
Recuperaç�o

Trabalhador

acidentado já
recebe visitas
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Dólar
Paralelo

Compra(02iÜ6). Cr$45.800,OO
Venda(02/06). Ct$46.500,OO
Fonte: HF Assessoria

Turismo

Compra(02l06) Cr$45.320,OO
Venda(02l06). Cr$46.250,OO
Fonte: BB

Comercial

Compra.(02iÜ6) Cr$42.239,OO
Venda(02l06) Cr$42.239,OO
Fonte: BB

NOVA TR
,02/05a02/06 30,34%
03/05 a03/06 32,0 1 %

URR

Ufirdia(02/06) Cr$25.431,00
Mês Cr$25.126.35
Poupança
Índicep/02/06 30,9917%
CUS

Engenheiros.....Cr$8.412.925,42
Salário mínimo
Fevereiro Cr$1 ,250.700,00
Março/Abril.. .. Cr$1.709.400,00
Maio/Junho .. ".Cr$3.303.300,OO

Nacional Visa

o único que quanto
mais você usa,
menos anuidade

você paga.

I�D RPE®
,.� A GERACÃO

WIJOAMAt!:lA

AnoLXXV N° 3.757 DalmarJaraguá do Sul, 02 de junho de 1993 C.·$ 10.000,00

Não há infraestrutura básica' alguma e os fios de energia elétrica (no 'detalhe) são ameaça constante

Já existem rriais de 40 na clandestinidade Ecologia

Palestra abriu

a Semana do

Meio Ambiente

Secretaria descobre
loteamentosnovo-s Uma palestra sobre o trata

mento de efluentes com a injeção
de oxigênio puro, abriu na segun
da-feira à noite, a Semana do
Meio Ambiente, da Secretaria de

Agricultura e Meio Ambiente da

prefeitura de-Jaraguá do Sul. A

palestra foi realizada no

auditório da ACIJS e teve par
ticipação ,significativa do

empresariado local. Página ..

-

Já foram encontrados em

todo omunicípio de Jaraguá do
Sul, cerca de 40 loteamentos
clandestinos. A quantidade e as

condições, totalmente irregula
res, destas áreas, sãomotivo de

preocupação para o secretário

de Planejamento da prefeitura, real situação de cada um dos
Octaviano Eduardo Pamplona. loteamentos, mas já se definiu

a forma de regularizaçãoEle disseontem durante en-
destas áreas. As comunidades

trevistacoletivaàimprensa, que
ainda estão sendo realizados os terão parcelas de responsabi
levantamentos para detectar a lidade iguais, Página 7

FAX (0473) 76-0304,

FONE (0473) 76-3200

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



NDICADORES

I Nova TR I
Período Dias úteis Taxa %
10/05 a 10/06 23 31,52
11/05 a 11/06 22 29,87 o

12/05 a 12/06 22 29,88
-, 13/05 a 13/06 21 28,33
14/05 a 14/06 19 26,85
15/05 a 15/06 20 27,04
16/05 a 16/06 21 28,67
17/05 a 17/06 22 31,31
18/05 a 18/06 22 30,47
19/05 a 18/06 � 22 30,58
20/05 a 20/06 21 28,84-
21/05 a 21/06 20 , 27,21
22/05 a 22/06 20 27,26
23/03 a 23/06 21 28,90
24105 a 24/06 22 30,56
25/05 a 25/06 22 30,80
26/05 a ;26/06 22 31,02 ,

r POUpa.,Çél' .' 'I
Data-base Correcão (%) Data-base Correção (%
1 29,3234 14 27,4842
2 30,9917 15 27,6752
3 32,6701 16 29,3133
4 32,n06 17 30,9615
5 32,5595 18 - 31,1223
6 30,6902 19 31,2329
7 28,8912 20 29,4842
8 28,9013 21 - 27,8480
9 30,5294 22 27,8963
10 32,1n6 23 29,5445
11 30,5193-. 24 31,2128
12 30,5294 25 31,454,
13 28,9716 26 31,6751

�

indices Out Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril

INPC(lBG6) 26;07
'

22,89 25,58 '28,77 24,79
IGP (FGV) 24,94 24,22 23,70 28,73 26,51 27,81

IGPM(FGV) 26,76 23,43 25,08 25,83 28,42 28,25 28,83

IPA(FGV) 24,83 24,43 23,78 26,69 26,23 28,08
IPC(FIPE) 26,46 21,89 25,29 27,42 25,10 25,16 28,74

ICV (DIEESE) 24,28 24,77 22,67 32,90 26,62

k $�I.tiQMíllifu4'·,.,·,.· .•
Mês Valor ( Cr$)
Novembro 522,166,94
Dezembro 522,166,94
Janeiro 1.250.700,00
Fevereiro 1.250.700,00 Oi
Março/ Abril 1.709,400,00
Maio 3.303.300100

Satárioaté
Acimade

I '�ªI�ri() f�fu.m� IM.M> ... >_I
Cr$ 9.064.419,69 Cr$ 241,718,13
Cr$ 9.064.419,69 Cr$ 30.214,71

Até 19.506.520,00
De 19.506.520,00 à 38.037.714,00 2.925.978,00
Acima de 38.037.714,00 6.729.749,00

Deduções: I)Cr$ 780.2660,00 por dependente; II) 19.506.52 ,DO por aposentadoria (uma apenas)
a quem já completou 65 anos; 3) pensão alimentícia; 4) valor da contribuição paga, no mês, à
prevlllência Social. '

F }NS$> , I
Pgto até 03/05 sem correçao; Correção pela Ufir

até 07/05 para empresas e até 14/05 para pessoas físicas.
Autônomos
Filiação - tempo Base (Cr$) Aliquota (%) A pagar ( Cr$)
até 1 ano 1.709.400,00 10 170.940,00
+ de 1 a2anos 3.152.171,64 10 315.217,16
+ de 2a3anos 4.728.257,59 10 472.825,76
+ de 334 anos 6.304.343,37 20 1.260.868,67
+ de 4a6anos 7.880,429,29 20 1.576.085,860

I + de 6 a 9 anos . 9.456.515,24 20 1.891.303,05
+ de 9 a 12 anos 11.032.600,93 20 2.206.520,19
+ de 12 a 17 anos

f .,
. 12.608.686,88 20 2.521.737,38

+ de 17 a 22 anos �4.184.772,66 20 2.83'5.954,53
+ de 22anos 15.760.858,52 20 3.152.171,70

EmDreaado ,emDreaado doméstico e trabalhador avulso

Sálárl0 de contribuição ( Cr$) Aliquota (%)
Até 4.728.257,59 8
De 4.728.257,60 �té 7.880.429,29 9 / li
De 7.880.429,30 até 15.760.858,52 16

Empreqador
-

2

o

UFIR O que eu ganho informatizando a minha em-

Data UFIR presa? (ou, o que eu percõ...)
01/01/92

'

597,06
01/02/92 749,91
01/03/92 929,53 Parte.ll
01/04/92 1.153,96
01/05/92 1.382,79
01/06/92 1.707,05
01/07/92 2.104,28

A Tentação dosAtalhos01/08/92 2.546,39
01/09/92 3.135,62
01/10/92 3.867,16
01/11/92 4.852,51
01/12/92 9.002,55 Antes de qualquer coisa suas decisões futuras.oúe1/93 7.412,52
01/02/93 9.597,03 (principalmente antes de com- Não se envolva-com promes-
01/03/93 12.161,36

prar qualquer coisa), escolha sas de que com automação to-
01/04/93 15.318,40
03/05/93 19.506,62 um lugar sossegado (criar re- dos seus problemas estarão re-
04/05/93 19.737,18

quer ócio ... ), fixe os olhos no solvidos como num passe de
05/05/93 19.970,56
06/05/93 20.206,70 -horizonte e pergunte-se: mágica, nem se deixe iludir com
07/05/93 20.445,64

a idéia de que a transição dos10/05/93 20.687,40
11/05/93 20.932,02 - O que eu realmente desejo procedimentos manuais para as
12/05/93 21.181,74 com a Informática ? rotinas automatizadas correrão13/05/93 21.434,44
14/05/93 21.690,15 A que prazos " sem resistências, reclamações
17/05/93 21.948,91

- Como poderei mensurar se "antes era tudo mais fácil ... " ou
• 18/05/93 22.220,19

19/05/93 22.494,82 meus objetivos estarão erros.
20/05/93 22.772,85 sendo atingidos ? No próximo artigo aborda-
21/05193 23.054,31
24/05/93 23.339,25 /

- A organização está dispos- remos os riscos de termos pres-
25/05/93 23.627,71 ta a esta mudança ? sa nas coisas secundárias e por26/05/93 23.919,74
21/05/93 24.215,38 - Quanto pretendo gastar? onde iniciar o processo de
28/05/93 24.514,67 Quando tiver respostas fir- informatização.31/05/93 24.817,66
01/06/93 25.126,35 mes a estas (e outras) pergun- /
02/06/93 25.431,00 tas, escreva estes objetivos e Maurício de Carvalho -

use-os como balizadores para Infoque Informática

CalendárioFiscal/junho
1

Ola Obrigação
Cofins - Contribuiçllo para Financiamento da

Seguridade Social - recolhimento, sem corre

çllo pela Ufir, da contribuiçllo de 2% devida
sobre o faturamento do mês de malo/93.

