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i. Comércio

I� Mais*11ojasparaatender
aos turistas

I.-A direção do Portal de

.Jaraguá, realizou ontem,
durante um almoço no

restaurante do portal, o

lançamento do plano de

construção e venda. de
mais 41 lojas. 'que serão

. incorporadas ao

empreendimento. Página 8

Indicadores
-

.,
Dólar
Paralelo

ompra r

Venda Cr$ 34.900,00
Fonte: IIF Assessorin

Turismo

Compra..(27/04 Cr$34.IOO,OO
Venda .. (27/04) .cr$34.4oo.00
Fonte: BD

Comercial

Compra.(27AM) Cr$30.974,(X)
Venda .... (27/04) Cr$30.023,lO
Fonte: en

TR
TRD (21 /(4) 135,87700790
Taxamensal (prcv) 27 ,80%
UFIR
Tx dia(27/4) Cr$18.585,23
Mêsabtil. .cr$ISJ 18.40

Poupança
Indiccp/28/4 27 .5(186%
CUS
Valormedio ... Cr$S (l7ó.205.()(i

Vmiayãouomês 23,2S'Y<,
Salário mínimo
l-cvcrciro-.. Cr$1.2S0.70(),()O
Março/!\bri 1..,.Cr$1 70') .400,00

/

VOCÊ PEDIU O

It
�

FEZ
INVEST CONTA

Futebol

Juventusjoga
com Inter em

Lages hoje
O Grêmio Esportivo
Juventus. joga hoje à noite

contra o Internacional de

Lages. no Estádio Vidal
Ramos Júnior. O time do
técnico Picolé, precisa de
uma vitória, depois do

empate com o Brusque .

.

� domingo. Página 11

Bombeiros

Satlcr quer
-

corporaçao
reconhecida
O presidente do Conselho de
Administração do Corpo de
Bombeiros Voluntários de

Guaramirim. ínformou que
a corporação busca o

reconhecimento de utilidade

pública federal. através do

Deputado Federal Luiz.

Henrique. Página 6

"Fico no PTB"

Vaselnegou
aproximaçao
ao PMDB
o prefeito Durval Vasel, '

declarou ontem durante
entrevísta coletiva. que não

procedem as informações
ele que ele estaria se

aproximando elo PMDB. Ele
disse que não pensa em sair

do P1'B: Página 3 �

FONE (0473) 76-3200

Euforiana chegadado caminhão d'água naVilaCarolina. Falta de abastecimentojá dura-I anos

Moradores recebem água em caminhões Pipa

o drama da falta de

água emGuaramirim
A população de várias

localidades do município de

Guaramirim. ainda sofrem
com a falta d'água. São

regiões não atendidas pela
rede de abastecimento da

Casan . AVila Carolina é um

comunidade reivindica esse

beneficio a maís de quatro
assistência. O Motorista de

ônibus. José Araújo.
mostrou um poço artesiano
construído pela prefeitura
há dois anos. mas que até

hoje n
â

o entrou em

tuncíonamen to.

Página 7,

FAX (0473) 76-0304

anos.

__ A prefeitura fornece

água aos moradores através
de caminhões. três vezes por
semana. Os moradores

caso desses. onde a reclamam a falta ele melhor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NDICADO'RES ECONÖty1ICOS
Plano sem choques ortodoxos dá um alento ao,mercado

Medidas do Governo aqradani
UFIR

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
01111/92
01/12/92
01/01/93
01/02/93
01/03/93
01/04/93
02/04/93
05/04/93
06/04/93
07/04/93
12/04/93
13/04/93
14/04/93
15/04/93
1.6/04/93
19/04/93
20/04/93'
22/04/93
23/04/93
26/04/93
27/04/93

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
15.318,40
15.514,30
15.712,65
15,913,54
16.116,99
16.323,05
16.533,59
16.749,88
16.969,00
17.190,99
17.415,88
17.643,71
17.874,53
18,108,36
18.345,24
18,585,23

Ql

realmente ná o podemos
avaliar se os criterios de

distribuição dos recursos,

para a agricultura são ou

não coerentes, porque não
sabemos quaís os critérios

usados".
Vicente Donini declarou
ainda que o crescimento de

2,5 a 3% do PIB, até o final
do ano, é perfeitamente
viável, pelo fato de que a

economia nacional não tem

mais o )que caiu e "esta

previsao de crescimento
está longe de restabelecer
o PIB de 10 anos atrás. É
um crescimento, na

verdade, fímído diante do

que declinou a economia".

Jaraguá do Sul- O Plano de

Ação, divulgado pelo
Presldent.e It.amar Franco.

repercut.iu em Jaraguá do

Sul e região, no t.ocante ao

conjunto de medidas
adotadas no plano. Na

opinião' do Presidente da

Associação Comercial e In

dustríalde Jaraguá do Sul,
Vícente Doníní. o conjunto
de medtdas é bom, "pelo
menos ele dá um alento ao

mercado . e se 'cumprido,
poderemos ter encontrado o

camínhó- (Ia retomada do

crescimento, filas tudo isso

depende da capacidade do
. governo Implemeritar o

plano" .. ressaltou.
-

Doníní �psse que "temos de

espera� para saber se o

goverriç. terá forças
suficientes para reduzir as

despesas das estatais, ao

patamar estimado, para que
sejam possíveis as

liberações de recursos para
o plano de habitação, que
poderá gerat muitos

empregos em todo o Brasil"
O presidente da ACIJS,
também destacou como

positivo os incentivos

previstospara a agricultura,
observando que a primeira
vísta 'os usineiros podem
estar sendo mais

beneficiados, "mas não

podemos esquecer que a

cana-de-açúcar é uma

importante fonte energética
para o país, - dependemos
muito da importação de

petróleo -, além do que o

açúcar é um iten de

destaque na pauta de

exportações, então

c'2,nsul11o. A <par tír do
momento em que os

investimentos no mercado
financeiro não torem
atraente á população,
pasaa-se imediatamente ao

consumo". Ele explica que
isso impede que se tenha
uma taxa inflacionária
abaixo de 15%, pelo tato de

que, abaixo disso, as pessoas
ficam ínsatísteítas com os

rendimentos de poupança e

outras aplicações.

"O Brasil é o único país que
tem inflação com recessão,

porque o povo paga caro os

produtos. mas não deixa de

comprá-los, ao contrário do

que se observa em outros
\

países, cm110 á Argentina
onde a economia recuperou
se a partir de urna recessão

fortíssima", salientou Heinz ..

A grande vantagem do

plano, na opinião de Heínz

,Fuck, é o que ele não

anunciou, ou seja,
congelamento de preços,
tablítagem, etc. "Temos que
nos conscientizar de que em

país 'de 32 mundo não se

pode comer caviar com 2
dólares", tinalízou..

Mercadão de Calçados
Catarinense Ltda

Especulação

Para o economista Heinz

Fuck, da HF Assessoria

Factoring Fomen to

,Comercial Ltda, empresa
que atua

.'

diretamente no

mercado financeiro, "o

Brasil tem uma cultura
inflacionária que foi
formada durante gerações
e a redução da tnflação,
passa por uma mudança
desta mentalidade. As

pessoas remarcamospreços
por conta de um possível
futuro congelamento e isso 6

prejudicial" .

Fuck disse ainda que o

brasileiro não sabe ter
dinheiro no bolso porque
isso, no Brasil, gera
inflação,comoalto consumo.
"O juro real no nosso país. é
necessário sob pena de ha
ver uma explosão no

Atenção!Aguarde!
Em maio mês das mães e das noivas o Mercadão de

Calçados Catarinense vai liquidar todo seu estoque a.

preços nunca vistos.
Não perca!

Mercadão de Calçados Cat�rinense
Onde voe' compra o melhorpelo menorpreço.

Av. Mal. Deodoro, 345 - em frente ao Breithaupt

Agora em Jcroquó do Sul

'Dolar
Cambio . e Turismo Lida.

Filial7
.

Av. Mal Deodoro, 88 - 1'0 andar, sala 14
Fone: (0473) 72-3294
Jaraguá do Sul - SC

Credenciamento Banco Céntral do Brasil nO 1552/0707

01/04
02/04
03/04
04/04
05/04
06/04
07/04
08/04
09/04
10104
11Al4
12/04
13104
14/04
15104
16104
17104
18/04
19/04
20/04
21/04
22í04
23/04
24/04
25/04
26/04
27/0,4 -

28/04

25,8100
26,1528
26,4985
25,2297
23,9755
24,3133
25,9130
27,5334
26,2561
24,9916

, 23,7398
22,5161
22,8656
24,4467
26,0482
26,4724
26,8981
25,6431
24,4006
24,8193
26,4903 .

26,4903
26,9160
27,3432
26,0839
24,8370
25,2572
26,9340

26,4390
26,7835
27,1289
25,8558
24,5953
24,9348
26,5425
28,1710
26,8873
25,6165
24,3584
23,1286
23,4799
25,0689

'

26,6784
27,1047
27,5325
26,2713
25,02::16
25,4433
27,1227
27,1227
27,5505
27,9799
26,71.43
25,4611
25,8834
27,5686

1,286874
1,286874
0,000000
0,000000
1,286874
1,266874
1,286874
0,000000 ,

0,000000
0.000000
0,000000
1,286:874
1,286874
1,286874
1,338738
1,338738
0,000000
0,000000
1,338.738
1,338738
0,000060
1,338738
1,338738
0:060000
0,000000
1,338738
1,338738
1,338738

110.28506407
111,70429389
1'13,14178740
113,14178740
113,14178740
114,59777965
116,07250868
117,56621562

'

117,56621562
117,56621562
117,56621562
117,56621562
119,07914468
120,61154323
122,16368182
123,7991'1318
125,45645895,

125,45645895
125,45645895
127,13599224
128,83001008
128,83801008
130,56281348
132,31610748
132,31070748
132,31070748
134,0820010
135,87700700

CORREIO DO POVO
'Fundado em 10 demaio de 1919 - Diretor Gel'al: Eugênio Victor Schmöckel • Jorn. ORT/SC 729. Dir. Empr. n° 20 - OiJ,elor
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Redação:administmção e publicidade: Av. Mal Deodoro. 122, l° andar - CEP 89251-700/Caixa Postal 19 - CEP8925I ,970 -

Jaraguá do Sul- Fone (0473) 72-3363 - Fax (0473 )'71-036:) - J)jagrnm3ção: Jaime de Borba DRT/SC 32 - Composição: Darlon
Declcverson e Adriano Trentini - Composição a laser e fotolito: CORREIO DO POVO - Arte fmal: Arialves Laus - Fotolitos:
Cesar Junckes -Jmpressão: Jornal de Santa Catarina, Associado a Adjori e Abrajori. Os artigos assinados não refletem a optnião

, dojornal. Circula na microrregião (Ja Amvali e em mais 93 cidadesdo Estado, Pais e Exterior.

)
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epercussao

Mineiros não são
culpados nem aloo
Na ed. 3.746, -p.Z, a título. de

editorial apareceu�O Povo está
Farto. de Tudo. e, não. tendo :

'assinatura, considera-se como.

refletindo. a opinião da direção. do.
jornal.

Mineirosque residemem nosso

meio. e colaboram na construção
de um Jaraguá à altura de suas,

tradições, _sentiram-se
desconfortáveiscom as colocações
ao.mencionarque "frustrada" esta
tentativa de antecipar a saída do.
atual Presidente da República.,o
que aconteceria caso. 0.,

.

