
Fone: 71-0091
_

Nliofechamospara
almoço

Bocas de lobo

/ Invenção é

solução do
mau cheiro
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Dólar
Paralelo

Compra(4/8) CR$79,40
Venda(4/8) CR$79,90
Fome: HF Assessoria

Turismo

Compra(4/8) CR$77 ,50
Venda(418) CR$79,10
Fome: BB

Comercial

Compra(418) CR$72,993
Venda. (4/8). CR$72,994
Fome: BB

TR
4n a418 .30,56%
5n a5/8 32,23%
URR

,2/8 CR$42,79
Poupança.-
Índicep/4/8 31,2128%
CUS (julho)
Engenheiros .. Cr$14.475 .207 ,89
Salário mlnimo
Fevereiro Cr$1250.7oo,00
Mm·ço/Ablil....Cr$I.709.400,00
Maio/Junho Cr$D03.3oo,OO
Julho Cr$4.639.800,00
Agosto CR$5.534,OO

VENDEDORES
VENCEDORES
�1JMÃo.....���.!L�
"araluai do Sul e região

Ambo. o. sexoa, mesmo sem experiência,
me. com vontllde e cletermlnaçio de

vencer.

OFERECE.�E· �IGE·SE
Treinamento, 2. grau completo,
Indlcaçlo de malorlclade,

clientes e facilidade de
possibilidade de' comunlcsçlo e

ganho ilimitado. \dlsponlbllldade
para Infclo
Imediato.

cu=::V�'��':'f:\.f= •

... tel'.e.'.. 17 hor
... - R.""•.

...-.-
,..,. cio Sul- SC

,

-.' -�-
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Objetivo dos hospitais é melhorar qualidade do atendimento, saneamento financeiro e se poss{vel
superávitpara investimentos

Plano vem salvar os hospitais da cidade

Hospitais lançam o

plano União Saúde
Hoje à noite

será apresentado
a imprensa de

Jaraguá do Sul e

região o plano
União Saúde dos hospitais São José e

Maternidade Jaraguá.Oplano vai cobrir
desdeconsultasaté internações, exames
e cirurgias, dentro das aptidões dos

hospitais e será dividido em três

categorias distintas: econômica, espe
cialeexecutiva.

resultados positivos, de acordo com o

diretor da empresa, Alfredo Ferreira.
O lançanmtooficial será feitoamanhã,
também à noite.

Para os dirigentes dos hospitais o
plano de saúd€ é a única forma de
viabilizar a manutenção do
funcionamento dos hospitais,

Página 8

O União Saúde está sendo

implantado pela empresa F&B
Associados de São Paulo, que já pôs
em prática planos idênticos em várias
cidadespaulistaseque temapresentado

Porte Pago
DRlSC-ISR
58 -161181

Política

Vereadores
filiam-se ao

PfBdeVasel
OntemànoiteoPTB de Jaraguádo

Sul celebrou, emjantar, a filiação de
três vereadores doPMDB de Jaraguá
do Sul, além de um suplenteà câmara
edovice-presidentepeemedebistano
município. Agora Vase! já tem sete

vereadores na bancada petebista e

espera novas filiações. Página 3

Economia

Mudançasdo
govemo nao

são notadas
Apenas uma pequena quantidade

de cheques de Jaraguá do Sul foi
devolvidaemdecorrênciadamudança
docruzeiropara cruzeiro real. Grande

parte dos comerciantes locais

respeitaram seus clientes e não

depositaram os cheques, Tambémnão
há problemas com o preenchimento
dos cheques em cruzeiros reais.

Página 4

Aposentados

Pagamentos
começama
serefetuados

Desde segunda-feira (2) osmais de
11 mil aposentados e pensionistas de
Jaraguá doSul, Corupá eGuaramirim
estão recebendo o pagamento dos
benefícios depositados pela
previdêmcia social. Omontante pago
a essas pessoas representa 2,39% do
total de CR$ 4,2 bilhões, pagos no

estado.' Página 4
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Reminiscências

BaependinoAntigoSchuetezenhaus (1)
Quando se fala em Baependí

associa-se automaticamenteã lem
brança a Sociedade de Atiradores
"JARAGUÁ", dos idos de 1906,
que é quando esta foi fundada e

tinha séde em terras doadas pelo
Coronel Honorário da Guarda

Nacional, BernardoGrubba, aí na
Rua 4 (Pres. Epitácio Pessoa,
1.287), onde está o estabeleci
mento do sr. Hellmuth Heinrich
ErichGoetke, irmão da esposa do
Comendador Heinz Rodolfo
Kohlbach e familiares.

Aquelaprimitiva sociedade de
atiradores, durante cerca de 24
anosmovimentava esportivamen
te a aldeia que se transfonnaria
numa trepidante cidade, por duas
vezesmodificava o "stand"de tiro
e as vitórias estrondosas dos reis
do tiroeram festejadasnum salão,
defronte,àmargensdoRio ltapocú,
de Hermann Enke até que o

"Schutzenverein" adquiriu uma
área de terra, no outro lado do

principal rio que atravessava a

cidade - na goiabeira - os sócios
liderados por Reinoldo Rau, no
começo rui década de 30 e, se

construiu a nova séde, onde acon
teceram as festividades desta re

miniscência,
A Sociedades de Atiradores

"Jaraguá", ao longo de sua exis
tência teve paralizadäs as suas

atividades, em virtude das guer
ras de 19"14-18 e de 1939-45.
Esteúltimoperiodo deguerra teve -

maior repercussão na vida
associativa, não obstante a exis
tência já de elementos teuto e

ítalo-brasileiros, que tudo fize
ram para postergar as medidas
contra a sociedade pelo estado de
beligerância entre o Brasil e a

Alemanha.
Como 'aedificaçãoera uma das

maiores, socialmente falando,
além da perseguição aos

originários doeixoBerlim-Roma
Tóquio, o seupatrimôniopassoua
ser motivo de cobiça de grupos
para tomarposse, um e outro e um

terceiro ou quarto, uns mais ou

trosmenos driblavam na conquis
ta do troféu, elaborando atas,
modificavamestatutos,mudavam
de nome e transferiam o ativo e

passivo até chegar-se, como afun
damento do naviomercante brasi
leiro para o nome BAEPENDÍ.

Este capítulo deverá ser moti
vo de seguidas apreciações para
resgatar o período conturbadopro
vocado por uma guerra que envol
veu o Mundo.

A foto que ilustra esta remi
niscência pertence ao álbum de

recordações de GETÚLIO
BARRETO DA sn.VA. Ela foi
feita 12 anos depois de seu fecha
-mento, Uma festa junina, das
muitas quealí se realizavam e que
deixaram sinceras saudades, pois
muitos associados já não fazem
mais parte desta vida terrena e as

instalações sociais seusavammais
do que hoje, quando se oferece
urna ampla gama de atividades

que não estão sendo utilizadas
em toda sua plenitude. O comple
xo social-esportivo hoje é como a

cidade: nahorado almoço eno fim
da tarde o movimento é tal que
todo o mundo se atropela. Passa
dos aqueles instantes, você pode
passear em plena rua. Vamos à

fotografia: ela é de 1956 e o salão
estava tomado de dançarinos à
moda caipira - todos improvisá
dos, é claro - da elite jaraguaense:
Falando com a sra. Íria, Getúlio e

Murillo, lembraram saudososesse

momento, reunindo gente de to
dos os quadrantes do estado.

