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Só vitória

leva titne

para final
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Dó/ar
Paralelo

Compra(30/6) Cr$ 58.000,00
Venda(30/6) Cr$58.700,00
Fome: HF Assessoria

Turismo

Compra(30/6) Cr$58.200,00
Venda(30/6) Cr$57.200,00
Fonte: BB

Comercial

COmpra(30/6) Cr$53.660,OO
Venda. (30/6) Cr$53.660,00
Fonte: BB

TR
30/5 a 30/6 30,04%
URR
Mês Cr$25.l26,35
30/06 a 30/06 .30,04%
Poupança
Índicep/02n 30,7304%
CUS (junho)
Engenheiros...Cr$11.247.7IS,3S
Salário mlnimo
Fevereiro Cr$I.2S0.7oo,00
Março/Abril., ..Cr$I.709.4oo,00
Maio/Junho.....Cr$3.303.3oo.oo

11DRPE�14j, A GERACÁO

Wh DAMALHA

ADOLXXV Jaraguá do Sul, 30·de junho de 1993 Cr$ 15.000,00 Dalmst

Provedor do hospltal; Antônio Stnngari, apresentando a pediatria para algumas mães

Número de leitos é ampliado em 100%

Pediatria do HMSA

foi reativada ontem
Ontem a noite no Hospital

Municipal Santo Antônio, de

Guaramirim, foram entregues
três obras à comunidade do

r-----------_- .. município: a reativação da
Pediatria, no último piso do hos
pital, com ampliação de 100%
dos leitos existentes, a reforma
da Lavanderia e a implantação da
Farmácia, que passa a atender
ao público. Foram investidos
mais deCr$ 400milhões nas três

Gráfica Guaramirun.
A

illa�uração
da nova

pediatria ntou com a presença
de autori ades do município,
empresárps, médicos do hospi
tal e dt'llais funcionários e

servido)�s. Agora são 20 leitos

para�km�ção decrianças, além
de 5(Tdestinados às mães que

quilérem acompanhar seus filhos
d�ante o período em que

e�,iverem internados. Página 10

Nacional Ytsa '

o único que quanto
mais você usa,
menos anuidade

você paga.

obras, com recursos
_

oriundos
da Prefeitura Municipal.

Com a reativação daPediatria,
o hospital também ampliou em

mais 11 o número de leitos para
internaçãodeadultos.Oprovedor
destacou as doações feitas por

empresasda regiãocomoMalwee
Malhas, Loja Elmar, Com. de
Gás Osni Romeo Oencker,
Bublitz Mat. Construção e

Eleicões 94

PIBdeverá
Iançar norne
dalegenda

.. '_0 ,
,. i '.1'

oPTB deJataguádo Sulpoderá
lançar um candidato à Assembléia

Legislativa naseleições dopróximo
ano. O presidente ..Jdo diretório

municipal, José Benedito de

Campos, disse que há espaço para
mais de uma candidatura. inclu
sive para a Câmara Federal, que
também pode estar nos planos do
Partido. Campos declarou ainda

que não existe compromisso para
apoiar candidaturas que não sejam
do partido. Página 4

Jovem rural

Produtores de

Massaranduba

têmseminário
PáginaS

.' .
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do inquestionável.
Observo diariamente os

colegas, muitos dos quais já
notáveis educadores, perplexos,
entediados, humilhados,
assistindo aula em que os mais

ultrapassados modos de ação
educativa (?) ainda são

ressuscitados e rememorados!

Que. educadores seremos (e
somos) enquanto sofrendo a ação
oorrosiva e- constante de muitos

que, chegando a níveis ditos mais
elevados dentro de instituições de

ensino, nos incumbem da nobre
tarefa de educar, de construir, de
produzír.dehumanizar, de fazerda
sala de aula onde atuaremos

(atuamos) um local de vivência.
daquilo que de melhor e mais

produtivojá se experimentoué-vem
sendo produzido dentro da área da

educação, mas que por outro lado
nos dão exemplos de ação
pedagógica a serem evitados e

nunca seguidos?
-Caminhar assimédificil! Porém..

-

os pés que suportam a areia fina e

delicadadapraia também suportam
os espinhos escondidos por entre
a mata.

Çoitados de nós, enquanto
somos alunos ...

Coitados de nossos alunos,
enquanto somos professores ...

Reminiscências

Caso Salvita (3)
No dia 7 de setembro de 1968,

realizava-se a 128 EXPOSIÇÃO
AGROPECUÁRIA E INDUSTRI
AL DE JARAGUÁ DO SUL no

ParqueAgropecuário "Ministro João
Cleophas", uma mostra transferida
da data de 25 de julho - DIA DA

FUNDAÇÃODEJARAGUÁe DIA
DOCOLONO,- em virtude de uma

ameaçada de febre aftosa e também
peladificuldadede Estado liberaras
verbas prometidas que, além disso
vinham tão minguadas que pratica
mentenãqrepresentavanada, embo
ra tivesse o GOVERNApOR IVO
SILVEIRA recebido o nome de um
dos pavilhões. Cidade pequena ain

da, sofria das influências dos políti
cos que faziam ou não parte de um e

outro partido. Naquele ano as coisas
estavam assim muito propensas a

gerar problemas, eis que o prefeito
.

de Jaraguá era o Sr. VICTOR

BAUER, no seu primeiro mandato.

Mas também tinha o condão de

reunir os ccntrários numa só soleni
dade, A exposição tinha tudo para
dar certo,mas omesmonão se podia
dizer dos políticos na hora da "reza
braba".

Não vale a pena comentar o que
aconteceu de "imprevistos" ao lon

go da cerimônia e das inaugurações
que concomitantementeocorriam.na
ocasião.

A foto que ilustra esta reminis
cência foi tomada no Parque
Agropecuário "Ministro João

Cleophas", nodiade inauguração da
exposição e o povão esperava pelô

.

governador que estava na iminência
de chegar, vindo de Blumenau, e

vejam os leitores quem eram as

pessoas que alí se achavam: da !
para a!! o farmacêutico dr. Aroldo
Schulz, que ingressaria do PDC, o
empresário, diretor da WEG, sr.

Eggon João da Silva, atrás dele,
apenas aparecendo a cabeça, o ex
prefeito de Jaraguádo Sul, sr. Roland
HaroldDornbusch, PRP/PSD, oofi
ciai ajudante de ordens do governa
dor Ivo Silveira, o prefeito Victor
Bauer (UDN), atrás dele o Coronel
Leônidas Cabral Herbster, influente
prócer político PSD/PTB, por lon
a

go período prefeito de Jaraguá no

tempo da intervenção federalno es
tado, o sr. Waldenrar Grubba, ex
intendente, ex-prefeito e ex-depu
tado estadual (PSD), atrás dele,
oPresidentedaCâmara deVereado
res de Jaraguá do Sul, vereadorEu
gênio Victor Schmöckel (UDN
1967-1968), atrásdeleodr. Henrique
Reis Bergan, da agência do Banco

do Brasil de Jaraguá, ó empresário
'diretor da Tri80tagem e Malharia

Garibaldi, sr. HeinzMarquardt, atrás
dele o sr. HenriqueWolf, ex-verea
dor (UDN), suplentee futuro Juiz de
Paz da Comarca de Jaraguá, o em
presário, ex-presidente da Câmara

deVereadoresde Jaraguá, sr. Loreno
Antonio Marcatto (PSD-1963-
1967), atrás dele o dr. MarIo de

Sousa, laboratorista e o sr. Ralf

Marquardt. Todos na maior convi

vência, nomomento em que era para
puxar por Jaraguá do Sul.

Em outras fotos do mesmo acon

tecimento, uma grande m((l'Jsa popu
larprestigiava ascomemorações tar
dias da data de fundação de Jaraguá
(25 de Julho), Dia do Colono e a

exposição agropecuária e industrial,
a 128 que se .reelizava, podiam-se
observar as presenças do dr. Lauro
Pereira Oliveira, Juiz de Direito da

Comarca de Jaraguá do Sul, o vere
ador dr. Orlando Bemardino da Sil-

va, o dr. NilsonWilson Ben�, pre
feito do município de Join��lIe, oradialista da "Colon", Ra �o da

Silva, de Joinville, o pastorE �ertoSchwanz, da Comunidade E �gé
lica Luterana de Jaraguá-Cent 'I, o
10 secretário da Câmara, verea�rHans Gerhard Mayer, o 2° secre�\rio da Câmara, verador Sigoh
Schünke, os vereadores incorpora-'.dos dos diversos partidos - dr. 1\
Norberto Hafermann, João Lúcio da \
Costa (vice-presidente da Câmara

Municipal de Jaraguá do Sul).
Affonso Franzner, Octacílio Pedro

Ramos,Rudi Franke,DolcídioMenel
e João Hermílio Cardoso, além de

grandemassa popular de outros lIIU
nicípios e estados e as autoridades
da ainda não formada microrregião
daAMVALI.

Fritz Von Jaragliá - 06/93

••

Por certo o movimento sindicalista no Brasil

surgiu com os mais claros obetivos de lutar
incansavelmente por melhorias nas condições de

(j'>trabalho, salários e outros beneficios a que fazjús
a classe trabalhadora no nosso país. Contudo deve

haver.porconseguinte, um compromisso dos líderes
sindicais de, acima de tudo, respeitar a moral do

povo trabalhador e sofrido.
O que acontece em Jaraguá do Sul depõe contra

a imagem sindical, quando alguns sindicatos, longe
de serem representantes de uma classe que, aqui, é

responsávelpelogigantismo da cidade que se coloca
entre as maiores potências industriais do estado,
buscam promover uma política populista para

ofuscar as suas incompetências de liderança.

