
� Segunda-feira
Prefeito

.

• negociar
COITI Governo

quer
obras

o prefeito.Durval Vasel, tem en

contro agendado com o governa
dor Vilson Kleinübing, nà próxina
segunda-feira, dia IO_ Vasel vai
reunir-se C0111 o Governador e os

secretários da Educação, Cultura e

Desporto, Paulo Bauer e da Segu
rança Pública, Sidney Pacheco,
para negociar a execução de obras
em Jaraguá do SuL Página 3

Indicadores

Dólar
Paralelo

Compra Cr� j()_ <)()O,OO
Venda Cr$37500,00
FOllte: nr Assessorin

Turismo

Compra.. Cr$36_300,00
Venda __ , . Cr$37_100_OO

.

Fonte: IJIJ

Ano'LXXIV N° 3.749 Jaraguá do Sul, 05 de maio de 1993

Comercial Produção de arroz irrigado.terámelhoria na qualidade e produtividade.com sementes selecionadas

Compra .. Cr$33.066.30
Venda. ... . .. Cr$33.(l66_50
Fonte: /l/l

TR

TRD(05/05) __ 144,8444812(,
'l'a:\amensal (pre\') 28,(,8'%
UFIR

Mi!s.. . . Cr$ 19 SOb_52

Poupança
ÍnJicep/O ;/05.... ..28_(,(,05'/\,
CUS

Engonheiros __ . __ (r$(,. 594 1(,5 _19

Salário mínimo
Fevereiro Cr$ I. 250. 70(),O()
Março/Abril Cr$I.709.40()_O(l
Maio.. .... Cr$:UO:UO(l.O(l

VOCÊPEDIU O

ti
NACIONAL

FEZ
INVEST CONTA

SEAMA realiza programa de troca-troca

Produtores de arroz
I11III

serao beneficiados

Em Jaraguá
Técnicosaderem-
a paralisação na
Receita Federal
Os técnicos da Receita Federal em

Jaraguá do Sul, entraram em greve
ontem, aderindo ao movimento à

nível Nacional, reivindicando a

isonomia salarial aos auditores

fiscais. A greve, segundo os fun-
cion ários é

indetenninado.
\

por ternpo
Página 12

Na Marrakech

Miss Jaraguá
93 . será eleita
na sexta-feira

Nesta sexta-feira, dia 7, aconte
ce na Boite Marrekech, o concur
soMiss Jaraguá, versão 1993. Tre

ze candidatas participam e a ven

cedora será a representante de

Jaraguá do Sul no Miss Santa

Catarina desto ano. Escolha a sua

candidata na página 9

A Secretaria de Agricultura e

Meio Ambiente, da prefeitura mu

nicipal de Juragun do Sul, está re

ali/ando o programa "troca-troca"

dc sementes certificadas. que vai
beneficiar os produtores dc aJTllZ

irrigado dc Juraguá do Sul.

Ao tO(,.O serão distribuídos �

mil sacos de sementes. aos produ
tores que sc insere. crcm no pro

grama. O prazo das inscrições,
encerra no dia � I dc mato. At0
agorn, foram -« -licitadas SOO sacas.

Segundo o Sccrcuuio I ngo

Robl, a custo inicial. desmotiva o

uso dessas sementes, pelos pro
dutores,' que agora poderão pagú
las com a producäo. Fie 1Il1; '1l11\l1l
ainda que a produtividade dc arnv

irrigado no municipio chcga a 5.5 .Io s ian e Hramurski, !\li"

toneladas pur hectare. Página -' .Jaragwí ')2, passarú sua faha

FONE (0473) 76-3200

FAX (047'3) 76-0304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Manipulação da opinião pública
_ ([)

Opoderdos cartéis
de

•

comurucaçao
-

Por Egon L. Jagnow

A mídia é algo bom e os
_

meios de comunicação de

massas são índíspensáveís ao
desenvolvimento. São também
um a grande fonte de poder,
tendo a faculdade demoldar e

manipular a opinião pública.
Umaúnica reportagemécapaz
de conseguir e que dezenas de
discursos políticos e, quem
sabe, uma ação de força, não
são capazes de alcançar.
Um exemplo disto foi a

reportagemrnostradapelaRede
Globo, no Fantástico deste
último domingo, sobre o

movimentoseparatistanos três
Estados sulinos.
A aparência da reportagem

pareciaserapenas informativa.
Mas, analisando mais

detalhadamente, descobre-sea

parcíalídade da mesma e seu

verdadeiro objetivo: metralhar'
o movimento separatista de
forma sútil e fulminante.

De que forma? Com a

escolha dos personagens que
iriam externar seus

posicionamentos e opiniões.
Viu-se, claramente, que o

radicalismo e o extremismo

sobressairamsobreoequilíbrio
ea sensatez.Teve-seumaclara

.

tmpressão que os separatístas
são todos radicais e

reacionários. Também a

imagem do gaúcho e dos
descendentes alemães foram

atingidos.
Ora, conhecendo ogaúcho e

o elemento de origem alemã, e
tendo tido algum contato com

a idéia separatista, tenho

condições de afirmar que a

opinião e posrçao dos
entrevistados não reflete a

pensamento desta gente, nem
o pensamento dos líderes do
movimento separatísta,

Isto éapenas umexemplo de
como a opinião pública é

manipulada (e envenenada)
pelos graudes cartéis da

comunicação.
Defendo, por ísso, aproibição

da formação de grandes redes
decomunicação,comcent�nas
de emissoràs e dezenas de

jornais e das agências de
'dístríbuíção de noticias. Se,
porum lado, isto representaria
um' 'sacrifício na

ínstantaneídade e correção, por
outro, afastaríaapossíbílídade

-

de manipulação da opinião
públicade grandesmassas.

Vocêjá se apercebeu dISSO:

que as grandes redes de

comúníoação têm mais poder
que o próprio governo
brasileiro?gueeIas sãocapazes
deentronar e destronar "reis"?
A mídia precisa existir. Osa
veículosdecomunicação, livres
de influências e não estando a

serviço de interesses

particulares e muitas vezes

espúrios, são índíspensáveísao
desenvolvimentoe o progresso.
Mas pode-se dizer o mesmo

dessescartêísdecomunícaçäo?

Mercadãb de Cal9ad�s
Catarinense ltda
Extra.'Extra Jaraguá do Sul e Canoinhas
Começou a maior liquidação de calçados da região.

No mês das Mães e das Noivas. o Mercaâão de Calçados Catarinense
faz a sua maior liquidação de calçados a preços arrasadores. Venha

conferir
Mercadão de Calçados Catarinense

Onde você compra o melhorpelo menor:preçó.
Av. Mal. Deodoro, 345 - em frente ao Breithaupt

Ag'ora em Jaraguá do Sul

Doiar
,

4

Câmbio e Turismo Ltda.
Filial '7

Av. Mal Deodoro, 88 -10 andar, sala 14
Fone: (0473) 72-3294

-

Jaraguá do Sul - SC
Credenciamento Banco Central do Brasil nO 1552/0707

.

----------�----------�4
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do'Sul - sc

Decreto N° 2.676/93
Suplemmt. tIot.ç4es tio Orçiunenlo vigente. .

O Prefeito MunicipaL de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições .que .lhe são conferidas e com base na Lei
Mwticipal N" 1.636/92, de 15 de dezembro de 1992;
�a:

.

Art. 1· - Fica-�berto um crédito suplementar no valor de Cr$ ,150.000.000,00 ( Cento e cinquenta milhões de
cruzeiros).para reforço dos programas e verbas,abaixo discriminados, constantes do orçamento vigente, a saber:
0503 - Divisão de Processamento de Dados
0503.0307.0242 ..0 14 -l'vfanut�ção do Centro de Processamentos de Dados,
503.03 - 3.1.2.0 - M!terial de Consumo : ...•..................Cr$ 75.000.000,00
1001 - DiviSio de Cultura .

'

100Lil84824Tl.048 ··�nutençio da Divisão de Cultura.
1001.15 - 3.1.2.0 - Material de Consumo " Cr$ 70.000.000,00
1201 - Divisão de Pro.jetos

.

. ,

1201.10583232.063 - Manutenção dos Serviços dePlanejamento.·� �. /-
1201.02 -3.1.P - Obrigaçães:Patronais Cr$'5.000.000,00

. Total.. ., Cr$ 150.000.000,00
Art. 2· - O recursopara a abertura do presente créditoSUplementarcorrerá por conta do "Excesso de Arrecadação"
verificado no mês anterior do correste exercício. .

Art. 3° - Este decreto entra em�ig� na data de sua publicação; revogadas as disposi�ões em c�ntr�rio.
.

; _
Jaraguá do Sul,2'6 de abril de 1993.