Da !! para a !!_, posam: JOSÉ
FRUCTUOZO (nat. de São João

"Batista) falecido e SILVIO

MARQUARDT (Jaraguá); AN
TONIO (leo) ZIMERMANN

(Gaspar) falecido e ÍRIA (Ro
deio);MURll..LO BARRETODE
AZEVEDO (Curitiba..) e

ADALGISA (Lila) PIAZERA

(Jaraguá); AROLDO SCHULZ

(Joillville) e ODETE (Curitiba)
falecida; GETÚLIO BARRETO
DA sn.VA e VALDA, ambos de
Florianópolis.

Naquele tempo desenvolvia
se lUn intensomovimento social a
que os associados compareciam
maciçamente, mesmo quando as

apresentações e osbailesnão acon
tecessem aos sábados. As grandes
orquestras nacionais e estrangei
ras, de passagem por Santa

Catarina, levavam os dançarinos
a dançaraos domingos, quartas ou
sextas-feiras. E ninguém recla
mava.

Fritz 1'011 Jaraguá - 8/93.

A Saúde em L
/:

o lugar
A CartaMagnaall1lblliaoEstadoasatribllições

- obrigações - para com a Educaçõo e a Saúde,
entre outras. dos brasileiros, brasileiras e

brasileirinhos (as). Cobra (bem) por um serviço
que não cumpre. O estado brasileiro deve gastar
boa parte da verba destinável ao bem estar da

população com a propaganda do que deveria

efetivamente executar.
Foi criado o imposto sobre o combustívelcom

apretensafinalidade demanterem-se asestradas,
efala-se mais do que nunca em privatização das
mesmasparafacilitar -e viabilizar - amanutenção
eficaz. Cada automóvelJá vem compesados ônus
para o comprador, é paga licença anual para
trafegar - emanterem-se os leitos carroçáveis - e

na real, nada... li guisa de estrada, constituiu-se
aTransamazôntca; ligandanadaàcoisanenhuma.
E a Educação? Nos países de }Omundo (quase)
todospagampor ela. O Brasil arrecada em cima

das escolasparticulares - muitas, em regime de

competição primeiromundista -, e patrocina a

deseducação do assalariado, a começar pela
desvalorização do nível de escolaridade dos

professores. refletidanos baixos saláriospagos à
classe: causa Oll efeito do massacre à massa dt:
alunos das escolas públicas? Vamos privatizar
todo o ensino?

A Saúde é =um caso sério ... Milhões de
assalariados são descontados nafonte - embora
nem sempre essafonte (criminosamente) repasse
a verba para o erário público, o que não é

problema do trabalhador -, sonhando com

assistência médica, auxílios, aposentadoria
digna.: Mas o INAMPS - ou qualquer outro
nome que tenha, já que troca de nome como a

moeda -, por não privtlegiar atendimento

condigno, abre brechas para a previdência
privada, a nível de assistência médica ou, até,
aposentadorias...
Até quando o governo vaifingir que governa

e, nós, que somos governados? Há menos de 7
anos de completar500 de "descobrimento". será
que o Brasil - leia-se "governantes" - não vai

deixar de brincar de Colônia e� a sério,
transformar este imenso e rico continente na

terra do leite e do mel?

No País da Fantasia
,

Não é propriamente a política
que afunda o País, mas sim os polí
ticos quemuito falamepouco fazem
e quando fazem é para sí e para os

seus. Nada para o povo, para o qual
deveriam trabalhar. Mas, eles não

representam o povo, na verdade,
mas o poder econômico que os

elevou ao patamar aonde se encon

tram.

Por exemplo: ninguém faz nada

para aomenos seguraresta inflação.
Não há um plano, um estudo, algu
.ma idéia que venha em proveito da

soluçãodesteproblema tãocruciante
para o povo brasileiro,

Homens ,e partidos da política,
assim como a maioria da classe

trabalhadora, consideram conquis
ta quando votaram e aprovaram a

diminuição da carga horária de
trabalho. Não levaram em conta de

que o que o Brasil precisa para
erguer-se é de produção, de mais
trabalho. Isto sim, aliviaria a infla

ção, pois quanto mais se produzir,
menor tendência terão os preços de
subirem. Mais trabalho seria tam

bém para os poderes legislativos
nos âmbitos federal, estaduais emu
nicipais, uma vez que não há nada

que justifique esse recesso de julho.
Não há razão para que se dê mais
descanso àqueles que muito pouco
fazem e que ganham bem mais do
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Por UdoLeal

que merecem.

Veja bem o exemplo da Seleção
Brasileira de Futebol: mais descan
so do que treinos. E o resultado aí
está. Marmanjos endeusados pela
imprensa, vestindo o verde/amarelo
de que nada se orgulham, jogando
emcampo um futebolmedíocre, sem
classe, sem raça, sem jaça e sem

nenhuma vontade. Depois de um

empate e uma derrota

decepcionantes, enfrentam a

fraquíssima Venezuela e, embora

ganhando, mostraram um futebol
sem arte, sem destreza,sem habili

dade, sem civismo. Mas enquanto
isto, o técnico não sugere mas,

descanso, mais descanso e enquan
to isto, os moleques jogarão menos
ainda e "quanto pior, melhor".

Observem bem o exemplo da

modificação do nosso minguado
,
cruzeiro. Cortaram 3 zeros e acres

centaram o Real. Mas, o real pode
ter duas origens: realeza ou realida
de.

Na situação de miséria em que
se encontra o nosso dinheiro, carco
mido peZo câncer da inflação, o cor
te de três zeros nada resolve, pois
ainda precisamos de 80 .cruzeiros
reais para trocá-lo por Um, apenas
Umdólar.

Mas, como dizíamos, oReal terá
por certo uma das duas origens: o
real proveniente da realeza ou o real

originado da realidade.
Na situação em que nos encon

tramos, se é de realeza teremos que
aceitar que é uma realeza esfacela

da, decadente, corrupta; se é de rea
lidade, teremos que convir que é
tuna realidade amarga, impostora,
espelhada pela inércia dos homens

que dirigem a Nação.

Outro exemplo: o governo per
mite que o aumento dos combustí
veis supere mensalmente o patamar
da inflação. Assim também aconte

ce comas contas de luz, deágua, dos
aluguéis e outros controlados pelo
poder federal: Enquanto isso, a in
dústria, o comércio, as prestações
de serviços de qualquer natureza,
também cobrem a inflação com as

suasmajoraçõesmensais. Apenas o
salário mínimo não pode subir o
suficiente para encobrir a percenta
gem inflacionária. Por que?

O que fica demonstrado e prova
do diante de tais situações, é que o

Brasil, pelos seus dirigentes, é real
mente o País do Carnaval. A nação
da folia, da bagunça. O carnaval das

fantasias, de muitas fantasias. A
fantasia é uma quimera, uma utopia
quemuito semostra, mas sem nada

representar. É algo bonito para os

olhos, mas vazio, oco, sem conteú
do. Sem valormonetário, sem valor

ético, sem valor moral.
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Filiação aconteceu ontem

Vereadores do
PMDB sefiliam
noPTB de Vasel
Jaraguá do Sul- Ontem à noite,

durante encontro das lideranças do

PTB de Jaraguá do Sul, foram
realizadas as filiações de três

vereadores, -um suplente e do vice

presidente do PMDB, na sigla
petebista jaraguaense. Marilse
Dornbusch Marquardt, Rodolfo

Guesser e Alberto Frankoviski

passam agora a integrar a bancada

do partido do prefeitoDurval Vasel.
Vase} afirmou ontem pelamanhã

que todos vieram para o PTB sem

qualquer condição ou exigência.
"São pessoas que têm compromisso
com as suas comunidades e uma vez
nasituação ficamais fácil de cumprí
los. Aqui também quero esclarecer

que esses vereadores não
-

foram

comprados de forma alguma, tenho
certeza de que a decisão deles deu
se em função da afinidade que temos

com os mesmo desde que
integrávamos oPMDB", declarou o
prefeito.