Porque opresidente doSindicado dosServidores
Públicos Municipais não ousou reivindicar, C01I1

fe/vor, os direitos dos funcionários da prefeitura,
quando o ex-prefeito negou-se a repassar aos

salários a inflação dos meses que se sucederam?Por
que ele, só agora, tenta organizar paralisações,
quando o servidorpúblico diz esperar por soluções
amigáveis? E por que, antes de tentar difamar a
livre expressão, através da imprensa, o sr.

"líder' 'sindica/não retrucou as várias reportagens
feitas /10CORREIODOPOVO, enaltecendo aopinião
do sindicato frente as reivindicações da classe",
Não há respostas ... Convidamos o sindicato a que
venha.conversar e comprovaremos o quefoi dito até
agora.

Rois monstros em encontro
Falar mal dcsensino brasileiro, propagadas em dezenas de textos,

enquanto açã�'�irigida por nas preleções infindáveis e

instâncias formadoras'[...<�.colasdos repetitivas que ouvimos, que
mais diferentes tipos) nãô\�mais contêm propostas novas,
novidade.' Parece disc�).� libertadoras, interdisciplinares e

repetido, seminovações, vazio.No�. que devem ser dissecadas,
entanto, se nós que estamos � :.,lllisadas, levadas à práxis.
inseridos na roda viva das �os pontos supracitados é que
instituições educacionais de nosso situo o aspecto gritante da ação
país não as questionarmos, não as dos "mestres", mais

repensarmos, não partirmos em especificamente daqueles que
busca de soluções diferentes, o estando numa agência formadora
nosso compromisso enquanto de educadores (mais que
agentes co-responsáveis por tudo professoresl) defendem idéias as

que acontece na área da educação rnais ousadas possíveis na área da
é vago, demagógico. educação, mas apóiam sua prática

no mais puro tradicionalismo.
Partindo da realidade bem

Passando por inúmeros aspectos
como a relação com o alunado (que
em grande p811e também é profes
sor), esta absolutamente marcada

porconotaçõeshierárquicas, e urna
avaliação calcada da prática
reprodutiva autoritária e hiper
valorizadora do conteúdo, fico a

questionar corno pode o indivíduo

conseguir transitar tão

"espontânea e descaradamente"
entre um discurso novo e uma

prática estagnada. Certos que
escondidos atrás dos muros

intransponíveis das leis,
regimentos, status e da própria
hierarquia, muitos professores
deixam de repensar a Sua prática,
por que não dizer sua vida,
tornando-se corno verdadeiros

baluartes, verdadeiros arranha
céus dos quais não se visualiza a

cobertura perdida entre as nuvens

do ranço tradicional do imutável e

Teoria E3 prática

próxima - meus papéis simultâneos
de aluno de urna faculdade e pro
fessor em urna escola, entendo

importante questionar o dia-a-dia
a que estou submetido e ao qual
submeto.

o coQ,fronto sempre constatado
por qualquer indivíduo, em todos
os níveis de ensino, é o gigantesco

',�vão entre "a teoria'e "a prática"; o
lapso entre "o que faço" e "o que
digo que deve ser feito". Triste é

-

constatar que, freqüentando pela
segunda vez os "bancos" (numa
clara alusão à educação bancária
citadaporPauloFreire), vejo que o
ensino superior traz no seu âmago
práticas pedagógicas ultra

conservadoras, tradicionais... e

outras denominações mais das

quais os manuais estão cheios,
mas que, no entanto, são a sina
diária .. Tão diferente das idéias

CORREIO DO POVO
Fundado em 10 demaio 1919 - DiretorGeral: EugênioVictor SChmöckel, Jom. ORT/SC729, Dir. Empr. nO 20 - Diretor
Administrativo: Francisco Alves - Repórter Regional: Marcial Murara - Repórter: Yvone A. S. Gonçalves (ORT/SC
219) - Redação, administração e publicidade: Av. Mal Deodoro, 122, 10 andar- CEP 89251-700/Caixa_ Postal19 -

CEP89251 - 970 - Jaraguá do Sul- Fone (0473) 72-3363 Fax: (0473) 71-0091 - SucursalRegionalGuaramirim: Rua
João Butschardt, nO 67 - Fone: 73-0608 - Diagramação: Jaime de Borba ORT/SC 32 - Composição: Darion
Decleverson , Adriano Trentini e Irma Pereira � Arte final: Arialves Laus - Fotolitos: Cesar Junkes -

Impressão: Jornal de Santa Catarina. Associado ãAdjoríe AbraJori. Os artígos assinados näo reHetem a opiníäo do
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Ademir Valdir dos Santos (Ati)

Acadêmico do 5° Semestre de

Pedagogia da FERJ e professor
da rede municipal de ensino.
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Audiênçiacorn secretários e qovernador"Perti! "

,

Vaser viaja hoje ,à
«

Cq_pital do Estado
AderbalMachado

E. V.S.
No palavreado guasca do coronel Tibério Vacaniano,

personagem pujante deÉrico Verissimoem''Tncidente emAntares",
o crucial de um entrevero é a questão: por quê?

Os raciocínios, complexos ou lineares, conjugam-se e escorrem

sibilantes por entre os cérebros privilegiados ou carentes. Sua

absorção depende da dúvida: por quê?
E tudo se esparrama, como um terrorhediondo, no derramardo

suor pelasfrontes ,do suplicante interlocutor.

acerta os detalhes para a viagemao
Canadá, onde serão compradas as

matrizes leiteiras para ampliar o

rebanho no estado e região.
Na quinta, o prefeito vai

encontrar os diretores dos

hospitais São José e Jaraguá, além
de dirigentes da ACIJS e o

Secretário de Saúde, quando em

conjuntovai pedir ajudapara tentar
resolver o grave impasse vivido

pelos dois..__nosocômios.

Jaraguá do Sul- O prefeito de

JaraguádoSul,Durval Vasel, viaja
hoje para Florianópolis, onde

manterá contatos com diversas
secretarias de governo. Vasel

almoça na sede do jornal Diário
Catarinense com diretores da

empresa e o jornalista Prisco
Paraíso, que publicará reportagem
especial sobre â administração e

osprojetos daprefeitura de Jaraguá
do Sul. O prefeito ficá em

Florianópolis até amanhã, quando
tem audiência com o Governador
do Estado para tratar do problema
dos hospitais jaraguaenses.

"

Hoje, Vasel tem encontro com

os secretários Paulo Gouveia da

Costa, dos Transportes e Mário

Cavalazzi, da Agricultura. Com
Gouveia ele tratará da elaboração
do projeto do contorno viário de

Jaraguá do Sul. Com Cavalazzi

Burrice
Jânio Q�adros, numa das faiscantes entrevistas politicas,

lancetava o repórter, na instigante indagação das represálias
sofridas via imprensapelofalecido ex-presidente: "Meu filho, as
unanimidades são ineptas. Afastemo-nos delas".

Ligações,venturosas
A crendice popular amalgama o espírito do homem simples.

Nempor isso opersonagem nosso de cada dia, inobstante simples,
escapa da agudeza intelectuaL, explorativa, perspicaz.

Trata-se de um rarofauno, gerador de atributose comensaldos
mais eméritos autores -da história. É um Heródoto redivivo.

Traduzindopara o simplório; um rato de biblioteca, pesquisador,
remanescente único de uma raça em extinção.

.'

Cortejado a seu tempo, vislumbrou nas sendas políticas o seu

átimo de glória. Arribou suas asas por hinos e símbolos de sua

terra, como um Da Vinci soberbo ou um Schubert humilde.
Está na história, queira ou não. Seu jeito de Pedro Raymundo

tem o estigma de um sanfoneiro das letras. Compõe com graça o

som da vida e da v.erdade.
.

Uma cidade -JaraguádoSul-poderia, sem receio, dedicar-lhe
um busto numadessaspraças. Como um resgate e um ato de carinho

por este que, um dia, poderá ser esquecido - como tantos heróis de
sua era, cujos sentidos vicejam por arroubos diletantes, sem a

costura da ganância.

:/
.!

Hcoateceo....
os /.. J C· . -

. ed,'etano äa omumcaçao
do}iifíado de Santa Catarina, dr.

/1ff,;;0 Andrade Branco, tem sido
multo elogiado pelos órgãos de

comunicação do interior, pelo
brilhante discurso que proferiu
quando da inauguração da sede

d�DJOR1-SC, émFlorianópolis,
demonstrando que conhece os

problemas que a sua Secretaria

___ enfrenta, na comunicação do
Governo com as populações
residentes no interior do estado.

Hotel Cambirela,No pessoalmente quanto a

longevidade do "nosso"
CORREJODOPOVa.

, Nafoto, oDr. Ênio deAndrade
Branco, rodeado de jornalistas
proprietários de órgãos de

imprensa, recebendo um exemplar
autografado do livro A Vida da
Vida que a Gente Leva, de autoria
de- E. v.s., para ser entregue ao

Governador, o. primeiro exem

plar a sair do prelo.

representando o governador
Vilson Kleinúbing, referiu-se
generosamente ao mais antigo
semanário de Santa Catarina,
com detalhes que ele conhece

Justiça
Justiçá-lo será questão de auscultar o instante correto. Praza

Deusnãooseja quandosuavoz estivercaladae suamõonão puder
mais batucar as teclas de sua máquina de redator eterno.

Jaraguá Mereoe fste flpreendillnto.
, .

-ResjdenÇia1
CONDOMíNIO A PRECO DE CUSTO

I

• 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:

����O� Florianópolis - SC .