Durval Vasel
PrefeitoMunicipal
Adolariark

Secretário de Finanças

Decreto N° 2.679/93
Concede Contrib,Uçio à Associação 'los Mllnicípios tio Vale do ltapocú - rlmvãli e d4 Olltras

providências.
O PrefeitoMunkipalde Jaraguá do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas.e com base na Lei ,.

Municipal N° '
..683/93, de 27 de abrifde 1993:

Dec,reta:
.

Àrt. 1° - Fica,o Chefe doExecutivo Municipal autorizado a conceder contribuição à Associação dos,
Municípios do vale do Itapocú - ADlvali no valor de Cr$ 400.000.000,00 ( Quatrocentos

.

milhões de
.

cruzeiros) para reforço do programa vigente, a saber:
-

0601 - Di'l'lsio de Contabilidade e Orçameat«
0601,07390312.022 - Contribuição à Associäção dos Municípios do vale do Itapocú - Amvali,
601;09. ·3.2.3.3 - Contribuições Correntes., ." ., : Cr$
400;000.000,00
Art. r - Para fazer face a despesa mencionada no artigo anterior, será parcialmente anulado o programa e

verba abaixo discriminados, .constantes do Orçamento vigente, a saber: .

.

II02 - Divisão de Estradas de Rodagem
---

1102.16885342.059 - Convênio com os Municípios.
1102.02 - 4.3.2.3 - Transferências à Municípios : ., , .,.Cr$ 400.000.000,00
Art. 3° -. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá doSul, 27de abril de 1993.

D"rv.a1"Vasel
-

PrefeitoMunicipal;
Adol,firJark

S�cretÍlrio de FÜrlulças
.

. �" �
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Vereador relata
trabalhos8eus

o
Jaraguá do Sul - o Vereador

Valdir Bordin (PT13), dc Jaraguádo
Sul, distribuiu à imprensa um rela

tório de suas atividades no

legislative municipal nestcs pri
meiros meses do ano. Ele destaca

os projetos que defendeu durante

a campanha eleitoral e que jà atin- '.

giu resultados práticos, sempre

comparando, com a sua proposta
de trabalho.

Entre estes, destacam-se a cria

ção da Fundação Municipal de

Esportes; Isenção de IPTU de ter

renos baldios, com o objetivo de

que sejam cedidos para a implanta-

ção de arcasdc lazer: Premiação ao

funcionários públicos municipais
para conversão dc I í�" da licença
prêmio cm espécie.

A estas conquistas somam-se

uma série de indicações paru calça
mento dc ruas: implantação dc tc

lcloncs públicos; semáforos, ilu

minação pública e vários outros.

Bordin, qUI': exerce pela primei
ra vez um mandato no lcgislativo.
destaca que "esta 0 uma prestação
dc contas dcsses 2 meses e meio

qm que estamos atuando Junto ú

Câmara de Vereadores, buscando
servir à comunidade".

Vasei eKleinübing.Novoencontro na segu�d�feira. dia 10

Ele não confirmao

Prefeito vai negociar obras com Kleinübing

Vasel tem�hcontro

./

Campos poderá ser

candidato a deputado
reformapartidária. Ele afirmou que
está definição "passa por uma ne

gociação dentro do partido e tam

bém deve ser considerada a coliga
çãomunicipal do PTB com oPPR e

outros partidos, de modo a não

prejudicar o bom trabalho que vem
sendo realizado pelo poder públi
co".

Campos disse ainda que deve

se tomar cuidado com o número dc

candidatos lançados pela região.
pois corre-se () riSCO do municípro
e região, ficar scm o seu represen
tante na assembléia.

Jaraguá doSul-Cresce, dentro
do PTB, uma forte corrente que
pretende lançar o Secretário Geral
daPrefeituraMunicipal de Jaraguá
do Sul, José Benedito de Campos,
como candidato a deputado Esta

dual, nas eleições de 94. O assunto

. já foi até levantado durante entre

vista coletiva comoprefeitoDurval
Vasel, que limitou-se a dizer que:
"ainda é prematura qualquer defi
nição neste sentido";

Já o próprio Secretário Geral,
disse que acima de tudo é preciso
esperar as definições li nível de

com o Governador
"A nossa intenção é parceirizar tem, durante entrevistá coletiva à

a construção das delegacias da imprensa.
comarca e circunscricional, e a

nova cadeia pública, doando os Vasel vai se reunir com o Go

terrenos e amão-de-obra. Em troca vernador, o Secretário de Seguran
o Governo do-Estado viabilizaria a çaPública e o Secretário de Educa

construção total do centro ção. A espectativa dele é de que
poliesportivo, apenas com a nossa seja atend do. Desta maneira man

doação do terreno e tem-se a intenção de construir a

terreplanegem", disse Vasel on- nova cadeia no bairro Jaraguá 84

Jaraguá do Sul- O Prefeito de

Jaraguá do Sul, Durval Vasel, tem
um novo encontro marcado com

o Govemador Vilson Kleinübing,
na próxima segunda-feira, em

Florianópolis, quando pretende
negociar a construção das novas

delegacias, cadeia pública. centro
poliesportivo, bem como o IML e

delegacia da mulher.

Jaraguá Merece Esle ElDpreendiDlnlo.
ResidenCial

CONDOMíNIO A PRECO DE CUSTO
,

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

• 2 APARTAMENTOS POR ANDAR.
• QUADRA DE TÊNIS.
• SAUNA.
• PISCINA (ADULTO E INFANTIL)
• PLAVGROUND.

CONSTRUTORA:

������TO� Florianópolis - se

RESERVAS PARA AQUISiÇÃO:
ENGETEC CREC/934-J

Imobiliária - Eng. Civil FONE 72-2679

ENGETEC
Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 285

v J.�uádoS�-SC

o

03Jaraguá do Sul, 05 de maio de 1993

.

, �,
' .. , .
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURAMUNICIPALDEGUARA!\lIRIJ'\-l

LEI N°1.639/93
COW'H)/:' RJ::I.ILS11:·SILIRI.IL .10.'1 SERl1DORE"I 1'l:/lLI
COS .lfL".\1C1PIIS

Victor Kleine, Prefeito Municipal dc Guaramitim. no uso dc sua

atribuições
hv saber a lodosos habitantes deste Municipio qucuCámaraMunicipal
aprovou e ele sanciona a seguinte lci.
ART. 1 ° - Fica o Chefe do 'Poder Executivo Municipal autorizado a

conccdcr reajustc dc I x'x, ( Dezoito porCento) aos Servidores Públicos
Municipais. -

ART. 20 - OReajusteSalarial a que serctcrc oartigoantcrior [ica concedido
a partir dc () I de Março de 1993, e incidirá sobre: Vencimentos, Salários
e Proventos dc Aposentadoria. -

ART. 30 - Os recursos para cobertura das despesas oriundas desta lei
correrão por conta dc dotação Orçamentária do.corrente exercício.
ART. ",0 -Lsta lci entrara em vigor na data dc sua publicação, revogadas
as disposições em contrário. -

Guaramitim. sc 17Março de 1993

Victor Kleine

Prefeito Municipal
Jair Tomelin

Secretário de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFÉITURAl\-JUNICIPALDEGUARAMIRIM
LEI N° 1.6",0 / 93

AUTORIZA E cosczssso DEAUXILIO nN�NCEIRO AO
- /lOSPITAL 'MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, DE."'STA CIDADE

Victor Kleine, Prefeito Municipal de Guaramirim, no uso de suas

atribuições
Faz saber atodosos habitantesdesteMnnicípio queaCámaruMunicipal
aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
ART. }O : Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a

conceder Auxilio Fiuanceircpara oHospital SantoAntônio, desta cidade,
no valor de

.

CR$ ... 150.000.000,OO ( Cento e Cinquenta Milhões de

Cruzeiros), -

ART. 20 - O Auxilio financeiro objeto.da presente lei será destinado
exclusivamentepara cobertura /da folha de pagamentodomês deMarço
de 1993, dos Servidores do citado Hospital. -

ART. 30'_As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão
por conta da seguinte dotação Orçamentária:
SUBVENÇÕES AO' HOSPITAL SANTO ANTÔNIO
15750312 -04 - 3
0700 - SUBVENÇÕES SOCWS
ART; 40 - Esta lei entrará em vigorna data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário. -

Guramirim, SC 17 de Março de I 9'93.

Victor Kleine
\ Prefeito Municipal

Jair Tomelin
Secretário de Admlnistração

r

****

HOTa .f'U4S0
106 APARTAMENTOS E SUiTES,

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

SALAS DE CONVENÇÕES E CONFERtNCIAS.
Resteurente panorâmic� com cozinha' intemacional
e.toäo o contott» õe um Hatel quatro estrelas.

