
Dos servidores

Vasel disse

que greve
não existiu,
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Dólar
Paralelo

Compra(16/6) Cr$5LOOO,OO
Venda(16/6) Cr$51.400,OO
Fonte: HF Assessoria

Turismo

Compra(l6/6) Cr$50.250,OO
Venda(l6/6). Cr$51.250,OO
Fome: BB

Comercial

COmpra(16/6) Cr$47.413,OO
Venda. (16/6) Cr$47.415,00
Fome: BB

TR

1�/5a 15/6 27,04%
16/5 a 16/6 28,67%
UFIR
Dia 11/6 Cr$ 27.350,81
Dia 14/6 Cr$ 27.684,58
Mês Cr$25.l26,35
Poupança
ÍndicepI16/6 29,3133% ,

CUS

Engenheiros.....Cr$8.41 2.925,42
Salário mínimo
Fevereiro. Cr$1.250.700,00
Março/Abril Cr$1.709.400,00
Maio/Junho Cr$3.303.300,OO

Nacional YI58

o único que quanto
mais você usa,
menos anuidade

você paga.

11DRPEe�� AGERACÁO
W/IDAMALHA

/

AnoLXXV N° 3.761 Jaraguá do Sul, 16 de junho de 1993 Cr$15.�,OO

o Secretário Mário Cavalaui vai ouvir as reivindicações dos produtores de banana da região e promete recursos

Ele oferecerá incentivos aos produtores Vera Kleinübing

Cavataut vem conversar Guaramiri�
recebe hoje

com os bananicultores a la Dama'
o Secretário de Agricultura

do estado de Santa Catarina, Má
rio Cavalazzi, estará em

Guaramirim amanhã para um

encontro regional com os

bananicultores. Eie também irá

despachar com os prefeitos da re
gião. A chegada está prevista para
as 9 horas.
Cavalazzi disse, em

Florianópolis que está disposto a

abrirconvênios e propiciar incen
tivos onde houver maior necessi
dade.

A região é a maior produtora
de banana do estado que deve
produzir neste ano 468 mil tone-
ladas do produto.

'

As 9h30min, o Secretário terá
uma reunião CQHl oprefeitomuni-

cipal, VictorKleine; as 10 ele vai
se reunir com os prefeitos dos

municípios produtores de bana
na, os representantes da Assoei,
ação Estadual deBananicultura e

com associações locais de produ
tores de banana.

Após um intervalo para o al

mo�r.o,
o Secretário prossegue com

as; udiências. Página ..
I

A 1" Dama do Estado, Vera

Kleinübing, chega logo mais as

12h30min ao município de
Guaramirim para uma visita ofi
cial. Ela almoça com as presiden
tes das entidades assistenciais da
cidade e à tarde reúnem-se nova

mente, quando ela fará a entrega
de donativos às entidades.Pág. 3
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Reminiscências

CasoSalvita (1)
C om o julgamento do

rumoroso episódio para se saber

quem é o dono do Parque
Agropeeuário "Ministro João

Cleophas'', envolvendo a

municipalidade de Jaraguá do Sul, a

antigaAssociaçãoRurale aatual Salvita
- Sociedade Assistencial ao Lavrador
do Vale do Itapocu. vimos de receber

antigas fotos de pessoas que foram

despertadas para um passado que

abrange um período que se perde na

década de 30, embora intendentes e

prefeitos, assim como lavradores se

preocupassem sempre com os

problemas da agropecuária nestedistrito
do município de Joinville e, depois,
como município de Jaraguá do Sul.

A foto primeira que recebemos é
uma construção que homenageia o

lavrador, sem o que nenhuma outra

atividadeteria sido bem sucedida. Ficava
ao lado da Prefeitura, situada na antiga
Praça da Bandeira, depois rebatizada .

para Praça Angelo Piazera, dono' dos
terrenos e doado pela viúva deste.
Fotos antigasmostram esta construção
como um todo com o edificio que

abrigou e abriga o Forum e a Prefeitura

Municipal. Nos fundos .as construções
de oficinas e garagens.

Quemobservar bem a foto, notará
que oconstrutordeixou tijolos expostos
na parede, com vistas a uma emenda
futurá 'que de fato aconteceu, através
das várias administrações.

Na administração Mayer-
Schmöckel. com falta de espaço para os
setores que o desenvolvimento exigia,
foi construídomais umpavimento sobre
este prédio e a emenda que ocorreu,

para abrigar vários departamentos, in
clusive no primeiro deles deveria
instalar-se o vice-prefeito, oprimeiro da
estrutura adrninistrativa, que não

chegou a consumar-se, ocupada pelo
departamento de' compras. O

funcionário TuríbioElíseo, aposentado,
guarda em suas lembranças alguns
casos "escabrosos" que escapavam aos

olhos fiscalizadores do prefeito e vice e

só muito tempo depois reveladost-,
02

dando respostas às indagações de como
podiam "servidores" gastar tanto no

botequim do Pulli, que generosas
propinasproporcionavam. Atéjá tinham
sequência os casos de-inveja e ciúme de
parte de alguns homens da iniciativa

privada, comentando em rodas fechadas
a ascensãodo contadorzinho quando se

comunicava no exercício do cargo. pelo
gabinete do vice-prefeito. que ficava na
rua 2, nO 136.

c>
Inobstante essas lembranças

fugazes, vale dizer que, no tempo do

integralismo que elegeu um lavrador

para Prefeito de Jaraguá - Leopoldo
Augusto Gerent - este estabeleceu com
a União Municipal dos Consórcios
ProfissionaisCooperativosAgrários
de Jaraguá, em 1936. uma estrutura

que não pedia a intromissão do poder
público municipal, comandados por
Gruenwaldt, Silvino Piazera Gessner,
Wensersky, Oscar Carlos Otto Nagel e

-

outros. Essa estrutura socialista tinha
uma extensa rede de atendimento em

36 pontos diferentessno distrito sede e

no distrito de Hansa.

Com o período da ditadura e dos

interventores,emI946,0Ten. Leônidas
Cabral Herbster poderia ter implantado
uma secretaria deagricultura; entretanto,
preferiu seguiras pegadasdo antecessor
e fundava a Associação Rural de

. .Iaraguá do Sul, acolhendo seus rivais

políticos que já
.

tinham a visão e a

experiência. Com a publicação dos
estatutos no CORREIO DO POVO, a
entidade elegia a sua primeira diretoria:
Preso de Honra Leopoldo Augusto
Gereut; Preso Leônidas Cabral

Herbster; I ° viceAlvino Enke; 2° vicé
Lino Piazera; 10 secr. Manoel Luiz da
Silva; 2° secr. Emilio da Silva; lOtes.
João Mathias Verbinnen e 2° teso

João K1e.in.

�O Conselho Fiscal eta exe�do
pelos efetivos Alvíno Schwârz,
Roberto Grandberge Erich Ehlert e
suplentes - Afonso Strücker, João
Costa e Mariano Witkowsl.:y.

