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Futsal

ADJencarou

/

Ano LXXIV Jaraguá do Sul, 24 de março de 1993 e-s 7.000,00

IDá\RPE®LJ�, AG'''''''''!/Ih DA MALHA

Porte pago
DR/se -lSR
58 -161/81

Parcela inicial será repassada após publicaçäo .oficial
o verdão no TTT 1 t C $1' bilh. ........

ginásio � la' agner evan a r I ao
o time de futebol de safão .

da ADJ/Malhas Darpe,
jogou ontem à noite contra a

equípe do Palmeiras/
Parmalat, que tem 4

jogadores da seleção
brasileira, Ojogovaleu como
preparaçãopara oEstadual,
Página 6 .

Três times
lideram

G
a

Primeirona
Página6
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Dólar
Paralelo

.

d
Compra Cr$2lb.200.00
Venda Cr$26.800,OO
Fonte: HF Assessoria

Turismo'

Compra Cr$25.600,00
Venda c.Cr$26.200,OO
FOII/e: BB

comerClall:�Compra......... . .. Cr$23.562,40
Venda Ü$23.562,60
TR

..T,RD. I03,900877
Taxamensal... , .. 25,81%
UFIR

Uíirdiária Cr$14.345,20
Mêsmarço Cr$12.161,36

�oupanl�a .

Indicep/2,�/03 23,8167%
�OB
Valormédi,o...Ci�5.076,205,OO
Vruiaçãodomês.)"", .... .23,25%
Salário míni""o ,

Mêsdefev···�:$1.250.700,00
Mêsdemarço.os t.7Q9.400,00I

@\/

VARIG
Cargas e Passagens
Fone 71-0091 - Fax 71-0363

para o CorpQ de Bombeiros

Tradicão Futebol Economia

Bandaalemã Juventusvoltaajogar Todas as 4a5
vem ao Vale hojenoJoãoMarcatto Indicadores
do Itapocu

Sede doCorpo deBombeirosVoluntários deJaraguá do Sul

o Esportivo
f)

dentro do certame. Até agoraGrêmio

Juvemtus, tem mais um
- A banda alemã Markgräfler importante compromisso pelo
BIaskappeIe, 'cumprirá uma campeonato estadual, TaçaprograinaçãopelaregtãodoVnle Governador do Estado. O
do Itapocu, com o objetivo de -

"M- IT" f t
g t t d í - o eque .ravesso en ren a

res � ar as ra lçoes. . .. _

germânicas da região. A hoje o Marcílío Dias, no Joao

promoção é do Museu Parque Marcatto. Se ganhar a equipe
Malwee e conta com o apoíode conquistaum importante passo
3 prefeituras. Página 5 para afirmar sua posição

nãoperdeu nenhumaem casa.

O técnico Picolé não poderá
contar com Walmor e Alcír,

.

mas tem o retorno de Gomes e
Lívío. Mesmo assim ele disse

qúe o jogo é dífícíl � pretende
imporumamarcação forte, para
não perder. Página 7

Através do deputado
estadual. Udo Wagner. está
sendo acertadoum convênio

entre as secretarias da

Fazenda e Segurança
/'

Pública com o Corpo de

Bombeiros Voluntários de

-Jaraguä dó Sul. no valor de

e-s 1.022�335.416.00. que
será repassado em 10

parcelas distintas.

O primeiro repasse está

previsto para ser feito. tão

logo se publique o convênio

no Diário Oficial. Outro

convêniodeCr$ 680milhões,
também está sendo definido,

pelo Deputado. para a

Amvali, quecontemplaráum
projeto ecológico-econômico .

na região. Página 3.

A •

econonncos
o CORREIO DO POVO passa

a publicar. a partir de hoje, os

indicadores do sistema fínanceíro,
atendendo à sugestões e pedidos
de vários leitores. Des41 forma,
também. inova maís uma vez e sai
na frentepela conquistade nossos
leitores. Todas as quartas.
Página 2

FONE (0473) 72�3200

TELEX 474 - 519

FAX (0473) 72-0304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EC O N Ö MINDI'CA,DORES

indices. Nov.

INPC(IBGE) 22�89
IGP(FGV) 24,22
IGPM (FGV) 23,43
IPA(FGV) 24,43
IPC(FGV) 22,74
iPC (FIPE) 21,89
ICV(DIEESI;l 24,77
IPCA(IBGE) 22,49

Dez, Jan. Fev. Acum. noano Acum. 12 meso

25,58 28,77 24,79 60,69 1.180,51
23,70 28,73 26,51 62,88 1.194,17
25,08 25,83 .. 28,42 61,59 1.203,77
23,78 26,69 26,23 59,92 1.157,64
24,75 30,08 28,41 67,04 1.247,45 ...-.\

25,29 27,42 25,10 59,49 1.180,52.
22,67 32,90 26,62 68,28 1.210,17
25,24 30,35 24,98 62,91 1.168,48

Marco

indlce Anual mull por Sem. mull jior Quadr. mUll por Trim mull por

ISNlIPCA 14,0397
IGP(FGV) 12,9417 3,9823 2,5025 2,0145
IGPM(FGV) 13,0377 3,9615 2,4947 2,0212
IPC(FIPE) 12,8052"" 3,8299 2,4343 1,9972
IPCA(IBGEl 126848

. 3,9009 2,4992 2,0403

Mês
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro

Março

Valor (Cr$)
522.188,94
522.188,94

1.250.700,00
1.250.700,00
1.709,400,00

'Salário até
Acimade

Cr$ 4.728.257,59
Cr$ 4.728.257,59

Cr$ 126.087,01
Cr$ 15.760,85

Tabela oflclafda Receita Federal para Cálculo do IR· em março

Base de cálculo Parcela a deduzir ( Cr$ ) Alíquota (%)

Até 12.161.360,00
De 12.161.360,01 a 23.714.652,00 12.161.360,00
Acima de�.714.652,OO 16.782.677,00

Isento
15
25

::ómo eateutar; deduza do rendimento bruto Cr$ 488.454,00 por dependente a contribuição paga,
)revidéncia no-mês; pensA0 alimentar integral; 12.161.360,00 para os aposentados, pensionistas,
ransferidos para ã reseMÍremunerada que tenham 65 anos ou mais. Do resultado, que é a Base d,
::álculo, subtraia a Parcela a Deduzir e aplique a aliquota respectiva, obtendo o valor a pagar.

