
Saúde

Pasold culpa
Ministro pelo
quadro atual
Página 9

Dó/ar
Paralelo

Compra(07n) Cr$61.200,OO
VerKia(07n) Cr$62.000,OO
Fonte: HF Assessoria

Turismo

Compra(07n) Cr$60.800,OO
Venda(07n) Cr$61.800,OO
Fonte: BB

Comercial

COmpra(07n) Cr$57.030,OO
Venda. (07n) Cr$57.060,OO
Fonte: BB

TR
07/6a07n 29,56%
08/6a08n 29,51%
URR
07n Cr$34.349,78
Poupança
Indicep/07n ; .30,2078%
CUS (junho)
Engenheiros...Cr$11.247.715,35
Salário mlnimo
Fevereiro Cr$I.250.700,OO
Março/Abril Cr$I.709.400,OO
Maio/Junho Cr$3.303.300,OO
Julho Cr$4.639.800,OO

Nacion��sa

o único que quanto
mais você usa,
menos anuidade

você paga.

AnoLXXV Jaraguä do Sul, 7 de julho de 1993 Cr$ 15.000,00N° 3.767

VISta aérea dafábricaSularroz emMassaranduba, responsávelpelo lançamento doarrozMartini tipo1
o

Produto rico em vitaminas e aminoácidos

Sularroz lança o

arroz gelatinizado
Há dez anos no mercado e

comercializado nas regiões Sul e

Sudeste, o arroz Martini,
produzido pela empresa
massarandubense Sularroz, foi
lançado em nova versão.

Enriquecido com vitaminas do

complexo B, sais minerais e

aminoácidos, o produto será
comercializado como arrozMar
tini tipo 1 - gelatinizado,
apresentando um rendimento

20% maior no cozimento. O

lançamento deste novo produto
faz parte de um investimento glo
bal de US$ 500 mil em

Jluipamentos.
�. Página 5

Porte Pag�
DRlSC·ISR
58 -161181

Samae

Sistema não
é ampliado
há oito anos

A nova direção do SAMAE

(Sistema Autônomo de Água e

Esgoto) de Jaraguá do Sul

divulgou relatório sobre as'

condições em que o órgão está

operando. De acordo com os

levantamentos, o sistema não é

ampliado desde 1985. Página 9

De Guaramirim

Bombeiros
receberão
Cr$ 445 mi

O Corpo de Bombeiros
Voluntários de Guaramirim
firmou convênio com o Governo
do Estado no valor de Cr$ 445
milhões. Estes recursos, que serão
repassadosem seisparcelas, serão
destinados para a construção da
sede própria da corporação.
PáginaS
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Reminiscências

••••• � - .. ,,,.
·0 .

IPMF

Apenas
•

mats um

Crônica daprisão anunciada

NovamenteoBrasil se depara
com mais um imposto, chamado
d� IMPOSTO SOBRE

MÔVIMENTAÇÔES
FINANCEIRAS, que trata-sé

como sugere o título apenas de
mais um tapa buracos que o

governo e os políticos querem
tirar o dinheiro do mísero povo
brasileiro.

E quando dizemosmísero nos
referimos a todos nós desde os

pobres até os que se

sobressaíram, passando pela
classe !_nédia, que é a mais
duramente atingida, não podemos
dizer quê, o pobre não vai pagar
como sugere o Senhor Ministro
da Fazenda FHC alegando que o
pobre não usa cheque, até pode
não tê-lo, mas indiretamente vai
recair sobre os custos das
mercadorias e serviços que o

pobre também compra, ou será

que ele não compra, não se

alimenta, hein senhor ministro!
Para tudo surgem as

justificativas no governo, só não
justificam os deficit das estatais,
o empreguismo político, absurda
estabilidade do setor público e

altos salários dos senhores

deputados e senadores e assim
vai se seguindo o consumismo
dos nossos impostos pagos às
duras penas.

As intenções do Ministro da
Fazendasão as mais plausíveis
possíveis quando demonstra o

desejo de por ordem na casa,
mas vão deixá-lo fazer isto? Se
olharmos a história politica do
Brasil vemos que o presidente
Jânio Quadros tentou fazer isto e

exterior. quando já não o fizeram por outros

meios. Ourofino que o diga, rindo aosmilhões de
\

te/espectadores de suapátria amada...

I � O sistema, quando quer.funciona. Temosmos-
tras disso em recentes episódios, em que o braço
da lei é mobilizado sejapara prender traficantes
por uma Linda Carter (leia-se MulherMaravi-

.1 lha) travestida de juíza quanto para levar ás
'

borras do tribunal o ex-supremo mandatário do

país. Infelizmente o colonialismo arraigado no

inconsciente coletivo do brasileiro faz com que a.
justiça chegue mais rápida ao barraco do que á
mansão,

Quando surge a oportunidade. "representan
tes" do povo aproveitam-se para conhecer o

E o P. C. ,? Esperto. ladino, omaior - ou um dos
maiores - consumidores de óleo deperoba cosmé
tico, está rindo onde'? Em que clínica de qualpaís
estará curando seu roncomastoaôntico? Ou tudo
não passa de mais um capítulo Ia espetacular
nove/a "Brasileiras e Brasileiros, AcreditemNa
Política Que A Justiça Será Feita"... Só que

sempre no day after...

CORREI - Jaraguá do Sul, 7 de julho de 1993

burrocracia deste país para
cobrar um imposto que às vezes
a sua cobrança torna-o inviável

pela estrutura pesada que todo o

imposto requer para ser recollúdo
e fiscalizado.

Passada a fase de aprovações
na cântara, o senado não medirá

grandes esforços para aprová-lo
na íntegra, uma vez que este

próprio congresso está

certamente comprometido com

este tributo antes mesmo de

começar a entrar em vigor, tudo
não passa de Ull1 jogo de cena

para mostrar uma certa

dificuldade para aprová-lo
quando se sabe antecipadamente
que vai ser aprovado em sua

totalidade e combinando os seus

valores nas absurdas

distribuições de verbas aos

políticos compromissados com

as suas bases eleitorais.
Criado o tal IPMF já está, não

tem volta, vamos ser otimistas e

acreditar que vai tamparo buraco
mais uma vez,pelomenos tiveram
a dignidade de dar-lhe a tal

imposto um prazo determinado,
lembrando sempre que os que
mandam são a essência daquilo
que é a sociedade brasileira,
somente investindo emeducação
podemos reverter este quadro
desolador, parabéns aos

governos que investem nesta

área, pois os frutos certamente

VIrão.

Valdir Tomelin - Diretor de

Empresa e Presidente dó
Sindicato das Indústrias da

Alimentação deJaraguá do Sul.

CORREIO DO POVO

tinha todo o respaldo popular,
mas não conseguiu por única e

exclusivamente a má classe

politica não deixar implementar
ações que venham beneficiar a

nação, por isso que se realmente
forem feitos cortes no

orçamento não precisariam criar
mais este 59° imposto.

O Brasil, precisa de

moralização do setor publico,
. começou com o "impeachment"

. mas temmais limpeza para fazer
e muitos impostos e taxas

poderiam ser extintos se

houvesse produtividade nos

órgãos do governo, as empresas
se adaptam e procuram a

qualidade e produtividade com

muito custo, e porque somente

as empresas!
A criação do IPMF foi um

roubo da idéia do imposto único
que poderia ser introduzido com

certa precaução, mas facilitaria
a vida do brasileiro. Diz o atual
ministro da fazenda que poder
ser um ensaio para este futuro

imposto único, até poderia, mas
quando começamos com as

isenções daqui e dali, já nasce o

imposto com precedentes para
não dar certo, quer dizer já vem

com exceções que o torna

ineficiente, assim como o

Finsocial, Cofins e PIS que
I

geraram discussões na Justiça
provando a sua

inconstitucionalidade.
Partindo do princípio que

temos Wll sistema arrecadador
através dos bancos de fonna
eficiente e rápida, porque não

utilizá-lo, facilitando a

!
Fundado em 10 demaio 1919 - DiretorGeral: EugênioVictorSchmöckel, Jorn. ORT/SC 729, Dir. Empr. n° 20-Diretor
Administrativo: Francisco Alves - RepórterRegional: Marcial Murara - Repórter: Yvone A. S. Gonçalves (ORT/SC
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Impressão: Jornal de Santa Catarina, Associado aAdjorfe AbraJorL Os artígos assinados näo reHetem a opinião do
jornal. Circula na rnlcrorreqião da Amvali e em mais 93 cidades do Estado, Pais e Exterior.

Caso Salvita (4)
A fotoacima mostrao instante

em que o Presidente da Câmara

Municipal, vereadorEugênioVic
tor Schmöckel, saudava o

governador dr. Ivo Silveira,
presentes as autorídades já
nominadas na reminiscência an

terior, no hall de entrada' do
PavilhãoArturMüller, nodia7-9-
1968,porocasiãoda 12aExposição
Agropecuária e Indústrial.

NesseW10uma iegislação fed
eral mandava transfonnar todas
as associações de classe em

sindicatos e, entendendo-se que
os minifundiários eram havidos
como pertencendo a� Sindicato
dosTrabalhadores naAgricultura;
os integrantes da.AssociaçãoRu
ral resolveram pela extinção da
mesma e a fundação da SALVIIA
- Sociedade Assistencial ao

Lavrador do Vale do Itapocu, que
ocorria entre maio e julho/68,
assumindo anova entidade o ativo
epassivoparacontinuarasmesmas
atividades de fomento agrícola,
respeitando o Acordo Florestal e
não mudando nem mesmo a

exposição programada que, como
se .pode ver, transcorreu
normalmente,

Mas houve outras inostras,
como a EXPO IOD, do centenário
de Jaraguá que, contudo, não se

realizou totalmente no

Agropecuário.