, parlarnentarismo fosse vitorioso
no plebiscito-, o. Governo Federal
tem a obrigação de fazer a Nação.
crescer,mas para isso. deve· .recurso da União, necessitando.
abandonar seus "casinhos"- . dos préstimos dê Orlando.
.ligações do. presidente _c�m o. Rosskamp par.a conseguir incluir
chamado. "grupo de Juiz de Fora" , recursos no orçamento do. ano. que
e concluindo que "estána hora de vem. CEd. �.745, de 21�04-93).
acabar com tudo. isso.", e "até

parece sina que no B-rasil o.s,

governantes não. dispensam os

seus "casos".
Lemos e relemos o. artigoe,

salvo melhorjuízo, não. nos parece
termos faltado com o. respeito. aos
irmãos das Minas Gereis e,

especificamante, os que residem
na trepidante e culta Juiz de Fora,

eis que se fala abertamente na

Capital da República no "grupo.
de Juiz de Fo.ra";que aconselha,
comoaconselharamCollore, mais
distante o. próprio. finado. Getúlio.
Vargas, mesmo. -se sabe';do. em
dados colhidos no Congresso
Nacional- Na ComissãoMista de
Planos, Orçamentos Públicos -

Sistema de Informações
Orçamentárias - o.s deputados
federais tiveram emendas
atendidas pelo. relator geral para
Juiz deFora, noOrçamento, de60
bilhões ( Trib. de Minas, de 17-

03-93), enquanto. o. nQSSo. prefeito.
Durval Vasel reclama não. ter

sido contemplado com nemhum

-

Levamos, pois, a Citação. que
aborda o. "grupo. de Juiz de

.

Fora'como força de expressão,
co.m o. que damos, também, uma
satisfação. ao. estimadíssimo casal
Ênio. Frossard (Mayerli) Paixão,
para que continue uma amizadee,
benquerença que já dura quase
três decênios.

No dia dasMÃES de o seu recado no

CP Classificados
Fone: (0473) 72 - 3363

e negou qua quer reaproximação,- . ". ....

, ,-

"Vasel:, "Estoú bem no ..

PTB
�

'.'

e: não ooú sair"
J�ráguá do Sul - O

prefeito. DUIVal Vase}, de

Jaraguá do Sul. disse
ontem durante a entrevista

coletíva que não. precedem
as Informações de que ele

estaria se aproximando do

PMDB. cem vistas a

retornar ao. partido. no qual
ínícíou a sua vida pública. '

"Não. há fundamento algum
nesta Informação e

estranhe que alguém tenha
falado. emmeu nome. Estou
muito. bem rio PTB e «tão.

pretende sair:'. .declarou
Vasel, categorícamente.

Ó prefeito.' disse, ao.

CORREIODOPOVO. que na

epertunidade. em que
'filieu-se no PTB, e fez

porque decidira optar por
um partido. menor

- e

reaflrmou que não. saí.Vasel
declarou também que e

Partido. Trabalhista

Brasileire(P'IBl. está aberto.
à colígaçöes, seja com qual
partído, ,

O beato. da reaproximação
de Vasel ao. PMDB, pode ter
surgido. em função de que
muttos trrtegrantes do

partído, Insatisfeitos cem as

suas lideranças impostas,
tenham procurado
reaglutinar verdadeires'

lideres ao. partido.
Em -Jaràguá do Sul, a

exemplo. do que acontece
cem e PMDB à nível

Nacional, muítos militantes
querem a reformulação des

quadres. e que não é

desejado _ per pessoas que
qerem dominar a sigla, mas
que rião reunem' es
atributos. maís triviais,
para isso - a nível Nacional,
e partido. também está ern

crise, e um fato. evidente

disse. foí a renúncia do,

presidente do Pl,\1DB, Oreste
Quércia. no mícío- da
semana.

;

Hoje, em Jaraguá do Sul,
mu

í

tos peemedebistas
sonham cem e retemo. de
um des maioresIíderes do

partido. em todos es ternpos,
DUJVal Vasel, mas isso, de

.

acordo com e próprio.
prefeito, é muito. difícil e

poucoprovável.

dar'aguá Merece Este Empreendimento.
ResidenCial,

.

CONDOMíNIO A PRECO DE CUSTO
. .

• TERRENO CENTRAL CoM2.175m2
EM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA (Rua Max Wilhelm)

• 2 APARTAMENTOS POR ANDAR.

Império do §Jot

• QUADRA D-E TÊNIS.
• SAUNA.
• PISCINA (ADULTO E INFANTIL)
• PLAYGROUND.

(

CONSTRUTORA:
.

E�PAC'()MERlO
Av. Trompowsky, 165
Fl0.�i1mÓpolis - SC

'

RESERVAS PARA AQUISiÇÃO:

.

_.
ENGETEC CREC/934..J

Imobiliária - Eng. Civil FONE 72-2679

ENGETE.C
Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 285

-\} Jaraguá do Sul- SC

:

, Ja.a·aguá do Sul, 28 de abril de 1993- J!3
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I'Dicas -de' leitura J
PorMargit Wagner

Os Filhos da Chuva
de Torcuato Luca de� Tena

O autor nasceu emMadri '

em 1923 e licenciou-se em

Direito em 1946. Em 1961
recebeu o PrêmioPlaneta de
Liieraiura:É rn.eml]r.odaReal
AcademiaEspanhola. Suas
obras têm sido traduzidas

para o
' inglês, francês,

por;tuguês, alemão. chinês. Por
\ várias vezes J.J. Beniiez

(Caválo de Tróia) o cita em

seus livros como seumestre.

OqueOsFilhos.da.Ctuuxi
nos narra é a história de um
professor universitário,

europeu, oculto, sob o

pseudônimodeHansWeber,
'quesofreumaddentedurante
umacaçada.Algofantástico

,� -

acontece: sua memória
amplia-seepenetraemsuas
vidas passadas. Suas

lembranças o perseguem. o
confundemeonqustiam:Aos
poucos, porém; ele as vai

'-.' colocando em ordem -

Comdetalheselenosconta
suasprimeiras encarnações
napeledehomensemulheres
primitivos. DeparamÖ�nos
entãocomnossos ancestrais
antropófagos, emépocasque
os, homens pouco se

diferenciavam dos animais. '

Mc:isaTlQJTQçãodasdiferenJ:es
encarnaÇões se sucede, sem
ordem cronológica, é o leitor
vívecadaumadelas, taloseu
teolismo.
LucadeTenanos levàaos

maias, olmeeas, gregos da
IâadedeOuro,parafecharo
ciclocomamemôriaaflita do.

cego de nascença que -teve
, suavisão reestabetecidapor
Jesus Cristo.

TORCUATO LUCA DE TENA
.. '•.•.. r .. , 1

'Ir. ' I II' 'I' 'I ',I

h'.I�:�"',',\,',I't'.", 4

,,, I ,tl I':' t 't,';f!
I

I I"
I,

I I • I t, .t I • I t I 'I ,

�ftl�Li· :. b l,L\!-tl{�', I.t i
AS REENCARNAÇ6ES DE HANS WEBER

OS FILHOS,
, DA CHUVA

(a,O

SINGLE WHITE FEMALE
Garota

"

Marisol
93

nesta quinta-feira
no

"".,
'

Para quem deseja voar alto
Rua Pres. Epitãcio Pessoa, 820

.

Fone (0473) 72-3497 -Jguá do Sul

- ,.,-

nao perca.

Nadir:Pereira,eleitaGarota
Marisol93, no último dia 24

I Vid,edmOflia
Por Bernardo Aguiar Jr.
Flobby "'(/�o

A cidade da \ <'

esperança
Com Patrick: Swayze. um

FilmedeRolandJofeé. I_.-

"Ele procurava, o 'sentido. '

da vida - e,encontrou uma

noVa razãopara viver...
"

O que sente um jovem
médico quaridd acredita ler

causado a morte dE; uma
. criança na mesa de

operações? O dr. Max Lowe

(Patrick Swayze, de Dirty .

Dancinq - Ritmo Quente e

Ghost - Do Outro lado da

VidaJvaiparaasuperpoooada
Calcutá" na Índia, disposloa �

mmcamaisclinicar.Percausa
de um acidente, Loure é
atendido nó hospitalCidade
daEsperança: O americwlo
se dá conta de milhões de

pessoas que precisam de
atendimentomédico vivendo
namals absolutapobreza e
oprimida por um violento

gangster que dominá boa

pasteâactâaâe,Ashoka (Art
Malik, de007Marcadopara
aMorte). Lowe nssume uma
heróica, luta para, dar
cuidadosmédicos aopovodo
lugarelivrá-lodasgarrasda
quadrilhadeAshoká. O que
lhe dá um enorme estímulo

para viver. Uma
.

superproduçãojil171l1f1apela
mesmaequipedospremiados
A Missão e Os Gritos do
Silêncio. -_

,4'� .no 'edaJa
,�ece/lio
Nataçãopara todas as

idades durante o ano inteiro.

�m�armrPm'
ESCOLA DENATA(ÃO·'

"

\

'(li

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

'

,I

Jaraguä do Sul, 28 de abril de 1993
t('(lg 11; ddr, '.Ih f:�. �.í!l'tc "�b '1.-u.g.fr"ltlAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



atendimentopediátrico noPosto
de Saúde. Há reclamações
quanto a retirada das fichas de
consultas. Por qui a mudança?
Stringari -O fluxo depessoas

que procuravam o hospital para o
atendimentoambulatorial émuito

grande, por isso apenas passamos
a atender as crianças no Posto de
Saúde, onde este tipo de
atendimentodeve ocorrer. Quanto
as fichas, continuam sendo
distribuídas 16 fichas, no Posto
de Saúde.

-

Ainda há falta de pediatras,
sabemos disso. Mas os recursos

não são suficientes, mas logo isso
vai melhorar, peço a população
um pouco mais de tempo.

CP - No es, tudo bem? O
atendimento é normal? _

Stringari - Normal e intenso.
O hospital atende muitas pessoas
neste pronto socorro. Para se ter

uma idéia, num plantão de 48
horas chegamos a atender cerca
de 49 a 50 pessoas,mais de I por
hora, isso num sábado e domingo,
fora os demais dias da semana,

que há plantão noturno.

Setor de Bem Estar Social, reduziu 90%' dos auxilias à população
()Stringari adota critérios rígidos

Guaramirim - Por uma

necessidade de caixa, a política de
atendimentoà saúdeda população
de Guaramirim, teve de passar
por uma reestruturação, que com
o passar do tempo tomou-se uma

política detrabalho, queestádando
certo, pelo menos do ponto de
vista do Secretário de Bem Estar
Social, do município. Um

empresáriodo ramodas conservas,
que herdou a responsabilidade de
administrar a saúde de mais de 20
mil pessoas.

Antônio Vacir Stringari,
promoveu alterações, como a

retirada do atendimento
ambulatorial para crianças do

Hospital, passando para o Posto
de Saúde domunicípioefoi fundo,
no tocante ao relacionamento com
os responsáveis pelo atendimento
médico. Quanto às distribuições
de medicamentos e conceção de
exames não cobertos pelo SUS,
Stringari promoveu um cortever

tical c substancial, gerando uma

economia que atinge cerca de Cr$
80 milhões por mês.

Antonio Strlngari

Nesta semana ele concedeuesta
entrevista exclusiva ao

CORREIO DO POVO.