Alltéinomos
Filiação· tempo
áté 1 ano
+de 1 a2anos
+-de 2a 3anos'
+de 3a4anos
+de 4a6anos
+ de 6a9anos
+ de 9 a 12anos
+de12a17anos •

+ de 17 a 22 anos
+ de 22 anos

Apagar ( Cr$)
170.940,00
315.217,16
472.825,76

1.260.868,67
1.576.085,88
1.891.303,05
2.206.520,19
2.521.737,38
2.836.954,53
3.152:171,70

Alíquotà .(%)
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20

Base (Cr$)
1.709.400,00
3.152.171,64
4.728.257,59
6.304.343,37
7.880.429,29
9.456.515,24'
11.032.600,93
12.608.688,68
14.184.772,66
15.780.858,52

Empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso

Salário de contribuição ( Cr$) Aliquota (%)
Até 4.728.257,59 8
De 4.728.257,60 até 7.880.429,29 9
De 7.880.429,30 até 15.760.858,52 10
Empregador 12

n +

05%
Dias TRD Ind.,

01/03 1,011641 87,66001973 26,4000
02/03 1,011641 88,54682443 25,9835
03/03 1,011641 89,44260041 25,5684
04/03 _1,011841 90,34743843 25,1669
05/03 1,011641 91,26143016 24,.7667
06/03

. 92,18466820 24,3819
07/03 92,18466820 24,3819
08/03 1,011641 92,18466820 24,3819
09/03 1,011641 93,11724610 24,0057
10/03 1,011841 94,05925834 23,6.469
11/03 0,.998808 95,01080036 23,2981
12/03 0,998808 95,95977583 2:2,9346
13/03 96,91822975 22,5721
14/03 96,91822975 22,5721
15/03 , a,998808 96,91822975 22,5721
16/03 0,998808 97,88625678 22,2108
17/03 0,998808 .98,86395254 21,8505
18/03 . 0,998808 99,85141361 21,4913
19/03 0,998808 1ÕO,84873752 21,1331
20/03 101,85602278 20,7760
21/03 101,85602278 20,7760
22/03 0,998808 101,856023 20,7760
23/03 0,998808 102,87336888 21,9823
24/03 0,998808 103,90087632 23,2007
25/03 0,998808 104,93864658 22,8375
26/03 0,998808 105,98678210 22,4753
.27/.03 107,04538664 22,1143
"2'8/03 107,04538664 22,1143
29/03 ,0,998808 107,04538664 22,1443
30103 0,998808 108,11456453 23,3339
31/03 0,998608 109,19442145 24,5658
01/04 110,28506407 25,8100

Q2�
-

.;:: ... ..7"1:
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Comercial Turismo Paralelo··

Data Compra.(Cr$) Venda (Cr$) Venda (Cr$) Venda (Cr$)
03103 20.473,80 20.473,90 22.300,00 22.700,00
04/l'l3 20.681,30 20.681,40 22.650,00 23.000,00
05103 20.890,45 20.890,55 22.800,00 23.000,00
06103
07103
08103 21.101,40 21.101,50 23.000,00 23.400,00
09103 21,314,30 21.314:40 23.300,00 23.600,00
10/03 21.529,50 21.529,60 23.500,00 23.700,00
11103 21.745,10 21.745,20 23.600,00 24.100,00
12103 21.962,90 21.963,00 24.000,00 24.600,00
13103
14103
15103 22.182,80 22.182,90 24.500,00 25.000,00
16103 22.404,90 22.405,00 24.600,00 25.100,00
17103 22.629,90 22.630,00 24.880,00

.

25.200,00
16103 22.857,15 22.857,25 25.500,00 25.900,00
19103 23.087,90 22.068,00 25.900,00 26.400,00
20103
21103
22103 23.322,90 23.323,00 26200,00 26.500,00
23103 23.562,40 23.562,80 2f <OO,oej 26.8QO,00·

• Fonte: Balleo do BrasU (Com.,dal e Turismo)
•• FonIe: HFAssessoria (Paralelo)

Fechamento do mês de feverelro/ 93

Compra Venda Renl nomês Ren! noano
226.050,00 227.280,00 25,97 52,00
c=J;' Rentabilidade durante ao mês de março

Data Compra ( Cr$) Venda (Cr$) Rentab. no mês (%) Rentab. ano ('!lo)

02 232.000,00 233.200,00 2,75 56,18
03 234.ooo,QO 235.500,00 3,63 57,52
04 235.�5O,OO 237.450,00 4,48 58,83
05 239.400,00 240.900,00 6,00 61,83
06
07

240.450,00 6,2408 241.950,00 61,83
09 242.050,00 243.550,00 7,17 62,91
10 244.600,00 246.400,00 8,42 64,81
11 246.200,00 249,700,00 9,87 67,02
12 252.000,00 253.500,00 11,55 69,56
13
14

258.700,00 14,5015 260.200,00 74,40
16 258500,00 260.000,00 14,41 - 73,91
17 262.600,00 264.300,00 16,30 76,79
18 267.300,00 269.600,00 18,72 80,46
19 272.900,00 274.400,00 20,74 83,54
20
21

275.500,00 21,9822 277.200,00 85,41

Follte: Balleo do Brasil

Sempre em busca demelhor

Informar opúblico leitor do
CORREIODOPOVO, vimos
por bem- atender à sugestões e
pedidos de muitas pessoas que
nos vêm dizer da necessidade de
se explorar mais a questão
econômica, tão pouco atingida
pelamídia local: Po; quanto
estamos, a partir desta (Juarta
feira, pubücando
semanalmente uma sfntese dós
principais indicadores
econômicos, quefazempane do
dia-a-dia do sistema financeiro
nacionaL Esperamos assim,
conseguir, mais uma ver., sair

n�(rente eprestar um serviço
co" t a qualidade que merecem
os nossos leitores.

Data

01103193
02103/93
03lO3I93
04103193
05103193
08103/93
09l03I93
10l03I93
11103193
12103193
15103193

1�3
171ÓJ193
18103193
19103193
22103193
23103/93
24103193·
25103/93

UFIR
12.1sn,36
12,282,05
12.403,95
12.527,05
12.651,37
12.774,24
12,898,31
13.023,58
13.150,07
13,277,78
13.406,74
13.536,95
13:668,42
13.801,17
13.935,21
14.070,58
14.207,21
14.345,20
14.484,52

'.

Cr$ 5. 076.205,00

••••••.••..• PM�tg ••• ,º6�r.c)·. ��,�.- .•••...••..
CUS

Valor Médio

SupermercJ.dos
Vitória

Ofeliz ganhadorda 7a casaprópriadoVitória, foi o senhorArnaldo
Thomaz com o cupom n° 36.636, residente em Jaraguá do Sul. O
sorteio foi pela Loteria Federal do dia 131-03!93. E não esqueça:

já chegou a S" casa própria do Vitória.
Acadacompra no valor�eCr$ 500.000,00 vocêestaráconc01fndo
aumacasanovalordeCr$

·

170 milhões.
O

27,0320
26,6134
26,1962
25,7927
25,3905
25,0038
25,0038
25,0038
24,6257
24,2651
23,9145
23,5492
23,1849
23,1849
23,1'849
22,8218
22,4597
22,0987
21,7387
21,37'98
21,3798
21,3798
225922

O V·t
I' •

�;:�����à� .
I

.

O ria
23,0876 �

22,7248
22,7248
26,4390
26,4390
26,4390
26,4390

próximo felizardo'

poderá ser você !!!

Vendemaisperque
Ven-demais barato

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Valor será repassado em 1 O parcelas
,

C
.

de
ifP

bei
Sistemas e formas de

OrpO eBom etros governosãoaquestão
receber Cr$ 1·bi o

Plebiscito
o

•

�-val PorJosé Castilho Pinto

dos governos. E isto porque
parabemgovemarexíge-sealém
de saúde outrasvirtudes como
a competência, o trabalho, o

dinamismo, o desejo de servir,
a honestidade, o patríotísmo e

o sensopolítico, pois sem estas

qualidades nenhum sistema,
forma ou regíme de governo
consegue administrar bem e

conferir aos governados uma

vida feliz, de bem-estar e digna
de servivida. Que todos os que
vãovotar-eovotoéobrigatório,
no plebiscito de 21 de abril

próximoguardemnamemória,
para depois não ficarem
frustrados, o que acima foidito
sobre sistemas, formas e re

gímes governamentais e suas

possíollídadesquantoaumbom
ou mau governo.