Sem dúvida" uma grande visao

administrativado TenenteHerbster. fiel
escudeiro do Inter-ventorNercu Ramos.
Fritz von Jaraguä - 06/93

Asmedidas deFernandoHenrique

:'. EditQri'àt

Q

implementudas.
<;
--_

É esta capacida de de

concretização das medidas
anunciadas por Fernando

Henrique Cardoso, que põe em

dúvida o êxito doplano doministro.
Não se trata de descrença nas

intensõesdi'Goveno,mas ofôlego
para resistir à pressão de

deputados e senadores, que estão

mais preocupados em atender as
suas regiões, dado ao pleito
eleitoralque acontece nopróximo
ano.

Muitoseconomistasnão creêm

que os patamares inflacionários
sofram uma redução considerável,
imediatamente, o que dá menos

tempo de vida para o plano.
Inevisavelmente, a inflação deve
dar sinais de redução atéametade
do segundo semestre, sobpena de

que se colocará em cheque a

eficácia do plano anunciado

Dr. Walter Falcone

motorista. O carro fica uma

verdadeira batucada no interior.
Quando chove é uma verdadeira
catástrofe. Conta-se em questão
de poucos quilômetros dois ou

três acidentes causados pela falta
de aderência dos

paralel�ípedos, ou o carro

patina e r. ão sai do lugar durante
a arrancada ou derrapa ao leve

toque do freio. Os acidentes são
desta forma previsíveis e

portanto evitáveis. Que não se

faça mais calçamentos em

nossasmas a serem urbanizadas,
mas o definitivo que é o

asfaltamento. Calçamento é

passadoretrógradoenãosatisfaz
dizer que é uma forma de

emprego para mão de obra

desqualificada. Procurem andar
de farol- e não a lanterna - aceso

quando chove,mesmodurante o
dia, pois diminui e muito os

acidentes, passando o veículo a

ser mais visível; isto segundo

De qualquer maneira, o

conjunto de medidas anunciadas

pelo ministro é muito realista e

pode surtir efeito prático, desde

que, haja uma execução
proporcional à sua realidade.

As medil(uS a",mcilldu.� na

últimasegunda-feirapeloMinistro
da Fazenda, F'ernando Henrique
Cardoso até podem ter passado
despercebidas pela maior;(1 da

população, que mio consegue
compreender a amplitude de sua

repercussão. No entanto
confirmaram, pelo menos a

principio, aquilo que o prôprio
ministroprocurou apregoar: "não
haverá choques",

Os cortes 110 orçamento, a

aceleração das privatizações, o

ajuste de contas com estados e

municípios e o combate à

s�egação como formas de

alcançar a redução dos Indices de

inflaçãopoderãosurtirefeito,mas
desde que, efetivamente, essas

medidas sejam rigorosamente

/"\

segunda-feira. .

/.HO não quer dizer qÚ_�
'l!!.!!!fidas sejampO/lCO satisfatárius, j

pelo contrário, o problema
existente é que a população
brasileira, extremamente

imediatista, não tem paciência
para e.\perar soluções a média

prazo.

Esta afirmação tem kigicu ii

medida em que observarmos que
o nosso pais tem uma cultura

inflacionária. Todos aprenderam
a levar vantagem dessa situação,
tanto que hoje vivemos uma

situação "suigeneris": uma

economia inflacionária e

recessiva, ao mesmo tempo.

Trânsito perigoso

Nossotrânsitoestá tornando
se um caos, principalmente nos

horários de aumento do fluxo .:

11:40 e 17:40 horas. O Conselho

Municipal de Trânsito tem que
agilizar medidas práticas e

rápidas.

Caminhões no centro da
cidade descarregando é inviável,
quando no horário comercial.

Deve-se operar os

descarregamentos antes ou após
o horário comercial. Durante é
inadmissível.

Ciclista, operacionalizar as

ciclovias ornaisrápidopossível;
ciclistas na contra-mão é um

grande causador de acidentes e

engarrafamentos do trânsito.

Nossas ruas com as pedras
soltas ou em desnível, com

depressões e com lombadas é
uma verdadeira tortura para o

estudos de tráfego feito nos

países nórdicos.

N as ruas que forem
urbanizadas - "asfaltadas" - fazer
concomitantemente as calçadas.
Evita-se que os pedestres, por
não terem onde andar, andem
nas ruas, oquedificulta o trânsi to
e põe em risco sua integridade
física.

Sinaleiros têm que sermelhor
estudados. Muitos atrapalham,
como porexemplo adaProcópio
Gomes com Rio Branco ou do
início do bairro Jaraguá
Esquerdo, próximo a ponte do
Vailatti.

S into-me mais seguro
dirigindo no Rio de Janeiro do

que em J araguá. Muitas

imprudências são feitas por
simples falta de educação de
trânsito. Trânsito seguro é uma
forma de medicina preventiva.
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Greve dos servidores

Quadro comparativo :Ie

Município Piso Salarial pago

A pedido
Voluntárias da Saúde
Sorteio 12/6/93
}O prêmio - 1 poltrona - n" l l-l pl Márcia Dcbatin
2° prêmio - 1 cesta de frutas - n" 329 pf.Ivanir Oliveira.

Guaramirim hoje
Guaramirlm - Aprimei

ra dama do estado deSan
ta Catarina. Vera

Kleinübing. chega logo
mais as 12h30min a

mães - que integram os que deverá ouvir algumas
Clubes deMães -. possam reivindicações das repre
realizar os trabalhos' de sentantes das entidades

confecções de roupas para assistenciais.
o inverno. Ela também:

Guaramirim. para uma

visita oficial ao municí

pio.
Ela almoça com as

presidentes de entidades
assistenciais da cidade e

à tarde participa de uma
reunião com as mesmap

Vera Kleinübing fará a

entrega de umaquantida
de ainda não anunciada
de lãs e fios. para que as

I

deve apresentar os traba
lhos realizados pela Fun
dação Vida. que preside.
Esta é a primeira visita

oficial da primeira dama.

Imposto de
Renda

Fazemos declarações
de IR Pessoa Física.
Contatos à no!te fone

71-8353

Jaraguá do Sul.

"
Vera Kleinübinq cumpre agenda na região

It Vase! diz que nãoPrimeira Dama estará
houveparalisação

'd S

-,

�. ímid '.
em

Jaragua o ui - o prefeito apenas em tecer tírni as críticas ao

Durval Vasel disse durante a entre- prefeito, sem qualquer repercursão
vista coletiva à imprensa, ontem ou efeito".

pela manhã, que não aconteceu Ele apresentou informações
paralisação na prefeitura munici- ilustrativas, estabelecendo um

pal, no último dia 9, como progra-�parâmetro de comparação entre os

mou o sindicato dos servidores pisos salariais pagos pela prefeitu
públicos. Entende o prefeito que ra de Jaraguá do Sul, em relação às
evidenciou-se a negação de força maiores prefeituras do estado (veja,.... do sindicato da categoria que mo- quadro), e observou a situação de
bilizou menos de 50 servidores, Tubarão e Jaraguá do Sul.
dos 1.800 que integram o quadro da "Tubarão, com 120mil habitan-
municipalidade. tes e 1.600 funcionários, gasta com

Vasel disse "

que não havia a tolha de pagamento Cr$ 13 bi
motivos razoáveis para a manifes- lhões, enquanto Jaruguá do Sul,
tação, porquanto os sindicalistas, com 90mil habitantes e 1.800 fun
fiustrados em seus objetivos, não cionários municipais, gasta com a

promoveram qualquer reivindica- tolha Cr$ 26 bilhões", enfantizou
ção mais séria, preocupando-se ele.