Av. Getúlio Vargas. 52·S Centro
Chapecó . Santa Catárina

Fone/Fa)( : (0497) 22,4444' . Tetex : 492.289

04
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programa'fröca-troca',' é sementes

Produtores rurais (

serão beneficiados

Ed. Isabelle
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira

o

o

Jaraguá do Sul - A cultura
de arroz irrigado é o

sustentáculo do setor primário
de Jaraguá do Sul, 'Com uma

produçãomédiade 5 .500 quilos
por hectare, em uma área total
de 2.000 hectares cultivados,
onde vivem cerca dc 350

produtores rurais. Segundo o

Secretário de Agricultura e

Meio Ambiente, Ingo Robl, o
uso de sementes certificadas
ainda é uma prática pouco

uWizada por esses produtores,
"provavelmente pelo custá

inicial, que afeta diretamente a

produtividade das lavouras '',
destacou Robl.

4 aptos por andar (122m2
, cada)
Vistapanorâmica,
piscina, play-ground,
churrasqueiras, salão de
jogos, salão de festas, 2
elevadores, águaquente,
antenaparabólica;
portões eletrônicos.

/' .

* Financiamento

garantido pelaCEF em
até 20 anos

.

*Poupança
superfacilitada pela
Construtora&

lllcorporadoraJaraguá

J

CONSTRUTORA E INCORPORADORA
.JARAGUA LTDA.

Neste aspecto a Secretaria
de Agricultura. está realizando
o prograrria troca-troca de
sementes beneficiadas, onde

prevêse a distribuição de 3.000
sacos dc sementes atingindo,
aproximadamente. 150

agricultores. O objetivo, entre
outros, segundo Robl, é facilitar
a aquisição, bem como,

incentivaros produtores rurais,
a fazer a troca anual das
sementes a serem cultivadas.

Qualquer produtor de arroz
irrigado do município poderá
se escrever ao programa até o

dia 31 de maio. As primeiras
sacas de sementes beneficiada.

começarão a ser entregues a

partir dc Junho próximo. A

Secretaria de J\'gncultura está

prevendo) uma despesa dc 1.3
bilhão de cruzei ros pa ra a

aquisição das sementes. Por
outro lado projetá-se uma

receita do arroz beneficiado. na
ordem de 1.5X bilhões.

O troca-troca. será feito a (
base de dois por um - para cada

'.

saca de somente beneficiada o

produtor devolverá duas dc
arroz beneficiado Até agora.
deacordo com o Secretário Ingo
Robl. apenas gOO sacas foram
solicitadas por produtores.

A qualidade
e o requinte
da metro

quadrado
mais
econômico
de Jaraguá
do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A cidadania e a
� -

.

Estado vai cobrirdespesas'
�

Exame gratuito
ação popular

A atual Constituição Federal,
Promulgadaem 1988, traz como
fundamento do Estado
democrático ( de direito )

,

brasileiro, ' entre várias

prerrogativas, a Cidadania, ou
seja, o direito político que é
conferido àquele que habita a

"cidade ", lato sensu, para que'
possa participar da vida política
do país em que reside.

Ressaltar a importância da
cidadania nunca é demais, temia
em vista que sein a participação
política dos indivíduos nos

negócios do Estado e mesmo em

outras áreas de intereses público,
não há que se falar em,

democracia.
Um importantíssimo instituto

de democracia direta, que não é
muito utilizado ( devido à cultura
do país de não impetrar ações
quando a lesão é centra 0.,

patrimônio coletivo ), está

previsto no art. 5 a
, inciso

LXXIII, da Magna Carta, em

pauta, que assegurá a todo titular
de cidadania, o direito de ser

parte legítima para propor ação
popular que vise a anular "ato
lesivo ao patrimônio público

"

ou "amoralidadeadministrativa".
Taldispositivo em sendomais

utilizado, ajudaria a estreitar as

relações entre a justiça e os

cidadãos e , por conseguinte,
acabar, ou, ao menos diminuir os
flagrantes de impunidade, como
por exemplo, o arquivamento do
escandaloso caso dos poços

perfurados, a baixo preço, por
uma repartição pública
(DNOCS), em propiedades
privadas - atoeste, quecertamente
não retrata o interese público.
Esse procedimento tem sido um

, sorvedouro do dinheiro público
no Nordeste cujas populações
sofrem em consequência _

dos
desatinos desses desonestos

políticos.

A ação popular é um

instrumento simples - porém
quase não utilizado - que não
acarreta ao impetrante, o

pagamento de honorários ou

sucumbência ( no caso de se

perder a ação ), a menos que a

ação tenha sido
comprovadamente proposta de
má-fé, portanto deveria ser

utilizado frequentemente, pois
.

nada mais é do que um atalho
para <}ue a população transforme
indignação em ação prática e,

I

consequentemente u81 '

instrumentode fiscalização sobre
figuraspúblicas oque acarretaria,
se mais utilizado, forte impacto
positivo sobre os dotoriados usos
e costumes da República.

•

para crtan.ças
recém ..nascidas
Jaraguá do Sul • o

secretário de Saúde .do

município de .Jaraguä do Sul,
"

Iríneu Pasold, informou que a

partirdeagoraestáassegurada
a realização de cerca de 200
exames do pezinho por mês,
paracriançasdeduas semanas
à dois meses de vida, que
.nasceremnomunicípio. Pasold
declarou que esta émaios uma

conquistajuntoà secretaria de
saúdedoEstadoevãpbeneficiar
as pessoas que não podíam
pagar este exame.

Segundo o secretário, até

agora os exames tinhamde ser
'Cobertospelospaisdascrianças,
quecusta hoje cercade 3.60mil
cruzeiros. nA importància do

Rafael Jonafan Marcatto
exame do pezinho dá-se a

E t J t d 3° d. medidaemqueelepodepx;.evenirs uaan e o ano e ,. ,

'daí, . -s-
- '

'

ásdoenças como retar amento
Direito - Fac, Sao Bernardo /

_ e defíc íêncía mental,
SP. ímperceptíveís nos primeiros

meses de vida da criança",
destacouPasold.

Agora os exames serão
custeados pelo Governo do
Estado e poderão serv feitosno
PostodeSaúdecentraldurante
o horário de atendimento.
Pasold disse que não há uma
demanda específica para os

exames, pois vai depender do
número de 'nascimentos.

No ano passado nasceram

1.840 crianças nos dets

hospitais de Jaraguá do Sul, o
que, emmédia, perfaz um total
de 153 nascimentos por mês.
Mas Pasold lembra que a

quantidade de exames

realízados nornunícípío, poderá
ser superior aos 200,
anunciados, dependendo da
necessidade. A idéia da
Secretaria de Saúde, é realizar
o exame em todas as crianças
que nasçam em Jaraguá do
Sul.

Jaraguá Shopping Sul
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
� lu 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 pará atender com conforto turistas e consumidores da cidade.·

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

7

Plantão no local
Rua Marina Frutuoso

. (Ao lado da cozinha do Sesi)
Inclusive aos sábados
domingos e feriados

Fones:

71-2357
72-3229
71-2117

•

YJa,.'Dsr
CONSTRUÇOES LTDA.

Construção
e

vendas

" o
::.

�
8
o'
.ijj
�'
o'
(.)

- o

�
�'

I

Jaraguä-do Suk05 de maio de 19·93" ,

'
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I Dicas deA/eitu�
PorMargit Wagner

Bala IW Agulha
dc Marcelo Rubens

Paim
Bala lia ./gIlIlJil I1iIIl (; 1111/

romancefàci I dc st: classificar.
i_'I'IIIIcia/"J {pllli/Icn. er(.)II("(I.")
Yr/n. Bala 110 ./glllha dispenso
classificação. l�' lIlII romance
puro, dc lili/a gran diosa

simplicidade, escrito numa

4ingllagell/ direto e veloz. É

daqueles livros que o Ieitor

não consegue largar. So país
de Machado de Assis e

Guimarães Rosa, é difici! que
uma leitura despretensiosa e

de entretenimento se imponha.
11010 na Agulha é unia

aventura: o narrador, rum

traficante, se vê envolvidom/III
assassinato em Nova York eé

obrigado afugir. De volta ao

Brasil, descobre que seupai é
o novo herói dd nação: fot

�primeiro ministro.

.

Marcelo Rubens paiva
reserva a seus leitores Ulna.

surpresa a cada obra.

Começou 1'111 1982 COI// Feliz

Ano Velho: unia autobiografia
precoce quefezmuito sucesso
no Brasil e n o exterior.

Enquanto Iodos esperavam

que o autor continuasse na

linha autobiográfica,
surpreendeu em 1986 CO//l a

publicação de Blecaute, 1'0-

mance próximo ao realismo

fantástico. Ein 1989, investiu
/10 teatro COIII a peça 525

Linhas, paravoltardo romance
COIII a publicação de 1990 de

Ua: brari.