Cotitribuiçao Social sobre o Lucro • Lucro Real - recolhi

mento, sem correção pela Ufir, da contribuição devida
sobre o lucro Uqt.iido ajustado do mês de maie/93, pelas
pessoas jurldicas tributaãas pelo lucro real mensal em
1003.
Contribuiçllo Social sobre o Lucro - Presumi
do ou Estimativa - Recolhimento sem corre

çllo pela Ufir, da contribuiçllo devida sobre a

receita bruta do mês de maio/93, pelas pes
soas jurldlcas que em 1993 nae optaram pelo
lucro real mensal.
cootnbuíçäo Social sobre o Lucro . Microempresas •

Recolhimento, sem correção pela Ufir, da contribuiçao
devida sobre a receita bruta do mês de maio/93, pelas
pessoas juridicas que se mantiverem na condição de
microempresas no ano-calendário de 1993.
Contribuições Previdenciárias - Previdências
Rural e Urbana - Recolhimento, sem correçllo
pela Ufir, das contribuições relativas à compe
tência malo/93.

Contribuições Previdenciárias - Produtor Rural· reco

lhimento, sem correção pela Ufir, das condições relati
vas á oornercieíízaçäo de produtos rurais no mês de
maio/93
IPI - Recolhimento, sem correção pela Ufir, do
imposto referente à 2· quinzena de maio/93.
IR - Ganhos em Aplicações de Renda Variável· recolhi
mento, sem correção pela Ufir, do imposto incidente

sobre ganhos em operações na Bolsa de Valores, de
mercadorias de futuro e assemelhadas, obtidos no mês
de maio/93 pelas pessoas jurldicas em geral, inclusive
isentas.

IRPJ - Finam - Finor - Funres - recolhimento,
sem cerreçäe pela Ufir, do imposto relativo ao

mês de maio/93, pelas pessoas jurldicas que
em 1993 estiverem apurando lucro real mensal.
IR - Lucro Real - recolhimento, sem correção pela Ufir, do
imposto incidente sobre o lucro real do mês de mai0l93,
pelas pessoas jurldicas tributadas pelo lucro real mensal
em1993.

.

IR - Lucro Presumido ou Estimativa, recolhi
mento sem correçao pela Ufir, do imposto
incidente sobre a receita bruta o mês de maiol

93, p alas pessoas jurldicas que em 1993 nllo

optaram pelo lucro real mensal.
PIS· Folha de Pagamento· recolhimento, sem correção
pela Ufir, através do Darf (Código 8301 I, de 1% da folha de

pagamento do mês de mai0/93.
PIS - Receit!! Operacional - Recolhimento,
sem correçllo pela Ufir, através do Darf (Códi
go 3885), de 0,65 % da receita operacional bruta
do mês de maio/93.

5 Salários - Ultimo dia para pagamento dos salários relati
vos ao trabalho executadc pelos empregados mensalista
no mês de maio/93

7
FGTS - Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
- Recolhimento dos depósitos corresponden
tes às remunerações pagas oU devidas em

''''''io/93 �

Contribuições Previdenciárias . Pessoas Jurldicas da
'Área Rural e todos os Empregadores UrbaRos, Exceto
Domésticos e Contribuintes Individuais . recolhimento,

•

com correção pela Ufir, das contribuições, relativas á

competência maio/93.
Contribuições Previdenciárias - Produtor Rural
- Recolhimento, com correçllo pela Ufir, das

contribuições relativas à comercializaçllo de

produtos rurais no mês de maio/93.

8
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Notlctos.doftssernbléto

Bonatelli denuncia
o líder do PDI: deputado Celso Bonatel/i, disse ter recebido

um extenso ;/ossiê do Sindicato dos Empregados em Estabeleci

mentos Bancários de Florianópolis eRegião contendo denúncias
de irregularidades nas agências e postos de saúde do Besc, em

relação à saúde e segurança dosfuncionários. O dossiê informa
que, desde setembro de 1989, médicos especialistas emMedicina
do Trabalho e assessores do Sindicato realizaram perlcias
técnicas em agências, postos, divisões e departamentos do banco
constatando irregularidades que foram entregues à Direção,
sendo ignoradas até a presente data. A Delegacia Regional do
Trabalho realizou novas vistorias, sendo o Besc notificado no

final de 1990 a cumprir as determinações da DRT, sem sucesso.

Bonatelli enfatizou que está havendo exesso na jornada de

trabalho dosfuncionários contrariando o artigo 224 da Conso

lidação das Leis do Trabalho que determina 30 horas semanais

para os bancários. O líderpedetista enumerou diversas aberra
ções contra a saúde e segurança no trabalho como.fiação solta
e desencapada, podendo ocasionarcurtos circuitos, ausência de
instalações sanitárias; infiltração de chuvapelasparedes; exis
tência de casos de Lesões por Esforços Repetitivos - LER -

Tenossinovite, noCl'D'deBarreiros, entre outras. CelsoBonatelli
enviou mensagem ao Governador e ao Presidente do Besc,
Mércio Felski, solicitando solução dosproblemàs apresentados
pelo Sindicato ..

CPE da pesca
A Comissão Parlamentar Externa presidida pelo deputado

Noemi Cruz (PMDB), debateu namanhãdo dia 24 com represen
tantes de todas a Colônias de Pescadores do Estado, da

Federação dos Trabalhadores na Pesca, da Secretaria daAgri
cultura epolíticos osproblemas do setor em Santa Catarina. Os

presidentesdasColônias dePesca reivindicam ofim da discrimi

nação, uma legislação adequada à realidade local, maior auto
nomia às Colônias, combustível apreço de custo, instalação de

entrepostos de pescados para comercialização, finaciamento
para aquisição de embarcações, curso de especializaçãopara o

pescador artesanal e maior apoio para o setor.

A comissão da qual fazem parte também os deputados Adir
Gentil (PFL) - Relator, Gilson dos Santos (PDS), Uâo Wagner
(PDS) e Idelvino Furlanetto (PT) tem um prazo até -sete �
outubro para levantar os graves problemas da pesca. Até lá: .

estará se reunindo também com empresários da pesca e repre
sentante de órgãos do governo ligados à àrea, para elaborar

relatório que será encaminhado ao Governador do Estado. Por

considerar que a legislação catarinense estende beneficios ao
setor pesqueiro através da lei agrícola e do seguro agricolajá
aprovadospelaAssembléia, o representante doSecretárioMário
Cavallazzi, da Agricultura, adiantou a possibilidade de um

crédito subsidiado ao pescador artesanal.

Vãnio critica campanha de Lula
o deputado Vânio de Oliveira (PFL) criticou a campanha

realizada pelo líder petista Luiz Inácio Lula da Silva pelo
nordeste dopaís. Opronunciamento doparlamentar tevepor
base a reportagempublicada na revista Veja do último dia 12,
que diz que Lula "juntou a fome com a vontade de. ser

presidente da república-na sua Caravana da Cidadania".
Vânio qualiftcou de "heresia'ía comparação dacordabandei
ra do PT com o sangue de Cristo. "E a caravana dafomefoi
comer numa escola do nordeste, deixando naquele dia os

alunos sem a merenda escolar, umafestafeita com recursos

da prefeitura local ". Segundo Vânio de Oliveira o que Lula

fez "foi uma irresponsabilidade'eperguntou de onde saíram
50mildólares, que segundo a Veja, foramgastosna chamada
Caravana da Cidadania.
Por sua vez, o representante do PT, deputado ldelvino

Fulanetto, atacou a revista Veja chamando-a de "burro de

carga que carrega o que lhefor colocado em cima". Ele não

explicou o caso da Caravana da Cidadania epreferiu atacar
o prefeito de São José, Germano Vieira; o prefeito de São
Paulo, PauloMalure o senador Espertdião Amin.
CORREIO DO POVO - Jaraguado Sul, 02 dejunho de 1993
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Vereador -aqradeceú
os recursos estaduais

Frôhlich. pede novos horários

Guaramirim
.

vereado r.Ad
í

lson André

Araújo (PDS.líder do gover
no, na Câmara de Vereado
res de Guaramirim. solici
tou à presidência da 'casa

que expedisse correspon
dência ao deputado estadu
aI UdoWagner (PDS). cum
primentando o mesmo pe
los recursos gestionados
junto a Secretaria de Edu

cação, Cultura e Desporto
do Estado, que serãoeaplí
cados em reformas e ampli
ações nas escolas domuni
cípio.

Segundo Araújo, foram

entregues ordens de servi

ço para execução de obras
de melhorias em cinco es
colas deGuararnirim. "Com

Atendimento bancário

o satisfação desejo parabeni
zar o deputado UdoWagner
e o secretário Pauk) Bauer
pelo empenho e dedicação
dispensados ao nosso mu

nicípio".

Araújo justificou o seu

pedido lembrando a libera

ção de Cr$ 2,782 bilhões de
cruzeiros para a constru

ção de 5 salas de aula na

Escola Bãsica Alfredo

Zimmermann. no bairro

Avaí.. naquele município,
além de outros recursos já
aprovadosequeainda terão
sua liberação efetivada para
obras nas escolas básicas
São José (bairro Rio Bran

co) e AlrniranteTamandaré
(Centro) e os colégios esta
duais São Pedro ( no

Guaramirim - O verea- vem acontecendo.
dor Lauro Fröhlich (PFL), O vereador aproveitou a

de Guaramírím, ocupou a oportunidade para parabe
tribuna da Câmara de Ve- nizar o trabalho executado
readores durante a sessão . pelaAssociação Comercial.
legíslatíva do último dia 27. Industrial e Agrícola de

para expressar uma reívín- Guaramírím, destacando

dícação da classe empresa- todas as administrações•
rial do município. Segundo que se sucederam ao longo
Fröhlich, os empresários de da existência da entidade.

