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58 -161/81Ano LXXIV 3.739 Jaraguá do Sul, 3,1 de março de 1993 Cr$ 7.000,00

Músculodas costasdo paciente agora envolve o coraçãoNa 58 - feira

Prefeito vai
ao lixão da
Vila Lenzf-

Médico jaraguaense fez
inédita no .Sul

•

CIrurgIa
•

o problema do lixão daVila
Lenzi será discutido amanhã

pela manhã entre o prefeito e

seus secretários. Vasel vai
visitar o local onde são

despejadososdetritoscoletados
em toda a cidade ..Página 3

o representante comercial,
LeonardoNíenkõtter, 32 anos, -

casado e pai de 2 filhos, é o

primeiro paciente a fazer uma

cardiomioplastia, no Sul do
Brasil.Trata-sedeumacirurgia
que consiste na retirada .do
músculo Grande Dorsal - das
costas -, e transplantá-lo para
o coração. A operação foi
realizada no Hospital -do
Cajuru, em Curitiba, e, hoje,
40 dias após, o paciente passa
bem, não sentemais falta dear
e o fluxo de sangue bombeado
pelo coração está voltando ao
normal. Leonardo foi operado
pelo médico jaraguaense, Vic
tor Bauer Júnior e por dois
outros cirurgiões deSãoPaulo.
Ele ficou 12 horas na sala de

cirurgia para fazer a

cardiomioplastia que é uma
alternativa ao transplante de

coração, e que tem avantagem
de haver poucas chances de

rejeição. Página 8

Juventusvai
enfrentar o

Avaíà noite
P�gina 7

Dólar
Paralelo

Compra................Cr$27.900,00
Venda.................Cr$28.1oo,00
Fonte: HF Assessoria

Turismo

Compra ...............Cr$27.1oo,00
Venda.................Cr$27.900,00
Fonte: BB

,

Comercial

Compra...............Cr$ 24.842,00
Venda..................Cr$24.844,OO
Fonte: BB

TR
�

TRD
........................ I08,11456453

Taxarnensal., .............258%
UFIR
Ufirdiária...........Cr$14.967,81
Mêsmarço.........Cr$12.161,36
'poupança
Índicep/26/03 ........264390%
CUB
Valormédio...Cr$ 5.076.205,00
Variaçãodomês............23.25%
Salário minimo
Mêsdefev....Cr$I.250.700,00
Mêsdemarço.Cr$I.709.400,OO

Guaramirim

Mais 3 linhas
são instaladas
na prefeitura
A prefeitura municipal de

Guaramlrím.Ijerá, ainda esta
semana, a central telefônica

ampliada. Três novos números ..---

serão incluídos e com isso o

Prefeito, Victor Kleine, espera
acabar com o

congestionamento. Página 3Leonardo, com amulhere 'Os filhos,depois dacirurgia. "Recuperação total é umaquestão de tempo"

@
VA.AIG

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

FONE (0473)72-3200
TELEX 474- 819

FAX (0473) 72-0304

.
, Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Inflação

índiCes\ Nov. _Pez. Jan. Fev. Acum. no ano Acum.12 meso

INPC (IBGE) 22,89 25,58 28,77 24,79 60,69 1,180,51 "

IGP{FGV) 24,22 23,70 28,73 26,51 62,86 1,194,17
IGPM (FGV) 23,43 25,08 25,83 28,42 61,59 1,203,77
IPA (�GV) 24,43 ,23,78 26,69 26,23 59,92 1,157,64
IPC(FGV) 22,74 24,75 30,08 28,41 67,04 1.247,45 \liIPC (FIPE) 21,89 25,29 27,42 25,10 59,40 1,180,52
ICV (DIEESE) 24,77 22,67 32,90 26,62

-

68,28 1.210,1,7
IPCA(IBGE) 22,49 25,24 30,35 24,98 62,91 1.168,48

I �eaiuste de �,ugU�iS I
Marco

Indlce Anual mull por Sem. mull por quadro mull por Trim mult, por

lSN/IPCA '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
IPCACIBGEI 126848 ..

3,9009 2,4992, , 2,0403

Mês
NO\Iembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março

Valor (crS)
522.186,94
522.186,94

1,250.700,00
1.250.700,00
'1.709,400,00

es U28.257,59
os 4.728.257,59

es 126.087,01
es 15.760,85

Salárioaté
Acima de

II .Tabela ollelai da Receita Federal para Cálculo do IR en{março.
,J

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

Até 12.161.360,00
Oe 12.161.360,01 a 23.114.652;00
Acima de 23.714.652,00,

12.161.360,00
16.782.677,0(1'

'Isento
15'
25

:omQ calcular: deduzll1do rendimento bruto crS 4860454,00 por dependente a contribuição paga,
,revidênci.a no mêS; j1eI1s1o alimentar integral; 12.161.360,00 para os aposentados; pensionistas
ransleridos para a reserva remunerada que tenham 65 anos ou mais. Do resu�do, que é a Base d,
::álculo, subtraia a Parcela a Deduzir e aplique a'alíquota respectiva, obtendo o valor a pagar.

Aut6nomos
Flllaçã!l • tempo Base'(CrS) Allquota (%) A pagar ( crS)
até 1 ano 1.709.400,00 10 170.940,00
+ de 1 a2anos 3.152.171,64 .10 315.217,16
+de 2a3anos ,4.728.257,59 10 472.825,-76
+ de 3a4anos 6.304.343,37 20 1.260.868;67
+ de 4a6anos - 7.680.429,29 ·20 1.576.085,86
+ de 6a 9anos 9.456.515,24 20 1,691.'303,05
+ de 9a12anos 11'.032.600,!l3 20 2.206.520,19
+de12a17anos 12.608,686,88 20 2.521.737,38
+de17à22anos 14.184.772,86 20 2.838.954,53
+ de 22 anos 15:76Ó.858,52 20 3.152.171,70

Empregado. empregado doméstico e trabalhador avulso

Salário de contribuição ( Cr$) Alíquota (%)
Até 4:728.257,59

•

8
De 4.728.257,60 até 7.880.429,29 9
De 7.680.429,� até 15.760,858,52 10
Empregador 12

�._f._II�lt��������iB:.�Bi�;-
Dias TRD F._tor de Ind. Ind +

TRD ....._ ..." 0:5%
01/03 1,011641 87,86001973 26,4000 27,0320,
02/03 1,011641. 88,54682443 25,9835 26,6134
03/03 1,011641 89,44260041 25,5684 26,1962
04/03 1,011641 90,34743843 25,1669 25,79270
05/a3 1,011641 , 91,26143016 24,7667 , 25,3905
06/03 92,18466820 24,381'9 25,0038
07/03 � 9;2,18466820 24,38-1,9 25,0038
'Ó8/03 1,011641 92,18466820 24,3819 25,0038 IF"
09/03 1,011641 93,11724610 24,0057 24,6257
fO/03 1,011641 94,1l5925834 23,6469 24,2651
11/03 0,998808 95,01080038 23,2981 23,9145

II12/03 0,998808 95.!�5977583, 22,9346 23,5492
13/03

, 96,91822975 22,572� II 23,1849

II14/03 . 96,9182;2975 22,5721 23,.1849
15/03 0,998808 • 96,91822975 22,5721 I. 23,1849
16/03 0,998808. 97,88625678' 22,2108 II 22,8218
17/03 O,998808 98,86395254 =11,8505 22,4597
18/0\3 0,998808 99,85141361 <, 2� ,4913 22,0987
19/03 O,998�08 100,84873752 ,21',1331 21,7387
20/03 101,85602278 20,7760 21,3798
21/03 101,85602278 20,7760 21,3798
22/03 0,998808' 101,856023 20,7760 21,3798
23/03 0,998808 102,87336888 21,9823 22,5922
24/03 0,998808 103,!lQ087632 23,2007 23,8�25/03 0,9�8808 104,93864658 22,83]5 23,4\'",�
26/03 O,9988Q.8 165;98678210 22,4753 2�p876 .