-

Ele discorda da versão de

oportunismo dos vereadores que
agora ingressam no PTB e diz que a

filiação efetivou-se por uma

preocupação que existe com as

comunidades que representam.
"Isto evidencia a representatividade
que temos à nivel de município e

região e pelo que o PIB representa
em termos estaduais, além do que,
enquanto os nossos opositores nos

criticam destrutivamente, o PTB vai

engrossando suas: fileiras" ,

declarou Vasel.

Agora, a bancada petebista na

Câmara de Vereadores passa a ter

sete vereadores - a maior entre as 4

que compõem o legislativo munici
pal.

Repercussão

Zontaconsidera fato
I

.. " .

como consequencra
Jaraguá do Sul- o presidente na manutenção da "Aliança",

da Câmara de Vereadores de mesmo que o PTB venha a ter a

Jaraguá do Sul considerou uma maioria dos vereadoresna Câmara.

excelente articulação a filiação dos "Todos sabem que temos a nossa

três vereadores da bancada parcela, significativa, de

peemedebista ao PTB. "Vasel já participação no universo eleitoral

pertenceu ao PMDB e isso foi um de Jaraguá do Sul e isso não vai

ponto fundamental para que as mudar pelo fafo do PTB ter ou não

conversações evoluíssem para maioria absoluta na Câmara",
este fato. Ele tem a simpatia destas disse.
pessoas e não chega a ser algo
muito surpreendente, haja vista que
assim os vereadores vão atuar com
mais amplitude", declarou Zonta.

Fim do Recesso

Zonta avaliou o primeiro
semestre legislative do ano como

Ele não vê com apreensão a muito posrtrvo, quando
possibilidade do prefeito importantes projetos foram

conseguir a filiação de mais algum apreciados e vetados sem que
vereador ao PTB, como um risco à nenhum ficasse pendente,
"Aliança por Uma Nova Jaraguá' ressaltando que o nível dos de

(PTBIPPRlPL), que elegeu Vascl bates mentcve-se a altura da

no ano passado. "Fomos o fiel da comunidade que os vereadores
'

balança em outubro passado, o representam.
que possibilitou a eleição do

prefeito e ele também sabe disso. Ele destacou que neste

Não vejo risco de que algum dos segundo semestre o legislative
nossos vereadores (do PPR), vá deverá analisar projetos dc funda

para o PTB, mas restam ainda dois mental importância como o Plano

no PMDB e talvez possam migrar de Cargos e Salários, o Regime
para o partido do prefeito". Único, além do projeto do Plano

Demaneira geral Zonta acredita 'Diretor do Município.
'CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 4 de agosto de 1993
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Reação

Garcia lamenta saída de colegas

(J)I SHOI')'INf; J)111IUU�Nrl'l�
ACONTECE NA CIDADE DE
JARAGUÁ DO SUL A ÚLTIMA

- r

NOVIDADE EM LANÇAMENTO
DE UM VERDADEIRO, CENTRO

DECOMPRAS

.Jilllil(,IIií SIlt)I'I'INt, SIll..

I� �ll�IS

1'4SSI! A lJSIWIUJlIl no (�ONHnlrI'O, SI!mmAN<�A I! LAZlnlOIJI! í! SI�I
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RUAMARINA FRUTUqSO (AO LADO DA COZINHA DO SES
INCLUSIVE AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

FONES: 71-2357 REALIZAÇÃO E VENDAS
.

72-3229

Jaraguá do Sul- Com a saída
dos três vereadores do PMDB, a

bancada de oposição ao governo
municipal passa a contar com

apenas 3 vereadores - dois do
PMDB e um do PFL -, ou seja
menos de dois terços do

legislativo. Além disso a filiação
do vice-presidente do diretório

municipal doPMDB de Jaraguádo
Sul, caiucomournabomba,pois da
margempara umadesestabilização
do partido.

-

Para o líder da bancada do

PMDB, vereador Pedro Garcia, a
saída dos companheiros foi uma

perda, j á que, segundo ele,
"tínhamos uma bloco bastante

PLANTÃO NO LOCAL

unido na câmara, além de serem

pessoas que o partido sempre
confiou. Eu acredito que houve urn

pouco de fragilidade política e

muita precipitação, porque nossas
reivindicações não deixam de ser

atendidas" .

Garcia disse ainda que, apesar
de estarvárias vezes comoprefeito
e secretários da prefeitura para
fazer as suas reivindicações,
"nunca fui convidado para
ingressar no PTB, isto porque eles
sabem que a gente mantém uma

postura de político honesto e

comprometido com-a comunidade
que me elegeu".

O líderpeemedebistana câmara
\

disse que não tem medo de ficar
sozinho na bancada do seu partido
porque acredita que "somente

construiremos dias melhores,
através de políticos coerentes e

comprometidos com as bandeiras

que o elegerem. Por isso, nem que
eu tenhade ficarsozinhonoPMDB,
mas vou respeitar a confiança que
a comunidade depositou em mim
dia 3 de outubro", finalizou.

AlémdePedroGarcia, abancada
peemedebista conta ainda com o

vereador Flávio Homburg, que é

funcionário da prefeitura.
IntegrantesdoPMDB afirmamque
ele está sofrendo pressões para
também transferir-se para o PIB.
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BCancos
não d:volveram mUitzos che�es I Mercado Fi19/2E,tf!!!..C?/ra

ruzelro rea nao -

Agosto, 1993

perturba comércio
Jaraguá do Sul - Todas as

agências bancárias e centros de

processamentos de compensação
de cheques trabalharam no sábado

para que os cheques emitidos em

cruzeiros, com data posterior a 3 1

de julho, fossem devolvidos sem

ônus para os correntistas Nas

cidades da região de Jaraguá do
Sul não foi diferente, mas segundo
a gerência doBanco do Brasil, não
houvemuitos cheques devolvidos.
Quase todos os comerciantes

retiveram os cheques para poste
rior trocacomosclientes, que agora
não é mais necessária.,

Ontem começaram a voltai' os

cheques compensados no sábado,
masnamaioria os que tinhamvalor

superior a CR$ 7 mil (cruzeiros

reais). Os bancos trabalharam

praticamente sómeio expediente e

o maior trabalho foi- acertar os

sistemas, dividindo por mil os

valores depositados nas. contas

correntes,

Apesar de toda a confusão,
vale lembrar que os cheques
preenchidos em cruzeiros ainda
serão aceitos pelas agências
bancáIiasatéodia29denovembro,
mas o correntista terá de tomar

cuidado comopreenchimento para
nãomultiplicar pormil os cheques
em cruzeiros reais.

De acordo com o presidente do
CDL (Clube deDiretoresLojistas)
de Jaraguá do Sul, ArnoBeber, não
estão havendo problemas com

relação ao preenchimento dos

cheques em cruzeiros reais, pois
"a população já está acostumada
a essas alterações", declarou.

Amanhã, às 12 horas, o CDL

realiza umareunião-almoço, com a

presença de trodos os gerentes de

agências bancárias da cidade para
dois pedidos principais. Um é para

que se adote um critério mais

rigoroso para a concessão de
talonário de cheques e o outro

busca o prolongamento do horário
de fechamento das agências para
as 16 horas, preservando-se o

horário de abertura, Este pedido
também já vem sendo feito por

empresários de toda a região da
Amvali.