No tocante ao meu voto ele
será no presidencialismo
república, mas não ficarei
aborrecido se o

parlamentarísmo sairvitorioso
no plebiscito, pois aí terei
ocasião de conhecer e julgar
esse regíme de governo sobre o
qual tenho algumas dúvidas.

Presidencialismo,
República, Monarquia e

Parlamentarísmo vêm sendo o

pratododia, oassunto de todas
as horas por esse Brasilafora.
e não só dos órgãos de

comunicação mas também do

povo em geral.

Foto: Sidney Leandro

Jaragu' do Sul - O

Deputado Estadual, Udo

Wagner, está acertando

para o Corpo de Bombeiros
de Jaraguá do Sul, um

convênio entre as

secretarias da Fazenda, da
Segurança Pública e a

própria entidade, no valor
Cr$ 1.022.335.416,00, qf.!e
será repassado em dlfz
parcelas distintas. A

primeira delas será liberada
logo após a publicação do
documento noDiário Oficial
e terá o valor de Cr$
255.573.854,00.
Os valores

correspondentes da segunda
à décima de Cr$
85.194.618,00, corrigidos
mensalmente. Com estes
recursos o parlarnentar
acredita que o Corpo de
Bombeiros Voluntários de
Jaraguá do Sul, possa
minimizar um pouco os

problemas de manutenção
da entidade, "que bons

trabalhostemprestado, não
apenas ao município a que

assinado entre aAssociação
dos Municípios do Vale do

ltapocu (Amvali}, e o

Governo do Estado,
destinado. à elaboração do
Plano Básico de
Desenvolvimento Regional -

Zoneamento Ecológico
Econômico.

O valor total do convênio
é de Cr$ 680 milhôes, que
serão repassados
parceladamente. A primeira
parcela é deCr$ 206milhôes
e será liberada também a}:::3
a publicação do convênio.
As demais serão repassadas
em abril (Cr$ 130 milhôes),
maio (Cr$ 130 milhões), e

junho (164 milhões), todas
reajustadas pela UFR.
UdoWagner explicou que

aAmvali terádedesembolsar
uma contra-partida em

recursos para a conclusão
do Plano. "O objetivo do
projeto é o desenvolvimento
sustentado, integrado e

equilibrado do Estado",
destacou o parlamentar
jaraguaense.

Essas quatro palavras
representam, cada uma um

sistemade governo, e de que-se
vem ocupando as pessoas e

principalmente os políticos.
uns favoráveis ao

presidencialismo (nosso atual
sistema de governo), outros à

república, alguns àmonarquia
e outros ainda ao

parlamentarísmoeste dequejá
tivemos uma breve e apagada
experiência em 1961.

Mas o que importamesmo é
esclarecer aos eleitores, já que
a maioria deles ainda não

conseguiu compreender bem
essa propostas ou formas de

governo, que nenhuma delas
temopoder, o segredo, o condão
misterioso para vir a ser o

maior,melhor, omais benéfico

Wagner, mais recursos para a

região

pertence, como também à
toda a região", destacou
Wagner.

Projeto_Ecológlco_
Outro convênio também

será entregue esta semana

pelo Deputado UdoWagner.
Trata-se de um documento

Esta, lemos nojornal de um confrade:
"Parecer do jornalista José Hamilton
Martinelli a respeito da eficácia das
CPls: "É um instituto que só serve para
apagar vestígios e absolver culpados".

CORREIO DO POVO
Fundado em 19 de maio de 1919 - Diretor Gemi: Eugênio Victor Schmöckel, Jorn. DRT/SC 729, Dir. Empr, n" 20 - Diretor
Administrativo: Francisco Alves - Repórter Regional: Marcial Murara - Reportêr: Yvonne A S. Gonçalves (DRT/SC 219)
Redação, administração cl pubUcidade: Av. Mal Deodoro, 122, I" andar - CEP 89251�700/Caixa Postal 19 - CEP89251-970 -

Jaraguá do Sul- Fone (0473) 72-3363 - Fax (0473) 71-0363 - Diagramação: Jaime de Borba DRT/SC 32 - Composição: Darion
Decleverson e Adriano Trentini - Composição a Iaser e fotoUto: CORREIODO POVO - Arte final: Arialves Laus - Fotolitos:
Cesar Junckes - Impressão: Jornal de Santa Catarina, Associado a Adjori e Abrajori. Os artigos assinados não refletem a opinião
do jornal. Circula na microrregião da Amvali e em mais 93 cidades do Estado, País e Exterior.

Jaraguä Merece Este IlpreendiDlnto.
ResidenCial

� CONDOMíNIO A PRECO DE CUSTO
,

• TERRENO CENTRAL COM 1.171m2
EM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA (Rua Max Wllhelm)
.2 APARTAMiNTOS POR ANDAR .

.• QUADRA DE TÊNIS.
• SAUNA.
• PIS'CINA (ADULTO E INFANTIL)
• PLAYGROUND.

CONSTRUTORA:

���O� Flórianópolis - SC

Império do 001

- '

RESERVAS PARA AQUISiÇÃO:
ENGETEC CREC/934-J

Imobiliárr.t:Eng. Civil FONE 72-2679

ENGETEC
Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 285

v Jaraguâ do Sul - SC

Jal'aguá (1" Sul, 24 de março de 1993 03Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Lei de Gerson
I

Mudanças/para melhor
somente com denúncias

Dr. Walter B. Falcone

Querem reviverofusca, quando'
estudos do, Dieese demonstram

que o lucro da Autolatina com a

redução (los impostos não será
zero, como prega a empresa, mas
de 36,4%. Mais uma vez as

montadoras montam no país.
Alguns remédios! Meros place
bos, são inertes, apenas por efeito
sugestivo/psicológico da mídia,
produzem resultados algumas
vezes positivos em nosso crente/
carente povo.

Os produtos químicos usados
comöestabilizantes ,flavorizalÍtes
e conservantes, de nossos

alimentos, além de não analisados
_ por laboratórios isentos, ainda
escondem-seatrás de siglaspouco
compreensíveis. Nossas

margarinas! Têm tanta química

Festilha

que podemos dizer que usamos

um "creme químico com sabor"
..

Leis são aprovadas nas casas

legislativas sem que os

legisladores entendam - e não se

dão o trabalho de consultar quem
entende - o que estão aprovando.

Os desmandos são muitos. Só
mudaremos para melhor

.denunciando-se as

irregularidades. O maior fiscal
das nações desenvolvidas é o

próprio povo. A lei Gérson de
levar vantagem em tudo é uma

farsa. Apenas algumas elites
levam vantagens e a esmagadora
maioria vive na miséria ou em

dificuldadesde toda ordem. Oque
adianta àqueles poucos viverem
numa ilha da fantasia, quando
estão cercados de misériapor todo
lado. É revoltante.

SãoFrancisco do Sul
"

completará 489 anos
SãoFranciscódoSul- AIlhade

SãoFrancisco do Sul, queem 1993

completará 489 anos -de seu

descobrimento, tem uma história
muitoricaem tradições,folclorismo,
misticismo e cultura, com detalhes
e fatos esquecidos ou mesmo

apagados pelo transcurso de quase
meio milênio de existência.