RESERVAS PARA AQUISiÇÃO:
ENGETEC CREC/934..J

--.. Imobiliária - Eng. Civil FONE 72-2679

ENGETEC
Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 285

\.J Jaraguá do Sul - SC

-

nU'·POV{) Jaraguá do Sul, ,30 de junho de 1993
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Imposição
(

Dávio 'não assume' cargo

,porque prefeito nao deixa
Massaranduba - o ex-prefeito

de Massaranduba, Dávio Léu,
declarou qúe foi convidado pelo
Governador do Estado para
assumir a sub-secretaria de

Comunicação, ligada direto ao

gabinete do executivo estadual.
Léu disse também que o convitejá
foi feito há algum tempo e ele só
não assumiu o cargo porque está
encontrando dificuldades de

conseguir disponibilidade do

cargo que possui na prefeitura de
seu município.

"Em parte estou

impossibilitado de assumir a

função por que lamentavelmente o
prefeito municipal, que não está

preparado para a vida pública, não
.

quer me liberar da prefeitura e em

parte porque nossa representação
política temreceiodeque commais
uma fonte prestadora de serviço,
possa perder espaço, pois sua

atuação constrange a população
da região", disparou Dávio ..

Dávio também afirmou que
"pela primeira vez um filho de
Massaranduba é convidado para
representar toda a região do Vale
do !tapocu nas altas esferas

Dáviol..éu

governamentais, o que poderia
oportunizarumasérie debeneficios
aos nossosmunícipes, que clamam
por uma melhor

representatividade" .

o prefeito de Massaranduba
não foi encontrado até ontem a

tarde, para falar sobre as

declarações de Dávio Léu. O vice,
Mário Sasse, disse- 'que ocupa a

SecretariadeObras domunicípioe
não lhe compete comentar o

assunto.

Bublitz Materiais de

Omstrução lida-ME
Com. Varejista de Materiais de Construção - Transportes

Rodoviários de Cargas
Completa venda de areia e brita

De Elmo Bublitz Filho (Nego) o

RuaEmílioHardt, sinO - Fone(0473) 73-0233
Guaramirim - SC

Partido também pensa na Câmara Federal

PTB poderálançar
'candidatura em 94

Jaraguá do Sul- O presidente
do Partido Trabalhista Brasileiro

(PTB) de Jaraguá do Sul, José
Benedito de Campos, disse em

entrevistaexclusiva ao CORREIO
DO POVO que o partido pode
lançar candidato à Assembléia

Legislativa, bem como à Câmara
Federal. Campos declarou que o

compromisso do prefeito Durval
Vase! é de dar apoio ao trabalho do

deputado Udo Wagner, mas que
não existe nada que impeça o

partido de lançar o seu próprio
candidato à uma vaga no

legi�t��o estadual.

"Pela força politica que
representa Durval Vasel em Santa
Catarina, dentro��, PTB, acho

perfeitamente viável q�, o nosso Campos:"Háespaço"
"

partido apresente nomes para
concorrer nas eleições do próximo
ano, como também penso que num
universo de 100 mil eleitores, que
existe em toda a nossa região, há
espaço para uma candidatura do

PTB", afirmou Campos.
Quanto ao candidato a

deputado federal, Campos disse

que da mesma forma hoje reune-se
condições de ser lançado umnome,

"independente de' haver
candidaturas do próprio PPR, pois
hoje oPTB, na região, tira votos do
PMDB e não da aliança ou daUnião
por Santa Catarina. Estamos na

� União e há espaço para todos, pois
esse candidato, para a câmara

federal, pode ser do partido ou
então da Aliança por uma Nova

Jaraguá".

�-----------------'���------------------------------�-----------------

A
. qualidade

eb requinte
do metro

quadrado
mais
econômico
de Jaraguá
do Sul.

E2t Isabella
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, água quente,
antenaparabólica,
portões eletrônicos.
* Financiamento

garantido pela CEF em

até 20 anos

*Poupança
superfacilitada pela
Construtora&

IncorporadoraJaraguá

Apartamentos comentrada + financiamento

OQUE
-VOCÊ
QUER
'ÉOQUE
VOCÊÉ.

Vestindo você d� corpo inteiro..
Getúlio Vargas, 55

CONSTRUTORA' E INCORPORADORA
�ARAGUA lTDA.

- Rua Cei. Bernardo Grubba, 246 - Fone (0473) 71-0014 -71-0347

ro'RREIO DO'p()VO Jaragthi ao Sul, 30 deJu"nho de 1993-1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o que eu ganho informatízando
minha empresa? (ou, o qlle eu

perco)

Parte V

Desmazelo nas
rotinas

Você comumente não guarda
as cópias das notas fiscais que
sua empresa emite?

Existe uma crença de que

quando o computador é

implantado em uma empresa,
todas as coisas ficarão
automaticamente em seus

lugares.i. mera ilusão, ledo

engano. .

Por motivos que escapam à
nossa compreensão, pessoas
conscientes e rigorosas em suas

atividades diárias mostram-se

incrivelmente relapsas quando
defrontam-se com informações
computadorizadas. Na verdade,
o uso de computadores exige
ruais do que em qualquer
atividade,organizaçãoecontrole.
A Informática tem de ser

administradano dia-a-dia, e essa
administração envolve aspectos
como a organização dos discos

rígidos, a realização de cópias de
segurança dos dados, a criação
de uma disquetoteca
regularmente atualizada com

essas cópias de segurança, a

documentação dos sistemas

desenvolvidos, os cuidados
técnicos básicos com os

equipamentos e o treinamento de

usuários, entre outros.

Tudo isto é muito simples.
Entretanto, nada acontece

. naturalmente. Alguém deve ser

designado dentro da empresa

para ser o "pai'da criança", para
que o filho que está nascendo
não sej a adotado pela má ou

inexistência de administração de
informática, queamédioou longo
prazo gerará como fruto um caos

de informações.
É preciso gerência, cobrança

e controles.
No próximo artigo

abordaremos como a "avareza

pelo sistemazinho" pode
literahnente parar sua empresa.

Maurício de Carvalho

Infoque Informática

I
o
�
II..
�
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GÇRREIO I?P POVO

Preparação para omercado Disparada de preços

ACIAG discute oInflaçãosobeacima
.

. doqueeraesperado
Mercosul com

o

agricultoresos
Guaramirim - Nopróximo dia

15, as 19h30min, o departamento
agrícola da ACIAG (Associação
Comercial, Industrial eAgrícola de
Guaramirim) realiza um encontro

entre os agricultores, empresários
do ramodaagro-indústria, técnicos
do setor e público en geral. O

objetivo é a elaboração de um

painel de debates sobre a

agricultura no Mercosul. Na

oportunidade será ministrada uma

palestra, pelo engenheiro
agrônomoAdmir Tadeo de Souza,
que abordará diversos aspectos
do tema em questão.

Ele falará basicamente sobre as

vantagens e desvantagens' da
abertura domercado; a preparação
dos agricultores para A.
necessidade de melhoria Os

fatores produtivos; a qualidade;
gerenciamento da produção e

diversos outros aspectos que vão

possibilitar wna boa colocação do

produto catarinense no mercado
latino americano.

De acordo com Alcibaldo
PereiraGermann, técnicodaEpagri,
, 'é fundamental a presença dos

produtores dos mais diversos tipos
de lavoura, de toda a região, dada
a importância que oMercosuJ4-á,
como opçãoparaacomerciafÍ{ação
do nosso produto".
Fundamentalm�te a banana -

produzida em�ga escala -, será a

maior beneficiada com a abertura
domercado, dada a sua conhecida

qu1'lidade e por ser um dos

produtos já constantes da pauta .--------------------- ..
de exportações brasileira para os I
países da América do Sul. I

I
I
I
1
I
1
I
1

Artefatos de Cimento

Tepassé'Ltda.
Tubos, palanques, fossas, lajotas, anel depoço,
pilarespara casas, tanques de lavar roupa, etc.

Rua 28 de Agosto, 08 - Cx. Postal64 -

Fone (0473) 73-0232
Guaramirim - SC

N.W.A
Acabamentos em Estampas Ltda.

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

Jaraguá do Sul- SC

ASUACASA
- � -

ESTA NO ZONTA

Jaraguá do Sull Brazlatina -

Com uma disparada dos preços nos
produtos dos supermercados de até
140% e dos alimentos básicos supe
rando os 30% previstos para a infla

ção do mês de junho, sustenta-se
que julho será o mês quemarcará a

'.

arrancáda da recuperação econômi
ca noBrasil.A previsão,dificil de se
concretizar, se for mantida a apro
vação da Câmara no reajuste men
sal dos salários v essa foi a declara-

o ministro Fernando Henrique
Cardoso acredita que, resolvidas
estas três questões, estará pratica
mente superado o desequilíbrio nas
finanças federais, permitindo assim
uma retomada da economia de for-

ção doministro FernandoHenrique
Cardoso, ao comentar a regulamen
tação do IPMF aprovado pela Câ
mara na última quarta-feira.

ma permanente.

A preocupação do governo se

concentra no mês de agosto - mes

mo que a expectativa é de estabili
dade ainda em final de junho e ju
lho, embora em um patamarmuito
elevado: 30% - quando se farão sen
tir os efeitos da entre safra da carne
e dos produtos agrícolas e haverá a

antecipação bimestral da salário
mínimo.

São três pontos que deverão ser
solucionados pelo governo: concen
trar a atenção nos cortes e na

reprogramação do orçamento da

União, ao" mesmo tempo em que
pretendeacelerara renegociaçãodas
dívidas estaduais.

Salários: "Espero queoCongres
so tenha a consciência de avaliar

que neste momento, o salário não

poderá terreajustemensal,pois isso
custara US$ 1 bilhãopormês para a
Previdência ".

Agora em Guaramirim

KLAXON
I
I
1
I
I.
1
1
1
1
I

A nova maneira de você se vestir com sensualidade alinhada
ao bom gosto e requinte.