Uma das últimas foi 'a 13'
EXIJA,em 1971,na administração
Mayer-Sclunöckel, ao tempo em

que era governador Colombo
Machado Salles, uma exposição
industrial anexa à mostra de
notáveis plantéis de gado do
estado, com raças de 'diferentes
animais da pecuária jaraguaense
e catarinense, aoenseje.do 95' ano
de fundação de Jaraguá do Sul,
queserealizavade25dejulhoa 1°
de agosto de 1971.

O capitão Ferdinando Piske
escrevia A Grande Chance, onde
dizia: "É de se esperar que daqui
pra frente osjaraguaenses tenham
suficientebom sensopara recordar
os péssimos resultados que deram
atéaqui as divisões e as discórdias
e certa mentalidade incompatível
com os nossos anseios de

refletindo.
sobre o

pro.gresso,
negati vamente
2

desenvolvimento do município e,

porque não dizê-lo,de todo o Vale
do Itapocu, onde Jaraguá do Sul

desempenha indiscutívelpapel de
liderança" .

O"JomaldeJoinville",ed. de
20-5-71 fazia gozação ao

regulamento da 13a EXIJA, que
era dirigida, coordenada,
administrada e promovida pela
Sociedade Assistencial ao

Lavrador do Vale do Itapocu -

SALVIIA - e entendia que isso
era um contrasênso sem tamanho.

Isso enfureceu Ferdinando
Piske, que escrevia longo artigo
de desagravo e mostrava ao

desiníormado articulista oDecreto
n? 63.672, de 21-11-1968, que
regulamenta Exposições e Feiras
de caráter industrial e comercial.

E argumentava: "Ora, o Parque
Agropecuário é de propriedade
da SALVIIA. Logo, nada mais

simples e justo do que cometer a
essa entidade a incumbência de
dirigir, coordenar, administrar e
promover a Exposição, em

colaboração com a Prefeitura
Municipal e As�ociação
Comercial e Indústrial. Então, em
resumo, temos que a SALVIIA, .

entidade jurídica legalmente
constituída, vai promover a

Exposição em suas instalações. E
a SALVITA vai administrar a

exposição, porque riem a

Prefeitura e nem a Associação
Comercial poderiam fazêrl0' já
que, por recomendação ruf ante
rior exposição, iriam ser cobrados
ingressos desta vez para evitar a
abusiva circulação de crianças no
recinto da Mostra".

A Comissão Organizadora da
Ba EXIJA, em 6-8-11, realizava
um jantar, de regozijo e sucesso

alcançado. Sigolf'Schünke falava
em nome dos industriais, Rubens
Nicoluzzi em nome dos doadores
de prêmios, o sr. Eugênio Victor
Sclnnöckel,Prefei to.Municipal em
exercício, em nome da

municipalidade,AnegreteWeller,
secretária, em nome das

homenageadas e o Coordenador
da Exposição, o dr. Cícero

Ferreira, gerente da agência do
Banco do Brasil. Da exposição
todos saíram ganhando, numa boa!

Fritz VOll Jaraguá - 7/93
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Perfil
_

AderbalMachado

Queméquem
w.w

As santidades e os eflúvios divinos se mesclam à vida, nesta etérea
verdade de que ofim, afinal, é o começo. Os ricos de espírito se espraiam
pela eternidade, com seus pruridos benignos, salpicando refulgência e

brilho no Firmamento do Destino de cada um dos que, cá passando,
palmilham os caminhos da saudade.

Mescla
Se oMestreArtesão, visionário e conivente, cruzasse agora seus olhos

aos de sua semente - veria a similitude do indócil, na sua ânsia de

imitação, de consequência, de seguimento de uma causa imorredoura. Os
idealistas seio inquietos.

A mescla do real e do imaginário não é uma lenda nem um conceito

metafisico.
O duplo Vnão é mera coincidência.

Deus Verde
Se nesteátimopudesse vivificar, o VelhoArtesão traçaria umparalelo

indelével entre a reflexão celestial e a obra terrena.

Se todos os lugaressão reservadosà consciênciadeDeus, se oestigma
da vida verte dos dons dos seres e se, neste amálgama, a interdependência
da matéria se vinçula ao seu meio - no tumulto ecológico irrefletido - é

ponderável crer: Deus é Verde.
_

Pois é ali, na vastidão do bucolismo, na algaravia dos pássaros, 110

stiêncto da fauna aquática. no lento espargir do orvalho das manhãs
chuvosas ou no contexto'gradiloqüente do Sol curtindo sua pujança 110

espelho das águas lagunares - é ali. no altruísta rincão natural. doado
com o amorda coração, que repousa sua alma. passeando liberta. sob o
consenso do Deus Verde.

Asemente
Se 110 mundo a cobiça e o embate sem quartel forjam a emulação

frgJricida, é na bem-aventurança de um aprendiz do Velho Artesão,
gestado

à

sua sombra e semelhança. que se contraria o conceitogenérico.
A lição sente-se no altruísmo. no serparticipe. interativâ.sob a égide

da alma amiga. a alma amiga do Deus Verde.

Convicção
- As décadas são gotas d'água num Oceano. Os séculos, grãos de areia
no Universo.

\,4s convicções, todavia, sãofatores'de multiplicação.
O Velho Artesão, acima da herança material, deixou o caráter, as

convicções, os escopos imaculados - o exemplo.
O busto encravado num istmo, dentro da mansuetude de um espelho

salpicado de Vitórias-Régias é aprova da vida. perene e estóica de quem
soube sergente, e mantém-se, pelas gerações constituídas, seguindo sua
senda..

novos,novilhos dealtalinhagem
para melhorar a produção de
leite", diz Durval Vasel.

Em reunião posterior com o

SecretáriodeSegurançaPública,
Sidney Pacheco, o prefeito de
Jaraguá do Sul discutiu sobre a

necessidade de seu município
possuir uma DelegaciaMunici
pal edelegaciasCircunscricional
e de Comarca. "O nosso'

município doaria o terreno, o
governo do estado a mão-de
obra e omaterial. Um convênio
de parceria. Seria necessária a

quantia de 47bilhões do estado

e omesmo valor domunicípio",
acrescenta VaseI.

Inclusivejáexisteumprojeto
.

arquitetônico para a construção
do prédio da Cadeia Pública,
com o objetivo de abrigar cerca
de 104 detentos em 52 celas; o
terreno destinado à construção
está localizado no interior do

município e possui uma área de
IO.OOOm2"sendo que 5.000IÍ12
seriampara a áreaconstruída. Já
as duas delegacias também

possuem locaisdestinados; uma
localizada no centro da cidade e
a outra no bairro Vila Lenzi.

ogoverno

Vasel· busca, .mais

FlorianÓllolis/Brazlatina - o
I prefeito de Jaraguá do Sul,
Durval Vasel, esteve

recentemente em Florianópolis
em reunião com o Secretário da

Agricultura e Abastecimento
Mário Cav alazzi, pedindo apoio
fmanceiroparao seumunicípio.
A primeira necessidade de

Jaraguá é ufa máquina que
melhore as estradas para o

escoamentodaproduçãode leite,
pois a região possui péssimas
condições de transportepo.
A máquina de esteira está

avaliada em cerca de 6 bilhões
de cruzeiros e é de fundamental

importância para o município,
tendo em vista que Jaraguá do
Sulé o segundoprodutorde leite
mais importante do estado de
Santa Catarina. Vale.ressaltar o
prestigio do Leite Santana, que
éfabricadonaregião. "Épreciso

. melhorarnossas estradas,pois a
maioria delas é de terra. Este
investimento é importante não
só para a produção de leite,mas
também para escoar diversas
culturas, como por exemplo a

banana. Outras necessidades de
Jaraguá do Sul sãomaquinários
de pneus para as áreas

produtivasematrizesdeanimais

recursos em Fpolis

IMOBILIÁRIA· ENG. CIVIL Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 285
Fone (0473) 72-2679 e 72-3139

-.
Vàsel, durante encontro com o secretârioMdrio Cavalaui

CENTRO COMERCI)AL BLUM'ENAU
ESTE LUGAR É SEU

por um preço abaixo de uma luva comercial, você compra
a sua loja e já começa a faturar no comecinho de 94

Vendas exclusivas pl [araguá do Sul, Ioinville e Micro-região

A
ENGETEC
v

ENGETEC

CORREIO DO POVO - Jaraguádo Sul, 7 dejulho de 1993 r
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Dia/M" Compra Vanda
I}

17/6 .52.100.00 a , 52.400.00

1;a/ 6' 53,000.OCr 53.300.()()
21/6 IUOO.OO 54.000.00
2216 5UOO.00 54.800:00
23/8 11.000.00 IIUOO.OO

24/8 55.900.00 ".300.00'
25/-8 . ".100;00 67,300.00
28/8; 57.300;00 .. 67.800.00' '.

211/8 18.100;00 IUOO.OO

,30/8 58.700;00 69.000;00

1/7 69.350�00 69.850.00
21 7 80.000.00 80.300.00
1/�7 80.800.00

.

81100.00

Dia/M.. c:o.pra V....

17/8 48.828.00 48,828.30
tI/' ".Z3Z.00 49.2:M.00·
21/8 ......,.GO ".148.00
22/-8 50.482.10 50....2.10
U/8 -8'.011.00 "'.091.00
24/ • 1t."'I.GO 't.72O.GO
2'118 IUII.OO 11.3S8.Oô
alls 53.001.00 53:007.00
-alt 13.-.00 ·63....00
30/8 14.!!!.00

.