Guaramírím querem o apoio
do legíslatívo para que se

altere o horário de fecha
mento dos estabelecimen
tos bancários, no municí

pio.
O vereador disse que a

diferença do horárío de fe
chamerto das agências
bancarias, do murucipio.
em relação a outras cida
des como São 'Paulo. por Lauro Fröhlich. pediu ao

exemplo, acaba por preju- presidente da câmara, vere
dicar o empresariado. cítan- adorFrancisco Luiz de Sou
do o recebimento de ordens za, mais atenção quando o

de pagamento como um dos legíslatívo ceder espaço para
principais aspectos. A rei- pessoas da oomunidade ex
vindicação pede que a cá- pressarem suas necessída
mara avalie a possíbíltdade o des ou fazerem qualquer
de elaboração do um proje- denúncia, para que não se

to que faça com que as ins- cometa um novo erra como

tituições financeiras cer- o havido no caso da dernís
rem suas' portas às 16 ho- são da enfermeira Maria
ras e não mais ãs 15, como Lúcia Marques Costa.

"Faço isso por ver a

representatividade que a

ACIAG ocupa a nível esta

dual, sempre se fazendo re

presentar. elevando o con

ceito do nosso município -

Guamiranga) e Prefeito
Lauro Zimmermann (no
Centro).

Campanha beneficente
AdílsonAraújo está cola

borando, de forma

íntensíva.juntamente com

entidades guaramirenses.
na campanha comunítáría

que vísa arrecadar fundos

para a cirurgia de medula
óssea de u,mjoveni do mu
nicípio. Rive1ino Plocharski:
trata-se de um bíngäo be
neficente que acontece
neste domingo (06). às 9
horas damanhã. no gínásío
de esportes do município.
"Peço a participação de to
dos para que possamos sal
var a vida deste garoto",
pede o vereador.

cada vez mais", disse o ve

reador.

Ele cumprimentou o atu

al presidente da entidade,
Lauro Murara, pela coerên
cia com que vem adminís
trando os interesses da
AC lAG e domunicípio, ínte
grando-se ao trabalho do
executivo municipal na so

lução dos problemas imi

nentes da comunidade,
sitando o caso do abasteci
mento d'água como um dos
mais evidentes exemplos
desta. integração.

Lauro pediu mais cautela
"Ao nobrepresidente peço

que esses casos sejam
apresentados antecipada
mente a todos os vereado
res, para que se possa
fazer uma avaliação prévia
do caso e saber se a

câmara é o foro legal para
estes casos e também para
que se possa sentir a exten
são que essas manífesta
ções venham a atingir", dis
se o vereador.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



le de Qualidad�(CCQs) como
-a melhor forma ainda exis
tente, de buscar a coopera
ção do funcionário.

"No ano passado conse
guimos obter a participação
de 980/0 dos empregados nes
te processo de admíntstra
ção, um índice que nem no

Japão foi atingido". Das 5.549
sugestões apresentadas em

grupos de CCQ da empresa
que admínístra, Kõnig disse

que 4.000já foram implanta
das e que outras 1.100 estão
em fase de implantação.

"O operário. agindo com a

cabeça, a criatividade de cada
um éutilizadapara alavancar
os negócios e ele passa a ter
um emprego garantido. con
quistando destaque no seu

trabalho. Só através da ad

ministraçãoparticipativapo
derá se chegar a um padrão
de excelência", finalizou

Kõnig.

Semana do meio'ambíente Administração

Participação leva à excelência
Tratamento de Jaraguá do Sul - AGestão

Partícípatíva foi o tema de
uma palestra proferida pelo
err.presárto Ninfa Waltero

COm König. diretor presidente da
Akros Industrial de Plástico.
de Joinville, empresa que
ocupa a 211 colocação nomer
cado de conecções de PVC no

Brasil. Mais de 200 empre
sáriosjaraguaenses ouviram
o que König veio dizer a r:es-

De acordo com o peito de administração
palestrante, os sistemas partícípatíva como "fórmula
de tratamento de efluentes invariável e única" para a

da empresa Já são utiliza- conquista do sucesso ernpre
dos em países como Ja- sarial.

pão, Estados Unidos,
Espanha e Coréia, onde a

Com o respaldo de uma

questão ambiental é leva- evolução astronõmica de sua

da rigorosamente a sério. empresa, que cresceu, em

média 25% a cada ano du
No Brasil os sistemas já rante aOúltima década, en

foram implantados em 33
quanto o PIB (Produto Inter-

empresas estão emfuncío-
no Bruto). do país crescia

namento, Na regíäo PQSSU- cerca de 2% ao ano, Königem' O sistema a Sulfabríl e a disse que tentou transmitir
Teka em Blumenau e a

Teka. de Indaial. Em

.Jaraguá do Sul, o sistema
deverá ser implantado na

empresa Marisol. A expec
tativa, segundo o técnico da
Marisol, Silvio Kleine, é de

que em Jofnville e

Blumenau 10 empresas in
troduzam este sistema até
o final de 94.

Segundo Sérgio Ribeiro.
os sistemas de tratamento
de efluentes da White
Martins são utilizados por
empresas dos setores têxtil,
alimentício, químico,
curtumes e papel e celulo
se, "mas podem ser usados
em qualquer segmento in-
dustrial." (1

efluentes
•

,ongenlo
Jaraguá do Sul- Na se

gunda-feira (31/05). foi re
alizada no auditório do

Cejas - Centro Empresarial,
de Jaraguá do Sul - uma

palestra sobre o tratamento
de efluentes com ínjeçäo
de -oxígênto puro,
direcionada a empresários
do município e região. O
evento marcou a abertura
da Semana do Meio Ambí-
'ente promovida pelaSecre
taria de Agricultura e Meio
Ambiente da Prefeitura

Municipal de Jara-guá do
Sul.
A palestra foiministrada

pelo especialista em meio
ambiente da empresa
White Martins, Sérgio Ri

beiro, que apresentou os

sistemas disponíveis pela
empresa para o tratamento
de efluentes, com a injeção
de oxigênio puro que tem
como vantagens apresen
tadas a redução deaté 3OCA>
da área ocupada para a

instalaçãodo sistemade tra
tamento, a reduçãodo.con-

-'

sumo de energia elétrica

(que pode chegar a 5OCA» e a

baixa emissão de ruídos e

odores.

Educação

•

puro

Obras e melhorias
'.

custarão Cr$ l,2 bi
Guaramirim - A Prefeí- rão construídas duas salas

tura Municipal de novas na Escola Isolada
Guaramírtm, através da Germano Laffín, na localí
Secretaria de Educação. dade de Ilha da Figueira;
Cultura, Esporte eTurísmo executadas melhorias na

vai iniciar um plano de re- ; Escola Iaro Jansch; substí
formas e ampliações em 5 tuíçäo do prédio da Escola
escolas nomunicípio, atra- Guamiranga Sul; reforma e

vésdeconvêniofirmadocom construção de muro na Es
o governo do estado. O íní- cola Isolada Ponta Cumpri
cio das obras está previsto da; e ampliação da Escola
para estemês e serão ínves- Isolada Barro Branco.
tidos cerca de 1,2 bilhões, de A secretaria estábuscan
cruzeiros o prazo de con- do a participação das APPs
c1usão é de 60 dias. na execução das obras, en

volvendo-se apenas com o

acompanhamento dos ser-De acordo com o secretá
rio Esmeralda Chiodini, se-
4

viços.

aos empresários que não há
sobrevivência para a empre
sa que não ingressar nesse
processo de mão-de-obra.

"No ano 2000. a empresa
que não estiver configurada
nestesistemanãoestarámais
viva". disse König em entre
vistaao CORREIODO POVO.
Ele comparou os trabalhado
res deuma empresa à torcida
de um time de futebol, ten
tando mostrar a importãncia
de fazercom que osoperários
sintam "amor" pelo trabalho

queexecutam. "Emnossaem

presasaímosdohabitual, em
que os mais inteligentes são

comandantes, e hoje não há
chefes dentro de nossas uni
dades. Os nossos colabora
dores apenas buscam orien

tações sobre amelhor forma
de se executar as suas atri

buições", afirmou ele, defen
dendo os Círculos de Centro-

Ed. Isabelle
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira

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

garantido pela CEF em

até 20 anos

*Poupança
superfacilitada pela
Construtora&

IncorporadoraJaraguá

(�

A qualidade
e� requinte
da metro

quadrado
mais
econômico
de Jaraguá
do Sul.
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CONSTRUTORA E INCORPORADORA
.JARAGUA UDA.

Rua CeI. Bernardo Grubba, 246 - Fone (0473) 72-0014 - 71 - 0347
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M primeira viagem que
fez até Joinville, em 1978, Luiz
Carlos Cabral, 35 anos, o Dom
Cabral, ouviu de D. Valle Schamlz
(Nylonsul) que apreciou seus

desenhos: "Por mais fina que seja
uma teia de aranha, um dia o sol
baterá nela e a fará brilhar".