Jaraguád rSul. Cr$6.203.519,OO
ltajaí Cr$4.680.000,<X)
Blumenau

, Cr$4.500.0<Xl,OO
Florianópolis Cr$4.111.632,67

. Joinvillc Cr$4.IOO.OOO,OO
Criciúma Cr$ 3.796.616,00
Lages � .Tr$3.780.000,OO

• COIII base IIOS salários de 1II11io.

Vera Klcinübing

CP
Classificados

Faça o seu

melhor negócio
comos

classificados do
CORREIODO
POVO. Ligue já

72-3363

Após o encontro. Vera

Kleinübingvisitará omu

nicípiodeMassaranduba.
onde cumpre agenda si
milar à de Guaramirim.

WillyAn�on
Gehring

Jaraguá Merece Este Empreendimento.
ResidenCial

CONDOMíNIO A PRECO DE CUSTO
•

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

• 2 APARTAMENTOS POR ANDAR.

Falecimento

Império do 001

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

CONSTRUTORA:

������TO� Florianópolis - SC

Apesar do regular espaço de

tempo entre o triste
acontecimento e a nota que ora

fazemos. cumpre-nos o

indeclinável deverde comunicar
o falecimento do estimado
cidadão Willy Anton Gehring,
ocorrido em 08-05-93, em sua

residência à rua Rio Branco,
564, nesta cidade, com 71 anos

de idade. O extinto deixa a

esposa IsabelaZipperer, 2 filhas.
um genro e 4 netos. Ele era

natural deTcningen, Alemanha,
trabalhou muitos anos na Weg
II e foi sepultado no jazigo da
família. no Cemitério Munici

pal-centro. Aos enlutados os

pêsames desta folha.

RESERVAS PARA AQUISiÇÃO:
ENGETEC CREC/934.J

Imobiliária - Eng. Civil FONE 72-2679

ENGETEC
Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 285

u Jaraguâ do Sul - SC

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 16 de junho de 1993
�--�--------�--------------------------------------------
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I Notícias da Assembléia ,'Secrélátio está disposto a abrir convênios,

Relatando ,.i,,"!�����n��:":'���!�!�:::!. CM' O """iIO
• Cavalazzi . reúne-se

departicipar de reunião da CI/WO Parlamentar Interestadual » (,·P/. o

deputado Afonso Spaniol (PD7) elogiou (/ maneira com que 1/tII dos e b
(

·

ltpalestrantes, o deputadofederal Ne/sol/ Jobim (P.\/DB-RSj conduziu com' ananIcu' ores-o tema "Reforma Constitucional", ressaltando os equivocos da -

Constituição de 1988, uma I'l'Z Cflle opolíticogaúcho é considerado 11m

dos maiores juristas do país. Spaniol destacou o posicionamento de
Jobim quanto a melhor data para a revisão: se ficar para /995, o

Presidente da República eleito consegue maioria no Congresso e

centraliza as decisõespolíticas; se o 1/01'0 presidente obtiverminoria
1/0 Par/amemo, haverá uma crise institucional, pois o Congresso
Nacional não vai deixar o governo estruturar sua própria política.

Machado,Rio dos Cedros e Timhó.
"A Secretaria da Agricultura

possui um centro tecnológico
agropecuário, em Itajai, onde tra

balham quatro técnicos em pesqui
sa na área da banana, W11 trabalho

que visa aumentar a produção e

melhorar a qualidade do produto.
Além disso existem centros dc trei
namento dos produtores JUrais que
oferecerr cursos

profissionalizantes a cada quinze
dias",diz Ademir Tadeu de Souza,
engenheiro agrônomo, responsá
vel pela área de acompanhamento
de safra e mercado, do Instituto de

Planejamento Agrícola do Estado
de Santa Catarina.
A produção de banana do esta

do não conquista o mercado exter

no por vários motivos, entre eles
a qualidade e sua forma de apre
sentação. Neste sentido é impor
tante que haja um debate em tomo

desta questão, principalmente por
que foi instituída uma cota para os

produtores hortifrutigranjeiros da
América Latina para entrarem na

Florianópolis-Bra�latina
Acontecerá nesta quinta-feira,
dia 17/06, a reunião entre o Secre
tário da Agricultura do Estado de
Santa Catarina, Mário Cavalazzi e
os membros da Associação
Catarinense de Bananicultores, em
Guaramirim. Em pauta estarão as

reivindicações dos produtores no

que se refere ao apoio técnico es

trutural para a associação,
Segundo o Secretário', o encon

tro com osprefeitos da região,maior
produtora de banana do estado, é

� fundamental importância para
�lhorar a qualidade do produto.
"Estou disposto a abrir convênios
e proporcionar incentivos onde
exista maior necessidade", disse
Cavalazzi.

SantaCatarina éo terceiromaior

produtor de bananas do país. Para
este ano, os catarinenses estimam
uma produção de 468 mil tonela
das. Entre os municípios
privegiliados estão: Garuva,
Joinville,Guaramirim,Barra Velha,
Jaraguá do Sul, Araquari, Jacinto

Infidelidadepartidária
Em aparte, o deputado João Matos (PA/DB) também defendeu a

revisão para este ano, alertando que a fidelidade partidária é vira/

para o convivio democrático pois, ao contrário do qllepensam muitos

políticos, o mandato parlamentar pertence aos partidos e //(;0 aos

candidatos.

Segurançapara as famílias
o deputadoJairSilveira (PPR)fez um apelo aos congressistaspara

que deêm especial tratamento ao tema Segurança lia Reforma
Constitucional. Não é mais possível, segundo o deputado, conviver
com tamanha falta de segurança para as nossas famílias, 1/0 país.

No seu entendimento, as autoridades policiais estão fechando os

olhos e nãodemonstram sensibilidade com as vitimqsde bandidosmau
caráter.

SecretárioMário Cavalazzi
-

Europa, e o Equador, um país que
possui uma ótima produção e uma

excelente qualidade de banana, já
foi descartado em suas exporta
ções.