27/0'3' "
- 107,0453866'1 22,1143 2?",7.248

28/03 , 107,04538664 22;1143 22,7248
29/03

'

0,9911808 107,04538664 22,1443
-

26,4390
30/03 0,998808 108,11456453 23,3339 26,4390
31/03 O,9988q8 109;19442145 24',5658 26,4390
01/04 - 11 O,28�@6�07 25,810lil 26,4390

""

,.,.02

c'os

Dólar"
UFIR,

Data
� 0'1/01/92

01/02/92
01/03/92
01/04/92
01/05/92
01/06/92'
01/07/92
01/08/92
01/09/92
01110/92
01/11/92
01/12/92
01/01/93
01/02/93
01/03/93
02/03/93
03/03/93
04/03/93
05/o3t93
08/03/93
09/03/93
10/03/93
11/03/93

,

12/03/93
15/03/93
16/03/93
17/03/93
18/Ó3/93
19/03/93 ,

22/03/93
23/03/93
24/03/93
25/03/93
26/03193
29/03/93
30/03/93
31/03/93

.1

UFIJ
597,06
749,91
929,53

1.153,96
1.382,79
,1.707,05
2.104,28
2.546,39
3.135,62
3.867,16
4.852,51
'6.002,55
7.412,52
9.597,03
12.161,36
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
13.80-1,17
13.935,21'
14.070,56
14.207,21
14.345,20
14.484,52
j4.-626,20
14.795,51
14.967,81
15.142,11

'Comercial Turismo Paralelo··

Data Compra (crS) Venda (crS) Venda (crS) Venda (crS)
03103 20.473,80 20,473,90 22.300;00 22.700,00
04103 20.681,30 20.681,40 22,650,00 23.000,00
05/03 20.890,45 20.890,55 22.800,00 23.000,00
08/03 21,101,40 21,101,50' 23.000,00 23:400,00
'09103 21.3�4,30 21.314,40 23.�,00 23.600,00
10103 21.529,50 21.529,80 23.500,00 23.700,00
11/03 21.745,10 21,745,20 23.600,00 24.100,00
12103 21,962,90 21.963,00 24.000,00 24.eoa,00...____
15103 22.182,80 22.182,90 24.500,00 25.000,00
16/03 22,404,90 22.405,00 24.600,00 25.100,00
'17103 22.629,90, 22.630,00 24.680,00 25.200,00
18/03 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
22103 23.322,90 23,323,00 26.200,00 26.500,00
23103 23.562,40 23.562,60 26.200,00 ' 26.800,00
24103 23.806,20 23.806,30 27.000,00 27.500,00
25/03 24.054,65 24.054,75 27.600,00

'

27.900,00
26/03 24.309,60 24.309,70 27.550,00 27.900,00
29103 24.576,40 27.576,50 :;!7.600,OO

'

'28.000,00
30/03 "24.842,00 24.844',00 , 27.900,00 27,900,00

"Follle: BancDdoB,aifl

.

PrefDpD'gramaplll'a lingotos tú 250 e 1000gr<

Oferlasdá semana

•••• 000••
, ••• '�y!it()? :��nâri&i!Ütmi&o,','

00' ,','

cus

" Fonte: Banco do B,lISIl (CollIudIll e TUrismo)
"" Fonte:HFAssossoria (PlII'lllelo)

Supermercados

Fechamento do mã,s de feverelh>l93

Vendá

227.280,00
Compra

(. , 228.050,00
Ren!. no mês

2591'
Rent no ano
5200

.

"

Rentabilidade durante ao-mês de março
Da� Compra ( crS) Venda (crS) Rentab. no mês (%)' Rentab. ano (%) .

02 232.000,00' 233.200,00 2,75 56,18
03 234.000,00 235.500,00 3,63 57,52
04 235.950,00 237.450,00 4,48 58,83
05 239.400,00 . 240.900,00 6,00 81,83
08 240.450,00 241.950,00

'

6,24 61;83
09. 242.050,00 243.550,00 7,17 62,91
10 244.800,00 2�.4OO,OO '8,4? 64,81

'';

11 248.2OO;00� 249.700,00 ·9;87 ,6i,02
12 252.000,00 253.500,00 11,55 69,56
15 25&.700,00 260.200,00 14,50

.

74,40
16 258.500,00 260.000,09 14,41 �,91
17 262.600,00 264.300,00 16;30 76,79
18 267.300,00 269.800,00 18,72 8Ó,46
19 272.900,QO 274.400,00 20,74 83,54
=!2 275.500,00 277.200,00 21.98 85,41
23 280.000.00 '

282.500,00 23,34 , 88,96
24 286.000,00 288.000,00 26,73 92,64
25 287.000,00 289.000,00 27,52 93,84
26 288.000;00 290.500,00 27,83 .94,31
29 287.500,00 290.000,00 27,61 93,98

FrangodaGranja....•.••••.••••••:••.Kg-Cr$11.900,00
CervejaBudweiser50dz.••••••�••"'ta-Cr$11.980,00
CervejaCOringa10cx.•••••••••••••.gtf-Cr$ 8.700,00,
SalsichaSeara..•••••.••..•••••••••••.•..•.Kg-Cr$ 31.100,00
LinguicinhaSantnFé.••.•...•••.•••.•Kg-Cr$14.900,00

"

,AçúcarPortobeUO."....•••....•...••5kg-Cr$54.800,00
"AçúcarPortobella.•..•..•.....•.....•.lkg-CrIl0.960,00
TrigoDonaBenf!!. .......•..;no ••••••5kg-Cr$ 53.900,00
TrigoDonaBentn 1 kg-Cr$11,900,00

. CaféVitória100kg.......•....� . .500gr-CrS35. 700,00
ShampooLorysJOcx. ..••..•••410ml-CrSl3.700,00
MargarinaAlpina 70cx.:..•500gr-Cr$17.900,00
CremedentalKolynosbco..•..90gr-Cr$16. 900,00

SabonetePalmolive5cX.••••.••••90gr'-Cr$ 5.800,00
.