CP - Como pode se fazer
economia na saúde, o setormais
essencialpara o ser humano?

Stringari - Hoje a prefeitura
municipal de Guaramirim, só dá

remédio para pessoas. que,
comprovadamente. não tenham

-

recursos. Reduzimos, em4 meses,
a 10% do que vinha sendo

distribuído,mas isso não significa
que não estamos atendendo à

comunidade, pelo contrário,
ninguém que, efetivamente, pre
cise, fica sem ganhar, pelo
contrário. O que deve ser dito é

que antes o que havia era um
-

paternalismo que não passava de

politicagem. Outro aspecto, as

ambulâncias da prefeitura
continuam fazendo o trajeto
Curitiba e outros centros, levando
pacientes que precisam de
atendimento, mas com uma,

diferença: só vão as pessoas
doentes e no máximo um

acompanhante. e quando for de
extrema necessidade. Por isso
não precisamos ruais alugar
veículos de terceiros para efetuar
o transporte. Para se teruma idéia,
com essas medidas estamos

economizando 30% em relação
ao que era gasto anteriormente.

CP - Quanto representa esses
30%? Não é um percentual

pequeno?
Stringari - Ele pode ser

pequeno em termos percentuais,
mas para uma secretaria que tem
400milhõesdecruzeiros,pormês,
de recursos para atender à
comunidade é muito, por que
chega a 80 milhões a cada mês
que são economizados.

CP - E o que éfeito com este

excedente de caixa?

Stringari - O trabalho que
estamos efetuando é pautado de
muita seriedade, sem envolver
interesses políticos. Os recursos

que economizamos, são aplicados
no Hospital Municipal Santo
Antônio, na promoção de alguns
melhoramentos, como a

reativação da pediatria, que
existia e acabou-se: namelhoria
das condições de trabalho para os
médicos, bem como para os

pacientes do hospital.
Economizamos de um lado para

. aplicar em outro, mas sem que
ninguém fique sem ser atendido,
apenasestamos adotando sistemas
mais rígidos.

CP - Em relação ao

Jaraguá Shopping Sul

Construção
e

vendas

CONHEÇA AGORA
Lojas com o tamanho que você precisa
* Estacionamento
* Portaria de Segurança
* Praça de Alimentação
* Espaço para eventos ( Desfiles, Exposições, Cinema)
* Área de lazer
* Fonte luminosa
* Opção para restaurante
* Ampla circulação interna
* Opção para mesanini nas lojas
* Ar condicionado central

o centro de compras que sua loja pedia
Moderno, do tamanho ideal, a mais nova atração, o ponto de encontro da cidade.
Dimensionado para atender com conforto turistas e consumidores-da cidade.

Importante
Para adquirir sua loja, você faz as condições. Confira !

Plantão no local
Rua Marina Frutuoso

( Ao lado da cozinha do Sesi)
Inclusive aos sábados

domingos e feriados

71-2357
Fones: 72-3229

71-2117

•

'J.JI_••r�·
CONSTRUÇOES LTDA.

Jara uá do Sul, 28 de abril de 1993 Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



1

Corporação poderáganhar linha telefônica
Artur Müll:r: 36 Q

Satler quer construir:
��,,�:,����,�:�� sede para bombeiros 1\
o 36" ano da morte de AI1ur revelam a pcrsonalidadc que foi

Müller, um dos integrantes da Artur Müller. o que fel. pelo
.cquipe que. com destaque progresso do lugar. tanto quanto
participou do nascimento deste Intendente como quando Prefeito
semanário em 10-05-1919, cDeputadoEstadual Constituinte.

Desde que aconteceu o doloroso No seu tempo, em 1928. inaugurou
fato de seu falecimento, aos 61 com a presença das mais altas
anos e 11 meses. este semanário autoridades do Município de
tem tributado homenagens ao Joinville. de onde oramos o 2"

extinto. não só como cidadão Distrito. a Ponte Tavares
blumenauense que escolhia em Sobrinho. ligando o Município
1918a freguesia de Jaraguá para de Paraty (Araquari) com uma

desenvolver as suas atividades de ponte coberta de [olhas de flandres

moço inteligente que [requentou - hoje foi desenvolvida llha da
o Colégio Santo Antônio do já Figueira. a procura de um novo

então trepidante município caminho rumo à Blumenau. via

fundado porHermann Blumenau. Massaranduba.
A medida que correm os anos, O tempo se encarregará ainda

assinalando a data de seu de ressaltar outras atividades aqui
desaparecimento, vimos acrescer desenvolvidas.
novos dados sobre a vida, toda Por ora ficamos com a-

pontilhada de vitórias e derrotas, homenagem póstuma a um dos
ondeasprimeírasforamemmaior homens que mais lutou pela
número, lutando pelo imprensa livree desatrelada desta
desenvolvimento desta terra, terra, o mais antigo semanário de
passando por todasas escalas do SantaCatarina, que temosa honra
afeto, doamoredoódiodosquese de dirigir há 35 anos.

sentiam atingidos pela sombra Eugênio Victor Schmöckel
queelefaziaaos seus semelhantes. 04/93

Homenagem

Umbilhete
Por José Castilho Pinto

Recebemos e cumprimentoaomotorista
transcrevemosobilheteque da Viação Canarinho no

foi entregue em nossa uso de suas funções que
residência. nummomento fazia a linha Guaramírím
emqueestávamosausente. Jaraguá que desceu do

Com.efeíto.mereceeprecísa banco de motorista e

ser divulgada a atitude do ajudou uma senhora de

motorista da Viação idade a embarcar no

Canartnho, que dessa õnibus. Não devemos

maneira demonstrou somente criticar. mas.

respeito e afeição pelo ente também ressaltar atitudes

humano. "Sr. Castilho. lindasassim. quesucedeu
dentro das possibilidades defronte a Metalúrgica
suas. gostariaquerelatasse Leitzke. Perdoe-me pelos
em sua coluna no jornal erros de ortografia. Do

CORREIO DO POVO. um: amigo José Luiz King".

,

****

H01EL S&Af4SO
106 APARTAMENTOS E SUiTES.

( COM FRIGOBAR, TELEFONE, AR CONDICIONADO,
TV A CORES).

SALAS DE CONVENÇÕES E CONFERtNCIAS.
Restaurante panorâmico com cozinha intemecionsi

e.tcäo o conforto de um Hotel quatro estrelas.

Av. Getúlio Vargas. 52-$ - Centro
Chapecó - Santa Catarina

Fone/Fax: (0497) 22-4444' . Tetex , 492.289
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Guaramirim O

Presidente do Conselho

Administrativo do Corpo de

Bombeiros Voluntários de

Guaramirim, Orlando

Satler, informou no final da

semana passada que
manteve contato com o

Deputado Federal. Luiz

Henrique da Silveira,
durante rápida visita dele

ao município, no sentido de

buscar o reconhecimento da
entidade. como de utilidade

pública à nível federal, o

qiee possíbílítaría o repasse
de verbas através de

Fundação Banco do Brasil.

Satler disse ainda que Orlando Satler

um dos objetivos da sua

diretoria - muito disposta e

atuante, segundo ele -, é de.

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 pelaCEF em

até 20 anos

*Poupança
superfacilitadapela
Construtora&

LncorporadoraJaraguá

CONSTRUTORA E INCORPORADORA
.JARAGUA LTDA.

•••••
..., .

efetivamente. construir a

sede própria da corporação.
"Para isso já começamos a

dar 'crs primeiros passos.
Definhl10s a elaboração de

camês de contrínuíçäo. que
serão distribuídos às

empresas. que certamente,
haverão de contribuir",
destacou ele.
Orlando disse ainda que

é importante que o Corpo
de Bombeiros. além da

linha 193, também possua
outro telefone, "o quepoderá
acontecer logo" .acrescentou.

Ed. Isabelle
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira

RuaCei. Bernardo Grubba, 246 - Fone (0473) 72-0014·71·0347

Jal'aguá: do Sul, 2�rde abril de 1993

A qualidade
e o requinte
ao metro

quadrado
mais
econômico
de Jaraguá
do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Moradores recebem água em carros pipa

População pede por
água há quatro anos

Guaramirim - o sistema de
abastecimento d'água de
Guaramirim precisa ser

ampliado, para que várias
localidades do município, em
franco crescimento. possam
contarcom o fornecímento. Em

alguns locais ainda é necessário

que aprefeituramunicipalleve
água para a população com o

carro pípa, tornando difícil a
vidadosmoradores.AVilaCaro
lna, é um caso destes, onde os
loradores reivindicam o

abastecimentoamais dequatro
anos.

Segundo o motorista de

ônibus, José Araújo, um dos
chefes dasmaisde 100fanúlias

que moram na Vila Carolina,
várias reuniões já foram feitas,
mas atéagora nadade concreto
aconteceu para resolver o

problema. Ele conta que a dois
anos aprefeituraconstrutu um

- poço artesiano, que até hoje
• não funciona. .. O poço tem

uma capacidade deextraçãode
3 mil litros por hera e uma

caixa d'água de 40 mil litros
deveria ser instalada em 91,
las tudo ficou no projeto",
onta Araújo.
Asmulheresdavila, recebem

água três vezes por semana,

que é levada por caminhões

Basicamente, o programa de
AA consiste em 12 "passos" e

12 "tradições", destinados à re

cuperação pessoal do alcoóla

tra, afirmando os seus membros

que o único requisito para parti
cipar das reuniões é o desejo de

parar de beber.

S(;O estes os "Doze passos
de Alcoálicos Anônimos":

- Admitimos que éramos im

ponentcs perante o álcool, que
tinhamos perdido o domínio so

bre nossas vidas.
2 -Viemos a acreditar que um

Poder Superior a nós mesmos

poderia devolver-nos à sanida
de.

Ofuncíonárlo da prefeitura enche a caixad'água, sob ooJharatento
das crianças,

da prefeitura e são

acondicionadas em caixas

d'água colocadas em vários

pontos. Cada um, com baldes
busca a água para suprir suas
necessidades.

O prefeitoMunicipal, Victor
Kleine, aguarda a visita do
Diretor Regional da Casan,
Osni Píske, para buscar uma

solução para os moradores da
Vila Carolina, bem como, de
outros bairros que precisam

Alcoolismo (V)

desde um reforço, até a

implantação do sistema.
Já o chefe da Filial Pólo da

Casan, emGuaramirim, Mário

Sérgio Peixer, informou que é
necessáriodobrar acapacidade
daETA-EstaçãodeTratamento
de Água -, e fazer uma nova

rede de distribuição, para
melhorar o abastecimento. O
diretordaCasan, deverá chegar
ao município na próxima
semana.

\

laterais, através da

instalação de uma bomba

estrusora no reservat.ório,
existente nas inadiações.

oprograma de A.A.
5 - Admitimos, perante Deus,
nós mesmos e perante outro ser

humano, a natureza de nossas

falhas
6 - Prontificamo-nos, inteira
mente, a deixar que Deus remo
vesse esses defeitos de caráter.
7 - Humildemente. rogamos a

Ele que nos livrasse de nossas

imperfeições.
8 - Fizemos uma relação de to

das as pessoas que tinhamos

prejudicado e nos dispusemos c

reparar os danos a elas causa

dos.

9 - Fizemos reparações direins
dos danos cansados a tais pcs
soas. sempre que possiv cl. sal
\'0 quando fazê-lo significasse
prejudicá-Ias ou a outrem.

