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Sec. de Obras

Chuva impede
maior fluxo de
atendimentos
o Secretário de Obras e

ServiçosPúblicos deGuaramirim,
Valdir Vick, informou que o mal

tempo tem prejudicado os

trabalhos de recuperação das
estradas do município, e por isso
pede a compreensão dos
moradores. Ele também explicou
de que maneira estes serviços
estão sendo realizados, para
esclarecer as dúvidas da

população. Página 4

Dólar
Paralelo Fonte: AFAssessoria

Compra: ................Cr$29.5oo,00
Venda...................Cr$ 30.200,00
Turismo Fonte:BB

Compra.................Cr$28.8oo,00
Venda...................Cr$29.5oo,00
Comercial

Compra.................Cr$28.450,OO
Venda...................Cr$28.451,00
TR

TRD(OW4)......... 114,59777965
íRD (02..Q4)......... 116,07250868
UFIR
06/04 .....................Cr$15.913,54
07/04 .....................Cr$16.616,99
Poupança
Índiceemü?/04 ...........26:s4�5%
CUB
Valormédio.....Cr$5.076.205,77
Variaçãodomês..............23,25%
Salário mfnimo

Fevereiro.........Cr$I.250.7oo,00
Março..............Cr$1.709.4ool00

VOCÊ PEDIU O

O
NACIONAL

FEZ
INVEST CONTA

Ano LXXIV 3.741

A justiça impediu que Konell permanecesse sob as benesses do dinheiro público

Falsidade de documentos é reconhecida

Reintegração di!Konell
é negadapelajustiça

Aação cautelarimpetrada pelo
ex-prefeito de Jaraguá do Sul e
sua esposa, pedindo a

reintegração de ambos, aos

quadros da prefeitura municipal,
foi julgada totalmente

improcedente, pela juíza, Maria
Aparecida Caitano, da Junta de

Conciliação e Julgamento, de

Jaraguá do Sul.
O ex-prefeito, não tem direito

a nada, salários vencidos,

indenização, etc. A juíza
reconheceu a falsidade das
anotações na carteira de trabalho
de ex-prefeito, na qual ele se auto

registrou como economista da

prefeitura. Página 3

I�'�RPE®�j, A GERACÃO

WIJDAMALHA

TlP

Hertel reage
, '"

a suspensao
.

,

da cobrança
Oprefeito deSchroeder,Hilmar

Hertel, reagiu às declarações dos

advogados credenciados junto a

ACADECO, no que se refere a

devolução dodinheiro arrecadado
pelas prefeituras, como Taxa de

Iluminação Pública. Para ele a

cobrança é necessária, " sob pena
de que a cidade fique literalmente
no escuro". Ele disse que acha
justa a forma de cobrança adotada
hoje e aceita sujestões. Página 3

Futebol

Juventus é O

vice-líder do
catarinense
O Grêmio Esportivo Juventus

subiu mais uma posição na

classificação do campeonato
estadual. O "Moleque Travesso",
já é o vice -Iíder com 17 pontos e
8 vitórias. A equipe faz uma

campanha de recuperação e

atinge um aproveitamento de
65 % no campeonato. O próximo
compromisso é domingo contra o

Joinville, no mais quente clássico
do norte catarinense. Página 7
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Prévia
.------'----__ . .....--_-----------------__

RECOMPENSA
10.000.000,00

(Dez milhões de cruzeiros)
Para quem der qualquer pista que leve à prisão da(s) pessoa (s)
que furtaram na Loja SAFARI no dia 26/03/93 às 12hs e 15 min.

Informações·através dos Telefones:
72-1389 e 71-8135'

Manteremos sigilo absoluto'

Errata
Na edição da última

sexta-feiradoCORREIO
DO POVO, de número'

-3,740, a data da capa
estava incorreta, a data
certa é "03 de abril de
1993"

Escolasimula
um plebiscito
comos alunos

FO'NE (0473)72-3200
TELEX 474 - e1S�

FAX (0473) 72-0304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



E C"O N O M I C O sNDICADORES

I Inflação I -

Q>
.

-
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índices Nov. Dez. 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 (FGV) 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 ()
IPC (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 1.210,17
IPCA(IBGE) 22,49 25,24 30,35 24,98 62,91 1.168,48

I IReajuste de alu9uéís
Marco

índice Anual mull por Sem. mult. por Quadr. mull por Trim mull. por

ISN/IPCA 14,0397
IGP(FGV) 12,9417 3,9823 2,5025 2,0145
IGPM (F{;V) 13,0377 3,9615 2,4947 2,0212

IPC(FIPE) 12,8052 3,8299 2,4343 1,9972
IPCACIBGEl 126848 3,9009 2,4992 2,0403

L �à!ãÍ'ío �,inirrio '1

Mês Valor (crS)
Novembro 522.186,94
Dezembro 522.186,94
.Janeiro 1.250.700,00
Fevereiro 1.250.700,00
Março 1.709,400,00

Salário até e-s 4.728.257,59 e-s 126.087,01
Acima de CrS 4.728.257,59 e-s 15.760,85

Tabela oficiai da Receita Federal para Cálculo do IR em março

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

Até 12.1.61.360,00
De 12.161.360,01 a 23.714.652,00 12.161.360,00
Acima de 23.714.652,00 1"6.782.677,00

Isento
15
25

eeme calcular: deduza do rendimento bruto crS 486.454,00 por dependente a contribuição paga i
"evidência no mês; pensão alimentar integral; 12.161.360,00 para os aposentados, penslonistas r

ransferidos para a reserva remunerada que tenham 65 anos ou mais. Do resultada, que é a Base d,
:álculo, subtraia a Parcela a Oeduzir e aplique a aliquota respectiva, obtendo o valora pagar.

A

··1 IN$S<;' I
I?gto até 114 sem correção; Correção pela Ufir

até 8/4 eara emeresas e até 2614 eara eesseas físicas.

Autônomos ;

Filiação - tempo Base (crS) Alíquota (%) A pagar ( crS)
até 1 ano 1.709.400,00 10 170.940,00
+ de la2anos 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 7.860.429,29 20 1.576.085,86
+ de 6'a 9 anos 9.456.515,24 20 1.891.303,05
+ de 9 a 12 anos,

-
11.032.600,93 20 2.206.520,19

+.de 12 a 17 anos 12.608.686,88 20 2.521.737,38
+ de 17 a 22 anos 14.184.772,66 20 2.836.954;53
+ de 22 anos 15.760.858,52 20 -e 3.152.171,70

Empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso

Salário de contribúlção ( Cr$) Alíquota (%)
Até 4.728.257,59 8
De 4.728.257,60 até 7.860.429,29 9
De 7.860.429,30 até 15.160.858,52 10
Empregador 12

_��__t;;
:&&.!<�i? :.... .'

.