".338.00
11 1 55.8".00 55.877.00
·2/1 ".383.00

.

511.384.00
5/7 ".310.00 ....,.00

�

ANUAL
:'no Valor/C'" � M"

1987 . 0.05068671 •. Jul192
1988 0.40022800 Ago/92
1989 5.54235887. Seti92
'1990 88.62283374 . Out/92
1991 454.66286527 Nov/92
1992 4.969.2:t 08z/92

:..

13.042.86 Jun/93

MENSAL
Valor/C'" M"

.

Valor/C'"
15.275.ao

19.347.22
25.158,70
32.600.ao

41.623.81

52.209.52

········•··••· •• ·

•• • •..•• ··1

A pagar ( crS)
330.330,00
604.294,63
906.441,97 II2.417.178,55

3.021.473,22
3.625.767,90
4.230.062,48
4.834.357,16
5.438.651,n
6.042.946,42

4.151.30 Jan/93
5.233.81 Fev/93
8.589.92 Mar/93

7.813,33 Abr/93
9.913,ao Mai/93

1••/ •. < .

nomos

Flllaçlo • tampo
até 1 ano
+de 1a2anos
+de 2a3anos
+de 3a4anos
+de 4116anos
+de 6a9anos
+ de-- 9.,2 anos

+de12817anos
+ de17 a.X! anos

Base(crS)
r; 3.303.300.00
6.042.946;30
9.084.419,69

'f 12.065.892,76
15.107.366,10
18.128.839,50
21.150.312,40
24.171.785,79
27.193.256,86
30.214.732,09

AIIquota ('lo)
'10
10
10
20
20
20
20
20
20
20+

ado doméstico e trabalhador avulso
sa"rlo d. contrlbulçlo ( crS)
Até 9.084.419,69
De 9.084.419,70111615.107.366,10
De 15.107.366,11I1té 30.214.732,09
Em ador

Allquota ('11»
8
9
10
12

Mai,
Jun. 33,70 Mai 8.412.925,42

Abr.
Mai. 27,58 Jun. 11.247.715,53

BRAZLATINA

� ano

INPC (IBGE) 28,77 24,79 27,58 28,37 27,78 233,65
IGPM(FGV) 25,83 28,42 26,25 28,83 29,70 31,49 348,23.
IPC (FGV) 30,08 28,41 25,71 30,46 29,94 255,96
IGP(FGV) 28,73 26,51 27,81 28,21 32,27 252,98

08S. Dados em %

_t.�1.�
Dia 'IR% FTR-DD·A, Poup.o/.

26,3500
.

27,9400
29,5600
29,5100
29,4000
29,2600
29,2600
27,4100
29,0100
30,6300
30,4100

241,391581
24'3,893484
246,524460
249,425617
252,361484
255,271581
255,114017
254,520013
257,716677
261,059297
264,162982

26,9817
28,5797
30,2078
30,1575
30,0470
29,9063
29,9063
28,0470
29,6550
31,2831
31,0621

05/1
,06/1
07/1
08/1
09/1
10/1
11/1
12/1
13/1
14/1
15/1

Obs.: 'TR e POllp. Data Base 1/7 - FTR-DB jatô, de co"eçllo ,

Sem. %
315,58
336,64
32(36
319,00
312,25

TrIm.%"
108,08
116,75
110.97
107,63
107,58

Quad. %
160,31
174,20
170,90
159,11
162,38

Fonles
FIPE
IGP
IGP-M
INPC
TR

Ano %

1.355,46
1.501,15
1.468,43
1.353,09
1.370,44

Data UFIR
01101/92 597,M
01l'O2/92 749,91
OtlO3ll2 929,53
01I04Il2 1.153,98
01105/92 1.312.7t
01I0Il82 1.701,05
-G11êll1Z 2.104,28
01I0Il82 . 2.541.3'
011Ot/92 3.135.12
01l1011Z 3.',ta
011111ft

.
4.152,51

. '

0.1/12/92 8;002;55
01101113 7.412,52
01102/93 '.597,03
01103/93 12.181,36
01104/93 15.318,40
03lO5I93 19.508,52
01/06193 2{í.126,35
02/06193 24.431,00
03108193 25.741,34
04/06193 26.055,48
07106193 26.373.....
08106193 26.695,29
09lO6I93 27.021,06
11106193 27.350,81

�4106/93 27.684,58
"�3 28.022,43
16106193 28,364,39
17106193 28.714,58
18106193 29.069,08
21/06193 29.440.60
22106193 29.816.86
23lO6193 30.024,58
24106/93 30.597,35
25106/93 30.995,22
28106193 31.398,27
29/06193 31.842,43
30l06I93 32.292,87
01107/93 .' 32.749,58
02107/93 33.142,58
05107/93 33.540,19
06/07/93 33.942,57
07/07/93 34.349,78
08107/93 34.761,88

Mercado Financeiro
HFAssessoria Financeira

Mês Valor « Cr$)

Vamos analisar, a seguir, a perspectiva dos investimentos
para o mês de julho:

.

:" ..

Dólar Paralelo

Nãodeve reservar surpresas. Suavalorização deve continu-'
ar abaixo dos CDB's e Poupança. Aliás, juros altos e dólar .

nunca andam juntos. O presidente do BC dec1arou que a

variação cambial serámenorque os juros. Sóum acontecimen
to relevante no campopolíticoeeconômico alteraessequadro.

Fundão

Tradicionalmente perde para a inflação, não deverá ser,

diferente em julho. É a única opção para o curtíssimo prazo,
portanto não existe preocupação com. rendimento positivo
(acimada inflação). Mesmo assim, émais atraente que o dólar.

Poupança
Deverá apresentar rendimento acima dos 30%. Tomemuito

cuidado com o dia do vencimento em agosto. Caso o "aniver
sário" sejanum sábado ou domingo, este dianão é remunerado.
Neste caso, pode virar prejuízo.

Bolsas

Junho foi ótimo. Espera-se para julho realização dos lucros,
ou seja, mais operações de venda de ações do que de compra.
Deve acompanhar a inflação, se ganhar é de pouco. Talvez não
valha a pena arriscar.

CDB's

Os juros brutos sinalizam acima de 32% para 30 dia. De
todas as opções é a única que deverá apresentar rendimento
posito garantido. Pode não ser um maravilha, mas é ganho
certo e sem praticamente nenhum risco.

_ Janeiro
Fevereiro
Março! Abril
Maio
Junho
Julho

1.250.700,00
1.250.700,00
1.709,400,00
3.303.300,00
3.303.300,00
4.639.800,00

Convite�
Participe da VI FEBAVI, festa da Banana e

VIII Rodeio Crioulo Interestadual, nos dias
/ -

9, 10 e 11 de julho em Luís Alves, no Parque
de Exposições. Inúmeras atrações.

Luís Alves te espera
de braços abertos.

Apoio: ,Valdir, Schappo
CORREIO DO P . V0·- Jal'aguá·do Sul; lf de julho -de 1993--
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o que eu ganho informatizando
minha eMpreSa? (ou, o'átJé eu

perco ...)

Parte 11 - Avareza I

peloSlstemasinho
. Infelizmente, embora às vezes

se tenha uma impressão diferente,
na informática também'nãoexistem

milagres. O que é bom tem seu

preço.
Um sistemazinho barato será

sempre isto: um sisternazinho
barato. Não estamos advogando a

compra do que existe de mais caro
- até por que preço, por si só, não
é garantia .

de qualidade.
O que enfatizamos é que, por

exemplo, o preço de um disquete
de baixa qualidade será a perda de

dados e a interrupção do trabalho,
a um custo incomensuravelmente

maior que a diferença entre um

disquete de boa qualidade e um

disqueteruim. Omesmo poderia se
dizer de computadores,
impressoras, vídeos,
estabilizadores e tudo o mais que
está associado à informática.

Outro erro comum é o sub

dimensionamento dos

equipamentos e programas.

Consideresempre,nomínimo,uma
folga de 30% a 50% nas suas

especificações, pois uma verdade

inevitável da informática é o fato

de que nossas necessidades se

mostrarão sempre um pouco
maiores do que parecem no

princípio. Considere suas

intenções para os próximos 3 anos

euse essa estimativa comomedida.

Uma regra deste tipo evita que
se caia na situação em que
numerososmarinheiros deprimeira
já se viram envolvidos. No início,
dizem que precisam de um

computador apenas para controlar
as contas a pagar e pôr em dia a

correspondência. Logo, porém,
vão atribuindo tantas tarefas ao

sistema que em poucos meses já
precisam de outro mais poderoso.

Outro erro muito freqüente
nesta linha de raciocínio é a de

confiar o sistema de informação de
sua empresa para um "camelô" de

informática... mas isto é assunto

para a próxima semana.

Mauricio âe Carvalho

/nfoque Informática LIda.

����'�"�••���'.����"':;'�� '�""'''''r-'. '�,!"-,,•• ''''�. ,.)0, � . ��I

Maior rendimen-to·e:qtfàlldade· :-tf.tformátiCa

Sularroz IançaMultiusuário
novo arroz oe Multitarefa

Martini. tipo 1
o

Massaranduba - A Sularroz

lançou esta -semana, o novo Arroz
Martini tipo I.

Produzido em Massaranduba ,

.

SC, a partir de sementes

selecionadas.onovo ArrozMartini .

tipo 1 é palte de um investimento

global de 500mil dólares em equi
pamentos, tomando o produto en
riquecido com vitaminas do com

plexo B, sais minerais e

aminoácidos. O rendimento (de
pois de cozido) é superior a 20%
em relação aos arrozes beneficia
dos pelo processo convencional.