3 - Decidimos entregar nossa

vontade e nossa vida aos cuida- I () - Continuamos fazendo o

dos de Deus. na forma em que o invcutririo pessoal e. quando es

concebíamos. távamos errados. nós o admiti

_. - Fizemos minucioso e deste- mos prontamente
mido im cntário moral de nós I I - Procuramqs. atrav és da

mesmos. prece e da mcditaçâo. melhorar
Jaraguá do Sul, 28 de -abril de 1993

nosso contato consciente com

Deus, na forma em que o conce

bíamos, rogando apenas o co

nhecimento de Sua vontade em

relação a nós e forças para rea

lizar essa vontade.
12 - Tendo experimcntado 11111

despertar espiritual. graças a es

tes passos, procuramos trans

mitir esta mensagem aos alcoó
latras e praticar estes princípios
em todas as nossas atividades.

•\";0 estas lIS "doze tradi

çõcsile alcoolicos anõni
/l1O.Ii ":

I - Nosso bem-estar comum

deve estar em primeiro lugar: a
rcabilitaçâo indiv idual depende
da unidade do AA.
2 - Somente uma autoridade pre
side. em última análise. o nosso

propósito comum - um Deus
amantíssimo. que sc manifcsta
em nossa conscicncia colcuva
0:0550S líderes são apenas servi-

JoséAraújo, e o poço artesiano que nuncaentrou em funcionamento

Abastecim.ento no Satuca
�O chefe da filial Pólo da
Casan em Guaramirim,
Mário Sérgio· Peixer,

informou que a Casan já
autorizou a realização de

serviços com vistas ao

abastecimento dos

moradores da ruaAgust.inho
Valentin do Rosário e

dores de confiança. não têm

poderes para governar.

3 - Para ser membro de AA. o
único requisito é o desejo de
abandonar a bebida.

4 - Casa grupo dev e ser autôno

mo, salvo em assuntos que di

gam respeito a outros grupos ou

ao AA, em seu conjunto.
S - Cada grupo é animado em um

únieo propósito primordial, o de
transmitir sua mensagem ao al
coólatra que ainda sofre .

(J - Nenhum grupo de A.A. Ja
mais deverá sancionar. financiar
ou cmprcsariar o nome de AA
a qualquer sociedade Oll empre
endimento alheio ;i irmandade.

para que problemas dc dinheiro.

propriedade e prcsugio não nos

ara9tem dc nosso objcux O

promordi al.
7 - Todos os grupos dc .\ .-\

dcv crão ser absolutamente auto

<uficrcntcs. , .....jcirando quaisquer
d

'

d I'
,]

oaçoe.s
.

e ora

O custo da Instalação deste
equipamento está avaliado

em850milhõesdecruzeíros,
que serão cobertos em

conjunto com a prefeitura.

8 - Alcoólicos Anônimos deverá
manter-se sempre não profissi
onal, embora nossos centros de

serviços possam contratar fun
cionários especializados.
9 - O AA.jamais deverá organi
zar-se como tal: podemos. po
rém. criar juntas ou comitês de

serviço diretamente rcsponsá
veis perante aqueles a quem pres
tam serviços.
I () - Alcoólicos Anônimos não

opina sobre questões alheias ii
Irmandade: portanto o nome de
A.A. jamais deverá aparecer em
controvérsias públicas.
I I - Nossas relações com o

público baseiam-se na atração
cm vez da promoção: na impren
sa, no rádio c em filmcs, cabe
nos prcscrv ar o anonimato pes
soal
i 2 - O. anourmato é o alicerce

espiritual. das nossas tradições.
lembrando-nos sempre da nc

ccssidadc de colocar os pnnci
pios acima das pcrson.rlidadcs.
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PORTARIA N° 101/93
Dispõe sobre o Regimento Interno da Fundação

Munlcipa! de Esportes
O PREFElT()MUNICIPAl, !)I:.lARA(i1 JÁ!)( )st Jl..nll
uso <.11.: suas atribuições c com hase no disposto no unig«
23. do Decreto Municipal n' 2.(lú7NJ. dc !') dc abril dc
1993�
RESOI,VE

CAPÍTULOI
DADENOMINAÇÃO,SEDE,FINSEDURAÇÃO
Art. I" - A Fundação Municipal dc I :sportes, instituída
como Fundação Pública, sem fins lucrativos, criada pela
LeiMunicipal n° 1.669/93,de05/04/9J .com personalidadc
Jurídica de direito público, sede nomunicípio de Jaraguá
do Sul, reger-se-á pelas n0I111aS estabelecidas no Estatuto

-Decreton"2.667/93,dc 19/04/93,enoprcsenteRegimento
Interno.
Ali. 2" - A Fundação Municipal de Esportes terá por
objetivo executar a políticade esportes, recreação e lazer,
no esporte de rendimento (alto nível) e no esporte
comunitário, tendo como prioridade:

'-

I - Elaborai' programas e projetos que concorram para a

formação e melhoria do nível técnico das representações
do município em eventos; "

li - Elaborar programas e projetos, propiciando a

participação da comunidade, que venham concorrer com

a melhoria de aptidão física e. preservação da saúde;
III - Traçarprioridades para o desenvolvimentodeprojetos
de contruções de instalações, sua manutenção e

administração;
IV - Elaborarpn�ietosdecaptaçãoderecursos na iniciativa
privada, através de incentivos fiscais;
V - Apoiar Clubes e Associações de Moradores na

aquisição de materiais esportivos, conforme os

programas e diretrizes estabelecidas pela Fundação;
VI-Privilegiaraexecuçãodapolítica deespolies, recreação
e lazer em favor das crianças, dos adolescentes. dos

jovens e idosos, inclusive portadores de deficiências
físicas, sobretudo nas comunidades carentes, visando
seu desenvolvimento psicomotor e sua integração so

cial;
VII - Celebrar convênios, contratos, acordos e termos de

compromisso ou protocolos com pessoas físicas e

entidades públicas ou privadas, inclusive estrangeiras,
para a consecusão de seus objetivos, respeitada a

. legislação pertinente;
VIII - Fornecer Bolsas de Estudo para atletas e outros
envolvidos como fOlma de apoio e incentivo.
IX - Possibilitar ajuda de custo para alimentação,
transpol1e e moradia (Bolsa Auxílio).
Al;. 30 - AFtmdação terá duração indetelminada, ficando
sua extinção, em caso de ser impossível sua continuidadé
ou inconvenie'nte ·sua manutenção, subordinada

proprosição do Conselho Deliberativo, homologação do
PrefeitoMunicipal a provação do LegislativoMunicipal.
Parágrafo Único - Em caso de e:-;tinção da Fundação os

seus bens revel1erão:

I - os resultantes de convênio, a quem de direito, consom1te
ao que neles for estabalecido;
II - os demais revelterão ao patrimônio do município de

Jaraguá ,do Sul: .

CAPÍTULOn
DAESTRUTURAORGANllACIONAL
M. 40 - Aestrutw-a organizacional daFundaçãoMunici-
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pai dc l.sportc» dc Jurupuú du Sul. compor-se-a dus

"l!guinks orguos:
I . Conselho Dchh ..:rali\ u
II - Diretoria'
u) ór!:!ã(l� dc auvidadc-mcro
h) órgãos dc atividade-fim
1111 - Conselho Fiscal.

SEÇÃOI
.DOCONSELHODELIBERATIVO
Art. 5" - O Conselho Dclihcrativo será constituído por U5

(cincojmernbrosefctivoseüf (cinco) membros suplentes.
Parágralo Único - O Secretário Municipal dc Cultura,
Esporte e ("azer será membro nato do Conselho

Deliberativó, como seu Presidente. tendo os demais
membros mandato de 02 (dois) anos, podendo ser

reconduzidos e serão nomeados por Decreto, pelo.
Prefeito Municipal, não podendo receber qualquer
remuneração por estas funções
Art. 6" -Compete ao Conselho Deliberativo
I - examinar c aprovar.
a) o Plano de Trabalho rclerente à poliuca de esportes a

ser praticado pela Fundação,
b) o Orçamento e o Plano dc Aplicação de Recursos:
c) o Plano de Contas;
d) o Regimento Interno da Fundação.
Ilvlavrarnos livros de atas de suas reuniões, os resultados
dos exames a que proceder. transcrevendo os pareceres
que emitir;
III - aprovar a composição do Quadro de_PessoaL bem
como suas alterações, submetendo-os á aprovação do
Prefeito Municipal:
IV - estabelecer a política de prioridades do esporte
municipal;
V - propor reformas ao Estatuto, submentendo-as à

apreciação do Chefe do Poder Executivo:
VI - aprovar convênios, contratos ou acordo:'> em nome

da Fundação:
VII - Analisarem decidir sobre outrasmatérias de in teresse
da entidade, que lhe forem submetidos à apreciação. por
qualquer dos órgãos da Fundação.
Ali. 7" - OConselhoDeliberativo, para apreciaredeliherar
sobre matéria de sua competência, reunir-se-á,
ordinariamente, duas vezesporanoeextraordinariamente,
quando convocado por seu Presidente.

Parágrafo I" - As reuniões do Conselho Deliberativo
serão realizadas com a presença da maioria de seus

membros, elaborando ata que será lavrada em livro

próprio.
Parágrafi) 2" - As decisões do Conselho Deliberativo
serão fOlmalizadas através de Resolução, aprovadas por
maioria de votos, cabendo ao preSIdente, Cl \'Oto de

qualidade no caso de empale.
Parágrafo 3" - Os diretores da Fundação e outras pessoas
convidadas poderão pmticipar das reuniões e debates.
sem direito a voto.

SEÇÃOß
DADIRETORIA
Ali. 8° - A Diretoria constituir-se-á de um Diretol'
Presidente, um Diretor Administrativo e um Diretor
Técnico, todos nomeados por Portaria pelo· Prefeito
Municipal.

.

Ali. <9 - A remuneração d(;'s membros da Diretoria será

equivalente às dos cargos do Quadro de Pessoal Civil da
A(Jministração Direta - Cargos Comissionados da
Prefeitura Municipal de Jal'aguá do Sul.