Previdência FIESe será
Beneficios pagos na representada
região sornam 2,39%' emJaraguá

-
-

,
JaraguádoSul-Amanhãàs 16

Jaraguá doSul-Desde aúltima flrevidência. Para se ter uma idéia, horas, na Unidade de Formação
segunda-feira (2) o Ministério da do total arrecadado em impostos Profissional do Senai de Jaraguá
PrevidênciaSocialliberouCR$4,2 previdenciários no estado, 5,38% do Sul, serárealizada urna.reunião.
bilhões, para o pagamento de saem de Jaraguá do Sul e região. de instalação da Sub-

.

benefícios aos aposentados e Recadastramento Coordenadoria da FIESC

pensionistas de Santa Catarina. Juntamente com o dinheiro da (Federação das Indústrias do

Deste total apenas 2,39% vão aposentadoria, os beneficiários da Estado de Santa Catarina) para a

cobrir os beneficios pagos pelo previdência vão receber um região da Amvali.

posto da previdência de Jaraguá formulárioparaorecadastramento. A instalação oficial e

do Sul, que abrange também os Cada um deverá levar oforrnulárío reconhecimento da Sub

municípiosdeGuaramirimeõorupé. para casa, preencher em letra de Coordenadoria será feita pela
Ao todo são 11.238 beneficios forma e devolver no mesmo local presidência da FIESC, que

entreurbanoseruraisquetotalizam emquerecebeuopagamento. Caso provavelmente será representada
umrepassedeCR$ 97.121.179,00. não sej a preenchido e entregue porum dos dirigentes da entidade,
Esse valor é substancialmente este formulário, o Ministério da já que será improvável a presença
menor ao que arrecada o posto de Previdência Social irá cancelai' o do seu presidente, Oswaldo

Jaraguá do Sul para os cofres da pagamento do beneficio. Moreira Douat.

1!1.·.1•••••••••••·1•• 1•••••••�···.·•••6·••• · •••1 •••••··1 ••••••••••• ••••••:••1•••••••••••••11
Data UFIR

01/01/92 597,06

01/02192 749,91

01/03/92 929,53

01/04/92 1.153,96

01/05/92 1.382,79

01/06/92 1.7.07,05

01/07/92 2.104,28

01/06/93 25.126,35
"

01/07/93 32.749,68

4

- :Cc �,�_,-""..,_

EduardoO. Carvalho
28,91 3/8
30,56 4/8
32,23 5/8

32,40 6/8
32,44 7/8

312,349334
316,116086
319,f92088
322,914973
326,496995

Dia Peun, %

3/8
-

29,5545
4/8 31,2128
5/8 32,8911
6/8 33,0620
7/8 33,1022

o mês qlle agora entramos mostra-nos dos mais promis
sores em r.e laçãoàmudanças e novidades em nossojáagitado
mercadofinanceiro.
Iniciamos agosto com o "Cruzeiro Real". medida estrita

mente de caráter técnico que visa facilitar em nosso trato

diário com o dinheiro. A mudança de nome da moeda é uma
.

obrigatoriedade legal, sempre que a autoridade monetária

entender necessário cortar algarismos ouprovocar deflação
(tablita).
Pode atéparecer bincadeira, mas nossa inflação que hoje

supera a casa dos 1500% ao ano, já não cabia mais nas

máquinas de calcular. Os orçamentos e balanços de grandes
empresas privadas e governamentais já ultrapassava a mar-

/

ca do quatrilhão! Não resta dúvida, que a medida além de
.necessária no aspecto puramente prático, traz consigo seu

lado psicológico de tornar os bens e serviços da economia

mais "baratos;'. Não vamos, porém, nos animar demais.

afinal como nosso ritmo inflacionário em meados de 1996

deveremospromovernovo corte dos zeros. Ficamjáde sobre

aviso nossos legisladores no sentido de iniciar estudospara
escolha do nome da futura moeda que sucederá o Cruzeiro

Real. Fica já registrada a sugestão da coluna: "Cruzeiro
Realíssimo".
Ainda na primeira quinzena, assistiremos, ao que tudo

indica, a primeira grande derrota do governo no campo

político com a derrubadapela Câmara do vetopresidencial
anova lei salarial que repassa 100% do índice inflacionário'
para os trabalhadores. Sem entrar muito no mérito da

questão, pois já o fizemos na coluna anterior, podemos
observar que nossos politicos começam a tomar posição
visando a eleiçãopresidencialde 1994. Vota agora, contra õ
interesse dos trabalhadores certamente não trará resultados
eleitorais positivos.
Jápara a segunda metade do mês, o IPMF entra em cena

trazendo problemas. A justiça já começa a emitir medidas
limitares isentando Cidadãos brasileiros de pagar o novo

imposto. Comenta-se inclusive que o Procurador Geral da

República-pode pedir ao Supremo -Tribunal Federal sua

inconstitucionalidade. Além dos aspectos da bitributação,
juristas alegam que o imposto só poderia começar a ser

cobrado nopróximo exercício, ou seja em 1994. Além disso,
o lado mais grave da questão, prende-se ao fato de um

imposto de caráter provisório como esse, destinar seus

recursospara satisfazer necessidadespermanentes de inves
timentos Gomo saneamento básico, saúde e educação. Fica
me com a impressão de que quando o IPMF chegar ao fim,
cessarão recursos para áreas tão importantes.
Para os mais superticiosos, agosto é o mês maisperigoso

do ano ainda mais quando temos uma sexta-feira treze.

Portanto. recomendamos atravessá-lo com todo o cuidado
sem perder de vista as alterações e mudanças de fumo da

nossa economia.

Mês
I H ••.......•..••.•.•••.•••.•.••••> •........; ..;.� ·······•·•· ••·.·.·.·$�"�ti9Miijhri9 ••• •· .•• <••..•..•••.•• >. ··· ••••• •••> ...>·•. ·· ...•.;,i I

Valor ( Cr$)
janeiro
Fevereiro

Marçol Abril
Maio
Junho·
Julho

Agosto

1.250.700,00
1.250.700;00
1.109,400,00
3.303.300,00
3.303.300,00
4.639.800,00

(CR$) 5.534,00

A Loja de Brinquedos
e Bicicletas ..

Rua Domingos da Nova, 154 - Fone 71-3314
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 173 - Fone 71-1244

Jaraguã do Sul - SC
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T ES-,

Inácio Carreira

�<>sa..ic<>
e quando se chega tãoper-
to...
A tão propalada saúda

dapopulaçãopassa, eviden
temente,pelasArtes, eébom
quepreste-se atenção a este
fato, na ocastao de

prestigiar (ou não) artistas
elou arteiros. Ter uma- ci
dade que pinta, toca, 'dan
ça, representa.., Quanta
demonstração (seria) de

educação, cultura, saúde,
lazer...

Utopias existempara se

rem sonhadas...

Paranossasurpresa, sou
bemos que a vencei/ora do

Concurso do Vitralpara a

SCAR, Mârmdra Gonçal
ves (vejaMosaico, ao lado),
além de não ver sua obra

concretizada, não obteve

nenhuma informação do
_-

"por quê parou". Pressu

põem-se que aquelaSCAR,
direcionando investimentos
na construção do Teatro,
nãopossapreocupar-secom
isto, nomomento. Porém, o
artista vive da tentativa de

ver realizados seus sonhos,

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

"Não diga a um amigo o que você não diria a um

inimigoporque um amigo é um inimigo empotenci
al. E não diga nadacontra um inimigoque você não
diria contra um amigo - porque, algum dia, isto lhe
traráproblemas. Se o inimigo tornar-se amigo, você
ficará embaraçado. "

Maquiavel, in O .Príncípe,
••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,

MARMARA

GONÇALVES
BIENALNOSSASARTISTAS

Pesquisando o Indicador
Catarinense dasArtes Plásticas,
editadopeloMASC em 1988, além
dos nomes das artistas Vera
Trichés e DenyseM.Z.da Silva,
nossas conhecidas, deparamos
com os de Julieta Wiederkehr

Brüning, Pintora, Eloá

Westphalen Nascheweng, Dese
nhista e Pintora e Tânia Werner,
Pintora e Entalhadora. Onde an
dam estas nossas três artistas?
Estabeleçam contato, por favor.