.. ... .. x,: h '., A

Dias TRD

07/03 92,1'8466820 24,3819 25,0038
08/03 1,011641 92,18466820 24,3819 25,0038
09/03 1,011641 93,11724610 24,0057 24,6257
1"0/03 1,011641 94,05925834 23,6469 24,2651
11/03 0,998808 95,01080036 23,2981 23,9145
12/03 0,998868 95,95977583 22,9346 23,5492
13/03 96,91822975 22,5721 23,1849
14/03 96,91822975 22,5721 23,1849
15/03 0,998808 96,91822975 22;-5721 23,1849
16/03 0,998808 97,88625878 22,2108 22,8218
17103 0,998808 98,86395254 21,8505 22,4597
18/03 0,998808 99,85141361 21,4913 22,0987
19/03 0,998808 100,84873752 2�, 1331 2�, 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
2ß/03 0,998608 102,87336888 21,9823 22,5922
24/03 0,998808 103,90087632 23,2007 .23,8167
25/03 0,998808 104,93864658 22,8375 23,4516
26/03 0,996808 105,98678210 22,4753 23,0876
27/03 107,04538684 22,1143 22,7248
28/03 107,04538664 22,1143 22,7248
29/03 0,998808 107,04538684 22,1443 26,439,0
30/03 0,998808 108,11458453 23,3339 26,4390
31/03 0,998808 109,19442145 24,5658 26,4390 <,
01/04

Ú68874
110,28506407 25,8100 26,4390

02/04 111,70429389 26,�528 26,7835
03/04 0,000000 113,14178740 26,4965 27,1289
04/04 0,000000 113,14118740 25,2297 25,855à
05/04 1,288874 113,14178740 23,9755 24,5933
06/04 1,288874 114,59777965 24,3133 24,9348
,!l7l04- 116,07250868 25,9130 26,5425

f'.�

,02

Dóla�

Comercial Turismo Paralelo··

Data Compra (crS) Venda (crS) Venda (crS) Venda (crS)
03/03 20.473.80 20.473,90 22,300,00 22.700,00
04/03 20.681,30 20.881,40 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
09/03 21.314,30 21.314,40 23.300,00 23.600,00
10/03 21.529,56 21.529,60 23.500,00 23.700,00
11/03 21.745,10 21.745,20 23.800,00 24.1oo,PD
12/03 21.962,90 21.963,00 24.000,00 24.600,00
15/03 22.182,80 22.182,90 24.500,00 25.000,00
16/03 22.404,90 22.405,00 24.800,00 25.100,00
17/03 22.629,90 22.630,00 24.880,00 25.200,00
18/03 22.857,15 22.857,25 25.500,00 25.900,00
19/03 23.087,90 22.088,00 25.900,00 26.400,00
22/03 23.322,90 23.323,00 26.200,00 26.500,00
23/03 23.562,40 23.562,60 26.200,00 26.800,00
24/03 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
29/03 24.576,40 27.576",50 27.600,00 28.000,00
30/03 24.846,50 24.847.,00 27.800,00 27.900,00
31/03 25.120,00 25.121,00 28,200,00 28.300,60
01/04 25.444,00 25.444,50 28.600,00 29.000,00.
02/04 25.772,80 25.773,00 29.200,00 29.500,00
05/04 26.108,30 26108,40 29.700,00 29.800,00
06/04 26.450,00 26.451,00 29.500,00 30.200,00
"oll Fonte: HFAssessoria (Paralelo) ·P'ollte: Banco do Brasil (Comercial e T"rismo)

F 'oúRorl
Fechamento do mês de fevereiro/93

Compra Venda Renl no mês Rent. no ano

4l1li326.050,00 227.280,00 2597 5200
Rentabilidade durante ao mês de março

Data' Compra ( crS) Venda (Cr$) Rentab. no mês (%) Rentab. ano (%)
02 232.000,00 233.200,00 2,75 56,18 I'
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 ·61,83
08 240.450,00 241.950,00 6,24 61,83
09 242.050,00 243.550,00 7,17 62,91
10 244.800,00 246.400,00 8,42 64,81.
11 248.200,00 249.700,00 9,87 67,02
12· 252.000,00 21;>3.500,00 . 11,55 69,56
15 258.700,00 260.200,00 14,50 74,40
16 258.500,00 260.000,00 14,41 73,91
17 262.800,00 264.300,00 16,30 76,79
18 267.300,00 269.800,00 18,72 80,46
19

, 272.900,00 274.400,00 20,74 83,54
22 275.500,00 277.200,00 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
30 295.000,00 298.000,00 31,13 99,33,.
31 301.200,00 304.200,00 33,86 103,48 'I

.. /

01/04 307.600,00 . 310.600,00 2,10 107,76
02/04 314.500,00 317.500,00 4,87 112,37
05/04 319.000,00 322.000,00 5,85 115,38

"Fonte: Banco do.Brasil Preçopor g'aJI,apara lillgores de 250 e IMO g':s,

-Data
01/01/92
01/02/92
.01/03/92
01/04/92
01/05/92
01/06/92
01/07/92
01/08/92
01/09/92
01/10/92
01/11/92
01/12/92
01/01/93
01/02/93
01/03/93
05/03/93
08/03/93
09/03/93
10/03/93
.11/03/93
12/03/93
15/03/93
16/03/93
17/03/93
18/03/93
19/03/93
22/03/93
23/03/93
24/03/93
25/03/93
26/03/93
29/03/93
30103/93
31/03/93

. 01/04/93
02/04/93
05/04/93
06/04193
07/04/93
12/04/93

U F I R
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
12.651,37
12..774,24
12.898,31
13.023,58

.

13.150,07
. 13.277,78
13.406,74
13.536,95
13.668,42
13.8Q1,17
13.935,21
14.070,56
14.207,21
14:345,20
14.484,52
14.626,20.
14.795,51.
14.9€>7,81
15.142,11
15.318,40
15.514,30
15.712,6,5
15.913,54
16.116,99
16.323,05

Valor Médio e-s 5. 076.205,00

. clJs�§ ,'til.'l#�ri() E3��ico' �
CUB �

Estado de Santa Catarina
.

Prefeitura

Municipal de
Jaraguá do Sul
LEIN° 1.666/93"

Reajusta vencimentosdoFuncionalismoPúblico
MunicipalAtivo e Inativo, dosServidoresMunicipais

regidospela CLT e dosServidores do SAlvfAE.

O pRÉmITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO

'SUL,nousodasatribuiçõesquelhesãoconferidaspelo
art. 71, VI, da LeiOrgânica doMunicípio;
FAZSABER a todos oshabitantesdéstemunicípioque

- iiCâmaraMunicipal aprovou e ele sanciona a seguinte
Lei:
Art. 1 ° - Ficam reajustados os vencimentos dos
Funcionários Públicos ativos e inativos, Estatutários,
Celetistas eAutárquicos, da seguinte forma:
I - Os servidores integrantes do Magistério Público

perceberão um reajuste de 40% (quarenta por cento);
II-Os servidores dá área dá saúde, ocupantes decargos
demédico, dentista e bioquímico passarão a perceber
Cr$ 209.000,00 (Duzentos e nove mil cruzeiros) por
hora trabalhada;
III - Para os demais servidores, o cálculo do reajuste se

.

fará de forma diferenciada, mediante a aplicaçãodos
seguintespercentuais:
a)400Io(quarentaporcento)sobreosvencimentosdeaté
Cr$ 5.100.000,00 (cincomilhões e cemmil cruzeiros);
b) 35% (trinta e cinco.por cento) sobre a parte que

exceder o limite da letra "a", até o valor de Cr$
8.500.000,00 (oitomilhões equinhentosmil cruzeiros);
c)28% (vintee oitoporcento) sobre apart€ queexceder
o limite da letra "6", até o valor de Cr$ 17.000.000,00
(dezessetemiÍhões de cruzeiros);
d) 10%(dezporcento) sobre apartequeexcedero limite
daletra "C".