Art. 10" - Compete li Diretoria:
I - elaborar e encaminhar ao Conselho Dclibcrutivo para
aprovação:
a) o Plano dc Trabalho rclcrcntc a politica dc esportes a

ser prat icudo pela Fundação:
h) (.) Orçamento e () Plano dc Aplicação dc recursos:

c) o Plano dc Contas:

d) o Relatório Anual dc Atividades Administrativus, a

Prestação dc Contas e o Balanço Geral:
c) o Regimento Interno da Fundação.
II - propor a composição do quadro dc pessoal c suas.
alterações postcriorcs, submetendo-o ú apreciação do
Conselho Delibcrativo.
III - autorizar a trausfcrência dc verbas ou dotações e

abertura de crédito adicional:
IV - apreciar as operações de crédito a serem realizadas;
V - sugenr e apresentar ao Conselho Dclihcrativo as

alterações estatutárias que sc fizerem necessárias;
Vl - cumprir e fazer cumprir o disposto no Estatuto e no

Regimento Interno e as decisões do Conselho
Deliberativo.
Art. 11 - São atribuições do Diretor Presidente:
I - representar a Fundação ativa e passivá em juízo ou fora
dele;
II - participar das reuniões do Conselho Dcliberativo,
comomembro nato;
III - movimentar as contas bancárias da Fundação em

conjunto com o Diretor Administrative c, na ausência

deste, com o Diretor Técnico;
IV - supervisionar as atividades dos órgãos Técnicos e

Administrativos;
V - afirmar acordos, contratos e convênios ou termos dc

compromissos com entidades públicas ou privadas;
VI - administrar, guardar e supervisionar os bens móveis
e o patrimônio da Fundação'.
VII - nomear, exonerar, suspender, lotar e distribuir os
servidores da Fundação, bem como praticar os dernais
atos administratives a eles relativos em conjunto com o

Diretor Adrninistrativo;
VIII - designar servidor, mediante Portaria, como titular
e substituto das funções de confiança;
IX - delegar atribuições, especificando a autoridade

delegada e os limites da delegação;
X - exercer outras atribuições, definidas em Lei ou no

Regimento Interno da Fundação.
Ali. 12 - São atribuições do Diretor Administrative:
1- suhstituir o Diretor-Presidente em seus impedimcntos;
II - administrar e supervisionar a úrea administrativo

tinanceira, e demms atribuições que lhe fixem contcridas

pelo Diretor-Presidente;
III - coo;denar a elaboração da proposta orçamentána.
Ali. 13 - São atribuições do DIretor-Técl1lco:
I - supervisionar e coordenar a área técnica da Fundação:
II - coordenar a elaboração do plano anual de ação;
III - demais atribuH;õc.:s que lhe lixem conleridas pelo
Diretor-Presidente.

SUBSEÇÃOI
DOSÓRGÃOSDEATlVlDADES-MEIO
Âl1. 14 - Os órgãos de atividades-meio estão diretamente
subordinados ao Dir�tor Administrativo e são os

seguintes:
I - Departamento de Pessoal e Finanças;

I'

I'

Segue
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II - Departamento de Serviços Gerais e.Patrimônio.
Art. 15 - Ao Departamento de Pessoal compete executar
.as atividades de administração de pessoa-l no âmbito da

Fundação.
.

Art. I G i Ao-Departamento de Finanças compete:
I -

progr�mar, organizar, orientar, executar e controlar as
atividades, relativas à administração financeira, contábil,
orçamentária e patrimonial;
H - articular-se com os órgãos-do sistema municipal de ,

Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria,
com' vistas ao cumprimento e execução de atos

normativos;
I] I - promover a execução do orçamento e os registros
contábeis da receita e despesas da Fundação;
IV - acompanhar e controlar o resultado da gestão
orçamentária, contábil, financeira e patrimonial do órgão;
V - desenvolver outras atividades relacionadas com a

Adrninistração Financeira, contábil, orçamentária e

patrimonial em consonâ�cia com as diretrizes
estabelecidas pela Diretoria;

-

VI - desenvolver todas as atividades relacionadas com

compra, 'guarda, conservação, fornecimento e controle

dc.estoque dos materiais permanentes e de consumo;
VI I - promover as licitações qu� se fizerem necessárias ao
desenvolvimento das atividades, obedecendo as normas

legais pertinentes;
VI II - organizar, orientar, controlar e fiscalizaras atividades
de construção, reparos e adaptações de prédios e

instalações, inclusive quanto às, especificações,
orçamentos, acessórios e reajustamento das obras a

serem efetuadas por terceiros.
Alt. 17 - AoDepartamentode ServiçosGeraisePatrimônio
compete: _

I - programar, organizar, orientar, coordenar e controlar
.' as atividades relativas aos serviços gerais:
!,. -II - articular-se com órgãos do Sistema Municipal de

ServiçosGerais, com vista ao cumprimento e execução de
atos normativos;
I I I - coordenar o sistema de transporte e guarda de

veículos;
,

IV - controlar e organizar os serviços de manutenção,
limpeza, portaria e vigilância da sede:
V - coordenar e supervisionar os serviços de expedição,
recebimento e arquivo de correspondência e documentos;
VI - manter cadastro de fornecedores;

.

VI I - promover e ou executar os serviços de manutenção
dos bens móveis e imóveis da Fundação:
VIII r desenvolver outras atividades pertinentes
DOSÓRGÃOSDEATIVIDADES-FIM
Art. 18 - Os órgãos de atividades-fim estão diretamente
subordinados ao Diretor Técnico e são os seguintes:
1- Dcpartamento deEventoscPromoções cCompetições:
II, - Departamento de Recreação e Lazer.
Art. 19 - Ao Departamento de Eventos, Promoções e

Competições compete:
I - elaborar todos os projetos esportivos a serem

executados pelos Departamentos da Fundação Munici
pai dc Esportes:
II -cxccutar projetos nas diversas modalidades

esportivas, que fazem pane ou não do Calendário Anual
de Atividades da Fundação Municipal de Esportes:
II I - auxiliar na organização C'claboraçiio dos projetos dc
eventos promovidos por outros órgãos do Município de

Jaraguá do Sul; .

IV - planejar e coordenar us atividades relativas ti

participação da representação dc Juruguá do Sul, em

competições estaduais, nacionais e internacionais:
V - providenciar a inscrição dc atletas cm competições;
VI - acompanhar a preparüçiill técnica dos atletas �

selecionados, escolhendo llS respt1nSa\'els por essa

preparação:

VII - organizar escolinhas de esportes, para fins de

aprendizado das técnicas esportivas, . descobrindo e

incentivando talentos e valores;
VIII - compor a delegação que participará das

competições; (
IX - promover competições a nível local; .

X - elaborar calendário de promoções oficiais do

Município;
XI - prestar colaboração às Instituições e Entidades que

_atuam na área. esportiva da Competição;
XII - supervisionar as atividades dos técnicos das
modalidades desenvolvidas pela Fundação;
XIII - supervisionar as atividades dos profissionais
envolvidos pela Fundação;
XIV - controlar o uso domaterial esportivo da Fundação;
XV - exercer outras atribuições pertinentes,
Alt. 20 - Ao Departamento de Recreação e Lazer com

pete:
I - planejar e coordenarprogramasesportivos de natureza
recreativa, visando a promoção das pessoas e sua

integração social, através do lazer;
II - elaborar e executar a política de iniciação esportiva,
visando o desenvolvimento psicomotor das cxianças e

adolescentes, bem como sua promoção social, sobretudo
junto às comunidades carentes;

,

-UI � colaborar com as iniciativas de instituições
comunitárias que objetivam proporcionar tempo e espaço
de recreação e lazer esportivo aos diversos segmentos
sociais;
rv '-, fazer cadastramento de equipamentos esportivos
existentes no município, elaborando plano de ocupação
dos mesmos, com eliminação de sua capacidade ociosa;
V - elaborar projetos de instalação de equipamentos
desportivos em favor das comunidades que não possuem
recursos dessa natureza.

.

Alt. 21 - Compete aosCoordenadores deDepartamentos:
1-- planejar, programar, organizar, coordenar, dirigir,
supervisionar e controlar as atividades dos respectivos

'

órgãos;
II - articular-se com órgãos da AdministraçãoMunicipal
nos limites de suas atribuições, visando a coleta de
dados e informações necessárias à solução dos assuntos
'submetidos à sua apreciação, coordenação ou decisão;
III - buscar constantemente formas e métodos visando

simplificar e racionalizar o serviço:
IV - propor a escala de terias do pessoal �m exercício no

respectivo setor;

V - confeccionar relatórios e avaliações, segundo rotinas
fixadas:
DOCONSElHOFISCAL
Art. 22 - O Conselho Fiscal será constituído de 03 (três)
membros efetivos e 03 (três) suplentes, nomeados por ,_

Decreto pelo Prefeito Municipal, não podendo receber

qualquer remuneração por estas furíções, tendo os

mesmos mandato de 02 (dois) anos, podendo ser

reconduzidos. (
Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I - examinar os balancetes mensais e as contas, emitindo

parecer a respeito;
II - pronunciar-se sobre despesas extraordinárius
autorizadas pelo Conselho Delibcrativo:
III - propor ao Conselho Delibcrativo medidas que julgar
convenientes.
CAPÍTUWIII
DOPATRIMÔNIODOSRECURSOSFINANCEIROS'
Art. 2-1 - O Patrimônio da Fundação é constituído
I - pelos bens imóveis. móveis e direitos livres de ónus.

que lhe .forcm transleridos 'e111 caráter dcíinitivo por
11essoas naturais ou jurídicas, privadas ou publicas.
nncronars ou estrangeiras:
II - pelllS bcns mll\'eis e. im(l\'eis que 1i.1I·ói1 scndn

D
adquiridlls para a instalaçiill dos scrnçllS

clllTespondentcs a scu pl'llgrama:
I I I - pelas dllaçiics, heranças ou lq!mlos dc pcssuas

(

naturais ou jurídicas, privadas ou públicas, nacionais ou
estrangeiras.
Parágrafo 10_ Em caso de extinção, todo o patrimônio da
Fundação será incorporado ao Patrimônio Municipal.
-Paragrafo 2" - A Fundação será obrigada a tombar todos
os seus bens permanentes c registrá-los em livro próprio.
Art. 25 - Constituem recursos financeiros da Fundação
Municipal de Esportes .

I - As dotações efetuadas pelo Município de Jaraguá do
. Sul, num valor mensal de 03% (três pOJ' cento) da

arrecadação municipal;
.
-

II - As subvenções, auxílios ou quaisquer contribuições
estabelecidas por qualquer órgão público;

.

III .s- As arrecadações de Fundos especiais. 'que
proporcionarem recursos financeiros para o

funcionamento da Fundação;
_ IV - As rendas decorrentes da expleração.de seus bens
ou prestação de serviços;
V - As contribuições oriundas de convênios, acordos ou
contratos;
VI - Os produtos de operações de crédito;
VII - As ajudas financeiras de qualquer natureza:
VIII - O produto da 'venda do patrocínio de qualquer
atividade que a Fundação desenvolva;
IX - Depósitos para cauções ou garantias de execução
contratual de qualquer natureza que reverterem aos

_

cofres, em razão de rescisão contratual;
X - As dotações, heranças ou legados de pessoas
naturais ou jurídicas, privadas ou publicas, nacionais ou
estrangeiras, bem como multas,' indenizações e

restituições;
Xl- Quaisquer outros recursos que lhe forem destinados;
XII - O saldo de exercício financeiro encerrado;

_

XlII - As rendas decorrentes da exploração doComplexo
Esportivo, Pavilhão Municipal de Esportes.
AI:t. 26 - Os bens imóveis transferido à FundaçãoMumci
pai de Esportes pelo município de .Taraguá do Sul, só
serão alienados com expressa e prévia autorização do
Chefe do Poder Executivo, após aprovação pela Câmara

Municipal.
Art, 27 - É vedada a Fundação a distribuição de qualquer
parcela de seupatrimônio ou de suas receitas, a dirigentes,
membros do Conselho ou a servidores a título de lucro
ou' de participação nos resultados de exercício ou de

, atividade.
CAPÍTULOIV
DASCORES,SÍMBOLOEBANDEIRA
Alt, 28 - O símbolo e a bandeira da Fundaçãpo Municipal
de Esportes, terão as cores do município de Jaraguá do
Sul.