MOSAICO agradece.

A artista plástica joinvilense
CRISANTOS foi a única
catarinense selecionada na IV

Bienal Nacional de Santos, com
objetos deborracha medindo 1,50
x 2m. Dos 2.700 inscritos somen
te 230 receberam o SIM do juri
composto por Nelson Aguilar,
Aracy Amaral e Rodrigo Naves.

Cristina trabalha com borracha
há 6 meses e promete ...

Mármara Rosa Martins Gon

çalves nasceu em 18 de dezembro
na distante São Luis, no

Maranhão, de onde mudou-se

paraoRio de Janeiro em 1965. Na

(ainda) Cidade Maravilhosa ela
concluiu o-curso do Magistério,
passando a ministrar aulas de de
senho e pintura para crianças. Lá
conheceu o professor Djalma De

Vincenzi, tido como aquele que
introduziu modernamente as ar-LINDA•..

tes do fogo no Brasil, cursando
pintura em porcelana e desenvol
vendo as técnicas de alto e baixo

vidrado, entre outras. Daquele
professorDe Vincenzi (de saudo
samemória),Mármaraadquiriu o
hábito salutar da pesquisa, que
não abandonou até hoje.

no I Salão Jaraguaense de Artes

Plásticas, em 1983; Coletiva dos
Artistas Jaraguaenses na Casa da
Alfândega, Florianópolis, 1985;
10 Prêmio do Concurso para o

Vitral da SCAR. em 1986; Ia
Coletiva de Primavera naGaleria
da SCAR, em 1987, além de par
ticipações em coletivas da AJAP
nos Natais com Arte e outras.

Em 1987 reiniciou atividades
como professora de Desenho e

Pintura, no atelier que mantém
em sua residência, à rua Miguel
Salai 35, fone 72 1684. Lá, além
do seu próprio; está promovendo
curso de pintura para as suas alu

nas, ministrado pelo artista plás
ticoFreddyEscobarVega. Atuan
te. Mármara participou do curso

"A Poética do Objeto como Estí
mulo Artístico", levado a efeito

pela artista plástica Linda Suzana
Poli emjulho passado. na SCAR.

em evento da Escola de Artes
Schwanke..

Pesquisando materiais para o

vitral da SCAR (o qual, infeliz
mente, ainda não foi realizado),
Mármara "descobriu"a resina de

poliéster, incorporando este ma

terial às suas telas.
Trabalhando com ácidos sobre

a porcelana, além do canetado,
lápis, biscoito, a própria
"massa"da porcelana formando

relevos, ela justifica o 20 lugar
obtido na la Mostra Nacional de
Criatividade sobre Porcelana, ob
tido em Joinville em 1986.

Embora achando queuma vida
é pouco para o fazer artístico;
Mármara pesquisa, faz arte e leci-

.

ona -_ainda encontrando tempo
para abrir espaço 'as novidades'

surgidas na cidade.
O futuro mostrará mais.-e

Linda Su:qna Poll, a nossa

querida professora de "A Poética
do Objeto ... " contente com a

premiação que obteve na 5a Mos
tra de Artes Plásticas de Goioerê,
PR: por contadoprêmio, vaiexpôr

Foram despachadas no último ano que vem ná Miguel Bakun,
dia 31 as malas-direta anuncian- capital paranaense. Fixou residência em Jaraguá
do o curso PINTURA EM do Sul em 1975, voltando a dedi-

CONTRAPONTO, a ser minis- car-se às artes plásticas a partir de
...... � .

tradodias24,25 e26deagosto, no 1980. Freqüentou a Casa da Cul-

salão do SESI, pelo artista plásti- tura de Joinville - a grande
co RUBENS OESTROEN. AI- A JA p "encubadora" dos talentos regio-
guém já deve ter recebido. Não nais - de 1981 a 1983: cursou

esqueça, são só 15 (quinze) vagas. HOJE, 18 :30 hora�, na SCAR. Desenho e Pintura comHamilton

Este curso já foi ministrado Da -SociedadeCulturaArtística,mais Machado.CerâmicacomDagmar
vizinhacidadedeBlumenau, com uma reunião da Associação Parucker e História da Arte com

amplo sucesso. Se você recebeu e Jaraguaense deArtistas Plásticos. Otto Francisco de Souza.

não tem ínteresse no curso. passe Se você é artista associado, parti- Participou do concurso para
a correspondência para alguém. cipa. Se nãoé associado.participe escolha do símbolo dos XXII Jo

Ajude a fazer de Jaraguá do Sul a também. Conheça a AJAP. divul- gos Abertos de Santa Catarina.
cidade - também - das Artes. gue seu trabalho. participe.

;
- obtendo o 2° lugar: também do

Maiores informações pelos fones Salão dos Novos Artistas. enl

72 0098 e 72 1215. • • • • • • • • • • • • • • • •• Joinville. 1980: obteve 0'1" lugar
CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 4 de agosto de 1993
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ésportivas
Paulo Ricardo Mac/lado

Guaramirim
1 aCorridaRústicaProf Luiz.Antõnio Rebetoto. a se realizar /10

prôximo dia 29/8/93, nasfestividades do município, com início

marcado para ás 8:30 hs, nas seguintes provas: 1.500 melros

feminimo livre, 800 metros masculino até 10 anos, 1.500 metros

masculino até 15 anos, 5.000metrasmasculino livre, 1.500metras
masculino acima de 40 anos (veterano). As provas serão a nível

municipal.

1" Taça GM de Voleibolmasculino efeminino. As inscrições
poderão serfeitas até 31 de agosto do correntemês, no setor de
esportes da Prefeitura Municipal de Guaramirlm: Início do

mesmo marcado para a 211quinzena de setembro.

r Taça Cidade de Guaramirim de Voleibol, Prof Dirceu
AntônioRebelato, categoria duplas. O localda competição seráno
clube Inside (próximo ao trevo). Inscrições no local ou cl Silvio

Decker no clube Inside, sendo o torneio disputado a nívelmunici

pal.

_-

Rápidas
* Enfim a seleção brasileira de futebol, conseguiu a primeira

vitória nas eliminatórias, está certo que ainda não jogamos uma

grande partida, mas o que valeu na verdade foi a vitória, que pelo
menos dará mais tranqüilidade à equipe trabalhar para a próxima
partida contra o Uruguai.

*Pelo torneioRio-SãoPaulo, Corinthians ePalmeiras, reviverão
.

a final do campeonatopaulista. Só que desta vez o coringãopromete
dar o troco, está com a corda toda com os novos contratados Valber,
Leto e cia ...

* Criciúma e Figueirense. Que jogo morno na segunda-feira,
heim? Mesmo assim as poucas chances de gol durante a partida
pertenceram ao tigre, o figueira mais uma vez decepcionou a sua

imensa e fanática torcida com um itttebol apático. E pelo lado do
Criciúma "Dauri", a grande revelação do futebol catarinense,
habilidoso e rápido.

Brasil, o melhor vôlei do mundo

Emocionante, vibrante, contagiante, assim pode-se falar do

nosso vôlei masculino.
Tudo começou na sexta-feira com a sensacionalvitória sobre a

Itália, equipe tri-campeã da LigaMundial, desde quando começou
a ser disputada, em 1990.

A vitória brasileira sobre os italianos, serviu para mostrar-lhes

que não fomos campeões olímpicos por acaso,já que emBarcelona,
os próprios italianos disseram que havíamos chegado ao título
olímpico porque não chegamos a enfrentá-los.