Ação partidária de Sindicato
o líder do governo, depu/ado Antonio Cero'J (PL), criticou o que

chamou de ação político-partidária do Movimento Sindical dos

Trabalhadores 110 Serviço Público 'que, no seu entender, deveria

limitar a sua ação a questões especificas da categoria, "ao invés de
discutir sobre 11m projeto que não lhe diz respeito". O deputado
se referia a 11m panfleto sobre a instituição de pedágio na SC-401 e a

privatização de estradas.
Mostrando afalta de recursos do governo daEstado em atender as

necessidades da população, o deputado Ceron foi taxativo ao dizer

"que a iniciativa privada faça o que o governo não tem condições de

fazer". Exemplificando, citou a luta de agricultorespara implantação
de estradas e o escoamento da produção. Será que estes agricultores
do interiordo estado concordam qlle odinheiropago em impostos seja
aplicado lia duplicação da SC-401, beneficiando o turismo 110 verão,
'em detrimento das regiõesprodutoras de alimentos?", questionou.

�

Fusão PTB + POT

Campos diz que isso demora
Jaraguá do Sul- o presidente

do PTB de Jaraguá do Sul, José
Benedito de Campos, comentou

ontem a proposta de fusão do seu

partido C'Jm o POT de Leonel
Brizola. Segundo ele ainda não
houve nenhum comunicado oficial

,por palte dos dirigentes do parti
do, "mas pelo que acompanhamos
pela imprensa nacional e pelos
contatos com o nosso presidente
estadual, a intenção não é de fusão
mas sim de adesão dos integrantes
do POT ao nosso partido, manten
do-se a sigla PTB".

enorme conquista esta aglutinação
de forças mas creio que esta nego
ciação ainda deve se estender por
muito tempo'', declarou ele,

O petebista jaraguaense admite

que seria um bom negócio tanto

para oPTB quanto para oPOT, que
teriam as bancadas no Senado e

Câmara ampliadas, mas ele afirma
que ainda existem resistências
quanto a fusão, "Esta negociação
estava sendo realizada pelo presi
dente nacional do PTB, Paiva
Muniz, que infelizmente faleceu re
centemente e agora deverá ser tra

tada pelo seu sucessor".
Quanto ao nome de Leonel

Brizola como candidato à presi
dência da República, Campos dis
se que hoje as tendências conver

gem para a figura do ex-prefeito de
"

Curitiba, Jaime Lerner, "apontado
como líder em pesquisa realizada
entre os empresários de todo o

país". Lemer, que também perten
ce aoPOT, passaria aoPTB com a

fusão.

A nívelmunicipal, Campos tarn-
.

bém declarou que as negociações
teriam deevoluir, pois os petebistas
estão aliados ao PPR e PL, enquan-
to o POT aliou-se com o PMOB e

PSOB. "É muito prematuro fazer 4

qualquer previsão, pois ainda não
foi definido nada e tudo ainda não

passa de uma intenção de fortale-
cer o partido", disse Campos.
"No estado, PTB vem con-

quistando novas adesões e na re

gião vários diretórios municipais
estão cm fase de formação, scgun
do Campos.

Direção da Eletrosul
o líder. do PSDB, deputadoMarcelo Rego, deu conhecimento de

lima carta do Núcleo de Base Energia do partido, ao presidente
nacional c/oPSDB, TassoJereissatti, reclamando 11mposicionamento
"firme e urgente" da direção I/aciona/ 1/0 sentido de afastar
imediatamente toda a diretoria da Eletrosul. Querem a substituição
poruma equipe afiliada com ogoverno e com amoralidade do serviço
publico, Rego diz que não entende como aqui em Santa Catarina

algumas estatais continuam a ser dirigidas por pessoas ligadas ao

alltigo governoCollor. Disse que o PSDB lião está pleiteando cargos,
mas exige que a direção seja substitulda por pessoas quefaçam um

trabalho moralizador e em consonância com as diretrizes do atual

Campos lembra que oPOT sur

giu de uma dissidência dos·

petebistas e que ambos os parti
dos têm afinidades. "Para o

trabalhismo brasileiro seria umagovemo.
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A cada Cr$ 800 mll__...., vcd II1II

cupoIII .... c:oncorrer •_Inda casa. E .
dezenas de ........ pela Lot... Federal.

�NTA
Construindo com você.
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minha. empresa?

(ou, o que eu perco...)

JParte III - Pressa no Secundário

1

Por ondecomeçar?Porqual
área?

Frequentemente somos

questionados por quaí área deve
remos iniciar o processo de

informatização. A resposta nem

sempre é simples e óbvia.
O que seguramente podemos

afirmar é que o principal segredo
de . um plano eficaz de

informatização está em concentrar

os esforços e recursos nos pontos
onde a informática será capaz de

.

reforçar as suas vantagens com

petitivas em relação aos concor

rentes, .bem como minimizar seus

Mês Valor ( Cr$) pontos fr lCOS.
Janeirõ 1.250.700,00 A prática ( salientes novamen-
Fevereiro 1.250.700,00

t ã
r

I) t d'Março/ Abril 1.709,400,00 e, n o·e regra gera em emo,-
Maio 3.303.300,00 trado que iniciar pelo fluxo de cai-
Junho 3.303.300,00

1--------.................._......__..................._---------1' xa, pelos processos produtivos e
" $élla�i9 FalTlíli�l·Jijni1ó }I

Cr$ 9 064 9 Cr$ 241.718,13
das rotinas que afetam os relacio-

. .41 ,69
Cr$ 9.064.419,69 Cr$ 30.214,71 namentos com clientes e fomece-

dores são as que mais rapidamente
podem oferecer retomo aos esfor

çosexercidos. E, importante:UMA
COISADECADAVEZ!.

Somenteapósconseguirummí

nimo de ganho nestas atividades,
a organização deveria passar para
a etapa conhecida como

"automação de escritório": uso de
editores de textos para secretárias,
planilhas eletrônicas para os ge
rentes, etc.

Esta não é uma receita univer
sal. Porém, recordando o ditado

que o "Lucro é a recompensa do

risco", devemos lembrar que os

maiores benefícios estarão sempre
associados à atividades em que o

risco de perda também é maior.
No próximo artigo, abordare

mos o tema de quanto ser

"original'pode custar caro e de-
morado. )

Maurício de Carvalho -

Infoque Informática

r
.............

h'iflaçàf)
.

.�:I-:'. �.
' -' .:-: ........ ..

..

.

índices Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril Maio

INPC (IBGE) 22,89 25,58 -28.77 24,79 27,58 28.37 ..

IGP(FGV) 24,22 23,70 28,73 26,5t 27,81 28,21 ..

IGPM(FGV) 23,43 25,08 25,83 28,42 26,25 28,83 29,70
IPA(FGV) 24,43 23,78 26,69 26,23 28,08 28,32 ..

IPC (FIPE) 21,89 25,29 27,42 25,10 25,16 28,74 29,14
ICV (DIEESE) 24,77 22,67 32,90 26,62 29,70 27,12 ..