Parágrafo Único - Os uniformes esportivos da Fundação
Municipal de Esportes, quando usados para representar
essa entidade, que em competições oficiais ou amistosas,
seguirão as mesmas cores do símbolo e da bandeira.
CAPÍTUWV
DASDISPOSIÇÓESGERAISETRANSITÓRlAS
Alt, 29- O exercício financeiro daFundaçãoMunicipal dc
Esportes coincindirá com a ano civil.
Alt. 30 - As disposições deste Regimento só, poderão
ser alteradas nos termos do estatuto, por decisão do
Conselho Deliberativo, mediante proposta da Diretoria.
Alt. 31 - O presente Regimento entrará em vigor após sua
aprovação pelo Conselho Delibcrativo e os casos

omissos serão resolvidos pelo Diretor-Presidente da

Fundação, a quem compete decidir quanto às

modificações julgadas necessárias, respeitada a

competência do supra citado Conselho.

Art. 32 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Jaraguá do Sul, 19 de abril dc 1993:

DulÍlalVasel
'

Prefeito Municipal
José Benedito de Campos

Secretárió Geral
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Lei n° 1.633/ 93
Reconhece despesas do exercício anterior
Viciar Kleine, Prefeito Municipal de Guaramirim no uso de suas atribuições
Faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal

aprovou a el� sancionao seguinte Lei:
At. 1° - Ficam reconhecidas as despesas realizadas no exercício anterior de

1992, pagas e não processadasno devido tempo, por falta de liquidezOrçamentária
conforme anexa a presente Lei

Art. 2" - Fica também o Chefe do Poder-Executico Municipal, autorizado a

proceder a regularização dos documentos descritos no artigo anterior, com registro
no ítem Orçamentário prórpio orçamento vigente. -

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as

disposições em contrário. -

Guaramirim, SC 03 de março de 1993
Victor Kleine

Prefeito Municipal
Jair Tomelin

Secretário,deAdministração

Despesas do exercício anterior
Documentos não pagos e nãoprocessados

( Anexo da Lei nO 1.633193 )
Credor
Farmácia de Bem LIda.....

;;;
..

Farmácia Avaí Center
Total.. � .

ValorCr$
.....3.999.000,00

97iL200 00

. .4.977900,00

Lei nO 1.637/93
Concede Reajuste Salarial aos Servidores Públicos Municipais
VictorKieme, PrefeitoMunicipal deGuaramirim, no uso de suas atrivuições
Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal

aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica o Chefe do Poder ExecutivoMunicipal aut�zado a conceder

reajuste salarial de 15% (Quinze por cento) aos Servidores PúblicosMunicipais..
Art. 2" - O reajuste salarial a que se refere o artigo anterior fica concedido a

partir de OI de fevereiro de 1993, e indicará sobre: Vencimentos, Salários e

Proventos de Aposentadoria-
Art. 3· - Os recursos para a cobertura das despesas oriundas desta lei correrão

por conta da dotação Orçamentária do corrente exercício-

CP Publicações.Legais
_,

, .

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.-

-.Guaramirim, sc 17 de março de 1993.
11ctor Kleine

Prefeito Municipal
JairOme/im

I
Secretário deAdministração

Lei n' 1. 636/93

Autoriza aquisição e doaçãode ventiladores
VictorKleine, Prefeito Municipal deGuaramirim.no uso de suas atribuições
Faz saber a todos os habitantes .deste Município que a Cãmara Municipal

aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica oChefe doPoderExecutivoMunicipal autorizado a adquirir, de

quem fornecer melhor preço e condições a oferecer, dois (02) ventiladores de
tamanho3Ocm. comvalorvalorrnáximoaté 1.000.000,00(Hummilhãode cruzeiros),
valordefevereirode 1993.-

Art. 2" - Fica.também, o Chefe do Poder ExecutivoMunicipal, autorizado a

doar os vena.edores descritos no artigo, anterior, as seguinte Comunidades: Santo
Anjos - Avaí e São José - Rio Branco. -

Art. 3° - As despesas decorrentes da Execução da presente lei, correção por
conta de dotação específica do Orçamento vigente neste exercício-

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. revogadas as

disposições em contrário.-

Guaramirim, SC 17 de março de 1993.

VIctor Kleine

Prefeito Municipal
Jair Tomelin
Secretário deAdministração

Lei n° 1.635/93

Autoriza a concessão de auxílio financeiro ao Hospital Municipal Santo

Antônio. desta cidade. -

.

VictorKleine. PrefeitoMunicipal de Guaramirim no uso de suas atribuições
Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Cãmara Municipal .

aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: .

-

}
Art. 1° - Ficao Chefe do PoderExecutivoMunicipal autorizado a conceder

auxilio financeiropara oHospitalMunicipal SantoAntônio. desta cidade, no va"lor
de Cr$ 130.000.000.00 (Cento e trinta milhões de cruzeiros). -

Art. 2" - O auxíllio financeiro objeto da presente lei será destíndo

exclusil(ame�te para a cobertura da Folha de Pagamento do mês de fevereiro de
1.993. dós Servidores do citado Hospital. -

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução da presente correrão porconta
da seguinte dotação Or,amentária. '.

Subvenções ao 1;I0spitai Santo Antônio
15750312-04-3 ...

0700 - Subvenções Sociais
3.2.3.1. - Subvenções Sociais
Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua'publicação, revogadas 3l!

disposições em contrário. -

Guaramirim, sc 16 dé março de 1993
Victor Kleine

Prefeito Municipal
Jair Tomelin
Secretário deAdmini�ação

Estado de Santa 'Catarina

PrefeituraMunicipal de Guaramirim

r
Derreto nO'24 -A / 93

Abre crédito suplementar no valor de Cr$ 100.000"000,00
VictorKleine. PrefeitoMunicipal deGuaramirim, nouso de suas atribuições.

e de conformidade coma Lei nO 1.610/92. de 29 de dezembro de 1992.
Decreta:
Art. 1° - Ficaaberto. um crédito Suplementarnovalor de�Cr$ 100.000.000.00

(Cem milhões de Cruzeiros) para reforço no ítem abaixo descrito; cantante do

Orçamefíto Municipal aprovado pela Lei n" 1.610/92 de Dezembro de 1992. a
saber:

030I - Setor de Pessoal
3008033"2005 - Juros e Amortização da Dívida Pública Previdenciária
4350 - Amortização da Dívida Interna ." .... Cr$ 100.000"000.00
Artl" - Os recursosparaacobertura dopresenteCréditoSuplementarprovém

da anulação parcial do seguinte ítem Orçanarnentário:
"9999 - Reserva de Contigência -

,

99999992999 - Reserva de Contingência
9999 - Reserva de Contingência Cr$ 100.000.000.00
--Art. 3° - Este decreto entrará em vigor na data supra de sua publicação.

revogadas as disposições em contrário. -

-

Guaramirim,-SC 24 de Fevereiro de 1993.
Victor Kleine
Prefeito MuniCipal
JairTom�lin
Secretário de Administraçji_o

Estado de Santa Catarina

PrefeituraMunicipal de J.araguá do $ul
Decreto nO 2.670/93

Dispõe sobre o regime de afastamento de funcionários ,e fixa o valor das
diárias.

.

O prefeito municipal <l!: Jaraguá do Sul. no uso ge suas atribuições e nos

termos do parágrafo 4°, do artigo IS. da lei municipal n° 1.648/93;
Decreta: _ _

Art. 1° • Por viagem a serviço entende-se' o afastamento de funcionário. em

cumprimentoà determinaçãosuperior, para realização de trabalhos. parti
cipação em cursos ou seminarios de interesse do município.
Parágrafo Únitó -" Para fins" de cumprimento das normas de comprovação
de despesas perante o tribuna! de contas do estado há necessidade do

detalhamento do roteiro da viagem•. na prestação de contas.

Art. 2° - O dia da realização da viagem 'r de�,!"inado pelo prefeito ou.
.

secretário da· área. levando-se em conta' os seguintes aspectos:
, I ) O deslocamento deve ocorrer nos dias de início e término da missão Oll,

quando impraticável, no dia imediatamente anterior ao início da missão ou

posterior ao' término, no de retomo;
n ) A viagem. por conveniência própia do funcionário. em dia não determi

nado para o trânsito. não implica concessão de verba-hospedagem e

verba-refeição além daquelas devidas nas codições da alínea anterior.
Art. 3° - Cabe ao prefeito ou secretário da área determinar o meio de

transporte a ser utilizado. preferentemente coletivo. podendo ser autoriza

do. quando se fizer presente o interesse dos serviços, o uso do carro da

perfeitura, ou excepcionalmente o uso de carro própio.
"

Art" 4° - Nos casos em que for estabelecido o uso de transporte coletivo,
admite-se que o funcinário opte pela utilização de carro própio, hipótese em

que lhe é assegurado valor equivalente oa preço das passagens de ônibos

( carro leito • onde houver). não fazendo jus ao reembolso de despesas de

embarque e desembarque. nem ao abono de verba-hospedagem e verba

refeição além daquelas normalmente pagas na viagem transporte coleti

vo"

Art. 5° - O ressarcimento das. despesas. exceto aquelas cobertas por

verbas-hospedagem' C< verba-refeição ou referentes a passagens de ônibos,
� feito mediante comprovação dos valores gastos.
Parágrafo único - No caso de utilização de. carro própio, ou de terceiros.
devidamente autorazado pelo prefeito ou secretário 'da área, o ressarci
mento tem como base o preço do quilômetro rodado estabelecido no item

II deste normativo,

Art. 6° - A prefeitura não se responsabiliza por despesas com o veiculo
oriundas de acidentes ou avarias. quando da utilização de carro própio, ou

de terceiros. seja no interesse do serviço ou do Iuncionárío.
Art. 7° - Os fiscais. para desenpenho das funções de fiscalização, podem
utilizar:
I ) Preferentemente. veículo ou .motocicletes de propiedade da prefeiturá;
n ) Excepcionalmente. a critério do perfeito 'ou secretário da área; veículo
ou motocicletas de sua propiedade;
nr ) Veículo de terceiros, observando-se, que só admite o uso de veículo
de aluguél quando for impossível a utilização de veículo da prefeitura ou

seu própio veículo. constando o fato no resumo de atividades de despesas.
Parágrafo único - Neste caso • o fiscal é reembolsado pelo do aluguél pago.
Art, 8° - As diárias estão desdobradas em dois segmentos. a saber:
I ) verbà-hospedagem;
n ) verba-refeição.
Art .. 9° - As .verbas-hospedagem e as verbas-refeição destinam-se ao

ressarcimento de despesas' com hospedagem e ai imentação decorrentes'
de viagem no interesse da prefitura e efetuadas fora da localidade, obser
vando o seguinte:
I ) Nos valores das verbas-hospedagem , considerando o local do evento

( capital ou interior) • já estão incluídos o café da manhã e a taxa de serviço
asualmente cobrada;
II ) O máximo de 02 ( duas .) verbas-refeição por dia ( almoço e/ou jantar)
• para as despesas com alimentação;
III ) Para almoço nos dias útes, o funcionário faz jus a verba-refeição
reduzida. que corresponde ao valor da verba-refeição integral menos a

importância líquida da ajuda-alimentação ( valor bruto beneficio. deduzidas
as parcelas relativas às contribuições para o INSS e imposto de renda ) ;

IV ) Para efeito de pagamento, cada um desses três elementos ( hospeda
gem. almoço e jantar ) deve ser concidenf<fó isoladamente. cabendo ao

secretário da área analisar se, efetiva e justificativamente. -ocorreu a

-respectiva despesa. esclarecido. ainda qúe:
a )INas viagens a serviço para localidade situada até 120km da praça-sede.
o

.

servidor não faz jus à verba-hospedagem;
b-) Quando a missão ocorrer em localidade situada acima de 120km da

praça-sede. o servidor faz jus a OI ( uma ) verba-hospedagem por dia útil
trabãlha na semana. desde que não haja condições de retomo a sede no

mesmo dia.