'

VrnhoDuelotintogarrajão...•.5/ts-Cr$59. 700,00
AmacianteBabySóft10cx.••..1lfs-CrS48300,00·
Massa VitórÍllc10fardos.........•1kg-Cr$11.900,00·
Eryi/haArisco 100gr-Cr$ 8.900,00
.Milho verdeAtisco.......•..••.••100gr-CrS10.900,00
Pepsi-Cola..•......ó•••" ••••••••••••••••••�.litr07CrS 9.400,Op
ExtratotomateSpàgheto....370gt:-CrS14.700,00
ArrozMesaF�50fa�dos••;.5kg-Cr$41.9.0Q"O'O
Amendoimdesc: Viiória....•....1kg-CrS19.800,00 ...

Amendoim desc. Vlf.ó'rla '500gr-Cr$14:JJ00;00. ,

LeiieNinholmt.. ;.. ••"' 400gr-CrS4_9.980,00;\
Fi/.ésimp/.es..•.... �•.....•.••..••..........•.kg-'CrS35.800,OÓ

, . I
/

Ofertas válidas do dia 30/03 a 03/04/91 ou enquanto durarem os nossos estoques

I

Jaraguá do Sul, 31 de março de 1993
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o uçao para o pro

Vasel vai visitar o
"

• linhas telefônicas
Lenzl II

GuaramIrim-Aprefeiturn
municipal de Guaramirim,
passará a contar, ainda nesta
semana, comuma novacentral

telefõníca, coma instalaçãode
3 novas linhas, em uma

primeira etapa, e maís uma

quarta, na segunda etapa. A
Informação é do Chefe de
Gabinete do Prefeito, Ernesto
Emílio Meirinho, que também
informou sobreasmodificaçôes
internas, com a saída da

CámaradeVereadoresdoprédio
daprefeituramunicipal.

ema

lixão da Vila
Jaragui doSul-Amanhã

ás 9 horas da manhã o

Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, Durval
Vasel, fará uma visita ao

depósitodelixo daVßaLenzt,
Juntamente com

�
os

Secretários de Agricultura e

, MeioAmbiente, Ingo Robl, e
deObras eServiçosPúblicos,
Afonso PiazeraNeto, para se
buscar uma solução do

problema de mal cheiro e

presença de insetos nocívos
a saúde.

.

O prefeito disse ontem em

entrevista coletiva que "o

primeiropasso édíscutírcom
a comunidade umnovo local

Comunicação
Florlan6poUs - Às 10 horas

_

ide hoje, tomaposse, noPalácio
do Governador, Ênio Branco
naSecretariadeComunicação.
A imprensa do interior espera
colaborar mais ativamente na

<ti,vulgaçãodasaÇôesdogoverno
eínübíng/ Konder Reis, em

odos os cantos de Santa
Catarina, O "Correio do Povo"
saúdaoSecretáríoÊnioBranco
e cumprimenta o Governador
Kletnübíng. Nosso diretor
estará presente à solenidade e

deseja ao titular da

comunicação uma proficua
gestão.

e o sitema a ser utilizado, de
preferência um aterro
sanitário e, se viável técnica
econõmtcamerrte, a

instalação de uma usina de
compactagem, para
aproveitamento dos resíduos
como fertilizante natural".
Surgiu a idéia de se

compactar o lixodas cidades
vizinhas, tomandocontinuo
o trabalho daUsina que tem
custo de instalação
estimada CR$ 20 bilhões.
Vasel tambéminformou que
a intenção é terceirizar o

serviço de coleta de lixo no

município e que na questão
da 1mplatação da usina

pode-se pensar em uma

parceria com a iniciativa

privada.
Apopulação doBairroVíla

Lenzí, tem feito frequentes
reclamações, pelo efeito que
causa o lixo que é despejado,
em local específico e que é
decorrência de maís de uma
década de exploração do
"líxo".

O Prefeito e seus

secretários estarão no local
amanhã e .para tanto
convocaram a imprensa
para constatar a re�
situaçãoa queestão sujeitos
todos os moradores dos
arredores do terreno onde
está localizado o "Lixão".

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guaramirim

�creto N" 014/93
Declara Ponto Facultativo dias 23 e 24 de fevereiro de 1993.
O PrefeitoMunicipal de Guaramirim, no uso de suas atribuições, e-
considerando as Festas de Carnaval neste mês

'

Decreta;
Artl° - Fica declarado Ponto Facultativo nas Repartições Públicas
Municipais, nos dias 23 e 24 de Fevereiro do corrente ano: retomando
ao trabalho no <!ja 24 de Fevereiro às 13:00 horas, ficando porém
ressalvadas as necessidades de cada Secretaria-

.
Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Guaramirim, SC 12 de Fevereiro de 1993.
Victor Kleine
Prefeito Municipal
Jair Tomelin
Secretário de Administração

Prefeitura tem novas

�inimizar o problema de

congestionamento da central.
"Mals tardetambémdeveremos

ligar à central da Prefeitura, o .

telefone do postode saúde - 73-
0469 -, que passará a atender
via telefonista, centralizando

assim, todas as ligações"
declarou Meirinho.

O Chefe de Gabinete do

Prefeito, informou ainda que
nesta semana começam a ser

feitas as transferências de

pessoal para
.

a sala , onde
estavaaCãmaradeVereadores.

SegundoMeirinho, asnovas
linhas telefõnicas são as

seguintes: 73-0658; 0659; e

0660. quesomadasaosnúmero
já existente - 73-0247 -vão

Serãodeslocados os setoresde
.

contabilidade, finanças e

administração, criando
melhores " condições 'de

trabalho,
-,

Estado de-Santa Catarina
'Prefeitura Municipal de GuaramIrim
Decreto N' 015/93

.

Torna sem efeito o Decreto N° 014/93 d!)12/02/93 estabelece novo Ponto
Facultativo.-
O Prefeito Municipal'de Guaramirim, no uso de suas atribuições:

Decreta:
Art. 1° - Torna sem efeito o Decreto n° 014/93, de 12 de Fevereiro último e

estabelecénovo Ponto Facultativo nas repartições públicasmunicípais, nos dias 22,
23 e 24 de fevereiro corrente, sendo este último dia apenas na parte da manha,
retomando as atividades nonnais, na parte da tarde, às 13:00 horas.
Art. 1° - Ficam ressalvados, dos efeitos deste Decreto, todos os serviços urgentes e
inadiáveis.
Art. 3' - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.-

.

Guaramirim, sc 19 de Fevereiro de 1993.
Victor Kleine

-

Prefeito Municipal
JairTomeHn
Secretário de Administraçio

Jaragul InCe Este Empreendimento.
.

Resit}encial
CONDOMíNIO A PRECO DE CUSTO

,

Império do 001

RESERVAS PARA AQUISiÇÃO:

.

ENGETEC CREC/934-J

Imobiliária - Eng. Civi1 '·FONE 72-2679

ENGETEC
Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 285

\J
.

Jaraguá do .Sul - SC

,

• TERRENO CENTRAL COM 2.175m2
EM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA (Rua Max Wilhelm)

• 2 APARTAMENTOS POR ANDAR.
• QUADRA DE TÊNIS .

•_SAUNA.
• PISCINA (ADULTO E INFANTIL)
• PLAYGROUND.

CONSTRUTORA:

ESPACO MERTO
Av. Trompowsky, 165
Floríanôpoäs - SC ..