Bala na Agulha é a nova

surpresa de Paiva. O leitor

reconhecerá, nas páginas do

livro, semelhanças com fatos
que marcaram a história

recente do país: o submundo
das drogas e da prostituição
nasmaisaltasesferasdopoder.

_,

íDl\RPE
_,�, ....AçAo!II!J DA MALHA
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Twentieth Centur)t Fox Presents

o CineJoraquà
proqramou» uma sessão

especialpara.oDiadas
Mães, exibindo neste

dominqoofilmeFemGully. E
você poderá ganhar um

descontoespecial se recortaro
cupom ao lado e apresentarna
bilheteriado cinema.

Sinopse: lmagin� um lugar
onde sereshumanos são

apenaspersonagensde contos

defadas... bem no coração da
florestaencontra-seFemGully,
lar de umamenina
extraordináriachamada

Crysta e seu amigo Pips,
desordeirosBeetleBoys. um
lagarto cantor e ummorcego
de nome Batty - um mundo

repleto de todos os tipos de
criaturasengraçadas,
maravilhosas, bonitase
estranhas, todas vivendo
juntas. Trota-se de ummundo
secretomovidopela mágica e
cercadodeaventuras que
agoradeverásersaloopelo
único ser humanoque sabede
suaexistência.

�.��------------------.

�I
�I
�I
gl

�

I
I
I
I
I
I
I
I
I Desconto especialI Recorte este cupom� apreseute-ona bilheteria do eine Jaraguá,
I pararecebcrumdescontocspecialde50%,naprogYamaçãodoDia
IdasMães.. •.

._------------------_.

videomania
Por Bernardo Aguiar Jr.
lIohhy l/deo

o Dono da Noite

'''Qualldo se_. mergulhu 1Ii1

escuridão sá há uma chunce

para escapar".

Ele vivia do trafico de

drogas e estava disposto
a abandonar a atividade.
Mas sua última transação
de uma mulherpor over

dose acabaramjogando
o numa intricada trama

policial: capaz de tornar

ainda mais dificil sua

decisão de deixar o

submundo do crime.

Como em seu grande
sucesso, TáxiDriver, o

diretor PaulSehrader traz
de voltapersonagens que
vivem da' noite, seres

perdidas nas sombras de
lima grande cidade. ()
Dono da Noite conta

ainda com talento de

astroscomoWillernDafoe
(de CO/po em Evidência)
e Susan Sarandon (de
Thelma e Louise).

I

,4�HßedaJo
�e�

Nataçãopara todas as
idades durante o ano inteiro.

�m��mlrPljl
ESCOLA OE NATA(ÃO

Rua Preso Epitácto Pessoa, 1081
Fone- 72-1862

Ja..aguá do Sul, 05 de maio de 1993
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'u tura e
tl Cinema

artística.
Em uma de suas telas, por

exemplo, o artista inverte a

cena tradicional,
transforrnando mar em céu, e
veleiros em coloridos cascos
de navios; ou ein bem
hurnorada proposta superpõe
imagens de ingênuas
crianças com a interferência
da fotografia de um
conhecido grupo de rock: ou
em outra tela onde destaca a

dualidade damulher entre os

passos de danças e o

cotidiano politizado das

manífestações pró-impeach
ment.

azer·II
(J

encontra-se atualmente

viajando por diversos países
do Primeiro Mundo, como
Itália, França, Alemanha,
Espanha. Bélgica, Holanda,
apresentando, a convite, o

port-fólío de seus últimos
trabalhos.

Sua obra recente reflete
um pouco do ecletismo desta
sua trajetória profissional. "A
diversidade dos temas é um

retrato multírnidla de todo
homem contemporâneo".
explica Edson Machado (40)
sobre seus quadros.

Suas últimas pinturas
transitam do lirismo de

sensuais bailarinas ao

engajamento cios jovens cara
pintadas. até o

delíberadamente kítch onde
se compõem crianças.
mulheres e paisagens.
Pintados em acrílica sobre

reproduções de fotograflas
anti;%as e cenas moclernas, os

quadros são vibrantes eru
suas-cores. agradavelmente
decorativos. e no l11eSIllO

tempo repletos de criatividade
na pesquisa e sensibilidade

Edson Machado
Sala Especial Artista do Mês Maio 1993
Galeria de Arte Lascaux Joinville - SC
Após oito anos sem expor

individualmente suas obras
em Joinville, sua cidade
natal, o administrador
cultural, crítico de arte e

artista plástico Edson
Machado estarámostrando
só pinturas inéditas e de

produção recente durante
todo o mês de maio em Sala

Especial - Artista do Mês na
Galeria de Arte Lascaux.

A série das novas telas de
Edson Machado - todas em

técnica mista e num total de
doze obras - foi

entegralmente produzida no

ano de 1993 na cidade de

Curitiba. onde o artista

resid�ç retrata alguns de
seus temas preferidos: a
mulher. a política, e ruais
recentemente. a urbanidade.

Meu Primo Vinny
(MyCousinVúmy) éumadessas
comédias despretensiosas
realizadapelocúlemaamericruw,
mas que consegue seu intento:
diverlír _ sem maiores

preocupações. Foi dirigidopelo
úlglésJonathanLynn.quegosta
de diriqir comédia, sem usar o

brilhante humor inglês, muitas
vezes incompreendido pelo,
público.Mas amaiorcredencial
do filme é a presença de Joe

Pesc�oexceienteaia-coadjuixmte
de "OsBonsCompanheiros", pelo
qlwl recebeu o "Oscar", e que
aqui se revela um ótimo
cornedicUlte, nopapeldeVúmy.

Sexta - 07/05
20: 15 - Meu PrimoVinny - Livre
Sábado - 08/05
20: 15 - Meu Primo Vinny
22:00 - Filme Pornõ - 18 anos

Domingo - 09/05
15:00- Fer:1Gully - Asaventuras

deZakeCrystanajloreslatropi
cal.
20: 15 - Meu Primo Vinny
Segunda - 10/05
Sem programação
Terça - ll/05
20: 15 - Meu Primo Vinny
Quarta - 12/05
20: 15 - Meu Primo Vinny

o MAS �
Para quem deseja voar alto

Rua Preso Epitácio Pessoa, 820
Fone (0473) 72-3497 -Jguj do Sul

Jaraguá do Sul, U5 de maio de 1993

Mostrada pela primeira vez

ao público. a coleção única

que está exposta na Galeria
Lascaux é o resultado de um

projeto que o artista está

desenvolvendo junto à

instituições culturais ela

Europa. Edson Machado

A Galeria de Arte Lascaux
está mostrando com
exclusividade estas obras

para todo o Estado de Santa

Catarina - todas as telas

estão à venda - durante o '

mês de maio no seguinte
endereço e horário: rua

.

Blumenau, n? 1.290.-de

segunda ii sexta-feira das 14

às 20 horas. e sábados elas 10

as 14 'horaa.A abertura da

exposição é hoje à noite.
07
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Posse da diretoria da Adjori-SC no Hotel Camblrela-Fpolis.

·Adjori-SC

Nova diretoria toma posse
Coincidindo com a instalação

da sede, em Florianópolis, da

Associação dos Jornais do Inte
rior de Santa Catarina, realizou-se
no Hotel Cambirela, na Capital do
Estado, a cerimônia de posse da
nova diretoria para o periodo de
1993-1995.

. A diretoria continua presidida
pelo jornalista Darcy Schultz e por
vice presidentes regionais.

A posse foi muito concorrida

por diretores de jornais do interior,

pór deputados estaduais, pelo
presidente da Assembléia

Legislativa, dep. Ivan Ranzolin,
pelo dr. Ênio Andrade Branco,
Secretário da Comunicação, pelo

. presidente da Abrejori.jorn. Elson
Ilha de Macedo, pelo preso da

Adjori-SP, jom. Evaldo Vicente,
d'A Tribuna Piracicabana.

Nosso jornal foi representado
por E. V. Schmöckel, que foi

homenageado como o mais antigo
semanário de Santa Catarina.

Festados Trabalhadores
POT José CastilhoPinto

A data de l" de maio é sempre
consagrada ao operariado, cujos
festejos abrangem várias classes
trabalhadoras que em conjuntos e
solidariedade impulsionam o

progresso da Nação.
E foi por isto que em todo o

terriorio racional, desde as

grandes e Pequenas cidades, as

vilas e simples povoados a data

magna dos trabalhadores foi

condignamente comemorada. E
de par com esses festejos e para
marcar o evento, veio a melhoria
salarial que de Cr$ 1.709.400,00
passou para 3:303.300,00. Foi
um reajuste de bomnívelmas que
nãosatísfaztódo,vistoa "teimosia"
da inflação e o consequente alto
custo de vida que esta aí e até

quando ninguém sabe. De

qualquer maneira é de se louvar
esse aumento de salário, pois ele
significa que os homens do
trabalho depois dedécadas de luta
foram compreendidos e

valorizados com leis trabalhistas

que os amparam com reajustes

salariais regulares e podem até
fazer greves.