Parágrafo 1 ° - Ospercentuais abrangidosporeste ítem,
serão aplicados de forma decrescente, com cálculo
individual nas respectivas faixas, cujos resultados
somados representarão oreajuste final.
Parágrafo 2° - Os servidores ocupantes de cargos
comissionados, nomeados de conformidade com o

disposto na Lei 1.648/93, de 27/01193, terão seus

vencimentos reajustados de acordo com o critério
estabelecido no.inciso ID.
Art. 2° -Ospercentuais�belecidosnoartigóanterioi,
serãoaplicados sobre o valordo salário-basepercebido
por cada servidor relativo aomês de fevereirode 1993.
Art. 3° - É fixado em Cr$ 500.000,00 (quinhentosmil
cruzeiros), o valordoAbonodequetratao art. 2°, daLei
n° 1.303/89, de 06 dejúnho de 1989.
Art. 4° - As despesas decorrentes da presente Lei,
correrão por conta de recursos próprios doOrçamento
vigente.
Art. 5° - Esta lei entra em vigor, com efeito retroativo,
nodiaO I demarçode 1993,revogadäsasdisposiçõesem-;.
contrário.

'
.

Jaraguádo Sul, 05 deabril de 1993.
Durval Vasel

PrefeitoMunicipal
Sigma" Benno Luclu

Secretáriod!!_Adllúllistração

Jaraguä do:Sul, 01'de abril.de 199.3 -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Restituição da TlP

2

Improcedente

b Reintegração deKonell
quer ·co rança ,

da mela iustie nega a pe a justiça
DHertel reaje

Schroeder - o prefeitomunici
pai de Schroeder, Hilmar Hertel,
reagiu em nota oficial, às

declarações dos advogados
credenciados pela ACADECO
(Assoei ação C atarinense . de
DefesadoConsumidor), em relação
à cobrança e restituição da TlP

(Taxa de Iluminação Pública).
Hertel inicia a nota afirmando que,
"quanto a versão dos advogados
que sé dizem defensores dos
consumidores catarinenses,
informamos que oficialmente, não
fomos informados desta decisão

� S
Cabeceiras

Jaraguá do Sul - Na última

segunda-feira (05), foi aberta a

licitação para as obras de

pavimentação asfáltica das
cabeceiras da ponte da tua

Reinoldo Rau. A empresa
vencedora da concorrência, foi a

Engepasa de Joinville, conforme
informou o prefeito Durval Vasel,
durante entrevista coletiva,
realizada ontem, pela manhã.

O custo da obra será, de

aproximadamenteCr$ 400milhõcs
e tem prazo de 15 dias para seu

término e será supervisionada pelo
secretário de Obras e Serviços
Públicos de Jnràguá do Sul,
Afonso Piazera.Neto. Já está sendo

providenciada, através da

Secretaria de Agricultura e Meio

e

judicial",
Hertel explica, na nota oficial,

que em 28 de dezembro do ano

passado, a prefeitura de Schroeder,
alterou a sua lei, criando a TSIP -

Taxa de Serviço de Iluminação
Pública -, fixando um valor para
todos os usuários do serviço, de
acordo com a testada de cada

imóvel, com o que, segundo o

prefeito, "diminui-se o valor até

então cobrado".
Ele ainda observa que "se,

houver uma fórmula mais justa,
"estamos dispostos à conversar,

Ambiente, arborização das

margens das cabeceiras, dentro do
programa do projeto "Jaraguá
Florida", que é realizado nos trevos
e rótulas urbanas.

Telefone público
Durval Vasel também informou

que a prefeitura, juntamente com a

Telesc, deverá efetuar os trabalhos
de mapeamento para /a instalação
de 120 telefones públicos em

vários bairros de Jaraguá do Sul.
"Vamos efetuar a instalação dos
telefones públicos, nos locais onde
tecnicamente for possível,
atendendo assim uma necessidade
detectada emcampanha", declarou
Durval.

Segundo o prefeito, ainda em

mas' não podemos ficar sem esta

cobrança emuitomenos restituir o WJJ '

valor pago, sob pena de deixar o aragua do Sul - A ação

município literalmente.no escuro". cautelar impetrada pelo ex

Heltel exemplifica esta situação, prefeito de Jaraguá do Sul e sua

com o blecaute ocorrido no csposa,pleiteandoareintegração
município, no dia lOde abril, entre aos quadros da prefeitura mu-

20horase20:4Smilil. � nicipal, foijulgada pelajuíza do
Para o prefeito de Schroeder, trabalho, Maria Aparecida

não adianta ninguém pagar nada e Caitano, no início desta semana,
não ter iluminação pública. "O que sendo considerada descabida a
nós queremos é chegar em uni

ponto de equilíbrio, para que o

usuário pague um preço justo, e

tenha este beneficio", finalizou ele.

locais mais distantes, onde a rede
telefônica não chegou, será difícil
se efetivar a instalação. A

preferência da prefeitura é pela
colocação do maior número

possível do telefone azul, que
permite a dupla função, de ligações

.

locais e para outras regiões-do
país.

Em relação à telefonia rural,
Vasel declarou que é quase certa a

instalação de 3 telcfones celulares,
para localidades do interior do

munióípie - especificamente nos

bairroskioda LuzII, SantoEstévão
e Santa Luzia. "Vamos testar a

possibilidade de instalação destes

telefones com técnicos da Telesc,
nas próximas semanas", finalizou
o prefeito. ,

reintegração no emprego. Desta
maneira o ex-prefeito perdemais
um "round", na luta por manter
se sob as benésses do dinheiro

A conclusão, a que chegou a

J�lízaMaria Aparecida, é de que

público. "Falou mais alto, outra
vez, a verdade", assim definiu o

. julgamento' da ação, o prefeito
.

Obras daponte serão concluidas �u�:,se�bém declarou.a
"

falsidade de documentação, por
parte do antigo mandatário, nos
papéis que ele apresentou para

comprovar a sua veiculação à

prefeitura. Com essa sentença o

ex-prefeito e sua esposa, não

têmdireito.anada. Dizoparecer:
"A ação cautelar tem .natureza

instrumental, sendo meramente

preperatória da ação principal"
visando possibilitar a atuação
jurisdicional definitiva, c, por

conseguinte, é descabida a

obtenção, via procedimento
cautelar, de reintegração no

emprego, que se revestiria de
caráter satisfativo".

Konell; perde mais lima

são falsas as anotações feitas

pelo ex-prefeito em sua carteira
de trabalho, atribuindo, a si

próprio, a funçãode economista,
ecomistofoijulgada "totalmente
improcedente" a ação cautelar
contra o município de Jaraguá
do Sul por falta de amparo legal.