Segundo Sinésio Eccel, diretor
geral da Sularroz, mesmo sendo
umproduto tecnologicamentemais
desenvolvido, epor conseguinte de
maior qualidade, o novo Arroz
Martini tipo 1 será comercializado
com preços inferiores aos pratica
dos para este segmento.

Fundada em 1963, a Sul81TOZ
completará 30 anos em dezembro

próximo. A partir de 1991 vem

investindo na modernização de
seu parque fabril e na otimização
da produção e comercialização.

Emmeadosde 1992, foramcon

cluídas as construções do sistema
de captação de água potável. Em
outubro do mesmo ano, entrou em

funcionamento, no. setor de

processamento,a Autoclave (equi
pamento onde acontece a

gelatinização do arroz).
As cinzas - resultado da queima

da casca do arroz, utilizada como
.

combustível para a caldeira-, que.
antes eram um problema para o,
meio-ambiente, atualmente são

comercializadas com as siderúrgi
caso

A frota de veículos - que presta
serviços a terceiros - está sendo
modernizada e adequada somente

para as necessidades da Sul�z.
Sinésio considera as entregas com
frota própria estratégica: "como o

arroz é urr produto de giro rápido e

existe a tendência dadiminuição de
estoques, a entrega rápida é um

serviço essencial", ex-plica.
Em 1992, a Sul8lT0Zbeneficiou

cerca de 4 milhões de pacotes de

a11'OZ, comercializados na Região
Sul. No início de 1993 foram aber
tas novas praças na Região Sudes
te.

Aempresa mantém um canal de

comunicação com os consumido

res, impresso no verso'das emba

lagens
.

dos seus produtos. Para
Sinésio Eccel, essa troca de infor
mações permitiu saber que: "atu

almenteosconsumidorestêm mui
tomais conhecimentodaquilo que
ingere. Devido a este conheci

mento, eles estão voltando a con

sumir o tipo de alimento saudável
que nO§iSOS ancestrais comiam há
TOO anos atrás" concluiu.

BublitzMateriais de

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

Rodoviários de Cargas
Completa venda de areia e brita
De Elmo Bublitz Filho (Nego)

RuaEmílioHardt, s/n° - Fone (0473) 73-0233
Guaramirim - SC

ASUACASA
ESTÁ NO ZONTA

Amesma tecnologia que está

sendoutilizada para interligaros
departamentos de controle'das

Forças Armadas. Norte
Americanas; que conecta os

terminais da Ordem dos

Advogados do.Brasil e que
aparamenta as agências do
Unibanco 30 horas (e mais
outras 62 instituições
bancárias), está agora também

disponível para as empresas e

indústrias de nossa cidade.

Desde o dia 14 de junho a

INFOQUE INFORMÁTICA
está oficialmente credenciada

pela empresa Microbase (SP)
para comercializar, implantar e
fornecer todo o suporte do
sistema operacional
mui tiusuário/multi tarefa
VirtuOs para Jaraguá do Sul e

região.
Tendo como ponto forte, fi

excelência em segurança, o

VirtuOs, que é totalmente
compatível com�o Sistema

Operacional nos, além de ser

lllultitarefa;-�rl1lite enterligar·'.dÓ

filiais álravés da conexão de
redes rerâotas e locais.

Pode
...•

ser um sistema
inerentemente multiusuário, a

sua aplica�ão na infonnatização
de estabelecimentos comerciais
reduz sensivelmente os custos

de interligação dos tenninais e
.

de computadores.
Os interessados em conhecer

o produto �suas versatilidades

poderão contactar a INFOQUE
pelo telefone 71-6110oumesmo
efetuar uma visita ao seu show
room paramelhor poder avaliar
sua performance.

I

II

Acabamentos em Estampas Ltda.

Rua Paulo Papp, 211 -Iat, da ruaRio Branco - centro

Jaraguá do Sul - SC

Artefatos de Cimento!
Tepassé Ltda.

Tubos, palanques, fossas, lajotas, anel depoço,
pilarespára casas, tanques de lavar roupa, etc.

e
Rua 28 deAgosto,08 - Cx, Postal64

Fone(0473) 73-0232
Guaramirim -SC

I r

A cada Cr$ 800 1111l1li ......., voei ....._
ca.-. .... concorrer .... Inda casa. E IIIIIIs
dezena- de prêmios, pela LotIIt. F.....I.

�NTA
Construindo com v0c6.
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o ex-Presidente Julito Friedeman e Sra. Iris Friedemann, do lado
do casal Presidente José Schmitz e Sra. Izilda Schmitz.

Na}-,_ sssagem da presidência da Casa da Amizade, a homenagem
entre as senhoras Iris Friedemann e Izilda Schmitz.

PossenoRotaryClub deMassaranduba

NA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO,
OMELHOR DAMODA PELAS
MELHORES CONDIÇÕES:

Dia 30 de junho realizou-se a

reunião festiva de posse do novo
Presidente do Rotary Club de
Massaranduba.

O Restaurante do Zeca,
escolhido para a reunião,
engalanou-separa a festa na qual
o novo Presidente, José Schmitz,
tomou posse substituindo ao ex

Presidente Julito Friedemann.
Como, por estatuto, a esposa

do presidente em exercício é a

Presidente da Casa da Amizade,
também a Sra. Izilda Schmitz
sucedeu a Sra. Iris Friedemann
na direção da Associação das
Senhoras Rotarianas - "Casa da
Amizade"de Massaranduba,
entidade em pról das famílias
carentes da comunidade que

complementa os trabalhos
desenvolvidos pelas Avenidas
Rotárias.

Após a Sessão Solene, na qual
foram homenageados pelo ainda
Presidente Julito Friedemann
vários rotarianos com o

Certificado de 100% de

Participação às reuniões rotárias,
seguiu-se jantar de

confraternização congregando
todos os presentes.

As fotos desta página atestam

o clima de camaradagem e

descontração do evento,
constantes no espírito rotariano e
presentes em todas as suas

reuniões.

oPresidente Julito Friedemann, num de seus últimos atos à/rente
doRotary Club deM&ssaranduba, entrega Certificado de 100% de

Participação ao rotariano RolfReinke.

r---------------------�
I
I
I
I
I
I
I
I
I
,

I
I
I

A nova maneira de você se vestir com sensualidade alinhada
I

ao bom gosto e requinte. I
Venha conhecernossaColeçãoOutono Inverno

. :KLAXON,porque a vida éuma eternametamorfose _ I
_ Confecções Klaxon Ltda IRua 28 de Agosto, 1297 • Guaramirirn - SC

I

Agora em, Gaaramirim

KLAXON

�--�-�-�-------------_.

Veste homens e mulheres de bom gosto
Rua 11 de Novembro, 406 - Centro

Fone 79-1054

Masaranduba - SC

PREÇODA ETIQUKfA"
�,'SEM ACRÉSCIMO �d GingaModas

'VESTINDO VOCÊ DECORPO INfElRO.
GETÚLIOVARGAS,55

CORREIO DO POVO - Jaraguã do Sul, 7 de julho de 1993

�
DA

SULARROZ

NOMÊS
DE JULHO

Dia 7, Cirio Martini;
Dia 14, Nilson Gaedtke:
Dia 22, Célio Andrejewski;
Dia 31, Cláudia Eccel.

�
DA

COOPERATIVA
AGRÍCOLA

MISTA JURITI
LTDA

NOMÊS
DE JULHO:

Dia 6, Ivo Spézia;
Dia 9, Verônica Hilbert;
Dia 10, Valério Brayer;
Dia 11, Casimiro

Domaszak;
Dia 13, Irineu Tribess;
Dia 14, Hélio Deretti;
Dia 20, André Kubnik;
Dia 26, Ari Millnitz;
Dia 31, Romeo Sasse.

ANlVERSARIANlFS
CASADA

AMIZADEDE
MASSARANDUBA

8.7.93, Presidente da Casa
da Amizade, IZILDA
SCHMITZ.
14.7.93, Ivete Gehrke;
16.7.93, Susan Manke;
24.7.93, Eliane Rodrigues;
31.7.93, Claudia Eccel.

AJAP
HOJE a Associa-

çãoJaraguaense de
Altistas Plásticos
reúne-se às 18:30

horas, na SCAR,
para tratar de as-

suntos de interesse
dos associados.

Não esqueça, toda

primeira quarta
feira do mês, reu
nião da AJAP na

SCAR. Divulgue,
compareça,
participe.
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ESCOLA DEARTES SCHWANKEDANÇA:
VISÃO
,

PLASTICA

Arte é ação, o fazer. Durante
muito tempo esteve associada à
técnica. Dela valeram-se todas as

manifestações do homem, ao lon
go dos séculos, para registrar suas
atividades, por sí ou através de
artistas renomados ou não. E a

Medicina inclusive. Grandes ar
tistas, na procura de conhecimen
to, fizeram pela primeira vez al

gumas dasmuitasconstatações da
anatomia humana. Embora seja
de Rembrandt o famoso quadro
"A Lição de Anatomia do Doutor

Tulp", Leonardo daVinci dava-se

�tas lições escondido, temeroso
,../cl Inquisição. No dia-a-dia, os

egípcios já conheciam operações
delicadas do corpo humano, tal
vez motivados pela prática ritual
damumificação.Mas aMedicina,
como a Arte, é Vida!

1976, aproximadamente.
Jaraguá do Sul não tinha os atuais
recursos médicos. Uma pequena
vida quase seperdendo dá entrada
nà UTI do Hospital Santa Isabel,
na vizinha Blumenau, da qual o
Dr. SCHWANKE faziaparte. Dia
e noite, abnegada e incansavel

mente, trabalhou o Doutor para
recuperar aquela paciente, que ele
não sabia filha de dois colegas
médicos de Jaraguá.