Para que a história desta ilha
- catarinense não morresse, não

perdesse suas raízes e seu vínculo
com o passado, (oi concebida a

.

idéia de se realizar uma festa popu
lar: a FestHha -FestadasTradições
da Ilha - que procura resgatar
importantes detalhes e fatos da
história de-São Francisco do Sul.

É o que deverá acontecer neste
ano de 09 a 12 de abril, na mais
antiga e histórica rua da ilha: a

Babitonga. Neste período ela se

_

transforma em um imenso palco

'vivo, com as apresentações
festilhescas de grupos folclóricos
como o vilão, boi-de-mamão, pau
de-fitas e outros.Danças ao ar livre,
barraquinhas que vendem as mais
deliciosas iguarias do mar,

artesanatos, passeios de barco
entre as ilhas namagnífica Baía da
Babitonga, apresentações de

bandas, serestas, etc. Estas são

algumas das atrações da V·'
Festllha, quando a Ilha de São,

FranciscodoSulseempolgaevibra
ao' receber os milhares de turistas
que além das apresentações,
podem admirar o CentroHistórico,
tombadopeloPatrimônioHistórico
e Artístico Nacional, os casarios

antigos, a Igreja Matriz, as ruas-,

estreitas, enfim, o verdadeiro

passeio no presente com a mais

pura evocação da história no

passado distante,

CORREIO
DOPOVO
Nem grande, nem pequeno,

.r-
apenas um JORNAL

04 ",'

(

cJ

EDITALb'ECONVOCAÇÃO
OSINDICATODOSTRABALHADORESNASINDÚSTRIASDOVESTUÁRIODEJARAGUÁ
DO SUL, com base territorial nos municípios de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Massaranduba,
Corupá, Schroeder e Pomerode, com sede em Jaraguá do Sul, por seu Presidente, convoca todos
os integrantes da categori? representados por esta E!ltidade, si�dicalizad�s ou �ão, para
compareceremàASSEMBLEIAGERALEXTRAORDINARIA, arealizar-senodiaZ? (vinteesete)
de março de 1993 (um mil novecentos e noventa e três) sábado, às 14 (quatorze) horas, na sede
do sindicato, à rua Francisco Fischer, n"..60, Jaraguá do Sul neste Estado de Santa Catarina, para
deliberarem o seguinte:

ORDEMDODIA:

a) Aprovação das' reivindicações referentes as condições de salário e trabalho, a ser discutida
com a categoria econômica, visando a renovação da norma coletiva vigente;
b) Retificação do desconto em folha de pagamento da "Contribuição Confederativa", a ser

recolhida em favor do Sindicato Profissional;
c) Outorga de poderes à Diretoria do Sindicato Profissional para celebrar Acordo ou Convenção
Coletiva de Trabalho e na hipótese de malogro nas negoci�ções, para ajuizar Dissídio Coletivo
de Trabalho; _

d) Deliberação sobre a conveniência de dar caráter permanente à Assembléia, enquanto perdurar
a campanha salarial, 'permitíndo que as futuras convocações sejam efßtuadas mediante simples
comunicados nos locais de trabalho; �
e) Deliberar sobre a conveniência de conceder prerrogativa exclusiva II Diretoria do-Sindicato
Profissional, para convocar Assembléia Geral, durante a campanha salarial.
Não havendo quorum por ocasião da primeira convocação, a Assembléia será realizada em

� segunda convocação, OI (uma) hora após, no mesmo dia e local acima designado, com qualquer
número de presenças.

I,

I,

Jaraguá do Sul (SC), 23 de março de 1993.
') Lauro Siebert

Presidente do Sindicato

Ed. Isabella
'

··111

Rua CeI. Procópio Gomes de _9liveira
4 aptos por andar (122m2
cada)
Vistapanorâmica,
piscina, play-ground,
churrasqueiras, salão de
jogos, salão de festas, 2
elevadores, águaquente,
antenaparabólica,
portões eletrônicos.
* Financiamento

garantido pelaCEF em
até 20 anos

*Poupança
superfacilitadapela
Construtora&

IncorporadoraJaraguá

·1
A qualidade \

e o requinte
dometro \quaß{adç ;
meis' /

econômico
de Jaraguá
do Sul.

...

CONSTRUTORA '[ IMGOlPORADORA
.JARAGUA LTDA.

Rua CeI. BernardoGrubba, 246 - Fone (0473) 72-0014 - 71 - 0347

Jaraguá do S�.,24 de IIIft'foÇO -de 1993 .\
-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Idéia é promover o ressate das tradições
DBanda alemã realiza
intercâmbio cultural
Jaraguá do Sul - o Museu

Parque . Malwee. está

promovendo a vinda da banda
alemã. Original Markgräfler
Blaskappele, aovaledoltapocu.

O objetivo da iniciativa é

proporcionar o verdadeiro
-:pr resgate histórico das tradições

alemãs na região. Para isso

conta-se com o apoio e

patrocínio das prefeitlir1"1
f':l"'�municipais deJaraguá doSul.leo' Schroeder e Corupá, além da

empresaMalweeMalhas.

De acordo com a direção do
museu. a vinda da banda
durante a Schützenfest em

1990. marcou efetivamente a

. históriadeJaraguádoSul. por
dois aspectos fundamentais: o
primeiro porque naquele
momento tanto quanto hoje.
fala-se em resgate. histórico;
em segundo porque a

�. Markgräflervinha ao encontro
deste objetívo.rapôs passarem
pelas festas de outubro e

constatar que o discurso não
condizia com a realidade. O

que observou-se foi um

"carnaval alemão".

A partir daí que houve o

encontrode idéiasa respeito do
apregoado resgatedas tradições
e tanto a banda como oMuseu

Malwee promovem agora, uma
série de apresentações pela
região.Cada apresentação terá
um significado popular. uma
vez que a peculariedade deste
encontro é o intercâmbio de
ambas as culturas.

Programa de visitas
- Schroeder
Data: 30/03 a 01/04/93

Promoção: Prefeitura Municipal de
Schroeder
Contatos: Secretaria de Educação

- Jaraguâ do Sul
Data: 02104 a 05/04/93
Dia 02/04:
Noite C,,/Jural
Local: Sociedade Esportiva João
Pessoa
Horário: 19:30 horas
Apresentações de Danças'Folclóricas
Dia 03/04:
U1tUl tarde "O Parque
Local: Churrasqueiras do Parque
Malwee
Horário: ·16 horas
Dia 04/04:
ManhlJ de Música (show aberto)

Local: Escadaria da Igreja Matriz
Horárío: lO horas (após a missa)
Tarde C"/J,,ral
Local: Sociedade Barg (Rio da Luz)
Horário: 17 horas

Apresentações de Danças FOlclóricaP �

Dia 05/04:
Intercl1nÚJio C"ltllral
Local: Clube Atlético Baependi
Horário: 20 horas
*Das atividades" acima citadas é

importente citar que a apresentação
do Clube Atlético Baependi será
fechada em função de ser uma

atividade mais específica para o

momento.

- Corupá
Data: 06/04 a 08/04/93

Promoção: Secretaria da Educação
.

Contatos: Secretaria da Educação

I
Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul

LEI N° 1.660/93
Concede Contriblliçllo a diversIIS Entidades

Esporti"as e. Recreativas.
O PREFEITO MÜNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das

atribuições que lhe são conferidas:
FAZ SABÉR a todos os habitantes deste Município que a Câmara

Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1° - FiCa o Chefe do Executivo Municipal autorizado a con

ceder contribuições no valor de crS 104.000.000,00 (cento e quatro
milhões de'cruzeiros),.,es seguintes entidades:
Sociedades e

rl' DIvido: 'Valor crS
! . .