Com efeito, hoje o trabalhador
tem o direito de greve que não
tinha antes e quando um mero

gesto em defeza da estabilidade

doemprego, deaumentodesalário
ou qualquer descontentamento

implicava na dispensa pura e

simples -e sem nenhuma

indenização. Essas injustiçasnão
acontecemmais para aqueles que
trabalhamdefato,ecomoavançar
do temponovas normasprotetoras
virão com o que essa classe, tão
digna como as que mais são,
poderá comemorar com mais

alegria.a festa dos trabalhadores,
festejos a0S quais adequirimos
com fervor pois tambémjá fomos
um trabalhador desempenhando
uma função pública federal nos
três estados desta região sul do
nosso país, aposentando-nos no

último posto da carreira com 38
anos de efetivo serviço público
federal.

.

N o
No dia dasMAES de o seu recado no

CP Classificados
Fone: (0473) 72 - 3363
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Jubileu de"OUto
o'.

Um amigo da comunidade--;
Só quem o conhece sabe dizer

comoéumAmigodaComunidade.
Por onde passa, ele é motivo de

cumprimentos, de abraços e

também para ouvir dele alguma .

orientação
.

nesse mundo
desvairado. 'Impressiona a sua

simplicidade.
Ele nasceu na Alemanha, em

Hamburgo e veio para o Brasil no
ano de 1936. Ordenado padre
franciscanoem 1943, sua primeira
missão foi junto aos índios

Bororos, "na Chapada dos
Guimarães. Em 1957, veio ir
Blumenau para ser prefeito do

Internato do Colégio Santo

Antonio. Trabalhou em Joaçaba
como professor da EscolaNormal
e Vigário Coadjutor. Émembro do
{Çbnselho Estadual de Educação.
Em 1959 veio para Lages, onde
dirigiu o Colégio Diocesano.
Transferido para Florianópolis
tomou-se vigário da Paróquia de
Santo Antonio. Cultivando a Fé

ampliou substancialmente o

número de religioso nas missas

Falecimento
Albrecht Gumz

�

Faleceu no último dia 29 de

abril, o sr. Albrecht Gumz O
extintodeixaenlutados aesposa
AlziraGumz, dois filhos,Elmira
Gumz Elbert e Arlinda Gumz

Rosckamp; uma nora, Marina
Bach Gumz; cinco netos; um

irmão,RicardoGumz; umairmã,
Techlà Gumz Fruet; uma

cunhada, EdeItraut Bauer

GU1l1Z; e demais parentes. Os
familiares convidam a todos

. paraparticiparemdeumamissa
em sua homenagem a ser

realizadanopróximo dia 16 de
maio

Falecimento

AdelinaMann

Pietruza
Paragrande tristeza dosmoradores

darua CeI. Proc. Gomes deOliveira,
faleceu na manhã de 30-04-1993 a

estimada sra.AdelinaMannPietruza,
viúva de Waldyr Pietruza e filha do

casalAifredoeMarianaMann, natural
deCuritiba.

Em vida foi muito útil à socie�de
local que serviu com toda a dedicação;
tendo sido por longos anos integrante
do Coral Santa Cecília e da Scar e

presidente das Damas de Caridade,
além de professora de corte, costura e
artesanato. A extinta deixa 2 irmãos e
uma irmã, 2 filhos, 2 filhas, genros,
noras, netos e demais 'parentes.

Seu corpo foi dado à sepultura na

manhã do dia 19-do corrente, para o

Cemitério Municipal do centro da
cidade. PêSaIl1eS aos enlutados.

Frei Junípero Beier

que celebrava. Atualmente é

capelão da igrejade São Francisco.

Dirige o L.1f dos Idosos de São
Francisco e assiste a Sociedade

Amparo aos Tuberculosos e é

. apreciado assistente religioso do
Movimento Serra Clube.

Mesmo com os anos pesando

sobre os seus ombros continua

FrciJuníperoBeiercom oespírito
de um jovem na luta para ajudar o
próximo. Por isso deve receber,
höje,05-05-93,oTroféuAmigoda
Comunidade que IhJ deverá ser

concedido, às 21 horas, no Clube
Doze deAgosto, em Florianópolis,
a que todosnós do semanário "mais

antigo" de Santa Catarina,
enviamos ao sacerdote que todos

admiram .

.

Jaraguá do Sul, nos primórdios
de sua existência, recebia as

.

assistências religiosas por
intermédio do franciscano Solano,
Fidellis, Gabriel e outros que não

temiam a natureza e nem aos

aborígenes, viajando nos caminhos
abertos na mata e eram festejados
nos lugares por onde passavam,
rezando missas, casando,
batizando e realizando toda a sorte

de serviços para manter fiel

cumprimento dos deveres com a

Igreja.
Deus sej a louvado nessa

celebração!

Lei Nõ 1.652/93

Autoriza Aplicação de Recursos Financeiros em Escolas

Municipalizadas.-
Victor Kleine, PrefeitoMunicipal de Guaramirim, no uso de

r

suas atribuições
Faz saber a todos os habitantes desteMunicípio que a Câmara

Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art 1° - FicaoChefe doPoderExecutivoMunicipal autorízado

a proceder reformas, com recursos financeiros da

Municipalidade, nas seguintes Escolas Municipalizadas:
E.I.BarroBranco Cr$4-3.681.100.00
E.I.PontaCOmprida Cr$43.68LlO0,00
E. IProf". IsabeILiliaRosadeSouza Cr$153.868.600,00
E. I. Pe.MathiasMariaStein.. Cr$ 227.812.000,00
E. I. IaroEugênioHansch : .. , Cr$43.681.100,00
Paf, Único: O total dos valores previstos neste artigo atinge,

Cr$ 512.723.900,00 (Quinhentos eDozemilhões, Setecentos e
Vinte Três Mil e Novencentos Cruzeiros).-
Art. 1° - Os valores descrítos no artigo anterior e de

conformidade com osmemoriais descritivos anexos, integrantes
da presente Lei, foram apurados com base em data de 15 de
Fevereiro do ano em curso e corrigidos de acordo com o índice
de referência da Construção.Civil (CUB), cujos valores deverão
ser repassados para as APPs da referidas Escolas. �

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, correrão por conta de dotações específicas do Orçamento
vigente;no corrente exercício. -

'

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

Guaramirim, SC 23 de Abril de 1993.
Victor Kleine

PrefeitoMunicipal
Jair Tomelin

Secretário deAdministração

Janrguá do Sul,�05cde maio'de 1,993

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal
de Guaramirim

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Alessandra Gartz,
, 18 anos

Adriana Maria Freiberger,
21 anos

Adriana Marisa Ayroso, ]9 anos, representante do Jornal
CORREIO DO POVO

Marise Ponticelli, Jeissc Karina Bauer,
21 anos 18 anos

Ja_l'ttgpá_sl()tSQkQ5'Jle,maio de It'?t9,�"

Nadir Pereira,
20 anos

Josiani da Silva,
21 anos

Sandra Vogel,
18 anos

Miss Jaraguá 93
Neste dia 7, sexta-feira, acontece na boiteMarrackech, o concurso Miss Jaraguâ do

Sul, versão 1993. As 13 cdndidatas ao título de mais bela jovem do 30Parque Indus
trial do Estado, estão nesta ediçãopara você eleger a sua n,iss. Asfotos são de

Sidney Leandro.
_

Marlene Grabowski,
19 anos

Márcia Junkes,
22 anos

Andréia Krause Clcmenrino,
18 anos

Sueli Campestrini,
20 anos

Amazilda Behling,
19 anos

09 ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



: l;,stáqio)ptaa�õasslsttq,ilt6ri'a"'p'6'r-4'j('�f�(T�ifci?-Jitfullilhr,��-,��.�:.;��..
,

.. �._� "�.'r�-""

Amizade .Y·'oleia e
Berlim e�cat

.
-

_ venceram torneíos

liderança. Guaramirim -ASecretaria
.

de Educação, Esporte e

Turismo, através do setor de

esportes, realizou no último
final de semana uma extensa

programação dedicada ã

homenagear o día do trabalho.
Dois torneios - um de futebol

, -

assume
Jaraguá doS� -Ocampeão

de92da 1 ªDivisãodeamadores
da Liga ,Jaraguaense de'
Futebol, o time do Amiade de

Guaramirím, jã é o líder do�1 SI

turno do certame, nesta

temporada.Aequipedo técnico
Alécio Stringari chegou a

prii:neira colocação depois da
vitória por 4xI sobre o time do

-Juventus e do empate do João
PessoacomaequípedoCaxias.
Amizade, Juventus e João

Pessoa, somamagora J2pontos
no certame, mas a esquadra
azurra temavantageindo saldo
de gols sobre os demais.. Falta
aindamais duas rodadas para
o encerramento do turno ..