Tendo recebido o Registro n?
3678 da SURAE da Secretaria da

Educação do Estado de Santa

Catarina, a Escola de Artes
SCHWANKE, que tem como

Patrono oDr. Ricardo. inicia suas

atividades com duas programa
ções: a primeira, entregar os Cer
tificados do Curso de História da

Arte, anterior ao seu nome, e a

segunda a de receber a artista

plástica Linda Suzana PolI para o
curso A POÉTICA DO OBJETO
COMO ESTÍMULO ARTÍSTI
CO, que acontecerá em Jaraguá
do Sul de 14 a 16 do corrente,
Como o primeiro, este também
será ministrado na Sociedade
Cultura Artística - SCAR .

Obrigado, Dr. Ricardo Schwanke
Filho.

SÉRGIO CAMFIELD
Como eventos paralelos ao XI
Festival deDança de Joinville, de
16 a 27 de julho, acontecerão na

quela cidade:

Dia 8, início às 20:30 horas, na
Galeria M. de Arte Victor

Kursancew, aexposição de escul
toras de Pedro Dantas;

Dia 9, 19 horas, no pavilhão da

Expoville, a Exposição Dança:
Visão Plástica 4. Promovida pela
AAPLAJ.

Dia 13,20:30 horas, noMuseude
Arte de Joinville, Exposição de

Figurinos Registro Cena III. Pe

ças dos espetáculos "Dom

Quixote" e "OGrande CircoMís-

Há o entrelaçamento da Arte
com a Medicina. Há uma home

nagem ao Dr. Ricardo
SCHWANKE Filho, CRM 843,
médico pediatra radicado em

Blumenau, SC, pelo apreço extre
mado com que dedicou-se ao tra

tamento da menor P.F.G. É o re

conhecimento das humanasArtes
Plásticas à sublime ArteMédica.

Maldita, em Curitiba onde expu
nha, retirando da arte o sustento tico", pertencentes ao acervo do

para manter o curso superior. Teatro Guaira, PR.
Naquele período, apesar do pouco
tempo livre para desenhar e pin
tar, participou de exposições em
diversos salões nacionais. O in
ternacional veioem 1988, quando
juntou forças àExposiçãoMundi
al de ArtistasMédicos, emBarce
lona. Espanha.

"Na procura do meio de ex- Varma, na Bulgária.
pressão passei pelo desenho, óleo
sobre tela e madeira, litogravura,
entalhe, escultura, etc."

Mudando-se para Jaraguá do
Sul, procura outros artistas plás
ticos e participa da formação da

Associação Jaraguaense deArtis
tas Plásticos - AJAP, além de

exposições e leilões regionais e de
tercolaborado, no natal de 1992, PEDRO DANTAS
da confecção do Presépio Gigan
te, em frente da PMJS, junto com Realizou cursos dedança, pintura
Maria doCarmo Jahnke eDenize e escultura ao longo de sua traje
Z. da Silva. Atualmente faz parte tória artística: esta caminhada

do grupo "4 por hum", também pelas artes cênicas e plásticas in
com outros 3 artistas da cidade. clui a passagem por mais de 100

Além das informações acima, países. Convidadopela secretaria
Sérgio Kisperger Canfield conta de transporte do Rio de Janeiro,
com as participações, em seu cur- recepcionou o Ballet Bolshoi, no
rículo: 1980, ArteNova SENAC, Copa DOOJ ,quandohomenageou a

Curitiba; 1983, 27° Salão de Ar- bailarinaGalinaOlanowa. daque- ,

Procurando aproveitar o pra- tes Plásticas Novas, Telêmaco la companhia. Mostras individu
zer pelo desenho e pela arte, pre- Borba, PR; 43Mostra do Desenho ais no Banco Econômico
parou-se para a Faculdade de Ar- Brasileiro, Curitiba; Jovem Pin- (Blumenau, SC), APAE (Itajaí,
quitetura, mudando no dia da ins- tura Pirelli, São Paulo, SP; 1984, SC), São José do Rio Preto, SP,
criçãoaovestibular suaopção para Il" Salão Artes Plásticos Círculo TeatroMunicipal doRiode Janei

__Medicina. Especializou-se em Militar, Curitiba:Mostra 3 Artis- roo Em 1991 e 1992 efetuou expo
lrurgiaGeral, tendoconceitoele- tas-MuseuArtes Conteporâneas, siçõeslhomenagem a Ana

vado na comunidadejaraguaense. Curitiba: 4" JovemArte Sul Amé- Botafogo. Tem seu trabalho ex-

Durante o tempo da Universi- rica, Curitiba: 1985, Coletiva posto a partir de amanhã até }O de
dade (Federal do Paraná), foi o Médicos de Curitiba: 1988, Con- agosto. Já mostrou suas obras em

precursor junto com outros 3 ar- curso Artes TANAKAN. Rio de outros dois festivais de dança de
tistasdoe�paçoaoarlivrenaBoca Janeiro. RJ: Joinville.
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Nascido em Paranaguá, PR,
1t158, desde os 10 anos Sérgio
usava as margens dos cadernos
escolares, utilizando história em

quadrinhos como fonte de inspi-
,.�ção, "único acesso à artes nos

•)'ises pobres às criançaspobres".
Logo aos 121 13 anos saíram os

primeiros trabalhos com os pró
priosQuadrinhos, noqual sempre
buscava expressão expontânea e

individual, sem cursos nem esco

las. As tintas, pigmentos. massas,
anteparos, solventes, etc. foram
descobertos na prática, com ob
servação motivada pela curiosi
dade. Aproveitando o talento

emergente, cumpriu estágios em
I empresas publicitárias de

Curitiba, entre as quais a P.A.Z.

if.e e Propaganda.

Dia 15, 20:30 horas, no Arquivo
Histórico de Joinville, Exposição
de Fotografias de Jorge Fama.

Homenagem a RudolfNureyev e

Jorge Doon. Jorge Fama recebeu
o prêmio de melhor fotografia no
XIII Festival Internacional de

Também asprincipais vitrines de
Joinville estarão decoradas com o

temaDANÇAlARTE-apartirdo
dia 12/7 -, em promoção daPMJ,
Fundação Cultural, XI Festival
de Dança e Clube dos Diretores

Lojistas.

As primeiras telas surgiram
com dificuldade. Não só pela
inexper.êncta mas também pelo
alto custo desta atividade, geran
do a necessidade de desenvolver
artesanalmentemolduras, pincéis

rincipalmente as tintas. São
tuela época trabalhos pintados

atrás de janelas utilizando esco

vas de dentes, graxa de sapato,
betume, restos de tintas, etc.

NOVAMENTEATÉ...
9 de julho, inscriQões para a 5"
Mostra de Artes Plásticas de
Goioerê, PR.Prêmios deUS$ 300.
15, IVBienalNacional de Santos,
SP. Prêmio maior de Cr$ 85 mi.

27, Chapecó, SC, l° Salão Novos
Artistas Plásticos. crS 25 mi.

30, Rio de Janeiro, RI, 13° Salão
de Artes Plásticas. Informações
(021) 297-6116, r. 270.
5 de agqjfo, (inicio 26/7), Salão

AAPLA_;ey/de Arte Contemporâ
nea. Joinville, SC, Prêmios: expo
sições individuais.
6, (início foi 6/7), 19° Salão de
Artes Plásticas de Jacarezinho,
PR. US$ 150 a 300.
20. (início 10/7). 8° Salão
Paranaenseda Paisagem. Maringá
1993. US$ 300.

3 de setembro (início 3/8), 34°
Salão de Artes Plásticas para No
vos - Foz do Iguaçu 1993. US$
300.

17. (início 17/8),3° Salão doMar
- Antonina 1993 (PR)� US$ 300.

17, VI Salão Municipal dos No
vos, Joinville, SG. 3 prêmios aqui
sição de 251 UFIR.

28, Ia Bienal de Arte Incomum.

Goiânia, GO.

Vamos trabalhar,' artistas
jaraguaenses. Juntar o cognome

Capital dasArtes ao Capital das
Malhas. Distância?A.4JAPpode
(I) ter expedientejunto a SECEL

(leia-se BalduinoRaulino), para
tratar do transporte das obras.

Vai do Interesse coletivo....
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Corpo de Bombeiros:
Luis Alves - No próximo final

de semana, dias 9, 10 e 11, acon
tece aVI Festa daBanana e oVIII

Rodeio Crioulo Interestadual de
Luis Alves, no parque de exposi
ções do município. A programa
ção dorodeio tem abertura previs
ta para as 15 horas no CTG Laço
Luisalvense, seguindo-se as ins

cV.xgeS e início das provas de laço
iqdividual, As 18 horas acontece
atabertura da exposição da Festa
da Banana e o primeiro dia fecha
com um baile na Sociedade Es

portivaeRecreativaALuisAlves,
cçmoGrupoRodeio doRioGran
dedo Sul.

No sábado as duas festaspros
seguem com concursos de cacho
de banana ( em lotes de 30 ca

chos), com a participação de 70

expositores do Vale do ltajaí, São
João do Itaperiú eMassaranduba.
Serão premiados até o 200 lugar.
OutroconcursodaFesta daBana
na reunirá lotes com três pencas,

Hcoateceii...

o salão de festas do Hotel Cambirela, na noite de 26-6-93, lotou
completamente de rotarianos vindos de todos os clubes do Distrito
4650, para prestigiar a transferência do cargo de d1vernador do
Distrito, do rotariano Ruy Cardozo, do RC. Joinville para Hélio

Freitas, do RC. Florianópolis Estreito, no ano rotário 1993-94.