Dom Cabral não esquece esta
frase e quer passar à posteridade
pelo trabalho que direcionou às
crianças, nos sete personagens cri
ados por ele e liderados por
Crutsana, umcaramujoeremitaque
conseguiu sair da concha e distri
bui amor ao mundo.

Uma vez que considera estes

personagens como suas proje
ções, funcionando como"duplo",
oDom Cabral- introvertido - quer
levar aos jovens em geral uma
mensagem de cunho ecológico,
pelo que sentiu da degradação do
rio Itajaí-Açú, na sua Blumenau
natal: "Em criança eu brincava e

pescava no rio, mais tarde estava
tudo poluído, como até agora".

Como a esperada e necessária
parceria com os empresários não
teve respaldo, Dom Cabral diz es

tar investindo nos netos do atual

empresariado, fazendo trabalho
junto as escolas jaraguaenses, além
demanter a equipe Crutsana parti
cipando de gincanas no Colégio
Divina Providência há vários anos.
Crutsana e sua turma ( Querubim e

Serafim, Crutácius, Belinha,
Quitinho e Miguinha) também
aparecem em dois livros infantis,
cademos para colorir, capas de
cadernos, estojos infantis, cami-·
setas e em apoio para campanhas
filantrópicas.

"Tudo tem seu tempo e o meu

tempo é agora."
Artista Plástico, Empresário e

Dom

Inacio Carreira

Desenhista, desde os 14 anos atu
ando no ramo têxtil, Dom Cabral
não para: em seus planos há espa
ço para especialização em

"design", pela preocupação com a

forma. Além da execução doMun
do de Crutsana, já todo projetado.
Idéias não faltam. O Mundo de
Crustsana fará parte de uma Fun
dação, direcionada à descoberta e

amparo de valores novos voltados
para a arte, em suas múltiplas
facetas, que não tenham condi
ções fmanceiras.

"Know-how" ele já tem. Da

equipe de 10 desenhistas que tra

balham na Cabral Desenhos &
Desenhos Têxteis, nomaior atelier
de criações para a indústria têxtil
do sul do país, todos começaram
lá. Preocupado com a formação de
pessoal técnico, ele cultiva aque
les que demonstram talento inclu
sive trabalhando dentro do moder
no sistema de remuneração por
produção.

Residindo e trabalhando -mui
to- desde 1987 em Jaraguá do Sul,
Dom Cabral ainda encontra tempo
paraexercerapresidênciadaAJAP
- Associação Jaraguaense de Ar
tistas Plásticos e para blindar o

público da cidade e região com a

exposição Arte, Estilo e

Criatividade, que abrirá no próxi
mo dia 8 de junho, às 19:30 horas,
no saguão da agência da Caixa
Econômica Federal.

Suas duas últimas investidas
nas artes plásticas foram exposi
ção individual na Galeria Lascaux,
em 1991, e o 2° lugar naExpoflores
1991, ambos em Joinville.

NestaAlte,Estilo eCriatividade
Dom Cabral exporá, além de telas,
uma mostra ( didática) sobre dese
nho têxtil e o trabalho que vem

executando e divulgando com

Crutsana e seus amiguinhos.

Cabral
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Dentrodospreparativospara excursão aoParaguai, a convitedaCongregração
EvangélicaLuteranadeAssunção - queesteanocomemora seu 1'00°aniversário,
foi realizadonos últimos dias 15 e 16 demaio oConcerto deOutono noanfiteatro
da SCAR, pela Camerata que leva seu nome.

Aorquesta apresentou obrasdeMozart,Bach,PaulHindemith, BelaBartók,
R. Krueger e Tasso Bangel, sendo deste último.osmotivos gaúchos.

Com a platéiapraticamente lotada, foi excelente a frequênciadopúblicoque
prestigiouas duasaudições: pareceque ojaraguaense começa, agora, a valorizar
nossos próprios valores, a prata da casa. Esta circunstância é de suma

importância nesta fase.do trabalho daCamerata, que está completando o 10ano
de existência ( a estréia foi emjulho de 1992).

Tendo como componentes, em suamaioria,jovens estudantes, o prestígio e
aplauso do público validam seus esforços, e a apreciação e reconhecimento
corroboram que estão no caminho certo.

"Vale lembrar que, para este tipode espetáculo, coma profundidade artística
desta relevlihcia, não bastajuntarmeia dúziademúsicos efazê-los tocar. Precisa
ser criada toda umamotivação para incentivar os jovens a aprender instrumeuto
clássico, considerado de dificíl execução, como é o caso do violino e do

violoncelo", dizRicardo Feldens, regentcda Camerata. "Normalmente, quando
o filho se interessa por música, a tendência dos pais é levá-lo para outros

instrumentos de execuçãomais fácil do qui! um instrumento de cordas clássico.

Existe, ainda, o fator financeiro: um Dom violino não se encontra pormenos de

1.000 ou 1.500 US$, o violoncelo está entre 2.000 e 5.00Ó US$. Entretanto,
existem instrumentos destes na faixa de 10.000 até 100.000 US$", continua
Feldens.

Como fazer que o jovem de I () anos se interesse pela viola , violino ou pelo
Cello?Deve existir toda uma aproximação c preparação, tanto dornesmo, quanto
da família.

Omaestro Feldens comentou que sua "graude preocupação é preparar novas
gerações demúsicos, pura que a orquestra não sc ressinta da falta dc integrantes
no futuro, visto que muitos des atuais poderão estar estudando fora".

Disse, também, que "a partir domomento em que o jovem atinge nível para
integrar uma orquestra, dificilmente volta atrás: formam-se laçosmuito estreitos
de amizade entre os componente, o que ajuda a segurar o grupo".

Normalmente asorqucstrasde cordas sofrem a faltado violistas c violoncclistas,
Em Jaraguádo Sul oito alunes estudam viola c, I (). o violoncclo: noutros centros,
atémaiores, normalmcntc estc número se resume a I ou 2 alunes por escola de

•
. Dur�mtc a.1II SCHHlIW miisica. isto quando o curso chega a ser oferecido.

de EducaçãoArtisuca.de Z a
O A Camerata da SCAR _iú começou a preparar o Concerto dc Inverno ( dias

5 dcjunho, a Associação dos 23 e 24 de junho. IH! SCAR. e cm outro local c data a serem definidos) e :1
Artistas Plásticos dc .)o�nville apresentações CI11 /\ssull�·iio, para onde embarca no dia 2X ou 2'J de junho
cstar.i expondo TENI?ENCI- próximo. Segundo lcldcns, "a orquestra pretende viajar com recursos próprios,
AS CONTEMPORANEAS fazendo rodo opossivcl pura lcvarcstccmprecndimcntoutco tinaI. semdopender
com trabalhos dos associa- dc terceiros".Naturalmente. sc alguma empresa Oll as autoridadcsconstituída»
dos. Na FURJ, em Joinvillc, sc dispuserem a patrocinar esta viagem. tal ajuda seria muito kill acena.

CLIPS·
(f!J

• Até 13 dejunho dapara
apreciar -eadquirir, seainda
sobrar algum trabalho - a

exposiçãoFORMA&COR,
na Galeria de Arte "Victor
Kursancew", em Joinville,
que reúne JaneteDallabona
e Marli Swarowsky com

cerâmica eElioHahnemann
nasparedes, comóleo sobre
tela.

• De 18 a 31 de jll"/'o
ocorrerãoIVFestivallllter
nacional deMúsica Colo
lIial Brasileira e 'I,ílfica
Antig« de Juiz de Fora,
abrallgelUloCursos,Pales
tras,CiJllcertoseEncomros.
Emreoutraspresenças im

portaldes, adosale",desCtut

Lange,Musicôlogo, eOillf
Reimers, l'iolollcelista. As
inscrições começara", dia
15'delllait·.Maioresiufor
maçõespelos'fones: (031)
115-395/ e115-8045, Cen
troCulturalPró-Música de

Juiz de Fora.

• OArquivoHistórico
deJoinvillemostra até lOde

junhoOVENENONOSSO
DE CADA DIA, expresso
em 30 cartazes do artista

gräficoalemãoKlausStaeck.
5 de junho é oDia Mundial
do Meio Ambiente, bom
motivo para reflexão para o
"Veneno"deKlaus.

• OUL4R CO,\I
ARTE

é

oquePauloAraújo
propõe 110 curso que estará

realizando apartir de14 de
junho, com60horas/aula e
muita teoria eprática Será
realizadonaFurj-Univille,
em Joinville. I!tfilTltlaçtJes
pelo fone ( 0474) 35-32()0
ramalllJ8.

Ca.merata da Scar

5
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Garota
Heleodoro 93

A direção e a Associação de Pais e uma tarefa nada facil, realizar-se-á o

Professores, do Colégio Estadual Pro- Baile Garota Heleodoro que terá a ani

fessor Heleodoro Borges, de Jaraguá do mação de nada mais, nada menos que
Sul, rromovem na próxima sexta-feira o excelente conjunto POP BAND, de

(04), o concurso "Garota Heleodoro 93", -Joínvílle.
que vai eleger a mais bela estudante do A promoção tem início marcado para

f- colégio. as 22 horas na Sociedade Esportiva e

Recreativa Vieirense.
Oito candidatas concorrem, neste Boa sorte às candidatas, as quais os

ano. Após a escolha, que deve ser leitores poderão avaliar desde já .

Veranice Altine

. .