.

O mesmo parecer foi

atribuído, pela juíza, à ação que
buscava a reintegração da esposa
do ex-prefeito, sendo que ambos
'ainda têm direito a Ulll recurso

legal, mas que dado � naturez�
das provas de falsidade que foram
descobertas, no decorrer do

processo, torna vexatória,
qualquer iniciativa doex-prefeito,
em buscar a reintegração em

outras instâncias.

Império'do ,001

RESERVAS PARA AQUISiÇÃO:

'.
'ENGETEC CREC/934-J

Imobiliária - Eng� Civil FONE 72-2679

ENGETEC
Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 285

v Jaràguá do Sul - SC

Jaraguá Merece Este Empreendimento.
ResidenCial

CONDOMíNIO A PREÇO DE CUSTO
• TERRENO.CENTRAL COM 2.175m2

-,

EM LOCALlZAÇÃO.PRIVILEGIADA (Rua Max Wllhelm)�
.2 APARTAMENTOS POR ANDAR.

• QUADRA DE,TÊN·IS.
• SAUNA.
• PISCINA (ÃDULTO E INFANTIL)
• PLAYGROUND.

CONSTRUTORA:
.

ESPAC..o MERlO

A.V. Trompowsky, 165 .

Florianópolis - SC

.laraguá.do Sul, -07 de abril de 199.�
.
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Em Schroeder

Próxima assembléia da

Amvali será no dia 16'
Sch roedor - Está definida a data

da próxima Assembléia Geral da

Amvali, será no dia 16 de abril, na
v Câmara de' Vereadores dc

Massaranduba, com inícioprevisto
para as 9:30 horas, O presidente
Hilmar Rubens Hertel (prefeito de

Schroeder), apresentará o relatório
dos trabalhos e conquistas da

Associação durante o primeiro
trimestre deste ano,

Como destaque, temos as

assinaturas dos convênios da

regionalização da Saúde com

Seeretarià de Estado da Saúde, e
do Plano Básico de
Desenvolvimento Regional -

PBDR, com a Secretaria dc Estado
da Fazenda c Planejamento",
declarou Heltel

Serão feitas também palestras,
com representantes do CREA-SC,
que estão instalando uma

inspetoria em Jaraguá do Sul,
representantesdoMovimento SOS
Itapocu, que apresentarão aos

novos prefeitos e vereadores, os

objetivos do movimento e ,

pnuncipalmente, uma solução
alternativa para a continuidade da
piracema, junto à barragem do
DNOS,emGuaramirirn.

O presidente da FECAM,
prefeito Natalino Lazzari, também
deverá confmnar sua presença,

Marketing & Publicidade

Jornal recupera -espaço
no mercado da propaganda

"O Comitê de Relações com o

Mercado - diz Walter da Costa

Aguiar - está colaborado na

recuperação do terreno perdido
pelo jornal nos últimos anos.

O seu Módulo de '

Desenvolvimento já identificou
quais são os segmentos de

anunciantesquecomeçara, amigrar
para outros meios e está sendo

preparada a estratégia para reverter
.

essa tendência,

A migração dos anunciantes

para outros meios, claramente
apontada pelas pesquisas do

projeto Intermeios e da Nielsen,
não se deve a urna contingência
natural do mercado, devido à crise
financeira, mas principalmente à
falta de um planejamento racional
de mídia por parte das agências de
propaganda.

O diretor de marketing da ANJ
lembra que, atualmente, muitos

produtos e serviços que estão

sendo anunciados pela TV dariam
.

melhor retomo se veiculados na

mídiajomal.

"ATVtemurnacoberturamuito

ampla, quew nem sempre é ideal

para produtos destinados a

determinadas classes sociais com

uma frequência de exposição
diferenciada frente a esse meio",
afirma Walter Aguiar. Assim
percebe-se que não está havendo
um planejamento adequado, cuja
principal função é otimizar a verda
do cliente,

,

\

A Mac Cann Ericsson, lembra
que, apesar de a sua agência ter

destinado73% de sua verba àmídia
eletrônica, em 92, esse foi um ano

que alguns dos seus clientes, como
aGM e a Coca-Cola,privilegiaram
amídia impressa, especialmente os
jornais: AGM,porexemplo,devido
às condições de mercado, partiu
para anúncios promocionais em

jornal.

O primeiro trimestre de 93 foi
bem mais ativo que o de 92. A

persistir essa estabilidade, deverá
haver urn crescimento real de 20%
nos investimentospublicitários eIß
93.

****

H01EL 8fM4SO
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Trinta dias (je tempo Dom' é suficiente
�I

Chuvaprejudica ações ([

da secretaria de obras
Guaramirim - o secretário de

Obrase Serviços Públicos, 'da
prefeitura de Guararnirim, Valdir
Vick, estáenfrentandoum problema
que dificulta a recuperação do
sistema viário do município. A

chuva. Segundo o secretário tudo

poderia estar pronto não fosse o

mau tempo. "Por isso eu peço a

compreensão dos moradores das
ruas que ainda não foram atendidas,
para que tenham um pouco de

paciência, "pois o nosso trabalho
está voltado ao atendimento de
tdo o rnumcipio, sem

&r�b;minação", declarou Vick.

O secretário, disse ainda que
algumas reclamações estão

havendo, pelo fato de que nas

estradas em recuperação, "estamos
baleando todas elas para que então

sej a colocadonovomaterial - saibro
. Neste caso, as pessoas reclamam

que suas estradas são estragadas,
mas isso será regularizado, tão logo
a rua seja recuperada", garantiu
Valdir,

$0 secretário afirmou ainda que
em 30 dias, seguidos, de bom tempo
as ruas do município serão

recuperadas. Também são

executados reparos em três pontes
do interior do município, uma

pêncil, que liga Guaramirim à

Araquari, sobre o rio Itapocu e

outras duas pontes rodoviárias,
sobre os rios Putanga 'Novo e

Velho, sendo todas na Estrada
Bananal do Sul.

Valdir Vick, secretário de
Obras de (iuaram;rim

Ed. Isabelle c

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira

CONSTRUTORA E INCORPORADORA
.JARAGuA lTDA.

RuaCei. BernardoGrubba, 246 - Fone (0473)72-001,4 - 71 - 0347

4 aptos por andar (122m2
cada)
Vistapanorâmica,
piscina,play-ground, .

churrasqueiras, salão de
jogos, salão de festas, 2
elevadores, água quente,
antenaparabólica,
portões eletrônicos.
* Financiamento '

garantido pela CEF em

até 20 anos

*Poupança
superfacilitada pela
Construtora &

�corporadoraJaraguá

1'9\)'"

A qualidade
e o requinte
·dometro
quadrado
mais
econômico
de Jaraguá
do Sul.

106 APARTAMENTOS E SUíTES,
( COM FRIGOBAR, TELEF(JNE, AR CONDICIONADO;

TV A CORES).
SALAS DE' CONVENÇÓES g CONFER�NCIAS.