. Jaragu do Sul, 31 de março de 1993
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Tecnologia
.

Cl

Software salva fitas
magnéticasmolhadas

.

Quan.do a "software" cai

nágua, em geral fica

imprestável. Os subtilizadores
de informática da BASF

Magnétics de Mannheim,
porém, contrariam essa lei.
Numa exemplar campanha de
recuperação de dados,
conseguiram fazer legíveis de
novo milhões de "bites"
danificados. Durante vários

meses, uma companhia de

petróleo efetuou estudos nas

costasdaNigéria, paraverificar
as condições geográficas de

jazidas de petróleo e gás natu
ral no fundo do mar,

armazenando 3750 "mega
bytes" de dados em fitas

magnéticas a bordo do navio

Victor Kleine
Prefeito Municipal

de pesquisa. Ao fazeG o

,transbordo no porto, as fitas

magnéticas caíram na água.
Foram tiradas do fundo domar
e levadasde avião aMannheim,
onde os engenheiros da BASF

primeiro limparam os 200met
ros da fitamagnética em álcool
isopropílico.Aseguir, copiaram
os valiosos resultados das

mediçõesem cassetes virgens.
Com a -ajuda de uma "soft
ware" desenvolvida por eles
mesmos, conseguiram fazer
outra vez legíveis os dados.
Noventa por cento dos "bites"
foram salvos. Os dados

perdidos não afetam os

resultados dasmedições.
F�nte: SCAlA. nJ! 6.

'-'

Decreto N° 017/93

Jair Tomeiin
Secretário de Administraç�o
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Eco jornalístico

4 o aniversário do Jornal doMédio Và�eCl
� A foto mostra instante da

recepção oferecida pelo
jornalistaEvandroLoes, diretor
do Jornal do Médio Vale, na

Sociedade Cultural de Tímbô.
por ocasião do 42 ano de
existência do importante
quinzenário filiado à Adjorí
SC e Abrajori.
Em primeiro plano a

presença dd secretário dos

Transportes e Obras, Paulo
Gouvêa da Costa,
representando o governador
Vilson Kleinübing. Também
esteve representada a

Assembléia Legíslatíva, pelo
dep.GilmarKnaesel. Presentes
igualmente os prefeitos e vices
Líco Hardt e Rogério Theiss

(Indaial), Walmor Lenzi e o

preso de Câmara, Humberto
I "Luíz Lenz! (Rio dos Cedros),
Aparecido VoItolini e Walmor
Hammermeister (Benedito
"Novol,AriAurélioBuzzieLeonir
Buzzi(DoutorPedrinho), Flávio
Betti e Salvio Berri (Rodeio].

Flagrante da solenidade de comemoração
o

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 pela CEF em
até 20 anos \

*Poupança
superfacilitada pela.
Construtora&

IncorporadoraJarãguá

Aires Dalfovo e Leandro
Poesamaí (Ascurra), Mário
RoedelePauloPetters (Apiúna),
Nelson Kickhoefel eJúlio Klotz

(pomerode) eJuvencioSlomp e
Waldímtro Grundmann
(Timbó), preso de Câmaras,
jornalistas e radialistas da

região. A Adjori-SC e Abrajori

estavam representados pel�
vice-presidente da região d�"
Grande Florianópolis, nosso

diretor, representando os

jornalistas Darcy Schultz e

Elson Ilha de Macedo.
\

Evarídro Loes comemorou o
feito com uma edição .de 72

páginas. Parabénsl

Estado de Santa Catarina
PrefeituraMunicipal de Guaramirim_

Ed. Isabelle
Rua CeI.Procópio Gomes de Oliveira

CONSTRUTORA E INCORPORADORA
.lARAGUA UDA.

RuaCel. BernardoGrubba: 246 - Fone (0473) 72-0014 -71 - 0347

A qualidade
e-o requinte
dometro

quadrado
mais
econômico
de J_araguá
do Sul.

Estabelece vencimentos dos cargos de SecretáriosMunicipais
Chefe de Gabinete e Assessores de Secretaria e dá outras

providências. - "

OPrefeitoMunicipal deGuaramirim, no uso de suas atribuições
e com base no artigo 66, inciso VI e combinado comoartigo 91,
Inciso I, alínea b, da LeiOrgânica doMunicipio deGuaramirim

.
Decreta;'
Art. I° - Os cargosdeSecretáríos/Municipais, Chefe deGabinete
e Assessores de Secretarias criados através de Leis Municipais
nOs 1.174 de 06/04/88 e 1.259 de 10/02/889, passam a contar de
1° de janeiro deste ano, a ter os seguintes vencimentos: .

SecretáriosMunicipais Cr$6.700.000,00
Chefede Gabinete .. -s-, Cr$ 6.700.000,00
Assessoresde Secretarias , Cr$5 .000 .000,00
Art.2° - Fica estabelecido também, Gratificação pelo exercício
de função, aplicados sobre os vencimentos, e a contar de lOde
Janeiro p. passado, aos cargos descritos no artigo' anterior, na
seguinte razão:
SecretáriosMunicipais 50%
Chefede Gabinete 50%
Assessoresde Secretarias , 30%
Art. 3° - EsteDecreto, entrará emvigor nadata da suapublicação,
revogadas as disposições em contrário.-

Guaramirim, SC 19 de fevereiro de 1993.

106 APARTAMENTOSE SUITES,
( COAf FRIGO.BAR, TELEFONE, AR CONDICIONADO, .

TV A CORES).
SALAS DE CONVENÇÕES E CONFERJ:NCIAS.

Restaurante panorâmico com cozinha internacional"';"';
iUodQ o conforto de um Hotel quatro estrelas.

Av. Getúlio Vargas, 52-5 Centro
Chapec6 .. Santa Catarina

Fone/Fax: (0497) 22-4444 -' Telex' 492.289

Jaraguá do Sul, 31 de março de 1'993
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IDicas de leitura I
Por�argit Wagner

Na sala com Danuza
Danuza Leão

Numa época em que as boas
maneiras não são levadas em

consideração, em que
autoridades do país cometem

publicamente grosserias, em

que o 'Jeitinho brasileiro" é a

solução para os problemas,
surge um livro qlae não é

propriamente um manual elF
boasmaneiras,masmostrauma
conduta diante de certas

situações, com presença de

espírito e bom senso. Com uma

certa dose de romantismo e

commuitobomhumor, Danuza
nos fala quemesmo compouco
dínheíro.sempertencera família
tradicional, tudo se pode
.aprender: boas maneiras,
gentileza. cortesia. Estar

sempre'pronto a ajudar quem
cometeu uma gafe. Que essa

ajuda surja como um reflexo.
como quando se vê alguém
escorregando na rua e. sem

pensar. corre-se para ajudar.
E nunca se aproveitar do fato
de, por saber maís, fazer a

pessoa se sentir ainda pior do
que já está. depois do erro

cometido. Afinal. mesmo no

peito de quem não conhece
etiqueta. também bate um

coração. Claro, nomundoofícíal ,

as regras são obrigatõrias. Mas
a, obediência cega a essas leis

jamaisproporcionou anínguém
um só momento de alegria ou

criatividade.
É possível que a boa

educação tenha desaparecido
dos nossoscostumes?Ninguém
respeita ninguém, os códigos
desapareceram.Tudo se nivela.
mas por baixo. Não será esse o

momento de pensar em

conviver mais educadamente
com nosso semelhante? Um

sorriso, segurar a porta para o
.

outro passar significariam a

mesma coisa. aqui ou em

qualquer lugar do mundo. Se
tratadacom gentileza, a pessoa.
por um instante que seja, se

sente especial. e isso a faz não
se sentir assim tão só. As

-

pessoas se imitam. Se eu o

trato mal. você também me

trata mal. Continuamos a nos

imitar. O uso da cortesia é uma
maneira de evitar o caos.