Simone Aparecida Pessatti
6

Margareth Ferreira de Silva

Aidê NassMächado

Karla Uber Jerusa Schuschart

Michel Murillo
Sasse de Azevedo
Sábado passado, dia 29-05-93, nasceu
para o distinto casal Dr. SávioMurillo
Piazera de Azevedo e Marilene Sasse
'de Azevedo, noHospital São José, des
ta cidade, ummenino com 3,5 kg e 47
cm , em parto atendido pelos Drs. An
tônio Beleza e Moacir Zanghelini, as
10:45 hs.

Aalegria do casal estendeu-se aos avós
Curt (Dolores) Sasse, ao Murillo e

Adalzira, não se esquecendo da emo

ção de que foi tomada a bisavó Cecília
Barreto de Azevedo, residente em

Curitiba-PR.
No registro civil e na pia batismal rece
berá o sugestivo nome de Michel
Murillo Sasse de Azevedo.

Cumprimentos aos pais e um abração
no garotão.

. Glauciney Mass
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Aparecem mais loteamentos irregulares Assessoria

t:Cerca· de quarenta Ippuc vai respaldar
- no'vo sistema viário

na clandestinidade
Jaraguá do Sul-fi.Secre

taria de Planejamento da
Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul. está en

contrando novos lotea

mentos clandestinos em

.todo o território do municí

pio, de acordo com infor

mações do secretário,
Octaviano Eduardo Pam-

lona. O número levantado
é meados do mês passa

do, que indicava a existên-

cia de 1710teamentos clan

destinos, hojejá supera 40
e a cada dia são descobertos
novos.

A solicitação da prefeítu
ra junto a Celesc, para que
sejam comunicados os pe
didos de novas ligações, tem
contribuído para que se

consiga controlar o apare-

.imento dos loteamentos.

Segundo Pamplona, a

SEPIAN está realizando um
trabalho em conjunto com

a Secretaria de Bem Estar
cial (SEBES). no sentido

,
se elaborar um amplo

levantamento. que dará

subsídios suficientes para
a elaboração de uma pro
posta de parceria prefei
tura/comunidade, visando
a regularização dos
loteamentos.
"Os técnicos da �ecreta

ria vão elaborar os projetos
com infraestrutura comple
ta para cada loteamento,
de acordo com a necessida
de de cada um. A prefeitura
�tra com o maquinário e

pessoal especializado e a

comunidade arca com os

materiais necessários (tu
bos, flos, postes, etc ... I, além
damão-de-obra. em regírne
de mutirão". explicou o Se-

/

. (

/
J

Em alguns loteamentos, a disposição dosfios de energia
elétrica, não apresentam condições de segurança.

cretário de Planejamento.
Pamplona disse ainda

que é possível que a

comunidade não disponha
dos recursos necessários

para a compra de todo o

material de uma só

vez. "Entretanto a nossa

idéia é combater um pro
blema de cada vez. Por

exemplo: determinada co

munidade adquire todo o

material para
-'

instalação
de um sistema de esgoto;

a prefeitura vai até o

loteamento, abre as valas,
os moradores colocam os

. tubos e esta etapa fica con
cluída".
Para o secretário, a par

tir do momento em que se

consiga realizar' a regulari
zação total do primeiro
loteamento, este passará a

ser o ponto de referência

para se conseguir regulari
zar todosos dernaísqueexis
tem no município.

�1ll todos infraestrutura é rnínírna
espalhados pelo município
de Jaraguá doSul.mas atra
vés das informações
fornecidas pela Celesc sabe
se que nos meses de feverei

ro. março e abril deste ano

mais de 300 novas ligações
residenciais foram execu

tadas.

uma dimensão aproxima
da. do índice de crescimen
to do número de novas fa
mílias no município.

O secretário Octaviano

Pamplon disse que a secre

taria vai exercer um contro

le a partir de visitação a

todos os novos ocupantes
de imóveis. com base nos

dados apresentados pela
Celesc,

•

JaraguádoSul- O IPPUC
(Instituto dePesquisa e Pla

nejamento Urbano de
Curitiba) vai prestar uma
assessoria à prefeitura de

Jaraguá do Sul, através de
uma equipe técnicaem trân

sito e sistema viário. Se

gundo o Secretário de Pla-
. nejamerrto , Octaviano
Eduardo Pamplona, ele de
verá respaldar um dos qua
tro pro]etos elaborados pela
SEPLAN. Esta assessoria

não vai gerar custos para a

municipalidade, exceto o

transporte, alimentação e

%ospedag�m dos técnicos.

Pamplona declarou que
os projetos elaborados pela
Secretaria de Planejamento
da prefeitura, trabalham
com hipóteses diferencia
das, mas que respeitam

três pontos específicos: 12-
o pedestre; 22 - o resgate
das raízes através da valorí-

zação da bicicleta como for
ma de locomoção; 32 - a

continuidade das vias pú
blicas evitando os congesti
onamentos.

O secretário afirmou que
os projetos são polêmicos e

por isso não serão discuti
dos junto à comunidade.
"Nosso pensamento é dírí-

.

gído a atingir os aspectos
básicos já relatados e por
isso vão gerar algumas in
satisfações, mas por outro
lado temos a observar que a
cidade de Curitiba levou 25
anos para chegar ao estágio
de hoje e o trabalho que·
iniciaremos objetiva resul
tados a longo prazo", decla
rou Pamplona.

Por Walter Falcone

Olho Clínico

LaboratórioBromatolôgico
Recebemos esta semana apoio a nossa empreitada (PAN - Br/

PMJS) de montarmos um laboratório bromatológico - análise de

alimentos, solo, água, ar,- da Amvali, onde na assembléia desta
entidade datada de 16/04/93, os prefeitos da regiãomostraram-se
favoráveis,manifestando total apoio à iniciativa. Ao todojá temos

ofício de apoio além da Amvali, Acijs, Sind. dos Metalúrgicos,
Sind. Rural, Sind. da Alimentação, Sec. Municipal de Saúde, Séc.
Munic. deAgricultura eMeio Ambiene, Centro dos Profissionais
Liberais (CPL) eCâmara dosVereadores de Jaraguá do Sul. Com
este último e importante apoio, montaremos os documentos finais
para enviarmos para a Alemanha' aos cuidados do GTZ. Esta
entidde analisará os documentos e rogamos que aprove a doação
do referido laboratório, que será único no estado e em muito
beneficiará a saúde dos jaraguaenses-e nosso meio ambiente.

Licenciamento Ambiental
Parabenizamos aCromagem Jaraguá pelo andamento que esta

sendo dado para seu licenciamento ambientaljunto a Fatma, onde
resolverá os problemas de seus efluentes de cromo duro, de tanto
mal faz à saúde. É um bom exemplo a ser seguido, pois não

podemos destruir o nosso planeta, poluindo rios, solo, ar, etc.
Lembro que o lixo industrial é dez vezes pior que o lixo domiciliar.
Se este ainda não foi solucionado de maneira adequada - como o

aterro sanitário - imaginem aquele. Temos muito caminho pela
frente.

A Notícia

Esta semana, em sessão solene daCâmara dos Vereadores, foi
homenageado o jornal A Notícia pelos 70 anos de trabalho.
Presentes autoridades domunicípio emicro-região. Nós rcpresen
tam& o CPL a pedidodo DL Medeiros. Seguiu-se um bomjantar

.

no Baependi. O CPL parabeniza este grande jornal catarinense.

Antibioticoterapia
Palestra sobre o tema em epígrafe será ministrada pelo DL

Carlos Alberto da Silva, de Florianópolis. Será no HSJ às 20:()()

h.' Dia 17/06/93. Iniciativa da AMJS (Associação Médica de

Jaraguá do Sul).

Os problemas detectados
nos primeiros levantamen
tos da SEPLAN apresentam
problemas quase sempre
idênticos que vão desde a

falta de uma planta topo-
::.ßráfica e cadastramento. até
�doação do leito e passeios
das ruas.

Não há dados específicos
a respeíto do núrnero de pes- Com os números

soas que residam hoje nos registrados durante o mês

loteamentos clandestinos de maio. já se consegue ter
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Estado d8JSanta Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
\_

JESC - Jogos Escorares de Santa 'Catarina - 15a Edição
Jaraguá do Sul- De 03 a 06 dejunho.de 1993

Tabela de Jogos
Basquetemasculino - Ginásio deEspor- .