,
'

". R'�j��f�(t!. �I����j$.···.·.·· .....•••,
Junho

indlce Trlm
mult. por

Bim.
mut, pOr

Quadr,
Anual mult. por. Sem. ·mult. por mutt; por

ISN/IPCA
IGP(FGV)
IGPM(FGV)
IPC(FIPE)
IPCA(IBGE)

15,6859
14,5546

4,2638
4,1558

2,7091
2,6031

2,1095
2,0808

.

1,6709
1,6625

I'

II

Salário até
Acimade

Até 25.126.350,00
De 25.126.350,01 a 48.996.382,50 25.126:350,00
Acima de 46.996.382,50 34.674.383,00

Iseilto
15
25

Como calcular: Deduza o rendimento brutoCrS1005.054,00 por dependente; a contribuição pága
a previdência no mês; pensãoallmentariritegral; CrS2S.126.350,OOparaaposentados pensionistas
e tranferldos para a reserva remunerada que tenham 65 anos óu mais, Do resultado que é a Base
de Calculo, subtraia a Parcela a Deduzir e aplique a aliquota respectiva, obtendo o valor a pagar.

I INSS' I
Pgto até 03/05 sem correção; Correção pela Ufir

até 07/05 eara empre�s e até 14/05 para pesseas físicas.
Autonomos
Filiação· tempo Base (crS) Allquota ('4) A pagar ( crS)
até 1 ano 3.303.300,00 10 330.330,00
+ de la2anos 6.402.946,00 10. '604.294,63
+ de 2a3anos 9.064.419,69 10- 906.441,97
+de 3a4anas 12.085.892,76

J
20 2.417.118,55

+de �a6anos 15.107,366,10 20 3.021.473,22
+ de 6a9anos 18.128.839,50 20 3.625.767,90
+de 9a 12anos 21.150.312,40 20 4.230.06:,1,48
+de12a 17anos 24.171.785,79 20

-

4.834.357,16
+de17a22anos 27.193.258,86 20 5.438.651,77
+ de 22 anos 30.214.732,09 20 6.042.946,42

EmíÍreaado emn.....ado doméstico e trabalhador avulso
Salário de contribuição ( crS) Aliquota ('Mt)
Até 9.064.419,69 8
De 9.064.419,70até 15.107.368,10 9
De 15.1'07.366,11 até 30.214.7'32,09 10
Empreaador \ 12

, UFIR I
Data UFIR
01101/92 597,06
01/02192

�
749,91

01/03/92 929,53
01104/92 1.153,96
01105/92 1.382,79
01106/92 1.707,05
01107/92 2.104,28
OflO8l9f 2.546,39
01109/92 .3.135,62
01/10/92 3.867,16
01/11/92 4.852,51
01/12/9. 6.002,55
01/01/93 7.412,52
01102/93 9:597,03,
01103193 12.161,36
01104/93 15.318:40.
03105/93 19.506,52
1/06/93 25.126,35
2/06/93 25.431,00
3/06/93 25.741,34
4/06/93. 26,055,48
7/06/93 26.373,44
8/06/93 26.695,29
9/06/93 27.021,06
11/06/93 27.350,81
14/06193 27,684,58

I'

I -

"

Nota de

agradecimento
Dia 5 de junho último, aos 79
anos de idade. faleceu o senhor

.

.

I
Germano Gascho.
Nesta hora de profundo
-sentimento. toda a família

(esposa, filhos. netos. bisnetos,
genros e noras) quer expressar
seu sincero agradecimento a

parentes. vizinhos e amigos.
que prestaram apoio. e

solidariedade. Agradecimento
especial ao Padre Felipe. às
Irmãs Catequistas
Franciscanas. ao médico Dr.

Viccntccaoscnfcrmciros Silvio
e Ademir pela dedicação e .

cuidados. O Senhor abcnçôc a

.

todos cuja palavra c.presença
ajudarani e ajudam a amenizar
a tristeza deste momentó.

CORRE10 DO POVO - Ja. àguá do Sul; 16 de junho de 1993

Cambio e Turismo Ltda.

I
.

Filia17
'Av. Mal Deodoro, 88 - 1° andar, sala 14

Fone: (0473) 72�3'294

J.araguá do Sul .. SC '
,.

Credenciamento Banco Central do Brásil nO 1552/00707

Mercado Financeiro
( HFAssessoria Financeira

PlanoFHC

o Mercado Financeiro teve uma 2a feira muito calma, se

levarmos em consideração queera dia de divulgação de Plano
Econômico. O ágio do dólar, eterno termômetro de insegurança e

instabilidade econômica, atingiu 7,8%, um dos mais baixos dos
últimos tempos.As taxas dejurosparaoperação de 30dias (CDB's,
LC's,RDB's) ofereceram uma rentabilidade de 32,4%paraoperações
acima de Cr$ JOO. 000. 000,00. JáaBolsa de ValoresdeSP teve uma
alta de 0,6%, durante o pregão, sem sobressaltos ounervosismos.

Os indices de ontem.demonstraram que o mercadojá sabiade
antemão que o conjunto demedidas a sere", divulgadas não traria
nenhuma espécie de intervenção no setor- privado. Parece que
finalmente o governo chegou a conclusão, e isto também inclui o

pacote deEliseoResende; deque o setorprivadonão é o responsável
pela inflação. O Mercado Financeiro, através dos bancos e

instttuiçõesfinanceiras em geral; antes apontadas como grandes
vilões são, na realidade, a conseqüência deste processo
inflacionário. Ora, se o governo através dó Banco Central, que
executa suapolíticamonetária, vende títulos ao setorprivadocom
juros positivos (acima de perspectiva de inflação), não se pode
culpar os bancospelapolítica de altas taxas dejuros. Ésabido que
jurosaltoséaúnicaformade atuação degovernossemcredibilidade
para conter a inflação, estimulando a poupança (aplicações em

geral). Comatrativos rendimentos, evitaoCrescimento desenfreado
do consumo, o que eleva bruscamente os índices inflacionários.
Asmedidasdivulgadas apontamparagrandes cortesnosgastos

federais, venda acelerada de empresas estatais e combate de vida
ou morte contra a sonegação. O Ministro FHC tomou a atitude

correta, ou seja, o governo vai dimensionar sua despesa e

arrecadação. É só fazendo isso, arrumando a.própria casa, que
ganhará força e credibilidade e eomeconsequência, estabilidade,
fator imprescindívelpara um declinio da aceleração de preços. O
que vinha acontecendo até agora era de umamatemática simples:
oEstadogastavamuitomais que arrecadava e como conseqüência,
ou emitia títulos da Dívida Pública, onde paga juros ou, então,
emitia papel moeda, expandido a sua base monetária. Tanto uma

solução como outra trazem aumento de inflação imediata.
A intenção de Itamar e FHC é correta, maspoliticamente diflcil

de executar, visto que cortes 110 orçamento significam menos

venhas para políticos, estados e munioipios.
Oprimeiro passofoi dado, na direção certa, mas a caminhada

é longa, pois são medidas de resultados de médio e longo prazo.
Esperamos que o governo tenha fôlego-para chegar ao fim:
Afinal de eontas, Itamarjogou asua última cartada ao colocar

FHCnoMinistério da Economia e este, como candidatopotencial
àsucessão, aposta tudo no seuplano, que em caso de não conseguir
debelar a inflação, o invtabtliea politicamente.