Venha conhecernossaColeçãoOutono Inverno
KLAXON,porque a vida éuma eternametamorfose

Confecções Klaxon Ltda
Rua 28 de Agosto, 1297 .. Guaramirim - SC

�--------------------_.

• ••••••••••••••••••••••••••••••••

••

: Mer'cadão de Calçados
: \

o Catarinense-
•

• Grande Promoção de arrebentar a boca do

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

Cr$ 800.000,00. Você estoura um balão e

concorre à descontos de 10 a 50%

e muitos brindes.
É o Arraiá de preços baixos.

AV.Mal. Deodoro, 345,
m frente ao Breithaupt (Mat. Const)

Jaraguá da Sul- SC

•

•

•

•

•

•••••••••••••••••••••••••••••
.

,

A cldl Cr$ 800mil em compras, você ..... II1II
cupom concorrer... lIlida casa. E mais

dez de prêmios, pel. Loterl. Federal.

�NTA
Construindo com você •

05
...
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Salsa de Mercadorias e Cereais de Sta Catarina (j I u F IR
Cotação 24/6/93

,

I

Data UFIR

Produto Preçol Cri Mercado 01/01/92 597.06
Arroz casca seco (50 kg) pgto a vista 400.000.00 Estável () 01/02/92 749.91
Feijão preto (60 kg) safra 92/93' 1.000.000/1.080.000 Estável

, Feijão carioca (60 kg) safra 92/93' 1.280.000/1.400.000 Estável 01/03/92 929.53

Milho (60 kg) nonimal" 330.000/350.000 Firme 01/04/92 1.153.96
Soja (60 kg) nominal 570.000/590.000 Estável

01/05/92 1.382.79
< \Trigo grãos (ton) US$ PH78) PR! 30 dias 143/ 146 Estável

Carnes 01/06/92 1.707.05

Frango abatido resfriado ã vista p/ kg 54.000.00 Firme 01/07/92 2.104.28
Suino pgfo à vista (p/ kg) 37.000.00 Firme 01/08/92 2.546.39

pgto 30 dias 48.100.00 Firme
Boi gordo 01/09/92 3.135.62
- Preço produtor/ Cr$l15 kg/ pgto 20 dias! SP 1.050.000 Estável 01/10/92 3.867.16
- Preço produtor/Cr$ 15 kg/ pgto 20 dias! PR 980.000 Estável

01/11/92 4.852.51
Hortifrutigranjeiros
Alface média (unidade). 4.000/ 6.000 Estável 01/12/92 6.002.55

Couve flor comum grande (dz) 400.000/500.000 Estável .01/01/93 7.412.52
Repolho verde grande (un) 12.000/15.000 Estável

01/02/93 9.597.03
Abóbora moranga (saco 30 kg) , 250.000/350.000 Firme

Abóbora comum (ex. 20/22 kg) 120.000/160.000 Estável 011,03/93 12.161.36
Abobrinha itauana (ex. 20/22 kg) 300.000/ 400.000 Estável 01/04/93 15.318.40
Pepino salada-extra (ex. 20/22 kg) 400.000/500.000 Estável
Pimentão verde extra (ex. 11/13 kg) 200.000/250.000 Estável 03/05/93 19.506.52

Vagem roliça (saco 10 kg) 300.000/350.000 Firme 1/06/93 25.126.35
Aipim (ex. 25 kg) 90.000/130.000 Estável

25.431.00Batata doce (24 kg) 250.000/ 300.000 Estável 2�'_Beterraba (ex. 20/22 kg) \ 350.000/ 450.000 Estável 3/':\�� 25.741.34
Beterraba (maço ciS molhos) \ 60.000/80.000 Estável

4/06/93 26.055.48
Cenoura extra (ex. 23/ 25 kg) 200.000/270.000

-
Fraco

Cenoura (maço e/5 molhos) 25.000/ 40.000 Estável 7/06/93 26.373.44
Laranja pêra (ex. 25/27 kg) 150.000/200.000 Estávet 8/06/93 �::"), 26.695.29
Milho pipoca (saco 30 kg) 900.000/1.050.000 Estável "'�
Alho nobre tipo 4 a 6 (pete kg) 180.000/220.000 Estável 9/06/93 27.021.06
Alho nobre tipo 1 a 3 (pete kg) 140.000/150.000 Estável 11/06193 27.350.81
Batata comum esp. suja (saco 50 kg) 750.000/ 1.100.000 Fraco
Bata lisa esp. lavada (saco 50 kg) 1.000.000/1.200.000 Fraco 14/06/93 27 ;684.514..
Banana caturra (ex. 18/20 kg) 80.000/100.000 Estável 15/06193 28.022.43
Banana branca (ex. 18/ 20 kg) 155.000/215.000 Estável 16/06/93 28.364.39
Cebola pêra ( saco 20 kg) 450.000/550.000 Estável

Maçã galai extra - gala extra (ex. 20 kg) 1.100.000/1.450.000 Estável 17/06/93 28.714.58

Maçã fugi/ comercial - fugí (ex. 20 kg) 300.000/ 450.000 Estável 18/06193 29.069.08
"Fomate SI' Cruz extra AA (ex. 23/ 25 kg) 400.000/500.000 Estável
Tomate St" Cruz extra A (ex.r23/ 25 kg) 320.000/350.000 Estável 21/06/93 29.440.60
Ovos vermelhos grandes emb. (ex. 30 dz) 1.380.000 �, Estável 22/06193 29.816.86
Ovos Ílermelhos grandes band. (ex. 30 dz) 1.260.000 Estável
Ovos brancos grande emb. (ex. 30 kg) 1.320.000 Estável 23/06193 30.204.58

Ovos brancos grande band. (ex. 30 kg) 1.200.000 Estável 24/06193 30.597.35

(*) Preço à nível deproduto. pgtO 7 dias 25/06193 30.995.22

(*� Preço mercado atacadista, limpo e seco, demais reg. do estado 28/06193 31.398.27
FOIltes: BMC,ACAV, SIND/CARNES, SINDARROZ. 29/06/93 31.842.43

30106193 32.292.87
BRAZlAllNA

ano

28,77 24,79 27,58 28,37 27,78 233,65
25,83 28,42 26,25 28,83 29,70 240,88
30,08 28,41 25,71 31,46 29,94 255,97
28,73 26,51 27,81 28,21 32,27 25�,98

OBS. Dados em %

Mês Valor! Cr$1
Janeiro
Fevereiro
Marçol Abril
Maio
Junho

1.250,700.00
1.250.700.00
1.709,400.00
3.303.300.00
3.303.300.00

Mercado Financeiro
HFAssessoria Financeira

Privatização
Assistimos na semana passada a mais um capítulo do processo

de privatização de empresas estatais, com o leilão da Ultrafértil,
que durou menos de dez minutos. A fábrica de fertilizantes foi
vendida por US$ 207-milhões.

O que nos causou estranheza foi a maneira como os dois

principais analistas econômicos do país, Luis Nassif e Joelmir

Beuing analisaram o ocorrido.
O primeirofoi taxativo em afirmar que houve uma dilapidação

do patrimônio público, visto que o preço era bastante inferior ao
valor da empresa. Como sé isso já não bastasse, o comprador não
vai desembolsar o valor da compra. Aprópria Ultrafénilsepagará
com seu lucro. Ainda segundo Nassif essa diferença do valor real

para o da venda será ressarcida pelo contribuinte através dos

impostos. Para encerrar seu comentário comparou a venda da

Ultrafértil com quem comprou um carro novo pelo preço de U11l

batido.

Enquanto isso. Joelmir Betting saudaI; a venda como mais um

passo no sentido de aliviar o Estado de empresas deficitárias.
carreando os recursos nelas investidos para programas sociais.

Para Betting o Brasil não precisa ter umafábrica de fertilizantes.
precisa sim investir em educaçã, saúde o e sanar o déficitpúblico.

Afinal de contas, quem está com a razão? Na realidade os dois.
Não se pode vender bens públicos por menos do que valem, Muito
menos vender e não receber o produto da venda. O govemo e a

Comissão de Privatização precisam reformular as regras para
compra de estatais. Tudo que o governo possui foi adquirido

� através da arrecadação de impostos, e não pode ser vendido em

'dondições duvid�sas e sem transparência.
É importante reafirmar que a venda de estatais conta com a

aprovaçãogerale nãopodeser interrompida, mas sim reformulada,
com regras claras e pripcipalmente que as moedas utilizadas para
o pagamento sejam as consideradas "boas" e não as "podres"
atuais.

"Segue quadro de rentabilidade l"ÁI) Indicadores de 29/5 a 29/6

Confira seu dinheiro

D6larParalelo 26,53
CDB : 32,39
UFIR 29,89
Poupança : 30,73

_....

Câmbio e Turismo Ltda .

Filial7
Av. Mal Deodoro, 88 - 1 ° andar, sala 14

Fone: (0473) 72-3294
Jaraguá do Sul - SC

Credenciamento Banco Central do Brasil nO 1552100707

28/6 28,2000 227,74136320
29/6 • 230,72619163
30/6 • 233,80062307
0117 30,0800 236,69769577
02/7 29,9300 239,47468174
0317 2�.8000 . 242,30031189
04/7 28,0600 242,12322636
0517 26,3500. '241,39157970

Ons.: 'TR e Poupo Data Base 1/7 - FTR-DB fator de correção

Fontes TIim.% ··Quad. % Sem. % Ano %
FIPE �108,08 160,31 315,58 1.355,46
IGP 116,75 174,20 336,64 1.501,15
IGP-M 110.97 170,90 326,36 1.468,43
INPC 107,63 159,11 319,00 1.353,09
TR 107,58 162,3,8 312,25 1.370,44
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produçãoartísticahabitual. Tautoque
trabalha, hoje, numa série com a

paisagemurbanajoinvilense, apedido
da direção do hotel Prinz, recém
inaugurado. Linda sepreocupacoma

estética e dá um sentido poético aos

telhados.,mantendo a aproximação
fictícia com'osmesmos.