Restaurante panor�mico com cozinha internacional
e.toäo o conforto de um Hotel quatro estrelas,

Av.:Getúlio Vargas. 52-S . Centro
Chapec6 . Santa Catarina

Fone/(;ax : (0497) 22-4444 . Telex: 492.28!J

. Jamguá do Sul,07 de abríl de 1993
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Cl_U . tura e Lazer
�

I Dicas de leitura I
PorMargit Wagner

Os Amores Difíceis -

Italo Calvino)

o escritor Italo Calvino,
um italiano nascido em Cuba,
é considerado umdosmaiores
nomes da literatura italiana
deste século.

Nos textos reunidos em Os
Amores Difíceis (tradução de
Raquel

-

Ramalhete;
Companhia das Letras; 258

-

páginas )eleescreveemcontos

e novelas, sobre um tema ba
nal - as relações humanas,
sobretudo as amorosas.

r

Os Amores . são dificeis,
segundo o escritor, por causa
de um fator que está na raiz de
qualquer tipo de
relacionamento: a

comunicação.Relacionar-seé
se colocar numa floresta de
conflitos que, na maioria das
vezes gera frustração. Com

ironia, em um dos contos "A
aventura de um soldado"o
escritorpõeem cenaumjovem

cdque, durante unta viagem de

trem, realiza verdadeiros

prodígios para tentar acariciar _

o corpo de uma viúva que
sentara ao seu lado. Depois de
poucas linhas, não importa
mais quem sejaosoldado, qual
a Índole da misteriosa mulher
- a questão passa a ser a da
incomunicabilidade do casal.

O conto "A aventura de um

esposo ede uma esposa" , trata
de um casal de operários que

. trabalha em turnos distintos.
O amor, que semdúvida existe,
é diariamente bombardeado

pela falta de diálogo. imposta
pelo relógio de ponto.

Calvino. mostra que os

desencontros na

comunicação" existem não só

os relacionamentos

amorosos, como fazem parte
-:> do cotidiano do homem

moderno.

)

\Ja.·aguá do Sul, 07 de abril-de 1993
\ -,

THE

BODYGUARD

Popstar estréia na tela em "O Guarda-Costas"

Videomania

Por Bernardo Aguiar Jr•.
Hobby Video

WhitneyHouston, faz seu "debut"
cinematográfico em"O Guarda
Costas" no papel de Rachel Marron,
uma popstar, perseguidapor tun fã
obsessivo e ingressando no

mundo do cinema, após
conquistar enorme sucesso como

cantora popular, intérprete do con

certoeartistadodisco. Desde quefez
suaestréiaprofisssional soloem 1985,
no clube Sweetwater, de Nova

Yorque, a cantora recebeu inúmeras
honrarias da indústria musical,
enquantodominava asparadas de dis
cos.

vendido de todos os tempos por
intérprete solo ..

O segundo, Whitney, o primeiro
de uma artista solo feminino a eslrear
no .topo das paradas de sucessos

populares. A música títullo de seu

terceiro álbum, "Im Your Baby To
night", também ocupou o primero
lugar de "Singles". Whitney começou
a cantar a os II anos no coro de sua

mãe, e por volta dos 15. gravava
"backing-vocais" para artistas como

Chaka Khan e Lou Rawls. Também
enfeitou as capas de várias revistas
americanas comomodelo aos 18 anos
e cantou lUU dueto com Teddy
Pendergrass no "single + Hold ".
Clavis Daivis, da Arista Records,·
então assinou com ela um contrato

solo aos 19 anos e orientou

Programação
Quinta - 08/04/93
20: 15 - Filme Pornô.
Censura 18 anos.

Sexta - 09/04/93
20: 15 - O Guarda-Costas.
Censura 14 anos.

Sábado- 10/04/93
20: 15 - O Guarda-Costas.
22:00 - Filme Pornô.

Domingo - 11/04/93
20: 15 - O Guarda-Costas.

Segunda - 12/04/93

Sem programação
Terça - 13/04/93

20: 15 - O Guarda-Costas.
Quarta - 14/04/93
20: 15 - O Guarda-Costas.

!WIZARD
( 0

__80 MAS)

GanhoudoisprêmiosGrammy.Ll
Americam Música, e dois Emmy,
alémdemuitosoutrosprêmios ligados
aos sucessosbatedores de recordes de
seus três álbuns, muitos vendidos. pessoalmente suacarreirafonográfica.
Seu primeiro álbum, Whitney Hou-

, Agora começou nova carreira, como
ston, foi o disco de estréia mais estrela de cinema.

Gun 's & Roses
Cover na
Marrakech

Venha curtir a sensacional banda de
São Paulo neste sábado dia 10.

Imperdível!!

Para quem deseja voar alto
Rua Preso Epitácio Pessoa, 820

Fone (0473) 72-3497 -Jguá do Sul.

Meu PrimeiroAmor

(My Girl)

Films de Br/an Graser,
com Anna Chlumsky,
Macaulay Culkin, Jamle Lee
Curtts eDanAkrotd; dirigido
por Howard Zieff

Vada (Anna Chlumski) é
uma garotinha meio

hipocondríaca que vive num
ambienteexcêntricojuntocom
seu pai, o agente funerário
Harry (Dan Akroid).
Mas o mundo de Vada

vira de cabeça para baixo

quando seu pai se apaixona
por Shelly de Voto (Jamte
Lee Curtis), que vem

trabalhar nafunerária como
maquiadora.
É o seu timido vizinho.

ThomasJ. (MacaulayCu/kin,
de "Esqueceram de Mim"),
quem melhor entende Vada,
partilhando seu 'ciúme,
conhecendo sua primeira
paixão, seusmaioresmedos e
quem a força a confrontar
suamais terrívelperda. Este
grande sucesso de bilheteria'
é umahistóriaespecialsobre
dois amigos ainda mais

especiais.

,4� HO- eJiaJo
�e�

#_ -

Nataçãopara todas as
idades durante o ano inteiro.

\
-, �m��rPlJ)

ESCOLA DE NAlA'ÃO

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Campanha Pró Segurança
. o

Coletes para conflito
da ex-Iugoslávia

G
A Federação Internacional dos

Editores de Jornais (FIEJ)
desencadeou uma campanha junto
aos seus associados, com vista à

aquisição de coletes à prova de

bala. Esse equipamento será

destinado aos jornalistas que
cobrem os contlitos na ex

Iugoslávia, buscando preservar a

vida desses profissionais.

Em correspondência enviada à

ANJ (Associação Nacional de

Jornais), assim como seus demais
43membros,odiretorgeraldaFIE.T,
Timothy Baldin, diz que um colete
de boa qualidade está custando

em tornodeUS$ 1.500 (cerca deCr$
40 milhões). E lembra que, na

impossibilidade dcparticipardessa
campanha, uma boa forma de
contribuir "é divulgando-a através
dos jornais de todo o mundo". Ele

acredita que esta é, também, uma
boa forma de se solidarizar aos que
enfrentam esta dura realidade".

Segundo a organização não

governamental Reporters sans

Frontieres, dos56 jornalistas que
foram mortos em 20 países, II
estavam no exercício da profissão
na ex-Iugoslávia, e que comprova
a violência dos conflitos naquela
região (ANJ, n" 66).