No sábado já disputando a final contra a seleção russa, que havia
vencido Cuba na outra semifinal, fizemos uma grande partida,
legítima de um campeão, os russos não poderiam segurar a deter

minação garra do selecionadobrasileiro, Com a participação ativa
da torcida brasileira, no ginásio do Ibirapuera, que parecia vir

abaixo a cada ponto brasileiro.
Os destaques brasileiros forammuitos durante a Liga Mundial,

mas a equipe principal formada por Paulão, Maurício, Carlão,
Tande, Giovane e Marcelo Negrão merece um destaque especial.

ASUACASA
". ESTÁ NO ZONTA

6

Time do Rio.da Luz mantém liderança

Cruz deMalta perde
1 o

ponto no returno
Jaraguá do Sul - Com a rea

lização da 8" rodada do 2° turno no
último final de semana, teve se

qüência o campeonato da I" divi
são de futebol amador da Liga
Jaraguaense, foram assinalados
12 gols em cinco jogos, com a

média de 2, 4 gols por partida. A
surpresa da rodada foi a derrota

do AmízadeemGuaramirim para
oMalwicepor I aO. Jáaequipedo .

Cruz de Malta ao empatar com o

Juventus em 3 a 3, manteve a

liderança.

O vice lider passou a ser o João

Pessoa, com a vitória sobre o

Botafogo por 1 aO.

CLASSIFICAÇÃO DA 79 DIVISÃO
Class EauiDe PG J V E O GP GC SG

1° Cruz de Malta 13 7 6 1 O 18 8 10
2° João Pessoa 10 7 4 2 1 14 8 6
3°· aoteroco 8 7 3 2 2, 19 7 12
4° Juventus 8 7 2 4 1 14 11 3
5° estreua 8 8 2 4 2 10 9 1
6° Guarani 6 7 2 2 3 10 13 -3
7°, Malwlce 6 8 2 2 4 7 23 -16
8° .' Amizade 6 7 1 4 2 6 6 O
9° Alv-orada 5 7 2 1 4 7 10\ -3
10° Caxias. 4 6 1 2 3 2 5 -3

11� Aliança 4 7 1 2 4 6 13 -7

CLASSIFICAÇÃO DOS ASPIRANTES

Class Equipe PG J V E O GP GC SG

1° João Pessoa 13 7 6 1 O 23 3 20
2° Estrella 1ff' 8 5

_ O 3 10 9 1
.
3° Cruz de Malta rn 7 5 O 2 9 7 2
4° Amizade 10 7 5 O 2 19 5 14
5U Alvorada 10 7 4 2 1 18 7 11
6° Botafogo 10 7 4 2 1 14 7 7
ru Juventus 5 7 2 1 4 7 17 -10
BU Aliança 4 7 2 O 5 10 , 13 -3
�v Caxias , 2 6 1 O 5 12 17 -5
10° Malwice 2 8 1 O 7 4 28 -24
11U Guarani 2 7 1 O 6 2 15 -13

Juven1us quer esforça; para a Copa SC
Jaraguá do Sul- Em entrevis

ta concedida ao CORREIO DO

POVO, o presidente do GE
Juventus Aristides Panstein, fa
lou a reportagem destejornal, que
o Moleque Travesso pretende
contratar três reforçospara as dis

putas da Copa Santa Catarina.
Trata-sedeum zagueiro, ummeio

campista e umcentro-avante, para

ocuparem os lugares de Mozer,
Livio e Eder, que deixaram o clu
be.

Por outro lado, o presidente
falou ainda que esta semana o

Juventus definirá sobre a partici
pação,junto com oMarcílioDias,
Joinville e talvez o Brusque, de
um quadrangular neste mês- de
agosto.

ASPIRANTES
Já nos aspirantes. a equipe do

João Pessoa se manteve na lide

rança, após a vitória de 2 a O sobre

oBotafogo. Na vice liderança cin
co equipes permanecem

emboladas, ambas com 10 pontos
ganhos.

72 Divisão
Resultados da ag

rodada do 22 turno

Caxias SC 2 x O SR Alvorada

SE João Pessoa I x O BotafogoFC

GE Juventus 3 x 3GECruzdeMalta

SER Aliança :l x I SSC Estrella

SER Amizade O x 1 Malwice FC

Folgo,,: SER Guarani

Aspirantes
Resultados da ag

rodada do 22 turno

Caxias SC 3 x 4 SR Alvorada-

SE João Pessoa 2 x O Botafogo FC

GE Juventus O x 1 GE Cruz de Malta

SER Aliança 2 x 3 SSC Estrella

SER Amizade 10 x I Malwice FC .

A cada Cr$ 800mll_ COß1JIIII, você _
cupom para COIICGI'I'8I' • uma linda ca E II1II.
dezena, de .....01, pela Lot... Federal.

�NTA ..

Construindo com você.
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I Ronda PöliclqL" llnvençõeselnventores Maravilhosos
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-

SOIuçãO defin itiva
ocorrência de atropelamento de sua filhaMeri Rose Laurindo, de 4 anos,
acontecido' as 21 horas da noite de domingo.

bA menina foi atropelada por um automóvel,Passat cor preta, que

p-ara as ocas â l btransitava no sentido centro/bairro e cujo condutor não parou para prestar - e- O Osocorro à vítima, que teve suas duas pernas fraturadas.
Emvistadoocorrido ter sidoànoite, não foi possível anotar-se onúmero

das placas, mas, sabe-se que é um Passat preto.

Valdi: C) Bom nas pedradas
O Valdi Patuscheski, da Tifa dos Martins, acompanhado de mais três

elementos, apedrejou o bar do Pedro Alves de Souza, às três-e-meia da

madrugadade domingo. Omotivo, não se sabe. O que se sabeé queoPedro,
dono do bar, não ficou nada satisfeito com a saraivada de pedras, que
causou alguns pequenos danos materiais ao seu estabelecimento. Foi à

justa e registrou a queixa centra o Valdi Pedreira. �

Zé Maria quer Sossego
Até que tá certo, pois, viver em tranqüilidade é um direito de qualquer

cidadão. Mas, o que acontece com o JoséMariaMinelli, é que sua ex,Nori

Jakub Minelli, não está de acordo e por isto o agride e o difama com

freqüência.
Deixa nisso, Nori! Sai dessa e parte pra umamelhor! vê se te manca e

larga do pé do Zé, pois, ele não tá mais a fim. Olha que o Zé já registrou
queixa e agora a justa tá de olho em ti. Segura, menina!

Outra de tirar sossego
AMárcia Soares, também é outra de tirar sossego e já faz um tempinho

que não larga do pé do Sérgio Luiz da Cunha, comerciante, que reside no
apartamento 132 do Edificio Jaraguá. A Marcinha, depois de armar um

baita fuzuê, ainda riscou a lataria do carro do Sérgio.
Sérgio diz que não é a primeira vez que amina vez isto, mas, nas vezes

anteriores nãohaviam testemunhas,mas agoraháoporteirodoprédio, que
acompanhou todo o escândalo da Márcia.

Fusca do Alcido detesta lambreta
Airton Viergutz, de EstradaRio daLuz, transitava tranqüilamente pela

referida, ali nas proximidades da Ceval, quando Alcido Lemke, que
tambémmora porali, jogou seuFuscabranco contra a lambretta deAirton,
provocando o inevitável acidente. E o Alcido nem sequer parou o seu

"pombinho" para socorrer o Airton.
Agora, o Delegado vai querer conversar com o Alcido, pra dar uma

checada nas suas intenções.