Danuza completa seu

pensamento dizendo que /

gentileza não é artigo

der
lux ,

mas sim de prim rra
necessidade

"
r

/

A GERAÇÄO
DAMALHA

dólares. Para o xerife Ray Dolezal (Dafoe),
o caso é bastante intrigante, pois não há

qualquer identificação no corpo, ou um

bilhete acusando omotivo damorte. Por que
alguém teriaviajadotantopara sematar? As

investigações de Ray o colocam em um

mundo perigoso, ondehä atividades escusas.
Ray assume a identidade do homem morto,
tomando-se o elemento chave de uma

operação do FBI, comandado pelo agente
Greg, Àmedidaqueainvestigação prossegue,
Ray depara-se com Gorman ( Rourke) - um

carismáticocontrabandistade armas - e Lane

( Mastrantonio), uma sedutora aventureira,
envolvidos numa grande negociação ilícita
de contrabando de armas. Em pouco tempo,
Ray também acaba envolvido e, sem

perceber, começa a correr risco de vida.

Programaclio
Quarta- 31/03
20: 1 5 - Drácula de Bram Stoker
Quinta- 01/04

_

.20:15 - Filme Pomô-
Censura: 18 anos

Sexta- 02/04
20: I 5 -Areias Brancas
Censura- 14 anos

Sábado- 03/04
20: 1 5 - Areias Brancas
22:00 - Filme Pornõ -

Censura: 18 anos

Domingo- 04/04
20:15 - Areias Brancas
Segunda- 05/04
Sem programação
Terça- 06/04
20: 1 5 - Areias Brancas
Quarta- 07/04
20: 15 - Areias Brancas

Investigações perigosas em filme de suspense

"Areias Brancas" ( White Sands) tem
todos os ingredientes de um bom thriller de

suspense emistério.Nãose sabe,naverdade,
onde o filme vai nos levar, não se sabe quem
são osmocinhos e quem são os bandidos. E
há muitas idas e vindas. Dirigido por Roger
Donaldson, o mesmo diretor de
"Revolta em Alto Mar", "Cocktail"e "Sem

Saída", o filme traz em seu elenco os nomes

deWillem Dafoe, de "Platoon", MaryEliza- ,

beth Mastrantonio e Mickey Rourke ( "9 V.
Semanas de Amor" e "Coração
Satânico").Elenco que já vale como

referência.
Tudo começa quando Ulll homem é

encontrado morto, segurando um revólver

38, no meio do deserto. Próximo ao corpo,
estáuma pasta e, dentro dela, rneiomilhão de

Cristiane Nagel

Candidatas ao Garota Marisol 93

Nadir Pereira

Videomania

Por Bernardo Aguiar Jr.
Hobby Video

Lucky Luke

o pistoleiro mais rápido
que a própria sombra.

Lucky Luke é o couboy
,mais· valente do oeste, e

também o maís sortudo,
afinal seu fiel cavalo Jolly
Jumper. sempre o salva
das confusões. Agora ele
virou xerife de uma

pequena cidade e

comprou briga com o

chefão do lugar, que
contratou os terríveis
irmãos Dalton para
acabar com o nosso herói.
Mas, se depender de seu

cavalo Lucky Luke está

pronto para mais este
desafio. Baseado no

divertido personagem dos

quadrinhos, Lucky Luke
é protagonizado por
Terence Hill. que por sí só
dispensa comentários. O
mesmo dos divertidos
fílmes de Triniti. Trata-se
de um filme elogiado pela
crítica especializada. Pata
você curtir e divertir-se no
final de semana é umâ
boa pedida. Tambémpara
àqueles que precisam
relaxar combelas e longas
gargalhadas.

/

,4� HG eJiaJo
··�eceldo:

df7Nataçãopara todas as
idades durante o ano inteiro.

�m��
/

ESCOLA DE NATA(ÃO

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081
Fone,- 72-1862

Jaraguá do Sul, 31 de março de 1993 05
o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Contratações' -SerlTm" cornernoraa data lnVéstrnllo-malS e,m moaernlzaçau
serão feitas �Duas 'décadas de cozinhas.

"

porconcurso - (
Mesmocomaaprovação pelo

presidente Itamar Franco da

contratação através de
concurso público de 1600

policiais federais, o novo

cöntígente ficarámuito aquém
das neceastdades , que é
atualmente de 11 mil homens.
O diretor-geral do DPF

prometeuquecolocaráosnovos
policiaisemação no começo de
1994, com a realização do
concurso atê Junho e o
treinamento deles durante o

segundo semestre.

A policia precisaria hoje -

segundo Amaury Galdíno -

para umaatuaçãomaís eficaz,
de um efetivo de 25.000
homens, conformeprojeções de
estudo realizadoem 1987"pela
Fundação Getúlio Vargas.

,- \

O concurso para pessoaÍ de
nívelmédioabrirá 1.600vagas,
as quaís se somarão 500 car

gos ora vagos no DPF, a maior
parte por aposentadoria. Dos
novos policiais a serem

incorporados aos quadros do
DPF, 200 serãodelegados, 100
peritoscriminal, 500 escrívâos
de policia e 800 atuarão como
agentes.

Para

refletir
''Se os homens se O1l1OSSe!t',
de verdade, a terra se

modificaria, num segundo e

um imenso .sorriso de

felicidade iluminaria o rosto
do mundo sulcado,de rugas,
de ódios, de complicação e

maldade.
'

'Que bom setiasevivês;emos
realmente num planeIa de

alegria, de paz, de lernura,
de reconciliação e

simplicidade, "

(Marlene Petruschky)

Atenção
Leitores'

Seu endereço foi registrado
no computador. Pedimos,
cordialmente, que nos seja

, comunicada qualquer
mudança de endereço ou

troca de edição,

Guaramirim
Considerada a maior
fabrtbante de móveis par�
cozinhas em módulos, do
,Estado, a Cozinhas Berlim,
de Guaramirim, está
investindo cerca de US$ 950
mil namodernização do seu
parque fabIil. Isso envolve,

des?e medidas j_á adotadas,
como a aquísíção de novos

equipamentos, e a

informatização do processo
produtivo, até a pretensão
de ampliar a participação
da empresa nas exportações
para países que integram o

Mercosul; além depreparar
se para enfrentar a

concorrência das
importações de móveis
similares que já estão
acontecendo .no país ..

Este mês a empresa
completa vinte anos de

atuação no
. mercado

nacional, sempre na

fabricação de cozinhas

populares em módulos.