-BotafogoFutelJQlCI 5.000.000.00
- MalwtceFutebiolClube , 5.000.000,00

. �·l":=;���=�:;::��.··�.·.·.:·.·�.· :·.:::·.. :·.::::::::�::::::;:::::�
- Sociedade Esportiva e Recreativa. Guarani 5.0oo.0oo,00
- Sociedade Esportiva e Recreetiva Aiiança .5.0oo.oo0,00
- Sociedade Esportiva João Pessoa 5.ooo.ooo.oo
-CaxiasSportClub l

, 5.000.000.00
- Sociedade Esportiva Cruz de Ma.lta 5.000.ooo.oo
- Sociedade Esportiva Club Estreila , � .. 5.000.ooo,00
l' Dlvlsilo:
- Grêmio Es�riiA, Pinheiros 3.000.000,00
- RioMolha�Clul1e ,3.000.000.00

- Sociedade Esportiva Recreativa Vitória 3.000.000.oo
- Ponte Preta Futebol Clube 3.000.000,00
- XV de Novembro Esporte Clube 3.ooo.000.oo
- CosmosFutebol Clube 3.000.000.00
- Esporte Clube Flamengo 3.000.000,00
- Soco Esportiva e Recreativa Francisco de Paula 3.0oo.oo0.oo
- Grêmio Esportivo Garibaldi .. :-: 3.ooo.000.00
• Grêmio Esportivo Floresta ; 3.000.000.00
- Associação Desportiva Jaraguá - ADJ IO.ooo.OOO.oo
- Corinthians Esporte Clube 10.000.000,00
- Jaraguá Clube de Vôo Livre - JCVL 4.000.000,00
TOTAL 104.000.000,00
Parágrafo único - Conceder-se-á contribuição unicamente às
entidades que estiverem rigorosamente em dia com as prestações \

de contas anteriores.
Art. 2° - As despesas decorrentes do artigo 1 ° corremo por canta do

programa e verba abaixo discriminados. constantes do Orçamento
vigente. a saber:
1002 - Divisão de Esportes
1002.0846.2242.052 - Auxílios a Entidades Esportivas e Recreativas.
1002.10 - 3.2.3.3 - Contribuições correntes CiS 104.000.000.00
Art. 3° - O recurso para fazer face as despesas mencionados no

artigo anterior. corremo por conta da anulação parcial do programa
e verba abaixo discriminados, constantes do Orçamento vigente.
a saber:
0501 - Divisão de Pessoal
0501.15814862.009 - Manutenção do Plano de Seguridade Social.
501.14 - 3.2.3.3 - Contribuições correntes crS 104.000.000,00
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 16 de março de 1993.
Durval Vaset - Prefeito Mllllicipal

Adolar Jark - Secretário de Finanças

Churrascaria PAVANELLO
i

Almoço e jantar

� Cr$ 75.000,00
Oferecemos Buffet com:

li Variedades de verduras
06 Variedades de quentes
_03 Variedades de carnes

01 Variedade de carne ao molho
O 1 Variedade de peixe
08 Variedades de sobremesas

ç:/araguá do Sul, 17 de março de 1993
Durval Vasel

Prefeito Mllnicipal
Arloku Jark

Secretário de Finanças

o

(lEstado de Santa Catarina
Pr�feitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N° 2.649/93
Concede Contriblliçifo e diversas Entidtules Esponivas e Recreativas

o PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições
que lhe são conferidas e com base lia Lei Municipal n" 1.660/93. de 16 dc março
de 1993;
DECRETA:

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições
que lhe são conferidas:
FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a conceder

contribuições no valor de Cr$ 104.000.000,00 (cento e quatro milhões de
crnzeiros) às seguintes entidades:

Sociedades e Ch,bes
I" Divisão: /' Valor crS
- Botafogo Futebol Clube 5.000.000,00
- Malwice Futebol Clube �". , 5.000.000,00
- Sociedade Recreativa Alvorada 5.000.000.00
- Grêmio Esportivo Juventus 5.000.000,00
- Sociedade Esportiva e Recreativa Guaraní... 5.000.000.00
- Sociedade Esportiva e Recreativa-Allança 5.000.000,00

.
- Sociedade Esportiva João Pessoa i-i-:,.•. ::_: 5.000.000,00
- Caxias Sport Club v., 5.000.000,00
- Sociedade Esportiva Cruz de Malta _ ..5..ÓQ.O.OOO,OO

.

- Sociedade Esportiva Club Estrella ; ,,�OO,OO
2" Divisão: ;

- Grêmio Esportivo Pinheiros : 3.000.000,00
- Rio Molha Esporte Clube -:: 3.000.000,0O
- Sociedade Esportiva Recreativa Vitória ,.:. , 3.000.000,00
- Ponte Preta Futebol Clube � 3.000.000,00
_ XV de Novembro Esporte Clube 3.000.000.00
- Cosmos Futebol Clube 3:000.000,00
- Esporte Clube Flamengo 3.000.000,00
- Sociedade 'Esportiva e Recreativa Francisco de Paula 3.000.000,00
- Grêmio Esportivo Garibaldi , 3.000.000,00
- Grêmio Esportivo Floresta � 3.000.000,00
- Associação Desportiva Jaraguá - ADJ... I0.000.000,00
- Corínthians Esporte Clube lO.OOO.OOO,OO
- Jaraguá Clube de Vôo Livre - JCVL.. s .4.000.000,00
TOT A L. : I04.000.000,00

Parágrafo único - Conceder-se-á contribuição unicamente às entidades que
estiverem rigorosamente em dia com as prestações de contas anteriores.
Art. 2° - As despesas decorrentes do artigo I ° correrão por conta do programa
e verba abaixo discriminados. constantes do Orçamento vigente, a saber:
1002 - Divisão de Esportes
1(lO2.08462242.052 - Auxílios a Entidades Esportivas e Recreativas.
1002.10 - 3.2.3.3 - Contribuições correntes Cr$ 104.000.000:00
Art. 3° - O recurso para fazer face as despesas mencionados no artigo anterior,
correrão por conta da anulação parcial do programa e verba abaixo discriminados.
constantes do Orçamento vigente, a saber:

.

050 I - Divisão de Pessoal
-

0501.15814862.009 - Manutenção do Plano de Seguridade Social.

501.]4 - 3.2.3.3 - Contribuições correntes Cr$ 104.000.000,00
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Aceitamospedidospara festas
epagamentos antecipados.

Churrascaria PAVANELI"O
Rua: Joinville .

fone (0473) '72- 0883

Jaraguá do Sul Santa Catarina
Estacionamento com garagem

o

JaragiJ.á do,Sul, 24 de março de 1993
; ;d 1 � I "'-1 ,. OS
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Juventus, João Pessoa eAmízade lideram'
""Q.