Art. 10 - Mediante requerimento" podem ser antecipadas "O funcionário

até 05. ( cinco ) verbas-hospedagem e 10 ( dez ) verbas-refeição para

posterior prestação de contas. que deve ocorrer ao término da missão ou

semanalmente. quando se tratar de viagem de duração superior a uma

semana
, �

Parágrafo 1° r- O crédito correspondente deve ser efetuado com antece

dência máxima de 02 ( dois ) .dias do início da viagem.
.

Parágrafo 2° - Novo adiantamento somente será permitido após presta
ções de contas do anterior.
Art. II - Os valores das verbas-hospedagem, verbas-refeição. bem como,

valor do km rodado de carros e km rodados de motocicletas serão os
'

seguintes:
a ) Verba-hospedagem para nível interior capital o prefeito. vice-prêfeito
e secretários.. 3 1.200.000.00 1.500000,00
b ) Comissionados CC2 a

.

CC7.
.

2 900000,,06 1.20Q.000.00
er) Comissionados CC8 a

CCI3 e não comissionados 1 600.000.00 750.000.00
II '- Verba refeição integral poralmoço aos sábados, domingos e tenados
e jantar.. 180.000,00 r:

- Reduzida por almoço nos dias úteis 155.000.00
Parágrafo 1° - O valor do quilômetro rodado de carro própio corresponde�
a 18% ( dezoito por cento) do valor do litro de gasolina na data do evento;

Parágrafo 2 °
- O valor do quilômetro rodado de motocicleta

própia.corresponderá a 9 % ( nove por cento ) do valor do litro de gasolina
na data do evento.

Parágrafo 3° - Os valores das verbas hospedagem e refeição serão corri

gidos. mensalmente. a partir"de 01. 05. 93. observadas as variações do
mercado.

Parágrafo 4° - Os valores das verbas hospedagem e refeição poderão
sofrer acréscimo de até 100% ( cem por cento ) , quando o destino da
viagem for a capital federal.
Art. 12 - Este decreto entra em vigor na data de suapublicação, revogadas
as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 22 ce abril Oe 1993.
Durval Vasel

Prefeito Municipal
Adolar Jarle

Secretário de Finanças

Jaragúá do Sul, 28 de abril de 1993
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Em Guaramirim

Guaramirim - No último fí- participaramdo certame estão
divididas em dois grupos de
oito - chave A e B -. que jogam
entre sí. Classitlcam-se quatro
de cada chave para um

octogonal cruzado na 2ª fase -

12 e 32de uma chave, com 2 e 42
de outra. Os critérios de

desempate são os mesmos do

campeonato da 1 ª divisão de
amadores de Jaraguá do Sul.
Confira como ficou. a

classificação, depois da I!!
rodada.

nal de semana teve inicio o

Campeonato Varzeano de
-Guaramirim, com a realização
da 1 li rodada, comoitojogos em
quatro estádios, no sábado e

domingo. Foram marcados 26

gols - média de 3,25 porpartida.
O destaque da rodada foi a

goleada de 7xO que o time do
Barro Branco aplicou sobre a

, equípe do Ferroviário.

As 16 queequipes

Classificação do J/arzeano de Guaramirlm .
. "

... ";;.;" •... <,

Classif. Equipe ro 00 Classtf. Equipe Kr so

1° Barro Branco 2 7 I" Caixa D'Agua 2 3

T Camarões 2 1 T Avaí 2 1

Weg Met. 2 I Veteranos 2 I

Juventude 2 I BeiraRio 2 I

SO Cruzeiro O -I SO Rebas O -I

Esporting O -I 6" La de Cima O -1

União O -1 Barrinho O -I

8" Ferroviário O -7 8" Cruzeirinho O -3

Esportivas
t Sociedade Diana

AdiretoriadeEspcrtes daSociedadeAtiradoresDianade
Guaramirim; estáelnborandownorçcunentoparaainstalnção.
de iluminaçãanocampodefutebol. suíço. dasedecampestre
dasociedade.Depoisdeorçadoocustodaobra; serãofeitos
conrcuos com o comércio local e poder público, para tentar
buscar os recursos necessários. Segundo um dos diretores.
ainda estuda-se uma forma de compensação deste
invest.imerlto, talve-/.complácaspublicitárias. ComailLUTÚJtaÇão
poderão ser realizados cwnpeonatos intentos. no período
nolunto.

Mountain Bike
Cerca de 200 bikers, part:iciparam. nos dias 17 e 18 das

� etapasdocampeollatoca[willellse. reolixadoenuloraquàdo
Sul. Destaque para os innãos Jackson e Jonathan Grún. e

para o biker Zeno - todos de Jaraguá -. que obLivercun dois

terceiros lugares e um segundo. na prova de cross countnj.
mas 110clown hill. surpeendetatti e abraçaram os primeiros
lúgaresem suascaieqorias.

Olimpiada Sesiana
Atéoclia30deabril. eslarãoaberlasCls illscliçõespara CI

XIIOlimpíadaSesiallClde-Jaraquà doSul. queacontecede21
dernaioã30dejunlto. Podemparticipar texlosos trabalhaclores
das inâúetrias äe-Jaraquà doSul, A novidadedesteww.fica
porcolltaclaelimillaçãodasfasescl€lssijlcatórias. Será urna
Ílnica etapa desde a abertura até o final. Ao texlo serão

âispuiaaas 23 mexlalidcldes 110mnsculinoe J 7nofeminino.
. Maiores injormações, IlO_Centm deAtividndes do Sesi.

MiniRodeio
Acontece nosdias08e09de lIlaio. olV"MiniRodeioCrioulo

de Guarwllirim. 110 trevo de Gllarwnirilll. 110 terreno do sr,

Amo Zindars. Serão r�alÍ/.ndas oàrias provas: tiro de laço
indivichw! e em duplas � outros mrns. A premiação será um
novilho. trés suínos e diversos troféus e lIIedallws. rale

cOlifelv.
\' Ja.·aguá do Sul, 28 de.abril de 1993

Hoje em Laqes só a vitória interessa

Jaraguá do Sul - O Grêmio

Esportivo Juventus, não saiu
de um empate com a equipe do
Brusque, jogando no Estádio

Augusto Bauer, no último

domingo. O jogo acabou OxO e

o "Moleque Travesso", soma

maisumponto na classifícação
decampeonato.maspermanece
em 62 lugar com 20 pontos. O
próximo compromisso do
-JuventusêemLages, noEstädio
Vidal Ramos Júnior, contra o

Internacional, hoje a noite..

O time foi ofensivo e�
Brusque. mas o ataque,
novamentedesperdiçoumuitas
oportunidades de gol e não
marcouosgolsnecessárlospara
a vitória. Nas últimas cinco'

partidas o ataque juventino só
marcou um gol, o que deixa a

torcida descontente. A renda
dojogo também foi amaisbaixa
da rodada,Cr$62.070.000.00,
para 1094pagantes.

Hoje à noiteoJuventuspaga
1211 colocado do certame do

campeonatocom 13pontos, ea

Avaí apresenta
uniforme novo

em solenidade

tTeve :inicio o certame T
varzcano com 8 jogos Juoentus empata em

J

Brusque e fica em 6-º

Guaramirim - A diretoria
do Avai Esporte Clube de

Guaramrrím, realizou na

última sexta-feira, um

coquetel para apresentação
do novo uníforme do time,

que neste ano foi reatívado,
através do novo presidente
doclube,lrvandoLuizZomer
"Dinho".. Presentes à

solenidade, além dos

patrocinadores. atletas e

imprensa local. também

alguns dos SOClOS

fundadores doclube, sediado
no bairo - de mesmo nome.

AvaL
Na oportunidade. foi feito

um relato histórico do clube.
desde-a tundacäo. nomento
em que o presidente do

clube, homenageou os sócios

fundadores. entre eles o ex

prefeito deGuaramirim. José
Prefeito de Aguiar. com uma

camisa do novo uniforme do

Avaí Esporte Clube.
O Avaí. está participando

doCampeonatoVarzeano de

Guaramirim. e nn partida
de estréia. derrotou n time

do Barrir'iho Branco.

•

vitória é fundamental para as

pretensões da equtpe no

estadual. O técnico Picolé,

afirma que um ponto é ameta.
mas deve montar uma equipe
ofensiva.

··CC

CLASSIFICAÇÃO 'DO CAMPEONATO

Class Equipe PG J V E D Gp Ge SG
l° Criciúma 29 18 12 5 1 Jl 12 20

2° Tubarão 22 18 8 6 4 26 18 8

3° Joinville 21 18 7 7 4 19 12 7

4° Araranguá 21 18 7 8 3 18 16 2

5° Figueirense 20 18 8 4 6 23
-
17 6

6° Juventus 20 18 8 4 6 21 15 .6

7° Mareílio Dias 20 18 6 8 4- 29 21 8

8° Chapecoense 19 18 7 5 6 21 19
'"

2

9° Concórdia 19 18 7 5 6 24 26 -2

10° Brusque 16 18 3 10 5 13 15 -2

1I0 Caçadorense 14 .18 4 6 8 14 23 -9

12° Internacional 13 18 5 3 10 18 30 -12

13° Avaí 10 18 1 8 9 18 33 -15

14° Joaçaba 8 18 I 6 11 11 29 -18

Próximos jogos: (Hoje)
Criciúma x Avaí; Internacional x Juventus; Araranguá x Brusque;
Joaçaba x Chapecoense; Figueirense x Marcílio Dias;
Caçadorense x Tubarão; Concórdia x Joinville.

Competições envolvem trabalhadores

Eventos esportivos
marcam o dia 1 o de
maioemGuara:miritn
Guaramirim - o chefe do

setor de esportes da prefeitura
municipal de Guaramirim,
Altair José Aguiar, elaborou
uma extença programação a

ser cumprida nesta semana,

-ern comemoração ao dla do.
trabalhador. Dois torneios, um
de futsal e outro de futebol de

campo, além de um amistoso
de voleibol, fazem parte da

programação.

Altair informou que serão

realizados. o I º Torneio de
Futsal "HOIÍlem Trabalhador".
que acontece durante toda esta
semana e encerra-se ne día 1 Q.

sexta-feira; I) I Q Torneio Mu

nícípal de Futebol de Campo
Entre Empresas. nos dias O I e
02 ele maio: e o terceiro ponto
da agenela o amistoso de

\'olt:ibollllasculino: Seleção de
.Jaraguá cio Sul x Seleção ele
Guaramírím. na sexta-teimo
elia I º de maio.

Até agora. 12 equipes estjo
inscritas para () tO!'lwio role

futebol de campo entre

empresas: Zindars Com. Ind.

Ltda; Transmagna/Mannes;
Jornal do Vale/JB Veículos;
PrefeituraMunícípal: Cozinhas
Berlim; Lanchonete Víck:
Nutrlmental: Weg Química;
Time da Vila; Lanchonete

Represa; e Malhas Fruet,

No torneio de futsal. que
acontece desde a segunda
feira. participam 26 times:
Galeria Leopoldo; Borracharla
Zanella; TackJeans; Sulcones;
Prefettu ra Municipal;
Breithâupt: Maco l:
Nutrímental: Cozinhas Berlim:
Lanchonete BomPreço: Newsul:
Cerealísta Testrmí: Estofados
Mannes: .Weg Química:
Maestri: La nchone te Vick:
Moveis Plnnolar: Bauugnrtel:
Churrascaria Co s te lá o: e

Dístrttnudora Dequer-h.