Segundo o Diretor

presidente, Aclíno Feder,
"nossa empresa produz.õ ,

atualmente, - 1.200

conjuntos por mês, alémde
uma linha especial de classe
'A"'.
A modernização do

parque fabril, fará a empresa
aumentar a sua produção e

desenvolver uma maior

racionalização de espaço
apontado como um dos

aspectos cruciaisdo sucesso
b empresa. Feder afirma

que apesar de sua empresa
fabricarmóveis de ciasse.A',

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal deGua�rinl

Decreto N° 016 / 93

.

a linha de 'cozinhas

populares será a mais
. beneftctada com

modernízação do parque
fabríl. "Até porque com esta
linha de móveis mais

populares a empresa obteve
um faturamento, ,no ano

passado, US$ 120 mil,
atuandopríncípalmente nos /

Para alcançar todos estes
mercados consumidores de objetivos traçados, o

São Paulo, Rio de Janeiro, empresário já .

programou
Minas Gerais, Rio' Grande outra viagern ao exterior, de
do Sul e Santa Catarína", onde pretende trazer novas

explicou o empresário.
. tecnologias eacessóriospara

Ao longo desses 20 anos, a. fabricação dé ,seus
ele costuma dizer que foram produtos. O destino é a

tempos de aprendizado e ,Itália:, no próximo mês,
muito trabalho, e destaca a conhecida pelo alto padrão
praticidade na aquísíção de aplicado na fabricação de
sua linha de cozinhas cozinhas. Feder disse que
éomponíveísporque permite acima de tudo o importante
aoconsumidorircomprando é a qualidade.

,

Designa função e dá outras providências. _

O Prefeito Municipal (Ie Guaramirim, no uso de suas atribuições e com base no

artigo 91, inciso I, Alínea b, da. Lei Orgânica do Município de Guaramirim
Decreta:
Art.1" - Designa,:.para responder pelo Setor de Bem-Estar Social, o Sr. Antonio '

Vacir Stringari Assessor da Secretaria da Saúde eBem-Estar Social, a contar de 1°

.
de Janeiro de 1993.

'
' .

Art.l" - Pela função, é concedido gratificação de 71%( Setenta eHum porCento),
aplicados sobre o vencimento do 'indicado no artigo anterior do presente Decreto..
Art 3° - Este Decreto entrará em vigor. na data da sua publicação, revogadas as

disposições ent contráriö.�
,

Estado de Santa Catarina
PrefeituraMunicipal de Guarantirinl

Decreto N° 018t93

Guarammm, SC 19 de fevereiro de 1993._
Victor KÍebte
Preféito Municipal
JairTomeUn
Secretário de Administraçio

as vanas partes de uma

cozinha, aos poucos "uma

parte a cada mês", ressalta
Feder, que já foi Presidente
daAssociação Comercialln
dustrial e Agrícola de _

Guaramirim.

Tecnologia

/

tiL
\_

Reajusta salário, vencimentos e proventos de inatividade
O Prefeito Municipal de Guaramirim, no uso de suas a.tribuições e constante a.
Constituição Federal, artig039 parágrafo 2°, combinado com o artigo 7° Inciso 6°,
Decreta; .

Art. 1° - Ficam reajustados os salários, vencimentos e proventos deInatividade de
todos os iefVidoresMurncipais vinculados ao QuadroGeral daMunicipalidade, na
ordem dó 1 S% ( Quinze porCento), contado a partirde 1°de Fevereirodó corrente.
Art. 1° - Os recursos para a cobertura das despesas decorrentes da execução deste
instrumento, correção por conta de Dotação específica do Orçamento do corrente
exercício.
Art. 3° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas.as
disposi� em contrário.-
Guaramirim, SC .19 de fevereiro de 1993.
Victor Kleine
Prefeito Mwúcipal
JairTomeUn
Secretário Administração

A COZINHA INTERNACIONAL DE SANTA CATARINA.

o

.ABerlim está completando .

20 anos, apostando cada
vez mais na qualidade e

modernidade de seusprodutos.
Parti, que você tenha
opadrão internacional
Berlim em sua cozinha.

Epara comemorar, a Berlim
está instalando novo

maquinário de alta

tecnologia, importado da
Itália. Mais uma garantia de

qualidade e desing superiores.
Berlim Ano 20.

A cozinha internacional
âe Santa Catarina.

..

cozinhas

faerlim
Jaraguá do Sul, 31 de março de 1993

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Equipe embalada não perde a quatro jOgOS,ésportivas T •

------------' tJuventus quer maisBicicross estadual
oCorinthians sc. EquipeMalwee deBicicross, oaireolizar

.

.

t
.

traAoainestefinal desemanaoTomeiolnícioEstadualdeBiçí.cross. pon OS con ....u . VUl,competição que abre a temporada ofICial do bí.cí.cross emSanta , I

Catarina.
Sãoesperados entre 100 e 120pilotos de todooEstado. e a

prova será aberta pará pilotos federados e não federados.
destaqueparaaspresençasdospilotos. Roclrig:>Veltercéunpeão
mundialde92.AlessandraBruhnsterceiracolocadctnomundial
de92.MarcosAlvescampeãodapl"ÚJ1eÍTaetapcldoBrasiIeiro93.
'bemromotodososcampãesdoEstadode92. outraÚlOvaçãoserá
oregulamento.queagoraédeIBMXF,jicandiJascategoriasmais
compet:itWas.

, AcompetiçãoserárealizadctnaPISTAECOLÓGICAPARgUE
MALWEE. e terá aseguinteprograJ1UlÇão. sábadoâia03 as 13
horas, início das inscrições, as 14 horas tnicioâaprovacomas
bateriaseliminatórias, l5:jbhoras bateriasfinais, e 17 horas
entrega da premiaçãD aos treze primeiros colocados de cada
categoria (ronvite a todos os garotos deJaraguá do Sul, bem
romo do restodoEstadoparaquepartí.cipemdestapromoçéw).
AequipeMalweeparticiparàcomseus32pilotos,mais8pilotos
da esodinha; mas estão conuidados os demais pilotos de

Jaraquàparaquepartícipem.

Campeão nacional em Jaraguá do Sul
Está emUaraquà do Sul" desde 17/03/93 o garanhão

quarto de milha, "Callme Pretty" reservado campeão
mundial de 1990.Ogaranhéwfoiadquiridopela:fazenda:
MenegottiLtda,jtuttamente com mais dois animais' no 4Sl
Leílão deElite-ExpressãoNacionaldeQuarto deMilhaque
aconteceu nos dias .13 e 14 de março no parque de água
branca em São Paulo.

.

C«lIme Pretty éfilho äo campeão mtutdial importado
dos Estados Unidos daAmérica "Pretty SQnnyDee" que
seencontraalojadonasharasBoldemPresidentePrudente
SP. Este cavalo vem contribuir em muito com o

aperfeiçoamento genealiJgico que vem sendo posto em

prática pela Fazenda Menegotti para a produção de
animais para esporte. Ele junta-se ao já comprovado
garanhéw ár(lbe "Kartum"jiIho do cavalo árabe polonês,

"Kamaleon" na produção de cavalos para perfottnance
esportiva.