Goleada de 5 x Ofoi"
destaqueda rodada

sobre o Aliança por 5 x o,'no
campo .do adversário, e

também pelo jogo entre

Amizade e Estrella, nãopelos
gols, mas pelas expulsões -

em número de 4, duas para
cada time -, e mais de uma
dezena de cartões amarelos.
A fracaatuação da árbitro

Aurívio João de Souza
Júnior, foi a principal causa
do desequilíbrio dos

jogadores de ambas as

Jaraguá do Sul - O

campeonato da 1 ª Dívísão
de Amadores de .Jaraguá do
Sul teve a 3ª rodada

. realizada no ultimo final de
semana, com três jogos no

sábado e dois no domingo.
Juventus, João Pessoa e

Amízade, mantiveram-se na
liderança do campeonato.
agorá com cinco pontos
cada. A rodada foi marcada

pela goleada do Juventus
c::D

equipes o que acabou

gerando muita confusão.
Luizinho e Taío foram

expulsos pelo Amizade e

Canizio eCesarpeloEstrella.
Quatorze jogos foram <�

realizados conl cinquenta
<,

golsmarcados,média de 3,57
Norjogo,'óu 16,6porrodada.
� Confira agora a

,.-_

classificação do campeonatoLeveja.quem são os artilheiros
�

do certame até agora. _

Equipe daADJlMalhas Darpe, quejogou ontem com oPalmeiras

Futebol de salão
.

ADJ/Malhas Darpe
amistoso com. Verdão

�" �'i: .: .:
... ';... • {C, :....•

�Restiltados'da 3,a;!rodáda
Guarani 3x2Malwice
Amizade 2x 1 Estrella

Aliança Ox5 Juventus

Juventus Cruz de Malta 2x2 Botafogo
2° João Pessoa 5 3 2 1 5 2 3 João Pessoa 1 xO Alvorada.

3° Amizade �5 3 2 I 4 I 3 �;�::�;JfPrßjtffiaito1í!daJtl:,i::'�E:�;
4° Cruz de Malta 3 3 1 1 8 6 2 Sábado27/03:
.5° Aliança 3 3 1 1 2 6 -4 MalwicexEstrella (16 h.)
6° Caxias 2 I I O 0 5 2 3 Juverítus x Guarani (16 h.)
7° Estrella 2 2 I O I 3 3 O Botafogo x Amizade (17 h.).
8° Guarani 2 3 1 O 2 5 9 -4 Domingo 28/03:
9° Botafogo 1 2 O I 1 3 7 -4

" Alvorada.x Aliança (Iö-h.)
10° - Alvorada O 2 O O 2 1 4 -3 Cruz deMalta x Caxias 06 h.)
11° Malwice O 3 O O 3 4 8 -4 Folga: João Pessoa.

Jaraguá do Sul - A equipe
da ADJ jMalhas Darpe de
futebol de salão, jogou ontem à
noite no Ginásio de Esportes
Arthur Müller de Jaraguá do

.. Sul, com o time do Palmeíras Z
Parrnalat, que tem quatro
jogadoresda seleçãobrasileira.
bt-campeãmundial de futebol
de salão. A partida levou um

_

excelente público ao ginásio ê
terminou com o placar de

1 x O . para a equtpe
jaraguaense.

Os dtrlgentes da ADJ j
MalhasDarpe, informaramque
só se

'

gastou apenas com a

, hospedagem e alimentação da
equipe de São Paulo. Isto por
que os dírígentesjaraguaenses
venderam um amistoso para o

Palmeiras nacidade deOtacílio
Costa e como prêmio,
ganharam o amistoso

gratuitamente.
Para a ADJ jMalhas Darpe,

a importáncia do jogo teve dois
fatores: o primeiro é a

preparação da equipe para o

Estadual que iniciaemmeados,
. de maio; o segundo é

oportunizar ao público de

-Jaraguá do Sul, a chancê de
assistir a um belo espetáculo e

conhecçr opotencialdaequipe
da terra, que é desejada por
muitas cidades do Estado.

No estadual, "aADJ jMalhas
Darpe, está .íncluída na Chave
Norte, juntamente com Tuper
de São Bento do Sul, Colegial
de Florianópolis, Adeblu .de
Blumenau. e aMafrense. Além
desta háoutrasduas chavesde
cinco equipes. Classificam-se
duas ele cada, quedisputarão o
octogonal com Sadia e Neredí,
campeã e vice do ano passado.

Cruz de Malta é 20

Amizade lidera nos aspirantes
também foi o jogo- entre
Aliança e Juventus, só que
.neste caso quem aplicou uma

goleada de 6 x O, foi o time da

casa, o Aliarl:'ça, massacrando
o adversário.� i")

No quadro abaixo, confira
também a classificação do

. campeonato de aspírantes da
Líga.Jaraguaense de Futebol. e
ao lado os artilheiros, em três

rodadas já realizadas.

preliminares das equipes
principais.
Tanto quanto na 1 A Divisão,

o equilíbrio entre as equipes
aspirantes é o ponto alto do

campeonato. A média de gols
também ultrapassa a marca

dos três, por partida - 3,285,
mais precisamente. Em três

rodadas já foram anotados 46

gols no total de 14 jogos.
ö destaque da rodada

Jaraguá do
Simultãneamente

Sul

ao

. campeonatoda 1 ADivisão, está
sendo realizado o certame da

categoriaAspírantes, que tem
como líderes.Amízade eCruzde
Malta com6 pontos ganhosem
três jogos� A equipe de
Guaramitim 'leva a vantagem
no saldo de gols - sete contra

três do time doRiodaLuz II. Os

jogossão realizadosempartidas

Aspirantesl+Divlsêo

4gols
AdeIl)ir_(Cruz deMalta)
Adilsom (João Pessoa)

Josué ( Juventus)
3gols

Sandro (Botafogo)
Mário (Guaraní)

5gols
Marcos (Aliança)

3gols
Celi (João Pessoa)

Vanderson ( Alvorada)
Adilson (Alvorada) o

00 **** .

Class. Equipe PG J V E D GP Ge SG Aliança 6xO Juventus

HOTS. BSU4SO 1° Amizade 6 3 3 O O 8 7 Cruz de Malta 2x 1 Botafogo
2° Cruz de Malta 6 3 J O O 6 3 3 João Pessoa 2Kl Alvorada

106 APARTAMENTOS E SUiTES. ("

( COM FRIGOBAR, TELEFONE, AR CONDICIONADO, 3° João Pessoa 5 '3 2 O 7 2 5

TV A CORES).
40 Alvorada 2 2 1 O I 7 2 5

..

SALAS DE CONVENÇÕES E CONPER�NCIAS. 5° Caxias 2 1 I O O 1 O Sábado27/03:
6° Aliança

-

2 3 1 O 2 7 6 1 !.:3Restauran_te panorâmico com cozinha internacional Malwice xEstrella (14 h.)
e.toäo o conforto de um Hotel quatro estrelas. 7° Guarani 2 3 i O I 3 5 -2 Juventus x Guarani (14 h.)

Av. Getúlio Vargas. 52-$ Centro
.80 Malwi� 2 3 I O 2 3 7 -4 Botafogo x Amizade (15 h.)

Chapec6 . Santa Catarina 9° Juventus 1 3 O 1 2 1 13 -12 \ Domingo 28/03:Fone/Fáx : (0497) 22·4444 .

.

