar com todos, Evite
sHuaçOesdedisputa,superecerta
tendência para a Impulsividade e
IIgue-se nos bons fluidos que a
Luaenvladlretamente perao seu
si no vHalizando você.

P S-202120 - oee

amanhAaLuaestarátransltanclo
pelo signo anterior ao seu,
reforçando o poder <;Ia sua fé e

tomandosuasmentallzaçOesaln
da mals produtivas, Para que
tudo corra bem, alimente apenas
pensamentos construtivos e

agradáveis, que elevarAo· seu
astrale atrairAo coisas benéficas
ara sua vida, .

.
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Em terras de

Robyn Wood
Desde janeiro na cidade de

Nottinghan, Inglaterra, a bela

KellyCristianeBrandenburg.jä
está de viagem marcada para
voltaraoBrasil. EmmarçoKelly
vem para sua colação de grau

.

no curso de Comércio Exterior,
que terálugarno Teatro deAre
na em Curitiba. Enquanto isso,
na terra dafamüia real, elafre
qüenta um curso de Marketing
em Comércio Exterior, ampli
andooseujá recomendadíssimo,
curriculo.

Artes da Europa
o jovem e talentoso Iso Ristau Júnior, retorna no
final do mês de urna viagem à Europa. Ele visitou
várias galerias de arte em Paris, onde busca co
nhecer novas técnicas em desenho e computação
gráfica. De quebra, agora está fazendo urn "tour"

por vários países para se aprofundar, ainda mais,
na cultura artística européia.

VISTA�SE COM ELEGÂNCIA E CONCORRA AO SORTEIO SEMANAL
DE UMA 1V COLORIDA E UM CORSA EM J1/01/9�

KAMISÃO MODA SEMPRE � 4 VEZES SI ACR�SCIMO

VESTINDO VOC� DE CORPO INTEI�
GETÚLIO VARGAS, ��

.

Gente & Informações

A belíssimaAna Carolina EischtaedtRita trocou de idade ontem, 7. Hoje encanta nossa
coluna. Aninha é modelo da CKTproduções Artísticas

Replay

o sucesso da "Noite do Karaokê", no

Gargamel, na sexta-feira, 3, foi tal, que �erece
a sua reedição. Para não perder o embalo, no
próximo dia 10 (sexta-feira). Todos que quise
rem mostrar o seu talento podem chegar que o'

espaço continua aberto. Nesta vamos todos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FRUSTRADO

Condenado tenta fugir e incendeia a cela
J araguá do Sul- Incendiar a

cadeiapúblicadeJaraguádo Sul, foi
a forma encontrada pelo presidiário
Mário Sérgio Pedro Sampaio, 25,
condenado a 20 anos de prisão por
latrocínio. "Alemão", comoéconhe
cido, colocou fogo no cubículo que
dividia
com ou

tros pre
sos, não

antes de

Iielumple
pellodelO
OIlOSpOI
homilídio

arrumara

sua "ma

linha" e

deixarem
outracela, egritou na expectativade
que o diretor da cadeia, abrisse a

portadas celas, quando então, plane-.
javafugir.

O fato aconteceu no sábado, 4,
por volta das 14h30min, nahora da
visita, quando cerca de 100 pessoas
estavam no pátio da cadeia, bem
pr6ximodascelas. IvoGuidoRonchi,
administradorda cadeia, acabounão
caindo na jogada de Alemão e

IMPRUDÊNCIA

Depois do susto, AlemiloIn. o II'abal/w de Umpeza

primeiro procurou evacuar a' área
externa da cadeia, para evitar o que
poderia ser uma catástrofe.

Em seguida ele chamou o Corpo
deBombeirosdeJaraguádoSul, que
tiveram dificuldades para controlar
o incêndio, quedestruiu todo o cubí
culo,queimando roupasdospresose

os colchões, além de danificar as

instalações elétricas.
Matador

Entre seus crimes, Alemão foi
condenado pelo assassinato seguido
de roubo deCarlos Bilke - o caso do

corpo sem cabeça encontrado pela
polícia, em .1993 -, além do assassi-

-

Motorista embriagado atropela ciclista
Jaraguá do Sul - A combinação

de álcool e direção, fez mais uma

vítima namadrugada de domingo, 5,
na rua Presidente Epitácio Pessoa,
em Jaraguá do Sul. Por volta das 5

horas, JoséCarlos Rank, 27, solteiro,
natural de Jaraguá do Sul, residente

,na Vila Lenzi, perdeu o controle de
seu carro e invadiu a ciclovia, estou
rando quatro vasos - que marcam a

separação da pista -, e atropelando
um ciclista que voltava do trabalho.

Édio dos SantosMartins, 25, sol
teiro, natural de Jaciaba (PR), teve
politraumatismocommúltiplas esco
riações e fratura do fêmur. Ele estava ,

voltando para casa, depois de cum

prir o seu horário de trabalho, no 10

turno, de uma confecçãode Jaraguá

do Sul.
O acidente ocorreu em frente do

Edifício Jaraguá, e o socorro foipres
tado pela corporação do Corpo de
Bombeiros Voluntários da cidade. O

carro, após baternos vasos eno ciclis
ta, acabou colidindo contraomurodo
escntório regional da Celesc.