O Juventus tem somente

uma partida até o final da

primeira etapa do certame,

porque ainda não folgou.
enquanto Amizade e João

Pessoa sedefrontarão.na última
rodada. A expectativa é que se

reunamo r..a final do turno. as
duas equipes que decídírem o

certamena temporadapassada:
Amizade e -JoâoPessoa. Corre

por fora a equípe do Estrella,

que tem 11 'pontos e. uma

partídaatrasada. Sea "estrela"
brilhar. o time de Nereu Ramos
ainda pode chegar na final do
turno. hasta vencer os dois

jogos e torcer pelo tropeço de

tim dos líderes.
.

Goleada DO Seleto
A equípe guaramtrense,

proporcionou um exelente

espetáculo dé futebol. diante
de sua torcídä, no último

domingo. ao derrotar por
goleada,« Urne doJuventus, de
.Jaragúá do Sul. A partida foi
transferída para o Estádio

MunicipalJoãoButschardt, por
estar ínclnída.na programação
das festividades do día 1 SI de

maio, promovídapelaPrefeitura
Municipal. {) Juventus, que

jogouno sábado, pelo estadual
de juniores. com o JEC..em

Class Equipe
Amizade 8 4,4

4
4

8 4

8 2

8 1

8 2
7 2
8 1

8 1
8c O

16o
1
O

12 5
Juventus 20

11
18
16
8
10·
9
13

12
li

4

4
9
8

11
6
9

11

10

João Pessoa
Estrella
Cruz deMalta

11

9
7
6

3

5
5
2
2

1

1
2Alvorada

Guarani' 4

3
3
5
5

17
17
17

7 I'
16

10

Caxias

Botafogo.
Aliança
Malwice

6
6 4

2
3

4

3 19

Resultados:
Amizade 4 x 1 Juventus; Caxias 1 x 1 João Pessoa;
Guarani O x 4 Estrella; Botafogo 3 x 2 Aliança;
Alvorada 1 x 1 Cruz de Malta

"

Equipe PG J V E D GP GC SG
14 8 6 2 O 18 4 14

13 8 .� 1 ·1 25 4. 21

11 8 5 1 '2 16 14 2

11 8 5 1 2 10 4 6

9 7 3 3 1 13 10 .3

8 8 4 O 4 17 11 6 Campeão: Campeão:
7 8 3 1 4 14 9 5 Berlim Weg Química
6 8 3 O 5 11 14 -3 Vice-campeão: Vice-campeão:
4 8 2 ·0 6 8 14 -6 Lanch. Vila Progresso Berlim
4 8 1 2 5 11 24 -13 JOcolocado: 3°colocado:

9 ·0 1 8 4 39 -33 Nutrimental Borracharia Zanella

Class
João Pessoa
Amizade

3°
\
Cruz de Malta

Botafogo
Caxias

,Estrella
Alvorada

8° Guarani
9° .

Aliança
10° Malwice

Juventus

Resultados:
Caxias 4 x I João Pessoa; Botafogo 2 x O Aliança;
Amizade 6 x O Juventus; Guarani O x 4 Estrella:

.Alvorada O x I Cruz de Malta.

Joinville. fomos efícazes nas flnalízações
e o placar dilatado foi uma

. coneequêrrcta". Stringari
promoveu duas alterações
arriscadas durante ojogo. mas
que paramuttos torcedores, foi
oaspeetoquefavoreceu a vítóría
de sua equipe.
,

teve o seu

físicocond íctonnrnerrto

prejudicado.
O técnicodoAmizade;Alêcíe

Stringari, disse que: "mesmo
com a" maratona. de jogos o

Juventus é sempre tun forte
adversário e ojogo não foi fácíl,

Vereador elogia organizadores
Guaramirim - o vereador

José Joaquim Fernandes (PPR).
de Guaramirim. saudou os

organizadores das festividades
alusivas ao dia do trabalho. que
reuniu UIll grandc público. no

complexo esportivo municipal.
Segundo ele "a quatro anos que
não víamos a participação tão

intensa da comunidade. ii uma

10

programaçãocsponiva, elaborada _

pela municipalidade. Realmente.
foram felizes os prom()torcs do
evento que. scrn dúvidas.
reestabelecem ocspíruo eSPeTtiYo
e dc participação comunitária".

Fernandes também destaca a

realização do II" Campeonato
Catarincnse. "Moleque Bom dc

Bola". que tem sua fasemunicipal

de Guaramirim. iniciada hoje.
obseryando que. "são es;as
promoções que integram as

crianças. em eventos saudáveis e

que no bojo dc sua promoção,
busca conscientizar os pequenos
munícipes. da�fillportiincia do

espírito dc compctitividadc. no

qual o importante não é vencer".
finalizo!.!.

11
9
5
9
5
-2
-7

PG J V E D GP GC SG
de campo e outro de futsal -. campo, reunindo a seleção de

envolvendo empresas do veteranos e uma equipe
município, movimentaram o paulista. emjogoqueterminou
complexo esportivo de l4xIparaoUmeloca1.Emoutl'o -:(
Guaramírím. Foram realízados amistoso. de futsaI. o

também amistosos - com selecionado de Guaramirim

equípes de fora e selecíonados enfrentou outra equipe
do município -

. de futebol. paulista. e novamente os"..-
futsal e voleibol. Na avaliação atIetasdomunicípiovencerama
deAltaír-Josê Aguiar. chefe do por IOx5. Dois amistosos de

setordeesportes.apartícípação voleibol . também foram

popular. superou as promovidos. Um masculino.
expectatívas da organização. reunindo seleções de

Aguiar considera que "os GuaramirimeJaraguádoSul.
velhos temposdoesporte". estão com vitória da equipe local por
de voltá e isso motiva .a?� sets a um. No outro a

participação da comunidâcÍe. <equípe daAGUdeGuaramirim
como ·form�de--·lru;r. "Outro perdeuparaumcombinado de

aspecto que temos de destacar Jaraguá do Sul pelo placar de
êoníveldtscíplínardosatletas, 2xO para os visitantes.

�----�------------��---------.�----'
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digno de elogios. Agradecemos
àsempresasquepossíbílítaram
a participação de seus

funcíonáríos'', destacou ele.

Durante as competições
foram realizados var,ros
amistosos. Um de futebol de

Em Guaramirim

Moleque Bom de Bpla:
inicia hoje à tarde

Guaramirim - Abre hoje as

disputas do H Campeonato
Catarincnsc Escolar'de Futebol

"Moleque Bom de Bóia", fase

municipal. em Guaramirim. A

abermra está prevista para às I}

horas de hoje. no estádio Munici
pal João Bustschardt. onde todos
os jogos serão realizados. Dc

acordo com o Chefe dc Setor dc

Esportes da prefeitura. Altair José
Aguiar. responsável pela comissão

organizadora. cerca de 100 alunos/
atletas. dc dois colégios c três
escolas básicas. participarão do

As competições serão

realizadas durante os dias 5. 6 e 7.
havendo premiação dc I o à 5"

colocado. além do artilheiro e@/
goleiro menos vazado. Os jogos
serão disputados em dois tcmpos
dc 30 minutos. com um intervalo
de I () minutos. Ojogo dc abertura.
que se inicia logo após o

cerimonial. reunirá as equipes do
Colégio Estadual São Pedro. da
localidade dc Guarniranga. c do

Colégio Estadual Prefeito Lauro C
Zinuncrmann O campeão cla

competição cio ano passado. foi a
Escola Básica AI fredo

campeonato. Z i nuncrn rann

.laraguá do Sul, 05 de maio de 1993
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ésportivos
Volei masculino
Neste final de semana a equipe masculina São Luís

Darpe/Choco Leite, inicia sua disputa no Campêonato
Estaduallrifanto-Juvenil. enfrentando nn, sexta-feira 20

horas aequipe deRio do Sul-SC, eno domingo às 10 horas
o Barão de Rio Branco (Blumenau). No sábado 17 horas

jogamRiodoSul.xBarãodeRioBranco.Osjogosacontecerão
no Ginásio de Esportes do Colégio São Luís.
Atletismo
Será disputado em Campos Novos o Campeonato

EstadualdeAtletismoJuvenil. onde o técnico Jorge levará
osatletasMarceloLucht,BeatrizHorsteDiesedeAri.drade,
paraparticipare quemsabeobter índicepara representar
o Estado de Santa Catarina no Campeonato Brasileiro.