Escravos de Jó
Por Eugênio Victor Schmöckel

Nosso colegaWilsonSilva,do
MunicípiodaCidadedos Tecidos,
na ed. n" 18;;2 registra uma

constatação. Partindo de quem
parte e conhecendo o ilustre

jornalista de longa data pela
maneira séria como encara as

coisas, transcrevemos para o

conhecimento dos nossos leitores
a matéria' abaixo e se convida os

leitores para que reflitam sobre a

necessidade ou não áé mais uma
Lei Áurea para libertar também

aqueles que não sejam
negros:"Acredite se quiser: a

direção nacional da Comissão
Pastoral daTerra (CPT)divulgou
documento que denuncia a

existência de 16.442 pessoas
escravizadas em 19 propriedades
ruraisdenoveEstadosBrasileiros.
Os números menores são do ano

passado.
É mole ou querem mais?
No Mato Grosso do Sul está o

maior número, 8.235 e, pasmem,
no Rio de Janeiro há quatro
escravos. Aqui pertinho de nós
nó Rio Grande do Sul, existem
3.450 e no Paraná, 50. Santa
Catarina não está na lista. Graças

a Deus. O triste é saber que o

número é ainda maior que este

divulgado pela CPT. Semana que
vem, aqui, números de outros

países.
""

E não vamos muito longe,
ficando por Brusque mesmo.

Existe gente poderosa, que
emprega funcionários que são
verdadeiros escravos. Um rapaz
me procurou para denunciar que a

sua namorada trabalha quinze
horaspordia numa casa de família
- gente super conhecida da
sociedade local - e recebe um

salário superminguado. O certo é
trabalhar oito horas por dia e tudo

quepassadissoéconsideradocomo
hora extra, o que lião está
acontecendo com a moça em

questão. Isso é uma forma· de
escravidão, semdúvida.Olhovivo,
porque esta coluna não brinca em

serviço, sabem ...

"

O nossoqueridoPadreElemar
Scheid que lá exerce seuministério
deve ter ficado muito triste coma
leitura destamatéria. Pois é, como
sediz: as coisas acontecemquando
a gente menos espera...

CORREIO
DOPOVO
Nemgrende, nem pequeno,

apenas umJORNAL

06
o

Um tiro
noescuro

Outro dia lemos na Tribuna de

Minas um editorial que co mentava
os livros "Mil dias de solidão", de
Claúdio humberto e "Passando a

Limpo"(tíulo provisório), de Pedro

Collor, ambos tratando dos mesmo

problema, em linguagens
diferentes. "o perfil degenerado,
corrupto e doentio de homens e

mulheres que a frágil democracia
brasileira elege como heróis, para,
em seguida, descartar como vilões".

Ocupa-se o articulista do ex

presidente no seu enfrentamento de
.

um dispendioso processso e que,·
vencidas as barreiras poderá vir a ser
eleito deputado por São Paulo e,

inclusive do seu irmãoPedro, que as
Requisas de jornais paulistas
garantem, caso se

candidatassem,"umEstado quehoje
acalenta urna mal disfarçada mágoa
em relação ao presidente Itamar

Franco e aos ministros de sua

equipe". Lembra Edson Arantes do

Nascimerito (Pelé),para quemopovo
não sabe votar.

"Não por culpa do povo, é claro
- diz o editorialista - mas de toda a

máquina administrativa nacional,
que prefere manter a sociedade em

sua desinformaçãohistórica - produto
da ignorância - a investirnaeducação
e na formação do caráter político do
indivíduo".

E conclue: "Deste modo; e com
todas as ameaças que políticos
carismáticos e oportunistas possam
representar, a sociedade brasileira
vai novamente às umas no dia 21 de

. abril participar às escuras de um

plebiscito que poderia representar
muito para seu futuro. os brasileiros
vão às urnas absolutamente
convencidos de que o

parlamentarismo, por exemplo, tira
orespeitodocidadão de votarno seu
candidato à presidência da

República. Boa parcela da

população, pormais infantil que isso
possa parecer, vai votar contra a

monarquia porque a escravatura
fosse reintegrada à vida nacional. E
uma parcela imensa deste mesmo

eleitorado vai votar contra o

presidencialismo em função do

efeito Fernando Collor.

Os brasileiros, é bom que se

repita, vãoparaasumasnopróximo
dia 21 de abril às cegas. e deste

modo, tanto pode-se eleger um
monstro quanto um ideal perfeito
de forma e sistema de governo que
mais contribuiria para este delicado
momento da vida nacional. Mas,
lamentavelmente, sem a necessária
lucidez da população para este

gesto".
Além da perda de tempo,

trocamos seis por meia dúzia e a

vida continua ...

Mas é você quem em última
instância decide ...

-

Despesas de exercícios anteriores - 1992

Credor I Especificações Valor
- �C daPropaganda Ltda INF. 056-057-058e059 11.329.323,00

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul

LEIN·1.66�/93
ReconheceDespesasde ExerciciosAnteriores

o PREFEITO MUNICWAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das

atribuições que lhe são conferidas,
FAZSABERa todososhabitantes destemunicípioque a CâmaraMunicipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 19 - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a reconhecer

despesas do exercício de 1992, constantes da relação anexa que faz parte
integrante desta, na importância de Cr$ 11.329.323,00 (onze milhões,
trezentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte e três cruzeiros). .

Art. 20 - As despesas decorrentes do artigo anterior correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, constantes do Orçamento vigente.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições ein contrário .

Jaraguá do Sul, 25 demarço de 1993.
Dlln'al "asei

PrefeitoAfI",icipal
AI/olorJark

SecretáritJ l/eFinanças

.

Estado de Santa Catarina

f.

SI Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul
LEIN" 1.665/93

ReajustaPensão

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ 00 SUL, no uso das

atribuições que lhe são conferidas,
FAZSABER a todos oshabitantesdestemunicípioque aCâmaraMunicipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 10 - Fica reajustada para 01 (um) salário mínimo mensal, a pensão
concedida às SenhorasHERTADUWE eEMÍLIADE SOUZA, a partir de
1 dejaneirode 1993.
Art. 20 - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de

dotação própria doOrçamento vigente.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os
seus efeitos ao dia 01 de janeiro de 1993, revogadas as disposições em
contrário.

Jaraguá doSul, 25 demarçode 1993.
Durval Vasel

PrefeitoMunicipal
AdolarJark

SecretãriodeFinanças

Centro Educacional Evangélico
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PelopresenteEditaI ficam convocados todososprofessores e funcionários
doCentroEducacionalEvangélico;a firn de sé re�1irem emAssembléia
GeralOrdinária, a serrealizadanodia 17 de abril de 1993, i10 salãodesta
entidade, situada àma Esthéria Lenzi Friendrich, 130, nesta cidade, às
7h30min em primeira convocação ou às 8 horas em segunda e última
convocação, com qualquernúmerode associados presentes, para tratarem
da seguinte-ordem do dia:

.