Automõvel X Ciclomotor
Disse o DagomarMüller, ao comissário de plantão da Delegacia, que

o João Sevignani, estava pilotando seu ciclomotor, cercando frango no

meio da rua, em Estrada Nova. Pelo jeitão do João, este havia bebido

bastante. Nas proximidades da casa do Dagomar,aconteceu o inevitável,
com o encontrão dos dois veículos. É claro que o ciclomotor levou a pior
e o João estatelou-se no chão. Dagomar, prontamente, resolveu socorrer,
auxiliando o João a levantar-se, mas este reagiu e tentou agredi-lo. Depois,
chutou e danificou o automóvel do Dago. É o que dá, quando se enche a

cara!
'

ROUIJas: nem todos compram
Tem gente por aí que, em.lugar de procurar as lojäs, acha mais prático

e bem mais barato fazer uma visitinha aos varais das donas de casamenos
atentas. Os amigos do alheio dão umamãozinha recolhendo todas as roupas
dos varais mas, sem levar os prendedores, para que assim, na próxima,
possa haver mais roupas para eles levarem.

Cuidado, gente! Não deixem os varais além do tempo necessário c ainda

fiquem de olho atento, P9is os recolhedores de roupas dos varais alheios

não têm dia nem hora para fazerem o seu servicinho.

MINISTRO ANTONIO BRITO
. MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
BRASILlA
TENHO PEZAR COMUNICAR VOSSA EXCELÊNCIA HOJE 30

COMEMORAMOS UM ANO REQUERIMENTO APOSENTADO

RIA TEMPO SERViÇOCOM COMPLETA DOCUMENTAÇÃO VG

PROTOCOLADO SOB N° 41/491953518 AGÊNCIA LOCAL INSS

VG ATÉ HOJE SEM SOLUÇÃO PT PELA EXPRESSIVA DATA

. ENVIEI FUNCIONÁRIOS INSS BOLO MORANGO COM VELA

COMEMORATIVO INCAPACIDADE DESIDIA FUNCJONAL PT

CORDIALMENTE
MURILLO BARRETO DE AZEVEDO - OABISC 0158

Av. Marechal Deodoro da Fonseca 97 conj. 01

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 4 de agosto de 1993

TRIMMM-;.... TRIMMMM..

A partir de agora o CORREIO DO POVO dispõe de um
telefone exclusivoparavocê anunciar, comprar, vender,

trocarno CP Classificados.
CORREIO DO POVO, o pritneiro da cidade a anunciar

gratuitamente o seu classificado, agora aindamaís fácil.

Utilize o CP Classificados, ligue

72-3363

A conhecida "Boca-de-Lobo",
aquele receptadordeáguas, insta
lado normalmente junto ao meio

fio, nas laterais das ruas, é uma
abertura direta dos esgotos e as

sim sendo, costuma exalar cheiro
forteedesagradável. E oseu norne

é "boca de lobo", exatamente pelo
mau cheiro, pois o lobo é um

animal que possui ummau hálito

insuportável.
Pois bem! Um dia em viagem

passando por uma cidade de mé
dioporte, JúlioManske, depois de
almoçar num restaurante, procu
rou um lugar com sombra para
estacionar o seu carro e ali des
cansarum pouco. E nãofoidificil,
pois, numa ruajá bempróxima ao
restaurante, à sombra de um edi
,ficio Júlio encontrou o lugar ideal
para o seu intento. E até estranhou

por encontrar tão facilmente o

estacionamentoque buscava.Mas,
logo encontrou uma explicação
para a sua estranheza, descobrin
do de pronto o porque de aquele
lugar estàr desocupado. Ali, bem
próximo a roda do carro, estava

uma "boca-de-Iobo", exalandoum
mau cheiro que não dava para

agüentar. Foi então, que lhe sur

giu à mente a idéia de solucionar
um problema que, segundo o seu

pensamento, não era dos mais
dificeis. Bástava um tempo para
insistir na idéia e bolar a solução.

Júlio Manske voltou para casa

para tratar de seus afazeres na

direção de sua empresa, a Indús-

Reportagem, redação e fotos: Udo Leal

tria, Comércio e Representações próprias prefeituras que possuem
ManskeLtda.comfábricadecou- fábricas de tubos; a firma

fecções de malhas em Jaraguá do Metalúrgica Menegotti, encarre
Sul e lojasemßalneärioCarnboriú gou-se deproduzirasfõrmas, bem
ePiratuba. Mas, a idéia de soluci - como de comercializá-las através
onar os problemas da boca-de- de sua rede de representantes em
lobo não mais lhe abandonou. todo o país.
Tempo depois, resolveu colocar Outra firma se encarregará de
seu plano em ação: ade construir sua produção em fibra, que tam
uma peça que pu�esse ser adapta- bémficabastante resistente emui
da às bocas-de-Iobo, que desse tissimo mais leve.
vazão ao recebimento das águas e A Secretaria de Obras da Pre

atédepequenosdetritos,masque, feitura Municipal de Jaraguá do
foradisto, permanecessefechada, Sul adquiriu uma dúzia de peças,
evitando não apenas a saída do � todas em fibra, para adaptá-las às
mau cheiro, mas também dos ra- bocas-de-Iobo

-

e assim procedê
tos e baratas. las ao uso experimental. Sua uti-

Júlio Manske fez o primeiro lização, de fato, está aprovando e

modelo da peçaemmadeira, para dentro embreve a prefeitura emi
que tivesse uma idéia bem real tirá um relatório de sua função e

daquiloquedesejavaproduzir.De- utilização, bem como o seu aval

pois, encaminhou ó invento ao de aprovação, facilitando desta

Registro de Patentes, para então, forma a comercialização do novo
começar a produzir a peça em produtoemoutrascidades. Aguar
fibra ou cimento, com total resis- da-se apenas que isto ocerra, para
tência às águas e detritos, à corro- que a peça venha a ser produzida
são e às intempéries. em série e-escala industrial.

Júlio bolou modelos maiores e E foi assim que, com a dedica-

meuores, alguns com funciona- çãoe inteligênciadeJúlioManske,
mento diferenciado, porém, todos as bocas-de-Iobo passaram a ga
com o sistema bascular. Isto por- nhar funções mais eficazes e me

que, a peça não se limita apenas ao
.

nos desagradáveis. Elas até que
uso em boca-de-Iobo, nas ruas, poderão continuar com o mesmo

mas também pode ser utilizada nome, mas deixarão de ser fedo
em residências e em indústrias, rentas. Serãomais limpas, menos
para captação das águas das chu- poluidoras e mais favoráveis à

. vas, calhas do telhado e outros saúde humana, pois não permiti-
fins. rão mais a livre circulação de

Como a referida peça pode ser ratosebaratas, comprovadostrans
. produzida em concreto e até pelas missores de dezenas de doenças.

Exclusivopura você.
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Hoje à noite será apresentado à imprensa

Hospitais lançam o

plano UniãoSaúde

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Guaramirim
DECRETO N° 060/93

Abre Crédito Suplementar no Valor de Cr$ 42.700.000,00
Victor Kleine, Prefeito Municipal de Guaramirirn, no uso de suas atribuições

DECRETA:
Art, 1" - Fica aberto tun Crédito Suplementar no valer de Cr$ 42.700.000,00 (Quarenta e Dois Milhões

e Setecentos Mil Cruzeiros), para reforço nos itens abaixo descritos constantes do Orçamento Municipal
aprovado pela Lei n° 1.610 de 29 de Dezembo de 1992:

030J - Setor deE.port.. I

08462242010 - Manutenção do Setor de Esportes
3120-MaleriaideConslUllo................. . Cr$5.000.000,00
0702 - Setor de A..lstônela SoeIaI
15814862033 - Manutenção do Setor de Assistência Social

3130-Serviços deTerceiro..Encargos .. �............. . ... Cr$12.000.000,00
0601 - Setor deEd�o
08411902022 - Manutenção de Pré-Escolar
3120-M.terialdeCOnsumo , CrS8.700.ooo,00
OSO! - Setor de Serviços Urbanos, Obrai e Saneamenfo
10603281003 - Construção e Manutenção de Praças, Parques e Calçadas
3120-M.leriaJdeCOnsumo CrS2.ooo.ooo,00
0603 - Setor de Turismo
11653632031 • Manutenção do Setor de Turismo
3120-MateriaideCOnsumo

T CrSI5.000.ooo,00
Art. 2° - Os recursos para cobertura do presente Crédito Suplementar, provém da anulação do ítem

abaixo relacionado:
9999 - R••erva deContingência
99999992999 - Reserva de Contingência
9999-Reserv.deContingênci...................... . Cr$42.700.OOO,00
Art. 30 _ EsteDecretoentrará em vigorna data de suapublicação, revogadas as disposições em contrário.