Condomínio do Edifício Domingos Chiodini'
Edital de Convocação

-

Asseml}léia Geral Ordinária e Extraordinária
De conformidade com o artigo 21, letras "a" e "b", parágrafos 1° ao 8°, da
Convenção, convidamos os Senhores Condôminos do Edificio Domingos

,

Chiodini para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
a ser realizada no dia 1 o de abril de 1993, às 19h30min. em primeira
convocação ou às 20h, 'em segunda convocação com qualquer número de
presentes, naRua JoãoMarcatto n° 13, Sala 402, na cidade de Jaraguá do Sul
(. SC ), a fim d�eliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1°_ Exame, discussão e votação das contas do exercício anterior.
2°_ Aprovação do orçamento do novo exercício.
3°_ Eleição do Síndico.
4°_ Eleição do Conselho Consultivo.
Jaraguá do Sul (SC), 24 de março de 1993.

o Conselho Consultivo

Jaraguá do Sul, 31 de março de 1993

Jaraguá do Sul - O.
Grêmio Esportivo Juventus
cumpriu o seu objetivo na

III rodada do campeonato
catarinense, Taça
Governador doEstado. Foi a
Florianópolis e arrancouum
empate do vice-líder do

campeonato, Figueirense.
Acima de tudo foi o que se

propôs a diretoria, em

en trevista do vice

presidente do clube, Alcir
Pradi. "Nosso objetivo é
trazer dois pontos em &ais
jogos fora", já dizia Pradi.
Em urna raptda

retrospectiva, nesteprímeíro
tur.nodoc�e-queacaba
domingo -, o Juventus

conquistou 13 em 22 pontos
disputados. Isso representa
um desempenho de 50,09%,
que pode ser considerado
satisfatório, se observar-mo
de que o time vem crescendo
dentro da competição. O
Juventusnãoperdea quatro
partidas. sendo que duas .

delas foram realizadas fora

do estádio João Marcatto.
Dentro de seus domínios.

o negócio é manter o ritmo.
De 10 pontos disputados
conquistou todos. o que lhe
garante o 51! lugar na

classificação. Uma outra

questão. que pode deixar a
torcídarnaís confiante, é que
os compromissos mais
difíceis do Juventus no

returno do campeonato,
serão dentro de casa e isso

pode significar pontos.
ímportantes para uma boa

e1assificação.
Hoje. um compromisso

nãomenos importante e tão

pouco menos difícil. Q

'-"MolequeTravesso", vaijogar
contra o Avaí, lá naCapital;
e com uma péssima
campanha o "Leão da Ilha".

. pode querer levantar-se em

cima do -Juventus, aliás
como já aconteceu no

passado. -

-, O técnico Picolé disse que
o grupo está confiante para
o jogo de amanhã na Capí-

..
.

tal. Ele ainda não poderá
contarcomValmor, que está
recuperando-se de uma

contusão c também não terá
Barão, suspenso pelo.
terceiro cartão amarelo, no
lugar dele entra Amauri.
"Nosso objetivo é ornesmo do .

jogo de domíngo, buscar um
ou dois pontos. mas

considero o jogo maís dificil
'que contra o Figueirense,
pelo fato de que o Avai não

podepetderpontos em casa,
dada a sua posição dífícíl na
classificação, por isso eles
virão com tudo para cima de
nós", destacou Picolé.

o treinador do Juventus
disse que a equípe já atingiu
um. nível de tranquilidade
maior em relação ao início
do campeonato. Estamos

conseguindo manter uma

mesma formação em todos
os jogos -e isso tem
beneficiado a equípe que
chega a um equílíbrlo't..
finalizou ele.

CI. Equipe Pg J V E D Gp Ge Sg
1° Criciúma 18 11 8 2 1 23 14 13
20. Tubarão 15 11 6

..

3 2 19 10 9
30 Figueirense 15 11 6 3 2 18 9 9
4° Joinville 14 11 5 4 2 10 6 4
5° Juventus 13 II 6 1 4 14 II J
60 Chapecoense 13 10 6, . 1 4 13 11 2
70 Marcílio Dias 12 11 4 4 3 19 15 4
80 Araranguá 12 . 11 3 6 2 11 10 1
9" Concórdia 10 11 3 4 4 16 16 O
100 Brusque 7 10 1 5 4 6 8 -2
110 Avaí 7 11 1 5 5 11 20 -9
12° Joaçaba 7 10 1 5 5 8 18 -10
130 Internacional 5 ·10 1 3 6 8 16 -8
140 Caçadorense 4 11 O 4 7 6 17 -�11

• Regulamento
Na primeira fase todos jogam contra todos. em turno e returnopara
definiros doisquadrangulares e ohexagonaldasegundafase. Em caso

de igualdade empontos. os critériosdedesempate entreasequipes.pela
ordem. nessa primeira fase, são os seguintes: 1°Maior número de
vitórias;2'Maiorsaldodegols; 3'Maiornúmerodegolsafavor; 4'
Confrontodireto; e5' Sorteio.

Criciúma2 X O Joinville
Figueirense 1 x 1 Juventus

Araranguá 2 x 2 Avai
Marcílio Dias 1 x O Brusque
Inter 1 x 2 Chapecoense
Concórdia2 x4 Tubarão

Caçadorense O x O Joaçaba

.

CriciúmaxTubarão
Avaí x Juventus

AraranguáxMarcílio Dias
Chapecoense xBrusque
Internacional xConcórdia
Caçadorense x'Figueirense

Joaçabax Ioinville

Errata
Naedição n2 3.537 do CORREIO
DO POVO. do _dia 24 de março,
publicamos o Edital de
Convocação do Síndícato dos
Trabalhadores nasEmpresas do .;íÍ
Vestuário de Jaraguá do Sul. e
ora corrigimos umerroemnossa

digitação. Onde lê-se

"Retificação", o correto é

"Ratífléação", para tal reparaçäo,
publicamos esta errata.

Tubos Santa Helena Ltda.
Divisão de concreto

(tubos e artefatos de concreto).
ii'. Rua Jotnvtlle, 1016 - Fone 72-1101
Divisão deplásticos (tubos dePVe; -eletrodutosllinhaesgoto

tubosdepolietileno/mangueirapreta).
Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025

Escritó rioGeral
Rua Cei. Procôpto Gomes. 89 - Fone 72-0066
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,'Pâêi�rite ôêJaraqúã do Sái,'"s'üt5me e-se à cirurglainêqtfari6-
6

Músculo é implantado no coração
/ '

JaraguádoSul-Odia 19de
fevereiro ficará marcado na

história doHospital Cajuru, de
Curitiba, mas também

principalmente, na vida de
Leonardo Nienkötter, 32 anos,
representante comercial de

-Jaraguá doSul, casado epaide
dois filhos. Ele foi o primeiro
paciente, no sul do Brasil, a
fazer uma cirurgia de

.

revestimento do coração com

um músculo de suas próprias
costas, ou seja, uma

cardiomioplastia.
,
'.