- Eleição e posse daDiretoria da Associação dos Professores do Centro
EducacionalEvangélico.
- Discussão e aprovação do estatuto da Associação dos professpres e

foocionários.· '

- Assuntos gerais.
DiretoriadaAssociação tiosProfessores eFuncionários

Jaraguä do Sul, 07 de abril de 1993
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Esportivas
o último adeus
No último domingo, dia 04 de abril. às 12h55min.

faleceu em Curitiba, o-professor de Educação Física, de
Guaramirim, LuizAruônioRebela/o. o Tó. Aos 33 anos. ele

já lutava a mais de dois, contra um tumor que apesar de

irreversível, não foi capaz de abatê-lo,. ou tirar-lhe a

vontade de viver. Não se perdeu somente um apaixonado.
e homem dedicado, pelo esporte, masperdeu-se um amigo
de todas as horas, umpai emarido exemplar, e também um

filho querido. Dentre todos os adversários que enfrentou,
nas quadras, pistas e campos que pisou, nenhum foi mais
desleal, que a doença que o levou embora. Luiz Antônio,
lecionou em escolas de Guaramirtm, Schroeder e Jaraguá
do Sul, seguindo os caminhos do pai, professor Dirceu,
sempre no esporte. Seus alunos ele passou não só lições
de como vencer, mas principalmente de como ser um

perdedor digno e honrado. Dele só restam boas

recordações e seus amigos sabem disso. Nós que também

tivemos o privilégio de contar com sua amizade, - não

poderíamos deixar de saudar-lhe com estaspalavras, que
imaginamos ser, uma última homenagem à grande figura
humana que foi Luiz Antônio Rebelato, o amigo de todos,
Tó. Descanse em paz.

.

ADJX Otacílio Costa
A equipe da ADJ joga hoje à noite no Ginásio Arthur

Müller, contra o time de Otacílio Costa, em mais um

amistoso de preparação da equipe jaraguaense, para o

campeonato estadual que disputará neste ano. Também
está confirmado um amistoso de ida e volta, com a equipe
da Enxuta de Caxias do Sul.

SERAmizade
A Sociedade Esportiva e Recreativa Amizade da

localidade de Três Rios do Norte, em Jaraguá do Sul,
realiza no dia lOde abril, o sensacional baile dé Páscoa
com a animação da Banda Aurora de Jaraguá do Sul.

CursoDpf> de Pessoal
Devido a constantes alterações na legislação

trabalhista e Previdenciária, em nosso País, a
Fadei Cursos Empresariais, com sede em

FlorianóPolis,{ealiza nos dias 15 e 16 destemês,
no auditório dm Centro de Treinamento do Senai
de Jaraguá do Sul, o mais atuante treinamento
sobre este tema.
'O curso de Legislação Trabalhista e

Previdenciária, é dirigido a contabilistas,
advogados, administradores epessoas que atuam'<, ,.

np setor de pessoal.
-

O treinamento será ministrado pela advogada
de�ão Paulo, especialista em direito do trabalho,
Ora. Alayde Terezinha Barato. Maiores

informações, pelos telefones - (0473) 72-1065-
Jaraquá do Sul e (0482) 46-0231 - Florianópolis.

Ja.·aguá do Sul, 07 de abril de 1993

Joaçaba levou 3x1 com estádio lotado

] Juventus vence e sobe
o •

para a vice

......... , ," ....

,', ',. '.', _':'_' - � ..� .. ,', .

Ix2
.

Caçadorens Class Equipe PG J V E D Gp Ge SG
l° Criciúma 22 13 10 2 1 27 11 16

3xl Joaçab 2° Juventus 17 13 8 1 4 20 12 8

Ix2" Criciúm ..,0. Tubarão 17 13 7 3 3 22 14 8

lxI
4° Marcílio Dias 16 13 6 4 3 24 15 9
5° Figueirense 16 13 6 4 3 19 11 8

OxO Araranguá 6° Joinville 16 13 6 4 3 13 8 5

arcílio Dias 4xO Internaciona 7° Chapecoense 14 13 6 2 5 15 14 1

3x2 Chapecoens
8° Araranguá 13 13 3 7 3 11 11 O
9° Concórdia 12 13 4 4 5 17 22 -5

[f?rõ�im� rodada 10° Brusque \) 12 i 7 4 7 9 -2

Quarta-feira (dia 7) 11° Caçadorense 8 13 2 4 7 10 19 -9

Inter x Brusque 12° Avaí 8 i3 1 6 6 12 24 -12

Domingo (dia 11)
13° Joaçaba 7 13 1 5 7 9 23 -14

Caçadorense x Criciúma
14° Internacional 5 12 1 3 8 9 22 -13

Juventus x Joinville R�lamentoJoaçaba x Araranguá
.

Na. rimeira fase todosjogam contra todos, em turno e returno para

Brusque x Figueirense definir os dois quadrangulares e hexagonal da segundafase.Em caso

Avaí x internacional de igualdade em pontos, os critérios de desempate entre pesquisas,
Tubarão x Marcílio Dias oela ordem. nessa primeirafase, são os seguintes: 1 o)Maior número

Chapecoense x Concórdia '(Ie vitórias; ;:0)Maior saldo de gols.: 3°)Maiornúmero degolsafavor:
W) Confronto direto' e 5°) Sorte1o. - .

,:. 07
"__ o

Jaraguá do Sul - Depois de

levar um grande susto, aos 4

minutos do primeiro tempo, a

equipe do Grêmio Esportivo
Juventus, saiu para o jogo, reagiu
a tempo e soube vencer a equipe
do Joaçaba para subir para vice

liderança do campeonato estadual.
Para quem pretendia manter-se

entre os oito pli�eiros, a segunda
colocação supera as expectativas
do torcedor mais otimista.

M dd'
.�

as a ver a e e que o time

acertou o passo, o grupo está

integrado, e issoé que é importante,
assegurando urna campanha de
alto nível. Para a torcida resta a

vitória mais importante de todas
até agora: sobre o Joinville. Os 2 x
O do primeiro turno, estão

atarvessados e pode ser funda
mental para as pretenções da

equipe a vitória rro próximo
domingo, no João Marcatto.

O Juventus foi a única que não

perdeu, sequer um ponto, dentro
de casa em jogos fora teve um

rendimento de 35,71%. Em todo o
certame o "Moleque Travesso",
acumula um aproveitamento de

655,38%, considerável bom, para
quem pretende uma classificação,
em melhores condições, para. a

próxima fasedo campeonato, mas
é precisomanter o volume de jogo,
bem como a força de vontade,
porque o time jámostrou que tem

condições, se não "pipocar "
no

meio do caminho.

- liderança
Foto' Kifoto

É'der, artilheiro com 8 gols
,

Eder: artilheiro implacável
O capixaba, de Baixo Gandú, campeonato estadual com 8 gols. É

está alegrando a torcida juventina der, 3 1 anos, tem contrato até
e aterrorizando os adversários. Já agosto, com o moleque travesso,
foi chamado de "o carrasco do ele é odono dopasse. O presidente
Leão" depois dos três gols contra o presidente Panstein que prepare
o Avaí e agora, nada mais, nada o caixa para a renovação. Vai ser
menos, é o novo artilheiro do duro.