E éestaPoéticaqueLinda Suzana
Poll estará apresentando aos

jaraguaenses no curso A POÉTICA
DO OBJETO COMO ESTÍMULO
ARTÍSTICO, que abordará Forma e

Conteúdo;ArteePlasticidade;Cadeia
Comunicativa: Referente, Símbolo,
Referência; Campo das Relações;
Diálogo Interpretativo: AçãoPassiva
e Ativa do Objeto Artístico, tendo
como objetivos suscitar

reações de expressividade artística

comocelebraçãoe fusãodapercepção,
estimular associações nas

ambigüidadesperceptivas epromover
comportamentosde respostasque vão
além do simples reconhecimento do

objeto indicado.
'

Mas, como Linda não para, antes
de Jaraguá do Sul ela vai aAntonina,
PR participar entre 5 e lOde julho de
Oficina de Pintura Avançada, como
parte do 2°' Congresso de Artes

Plásticas, Cênicas e Musicais,
prometendo incorporar ao curso A

.

PoéticadoObjetocomo ... asnovidades
encontradas por lá. Vamos aguardar.
Desde já, seja bem vinda, Linda!

... ', � '_ �'" �. '.'� "�". � , �_
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Inacio Carreira

CANÇÃO
DANADA
Cavei fundo,
cavei longe,
ouro não tinha,
nem âgua:
Nada!
Tinha uma força
danada

prq te vencer

Oh!Munilo!

Dúnia de Freitas
inDanada,

Ui�x _

ROTEIRO
-,

Dia 30, quarta, a Galeria de Arte Lascaux
abre as portas para a exposição de Décio

Soncini, paisagens e marinhas, a conferir até
17 de julho. Em Joinville, rua Blumenau,
1290.

Dia l° dejulho, quinta, Charles Narloch
(Joinville) está Revendo o Caos no MASC,

a
com pinturas sobre chitão, em grandes

_, \
dimensões. Proposta selecionada pela
Curadoria daquele museu estadual. Em

outubro, a mesma mostra vai para Curitiba,
PR.

Também na capital - MASC -, o

blumenauense Guido Heuer expõe seus

balhos, onde impera ometal, reforçando a

.
Ira da arte regional.
Dia 2 de julho, sexta, às 21 horas, Ser....

Exposiç3odepinturas deAnaMariaTriburci,
na AABB (rua doOuro, 18S - Joinville), tem
na abertura musicala cargo dosCosta Leão:
Alexandre, barítono, Lucimery de Souza,
pianista, Tiago eMoisés deSouza, violinistas.
Convite assinado por Berenice Mokross,
diretora da Fritz Alt e artista plástica.

Paisagens emarinhas, o tema
bucólico destanovaexposição
de Décio Soncini. Ao

expectadordesavisado posto
diante da obra fica uma

indagação, afinal o que é a

paisagem para o artista? É a

sua mirada introspectiva do
mundo que o cerca, partindo
dedadosanaliticos, reduzindo
o real observado à

deformações sistemáticas,
busca reconstruir uma nova
unidade de imagem, diversa
do mundo visto pelamaioria
das pessoas, mas específico ti
quanto àsuaunidadelógica É ATÉ...
o êxtase da descoberta, a 9} as inscrições para -a 58

fragmentação e deformação Mostra de Artes Plásticas de

da natureza, a laceração dos Goioerê, PR. _

planos a partir da luz. Cada tfJ 15.7 você pode participar da

fr t d t doé
IV Bienal Nacional de Santos,

agmen o es aca oecoeso
SP.

e composto por si mesmo, a

paisagemresultanteumpatch
work de visões múltiplas, o
descanso do olharprometido
pela temática negado pelo
acicate da linha. A luz que é
seubisturinessacontínualição
deanatomia assumehoje um
caráter pacífico, não mais
corroendo, dissolvendo, as

estruturas. O artista parece
estar em interlúdio com a

natureza, um momento de

respeito, lançando jabs ao

adversário, contornando as

estruturas, delineando ogivas
entre os bambus,
reconstruindo a catedral

gótica, reconstruindo acriação
maior, omundoquenoscerca.

PAISAGENS

WalterdeQ.Guerreiro,

Joinville,junho de 1993.

27.7, emChapecó, inscrições
para.o 1° Salão Novos Artistas
Plásticos - 1° SNAP,
30) é o prazo máximo - já

dilatado - para oartista concorrer

ao 130 Salão Nacional de Artes
Plásticas, noRio de Janeiro, RJ.

5.8, Joinville, SC, II Salão
de Arte Contemporânea. Início
das inscrições em 26,7.

28.9 - la Bienal de Arte
Incomum, Goiânia, GO.

Inscrições e regulamentos'
(xerox) podem ser conseguidos
na Recepção deste Jornal.

Informações: 72 3363.

DATAS
Aniversaria dia) de julho,

sexta-feira proxima, a

engenheira que arquiteta, Yara
S.P.S.Blosfeld. Parabéns!

Coral: Nota e Errata
O Coral Evangélico Jaraguá

comemorou domingo, 27, o seu
45° aniversário transcorrido no

últimodia29, commuitamúsica,
churrasco e alegria, a que não
faltaram as sras. Nilda Kanzler,
Orla Stein, Otilia TPereira e

RelindeMarschall, Sopranos do
Coral que, por falha técnica, .

não constaram da relação
publicada na edição de 23 de

junho. Presentes, entre outros,
o Diretor Geral do CORREIO
DO POVO, Sr. Eugênio V.
Schmöckel e Sra.

LINDASUZANAPOLL
AtualrepresentantedaAssociação

dos Artistas Plásticos de Joinville -

AAPLAJ (da qual compõeoConselho
Consultivo, 3" gestão) no Museu de
Arte de Santa Catarina, MASC,
LINDA SUZANA�CIEL POLL
pinta há 18 anos. Pós graduada em

artes pelaUSP, alia a teoria à prática
e já participou de mais de 100

exposições, noBrasil eexterior.
Nascida em 1951 no Rio Grande

doSul, Livramento, começou a expor
em 1975 no Salão de Artes de

Uruguaiana, RS. Apresentou-se no

MASC como p miada no Salão
Catarinense de istas Novos, em
1986,eetll19901 ColetivadeArtistas
de Joinville, tai êm premiada. No

. !
mesmo ano ui grau o Panorama
Catarinense d olume 90, MASC,
com a instalaJ o Pura Visibilidade:
móveis usadl 110cotidiano (anuário,
mesa, ba

z uetas, lixeira, etc.),
.

d I
pinta

�s,,Lsuspensos
ao teto por

cordas. a m isto ela pretendia - e

conseg 1- criar "urna visão ilusória
da real de".

Ale 1 de instalações, desenho,
pintura e arte-educação (é professora
noNova Era, em Joinville), participa
do gr upaPapirus, comoperfonner, na
cidade que elegeu com o coração:
Joinville.

Ocasarioda "CidadedasFlores"já
lhe valeu muita projeção, apesar do
abstracionismo constante em sua

i ;. ·��i,ti���t[���������9i,j1ÊSitÍMULÔ�'ÁRtÍSTICO'i�c�riiece.�á'"de::14: ä iH, de ,

�''l�!��;''d�s'14'às18�;.�as·,��'SCAR��úln���r��y'��as
]imitádo.: :.IQfo.·mações· -e . inscriçêes. pelos � fones -72

_- "Ô098�' 720402 e 721l15� Promoção da Escola deArtes
:ß';'(registro illl3,�1�SuRAE),-com o apeie-da SC�R,
)�$s�ciâçio Ja.·agu,�ênse deArtistas Plásticos - AJAP,
SEC.��PMJS�Sasse, Arco-:Íris'e Unímed..

. .:

7';".S�rão: fornecidos'Certificados aos participantes.
-CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 30 de junho de 1993Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Despertar a capacidade de trabalho
o

l0 Seminário para 0((
G jovem produtor rural

rentabil idadee, porconsequência,
uma melhor qualidade de vida.
Dentre as palestras

programadas estão:

Administração Rural, ministrada
por Silvino M. dos Santos; Meio
Ambiente/Saneamento Básico,
por Marli Eggers e Propriedade
do ano 2000, por F.X. de Souza..
Antes do encerramento do

seminário, será realizada uma

visita a uma propriedade rural na .

localidade de 10 Braço do Norte,
no interior do município.

promovido pela Epagri,
Departamento Agrícola de
Massaranduba ea Cia SouzaCruz.
com o apoio da prefeituramunici
pal.

Massaranduba - Durante todo
o dia de hoje será realizado em

Massaranduba o 1° Seminário·

Municipal para o

Desenvolvimento do Jovem Ru
ral, no Pavilhão da Fecarroz -

Centro Esportivo Municipal. .O
início está previsto para as .

8h30mincomaberturadoprefeito,
OdenirDeretti, seguindo-se com
palestras durante todo o dia.

Participam do seminário jovens,
na maioria filhos de agricultores
do próprio municipio. O evento é

o objetivo do seminário é

despertar o jovem rural, sua

capacidade de trabalho,
adequando novas tecnologias à

pequena propriedade, visando um
mercado a cada instante mais

competitivo, garantindoassim. ao
futuro produtor, maior

José Francisco ([siMa) Schmidt

Em Massaranduba

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃOToma posse o novo

presidente do Rotary
Massaranduba '-Hoje a noite

acontece a reunião festivadeposse
donovopresidentedoRotaryClub
deMassaranduba. Seráempossado
o rotarianoJoséFrancisco Schmidt
eporconseguinte suaesposa, Isilda
Schmidt assume a presidência da
Casa da Amizade. A solenidade
será realizada no Restaurante do

Zeca, com - jantar de

confraternização, após a sessão

solene.