Naoportunidadeosclubesrotários reunidos também transferiram

os cargos de presidentes para o periodo 1993:..1994, a saber: Rotary
ClubFlorianópolisLeste,MaxJosephReussStrenzel (esp.Maurita);
RC. FlorianópolisEstreito,AdautoA lvesRo/im (esp. Maria José);
RC. Florianópolis Trindade, Gilberto A. Souto (esp. Marilene) e
RC. Biguaçú, Cor/os F. de Alcântara Jr. (esp. Patrícia).

Representantes de Grapo do Governador

Grupe 4: Biguaçú, SãQJosé, Florianópolis, Florianópolis Estr�o,
Florianópolis Trindade e Florianópolis Leste o comp. A(Ajs
Schneider, F. (0482) 22-0821;

.

Grupo 11: Massaranduba, Guaramirim, Jaraguá do Sul e Corupá,
o comp. Alceu Eberhardt, F. (0473) 73-0056.
NaOrganizaçãoDistrital como CoordenadorDistrital.de Relações
Públicas, E. V. Schmõckel, F. (0473) 72-1632.

O lema de 1993-1994

8
.Acredite no que faz - Faça aqui/o em que acredita.

Ed. 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

Rodeio e Banana são
'.

o

destaques da semana
OO:�:;!:����I�da receberá Cr$ 445 ��1
Banana está a cargo da ABLA Guaramirim - O Corpo de tece uma' reunião amanhã, pela ,. terim, destacar o irrestnto apolP
(Associação dos Bananicultores Bombeiros' Voluntários de manhã,entreoprefeitomunicipal que recebemos da prefeitura, em
de Luis Alves), em conjunto com Guararnírimfírmouconvêníocom Victor Kleine, a diretoria do Cor- todasas nossasnecessidades, além
a ASCABAN (Associação o Governo do Estado de Santa po de Bombeiros e membros da é claro dos auxílios recebidos da
Catarinense de Bananicultura), Catarina no valor de Cr$ associação comercialdo municí-. câmaramunicipal e daACIAG't,

" , �" �.
além do apoio do CTA (Centro de 445.676.000,00, que serão repas- pio, para discutirem â possibili- declarou Satler, ii

Treinamento Agrícola) de Itajaí. sados em 6 parcelas corrigidas dade da municipalidade doar o Ele também informou que fo

Haverá concurso entre as associa- pela TR. O convênio foi acertado terreno onde será construída a ram emitidos cerca de 320 carnês

ções de bananicultores, as quais por intermédio do deputado esta- sede. de contribuição, entre empresárif.:
vão expor seis cachos cada uma. dual Adelor Vieira (PFL) e, se- Satlerdestacaquedeveseruma os do município, dos quais está'

Além de apresentarem novi- gundo o Presidente do Conselho área central, dada a necessidade havendo a contribuição efetiva de
dadesem encachamento, diferen- AdministrativodoCorpodeBom- de deslocamentos rápidos é ur- 30%. As contribuições vão de 10

tes dos tradicionais, no domingo beiros, ainda este mês deverá gentes, mas afirmou que ainda. a 40 UFIRs, de acordo com
,.

acontecerá o leilão de bananas e chegar o primeiro repasse com não se temnenhum localemvista. tamanhodaempresa.OPresideíi
.

ainda a distribuição de duas tone- duasparcelas, reajustadas, deuma Tão logo se tenha o terreno as te do ConselhoAdministrativo do
ladas de banana ao público pre- só vez. obras começarão imediatamente. Corpo de Bombeiros Voluntários
sente à festa.

.

Atualmente a corporação tem de Guaramirim, disse que. tOOI:lS

Já o rodeio interestadual va� Orlando Satler disse que esses dois caminhões tanques à dispo- os recursos oriundos destas con-

reuniramantes das tradições gaú- recursos serão utilizados na cons- sição para fazer atendimento tribuições serão destinados a

chas de vários estados vizinhos a trução da sede própria da emergente, os quais são cedidos compra de novos equipamentos
Santa Catarina, comoRio Grande corporação e neste sentido acon- pela prefeitura. "Quero neste ín- para a corporação.
do Sul, Paraná e São Paulo. O

patrão do CTG Laço Luisalvense
garante o fornecimento de cacha
ça aos presentes.

Apartamentos com entrada + financiamento
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A qualidade
e o requinte
do metro

quadrado
mais
económico

de Jaraguá
do Sul.
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Começa .�'decoração dos estandes
ccretáríos e Jaraguá do Sul - A partir de Curitib!Cercade:ßOOlodosrecursos de vida da população,

hoje os 108 expositores da .,. Feim gemdoscomavendadestandssemo A prefeitura municipal de
da Malha já começam a decorar os destinados às campanhas Jaraguá do Sul estará apoiando a

seus estandes� que �o estar
:

publicitárias,juntamentec:omosCrS realização da-fen, atraVés de uma
prontosatéas8hotasde sexta-feira, 400mif4ÕeS repássadospelaCEF. programação elaborada pela

-

quando acontece a abCrturá, ofieial
.'

Os 20010 restaittes serão revertidos Secretaria de Indústria. Comércio e
da feira. De acorde co� Os

.

pam�desP.esas8dicionais.ouseja, Turismo. S�gundo o secretário,
.

orgÍtnizadores:nãohámaisespaços tOooodinheiro_oriundoda vendade OilmarMoretti, será prestadc) um
a serem vendidos e-a ·feira ji gerou espaços scnfutilizado pata gerir a serviço de atéodimcnto às gUias,
um fatummentó de 1'05 !Uil·dólares feira. através da "Central deGuias" , que
- crS 6,5 bilhões no cin;lbioatUal. vai funcionar durante toda li feira.

Aotodosão l.400m2aocustode oe acordo com o representante ,"OobjetivoétrazerpataJaraguádo
USS 75.00ometro quadrado, sendo do Rotary Club, Eduardo Horn, o Sul grúpos de excursões que ainda"'
que 75% dos espaços foram objetivo do clube de serviço é nãoviemmparanossacidade,porq\1e
adqairidosporempsesasde Jaraguä contribuir com o crescimento a feira acaba mas o comércio local)
do SI,lI e os 25% restantes entre econômicoda cidade, gerandomais

.

não' ', A secretaria também atuaráb
empresas de Joinville, Blumenau e empregosemelhorandoaqualidade de várias outras formas.

do opaís se

reúnemnoPR
Jaraguá doSul-OSecretário

JQ.SaúdedeJaraguádoSul, Irineu
?'ásold, classificou C0l110

"populista e inconstitucional" a
atitude do Ministro da
vidência Social, Antônio
ito, ao reter os 20% dos

recursosgerados pelapastae que
deveriam ser repassados aos

municípios através do SUS

(Sistema Único de Saúde). Ele
também disse que agora o

município esta concluindo toda a
dõcwnentação necessária para

que Jaraguá do Sul possa receber
os recursos a que tem direito, via
União, e não mais Secretaria

fltadual. Sóemmaio, aprefeitura
�tou em torno de Cr$ 6 bilhões
com a saúde no município.
Pasolddeclarõu que duranteo

90 Congresso, de Secretários

Municipais de Saúde, realizado
emCuritibanosdias 1,2e3deste
mês, "pode-se verificar que o

sistema de saúde é maito pior do
que se imagina, com hospitais
oferecendo redes ao invés de

leitos, para os pacientes, em

alguns municípios do país".

Ele afirmou também que com

a instituição do Conselho Mu

nicipal de Saúde, da criação do
Plano Municipal de Saúde e

outros detalhes burocráticos,
Jaraguá do Sul poderá receber os
recursos diretamentodogoverno
federal. "Para se ter uma idéia
recebemos pelos serviços
realizados nomunicípioCr$ 375
milhões, em junho, quando em

maio tínhamos direito.a Cr$ 3,3
bi' " exemplificou,

Abastecimento d'água

Estrutura do Samae é
a mesma há oito anos

existem 13.561ligaçõesem urna anos passados, que apontavam para �

rede de distribuição de 225.762 uma sensível tranqüilidadeaogarantir
metros de tubulações. O o abastecimento até o ano de 1998.

abastecimento total da cidade é Isto porque as projeções efetuadas

realizado através do tratamento feito tinham por base os censos dc GO e 70.
por duas ETAs (Estações de os quais previam para 1998 uma

Tratamento), que têm capacidade de populaçãourbana a seratendida pelos
prodllçãode 112litros/segundo. Uma serviços do SAMAE equivalente a

delas, a primeira construída no 34.996 habitantes.

inullicípio, atua hoje 30% acima de O levantamento indica uma

. ua capacidade, dadas as condições urgcnterecstruturaçâo administrativa
I

atuais. O relatório ressalva que este do órgão, passando pela valorização
nível de produção pode ser dos funcionários, melhoria no

comprometido pelas condições do atcndimentodos nsuárioseummelhor

tempo, pois quando da ocorrência de controle através da infonuatização do
chuvas a água bruta toma-sé barrenta setor.