tesArthurMüller
JA rodada - 03.06.93 - Quinta-feira
20 hs - Florianópolis x Chapecó
21 hs - Jaraguá do Sul x Porto União
2" rodada - 04.06.93 - Sexta-feira
17 hs - Florianópolis x Lages
18 hs - Chapecó x Porto União
Basquete feminino - Guuislo de Esportes
AJf;hur Müller
I" rodada - 04.06.93 - Sexta-feira
09 hs - Florianópolis x Rio do Sul
lOhs - Mafra x Chapecó
2" rodada - 04.06.93 - Sexta-feira
19 hs - Rio do Sul x Mafra
20 hs - Jaraguá do Sul x Chapecó
Futebolde Salão - GInásio de Esportes da
AAB.B.
1" rodada - 03.06.93 - Quinta-feira
20 hs - Joinville x Florianópolis
2.1 hs - Jaraguá do Sul x Chapecó
2" roâaaa - 04.06.93 - Sexta-feira
lOhs - Jolnville x Chapecó
11 hs - Jaraguá do Sul x Lages
Handebol masculino - GInásio de Espor
tes do SESI
1" rodada - 04.06.93 - Sexta-feira
09 hs -. Chapecó x -Joaçaba
lOhs - Jaraguá do Sul x Tubarão
2" rodada - 04.06.93 - Sexta-feira
19 hs - Chapecó x Tubarão
20 hs - Jaraguá do Sul x Itajaí
�debol feminino - GInásio de Esportes
dO SESI
1" rodada - 03.06.93 - Quinta-feira
20 hs - Tubarão x Lebon.Régís
21 hs - Itajaí x Saudades
2" rodada - 04.06.93 - Sexta-feira
17 hs - Tubarão x Itajaí
Ie hs - .Jaraguá do Sul x Saudades
Voleibol mascullno-- GInásio do Colégio
São Luis
1" rodada - 04.06.93 - Sexta-feira
09 hs - Tubarão x Rio do Sul
lOhs - .Jaraguá do Sul x Joinville
2" rodaaa - 04.06.93 - Sexta-feira
19 hs - Concórdia x Rio do Sul
20 hs - -Jaraguá do Sul x Tubarão
Voleibol feminino - GInásio do Colégio
São Luis
1" rodada - 03.06.93 - Quinta-feira
20 hs - Joinville x Itapíranga
21 hs - Catanduvas x Florianópolis
2" rodada - 04.06.93 - Sexta-feira
17 hs - Itapíranga x Catanduvas
18 hs - .Jaraguá do Sul x Florianópolis
Tênis de Mesamasculino - Colégio Divi
na Providência
1" rodada - 04.06.93 - Sexta-feira
09 hs - Condôrdía x Caçador
Ó9 hs - Jaraguá do Sul x Joinville
2" rodada - 04.06.93 - Sexta-feira
10:30 hs - -Joínvílle x Florianópolis
10:30 hs - Jaraguá do Sul x Concórdia

Tênis de Mesa feminino - Colégio Divina
Providência
1" rodada - 04.06.93 - Sexta-feira
09 hs - Jaraguá do Sul x Taíó
09 hs - Chapecó x Florianópolis
2" rodada - 04.06.93 - Sexta-feira
.10:30 hs - Joinville x Florianópolis
10:30 hs - Jaraguá do Sul x Chapecô

Xadrêz masculino e feminino

Congresso técnico no día 04.06.93, às 8
horas nas dependências daAA.B.B., local
das compêtíções.
Participantes nomasculino:Jaraguá doSul,
Florianópolis, Taíô, Canoinhas e Chapecó.
Participantes tiofeminino: Jaraguá do Sul,
Tubarão, Taíô, Maravilha e Balneário
Camboriú.

o

Atletismo

Congresso técnico no dia 04.06.93, às 09
horas noClubeAtléticoBaependi,local das
disputas.
Primeira etapa -Início às 09:30 horas.
75 metros rasos - Feminino - Semi final
75 metros rasos - Masculino - Semi final
Salto em Altura - Feminino - Final

Lançamento do Dardo - Feminino - Final.
1000 Metros Rasos - Masculino - Final
Arremesso de Peso - Masculino - Final
Salto em Extensão - Masculino - Final
75 Metros Rasos - Feminino - Final
75 Metros Rasos - Masculino - Final
1000 Metros Rasos - Feminino - Final
Revezamento 4 % 75 metros - Feminino -

Semi final
Revezamento 4%75metros - Masculino �
Semi final

SegundaEtapa -Início às 14 horas
300 Metros Rasos - Feminino - Semi final
300Metros Rasos - Masculino - Semi final
Salto em Altura - Masculino - Final
Arremesso de Peso - Feminino - Final

Lançamento de Dardo - Masculino - Final
Salto em Extensão - Feminino - Final
3.000 Metros Rasos - Masculino - Final
300 Metros Rasos - Masculino - Final
300 Metros Rasos - Feminino - Final
Revezamento 4 % 75 Metros - Feminino -

Final
Revezamento 4 % 75 Metros - Masculino
- Final.

1 - Colégio Estadual Hólando Marcelino Gon
çalves
Rua José Theodoro Ribeiro, 689
Bairro Ilha da Figueira'
Fone(0473) 72-0326
Diretora: Dagmar Ramos de Borba
Dcf�egações:
- Canoinhas
- Catanduvas
-Timbõ

- Mafra
- Itajaí

- Bal. Camboriú
- Brusque
2 - Escola Básica Estadual Giardlni Luls Lenzi
Rua Marcelo Barbí, 525

Bairro Vila Lenzi
Fone (0473) 72-1163
Diretor: Veríssímo Buzzi
Delegações:
- Herval do Oeste - Campos Novos .t:_
- Treze Tílias - São João d'Oeste
- Rio das Antas - Tangará
- São José dos Cedros - Lacerdópolis
3 - Escola Municipal de 19 grau Rodolpho
Dornbusch
Rua Irmão Geraldo, 489
Bairro Vila Lalau (próx. Weg II)
Fone (0473) 71-0988 - Ramal 268

. Diretora: Cristiane Lucht Gascho

Delegações:
- Lebon Régis - Caçador
- Joaçaba - Taió
- Maravílha - Itapiranga
- Saudades
4 - EscolaMunicipal de 19 grauAlbano Kanzler
Rua Lourenço Kanzler, 177
Bairro Nova Brasília (próximo a Weg I)
Fone (0473) 71-0988 - Ramal250
Diretora: -Jussara Vicente Bories

Delegações:
- Joinville - Lages
- Palhoça
5 - Colégio Estadual Abdon Batista
Rua Epitácio Pessoa, 473
Bairro Centro
Fone (0473) 72-0716
Diretora: Gertrudes Alberten
Delegações:
- Chapecó - Concórdia
6-CIP

,

Av. Getúlio Vargas, 830
BairroCentro (prõx. aoGinásiodeEsportesArthur
Müller)
Fone (0473) 71-0350
Diretora: Elisa Dallagnolo
Delegações:
- Florianópolis - Rio do Sul
- Porto União
7 - EscolaMunicipal de 1ºgrauAJlnaToweNagel
Rua Marcos Emílio Verbinnen, 320 .�Bairro Água Verde
Fone (0473) 71-0988 � Ramal257
Diretora: Iracema Schuster Gruetzmacher

Delegações:
- Tubarão - Sombrio
- Araranguá - Crícíúma
- Braço do Norte - Nova Veneza
- Orleans •

8 - Alimentação e CCO
Rua Walter Marquardt
Parque Municipal de Eventos

- Pavilhão A

9 - Alojamento dos orientadores e árbitros
SESI - Centro de Atividades de .Jaraguá do Sul
R�la Walter Marquardt, 835
Fone (0473) 71-0899
10 - Locais de competição
Voleibol - Colégio São Luis
Abertura e Basquetebol - Ginásio de Esportes
ArthurMüller r

Handebol - Ginásio de Esportes do SESI
Futebol de Salão e Xadrez - A.A. Banco do Brasil
Atletismo - Clube Atlético Baependí
Tênis de Mesa - Colégio Divina Providência

8 CORREIO DO POVO - Jara�uá do Sul, 02 de junho de 1?9�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



• 'Libert Krause escapa com vida
• •

Ele�está em recuperação no hospital Säo José e já recebe visitas

Jaragué do Sul - Passa
. bem o operário que perdeu
as duas pernas após a ex

plosão de um cilindro de
- oxigênio da injetora de alu
mínio, na empresa Weg
Motores deJaraguá do Sul.
LibertKrause, 34anos, saiu

I da Unidade de Terapia In
� Úsivaumdiaapósacirur

gia a que foi submetido.

seguridade social da pró
pria empresa, que agora vai
complementar o auxílio do
ença do INSS.
De acordo com as infor

mações oficiais, foram des
tacadosumpsicólogo e uma
assistente social da Weg
Motores paraauxiliarLibert
e seus familiaresna recupe
ração do choque emocional

causadopelaperdadasduas mas tudo vai depender da
pernas. vontade própria de Libert" ..
Segundo Aldo Schmidt, As causas do acidente

gerentedoDepartamentode AWeg Motores está con
Comunicações do Grupo tratando uma perícia têcní
Weg, a empresa tem planos ca para levantar as reais

para o funcionário. liA ín-: causas da explosão da se

tenção é que elevolte a tra- mana passada. Ainda não
balhar, após um tratamen- há informações precisas
to adequado e com o uso de paradeflnír a origemdo ací

pernas mecânícas, talvez, dente.

De acordo com o Depar
tamento de Comunicações
da empresa, uma semana

após o acidente Libert já
pode receber visitas de fa
miliares e a empresa está

agilizando todos os proce
dimentos legaís para aten
der o acidentado. Ele conta
com um seguro de vida em

grupo e um plano de

Ç)QUE
- A

VOCE

(JUER
EOQUE
VOCÊÉ.
(1)

� .

�\ '

, "RJIVestIndO você de corpo inteiro.
Getúlio Vargas, 55

) .

NA FOTOA SRA. ELIZABEffH HAAS E JACKSON
. . �

GOMES, PROPRIETARIO DA PANIFICADORA E
�

CONFEITARIABAVARIA LTDA., NO ATO DE AS-
SINATURA DO CONTRATO DA AQUISIÇÃO DE
tThJA LOJA NO JARAGUÁ SHOPPING SUL, LUIZ
MARIO GOMES (ESQ.), GERENTE COMERCIAL� .