ApresidentedaAssociação das
Senhoras Rotarianas "Casa da

Amizade", d�assaranduba, Iris
Friedmann, que esteve à frente

daquele clube de servíço.,
manifestouo seuagradecimento à
todas as pessoas que colaboraram
comoclube, destacandoo trabalho
realizado em favor das famílias

carentes da comunidade, bem
como as campanhas executadas
com êxito em Massaranduba.

'EVANGELO DANIEL FREIBERGER E ESPOSA. PRO
PRIETÁRIOS DA LANCHONETE COCHICHOS DA CIDADE
DE CORUPÁ, QUANDODA ASSINATURA DE AQUISIÇÃO

- I

DA SUA LOJA NO JARAGUA SHOPPINGSUL, ACOMPA-
NHADOS DE LUIZ MÁRIo GOMES, GERENTE COMER

CIAL DA PAlOST SIC
\

.
' \

Ginga Modas \.
A SUA LOJA QUANDO VEM?

PLANTÃO NO LOCAL
RUA MARINA FRUNTUOSO (AO LADO DA COZINHA DO SESI)

INCLUSIVE AOS SÁBADOS,DOMINGOS E FERIADOSVeste homens e mulheres de bom gosto
Rua 11 de Novembro, 406 - Centro

Fone 79-1054

Masaranduba - SC

FONES 71-2357
72-3229

CONSTRUÇÃO
• E VENDAS

;:_�III �#AJ_.ct.�

ORRJilJO DO POY,O Jaraguá d�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JngoRobl (segundo a E),juntamente com osmoradores e a carga apreendida

'.'

Jaraguá do Sul - Moradores
s comunidades de Garibaldi e

e Ribeirão Rodrigues flagraram
seis ladrões depalmito, com cerca

de duas mil cabeças do produto,
que foram cortadas nas matas

daquela região. Os moradores
chamaram a polícia, que prendeu
os infratores, bem como o Secre
tário de Agricultura e Meio Am
biente de Jaraguá do Sul, Ingo
Robl.Tambémfoiencontrado,jun
tamente com os "caçadores de

palmito'
,

, o caminhão placasNS-
0169, de Massaranduba.

Não foi revelado o destino da

ercadoria, apenasapurou-se que
a carga seria levada para empre
sas de Guaramirim, O palmito
roubado ficou de posse da polícia.
Robl disse que estranhou essa

medida, pois toda a mercadoria
deveria serencaminhadaparauti

.

zação pelas escolas na merenda
olar. Placa do caminhão encontrado no local

/

DECRETA:

e Estradas Vicinais.
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos '; .

....................................................................Cr$300.000.000,00
Art. 2" - Os recursos para abertura de presente Crédito

Suplementar-provêm da anulação do item abaixo relacionado:

9999 - Reserva de Contingência
99999992999 - Reserva de Contingência
9999 - Reserva de Contingência Cr$ 300.000.000,00
Art. 30 - Este Decreto entrará em rigor na data da sua

publicação. revogadas as disposições em contrário.

Guaramirim. SC 7 de Junho de 1993..

r 'iaor KleiIIe

PrefeitoMunicipal
Jair Tomelin

Secretário de Finanças

Jornalista Luiz Oswaldo
Ferreira deMelo, dia 25

Sob a presidência do prof
WalterFernandoPiazzao Insti
tuto Histórico e Geográfico de.,
Santa Catarina realizou, no últi
mo dia 25.6.93, no auditório do
Palácio Cruz e Sousa a sessão
solene de comemoração do cente
nário de nascimento do seu sócio
Luiz Osvaldo Ferreira de Melo.

Na ocasião, uma seleta assistên
cia lotavao referidoauditório para
ouviroconftadeDr.PériclesLuiz
deMedeirosPrade, que foimui
to aplaudido e cumprimentado
pelo excelente trabalho sobre a

vida do ilustre jornalista nascido

/l noDesterro, em 21.6.1893/ Após
c:- a mesma, no mesmo local, reali-

Cerca de duas mil cabeças apreendidas zou-seconcorri�a.sessãodeautó-
.

.' grafos da consöcíä do llIGSC,
". RoselysVellozoRoderjancomo

M d fi ramo
seu livro fIOS Curitibanos e a

. ietmação de comunidadesora ores
. ag campetras no Brasit Mertdtonal

ladrões depalmito

(séculosXVI-XIX)".
CORREIODOPOVO, através

do seu diretor, na qualidade de
membro efetivo do Instituto,
acompanhou os dois marcantes

acontecimentos na.capital do es

tado.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guaramirim

DECRETO N° 051/93

Abre Crédito Suplementar naValor de Cr$137.000.000,00-
VictorKleine, PrefeitoMunicipal de Guaramirim, no uso de

suas atribuições

Art. 1 ° - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de Cr$
137.o.o.O.00Ó,o.O (Cento e Trinta e Sete Milhões de Cruzeiros)
para reforço nos ítens Orçamentários abaixo descritos, constan
tes doOrçamentoMunicipal aprovado pela Lei n" 1.61O de 29 de
Dezembro de 1992:

0302-Setor deExpediente,Mat.ComunicaçãoeServ.Gerais
03070.21200.8 - Manutenção do Setor de Expediente, Mat.

Comunicação ö Serviços Gerais
3120,..MaterialdeConsumo Cr$7.000.000,OO
0303 - Setor de Esportes
08462242010 - Manutenção do Setor de Esportes
3120-MaterialdeConsumo Cr$7.000.0oo,00
3130. - Serviços deTerceiros eEncargos Cr$· 9.000..0.0.0,00
0305 - Setor de Segurança
0.630.1742013 - Manutenção do Setor de Segurança
3120-MaterialdeConsumo Cr$25.00o..OOO,00
0502 - S'ii0r Rodoviário Municipal
1688534/P09 - Construção eMelhoria de Pontes, Esgotos e

Estradas V.,inais.3130-S/,rviçosdeTerceiroseEncargos.......Cr$8o..000.000,o.O

0702�etor
de Assistência Social

15814 2003 - Manutenção do Setor de Assistência Social
3130

. erviçosdeTerceiroseEncargos ........Cr$ 9.000.000,00.
Art" r - Os .recursos para abertura do presente Crédite

_

Supleraentar, provêm da anulação do Ítem abaixo relacionado:
.:
9 _ Reserva de Contingência . .. r

99992999 - Reserva de Contingência
9-ReservadeContingência Cr$137.00o..000,o.O

Art. 30 - Este Decreto entrará em vigor na data da sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Guaratnirim, sc 23 de Junho de 19.93.

Victor Kleine

Prefeito Municipal
Jair Tomelin

Secretário de Finanças

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal deGuaramirim

DECRETO N° 049/93

Abre CréditoS,;plemelliar 110 valor de Cr$ 300.000.000,00-
VictorKleine, PrefeitoMunicipaldeGuaramirim, no uso de

suas atribuições

Art. 10 - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de
Cr$ 300.000.000,00 (Trezentos Milhões de Cruzeiros) para
reforço no ítem Orçamentário abaixo descrito, constante do

Orçamento Municipal aprovado pela Lei n° 1.610 de 29 de

Dezembro de 1992.
0502-Setor Rodoviário Municipal ,

16885341009 - Construção emelhorias de Pont�s, Esgotos

DECRETA:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Hospital passa 'a atender com mais 1:1 .Ieitos para adultos aqora

. Reativada nooapediatriadoHMSA�
Guaramirim - Ontem à noite

foi reativada a pediatria do Hospi
tal Municipal Santo Antônio de
Guaramirirn. Também foi
inaugurada a nova farmácia do

hospital, bem como entregue a

lavanderia totalmente reformada e
.

adequada aos padrões que exige a

Secretaria de Saúde do Estado. O.
r.

provedor do ,hospital, Antônio
Vacir Stringari, fez um relato das

condições em que são colocadas
as três obras à população do

município e da região. ,_

A pediatria -agora passará a

operar com 20 leitos infantis - um

incrementode 100%nacapacidade
de atendimento -, além de outros 5

que estão a disposição das mães.
que desejarem acompanhar os

filhos durante o período de '

internamento. As dependências
da área, que já ocupou a pediatria
no passado, foram totalmente

recuperadas, desde'os quartos e

cozinha até as instalações
hidráulicaesanitárias, "Apediatria
passa a oferecer perfeitas
condições de atendimento,
possibilitando tambémumamelhor

adequação ao trabalho d1S

pediatras -do hospital".
Para a instalação da farmácia

do hospital, o provedor ocupou o

local onde situava -se sua sala,

que com algumas adaptações
passará á servir para a venda de

remédios, diutumamente, à

população. A reforma da
lavanderia constou da construçã�
de um sanitário, novos tanques de
lavação, a lage.iforro e também de

uma parede de alvenaria que di
. vide as áreas onde a roupa é lavada
da roupa já limpa e pronta para o

uso no hospital, conforme
detennina a Secretaria de Saúde.