CORREIO DO-POVO ió Jal'aguá'do Sul, 7�de'julho de 199-3 -

Jaraguá do Sul - A nova

administração do SAMAE (Sistema
Autônomo Municipal de Água e

Esgoto)de Jaraguá do Sul apresentou
um amplo relatório, descrevendo as

condições atuais em que se encontra

o órgão. De acordo com o relatóriô;
'.fica-se que a capacidade de
tràtamento d'água, nomunicípio, não
foi ampliada desde 1985. A vazão

DljÍXima alcançada atualmente atmge
125 litros/segundo, quantidade que
teoricamente seria suficiente para
abastecer uma cidade com 40 mil
habitantes - número cerca de 50%
norque a população de Jaragná do

e o sistema opera com deficiência, I

reduzindo a capacidade n0O1181.
São 3 os reservatórios existentes

nomunicípio, que distribuem a água
pelas várias regiões, além de 7mini

sistemas, responsáveis pelo
atendimento de 1.700 ligações,
contemplando49milmetros lineares
de rede. Segundo os novos

administradoresdoSAMAE. umnovo
reservatório está sendo implantado,
na tifa Blesing, este com capacidade

. demillitros.
Ainda conforme o relatório atual,

omunicípio encontra-se no seu limite
extremo, contrariando na prática os

elementos teóricos detcrminados cm

Convite
A PAJOST,Construções
Ltda convida os Srs.

empresários �. público em

geral a participarem da
7a Feira da Malha
de 9' a 25 de julho.
Visite nosso estande
de apresentação do

�

Jaraguá Shopping Sul.

Informações
fones: 71-2357

I 72-3229
CONSTRUÇÃO
=_. E VENDAS

':�III ��#Ii1il.AJI§fi.�S··�·)
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Parabéns Corupaenses c

Hino à Corupá
Letra e Música: .losé Slumlnskl

Arranjo: Acáclo Santana

,e
Corupá, nossa linda teima

Corupa, no vale e na serra

Corupá doverde das matas,
Das cachoeiras. fontes e cascatas.

Corupá, cidade querida
É para nós, ósol d a vida,

Corupá, a nossa gratidão
Parabéns de todo cora�ão.

deassinarcheques ou documen tos.
em entrevistas para emprego. na

hora de conhecer pessoas novas

ou em festas. No entanto o

problema começa a surgir.
mesmo, quando as peSSOaS
começam a evitar as situações em
que ficam -ansiosas, t�;
pensamentos negativos emedo de
parecerem ridículas ou

inadequadas. .:}<
O fóbico social tend�) I

consumir álcool ou calmantes em

grande quantidade na tentativa de
"enganar" os sintomas, pois o

álcool diminui a ansiedade edeixa
a pessoa mais desinibida. Cerca
de 20%dos fóbicos deseßvolvem
o alcoolismo e se tomamviciados
em tranquilizantes, É importante
lembrar que cerca de 50% destas

pessoas se tomam depressivas e

nesses casos é indicada a terapia
utilizando antidepressivos �
acompanhamento médico.

:.

Brazlatina - A fobia social é ansiedade. onde a pessoa tem um

um sintoma de ansiedade, Um medo exagerado nas situações em
meioexagerado deehamaratenção

-

que é o focoda atenção. tais como:
e de ser julgado pelos outros é a dar aulas, ir a festas, paquerar ou
principal manifestação desta falar no microfone. Nestas

�doença. que em muito difere de situações as pessoas sentem um

uma inofensiva timidez. O fóbico profundo mal estar.

foge däs situações que geram Os tímidos podem ter os

ansiedade, apresenta pensamentos mesmos sintomas, porém a grande
negativos e alterações no corpo diferença entre os dois grupos é
como tremores, suores, rubor fa- que o fóbicoevita as situações em
cial e palpitações. que se sinta constrangido. mesmo

que isso prejudique sua vida

Na realidade não se conhece a profissional e social.
O perfil do fóbico social é bem

marcante, em geral ele é
adolescente ou adulto jovem,
maioria do sexomasculino, baixa
auto estima:filho único, solteiro,
poucos amigos e virgem. As

situações que revelam os fóbicos
sociais sãoas seguintes: as pessoas
se sentem julgadas e observadas

A fobia social pode ser quando comem ou bebem em

considerada um distúrbio de público, em aulas, nosmomentos

Entre flores e verde colina

Radiante, majesto a triunfar
. No Estado de Santa Catarina,
Engastado-na Serra do Mar.

O progresso em ti é constante
Tens na indústria, agricultura oi o t�u farol
() teu lema é seguir sempre avante,
Irradiando um futllro de escól.

O Imigrante é um marco na história

Força viva sempre, sempre a construir
Teu pasrado é coroado de glôria
De vitórias será teu porvir
Corupá teu povo unido que avança
Pela força de uma grande integração,
Em teus filhos existe a esperança
De fazer do Brasil grande nação.

CRIADO'rELA LEII\JllNIC.716/9O DÊ 12.07.90

OFICIALIZADO PI DECRETO N° 41/90 DE 19.0UO

HOMENAGEM:ERNFSIOFELIPEBLUNK -

Presidente do PFL

causa da fobia, mas um estudo
americanomostra queo-problema
atinge cerca de I a 1,5% da

população. Os sintomas aparecem
na adolescência ou no começo da

.

vidaadulta eamaioriadas pessoas
quepossuemfobia sãohomens de
alto nível sócio-cultural.

Tequi
Érico Gielow Neto

Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Luiz Alves Ademir Sprung

Despachante oficial do DetranlSC.. n"320/80

Emplacamentos, licenciamentos, transferências,
seguros, negativas-multas, etc.

Rua Erichl.eu, 30 (defronte àCelesc) - Fone 47-1218

MUSaraDduba-Se

RuaProf. SimãoNees, 778-
End. Telegráfico: SITRULA

Fone(0473)77-1134
Luis Alves - SC '

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

77-1130
Luis Alves --sc-_

Farmácia Unifar
Btjoutertas, perfumaria e

medicamentos em geral
Rua Prof Simão Hess, 495 - Fone 7"Jt.

1153
Vila do Salto - Luiz Âlves - se

Produção e Comércio
de Bananas Schappo .

Produz, compra, vende bananas
de boa qualidade

.

Fone (0473) 77�1l45 .. Luis Alves �SC

II

,

AngeloMotos
Pouca coisa é necessário p_ara serfeliz� bastà

apenas•..
.

Sorriso nas olhos eAmorno coração
Seja confiante pense positivo

Rua 1 i deNovembro -em frente àpadaria
Musaranduba-Se

Kleis Comércio e

Representações Ltda
Toda a linha de produtos agropecuários"

- Material de construção Q
- Móveis e eletrodomésticos

'<

- Distribuidorde gêneros alimentícios
RuaPauloKraisch, sinD -Fone (0473) 77-1198

Luis Alves ... SC

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

Óculos de grau, pulseiràs, jóias e relógios.
Rua 18 de Julho, 1033

Luis Alves - SC

.'

I

,

LOja Baumgarten Restaurante doAriúCooperativa
Agrícola Mista
Jurifi Ltda.

II Aceita-se reservaparafestas de batizados e
- ,

/

aniversários
, A partir de agosto também serviremos almoço

aos domingos

Relojoaria - Confecções
- Fotos

Revelação na hora de

fotospara documentos
Rua 11 de Novembro,

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

ARROZPARBOILIZADO
"Primo" e "Juriti"

Rua 11 de Novembro; 665 -

Fone (0473) 79-1130
Telex (474) 223 JURl-Massáranduba - SC

Rua 11 de Novembro, 362 - falar cl OSDi
Fone 79-1370

li
Massaranduba - SC

CORREIO DO POVO - Ja."aguá do Sul, 7 de julho de 1993
� r .
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Jaraguá do Sul- Com a trans

ferência da última rodada da se

gunda fase do campeonato
catarinense, o Juventus, do técni
co Picolé, levou um prejuízo con
siderável, haja vista que a delega-
ção viajou até a cidade de

Araranguá e o jogo não aconte

ceu, apesar dos protestos dadire

ção do clube. Por outro lado, al
, (�ns atletas que tinhampequenos

problemas de saúde puderam se

recuperarplenamente para o jogo
amanhã.

Picolé confirmou a presença
deAleirem lugardeLuizinho e de
Zé Mário, substituindo Gilvan -

os dois laterias suspensos pelo 30
cartão amarelo. O técnico

juventino disse que aguarda até

r:amanhã urna posição do departa-
mento médico do clube, quanto a

. C9ßwçãode jogo dojogadorLívio.
O atleta sentiu ontem urna contu

sãp naperna e seestiver recupera-

do, sairájogando amanhã.
A equipe está motivada a tra

zer aclassificação, segundo o trei - .

nador informou ontem à noite,
pelo telefone. "Só a vitória nos

mantém na competição e os joga
dores estão determinados a con

quistar esse resultado positivo",
afirmou José Manuel Ricardo
"Picolé" .

Campeonato
Brasileiro

O técnico da equipe juventina
temcontrato com o timedeJaraguá
do Sul até o final do ano. Ele disse
ontem que já recebeu duas pro
postas, uma de uma equipe de São
Paulo e outra do Paraná, para
dirigir equipes durante o campeo
nato brasileiro neste ano. "Mas
ainda estou mais preocupado em

conquistar esta classificação para
o nosso Juventus", disse ele, sem
deixar de ressaltar que se for pro
curado novamente vai estudar o
assunto.

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de
Guaramirim

DECRETO N° 053/93

Ab,. CrUlloSup'_�nltll' no Valor de CrS 810.000.000,00.-
liktorKleine, Pr�/dloMUII/dplll deGutullJllirim, no liSO de suas atrlbu/flles

DECRETA: .

Art. 1° - Fica aberto um crédito Suplementar, no valor de crS 820.000,000,00 (Oitocentos e Villte
Milliões de Cruzeiros) para reforço nos itens Owam�ntários abaixo descritos, constantes do Orçamento
Municipalaprovado pela Lei nO 1.610 de 29 de Dezembro de 1992:

0301 - Set.... de Expediente, Mal. Com. e Serviços Genl.
030702120)8 - Manutenção do Setor de Expediente. Mal. ComWlicação e'SelViços Gerais.
3120-MateriaideCOnsumo crS 12.000.000,00
3130 - Serviços de Terceirose Encargos , crS 32.000.000,00
3230 - TranCerências e Instituições Priv... : c crS 85.000.000,00 .