Varzeano
As 22 equipes que disputará oXI Varzeano iniciam as

competições nodia 16.05.93 emquatrocampos. Estaráem
disputa o TroféuAmandus Emmendöifer.
Basquetebol
Um resultado excepcionalfoi conquistado pela equipe

infantil âe basquete masculino São Luís/PME na cidade

deCuritiba; nasdisputasdo 1 !/TomeiodeConfratemização
Paraná/ Sania.Cauuina; ondesaiucampeão vencendopor
67x36 ao Gasparense (SC) 58x39 ao ClubeCuritibano (3!/
lugar do Paraná) e por 52x34 ao SantaMönica (campeão
Paranaense). Parabéns ao técnico Airton e aos atletas:

Agenor Carvalho, Hugo' Massaneiro, Leandro Vieira,
FemandoBertoldi.FemandoA.Pereira, CristianoBortolini;
Gustauo Larsen; Rafaelda Silva. Luis Balder eLeonardo
Papp.
Voleibolfeminino
A equipeSãoLuís/Darpe]Choco Leite saiu em 2Q lugar

, na la fase do estadual infanto juvery.il na cidade de

Joinville, onde venceu por 3xO ao Bom Jesus, Rio do Sul,
E.C. 3xO e na decisão perdeupara Bluvoleipor 3x1 num

jogo bastante disputado.
'

JASC
__garaguá doSulfez a inscriçãoparaos JogosAbertos de

,

SantaCatarina nas seguintes modalidades:AtletismoMf
/

F, BasqueteM, BochaM/F. BolãoM/F. FutsaL JudôM/F,
Tênis de mesa M/F. Tênis de campo M,' Tiro carabina.
Revólver, Pistola de ar. Vôlei M/F e Xadrez M/F. Nos
microrregionais nosso município disputará a BochaM/F.
Futsal e o Voleibol M/F.
Futebol de salão
Iniciando a sia participação no Campeonato Estadual

daDivisão Especial, a equipeADI/PME/ Darpe enfrenta
neste sábado a equipe do Mafra A.C. O técnicoManeca

esperacontarcom todos os seus atletas emcondiçôespara
esta estréia.

Basquete/Cadete

, .

estarmuitopróxima
Jaraguá do Sul - Refeito do

tropeço de Lages, quando o

Juventus cedeu um empate depois
de estar vencendo por 2 x O, o time
dirigido por José Manoel Ricardo
(Picolé), venceu o vice-líder do

campeonato, Tubarão, por 2x 1, no
últimodomingo,jogandonoEtádio
João Marcatto. O time foi mais

ofensivo, sempre procurando gols,
mas permitiu queo Tubarão amea
çasse a vitória juventina, porque o

"Moleque Travesso ", ainda apre
senta problemas nomiolo da za!.i'1.
Com a vitória, o Juventus voltou a

figurar entre os quatro primeiros
colocados do certame estadual.

Hoje à noite a torcida domole

que poderá assistir mais um jogo
de sua equipe no João Marcatto,
desta vez diante do Concórdia, 9°
colocado no certame, mas que ain
da alimenta. chances de conseguir
uma classificação para
quadrangular secundário.

No início da semana o técnico
Picolé fez urna avaliação dos últi
mos jogos do Juventus, especial
mente, com respeito à partida con
tra o Internacional de Lages, na
quinta-feira passada, quando o

"Moleque Travesso" empatou em
dois gols, depois de estar ganhan
dó de 2 x O . Ele não considera que
o time tenha falhado, "isso porque
nós empatamos com urna equipe
que goleou o Araranguá, que

,

vemceu o Juventos por dois a um

aqui no nosso estádio. Uma derro
ta dessas � que seria urn tropeço.
No meu ponto de vista consegui
mos um bom resultado, ao colher
um ponto jogando fora de casa ",
ponderou Picolé.

Reàltzado a segunda
prova oflcíal de Bicicross na
bonita pista Ecológica

. Parque Malwee, contando
"com a participação de ·72

pilotos divididos em 24
categortas.> a prova de
abertura" do Campeonato
inter-escolar, ',a competição
foi sucesso "em todos os

sentidos.

.

_ ...... -.' .. '
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Class Equipe PG J V ,E D Gp Ge SG
1° Criêiúnia 31 20 13 5 2 35 16 1'.1

2° Tubarão 24 20 9 6 5 29 21 8
3° Joinville 24 20 8 8 4 25 16 9

4° Juventus 23 20 9 5 6 25 18 7

5° Araranguá 23 20 8 8 4 20 21 -1

6° Figueirense 22 20 8 6 6 24 18 6

7° Chapecoense 22 20 8 6 6 24 21 8

8° Marcílio Dias 22 20 6 10 -4 31 23 3

9° Concórdia 19 20 7 5 8 28 33 -5

10: Brusque 18 20 4 10 6 .
17 18 -1

llo Internacional 16 20 6 4 10 24 32 -8

12° Caçadorense 16 20 5 6 9 18 27 -9

13° Avaí II 20 1 9 10 19 34 -15

14° Joaçaba 9 20 1 7 12 12 31 -19

Próximos Jogos: Criciúma x Figueirense; Juventus x

Concórdia; Tubarão x Araranguá; Brusque x Internacional;
Chapecoense x Caçadorense; Joinville x Marcílio Dias; Avaí x

Joaçaba,

Para o treinador do Juventus, o
ponto conseguido no jogo contra

: o Inter é de importância fundamen
tal para a contagem, no final do _

returno. "na hora de definir a elas

sificação este ponto fará muita di
ferença ", acrescentou. Picolé tam
bém considera o jogo de hoje difí
cil, porque o Concódia tem 19pon
tos e ainda. pode chegar ao

quadrangular secundário, e isso é

um fator que complica o jogo de

logo mais à noite. "É difícil de se

fazer qualquer previsão, porque
pode ser que Q Concórdia, se com
porte de maneira bem diferente do

que no final de semana, quando
perdeupaa a Caçadorense. O fun
damental é quenós tenhamos cons-

escolar.. é uma competição
regional Norte Catarinense,
mas como a prova de
abertura é individual e não

conta pontos para o

campeonato, foi aberta a

tótlos os pilotos do' Estado,
estiveram" presentes pilotos
de Rio do Sul; Blumenau,
Brusque. Florianópolis,
.Jotnvílle e -Jaraguá do Sul.

o índice técnico excelente

A equipedebasquetePMElSâoLuís..{reoucomo 2!llugar.
na la fase do Campeonato Estadual âo Cadete. até 22

t anos, com as perdas dos pontos da equipe da AABB/
Florianópolis que usou atleta irregular. dessa maneira

sobe na classificaçàoá equipejaraquaense.
JESC
Nopróximo dia 11/05 acontece o congresso técnico âos

l5Q Jogos Escolares de Santa Catarina; onde os 42

município participantes estarão presentes. Sera às 15

horas no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.

Estágio no Banespa
Estiveram durante 7 âiasfazendo estaqio noBanespa

E.C. osprofessotesAdemarAnlonioSaganski (Mazinho) e
seu auxiliar Gilson Roberto da Silva. Os professores

,

estagiaram nas categorias mirim infantil. e juvenil, foi
T1}Uito válida aexperiência e atraoés deste estágio poderá
rmderumbomintercâmbioneslacidade. =. O Campeonato Inter-

_'-_J_3_r,_,a...g...u_á_·'_d_o_S_u_I,_O_5_:_d_e_m_'_a_jo_d_e_19_9_3
"

r_�_. ,._,._"__
.
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..
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Picolé: "resultados sãonormats"

Bicicross

Primeiraprovafoisucessso

ciência da responsabilidade eman
termos o ritmo de jogo empregado
até aqui ", comentou ele.

Em relação aos problemas ob
setvados na defesa do Juventus,
Picoléconsiderou como reflexo das
dificuldades enfrentadas. "Nossos

problemas são;basicamente, rela
cionados às expulsões, contusões
e suspensões que alteram a forma

ção e OCOITe a falta de conjunto",
explicou ele. Para o jogo de hoje,
Picolé não deve contar com Lívio,
que recebeu o terceiro cartão ama

relono domingo, alémdeBiroBiro,
que está noRio de Janeiro de licen

ça, em virtude do falecimento de

sua esposa.

e uma disciplina muito boa
forampontos quemarcaram'
a competição, o público
também foi bomevibrou com
os pégas principalmente nas
categorías, Open 13 anos,

Open 15, 'Super 20 e Super
24, ondecom startcomp1eto
houve. muita disputa pelo
primeiro lugar d est as

categorias. Os pilotos' .da
equípe Malwee estiveram

, bem colocados.
-
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émfoco
Seama Discute Tratamento de Efluentes �

O calcário provinicnte de Botuverá está sendo distribuido ao9

'agricultiJresreglllarmente inscritos 110 programa,
O produto é pago pelos interressados e (J Iransporte é feito

,

gratuitamente pela p�'eleUlira municipal, através da Secretária dc

Agricultura c- Xleio Ambiente, , em 111//0 proposta de parceria
d�stinada ii da�' condiçöes' de produtií'i�ia�/e à agricultura de

Jaraguá do Sut. As inscrições para este programa continuam, 110

Secretaria.
Também continuam, até odia 31 deste mês, as inscriçõespara,

o programa trocá�-t}'oca de arroz.
" '.