De acordocom Stringari foram,
investidos recursos da' ordern de

Cr$ 412 milhões para custear as

obras, além deum convênio de Cr$
130milhõesfirmadocomo governo
do estado 'para a reforma da
.lavanderia, O provedor destacou a

recuperação de leitos e outros

equipamentos inutilizados pelas
administrações anteriores, além do

aproveitamento de materiais

refugados e que reuniam

condições de uso.
"

Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Luiz Alves

RuaProf. SimãoNees, 778-
End. Telegráfico: SITRULA �

s,

Fone(0473)77-1134
Luis Alves - SC

Provedor mostra o conforto da nova instalação

I'

II

Tequi
Érico G.jelow Neto

Peças e acessórios
RuaBaltàzar Schmitt, 70 - Fone(0473)

77-1130
Luis Alves - SC

-

Farmácia Unifar -

Btjoutertás, perfumaria e

medicamentos em' geral
RuaProf Simão Hess, 495 - Fone 77-

1153
Vila do Salto .. Luiz Alves - se

Kleis Comércio e

Representações Ltda
J

. Toda a linha deprodutos agropecuários 1
.

- Material de construção
'

- Móveis e eletrodomésticos
- Distribuidorde gêneros alimentícios,

RuaPauloKraisch, sinO -Fone (0473) 77-1198
Luis Alves - SC

-

AngeloMotos
Pouca coisa é necessário para-serfeliz, basta

apenas...

Sorriso nos olhos eAmor no cotação'
Seja confiante pense positivo

Ruall deNovembro-emfrenteàpadaria
Massaranduba- SC

\
�------------------------------------� �--------------------------------------�

Loja Baumgarten

10

Relojoaria - Confecções
- Fotos

Revelação na hora de

fotospara-documentos
Rua 11 de Novembro,

318
Fone 79-1222/ 79-1295.
Massaranduba - SC

Cooperativa
Agrícola Mista.
Juriti Ltda.

ARROZPARBOILIZADO
"Primo" e "Juriti"

Rua tt de Novembro, 665-
r!one (0473) 79-1130

Telex (474) 2231URI - Massa anduba - SC

Ademir Sprung
Despachante oficial do DetranlSC- n" 320/80
Emplacamentos, licenciamentos, transferências,

seguros, negativas, multas, etc.
Rua ErichLeu, 30 (defronte àCelesc) -Fone 47-1218

Massarand�ba-SC

Produção e Comércio
de Bananas Schappe

Produz,cornpra,vendebananas
de boa qualidade

Fone (0473) 77-1145 - Luis Alves - SC

C a n a b.a r r o's
Oficina de relógios e jóias,

ÓCUl06 de grau,-pulseiras, jóias e relógios.
Rua 1-8 de Julho, 1033

Luis Alves - SC
�)
I

Rua 11 de Novembro,\362 - falar cl OSDi

_

Fone 79-137�
.

Massa?lnduba - SC

..

Restaurante doAnú
li

Aceita-se reserva parafestàs de batizados e

aniversários
A partir de agosto também serviremos almoço

aos domingos _:
�

II

� CORREiO 1)Q POVo. J�rag.u.á dI> 8,,1'1- �ß dejunho de .1993
- .""w, "__;..·_4""",PI;:z;g;;;_w __ i_.F_?fIiit IAj , -'_.. »�. ._w_.. _.,,;.:.h_ _:__-=:__ .

", ..". 'L-l,;l::,�!' .�,·f1' •. ',i,,;..��,''\t',J,� "_ � . "'''''. - �
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I
Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá
DECRETON' 2.716/9J

Supkmenra eAnula doraçiles do Orçamenro vigenr..
O Prefeiro MII/ricipa! de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com base

na Lei Municips ; N" 1.636192. de 15 de dezembro de 1992;
DECRETA:

Art. l' - Fica aberto um crédito suplementarno valor deCr$ 550.000.000.00 (Quinhentos e cinqüenta
milhões de cruzeiros)para reforço dos programas e verbas abaixo discriminados. constantes doOrçamento
vigente, a saber:

0301 - DIVISÃO DE REPRES. E PROCURo JUDICIAL
0301. 03070212.004 - Manutenção da Assessoria Juridica.
301.05 - 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos Cr$ 300.000.000.00
0502 - DIVISÃO DE MATERIAL E BENS PÚBLICOS
0502.03070212.013 - Manutenção da Divisão de Material.
S02.03 - 3.1.2.0 - Matéria! de Consumo Cr$15O.000.000.00
1301 - DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
1301.1688532Ü71 - Manutenção do Terminal Rodoviário Municipal.
1�01.41-3.1.2.0- Material de Consumo..... . CrSIOO.OOO.OOO.OO
TOT A L...... . .. .. Cr$5SO.000.000.00
Art. 2' - Para fazer face as despesas mencionada. no artigo anterior. será anulado parcialmente o

programa e verba abaixo discriminados. constantes do Orçamento vigente. a saber:
0601 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
0601.99999992.023 - Reserva Orçamentária.
601.10 - 9.0.0.0 - Reserva deContíngência Cr$ 400.000.000.00
Art.J· - Para complementar o saldo das despesas não cobertas pelo recurso mencionado no artigo

anterior. será utilizado o recurso do "Excesso de Arrecadaçio"verificado no mês anterior do corrente

exercicio.novalorde , CrSI5O.000.000.00
Art.•• - Este Decreto entra em vigor na data de suapublicação. revogadas as disposições em contrário.

Jarnguá do fiul. 22 dejunho d.1993.
• .

Du,...,,1 Vasel

PrefoltoMunicipal
AdolarJark

Secretário de Finanças

I
Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul - SC

DECRETO - N°2.715/93
Alterao valor das t_s, taxas edemais sêrviçosdo SAMAE, estipuladopeloDecreto n'Z.IJ99J!13.

OPr.f.ltoMunlclpat de Jaraguá do Sul. no uso de suas atribuições e de conformidade com o Item
tX do artigo 71 da Lel Orgàrica Municipal. de 05 de abril de 1.990, e com base no panlgrafoOrico do artigo
10 da Lel Municipal N' 919/83;

DECRETA:
Art. l' - Acam aneradoS os valores das tariias e demais serviços do SAMAE - Serviço AutOnomo

Municipal de Agua e Esgoto, estipulado pelO Decreto N' 2.699/93 de 26 de maio de 1.993 na ordem dos
valores constantes da tabela anexa que (j parte integrante do Decreto. s

Art. ZO - Este decreto entra em vigor a partir do dia 01 de julho de 1993. Incidindo sobre 'as contas
emitidas para faluramento de'julho de 1993, revogadas as disposiçOes em contrário.

Jal8guá do Sul, 21 de junho de 1993.
Durval Vasel

Prefeito Municipal
Ado/arJarl<

Secretário de Finanças
TABELA DE TARIFAS E DEMAIS SERViÇOS DO SAMAE
I-TARIFAS DE CONSUMO- ART. 38 e 39 - CONSUMO BAslCO VALOR IMtS
1 - CATEGORIA "A"
1.1 - Sem Limitador de Consumo 10m'
i-CATEGORIA"B" 10m'
It - CONSUMO EXCEDEnTE DO CONSUMO .BÁSICO
Preço porm' na faixa de consumo indicada
1 - CATEGORIA "A"
1.1-De 11 a 15m' ..

1.2-De 16a20m' .

1.3- De 21 a 25m'.
1.4-De 26830m' ...
ACIma de 30m'.
2- CATEGORIA "6"
2.1-De 11 a30m' .

2.2 - De 31 a 100m' .

2.3-AClmade l00m' .

III- LIGAÇÃO DE AGUA - ARTIGOS 24 e 25
1 - Com ramat predial8té 20mm de diâmetro
AVISTA........................................................ . . 3.062.000,00
1+2x 1.157.11X'.00... . . . TOTAL 3.471.000.00
1+5x694.800.0 l........... . TOTAL 4.168.000.00
2 - Com ramal �<ediat acima de 20 mm. de diémetro sob consUta de material.
IV - TAXA DE SERViÇOS - ARTIGOS 31. 32 E 51

Mudança de Llgaçlo até 2m ..

Religaçlo deAgua a Pedido .

Aferiçlo de HidrOmetro.....

ReligaçAo por Corte ...

Mudança de Ligaçlo na Rua .....
Consertode HidrOmetro ..

Desfigamento a Pedido .

ViolaçAo do Lacre em LigaçAo Cortada ...

Custo por hora de mAo-de-obra de encanador
Custo por hora de mAo-de-obra de auxiliar ...
ViolaçAo no HidrOmetro - Virar o HidrOmetro ..

Vistoria nas InstalaçOes ...

Consumo de Agua Destinado a Circos. Parques. etc:

: g�::� ;,��d�ec:=o.:��s��p����;:;;;;;;;é�i� ��if�;�'15'di�� .

Emolumentos .....
('I - Este valor mais O valor das peças.
("I - Em caso de reincidéncia será cobrado em dobro.
A presente tabela é parte integrante do Decreto N' 2.715/93. de 21 de Junho de 1993

Durval Vasel

142.000,00
310.000.00

....................................33.146.00
. 38.750,00

. 44.154,00
. 49.698,00

.. 56.930.00

.....................................48.669,00
.....55.278.00

..........................68.974.00

....................................................500.000.00
.............500.000.00

.. 315.000.00
.. .. 372.000.00

................................ 1.841.000.00
. '236000.00

.514.000.00
"1015000.00

116000.00
72.000.00

. 1.134.000.00
.. 324000.00

............... 2 560.000.00
.. .....4339.000.00
.....................0.00

Prefeito Municipal
AdolarJarl<

Secretário de Finanças

provável o Araranguá segurar o
empate do quea equipe de Jaraguá
do Sul conseguir vencer, mas a

determinação deve ser a arma dos
jogadores juventinos na partida

-

do próximo domingo, no estádio
Grêmio Fronteira.

.se a vitória levará o time ao' hexaqonal

Juventusjogatudo
contra o Araranguá
Jaraguá do Sul- Só uma vitó

ria domingo em Araranguá, clas
sifica o Juventuspara o hexagonal
final do campeonato catarinense.
Apesar da vitória por 2 x 1 frente
ao JEC, no final da semana passa
da, o "Moleque Travesso" tem
um gol amenos de saldo e o empa
te classifica o AEC, deixando a

equipe do técnico Picolé fora da
fase final do campeonato.
"É matar ou morrer", disse

um torcedor no início desta sema
na.