E SERGIO MARGARITEZ ASSESSOR COMER-
CIAL DA PAlOST CONSTRUÇÕES LTDA

Novas Instalações A SUA LOJA QUANDO VEM?
PLANTÃO NO LOCAL,

qUAMARINA FRUNTUOSO (AO LADO DA COZINHA DO SESI),
INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS

Este semanário "CORREIO DO POVO", aAgên
cia da VARIG - RIO SUL e o escritório da ORG.
CONTÁBIL "A COMERCIAL"S/C LTDA., passa
ram a operar normalmenie na rua 2 Mal. Deodoro,
122 e 130, térreo e ]Oandar, estando à disposição de
.t)a clientela, atendendo com o habitual conforto e

presteza.

Sempre correndo na frente do progresso de
JARAGUA .DO SUL.

FONES71-2357
72-3229

CONSTRUÇÃO
• E VENDAS

�III j=---.�.�JII�.�E�

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 02 de junho de 1993
--��--�--------�------------�-=�-----------------------------
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HvãTJoga lUUO pai a vorrar Cl nuÇ� ClliV'" UQ '\:,; ,j!@!llll

�_E_sp_o_rt_ilA_OS_..--.Io. Caixa D'Água lidera,
41! Inside de Voleibol . '(j

-c

OClube Inside, de Guaramirim; realiza nos dias 12 e 13

h
-

-

dejunho04!lTomeioInsidedeVoley-BalldeAréiaem
'C ave B sem pe"rderDupla. O local será na cancha próxima ao trevo 'tle .

acesso principal a Guaramirim, fundos do depósito de
areia. Otomeio, que é sucesso todos os anos, terá uma

premiação espertissima; garante um dos Silvio Decket
um dos promotores. As inscrições poderão serfeitas no
local da competição, tio dia 12 mesmo.

<

.

Torneio de Truco
Já neste sábado (051, acontece na Lanchonete Venturi
BardoCésar-, .noGuamiranga, um torneio de truco, qUe
prometefazermuito bdrulho. Doisporcos e uma caixade
cerveja serão entregues como premiação, aos vencedo
res e as inscrições que poderão ser feitas no local,
custam Cr$ 250.000,00 por dupla. É uma boa pedida
para os truqueiros. J

Zonal Leste/Norte de Karatê
Mais de 600 atletas de 18 associações âe karatê parti
ciparam. do Campeonato Estadual de Karatê - Zonal
Leste/Norte, realizado no-Ginásio' de Esportes Waldir

Quirino Luz, em Sãö Francisco do SulA Associação de

Artes Marciais e Cultura Física, de Jaraguá do Sul,
estevepresente, com 23 atletas, que disputaram várias
modalidades e conquistaram o 3!l lugar na contagem
geral alémdemuiias medalhas nas mais de15 catego
rias. Os atletasjaraguaenses queparticíparamdoZonal
Leste/Norte,'compãem, atualmente, a equípe dos Jogos
Abertos e a Seleção Caiarinense, além de divisões

inferiores. f'

-

Parque InfantilAnita Reinke
A Sociedade Aiiradores Diana de Guaramitim inaugu
rou recentemente em sua sede campestre um parque

-

infantil com vários brinquedos para a diversão dos

pequenos. Todos esses brinquedos foram doados pela
famüiaReinke, através deLindalvaReinke, que também
é associada do clube: por isso.oparque recebeu o nome
damão deUndalva, SraAnitaReinke. De acordo com a

própria doadora, a intenção é proporcionar um espeço
exclusivoparaosfrlhos deassociados, quemerecem um

luaar especial para SeU lazer.

10

Guaramirim - Muitas sur

presas na 53 rodada do Cam

peonato Varzeano de

Guaramirim, realizada no úl
timo final de semana. Desta

ques para os empates de Bar
ro Branco e Avai, que agóra
ficam com a�gunda coloca-
\ ção em cad uma de suas cha
ves. O time daCaixaD'Água,
agora é o líder isolado da cha
veB, enquanto que o Juventu
de assume a liderança daCha
ve A, com 9 pontos ganhos ..
Amelhor campanhado cer

tame é do time da Caixa

D'Água, que venceu todos os
cincos jogos disputados até

agora e desponta como um

dos sérios candidatos ao título
desta temporada. A equipe
também tem o ataque mais

positivo (com 17 gols) e a

defesa menos vazada ( com
somente dois gols tomados).

Já o vice-lider da chave B o

Avaí -_que tem 9 pontos gan
hos -, joga sua reabilitação no
próximo domingo, frente ao

time da CaixaD'Água, no es

tádio municipal, João

Butschardt (Seleto). Promete
ser o melhor jogo da rodada.

Já o .Tuventude não sofre

Caixa D'Água 3'X 1 Barrinho

Weg Met. 2 x 2 Barro Branco

Beira Rio 1 x 1 Avaí
\

Cruzeiro 2 x 1 Camarões

Rebas O x 3 lá de Cima
Veterano 1 xO Cruzeirinho

Juventude 6 x O Ferroviário

ameaças neste final de sema

na. Vai pegar o União, sétimo
do grupo com apenas um pon
to ganho até agora.

Faltando três rodadas para
encerrar o turno, já começam

a ser conhecidos os possíveis
classificados. Napróxima se
mana é possível que se saiba,
com certeza, quais são as

equipes já definitivamente
eliminadas.

J _ V
1° 5 4
2° Barro Branco 5 3
3°

, ' Cruzeiro 5 3
4° Camarões 5 2
5° Weg Met. 5 1
6° Esporting 5 2
7°' União 5 O
8° Ferroviário 5 O

Obs.: Ainda está computado o ponto do Cruzeiro, nojogoCruzeiro
x Weg Metalúrgica, na 3a rodada., No entanto, por decisão da
comissão julgadora este já perdeu o ponto obtido,

-

J

�
PG J

1° 10 5
2° 9 5
3° Veteranos 8 5
4° Lã'deCima 5 5
5° Beira Rio .5 5
6° Barrinho 2 5
7° Cruzeirinho 1 5
8° Rebas O 5

- Estádio Henrique Bernardi - SER Amizade
13h30min - Esporting xCimeiro
lSh30min - Cruzeirinho xRebas

- Estádio Municipal Jodo Butschardt - Seleto
13h30min -Barrinho x Láde Cima
15h30min - BeiraRio xVeterano

( Domingo
- Estádio Henrique Bernardi - SER Amizade

08h30min - Juventude x União
'"10h3'Ümin - Ferroviário xWegMetalúrgica

,
- Estádio Municipal João Butschardt - Seleto

08h30min - BanoBranco x Camarões
1 Oh30rríin - Avaí x CaixaD'Água J

,A cada Cr$ 800 mil em�, você gama um

cupom 1*11 concorrer a uma Onda case. E mais
dezenas de prêmios, pela Loteria Federal.

�NTA
Construindo com você.

CORREIO DO POVO - Jaraguá.do Sul, 02 de junho de 1993
.
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J=lagrante
Comunidade Evangélica recebe

quarto Pastor A marchado Espírito Santo

,.k1J
A foto ao lado nos mostra o

instante da marcha dos associa
dos do €IubeAtlético Baependi,
embuscadasmajestades das com
petições daFesta doESI)íritoSan
to, que se dirigiam às instalações
do empresário Conrado Riegel
na tarde de 22-05-93.

O porta-bandeira direciona a

coluna em marcha, em segundo
plano odesportistaRenatoTrapp,
presidente do clube, seguido de
Roland Janssen com suas

comendas de atirador e amajesta
de.

Uma bonita festa que tradicio
nalmente comemora um hábito

que vem desde 06-03-1906, do
tempo da Sociedade Atiradores

Jaraguá. o

Domingo, dia 23 de maio p.p., a Comunidade Evangélica Luterara de

Jaraguá do Sul teve mais um momento festivo. No culto das 19 horas foi
recebido o pastor Jorge Luís Lother da recém criada paróquiaa Apóstolo
João.

O culto foi celebrado pelos pastores Egberto Schwanz - Vice-Pastor

regional e ex-pastor em Jaraguá doSul; GuintherRueckert, PastorDistrital;
Norberto Gramkow, Vice-Pastor Distrital e pelo recém-vindo PastorJorge
Luís Lother que proferiu a prédica a partir de Lucas 7,18-23. Os demais

pastores deJaraguádo SIll edodistritoEclesiástico dejaraguádoSul também
estiveram presentes em sua maioria e proferiram votos bíblicos.

A Igreja do Centro estava literalmente tomada pelo grande número de
membros da área da Paróquia Apôstolç João, além de membros demais'

paróquias.
Após o culto houve uma confraternização no salão da comunidade, com

lanche preparado pelas senhoras dos diversos grupos da OASE - Ordem
Auxiliadora das Senhoras Evangélicas e também pelosmembros daParóquia
Apóstolo João. OCoral da Comunidade deu um tom todo especial ao evento.

O Pastor Jorge nasceu em Joinville. Após concluir os estudos do 2° grau
cursou a Escola Superior de Teologia da Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil, em São Leopoldo-RS. Concluídos os estudos foi enviado
pela direção da igreja para a Paróquia de Rio das Antas, no Meio Oeste

• catarinense, ondeatuou até abril do corrente ano. O pastor Jorge é casado com
Renate Inngauer e o casal tem uma filha - Nathalia.