Telex . 492.289
10° Estrella O 2 O O 2 2 4 -2� Alvorada x Aliança (14 h.)

o 11° Botafogo O 2 O O 2 1 3 -2 CIUZ deMalta 14h. .....t

06 Jaragua do SUl, 24 de ma'll,o de � 93'
." ..

"
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I Aproveitamento
daequipe, em casa: 1 O�%

� ,---"-_6_:S_1J_O_rt_i�_o_s_P o ,Juventusvence mais
uma esobeparasexto

Divisão de concreto ui
(tubos eartefatos de concreto). l° Figueirense 14 9 6 2 17 11

--

Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101 2° Criciuma 14 9 6 2 1 20 10
Divisão deplásticos (tubos dePVC -eletrodutosllinhaesgoto- 3° Joinville 12 9 4 4- 1 8 4

tubos de polietileno/mangueirapreta). 4° Tubarão 11 9 4 '3 2 14 6
Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025 5° Araranguä 11 9 3 5 9 7 2

EscritórioGeral 6° Juventus 10 9 5 O 4 11 9 2
� Rua fel. Procópio Gomes, 89 - Fone 72-0066 7° Mm-cílio Dias la 9 3 4 2 17 13 4

_,
8° Concórdia 10 9 3 4 2 11 II O
�- Chapecoense 9 9 4 1 4 10 10 O

Dr. Edson Carlos 100 Joaçaba 6 9 4 , 4 8 17 -9
11° Internacional 5 8 1 3, 4 7 13 -6

Schulz
12° Brusque 5 8 O 5 3 2 6 -4

II 13° Avaí 4 9 O 4 5 6 17 -II
14° Caçadorense 3 9 O 3 6 5 14 -9

Vídeo Endoscopia Digestiva (estômago e

intestinos) Regulamento ���i'�_ Ultrassonografia Geral (ecografia) Naprimeirafase todos jogam contra todos, em fumo e returno para
Gastroenterologia defil1iros.;!;ß�squadrangulares e ahexagonalda segundafase. Em caso

,.' Rua Jorge Czemietoicz, 84 Fone 72-1109 de igualiÍâde empontos, oscritériosdedesempate entreas equipes,pela
Convênio com Unimed - Banco do Brasil- CEF -

ordem, nessa primeira fase, são os seguintes: 1°Maior número de

IPESC vitórias; 2,Maiorsaldo degois; 3'Maiormímerodegolsafavor;4'
Confrontodireto; e5' S011eio_

Jaraguá do Sul, 24 demarço de 1993
--

Meeting InternacionaldeParaglider
o jaraguaense Àdemir Pradi, retornou na segunda

feira de Governador Valadares (MG), onde participou
doMeeting Internacional de Paraglider - Oll Parapente

\

-, comoúnico representantedoEstadodeSantaCatarina
no torneio. O meeting também valeu pela 2a etapa do

r brasileiro e o jovem Pradi, ficou em 23° - entre 44
inscritos -110meetingeem 15°no brasileiro. Umexcelente

c.-. resultadopara quem saiu daqui somente com oapoio da
empresa do irmão - que fabricaparapente em Jaragua
doSul-, aFun GlidersEquriamentosDesportivosLtda.

hA prefeitura só prometeu a ajuda e só. Pradi competiu
fJcompilotosdaFrança, Inglaterra, Itália e outrospaíses,
além de pilotos de várias partes do Brasil. Como diz

aquele locutor esportivo, "valeu garotinho".

Campeonato Varzeano

Estão abertas as inscrições do CampeonatoMunici- "

paIde Futebol Varzeano de Guaramirim. A informação
édosecretáriodeEducação, Cultura, Esportee Turismo,

f!)Esmeraldo Chiodini. No dia 02 de abrilas inscrições se
encerram e haverá uma reunião com os clubespara as

" definições burocráticas do certame. O início do torneio
está marcado para Os dias "17 e 18 do mesmo mês e o

-

início do campeonato em 24 de abril. O campo doSeleto

JEstádioMunicipal João Butscherdt, está interditado
até lápara ro/0rmas e melhoramentos.

Horários do ginásio-
O secretário de Esportes de Guaramirim, também

informou que os horários de utilização do Ginásio de
EsportesRodolfo Jahn, podem sermarcados nopróprio
local, nas segundas-feiras das 7h30min às 19 horas.

I� Tubos 6Santa Helena Ltda.

Picolé quer marcação forte

Jaragu' do Sul- OGrêmio

EsportivoJuventus, conftrmou
a sua postura de não perder
diante de sua torcida. Desta
vez avitima foi aChapecoense,
que vinha de três- vitórias

.

;-c
consecutivas no campeonato.
Apesar de quatro desfalques o

"Moleque Travesso", não se

intimidou diante da equípe do
oeste doEstado evenceu ojogo
por 2x O, gols deGilvan aos 39
minutos do primeiro tempo e

deBíroBíro, aos 13dosegund

A renda também foi amaior
atéagora, emjogosdoJuventus
no João Marcatto, nesta

temporada, Cr$96.970.000,OO,
o público também foi o maior,
1.911 pagantes. A equípe.
jaraguaensesubiuparaasexta

GUvanmarcou oprimeiro gol do
Juventus

posição no campeonato e

crescem as chances de chegar
entre os quatro primeiros

./

colocados. O próximo jogo do
Juventus é hoje contra o

Marcílio Dias em Jaraguá do
Sul.

\

O vice-presidente do

Juventus, AlcirPradí, afirmou

que até o último jogo do turno,
aexpectativaédealcançarmais
seis pontos no campeonato.
"Temos dois jogos em casa e

dois fora, traçamosumobjetivo
de 'marcar dois pontos fora e

garantir as vitórias no João

Marcatlo", observou Pradi. �

JaraguâdoSul-Paulistade
Pírajuí, o técnico Picolé, ou

melhor, José Manuel Ricardo,
disse que ftcou alegremente
surpreendido com o

desempenho dos jogadores do
"MolequeTravesso", no jogo de
domingo. ''Apesardosproblemas
que tivemos, o nosso grupo
assímílou bem o trabalho que
estamos fazendo e com muita

confiança e determínação .

obtivemos um resultado

positivo frente a uma forte

equipe como éaChapecoense",
destacou o treinador.

Picolé comentou o jogo de

hoje, ressaltaIldoqueoMarcillo
Dias é mais um difícil

compromisso que o Juventus

tem neate 1 SI turno do

campeonato, mas concordou

que a vitória dará maís
:

'tranquilidadeparaojogo contra
o Figueirense, na capital,
domingo. "Não contaremoscom
Walmor, ainda no

departamento médico, e tão

Os jogos tora são em

Florianópolis, dias 28 .: contra

o Figueirense -, e 31 - contra o

Avaí. Além do Marcílio Dias, o
Juventus ainda joga em casa

na última rodada do turno

contra o Joaçaba.

poucocomAicir, quefoiexpulso
no jogo de Concórdia, e por ser
amador, cumpre sete dias de

suspensão", observouPicolé.
O treinador do Juventus,

acompanhou alguns jogos -do
Marcílío pela tv _e disse que vai
imporumamarcaçãofortesobre
os adversários. Ele deixou

escaparumapreocupaçãocom
alguns valores da equipe de

Itajaí, como Marquinhos e

Carlinhos Maringá, entre,
outros.

Criciúma 2x3 Internacional
Juventus 2xO Chapecoense
Concórdia 2x2 Araranguá
Brusque OxO Tubarão

MarcílioDias 3xO Caçadórense
Joinville OxO Avaí

Figueirense 5xO Joaçaba

Joaçabax Criciúma
JuventusxMarcílio Dias

Chapecoense x Araranguá
Brusque xConcórdia

Tubarão x Intemacionál
Avai x Caçadorense
JoinvillexFigueirenseo
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Prefeitura vigiará escolas

arrombadas
A prefeitura já está providenciando vigilância para escolas do

município vitimadas por vândalos, que as depredam
sistematicamente e roubam equipamentos de uso dessas escolas.