A equipe vai jogar para a

frente, buscando o gol em todas
as oportunidades, essa é a saída
para quem voltou a jogar bem no

final desta fase do certame.
Se vencer por qualquer dife

rença de gols, o Juventus soma 7

pontos e conquista a vaga. No caso
de empate, fica com o mesmo nú
mero depontos que a equipedo sul
do estado, mas perde no saldo de
gols: enquanto o Araranguá tem
saldo zero, o Juventus tem -1.

Não será umjogo fácil. Émais

Seclassificar, o Juventusacom
panha os times do Criciúma e

Marcílio Dias, que já confirma
ram as suas presenças na fase
decísiva do Campeonato
Catarinense de 93.

3120 - Material de Consumo ..

.................... " , Cr$ 7.000.000,00
0305 - Setor de Segurança
06301742013 - Manutenção do Setor de Segurança
3120 - Material de Consumo . .. � .

., Cr$ 5.000.000,00
0502 - Setor Rodoviário Municipal
16885341009 - Construção e Melhorias de Pontes,

Esgotos e Estradas Vicinais
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos .....

..........................................................Cr$ 300.000.000,00
0702 - Setor de Assistência Social
15814862003 - Manutenção do Setor de Assistência

Social
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos ..

......... " , Cr$ 30.000.000,00
Art. 2° .. Os recursos paraabertura do presenteCrédito

Suplementar, provêm da anulação do ítem abaixo relaci
onado:

9999 - Rese ....·a de Contingência
99999992999 - Reserva de Contingência
9999 - Reserva de Contingência .....Cr$

689;000.000,00
"

AI·t. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guaramirim. SC 16 de Junho de 1993 .

Victor Kleine

PrefeitoMunicipal
Jair Tome/in

Secretário de Finanças

iii>

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guaramirim

DECRETO N° 050/93
Abre um Crédito Suplementar no valor de CS
689.000.000,00-

VictorKleine, PrefeitoMunicipal deGuaramirim, no
uso de suas atribuições

DECRETA:
Art. 1° - Ficaaberto umCréditoSuplementar no valor

de Cr$ 689,000.000,00 (Seiscentos e Oitenta e Nove
Milhões de Cruzeiros) para r eforço nos ítens Orçamen
tários abaixo descritos, constantes do Orçamento Muni
cipal aprovado pela Lei n? 1.610 de 29 de Dezembro de
1992.

0301 - Setor de Pessoal
03080332005 - Juros eAmortização daDívidaPúbli

ca Previdenciária.
4350 - Amortização da Dívida Interna ......

. Cr$ 300.000.000,00
0302 - Setor de Expediente, Mat. Com. e Serviços

Gerais
03070212008 - Manutenção do Setor deExpediente,

Mat. Com. e Serviços Gerais.
3120 - Serviços de Terceiros e Encargos .......

........................................................Cr$ 10.000.000,00
4120 - Equipamentos e Material Consumo .. Il)

............................................................Cr$ 7.000.000,00
0303 - Setor de Esportes
08462242010 - Manutenção do Setor de Esportes

.,�"'"''''
�
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Agricultura institui Troca-Troca •

Com a finalidade de melhorar a cultura do arroz irrigado em

Jaraguá do Sul, a prefeitura propôs à Câmara Municipal projeto
para a aquisição, por licitação, de 1.600sacas de sementes de arroz,
para o Programa Municipal de Distribuição de Sementes (Troca
Troca), a ser desenvolvido pela Secretaria da Agricultura e do

Meio Ambiente e Epagri.
A principal vantagem do sistema é afacilidade aos produtores

de compraras sementes certificadas peloMinistério daAgricultura,
livres de pragas e doenças e com UIII índice de germinação confir
madopor laboratórios, garantindo a sua total qualidade.

A idéia doprograma vem da avaliação do custo inicial do uso de

sementes certificadas, considerado muito alto e, portanto, prática
pouco comum.

A única exigência para participação no programa é o

cadastramento doprodutor naSecretariaMunicipal daAgricultura
eMeio Ambiente.

Oprojeto de lei instituindo oProgramaprevê que, para cada saco
de 50 quilos de sementes concedido, o produtor restituirá à

municipalidade, a título de pagamento, dois sacos de 50 quilos de

arroz colhido, para serem destinados às creches e escolas munici

pais e às associações beneficentes do município.
Defasagem salarial diminuiu

Cálculos da Secretaria de Administração oferecem os números

dos salários daPrefetturaMunictpal de Jaraguá do Sul: a inflação
do período de janeiro'a junho deste ano foi de 344,75%, enquanto
os reajustes somaram 298,66%.

A defasagem da atual administração, reconhecida, é de 11,16%,
que será repostagradativamente. No mêspassado, essa defasagem
era de mais de 13%.

Senhoras queparticiparam do Curso de Cozinheiras

SEBES
A Eecretarta de Bem Estar Social esteve com sua equipe

técnica, presente às reuniões junto àsAssociações deMoradores
nas comunidades de São Roque, Três Rios do Nort0e Conjunto
Habttactonal ltapocuztnho. �\\

. Dia 30 de junho, hoje, às 19:30 horas, será' ealizada a

reunião com os Presidentes das Associações de Md\fdores na

Associação Comercial.
\Realizou-se aRua deLazernas imediações daCrec..1e Waldir

Edson Theilacher de Jaraguá 84, que teve inicio às 9 ,'pras do

último dia 27 dejunho contando com apresença dosmoradores da

região. O público divertiu-se com as crianças e adolescentes em

diversasmodalidades de esportes e lazer.

.�No último dia 26 de junho realizou-se com muito sucej� a

festa anual da Creche Márcio Klinkoski, com a participaçãc a

comunidade em geral.
No diä 25 (sexta-feira) encerrou no auditório do SESI o

curso de Cozinheiras de Creches. No encerramento houve um

apetitoso coquetel com sucos defrutas e legumes, pratosnutritivos
de excelentequalidade comaproveitamento dasvltaminas, proteinas
e saisminerais.

Realizou-se também no dia 24 (quinta-feira) o 2°Passeio do
Clube de Idosos com destino ao Beto Carreiro World.

__ .- �__;_---

Baleiafoi retirada do mar com a ajuda de doisguindastes

menospossui equipe treinadapara
resgate e equipamento adequado
para estas ocasiões considerada
de emergência. Na verdade
acredito que exista no Brasil um

complô deliberado para destruir
as entidades ambientalistas e o

pior, o IBAMA, que deveria ser

um órgão preocupado comO meio

ambiente, é apenas uma entidade
dominada' por interesses

políticos", diz Truda.
A baleia ficará em Camboriú,

onde serápesquisadaporbiólogos
e oceanógrafos da Universidade
Federal de Santa Catarina e da
Universidade do Vale do ltajaí.
Os restos mortais que não fore

aproveitados pelos estudiosos em

seus trabalhos, serão enterrados,
juntamente com os ossos, em um

terreno longe da orla marítima
para que futuramente seja
montada sua ossada no museu de
Balneário Camboriú.

lflanlífero aquático pesava cerca de 15 t

Baleia cachalote
morre
B. Camboriú/ Brazlatina - o

grito ecológico "Salve asBaleias"
entoado pelos ambientalistas do
mundo inteiro não foi ouvido no

litoral doestado de Santa Catarina.
Morreu recentemente umabaleia
da espécie cachalote, encalhada
na praia de Balneário Camboriú,
localizada à 81 km de

Florianópolis. O animal

representante de uma espécie em
extinção pesava cerca de 15
toneladas e media

aproximadamente 12 metros de

comprimento.
A operação de resgate foi lenta

e extremamente confusa, pois a

baleia somente pode ser removida
com a ajuda de três guindastes e
dois caminhões guincho vindos
da cidade de Blumenau. "As
vísceras da baleia serão

necropsiadas por biólogos
encarregados de diagnosticarem
sua causamortis. Houveum árduo

Falecimento

Gertrudes Steilein
Milbratz

Faleceu às 3:30hs damanhã de 26
docorrente,emBlmnenau,a estimada
professoraGertrodesSteileinMilbratz,
aos 62 anos incompletos, tendo o seu
corpo sido sepultado no dia 27-6-93,
às9horas,paraoCemitériodeBarrado
Rio Cerro. A extinta deixa 7 filhos, 3
noras, 3 genrose 12 netos,alémdoseu

esposoManoelMilbratz, ex-vereador
daCâmaraMunicipal deVereadoresde
JaraguádoSul.

Paraos enlutados ospêsamesdesta
folha.

encalhada
trabalho para a retirada do ani
'IDa!. Inclusive nesta tarefa
estiveramenvolvidosvoluntários,
técnicos da FATMA, prefeitura
de Camboriú e o Corpo de

Bombeiros, afirmou José Truda
Palazzo Jr., biólogo e

representante no Brasil da
Coalisão Internacional da Vida
Silvestre (IWC).

Existemduasprováveis causas
para o encalhe do cachalote ma

cho, queviveemáguasprofundas.
A primeira delas é uma

desorientação que pode ter

ocorrido por algum fator de

desequilíbrio ambiental e a outra

hipótese é a de que vermes

possam ter invadido o sistema
nervoso do animal e ter alterado
seu sistema de navegação e

locomoção.
"O IBAMA não possui um

programa de preservação dos
mamíferos marinhos, muito

MARMORARiA KRAisc�
INd. E COM. LIdA

Mármores, granitos epedras naturais
Rua 28 de Agosto, 142 - Fone 73-0522 - Fax 73-0307
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