'•••••.... ··.·f3�t\·SSIFIç;�ç�a•• '1_)\1)c.(EANlPEONt\TO··
..
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alnuçansaOPrSende-m,
desde cedo, cernovotar

- - realizaram um
Iluminação pública

,

Notamos que há várias semana /1'2.1' luminárias estão acesa.\()
durante o dia inteiro, além da noite, funçãotn para qual existe. Elas
ficam na 17/0 Cel. Procópio Gomes de Oliveira. emfrente às cas,as
de número 99. 129 e 215. Afé agora ofiscal, seja da Ce/esc. seja da

prefeitura conseguiram se aperceber disso. Depois a TlP é alta e

ninguém sabe porque: Quantas destas podem estar ligadas
diuturnamente, e ninguém faz nada.

Pós-Graduação
Estão abertas as matrículas, até o dia 16 deste mês, para dois

cursos de pàs-graduação, na FERJ. ambos lia área de magistério.
Um deles é específico lia metodologia da educação pré-escolar eo
outrodo ensinofundamentalde laa 4asérie. 35 vagas são oferecidas.
para cada curso, que começam em julho deste ano e terminam em

julho de 94. As aulas são ministradas em períodos intensivos de

férias. O custo é de Cr$ 1.250.000.00. lia l+paroela de-um total de

13. Maiores informações lia FERJ.

Conservação emanutenção da rede escolar
Continua sendo prioridade da Secretaria de Estado da

Educação. através do envio de verbas para que as SEREs atendam

as solicitações das APPs no tocante a manutenção e reparos
necessários e serem realizados nos prédios escolares..

Este projeto, segundo o Deputado Paulo Roberto Bauer. visa
atender uma antiga reivindicação das diretorias e APPs das
escolas que precisavam, mesmo sem recursos, 'trocar lâmpadas,
fechaduras. vidros. etc. mantendo assim, durante anos, os prédios
escolares em bom funcionamento. '

Ag01'a ficará mais fácil para as comunidades escolares
administrarem suas escolas, mantendo-as em plenofuncionamento
para bem atenderem os educandos, SI/('} principal função.

Limpeza de terrenos
A prefeitura de 'Jaraguá do Sul, através da Secretaria de Obras

e Serviços Públicos, está solicitando aos proprietários de terrenos

baldios no perímetro urbano para que providenciem a roçada e

limpeza dessas áreas.
A responsabilidade é dos proprietários, cabendo à prefeitura a •

limpeza das vias públicas e logradouros.
Como se trata de III/ui medida indispensável para o

embelezamento e urbanização, a cidade precisa de cooperação e

compreensão dosproprietários, colocando-se aí, verdadeiramente,
o sentido de parceria, com os deveres e as obrigações de parte a

pane sendo cumpridos em favor da cidade.

Curso de oratória
Nos próximos dias 26 à 30 de abril, será realizado o segundo

curso de Oratória, Dicção e Desinibição, promovidopelo Clube de
Oratória e Liderança de Jaraguá do Sul, objetivando desenvolver
o nível de comunicação humana e a arte de falar em público para
todas aquelas pessoas que necessitam desenvolver seu nível de

comunicação verbal.
O curso será realizado na Associação Comercial e Indústrial'?

deJaraguádoSul, sempre das 19às 23 horas, tendocomo instrutores
membros integrantes do Clube deOratória e Liderança de Joinville.

As inscrições e reservas podem ser efetuadas através dos fones
71-0667 ou 72-0030, 110 horário comercial.

Churrascaria PAVANELLO

21 Variedades de verduras
06 Variedades de quentes
03 Variedades de carnes

.01 Variedade de cary.e ao molho
01 Variedade de peixe

0,8 Variedades de sobremesas

plebiscito na escola
Jaraguá do Sul- No dia 31 dc

março último o Centro Educaciona I

Evangélico realizou um plebiscito
interno para saber a opinião dos
ulunos de 5" a 8" séries c do 10 ano

do 2° grau em relação às formas e

sistemas de GOV0l110

A turma do 10 ano do 2° grau,
que organizou todo o plebiscito,
dividiu-se em vários grupos: três
deles ficaram encarregados pela

r nropaganda eleitoral, um pela
""formulação das cédulas, outro

grupo responsabilizou-se pela
confecção de três umas, outro pela
coleta de votos de professores e

funcionários, um para organização
da votação dos alunos, outro grupo
realizou a apuração dos votos e um
último grupo processou a

divulgação do resultado da

apuração em forma de cartazes e

gráficos.
A cédula confeccionada

especialmente para este plebiscito
intemo, foi elaborada de tal modo

que houvesse entendimento por

parte de todos os alunos e

funcionários e que, após a

apuração, não acontecesse o caso

de aparecer uma monarquia

Política

Flagrante da votação no eEE e abaixo omodelo da cédula eleitoral
( do colégio)

Modelodacédula:

o Monarquia Parlamenrarista

FORMAS E SISTEMAS DE GOVERNO

O República O Parlamentarisra

O Presidencialista ..

presidencialista.
Logo após a votação, houve a

apuração, seguindo-se o resultado
da mesma, que apresentou os

números abaixo:

Votantes

República Presidencialista
República Parlarnentarista
Monarquia Parlamentarista
Nulos

293

1St'
98
29
8

Os triques e�-traqu,es do plebiscito
1) - Agora que a hora está chegando,

em que nem os xingamentos motivam os

eleitores, a inevitável apelação para a

força bruta. O jornalmineiro Tribuna de

Minas traz a notícia de pressões das ditas

"forças ocultas" e a "resistências" dos

que estão sendo pressionados:
"Do publicitário Duda Mendonça -

responsável pela campanha
parlamentarista em rádio e televisão -,

sobre as pressões que estaria recebendo

para mudar o discurso de campanha:
- Nunca vi tanta fofoca e tanta

plantação de notas nos jornais. A

campanha vai seguir o seu curso normal,

08

Almoço ejantar

� Cr$ 75.0�O,OO
Oferecemos Buffet com:

,___------� - ----�--

de acordo com a estratégia definida desde
o início: uma primeira fase, didática,
para esplicar o que é parlamentarismo e,

depois, como ocorre atualmente, é a fase
da aliança do didatismo com "denúncias"
contra o sistema presidencialista.

_
Pois é, apesar das pressões, sem

mudanças ...

O parlamentarista José Genoíno, por
exemplo, cancelou sua participação em

um debate na FIESP sobre formas e

sistemas de govemo. E explicou rápido: .."em nome do silêncio democrático".
Pode-se acreditar ainda na eficácia

do plebiscito? Cada um responda como

quiser!
3) - E amonnrquia que é bombardeada

pelos republicanos, padece com a

soberania do rei, que se confunde com

figura do Estado e a proclamação de Luiz
XIV: "L'État c'estmoi!" - Pois, é! Como
aconselhar a votar com tantos maus

conselheiros .. ,

2) - Ao que tudo indica o mesmo com
algum sacrificio, o PT e o PDT eitão
conseguindo enquadrar os- seus

parlamentaristas .fi decisão dos ,partidos
de pregarem o presidencialismo para o

plebiscito de abril.

, i
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Churrascaria PÁVA�ELLO
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Rua: Joinville )
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