.tI'Scania está atendendo, {linda, as empresas, pessoasflsicas ou'
jurídicas, que queiram adotarparques, praças.jardtnserotatorias.
.para a coservação embelezamento e preser�'�ção dê áreas verdes.

Tratamento de Efluentes ,

No dia 31 demaio, aSecretaria daAgricultura eMeroAmbiente: '

e a empresa 1f'l1ite J� fartinsrealizm�ml/ palestra sobre o tratamef,ui:"·,
de efluentes com injeção de oxigénio.

O local ainda não está confirmado. A palestra seráincluida na

comemos ação da Semana do meio Ambiente, sendo aberta

principalmel!te às empresas-interessadas.

Parcelamento do Solo na Cãmar«.
A Associação 'recreativa dos Servidores PúblicosMunicipais :

ARSEPUA1 terá um auxilio financeiro da ordem de Cr$ 500

milhões, contoforma de-reconhecimento pelos serviçosprestados
pelosfuncionários,

' ,

Do total, ci'$ 260 milhões se destinam à cobertura de despesas
com a comemoração do Dia do Trabalho e o restante para a

manutenção da Associação.
,

Projetodeiet neste sentida/Oi enviado à�CâmaraMunicipal, a
quem comp!?te decidir a respeito, em votaçãoformal.

Parcelamento do Solo
OPrefeitoDurval Vaselémcaminhou àCâmaraprojeto tratando

da instituição doCódigo de Parcelai/lento do Solo de Jaraguá do
Sul.

' .

A matéria prevê a organização da distribuição do solo para
loteamentos e contruções, colocando-a na dependência de prévia
aprovação e licença da municipalidade.

Dentre as proibições de parcelamento, estão os terrenos

alagadiços e sujeitos a inundações, antes de providências que

assegurem o escuamento das águas, os terrenos aterrados com

materialnocivo asaúdepública, terrenoscom declividade de 30%,
terrenos sem condições geológicas para impedir os padrões

-

exigidos, áreas de preservação permanente ou de proteção da

flora, fauna e recursos naturais, áreas de interese histórico,
. arqueológico, turistico depaisagístico, em terrenossemsuprimento
de água e energia elétrica.

Prefeito participa de Congresso Internacional
OprefeitoDurvalVase! e o secretário Afonso PiazeraNeto, de

Obras e Serviços Públicos, participam em São Pau/o, de 10 a 13

de maio" da Feira e Congresso Internacional de Produtos e

ServiçosparaPrefeituras no Pavilhão deEpoxiçõesdaBienal, em
São Paulo,

A promoção é omaior encontro da administraçãomunicipal do
pais e congregaráprefeitos, secretários, verepdores, diretores de
estatais e instituições lIlunicipais COIII todos os fornecedores
municipais.

A partir das 11:15h estamos servindo buffet sem
reserva demesa.

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 237 - Fone (0473) 71-3121 -

Jaraguá do Sul- SC

;Dê um presmte especial à sua Mãe, 1leste dia que é
só dela, traga-a para almoçar 110

Qestaurante Itajara.

o

regional em Jaraguá

JaraguádoSul-O Juiz Eleito

ral de Jaraguá do Sul, Ricardo:

...
José Roesler, divulgou ontem a

relação dos nomes dos .mesários
convocados para trabalhar no plc
biscito de 21 dc abril e que não

compareceram para trabalhar. Es-JaraguádoSul- Quatro funci- Por hora, a paralização não afe-
sas pessoas terão dc compareceronários da agência da Receita Fe- tou commuita gravidade o atendi- aoCartórioEleitoral.parajustificarderal de Jaraguá do Sul estão em mento dos contribuintes
a sua ausência, até o dia21 deste

greve a partir de ontem, em adesão jaraguaenses, mas a sua continui- A

meso
ao Movimento Nacional que rei- dade ameaça a prestação dos ser- Caso isso não OCOITa, cada um
vindica melhores condições sala- VIÇOS. poderá ser multado em um salário

_riais para a c1assc. A greve é por mínimo e ainda responder um pro-
'

tempo indeterminado, segundo: .QeclaraçãodeImpostodeRenda cesso por crime eleitoral, previsto
informou um dos funcionários em

'.

'As declarações do Imposto de nos artigos 344 e 347, do código
greve, ontem à tarde. Renda - Pessoa Física-, tem prazó eleitoral brasileiro,

déentregaatéodia Ll dernaio.mas' '

_ Outres dois' convocados"
podem ser entregues nas agências '," -Sí9)�ey' Ô��:, 'Zotai'GJli, c Alce�
bancárias de Jaraguá do Sul.entre-' 'Grade, também deverão-cornpate
tanto se os contribuintes tiverem cer ao cattól:io eleitoral, para pres-.
dúvidas a respeito do preenchic " tar .esclarecimentos, ,
mento da declaração, ficàr�o sem'"
os esclarecimentos, por patte dos
funéioriários da Receita Federal
no município, em fuh9ão da

paralização,

Noprimeirodia de grevemuitas Ao todo são, aproximadanlen,-
pessoas que procuraram a agênclD te,4 mil o número de contribuinles'
da Receita Federal em Jaraguá do do Imposto de Renda. em .iaraguà
Sul, não foram atendidos, Dos cin- do Sul. Vale lembrarlque apos en

co funcionários, quatro estão pa- cerrado o prazo de entrega das

rados, isso porque uma funcioná- declarações, isso só poderá ser

ria, não é da receita, mas sim da feito nas agências da receita,

empresa Cerpro - Centro de Para quem pretende atrasar, é
i\Larlenç Rosanc: Flhauser 172"

,Processamento de Dados -, que melhor torcer para que a greve '\riolli Pereira de Souza 196"
presta serviços à receita federal. telmine o mais rápido possível '-:-�'':::--:'-:--:-- -,- ---'

__ � _ _ __ ,,-al'aguá dö :§-Jil,,-,OS de maio �e 1993

Jaräguá do Sul - Quando da

última visita do secretário dc Segu
rança Pública do Estado, Sidney
Pacheco, à Jaraguá do Sul, foram
anunciadas novidades para bre

ve, sem que o secretário entrasse
v<'

em detalhes a respeito de quais
"

seriam estas novidades, Para Cl

prefeito Durval Vasel, é possível
qu,e se trate,8�.uma alteração da

'ésli:Ut�:-a�:"daFbHciaj\lIilitar no Es"
rado ,de s'�füri':�eatià:iÍ1a: que.'será

" CIegionalizada.

sensível melhora no trabalho da
PM no .município, ampliando t1 ,�

eletivo, V*l�d' já foi contactado ,

por um oficial do alio comando
,

da 'PM no I :stado para um cncon- ',i

tro, porquanto acredita nesta pos-
.

sibilidadc
Outra hipótese' levantada a

respeito das "novidades", anunci-.
adas pelo secretório Sldlle�
Pacheco, refere-se

rcaparelharncnto ,da Policia Civil,
que já teve, em pane, as suas nc-

, .

cessidadcs atendidas, com a cr\-'

trcga dc dois veículos. Cogita-se.",
a possibilidadc do' Governo cn-.',
trcgar armamentos, munição, ril�:

_.

dios c a vinda dc ruais umíuncio-.
nário de estado para; suprir a dcfi
ciência da polícia local,

Justiça quer
justificativa
de faltantes

o prefeito acredita que Jaraguá
do Sul, poderá vir a sediar um dos
núcleos regionais da PM, que
consequentemente uansfonnaria
a 3" Companhia da Polícia Militar,
em batalhão, o q!le significa uma Secretário Sidney Pacheco

Técnicos querem isonomia

Funcionários da
Receita Federal
aderiram à greve

Segundo os técnicos da receita
em greve, o que se quer é o cumpri
mento da lei de isonomia salarial,
que estabelece que os técnicos
recebem 56% do salário dos audi-

, tores fiscais, "Hoje nossos venci
mentos não atingem a 30% do sa

lário dos auditores", queixou-se
um dos grevistas.

Relação de mesários que
.

não compareceram
Nomc Sc\'ào
Fabrício Cordeiro 29"

, Mayke Isabel Rl)Sa
Almir Tecilla

38"

Sil'!ério Schul tz

Margareih Kohls
Rosalla Baretta

Margarete Schollemberg
Carlos ,\ J3Ionski

87"
115"

131"
Amarildo Butzke I1T'
Célio DalcanaIe '

l-l()"

148"Neides i'daria Vegini
José Roberto Kulm 153"
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