O exame de teor alcoólico, reve
lou o percentual máximo (0,16), no
sangue domotorista que foi preso em

flagrante e teve a sua carteira de

habilitação apreendida, Enquanto o

veículo sofreu danos napartediantei
ra, a bicicleta ficou totalmente
danificada.

Segundo informações da polícia,
a partir de agora todo acidente de
trânsito que for atendido e em que for

revelado embriaguês (\0 condutor do
veículo, deverá ser lavrado auto de

flagrante delito com prisão domoto
rista e apreensão da carteira.

Em relação a este 'acidente, José
Carlos Rank, será indiciado por le
sões corporais, danos e direção peri
gosa, conforme os artigos 129,
163 e 34 do código penal. A apre
ensão da carteira de motorista é

,

por tempo indeterminado.
Vale lembrar que o motorista

que dirige alcoolizado pode ser

responsabilizado por qualquer
dano, pois coloca em risco a inte

gridade física de quem ferir ou

vitimar em um acidente, poden
do ser considerado um crime
doloso.

nato de sua noiva, Ele também foi

indiciado pelo assassinato de Julio

Behling, que gerou grande revolta,
com passeatas na cidade, mas aca

bou sendo inocentado deste crime.
Elemento altamente perigoso, o

administrador da cadeia, Ivo Ron

chi, já havia solicitado a sua trans

ferência para um presídio de segu

rançamáxima,-e estava aguardando
despacho da Diretoria de Adminis

traçãoPenaldoEstado, autori-zando
a transferência do preso.

Após o incêndio, Alemão foi

transferido para a cadeia pública de
Blumenau pormedidadesegurança,
de onde deverá ser transferido para
um presídio, possivelmente de

Florianópolis.
Apesar do grande risco, causado

pelo incêndio, ninguém ficou ferido,
tão pouco, nenhum detento conse

guiu fugir. Na segunda-feira, os de
mais presos, com a ajuda de outras

pessoas, tiveramquelimparo estrago
causado por Alemão.

I'
Estado de Santa Catarina

PrefeituraMunidpai deJaraguádoSul- SC

EDITAL

Tomada de Preço n° 03/95

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL,
leva ao conhecimento dos interessados que, em confonnidade

como quepreceituaaLei n° 8.666 de21 dejunho de 1993 com

asalteraçõesdaLein08.883de08dejunhode 1994,encontra
se aberta licitação na modalidade de TOMADA DE PRE

ÇOS, tipo MENOR PREÇO, para contratação de SERVI

ÇOS DE CAMINHÕES, para um total de 1.000 (mil) horas
de serviço cada, conforme consta neste Edital. Os envelopes
N° 01 "DOCUMENTAÇÃO" e N° 02 "PROPOSTA", deve
rão ser entregues no edifício-sede destaPrefeituraMunicipal,
sito à Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 247, na Divisão de

Protocolo, até às 11:00 horas do dia 24 de fevereiro de 1995,
setão abertos no mesmo dia às 14:00 horas.
A íntegra e demaís informações serão fornecidas aos interes

sados, na Secretaria de Obras e Viação, no horário de 09:()()
às 15:00 horas, no endereço supracitado, ou pelo telefone n°
(0473) 71-0988.

Jaraguá do Sul, 07 de fevereiro de 1995.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso.

PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LrdA. Persianas Verticais

- 'FUNDADA EM 1917

T I?adição em:

- Pepsianas
Residenciais e Cornepciais

,

- Móveis sob rnedida

-

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

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

Jaraguã do Sul - sc
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AMISTOSO

]uventus joga hoje contra Inscriçõespara Varzeano
.

. • vão até o final deste mês
Caçadorense no meio oeste tasJ:':U:i:O!U��;��":,"� SU�':Z:WW:':d!eu:!:=

inscrições para os clubes interes- feitas no certame do ano passado,
sados em participar do XIII Tür-

'

quando 20 equipes participaram
MarCIal Davi!! MuranWCP neio Varzeano "Raul Valdir da competição. Segundo o presi-

Rodri-gues".AintençãodaFun- dente da FME, Jean Carlo
I

dação Municipal de Esportes é Leutprecht, "deveremos contar

superar o número de equipes que comumnúmeromaiorde equipes
participaram da edição anterior neste ano".
da competição, realizada em Premiação
1994. Para isso foi incrementada Serão premiadas as equipes
a premiação com o objetivo de que se classificarem entre 10 e 40
atrair ummaior número de equi- lugares, alémdo atletarevelação,
pes. artilheiro, goleiro menos vazado

O valor das inscrições, por e equipe mais disciplinada. O
equipe, é de R$ 50,00 e o con- prêmio máximo será um boi de

gressotécnicoestámarcadopara 14 arrobas, mais medalhas, e

o dia 6 de março, às 19 horas, na troféus. Já as premiações indivi-
FundaçãoMunicipal deEsportes duais serão diferentes, das co-

de Jaraguá do Sul. A promoção muns. Os atletas destaques serão
da Prefeitura de Jaraguá do Sul, agraciados com meda
através da Secretaria de Cultura, lhões.Também já está defínído

Esporte e Lazer e daFume, conta que as partidas serão disputadas
corno apoio daLiga Jaraguaense aos domingos pela manhã, em
de Futebol e da Polícia Militar. diversos estádios do município.