0303 - Sd« de Esportes
084622420 I O • Manutenção Setor de Esportes
3110- PessoaJ crS 40.000.000,00
3120 - Material de Consumo crS 5,000.000,00
3130 - Serviços deTereeiros e Encargos......................... .. crS 50.000.000,00
0305 - Sd« de Seguraß\2
Oó301742013 - Manutenção Setor de Segurança
3120 - Material de Consumo........................... .. crS 5,000.000,00
0401 - Selor de Tesouraria'
030803220 I 5 - Manutenção Setor de Tesouraria
3130 - ServiçosdeTerceirose Encargos............. .. crS 70.000.000,00
0701 - Selor de Saúdo
13754282032 - Manutenção do Setor de Saúde
3230-Transferénciasalnstit. Privadas................... . crS 500.000.000,00
0702 - Solor do Assl.l�nda Social
15814862033· Manutenção do Setor de Assistência Social
3120- Material deConsumo : crS 1.000.000,00
3130 - Serviços deTerceiros e Encargos............ .. . crS 20.000.000,00
Art. ZO - Os recursos para abertura do presente Crédito Suplementar. provém da anulação do ítem

abaixo relacionado:
9999 • Reserva de Conllngôncla
99999992999 - Reserva de Contingência
9999· Reserva-de Conungência.i.c.c.v., . CrS820.000.oo0,00
Art. lO _ Este Decreto entrará em vigor na data da sua Publicação, revogadas as disposições em

contrário.-
Guaramirim, SC 304,)IIIIIIo'4e 1993.

ViclorKleine

PrefeitoMunicipal
Jtür Tomeíin

Secretorte deAdmínistraçdo

Jaraguá do Sul- A 5" rodada
do returno do campeonato da 1·
Divisão de Amadores de

Jaraguádo Sul teve 25 gols mar
cados em 5 jogos, apresentando
uma dasmaioresmédias do certa
me até agora. Os destaques foram
a goleada do Botafogo sobre o

Malwice, na casa do adversário,
por 11 x 1 e o empate do Amizade

com o Caxias, último colocado,
por O x O.

O Cruz de Malta, que folgou
nesta rodada, ainda é o líder do
certame com oito pontos ganhos,
a frente de Juventus, Estrella e

Amizade que têm 6 pontos cada
um. Outro resultadoquemarcou a

rodada foi o empate de Juventus

CLASSIFICAÇÃO DA 79 DIVISÃO
elas!> Equipe' PG J .JJ E D GP Ge SG

1° Cruz de Malta 8 4- 4 O O 8 3 5
2° Juventus 6 5 2 2 1 9 6 3
3° Estrella 6 s 2 2 1 8 5 3
4° Amizade 6 5 1 4 O 4 2 2
5° tsotarogo 5 4 2 1 1 15 4 11
6° JoãoPessoa 5 4 2 1 1 8 5 3
7ó Alvorada 4 4 2 O 2 6 5 1
8° Guaram 3 5 1 1 3 6 10 -4
9° Aliança 3 5 1 1 3· 5 11 -6
10° Malwice 3 5 1 1 3 6 19 -13
11° caxras 1 4 O 1 3 O 5 -5

CLASSIFICAÇÃO DOS f\lSfJIRANTES
,

ctass Equipe PG J V E D GP Ge SG

1° Botafogo 8 4 4 o O 13 4 9
2v Amizade 8 5 4 O 1 9 3 .. 6
3° João Pessoa 7 4 3 1 O 15 2 13
4° Alvorada 7 4 a 1 o 12 1 11
::IV Estrella R ; 3 O -2 4 4 O
6° Aliança 4 5 2 O 3 8 9 -1
IV Cruz de Malta 4 4 2 O 2' 6 7 -1
8v Juventus 4 5 2 O 3 6 15 -9
!:IV Malwlce 2 5 1 O 4 2", 12· -10

10° Caxias O 4 O O 4 4 12 -8
11v Guarani O -5 O O 5 O 10· -10

eEstrella, empleno JoãoMarcatto,
por 2 x 2.

- .

Nos Aspirantes, os líderes são

Botafogo e Amizade com 8 pon
tos ganhos. As duas equipes já
estão classificadas para a fase fi
nal do certame, na categoria, por
serem o campeão e vice do 10
turno - O Amizade venceu a pri
meira fase.

79 Divisão
Resultados da 59

rodada do 22 turno

Juventus 2 x 2 Estrella

Malwice 1 x 11 Botafogo
Alvorada 3 x 1 Guarani

Caxias O x O Amizade

João Pessoa 4 x 1 Aliança

Aspirantes
Resultados da 52

rodada do 22 turno

Juventus j x O Estrella

Malwice O x 1 Botafogo
Alvorada 3 x O Guarani

Caxias 1 x 3 Amizade

João.Pessoa 3 x O Aliança

j
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Comitê Feminino da Aliança
No próximo dia 13 de julho acontece a segunda reunião do

Comitê Feminino da Aliança por uma Nova Jaraguá, que estevi' em
evidência no período eleitoral do ano passado. A primeira reunião
aconteceu no dia 29 passado com íl presença de 22 senhoras. O
objetivo é continuar com as informações sobre Saúde e Saneamento
Básico nas comunidades, durante todos os quatro anos do mandato
da atual administração, "isso para que não digam que só aluamos
em período eleitoral", disse uma das líderes do movimento.

Campanha do Vidro
O ex-presidente do Rotary Club de Jaraguá do Sul. Eduardo

Horn, fez a entrega de um cheque no valor de Cr$ 83.445.500,00,
ao prefeito municipal, ontem pela manhã. durante a entrevista
coletiva à imprensa. Este foi o resultado da última campanha de
coleta de vidro para reciclagem, encampada pelo Rotary Club e que
agora será coordenada pela prefeitura municipal. Foram coletadas
43 toneladas durante os últimos 7 meses. em cerca de 15 locais
diferentes. Este trabalhofoi realizadoemconjunto com osmunicípios
de Corupá e Guaramirim. Os recursos entregues à prefeitura serão
empregados em melhorias para as creches municipais. O material
a ser reciclado foi vendido para uma empresa de Porto Alegre e já
é a quarta remessa feita pelo Rotary Club local.

Colégio São Pedro
O Sr. Lauro Fröhlich, Presidente da AFP - Associação de Pais e

Professores - doColégioEstadual SãoPedro, dobairroGuamiranga.
emGuaramirim, apresentou os númerosfinais do resultado da festa
julinapromovida pelocolégionoúltimo sábado, dia 3. A arrecadação
bruta foi de Cr$ 141.335.000,00, sendo que a renda líquida atingiu
Cr$ 58,5 milhões. Ele agradeceu aos pais, professores e demais
integrantes da comunidade local pela participação e destacou a

perfeita harmonia entrea diretoria da APP e a direção da escola,
o' ressaltando o trabalho do diretor, Perfeito Joaquim de Aguiar.

Projetospara Educação
Já passa dos Cr$ 123 bilhões a previsão de custos do Centro

Poliesportivo, projetado para Jaraguá do Sul, a preços de julho. A
base de avaliação é a evolução do preço do CUB (Custo Unitário
Básico). Com esse valor o prefeito Durval Vasel remeteu ao

deputado Paulo Bauer. Secretário da Educação, Cultura e Desporto
do estado, oprojeto arquitetônicoda obra. O prefeito também propõe
ao secretário a cessão definitiva ao município do Ginásio de
Esportes ArthurMüller, cujo contrato de comodato, por dez anos,
está se encerrando. Um outro pedido encaminhado à Secretaria da
Educação é o que pede análise de projetos de quadras cobertas em
várias escolas e colégiosmunicipais. Seriambeneficiadas as escolas
municipais de l° grau Cristina Marcatto, Rodolpho Dornbusch,
Jonas Alves de Souza, Vitor Meireles. Santo Estevão, Alberto
Bauer, Antônio Ayroso e Ana Towe Nagel; a escola básica Elza
Granzotto Ferraz e os colégios Heleodoro Borges, Euclides da
Cunha, Ju)ius Karsten, Roland Dornbusch, Abjon Batista e

ProfessorJosé Duarte Magalhães.

MARMORARiA KRAisCH
INd. E COM. lTdA

Mármores, granitos e pedras naturais
Rua 28 de Agosto, 142 - Fone 73-0522 - Fax 73-0307
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'Pérguntas ao Prefeito'
Esclareça as dúvidas .

Cobre as promessas .

Faça' a sua solicitação .

A. partir de agora os leitores da região terão u
'

canal aberto com os prefeitos de todas as cidad
circunvizinhas.
Você de Jaraguá do Sul, Massaranduba, Luf

n

Alves, Corupá, Schroeder e de Guaramirim, façaI
a sua pergunta através de carta. Pergunte o que
você quiser saber do prefeito de sua cidade.
CORREIO DO POVO vai até a Prefeitura e

administrador do seu município irá respond
pelo Jomal, ,todas as quartas-feiras.
É ,um canal direto entre o Povo e o PoderPúblicq
Mande sua carta para:

CORREIO DO POVO

. "

"Perguntas ao PrefeIto
Mal. Deodoro da Fonseca, 122

Av.
Caixa postal n� 19

Jaragu� do Sul - SC

CEP - 89251-970

/ CORREIO DO POVO
Mais uma vez largando na frente.
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