Dolar
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ANAMACO· Balcão Sebrae

Casaspopulares aMais de 41 milpedidos:
custosmais baixos

Jara�uá doSul- A Associação
Nacional dc Comerciantes de

Material de Construção
ANAMACO) estima que existam

hoje no país, mais de 100 mil lojas
de material de construção. No es

tado de Santa Catarina, filiados à

associação, são cerca de 80 lojis
tas. O vice-presidente para Santa

Catarina é o empresano

jaraguaense Roberto Breithaupt,
que revelou alguns projetos da

ANAMACO, os quais objetivam,
além do fortalecimento da ativida

de, a possibilidade de aquisição de

material a baixo custo, para cons

trução de casas populares.

o governo de São Paulo lixou
os dispêndios pura aquisição dc

materiäl necessário à construção
das casas, no valor de US$ 2.100

por lote, como custo básico, de

acordo com a revista infonnativa
da ANAMACO

Segundo Breithaupt. parucipão
do programa, caso seja efetiva
mente levado a deito, somente" as

lojas filiadas à associação c que
vendem produtos rigorosamente
dentro das normas técnicas brasi

leiras. "Um dos trabalhos funda
mentais da associação, inclusive,
é impedir que os comerciantes ven
dam produtos que não respeitem

Breithaupt disse que a essas normas técnicas", diz
ANAMACO, em conjunto com a Breithaupt.
Secretaria de Habitação do Estado
de São Paulo, estudam a criação de
uma linha de crédito para financia
mento de casas com 33m2. "A as

sociação avaliou q�e o custo de
uma casa com 22m2 atinge hoje
cerca de US$ 1.100. Logicamente
não se trata de uma casa luxuosa,
mas sim, que apresentem as condi

ções mínimas de se tirar o cidadão
das favelas e colocá-lo em um lõcal

com saneamento básico adequa
do, numa casa de padrões habitá-
veis".

O vice-presidente da

ANAMACO para Santa Catarina,
declarou que um dos maiores de

safios da associação é mudar o

conceito da construção civil, elimi
nando principalmente o índice de

desperdício, qtIe é muito grande.
De acordo com Breithaupt, um

quarto do material utilizado nas

obras é desperdiçado, "jogado
fora". Também amão-de-obra, que
não é reciclada e não recebe ne-

••••••••••••••••••••••••••••••••

nhuma preparação.

Mercadão de Çalçados
Catarinense

Grande Promoção de arrebentar a boca do
- �

balão de 10 a 30 de junho
Além dos preços baixos,nas compras acimade

Cr$ 800.000,00. Você estoura um balão e

concorre à descontos de 10 a 50%

e muitos brindes.

É o Arr'aiá de preços baixos.
Av.Mal. Deodoro, 345,

em frente ao Breithaupt (Mat. Const)
Jaraguá do Sul- SC

••••••••••••••••••••••••••••••••
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Nem grande, nem pequeno,

apenas umJORNAL

A rede Balcão Scbrac quasc60%norcgistrodeconsultas
de abril para maio. Pelo menos 83
micro e pequenos empresários
foram atendidos nas unidades
desta regiãodiariamente, a maioria
em Jaraguá do Sul.

O balanço de desempenho da
rede Balcão Scbrae ainda revela

que a maior parte das consultas
feitas pelos micro e pequenos
empresários foi referente a

calendário de treinamento.

orientação sobre participação em

feiras e eventos apoiados pelo
Sebrae-Se. acesso a linhas de
crédito e registro de marcas e

patentes.
Para levar o conhecimento

técnico cada vez mais perto dos

empresários de micro e pequeno
porte, o Sebrae-SC lançou mais
uma unidade do Balcão Sebrae nó
dia 15/6 desta vez em Capinzal,
Nomêsque vem serão inauguradas

as unidades de Orleans. Dionísio
Cerqueira. São LourençodoOeste
e Urussanga. Criado para facilitar
a abertura e expansão de negócios.
o Balcão Scbrac funciona através
de um sistema infonnat izado.quc
permite acesso i1nediato-é1-tooo
tipo de informação empresarial.

As unidades do Balcão Sebrae
da região norte' do. estado
funcionam nos seguintes
endereços:
- Joinville - Rua do Príncipe.330/
Edifício Manchester 9" andar.
fone/fax (0474) 22-7391.
- Jaraguá do Sul - Av. Getúlio

Vargas. 621. fone/fax (0473) 71-
3431

. .

- Mafra - Rua Felipe Schrnidt.
265,I°andar.fone/fax(0476)42-
0591
- São Bento do Sul - Largo Hugo
Fischer. 33. fone/fax (0476) 33-
2981.

Ed. Isabelle
o

A qualidade
e /0 requinte
do metro

quadrado
mais
econômico
de Jaraguá
do Sul.

CORREIO �
DOPOVO �

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira

Rua CeI. BernardoGrubba, 246 - Fone (0473) 72-0014 -71 - 0347

catarincnsc - com 27 unidades

padronizadas - registrou cerca de
41 mil e 800 pedidos de

informações de micro e pequenos
empresários durante os primeiros
cinco meses deste ano. O balanço
aponta que o maior número de
consultas foi feito nas unidades da

região da Grande Florianópolis:
9,117, Em seguida. vieram as da

região de Blumenau - 9.092 -.

Chapecó - 6.955 - e Joinvillc

(composta também pelas unidades
de Jaraguá do Sul. Mafra, São
Bento do Sul e Canoinhas), com
um total de 6.356 consultas.

O desempenho global deu a

�ta Catarina a segunda
colocação no volume de
atendimentos do Sistema Sebrae
no país, vindo depois de São
Paulo, As unidades da região de
Joinville tiveram um aumento de

CONSTRUTORA E INCORPORADORA
-JARAGUA LTDA.

1'1)1

HALL

��O.���������������������������������C�O�R�R�EIODOPOVO-Ja�guádoSul,16dejunhode1993

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

garantido pela CEF em

até 20 anos

*Poupança
I superfacilitada pela
Construtora&

IncorporadoraJaraguá

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Nilto Garlz
N ilto Gartz, brasileiro,

casado, fotógrafo, residente e

domiciliado à ...

Não, não é crônica policial
nem inquérito. A única ligação
que (;;le tem com a Lei é

profissional, quando chamado
a registrar ocorrências as mais

diversas, num apoio à perícia
legal.
No mais, o trabalho deNilto

é pura sensibilidade, seja:
registrando eventos religiosos,
festividades em geral,
publicidade ou catálogos
técnicos.
Sensiblidade e conhecimento
Há 25 anos no ramo, só de

dois e meio para cá Nilto
estabeleceu estúdio próprio à
rua Guilherme Weege, 332: a
fotografia foi seu primeiro
oficio, do qual afastou-se em

1974. para tentar a vida como

caminhoneiro. Mas, para quem
já havia se habituado a ver o

'mundo através de uma lente

fotográfica, num ângulo todo

especial, a velocidade do
caminhão fazia as pessoas, as

paisagens e a vida passarem
rápido demais. Não deu certo.