Esta cirurgia é uma

alternativa ao transplante de

coração, que além de custar

US$1 00mil, temanecessidade
de encontrarum doador, o que
não é nada fácil e corre-se o

risco da rejeição. Já na

cardiomioplastia o músculo
doado é do próprio paciente,
reduzírido a possibilidade de

rejeição, alémde nãoserpreciso
a utilização de medicamentos _/

caros � que causam efeito�
colaterais.

Origem da doença
Leonardo sofre da diabetes

msipídus, desde que nasceu,

maselevemtratandodadoença
a 16 anos quando descobriu

queeraportadordestadoença.
Com o tempo, sem que ele

_

pudesse perceber, adoençafoi
<, evoluindo. Leonardo passou a
consumir cada vezmais água.
Nosúltimos tempos, ele estava
bebendomais água-e chegou a
levantar 4 vezes por noite para
urinar e beber água. Seu peso
passoude 78para í 10 quilos, e
a doença afetou o coração.

No dia 8 de setembro do ano

passado, Leonardo sentiu-se

maleprocurou o prontosocorro
doHospitalSãoJosé, ao chegar
acabou por sofrer uma parada
cardíaca, que segundo ele,
durou 4 minutos. Ele ficou
internado 5 días na UTI do

hospital e quando estava

recuperado, foi informado que
seu coração estava dilatando
internamente, acarretando a

miocardiopatia, ou seja, à
insuficiência cardíaca, quando
o coração vai perdendo a força
para bornbar sangue a todo o

Leonardo, ainda em ·recuperação, passeava com a !amllià, nos
jardins do Hospital do Cajuru

organismo.
"Me deram 6meses de vida,

caso não fosse feito um

transplantedecoração.lembra
do diagnóstico Leonardo, que
aconselhado por amígoa.>
chegou até o Dr. Victor Bauer
Júnior. "Lembro-me comohoje,
eu o encontrei na empresa de
seu pai no día do aniversário,
dele. ODr. Victorme examinou
e imediatamente pediu que
fosse àCuritibaparaumexame

mais detalhado. No dia

marcado, fui até o hospital e
ele, após umexame, confirmou
o que havia me dito. gue eu

precisava de umtransplantec,
Leonardo, então ficou na fila
de espera por um €oraçãô que
pudesse ser transplantado. Foi

aSãoPaulo, umavez, e de novo
a confirmação do dígnóstíco e a
fila.

"Foi quando em meados de

janeiro fui chamado pelo Dr,
Victor Bauer Júnior, à

Curitiba, e eleme propôs fazer
uma cardiomioplastia,
explicando que seria uma

cirurgia mais demorada e

trabalhosa, porém menos

perigosa, até pelo risco, quase
inexistente, de haver rejeição,
pois seria eu mesmo o doador
do órgão transplantado",
declarou Leonardo Nienkötter.

A operação
Só há 10 hospitaisnomundo

Inteiro. habilitados a realizar
esse tipo de cirurgia - noBrasil
sãoapenas três, oBerieflcíêncía

Churrascaria PAVANELLO
Almoço ejantar

� Cr$ 75.000,00
�Oferecemos Buffet com:

21 Variedádes de verduras
06 Variedades de quentes
03 V:â�iedades de carnes

08

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

•

Portuguesa de São José do Rio
Preto (SP) e o Incor (Instituto
do Coração), na capital

. paulista, e agora o Cajuru de
Curitiba. A cirurgia foi
coordenada, alémdoDr.Victor
Bauer Júnior, pelos médicos
Paulo Roberto Brofman e

Domingo Bretle, que
acompanhou como presídente
da Sociedade Brasileira de

-

CirurgiaCardiovascular.
Aoperaçãodemorou, de sete

aoitohoras, segundoLeonardo,
mas ele ficou 12 horas na sala
de cirurgia. A primeira
providência é a extração do
músculo Grande Dorsal das
costas, que vai recobrir o

coração. Depois de mais uma
incisão no peito o cirurgião
envolveu todo o coração com o

Grande Dorsal, que auxiliado

porum Imeneomàrcapasso, vai
substituir o músculo nos

trabalhos de bombeamento de

sangue.
Os médicos garantem gue

800/; dos pacientes que se

submetema.estacírurgíavoltam
a ter vida normal. Leonardo
disse que foi)nformado de que
omúsculo que. agora, envolve
seu coração. tem o objetivo de
reverter a dilatação do coração
e tornar-se um, músculo'
cardíaco, "mas caso isso não
ocorraaindapodereiserforçado
a fazer o tr'artsp larrte",
acrescentou ele em tom

despreocupado.
Bauer:' sempre alerta
Leonardo disseque oitodias

após a cirurgia não sentiam�
as faltas de ar, que o levaram a

se afastar'de Jaraguá do Sul e
que seu coração, que bombava
4 litros de sangue por minuto
antes da cirurgia, já estava
bombando 10,4 litros. "Estou
bem melhor agora e os

problemasquetive sãosomente
recordações", desabafa
Leonardo aliviado.
(Ç

Ele faz questão de frízar que
deve a, sua recuperação ao

empenho e
.

dedicação do Dr.
Victor Bauer Júnior. "gue
pessoa fantástica ele é. Nunca
vi um profissional médico tão
interessado como ele.Trata-se
deumapessoahumana incrível
e tenhocertezadequequalquer
um� aqui de -Jaraguá do Sul ou
região que precisar dele, pode
ter certeza que terá um amigo
em Curitiba", declarou
emocionado Leonardo.
A de se ressaltar que o Dr.

Victor Bauer Júnior - para os G
antigos Vitinho -, da mesma

forma que atendeu Leonardo,
atende a qualquer pessoa de

.Jaraguá do Sul e região. Sem
dúvida é umamãoamiga - e até
as vezes chega -, a sermilagrosa
-, que as pessoas com

.

problemas de saúde, têm no

Hospital do Cajuru, "em
Curitiba.

economista Joelmir Beting, isto

representa 7 milhões de famílias,
Daí o governo trás a solução para

estecrucialproblemaa qucimade lenha,
Para o ex-ministro Geldemberg

isto representará um consumo de 77

milhões de árvores.
Com efeito, parece que oBrasil está

fadado a virar um deserto.
Onde estás tu - Ó - pobre e

vilipendiado programa do Plebiscito,
que não encasquetas na cabeça desse

povopensante (eu disse pensante?)
que é preciso mudar de sistema de

governo, por que do jeito como vai -

vamos todos pra cucuia!

Inacreditável!! !

A volta do fogão à lenha
Onde estão com a cabeça os

Administradores?

Enquanto entidades ambientais
lutam constantemente par.a a

preservação da natureza, evitando a

devastação do meio ambiente, o

Governo Federal está tomado de forte
onda de saudosismo.

Após ressuscitar o Fusca, deseja
agora ressuscitar o fogão à lenha,
conforme pan;cer do Departamento
Nacional de Combustíveis.

Motivo: o preço do gás de cozinha'
'ficará com preços tão elevados e

inacessível à gI;_ande maioria dos

brasileiros. Segundo o conceituado

..

\Aceitamospedidospara festas
epagamentos antecipados:

Churrascaria PAVANELLO
Rua: Joinville

fone (0473) 72.- 0883

--_;_�..:... ---!..."':"'_''_. ,

,- ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