J araguá do Sul - A

Caçadorense será o adversário do

"Moleque Travesso" no último
amistoso aprontodaequipe, antes
de estrear

noCampeo-
'

L
nato Cata- 5' D /es/e

Bllo/dorinense des
te ano. De-

pois demui
ta insistên
cia é que o

clubedeCa-

equipe de
PicD/é

çador aceitou realizar oamistoso,
mas em seus domínios. A confír-

mação aconteceu na segunda
feira, 6, e a equipe do Juventus

viaja hoje às 13 horas.
A opção da diretoria e comis

são técnica era jogar contra uma
equipedeprofissionaisdoEstado,
desde que não pertencesse ames
ma chave do Juventus. Antes da

confirmação da Caçadorense, a

diretoriajáhaviaconsultado vári
os outros clubes, entre eles,
Brusque, Atlético de Ibirama e

Internacional de Lages.
, Será a segundapartidaamisto

sa do Juventus. O primeiro jogo
aconteceu no sábado, 4, contra o
João Pessoa, clube amador de
JaraguádoSul.O "Moleque" ven
ceu por 4 a O - gols de Jrinior,
Tatau, Ronaldo e Fábio Braun.

Apesar de não oferecer resistên
cia, ápartida foi considerada "vá
lida:', no ponto de vista dadireção
e comissão técnica, como prepa-
ração para a equipe.

Contratação
A contratação do novo atacan

te - um ponteiro esquerdo -, está
nas mãos do presidente do
Grêmio Bsportívo Juventus,
Adelino Bompani. Os acertos fi
nanceiros e o contrato com o joga
dor Barbosa já estão definidos,
bastaapenas que adiretoriadepo
site o dinheiro na conta do

ESPORTES

AtleUno Bompani

Juventus de São Paulo, para que o
clube libere o.jogador,

Caso tudo corra bem, o ponta
Barbosa, virá para o João
Marcatto, por empréstimo, até o

fmal do ano (11 meses). Elejogou
o campeonato paulista do ano

passado, pelo seu clube, Juventus,
e depois foi emprestado para o

União Barbarense. Barbosa foi'

companheiro de Índio (ex
Juventus de Jaraguá do Sul, e

agorano JEC), no Bandeirantede
Birigüi, interiorpaulista. Naépo
ca, Índio era seu reserva. Valter
Testa, que também atuou naquela
equipe, conhece bem o futebol de

Barbosa.
Até ontem pelamanhã, o pre

sidente Bompani não tinha arru
mado o dinheiro exigido pelo
empréstimo de Barbosa. Segun
do informações o clube,
omônimo do jaraguaense, te
ria baixado o preço inicial de
R$ 10 mil, para algo menos

penoso, depois de muita
"choradeira" da diretoria do
Juventus jaraguaense. Não
existe um prazo estabelecido
para o depósito ser feito, mas
se outro clube aparecer com o

dinheiro na mão, o atacante

não virá para Jaraguá do Sul.

ABERTAS

LIGA

Definidos os clubes que
vão disputar a primeirona

, Jaraguã do Sul - O Conselho
Técnico do Campeonato da la
Divisão de Amadores, da Liga
Jaraguaense de Futebol (LJF),
definiu, na sexta-feira, 3, o grupo
que participará do certame de
1995. São oito o número de equi
pes que disputam o campeonato,
sendo que ficou acertado o siste
ma de ingresso para a categoria,
bem como de descenso.

De acordo com o que ficou
determinado, só sobe para a pri- _

meíradivisão oclubecampeão do
certame da 2aDivisão da LJF. Os
clubes que estavam licenciados,
terão de disputar a segundona
para ter direito de subir de cate
goria.

Também ficou definidaa tabe
la da primeira rodada do campe
onato da primeirona, que inicia
no dia4 demarço, com três jogos:
SER Amizade x SE João Pessoa;
Caxias SC x SER Vitória; GE
Juventus x SSC Estrella. No dia
5, domingo, somente um jogo
encerra a rodada, reunindo as

equipes do GE Cruz de Malta e

SER Aliança.
Taxa de arbitragem

As taxas cobradas pelos árbi
tros filiados à liga, também foram
definidas durante a reunião da
conselho técnico. São de R$
130,00 para árbitros da Cocaf e
deR$ 105,00, para os árbitros da
Ceaf.
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