É na fotografia que Nilto se

encontra, sua tranqüilidade in
terior transparece no papel
fotográfico.

Tendo participado de curso

de iluminação na Kodak do

Brasil, err: São Paulo, ele dá
muita importância ao jogo do

claro/escuro, a luz estabelendo
sombrasquevalorizam detalhes
e enriquecem a foto. É na

preocupaçãocoma luz queNilto
demonstra mais acuidade.

Ampliou o campo de ação
com a filmagem, parte
integrantedométieratualmente,
além de comercializar filmes,
porta-retratos, intermediar
revelações e todo o aparato que
ajuda", dar suporte financeiro à
prática da profissão �m si.

Além do embasamento de
um bom equipamento (as
câmaras fotográficas de sua

predileção são as japonesas, os
flashes alemães), o material
humano também é sua

preocupação constante: quer

Oficina de artes
noCIC

Até 18 de junho o CIC - Centro

Integrado de Cultura, ein

Florianópolis, recebe propostas
dos interessados em ministrar ofi
cinas de Artes Plásticas (Pintura,
Desenho, Escultura, Cerâmica e

Fotografia), Música (especialistas
em todos os instrumentos de or

questra e outras modalidades, de
pendendo do espaço fisico e horá
rios disponíveis) e Arte Cênicas

(Dança, Teatro, Expressão Corpo
ral e equivalentes: Balé Clássico
com horários disponíveis apenas

de manhã), no segundo semestre

de 1993, naquele espaço. Os inte
ressados à seleção devem encami
nhar documentação à direção do

CIC, durante o horário comercial.

As propostas serão analisadas
de 19dejunhoa l°dejulho,datada
abertura das inscrições para o pú
blico interessado. As Oficinas de
Arte terão as atividades iniciadas
e1lY2 de agosto. Outras informa

ções poderão ser obtidas pelo te

lefone(0482) 34-2166.

dar continuidade ao seu estúdio

fotográfico com a preparação
da filha Alessandra, que já o

auxilia em diversos trabalhos,
embora tenha porte para estar

na frente das lentes. A esposa
também ajuda - e bastante - e,
dos outros dois filhos do casal,
Fabiane pretende cursar

Cursos
- Iniciou dia ]-4 último o curso

Macramê - Tecendo com Fios e

Nós, com o prof Paulo Bravo.
São 15 horas/ou/a, às rs-feiras.
Será que tem vaga?
- Dia II, com turmas já
completadas, começou o curso de
Torno - Roda de Oleiro, com o

prof.Amarildo. Sehouvernúmero
de interessados o curso será

reprisado emjulho.

OQUE
Ao.

VOCE
QUER
ÉOQUE

Ao. ,

yOCEE.u

�__�

Medicina e Roby, que aspira a
carreira futebolística, é

"empurrado" pelo pai para as

artes fotográficas.
Natural de Jaraguá do Sul,

tendo registrado inúmeras
belezas naturais por onde tem

passado, Nilto entusiasmou-se
com o projeto do turismo

integrado entre sua cidade e

Guaramirim, Pomerode,
Massaranduba e Schroeder:

pretende apresentar plano que
mostre as particularidades

(

pitorescas dessas localidades,
visando a confecção de cartões

postais inusitados, talvez
tambémnumpacote-postal para
divulgação inter-regional.
Mehr Licht!

DROP'S
AJAP

- Emjulhopróximo osassociados
da- AJAP exporão no . SESI,
juntamente com osdemaisartistas
da cidade, em comemoração ao

117° aniversário de Jaraguá do
Sul.
- As reuniões da Associação
JaraguaensedeArtistasPlásticos
acontecerão ndprimeira 4afeira
domês.às 18:30horas, naSCAR.
Anote em sua agenda as datas:

7/7; 4/8; 1°/9; 6/10; 3/11 e 1°/12.

Compareçam.

Lembranças
- Dia 18.6próximo a empresária
e artista plástica Janice H.

Breithaupt comemora mais um

aniversário.
- Dia 21/6 é a vez deDomCabral,
que apaga as velinhas quase no

final de sua exposição (dia 23/6),
que está acontecendo na agência
da Caixa Econômica Federal.
- Quem completaria 42 anos de
idade no último dia 15 éosaudoso
LuizHenriqueSchwanke. Sobre
ele a' critica Adalice Araújo
escreveu, revendo a obra, no

ANexo de 13/6, em A Notícia.

Colônia deférias
-Infanto juvenil, 7 a 10 e 11 a 14

anos. 4períodos à escolha, ]aa ô"
feira cada. Modelagem e

Escultura; Visita às OIG/'/Os;
Torno; Engobe; Montagem e

'Desmontagem dos Fornos;

Exposição dos Trabalhos.
Maiores informações110 Emporio
da Cerâmica, rua Blumenau 927,

-:I[��nh�����-{l�o:n:e�(O�J�7�4�)!3!3-�5�0�5�Q�J�O�il�1\�'il�k��'��::::::::::::::::::::::;;;;1I1i1i1iCORREIO DO POVO - Jaraauá do SuJ 16 de 'unho de 1993
.

N.W.A
�

Acabamentos em Estampas Ltda.

Rua Paulo Papp, 211 -Iat. da rua Rio Branco - centro

Jaraguá do Sul- SC Vestindo você de corpo inteiro.
Getúlio Vargas, 55
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$()Prl!fri/o,\/rlllicipa/deSchroedl!r,lli/marRuhel/sllcr/el,assiI/oucom l arrceadou Cr 296 m 1·a Secretaria de Estado da Educação. CII//U/,{/ I! Desporto, 1/0 último dia 3, -,
.

.

.

convênio 1/0 valar de CrS 80{}.IJIJO.(){){),OO (oitocentos milhões dc

cruzeirost.destinadas à construção daEscolas Iunicipalda ritaAmizade,
orçada em 3, I bilhões (o restante será com recursos próprios).

1\'a última segunda-feira, em visita à capital, foram apresentados os

+-;
documentos necessários e espera-se a liberação dos recursos, se possível,
ainda neste mês 'le junho. A escola que lerá 2 (duas) salas de aula para 1"

a 4"séries e 01 (uma) salaparopré-escolar, atenderámais de 100 crianças
residentes na VilaAmizade, queatnalmentedirigem-seatéäEscolaliásica
Professara "Elisa Cláudio deAguiar" e aoJardim de Infância "Abelhinha

,

Feliz":
,·1.1' obras já estão sendo realizadas com equipe própria da Prefeitura

Municipal, o que irá otimizar a mão-de-obra, com o cuS10fina/ bem mais

_ reduzido.