AParóquiaApóstolo João - aquarta daComunidadeEvangélicaLuterana
de Jaraguá do Sul, abrange as localidades - comunidades da rua Joinville,
desde o Salão Líder até a divisa comGuaramirim, Ilha da Figueira, Vila Nova
até o Curtume Schmitt e entrada de Jaraguá Esquerdo até o Juventus.

O Pastor Jorge e família residem na área da paróquia, na rua Santilia P.

Rengel, 85, na Ilha da Figueira - tel. 71-3147.

�Comunid�de Evangélica saúda o pastor Jorge e sua investidura na nova
paróquia.

AmorLiçãodeVida
Quando Deus mudou o

caminho de nossas vidas
há 13 anos atrás, não

imaginavamos que através
do sofrimento, quando vivi
do com amar, tínhamos
tanto a apreender.
Com papai vivendo no

leito de uma cama o resto
de sua vida, aprendemos
que o sofrimento aceito com
amor e carinho, valoriza o

nosso oicer, nos ensinando
a amar qualquer pessoa
independente de sua

condição ou estado em que

agradecimentos,poisforam
muito importantes, nos

incentivando a seguirmos
emfren'e o nosso caminho.
Pai, deixas um grande

vazio e uma imensa
saudade em nossas vidas,
mas o tetnpo aqui na tetra
passarâpido, enos veremos
em breve na ressureiçãoda
vida e na glória de Deus.
De suafamília.

se encontre.
O fatorfundamental de

nossa vivência com o nosso

paiacamado,foitersempre
presenteafénaSantissima
Trindade. Esta mesma fé
que nos carregou nos

momentos mais dlfrceis de
nossas vidas, e sempre nos
iluminou o caminho para
seguinnos sem medo.

Às pessoas, cuja
convivêncianosauxiliaram,
qjudandoeorandoconosco,
os nossos mais ternos

Waldemiro Nagel
* 03/09/38
+ 23/05/93

Jaraguá Merece Este Empreendilllnto.
ResidenCial

CONDOMíNIO A PRECO DE CUSTO
,

Império do 001
• TERRENO CENTRAL COM 2.175m2
EM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA (Rua Max Wilhelm)
.2 APARTAMENTOS POR ANDAR.
• QUADRA DE TÊNIS.
• SAUNA.
• PISCINA (ADULTO E INFANTIL)
• PLAYGROUND.

�

CONSTRUTORA:

ESPAC..DMERlO
Av. Trompowsky, 165

.

Florianópolis - SC

/

RESERVAS PARA AQUISiÇÃO:
ENGETEC CREC/934.J

Imobiliária - Eng. Civil fONE 72-2679

ENGETEC
Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 285

\.J Jaraguâ do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá Shopping Sul
Jáiniciaramasobrasdeconstruçãodoprimeiroshopping
center de Jaraguá do Sul. A Construtora Pajost, de

Blwnenau, vem obtendo um excelente resultado no

trabalho de venda, que vai viabilizar a edificação do

empreedimentodentro doprazoprevisto, pelos diretores
da empresa. Bom para a cidade que já clama por um

centro de compras moderno e de 19 mundo. Na foto o

flagrante do início do trabalho de "bate estacas'íparo: a
formação da estrutura do solo que vai suportar oprédio.

Festival da canção
O Centro deAtividades do SESI e aPrefeituraMunicipal
deJaraguádoSul, através doSetordeCultura, realizam
neste sábado (05) o I!I Festival Reqionol: da Canção
Sertaneja, que aconlece no salão da Sociedade Caxias

_
Esporte Clube, na localidade de Santa Luzia. Ofestival
reunirá intérpretes damúsica sertaneja doBrasil. Após
ofestioai realizar-se-á umbaile de confraternização com
o conjunta Transamérica.

Maranatha
Neste domingo (06), será realizada umaMaranatha na
Recreat.uaMenegotti, com início às 8 horas da manhã.
Cadaparticipante é convidado a trazer consigo um quilo
de alimento. não perecível. que deverá ser doado, pos
teriormente, às famílias carentes da cidade. Os

organizadores informam. que haverá refeiçôo no local.
Para maiores informações, é só ligar para o telefone
71-6475 ou 71-0321.

Curso de Oratória
O CaL (Clube de Oratória e Liderança) de Jaraguá do

Sul.fotmournais umaturmadocurso deOratória.Dicção
e Desinibição. durante a 12í!. reunião da assembléia

geral do COLo Os 32formandos receberam seus certifi
cados e os premiados como "Melhor Orador de Noite",
"Revelação" e "Destaque" receberam medalhas. Os pre
sentes à reunião ouviram uma palestra proferida pelo
Secretário dePlanejamento daPrefeitura deJaraguá do
Sul e também integrante do CaL, Octaviano Eduardo

Pamplona, sobre "Planejamento Urbano".

Capacitação dos professores
A 1 gí!. SERE (Secretaria Executiva Regional de Educa

ção) de Jaraguá do Sul. reuniu todos os diretores das
unidadesescolares (colégios eescolas básicas)paradar
ciência a respeito dos cursos que são oferecidos aos

professores efetiuos que lecionam nessas escola.S� Os .

cursos sãõ promovidos pela Secretaria de Educação.
Cultura eDesporto, do Estado e executadospela FERi,
com aparticipaçãodasprefeiturasmunicipais.Segundo
a ptofessora Isaura, esses cursos, têm como objetivo
principal capacitar os docentes, visando a melhoria da
qualidade de ensino.
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Está em andamento e ga
nhando força o programa de

reciclagens de lixo nas escolas,
em Jaraguá do Sul.

Recipientes especiais toram
doados pela Malwee Malhas e

servirãopara acolhervídrodes
tinado á reciclagem em toda a

rede escolar municipal. .

Participam do programa.
ainda. o Rotary Club e o

Unibanco. O programa iniciou
pelas escolas devido à facilida
de de acesso e organícídade,
além da vontade das crianças.
ao natural. de proteger a natu-

Q reza e convencer os adultos,
em suas casas. a usar a

reciclagem.
Uma exibição especial. foi

levada a efeito no Ginásio
ArthurMüller, com a presença
de centenas de estudantes de
vários estabelecimentos esco

lares.
Pretende-se que a iniciativa

alcance o seu sentido maís

amplo. fazendo comque todaa
comunidade se integre nas

suas finalidades, modíflcando
o atual quadro de tratamento
de lixo reciclável deJaraguádo I

Sul. Programa educa as crianças para a reciclagem do lixo
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LEI N° 9.008, de 20 de abril de 1993.
Dipõe sobre nlterações naLein'8.051, de 11 de setembro de 1990 e adota outras

providências.

o Governador do Estado de Santa Catarina

Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Ao art. }O da Lei n" 8.051, de 11 de setembro de 1990, que "Dispõe sobre
beneficios para estudantes"fica outorgada a seguinte redação e acrescidos os parag. 1° e 2°:
"Art. 2° - Fica assegurado aos estudantes regulannente matriculados em estabelecimento
de ensino público ou particular, oficialmente reconhecidos de 1°, 2° e 3° graus, 50% (
cinquenta por cento) de abatimento sobre preço efetivamente cobrado nas entradas, pelas
casas exibidoras cinematográficas, de teatro, de espetáculos musicais. circenses e de eventos
esportivos, de todo o Estado de Santa Catarina.

Parag. 1° Para gozar do beneficio concedido pelo "Caput", bastará ao estudante apresentar
a Carteira de Identidade Estudantil, na qual contará prazo de validade, emitida pelas
entidades infra arroladas:

.

I - para os estudantes do 1 ° e 2° graus, pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas
- UBES, através da União Catarinense de Estudantes Secundaristas.:'UCES;
II - para os estudantes de 3° grau, pela União Nacional de Estudantes - UNE, através da
União Catarinense de Estudantes - UCE;
Parag. 2° Em caso de preços promocionais, também fica assegurado o abatimento de 5oo/o

( cinquenta por cento).
Art 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

F1o,.u,nópoIis, 20 de abril de 1993
VILSON PEDROKLEINÜBING
Leotlegnr da Cunha Tiscoski

Lili:. Fernando Verdine Salonwn
Paulo Roberto Bl1IIer

Sülney Carlos Pacheco
Paulo Gouvêa da Costa

JIIário Roberto Cm'alaui
Jollo Ghiuo Filho
Lili:. CarlosSchmidt de Can'alho
QãudioÃvila da Sih'a

CairuHRck
ÊnioAndrade Branco

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 02 de junho de 199�

Nota de
esclarecimento
A propósito de noticia

veicu/àda no jornal Tribu
na Popular, o vice-prefeito
AlfredoGuenther esclarece
que:

a) Não houve intenção
de atingir a honra da

ACADECO, nas referênci
as à ação sobre a TlP, que a
entidade move;

b) ojornalapanhou uma
citaçãodo contexto de suas
declarações e deturpou,
usandopor sua conta o ad

jetivo depreciativo "la

drões", conforme consta do
título da nota; o termo ou

qualquer dos seus sinôni
mos não foi usado, objeti
vamente ou comofigura de

retórica;
c) o vice-prefeito insiste

no seu respeitopor todas as
entidadesoupessoas envol
vidas na comunidade, este
jam elas onde estiverem e

pensem como pensarem,
dentro do espírito da mais

pura liberdade democrátia
e de pensamento.
Jaraguá do Sul, maio de
1993.

AfredoG"enther
Vice-prefeitomunicipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