Já Cl amístoso ele voleibol
acontece na sexta-tetra ·�s

I DIt30111ill. no Cillàsio de

Espqrte<, Hndolln . Ja 1111.
-- '-:-
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Investimentos em Pesquisa
"

() Fundação Banco do Brasil -FBB -. vai liberar cstc 0110.

CrS 2 tri/Mies parafinanciamento dc projetos dc pesquisas
desenvolvidos pelas iniverstdades brasileiras. Durante

três anos os recursos da FBB deixaram de ser liberados
devido ao bloqueio dos cruzados novos no governo
Collor. Segundo o diretor executivo da FBH. Maurício
Teixeira da Costa. o orçamento que garante os recursos.

devem ser aprovados até o final do mês. O presidente do
Banco do Brasil. A1Gir Calliari. pretende visitar

universidades pará divulgar a linha de crédito.

Caics em Jaraguá do Sul

o Prefeito Durval Vasel. confirmou ontem que o primeiro
CAIC - Centro deApoio Integrado à Criança -. de Jaraguà
do Sul. será construído no bairro Jaraguá Esquerdo. O
CAIC terá capacidade para J. 000 criança - 200 na creche
e 800 na escola . A manutenção. maior problema para
custear o CAle. o prefeito pretende parceirizar com o

SES/. Outro CAIC já' estão em estudo e deverá ser

construído na Ilha da Figueira.

Cursos

O Centro.deAtividades do SESI informa que estão abertas
asmatrículaspara os cursos de corte e custura. modelismo
em malha. modelismo em tecido plano e aperfeiçoamento
em corte e costura. O prazo ter/nina no dia 30 (sesta
feira). Quem estiver interessado deve procurar o Centro
de Atividades do Sesi. no horário comercial, ou buscar

informações pelos fones 7J -0899 e 7J -0690.

Ponte terá sentido duplo

O trânsito de veículos por sobre a Ponte da Reinoldo Rau

deverá ter sentido duplo. em caráter experimental. após a

conclusão da pavimentação e urbanização de suas

cabeceiras. o que deverá ocorrer dentro de nomáximo dez
dias, se o tempo permitir. conforme informou a assessoria

de imprensa da prefeitura.

Chegou O feijão

Atendendo pedido encaminhado pelo prefeito Durval
Vasel, chegou um caminhão carregado com 27 toneladas
do feijão estocada pelo Governo Federal em Chapeco. O

produto doado será utilizado noabastecimento das creches
municipais e na merenda das escolas de Jaraguá do Sul,

. \

Como andar na contramão

Estamos completandomats uma semana eas luminárias
daRua 6 (proc. Gomes deOliveira) continuam queimando
noite e dia, numa absurda competição de esbanjamento
dos dinheirospúblicos, quando todo mundofaz opossível
i
e o impossívelparaeconomizarapreciosa energiaelétrica. 'I
O alerta dessa ocorrência (ed. 3.741) vem do começo de
abril. Vai dai que se tira como lição do hábito de andar na
contramão que a administração estatalparecefa"'ier como
regra. Épor essas e por outras que o Pais não vai para
frente...
12

Mais 40 lojas para atender os turistas

Portal de Jaraguá
amplia estrutura

Jaraguá do Sul - Ontem às
12 horas, foi realizado o

lançamento da segunda fase
de vendas das lojas do Portal de
.Jaraguá. Serão construídas
mais 41 lojas. dobrando o

número de estabelecimentos
comerctaís naquela central de

compras.
Está prevista a construção

de uma área de 2.100 m2• que
serádotadadedormítóríospara
motoristas e guias. uma nova

.Jaraguá, dle�aatOônibus por
día, ,

churrascaria com500m2• além
das novas lojas. O prazo de

entrega da obra é de 180 días,
Em apenas 8 anos de

atividades o Portal de .Jaraguá
- 1 º no estado -. consagrou-se
como ponto de referência em

compras. especialmente no

atacado. para clientes
revendedoresou consumídores,
namaioria de outros Estados.
O movimento médio de
atendimento no Portal de

Segundo oDiretor doPortal.
Osmar Va ilattl, "enquanto
apenaseste ano os empresários
brasileiroscomeçamadescoblis'
o comércio "outlet cerrter?o
Portal de .Jaraguá pratica esta

fórmula informalmente. desde
seu surgimento".A espectatív
é comercializar todas as novas
unidades no pl'azO de 30 dias.

Lei N" 1.643/93
Autoriza a Concessão de Amdlio Financeiro ii Sociedade Esportiva e

Recreativa tiAmizade" deste Município.�
VictorKleine, PrefeitoMunicipal deGuararnirim,no uso desuas atribuições
Faz saber a todos os habitantes desteMunicípio que a CâmaraMunicipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1° - Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder
Auxílio Financeiro, novalor total de Cr$ 48.000.000,00 ( Quarenta e oito
milhõesdeCruzeiros), para a SociedadeEsportiva eRecreativaAmizade.·
Art. 2- - Ovalordescritono artigoanterior da presente Lei. será repassado
emoito (8)parcelas deCr$6.000.000,00 (Seismilhões deCruzeiros), nos
meses de março a outubro do corrente do ano.-

Paragr, Único - A contar de abril próximo. os valores previstos neste

artigo. serão atualizados conforme variação da Taxa Referencial - TR.
Art 3· - As despesas decorrentes da execução da presenteLei, correrão
por conta de Dotação específica do orçamento vigente, neste exercício.
Art 4· - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. revogadas
as disposições em contrário.-

Guaramirim, SC 07 de abril de 1993.
Hctor Kleine Jair Tomelin

Prefeito Municipal Secretário de Finanças

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal
de Guaramirim

Decreto n' 010 /93

Abre Crédito suplementar no
valor de Cr$ :!.650.000.000 00

O PrefeitoMunicipal deGuaramirim no uso de suas atribuições e de
conformidadecom o artigo 10daLei n° 1.6:!8 de Vinte e Dois de Janeiro
de 1993.

Decreta:
Art. r· - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de Cr$

2.650.000.000.00 ( Dois bilhões seissentos e cinquenta milhões de

cruzeiros), para reforço nos ítens orçamentários abaixo discrimidados,
cantantes do OrçamentoMunicipal aprovado pela Lei n" 1.610 de Vinte
Nove de Dezembro de 199:!, a saber:

04 - Secretaria de Finança.
0402 - Setor de Tesouraria
0308032-2015 - Manutenção do Setor de Tesouraria

3190-DiversasDespesasdeCusteio.... . ......Cr$2.090.000.000.00
4190 -Diversos investimentos. .. .. Cr$ 560.000.000 00

Soma.... .Cr$2.650.000.000.00
Art.r - Os recursos para cobertura do presenteCrédito Suplementar

provém de escesso de arrecadação do mês de Janeiro de 1993, novalor de
Cr$ 300.000.000,00 e da anulação dos ítens abaixo relacionados:

01 - Secretaria de Obras Viação e Saneamento
0101 - Setor de Serviços Urbanos. Obras e Saneamento
0307025-100 i - Construção, aquis. apl. de Ed. Púb. Municipais
411O-Obraselnstalaçães Cr$2.000.000.000.00
9999 - Reserva de Contingência
99999992999 - Reserva de Contingência
9999 - ReservadeContingência.... .. Cr$ 350.000.000 Oi)

Soma.. . . ci$ 2.350.000.000.00
Art. 3· - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

revogadas as disposições em contrário

Guararnirim, SC 25 de Janeiro de 1993.
Viaor Kleine

Prefeito Municipal
( Registrado e publicado aos vinte cinco dias do mês de Janeiro de 1993)
Jalr Tomelin

Secret,ario deAdministração

Lei N" I.6�2/93
Autoriza Aquisição e Doacão de Liquidificadores.-
VictorKleine. PrefeitoMunicipal deGuaramirim, nouso desuas atribuições
Faz Saber a todos os habitantes desteMunicípio que a CâmaraMunicipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. I· - FicaoChefe doPoderExecutivoMunicipal autorizado a adquirir.
de quem melhor preço e condições oferecer dois (02) Liquidificadores
Modelo Simples, com valor máximo de Cr$ 80().OOO.O() (oitocentos mil
cruzeiros) valor de II de março de 1993.-
Art. 2 - FIca, também. oChefe do Poder ExecutivoMUnICIpal, autonzado
a doar os Liquidificadores descritos no artigo anterior às seguintes APPs'
APP da escola Isolada Barro Branco e do Pré-Escolar Balão Magrco da
localidade de Caixa d' Água -

Art. 3° - As despesas decorrentes da Execução da presente Lei, correrão
por conta de dotação especifica do Orçamento vigente neste exercício -

Art. 4· - Esta Lei entrara em vigor na data da sua publicação. revogadas
as disposições em contrárlo.-

Guaramirim. SC ()7 de abril de 199�
Iktor Kleine

Prefeito Municipal
Jnir Tomelin

Secretário deAdministrução

Lei N° 1.644/93
Autoriza Realizacão deMelhorias eManutencão de Trevas da BR-280.
O Prefeito Municipal de Guaramirim, no uso de suas atribuições
Faz saber a todos as habitantes deste Municipio de que a Câmara

Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1· - Fica oChefe dopoderExecutivoMunicipal autorizado a proceder
melhorias e manutenção dos trevos da BR-280. localizados nos acessos
ao Município de Massaranduba e localidade de Guamiranga (Bairro
AvaO··
Paragr. Único - Os serviços previstos neste artigo compreeedem
reconstrução dos contornos. aterros, ajardinamento e mão de obra.
Art ZO - Os recursos para cobertura das despesas decorrentes da execução
dapresenteLei correrãoporconta das dotações específicas doOrçamento
vigente neste exercício-
Art3· - Esta Lei entrará em VIgor na data da sua publicação; revogadas as
disposições em contrário

Guaramirim, SC 07 de abril de 1993.
t/iaor Kleine Jair Tomelin

Prefeito Municipal Secretário deAI/ministração.

Lei N" 1.645/93
Autoriza aquisição e doacão de liquiditicador.,
O Prefeito municipal de Guaramirim. no uso de suas atribuições
Faz saber a todos os habitantes desteMunicípio que aCâmaraMunicipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1· -Fica oChefe doPoderExecutivoMunicipal autorizadoa adquirir.
de quem melhor preço e condições oferecer um (O I) liquidificador
Modelo Simples, com valer máximo de Cr$ I .OO(J OOO.(I(J( Hum milhão
de Cruzeiros), valor de março de 1993
Art. 2n - F ica.tarnbém, oChefe do PoderExecutivo rrunicipal, autorizado
11 doar o Liquidificador descrito no artigo anterior a APP da escola Básica
Alfredo Zimmermann, localizada na Bairro Avaí.-
Art. 3° - As despesas decorrentes da Execução da presente Lei, correrão

. por conta de dotação especifica do Orçamento vigente neste exc::rcicio.
Art . ..a" - Esta Lei. entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas
as disposições em contrário.-

Guararmrim. sc ()7 de abnl de 1993

Victor Kleine

Prefeito Muntcipnl
Jnir Tomelin

Secretário deAdmimstração

Jaraguã do Sul, 28 de abri 1 de 1993
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