Escoteiros em atividade
Realizou-sé nos dias 12 e 13/,06/93, 1/0 Sede Campestre do CTG Laço

Jaraguaense o 11 Encontro Distrital de Escoteiros Graduados; do 14"

Distri/0EscoteirodeSantaCatarina, queabrangeosmim icipiosde.Iamguá
doSul, Corupá, SãoHento doSul. RioNegrinho eCampoAlegre. Presentes <

ao encontro 31 escoteiros graduados e 9 chefes. O grupo Escoteiro

Jacoritaba de nossa cidade participou da atividade com 8 escoteiros

graduados e 2 chefes; tambémmarcarampresel/ça a comissão executiva do

gl1lpo egrandenúmero depois. contribuindo assimpara o êxito do evento.
PFL'

oPrefeitoMunicipaldeSchroeder. HilmarRubensHer/ei', comoDe/e
gadodoPFL local,participou deConvençãoRegional emFlorianápolis 1/0
último domingo. Na convenção, além da eleição doDiretorio e Comissão

Executiva.foramdiscutidos inúmerosassuntos. pl'incipa lmenteproipostas
partidáriaspal'Cl a reforma constitucionalprevista pará outubro.

ComoPresidente, foi eleitoJoäoRaimundo Colombo, atualPresidente
da CELESC e na vice-presidência e Deputado Federa/ CésarSouza.

OPréfei loHilmarRubensHertelfoi eleiloMembroEfetivodoConselho
deÉlica doPFUSC.
Colégio Divina Providência fromove IVGincana Cultura
oColégialhvinaProvidência realiza nosdias 18 e 19/06a IVGillcalla

C,,/Jural Pe. Etl"aTlloMicltelis.

Participam seis equipesjá il/scritas, desdeoJardim debifäl/cia alé 0]0
Grau I/ofllmo.

As tarefils seio de caráter cultural e recreativo, mas t(imhém/ratemo
como a de arrecadaçc70 dos tijolos que �/o total do seu cumpf.imellto
oportllllizoll 4famílias ii daI' início a suc/moradia.

Nodia 18/06às 18:30/;abre-seaGil/cC/l/a com um des./iledeaprese/lwç17o
das seis equipes participllllles. Vale ressaltar que cOI/ta ponto I/eio só a

al/imação, mas a orgal/ização, disciplil/a e mal/lltel/çc7o de limpeza do
ambiel/te utilizado.

As equipes participames sc7o: PimpoC(/, Cnftsema, Pé 110 Saco, . Zel/,

EquipeN° 1 ePrimataDiji/omata.

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de
,

Jaraguá do Sul
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO
VESTUÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL, por seu Presidente, convoca
todos os trabalhadores sindicalizados e em condições de votar para a

ASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIA que será realizada no dia 21 de
junho (vinte e um) de 1993 (hum mil, novecentos € noventa e três) às
17:00 horas (dezessete), em primeira convocação, tendo por local a sede
social do Sindicato, sito a ma Francisco Fischer, n" 60, nesta cidal'Q de

Jaraguà do Sul, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte ortf1mdo dia:

1) Relatório da Diretoria, referente exercício de 1992.

2) Leitura e discussão da Prestação de Contas, referente exercício de
1992, com o respectivo Parecer do Conselho Fiscal.
Não havendo quommlegal para instalação da Assembléia em primeira
convocação, a mesma será instalada em segunda convocação, uma hora
após, ou seja, às 18:00 (dezoito) horas, no mesmo dia e local, com
qualquer número de trabalhadores sindicalizados presentes.

Lauro Siebert - Pre.�itlellte
/

06

Guararnirim - No último dia 6
foi realizado o bingão beneficente,
promovido por entidades
assistenciais e varias outras pes
soas, que objetivou a arrecadação
de US$ 3 mil, para operação de
medula óssea. A promoção foi
considerada um sucesso pelo ve

reador Adilson André Araújo, um
dos idealizadores do .bing.ão. O
dinheiro beneficiará o jovem
Cristiano Rivelino Plocharscki

(Kiko), que sofre de câncer na me
dula.

� Ao todo, segundo a prestação
de contas feita pelo vereador Ara

újo, foram vendidas 2.965 cartelas,
proporcionando urna arrecadação
deCr$ 296.500.000,00. Desconta
das as despesas extras com com

bustível e diferença dos prêmios,

TEM DARPE NO JARAGUÁ SHOPPING SUL

o CONCEITO 00 JARAGUÁ SHOPPING SUL ESTÁ
CADAVEZ MAIS EM ALTA. A DARPE, UMA DA MAIS
CONHECIDAS E RESPEITADAS CONFECÇÕES DE
MALHAS DA REGIÃO, ACABA DEGARANTIRA SUA

PRESENÇA, COM A AQUISIÇÃO DE DUAS LOJAS.
A FOTO REGISTRA O MOMENTO EM QUE O SR.

ANTÔNIOJOSÉDACUNHA,DlRETORPRESIDENTE DA
06 DARPE, ASSINA O CONTRATO NA PRESENÇA DO SR.
LUIZ MÁRIO GOMES, GERENTE COMERCIAL E SÉRGIO MARGARITES, ASSESSOR
COMERCIALDA PA/OST CONSTRUÇÕES LIDA.

FONES71-2357
72-3229

observou-se um lotai dc Cr$ 27X,5
milhões. Para as despesas com

cirurgia e internações, foram utili
zados Cr$ 239milhões e novccen

tos e cinquenta mil. Os 38 milhões
quinhentos e cinquenta mil res

tantes foram repassados pura a

Ação Social de Guaramirim, para
as suas obras assistenciais

O tratamento dc Kiko já come

çou c a cirurgia deve acontecer

nos próximos dias.
Confira quais lixam os ganha

dores dos prêmios:
Prêmio Ganhador Cartela íl" Prêmio Cidade
1 o Fernanda Sardagna Müller :1.237 I hoi Jguú doxul
2° Maria Helena Dias 0.058 I boi Gnurun
3" Vera Reinort 2.1 ')7 I boi Joinvillc
4° Orlando de Borba 0,50:1 I hoi Hlumcnau
5" Lainon Ribeiro da Maia 1.999 I hoi Gmirim
6" Joaquim Alcides Girardi 2.278 I cômoda

I chocadeira clét. Gmirim
7" \ alfried Leitzkc �.851 I canta

mesa dc centro Gmirim
8" 'vete Zanghclini Wulf 2.007 cama

colchão Corupá
9' xuperm. Kleinrar Lida 1.916 poria

faqueiro Jguá do Sul
Ir Miriam Engelmann 1.40<) I relógio dc pulso

I hola oficial Gmirim

,.

CONHEÇA JÁ. É SUCESSO GARANTIDO.

PLANTÃO NO LOCAL
qUAMARINA FRUNTUOSO (AO LADO DA COZINHA DO SI::SI),

INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS

CONSTRUÇÃO
• E VENDAS

""'DSr
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