A vigilância será combinada em parceria com as Al'Ps. As
escolas atingidas pelo !vandalismo ficam localizadas na Estrada
Nova/Nereu Ramos (Escola Municipal de J o grau Dom Pio de

Freitas), Trindade/Garibaldi (E. Ni Freimunda Keiser), Rua Ber
tha Weege (E. M. Antonio Ayroso), Estrada Itapocuzinho (E. Ni
Machado de Assis), Tifo Biese (E, Ni Marcos E,mlio Verbinenn),
Cohajas/AnaPaula II (E.lvi. Ni/da SalaiStahelin) e Escola Isolada
VilaChartres, depré-piimârio e J o

gI'au, localizada em Itapocuzinho.

Assistênciaasurdos-mudos
,

Todas aspessoas que te�/lam nafamiliapessoas surdas emudas,
devem providenciar cadastro das mesm-as na Secretaria da

Ed�ao, com afinalidade de determinar o número deportadores
"dessas deficiências no município.

O objetivo é analisara intenção de se atender crianças e adultos
nessas oondições.ipor encontrar dificuldades de aproveitamento
no-mercado de trabalho.

Seme quer aluno guia
�

" Atendendo a uma sugestão do vereador Evandro Tomazini
Liscano, do PTB da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, a

Secretaria da Educação faz levantamento e procura conhecer o

projeto do aluno-guia, existente em Joinville, para introduzi-lo na

rede municipal de ensino.
)

24 anos dos Correios
A EmpresaBrasileira de Correios e Telégrafos, no dia 19/03/93,

em comemoração aos seus 24 anos inaugurou o seu

Espaço Cultural, com uma Mostra de Artes da artista Linnéa Ida
Fleith. desenhos de nanquim.

O evento aconteceu, às 15 horas, 'nas dependências da Agência
Filatélica de Florianópolis, na Praça XV de Novembro, 242,
Florianópolis.

Aniversário domunicípio
Hoje Jaraguá do Sul festeja a sua emancipação poliücov

admtnistrativa.
�

São 59 anos completados como nntnicipio autônomo.
Criado em 26 de março de 1934, o município de Jaraguá do Sul

teve criada a sua comarca em 4 de abril do mesmo ano, obtendo

jurisdição própria no judiciário também.
Criou o municipio, o Decreto n" 565, baixado pelo então

Interventor Federal de Santa catarina, o Coronel Aristiliano
Ramos.

O municipto incorporou, de acordo COIII o decreto, os distritos
então chamados de Jaraguá e Hansa, desmembradas de Joinville.
Hansa tomou-se, em 21 0658, o municipio de COl7lpÔ, A instalação
do nom municipio deu-se ent 8 de abril de 1934.
t» 1934 até agora, Jaraguá teve /3 prefeitos. divididos P<f;-r'�

mandatos: .losé Bauer (1934 /935), Waldemar- Grubba 0935--

1936, 1947/951 e 19561(61), Leopoldo Augusto 6enmí'f1:9.3t;
1938), Leônidas Cabral Herbster (/9381945 e 1946 f9'';7J.
Ramácio Otaviano Seára (1945 /946). Roland Harold [)(?I:/�b1l8G/b,
(19611966), Victor Bauer (19661970 e /977 1983), h:o Konetl �
(/9891992) e Durval Fasel (/983 'f!Wl!\ e /993 ...... )
08-1-

o
Psicopedagogia

metodologia e na eficiência,

Buscamosaprimoramentoatravés
da leitura, debates,' cursos,
experiências.

Piaget é nossa linha mestra,
pois através de estudos sobre
desenvolvimentocognitivo temos
fundamentos teóricos disponíveis
delineando nosso trabalho,
Nossas atividades são planejadas,
de acordo com as necessidades

cognitivas e de maturação fisica
de cada faixa - etária. Isto

proporciona uma interação
dinâmica, altamenteestimulante, (�
participativa e eficiente.

"-'

Temos consciência de que o

desenvolvimento cognitivo é um

processo
-

progressive de

construção de estruturas

intelectuais que vai desde o

nascimento até a adolescência.

Os estudos de
psicomotricidade nosalertampara
as necessidades epossibilidades
orgânicas das diferentes faixas
etárias, e dirigindo a atividades
sobesteaspectoproporcionamos
um desenvolvimento integrado
e feliz-

Osestudosdepsicopedagogia
nos instrumentam para aliviar

Desenvolvimento cognitiv

Padronizacão

Feirá livre tem novo endereço
Secretaria da Agricultura e

Meio Ambiente,
A feira atende (las 6 às

os elementos básicos para um

desenvolvimento cognitivo
eficiente e compatível com as

diferentes etapas'da vida.
_ Nossos alunos têm voz e vez

na elaboração dos estatutos de
cada sala de aula. Sabemosque
a efetividade é a energia da

conduta, por isso a integração
entre todos é a peça fundamen
tal para bons resultados.

Todos são unânimes em

afirmar que a educação é o

alicerce de uma sociedade
produtiva e consciente.
Infelizmente as iniciativas e

valorização da educação e

nosso país não correspondem a

este pensamento,
Profissionalizar nosso

trabalho buscando um

aprimoramento constante e

provar com resultados que o

papel do professor é importante
e merece maior consideração é
o que estáao alcancepara tentar
mudar esta realidade.

Desde criança, ser boa mãe e
, boa esposa eram metas para o

futuro.

O tempo passou e estavontade
levou-me aos estudos sobre

educação, Mãe de quatro filhos,
segui o caminho do ensino formal
ao abrir uma escola em 1978 em

São Miguel do Oeste.

Nossa Escola Chapeuzinho
Vermelho atende crianças de
dois anos até a 48 série do 10grau.

Trabalhos com conteúdos

globalizados na realidade omate
rial de investigação e pesquisa.
As crianças fazem visitas,
questionam o que vêem e

habituam-se a fazer um

-levantamento de dados e depois a

organização destes elementos de
forma teórica em sala de aula.
Destamaneira, não usamos livros
didáticos, pois rastreamos o

pensamento do grupo usando o

método clínico-de investigação.

Depois de quinze anos de
trabalho crescendo nesta

metodologia a escola já tem o

reconhecimentoda comunidade e

de-profissionais do ramo.

Formamos o grupo de

profissionais da educação
interessados em crescer na

Professora Elza Adele.
Guerra GohhL

Mais informações com . a

autora podem ser obtidas pelo
telefone ( 0482) 23-4336.

I
Foto: Sidney Leand
'_ - -

\Panoramadanova feira'

Jaraguá do Sul - A feira
lívre de Jaraguá do Sul, em
nova feição. passou a ser

realizada na ':tf", Artur
Müller, .CQm mais espaço e

barracaspadronizadas. com
a inscrição prévia na

í

n t.er-e s s ad o s e mais

mobilidade e higiene por.
parte dos feirantes. -"

.

10:30 horas. em todas as Para o tuturo, a Secretaría

quintas-feiras. da Agricultura p�\nsa
O novo local permite um ampliar a feira com tnclusáo

acesso mais fácil aos de ourras opçóes de cornpra.
Jaraguä do Sul, 24 de março de J993
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