Guaramirim, SC 14 de Julho de 1993
Victor Kleine

PrefeitoMunícípal
JalrTomelln

Secretário de Finanças

II

I'

I'

ciai O clientejá fica sozinho ;'10 quarto;
e na categoriaexecutivo tem-sedireito
a um apartamento de luxo, com

televisão, geladeira, etc ...
"

, detalhou
Ferreira.

SegundoAlfredo.apenasesteítem
diferencia as categorias, e os demais
serviçoscobertospeloplano-consultas
médicas, todos os exames e cirurgias
realizáveis pelos hospitais, além das

despesas oriundas das internações-,
serão comuns a todos os clientes do
União Saúde. Vale lembrar que as

- consultas serão realizadas com horas
marcadas nos consultórios médicos

particulares.
Osplanos são destinados a pessoas

fisicas, mas também serão oferecidos
às empresas que estiverem
interessadas. Ferreira disse que está
havendo uma manifestação de apoio
por partedo poder públicomunicipal
e das empresas. O custo do plano de
saúde foi definido em uma reunião
realizada ontem à noite entre os

presidentes dos hospitais e a direção
da F&B Associados e devem ficar na
faixaentreCR$ 900 aCR$ 1.000, para
acategoriaeconômica;aespecialcustará
60% amais e a executiva o dobro

acordo com a. tabela da associação
médicabrasileiro.

Ferreira declarou que atualmente
apenas 2% da população do país tem
condições de pagaruma consulta par
ticularnosconsultóriosmédicos, pelo
alto custo que representa. "Por outro
lado o valor pago pelo INAMPS é

muito pequeno, por isso o objetivo
básico é encontrarummeio termo, tun
denominador comum entre estes dois
extremos' , .

Jaraguá do

Sul- Hojeànoite
será apresentado
à imprensa o

plano de saúde

dos hospitais de Jaraguá do Sul. O
União Saúde, como será chamado tem
um objetivo social e é considerado
como a única saída para evitar o

fechamentodoshospitaisMatemidade
JaraguáeSãoJosé.Omodelo doplano
é idêntico aos implantadosem cidades
do interior do estado de SãoPaulo ejá
recebeu o apoio de empresas e poder
público de Jaraguá do Sul.

O União Saúde vai funcionar da
mesma forma que os convênios

normais, obedecendo-se as estruturas
oferecidas pelos hospitais de Jaraguá
do Sul. Haverá três categoriasdistintas
noplanode saúdeque são: econômica,
especial e _executiva. "Entretanto,
pode-se dizer que a única diferença
entre as faixas é o padrão de

apartamentos", especificaFerreira.

De acordo com Alfredo Ferreira,
diretor da empresa F&B Associados,
queéresponsável pela implantaçãodo
plano de saúde, há três objetivos
básicos. O primeiro é implantar-seum
conceitodequalidadetotalnaprestação
dos serviços, partindo do princípio de
queopaciente éumcliente; o segundo
ébasicamente financeiro, ondebusca
se manter o equilíbrio econômico e

eventualmente algum superávit para
implementação de equipamentos,
.treinamento do pessoal, etc ... ; e o

terceiro é remunerar os médicos de

Estado de Santa Catarina

Câmara Munjcipal de Jaraguá do Sul

Portaria N° 01/93
'DESIGNA FUNCIONAMENTO'.

Luis Zonta, Presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, usando
de suas atribuições legais:

Resolve:

Designar, RUY DORIVAL LESSMANN, ocupante do cargo de Agente Administrativo. lotado na

Secretaria desta Câmara, para responder pelo cargo de Secretário Administrative desta casa, a partir da
presente data.

"Nacategoria econômica, ocliente
(paciente), fica internado em tun

apartamento com mais tun, mas terá
direito aacompanhante - privilégioque
se estende ao outro ocupante do

apartamento -, além de visitasdurante
as 24 horas do dia. Na categoria espe-

Ç3ABINETE DA PRESIDÊNCIA
Jaraguá do Sul, 2 de agosto de 1993.

LulzZonla
Presidente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
DIRETÓRIO MUNICIPAL

Guaramirim - SC
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Edital de Convocação N° Oil/93

O Presidente da Executiva do Partido da Social DemocraciaBrasileira - PSDB, DiretórioMunicipal deGuaramirirn, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas, CONVOCA osmembros do DiretórioMunicipal para Assembléia GeralOrdinária do Partido, que
será realizada na sala de reuniões da Câmara Municipal de Guaramirim, no próximo dia 12 de Setembro, às 17:00 horas, para
deliberação da seguinte Pauta de trabalho:

1) Renovação do Diretório Municipal, com eleição e posse dos Novos Membros;
2) Outros assuntos.

Estado de Santa Catarina

Câmara Municipal de Jaraguá do Sul

Resolução N° 03/93
LuizZonta,PresidentedaCâmaraMwticipal deJaraguádo Sul,Estadode SantaCatarina, nousodesuas

atribuições,
Resolve:

Aposentar:
De acordo com o artigo 114, item III, Letra ·C', da Lei Orgânica do Mwticipio, JOÃO MODESTO

SILVEIRA, ocupante doC8lJ!O de ·SECRETÁRIOADMINISTRATIVO· desta CâmaraMwticpaJ, a partir
da presente data, com proventos proporcionais .0 seu tempo de serviço.

Registre-se, Comwtique-se e Publique-se.
Câmara Mwticipal de Jaraguá do Sul, 2 de agosto de 1993.

LulzZonta
Presidente

Guaramirim, SC 4 de Agosto de 1993.
Antonio Vacir Stringari

PRESIDENTE

r---------.

I Tonel Imóveis I
I . Compra - Vende - Aluga e I
I Administra: I
I

Fazendas, chácaras, sftios, lotes,
Icasas, etc.

I Temos: Telefones para venda I
I ou aluguel IRua Rodolfo Schmidt, ·114
I (prõx. Portal) - Fone 79-1119 I
I Massaranduba - SC I
._-------_.1

o PRESENTE QUE SEU
PAI QUER ESTÁ AQUI.
ROUPAS E ACESSÓRÍOS IITop CLASSII
* PROMOÇÃO DE AGOSTO: TODOS OS
MODELOS DE CALÇASJEANS COM

DE DESCONTO REAL.

RESTAURANTE E

LANchoNETE TiAGo LTdA
Acei/a-se reserva JHII'afestas, casamentDs, aniversários e oUtros�

Restaurant. Tiago, com bom gosto. bompreço.
Av. Mal Deodoro, 104
Jaraguá do Sul - sc

I �OOO��ir� I
Ind. e Com. de Confecções Ltda.

O bom. gosto veste você

í

Rua Guilherme Weege, 166 - Centro
Fone (0473) 71-7831

<,

Jaraguâ do Sul- SC
VESTINDO SEU PAI DE CORPO INTEIRO,

GetúlioVargas, 55
_.-...._
rlmala

8 CORREIO DO POVO - Jaraguá dö·Sul':4 de-agosto de 1993Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




