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Vasel inaugura a administração itineranteemNereu Ramos
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Dólar
Paralelo

Compra(I818) CR$90,OO
Venda(1818). CR$92,00
Fonte: HF Assessoria

Turismo

Compra(1818). CR$88,25
Venda(1818) CR$89,95

Comercial

Compra(1818) CR$82,93
Venda. (1�I8) CR$82,95

TR
18na1818 .31,46%
19na1918 33,18%
URR
18/8 CR$49,56
Poupança
índicep/ 13/8 32, 1173%
CUS (agosto)
Engenheiros CR$19.045,58
Salário mínimo
Fevereiro Cr$I.250.700,00
Março/Abril Cr$I.709.400,00
Maio/Junho Cr$3.303.300,00
Julho Cr$4.639.800,00
Agosto CR$ 5.534,00

QUANTO VALE
A VIDA?
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Foto· UdQ l;e.l1 Previdência:

Revisão de
benefícios
sô estemês

AnoLXXV N� 3.779 Jaraguá do Sul, 18 de agosto de 1993 CRS 25,00

Noperíodo
de23a27deste

no bairro de Nereu DurvalVasel.
Ramos.Estamedidafaz Oprojetoépioneiroa
parte do programa de níveldemunicípioese
descentralização da der certo passará a

administração pública, a c o n t . -e c e r

criado pelo prefeito trimestralmente.Além

de prefeito, vice e

secretários, todo o

maquinário "_ será
deslocado.

Página 3

mêsogovemo
municipalvai
sairdoprédio
daprefeituraese instalar

Administração sai da prefeitura e transfere-separa Nereu Ramos no período de 23 a 27 deste mês.

"Adote um Excepcional"

Lançada campanhadaAPAB

No final do mês de agosto
encerra o prazo para que os

aposentados e pensionistas da

previdência entreguem os

formulários de Revisão de
Beneficios Urbanos. Quem não

entregar o formulário até o dia
marcado poderá ter o beneficio

suspenso.
Página4

Guaramirim:

Recursos são
investidos
emmelhorias
A direção do hospital munici

pal Santo Antônio realizou a

compra de novos equipamentos
que serão utilizados

especificamentenamaternidade do
hospital. Trata-se de uma

encubadeira, uma fototerapia e um

berço aquecido. Também estão
-

sendo realizadas reformas no

prédio. Página 7

E

A diretoria da APAE de

Jaraguá do Sul lançou
oficialmente, na última

segunda-feira, a campanha
"Adote urn Excepcional",
cujo objetivo é conseguir
reduzir o déficit financeiro
da entidade que fechou em

agosto com CR$ 354 mil

negativo.
Baummer, disse que esta

campanha se constitui em
urna das alternativas para
que se amenize os

problemas enfrentados
pelo órgão atualmente.

Existem 3 categorias
distintas para quem quiser
adotar urn excepcional. O
Presidente da APAE de

Jaraguá do Sul, Gert Edgar Página 8
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Reminiscências
sileiros. Agüentaremos as barreiras alfande
gárias?

O Brasil é composto por índios, franceses,
africanos. holandeses. portugueses, espanhóis,
alemães.. japoneses e tantas outras etnias e

nacionalidades quanto - acredito - as que exis
tem no globo terrestre. Vamos separar o quê?
Alemães, italianos e portugueses do norte

e do sul?

Povos vierampara cá àprocura de chão, tão
escasso nos países da Europa, à procura de

liberdade, que vezpor outra - e até entre nós -

faz-se ausente, àprocura da agriculturaanual,
do sol tropical, daáguaabundante... Amesqui
nhez do ser humano nãopercebe as belezas, as
riquezas e as inúmeras oportunidades que es

tãopara serem desfrutadaspor todos, indistin
tamente:por quêdividir, ceroear, mapearmais
e mais este já tão pequeno mundo?

Unidos, seremosmaisfortes contraasatuais
potências estrangeiras que, de há muito, só
vêem o Brasil como um celeiro, do quallevam
para si asprimazias.

Entrelaçados étnica, econômica, política e

geograficamente chegaremos ao IIImilênto um
povo forte, ao qual só falta atualmente uma

coisa: VERGONHA!

Quem precisa de quem? O sul do norte ou

vice-versa? Até que ponto as medidas separa
tistas serãoproveitosaspara aatualpopulação
brasileira? O Brasil lutou - e muito - para
conseguir a extensão territorial que possui.
Dividido, será um alvo fácilpara as raposas -

ou águias - internacionais, que já querem de
mocratizar nossos espaços verdes, transfor
mando-os empulmões do mundo. O quefizeram
com os seus? Industrializaram, derrubaram
tndíscrímtnadamente e hoje colocam os olhos
sobre o muro, cobiçando o quintal do vizinho.
Ea nivel'regional, comoficaremos? Consegui
ráaJaraguádoSul (realmentet dopossivel (ou
impossível) futuro sobreviver como Capital da
Malha importando a matéria-prima? Porque
não se pensa, ao invés do separatismo. numa
moralização da políticafederal com uma dts

tribuição racional das verbas? Do aproveita
mento efetivo das verbas distribuídas em pról
das populações carentes (que não existiriam,
casojá acontecesse isto)?Damaiorautonomia
dos estados, como acontece no tão copiado
EEUU? Um afamado advogadojaraguaense é
totalmente contra o separatismo dizendo ser

uma medida que ele desconsidera, por não

verem os adeptos da mesma o intercâmbio de

produtos existentes entre todos os estados bra-

Esquinas famosas de Jaraguâ (1)
Esta foto nos foi cedida pelo

nonagenárioOSWALDOBEIMS,
residente nesta cidade há 53 anos.

Tendo como hábito coleciona.
cartões postais, reuniu ao longo
desses anos uma respeitável
coleção de flagrantes de Jaraguá
do Sul,' que em 25- 7- 1993

completou o seu 117° ano de

fundação.
Ela registrou o ponto zero das

quatro grandes vias públicas que
conduzem ao Norte e Sul- Leste e
Oeste.

Luz de Joinville (1906 até 1929),
progenitor de Plácido Gomes de

Oliveira, mas que, também era

conhecida como "Estrada das
"Terras da Câmara" ( "OPrimeiro
Livro do Jaraguá"p. 220, de Frei
Aurélio StuIzer) e igualmente
como "Caminho do Cemitério".

Era a propriedade de José

Enunendörfer, que no dizer do
mestreEmilio da Silva, non° livro
- "JARAGUÁ - Um capítulo da

povoação do Vale do Itapocu"
"em fins de 1912, um belo sobrado

despontava na encruzilhada da

planície (centro da nossa cidade)
região cognominada pela
população aquém margem de

""Kapin Seite" ... o preço pago à
vistaaocessionáricAngeloPiazera
(sócios drs. Francisco Tavares
Sobrinho eCezarPereiradeSouza)
foi de 2:000$000 (dois contos de

réis)... sobrado que acolhia casa

de comércio, hotel e residência" ...
e que "no pavimento superior,
celebrou-se a primeira Missa na

sédedodistrito de Jaraguá,quando
aqui chegaramospadresHenrique
MeIler ePedroFranken" ... "aoato

presidido na função de coroinha,
se fez presente o patriarca
Guilherme Emmendörfer,
conhecedordessa tarefa religiosa".

Um, grito .:
de alertaNo lado esquerdo (Leste da

cidade)éaedificaçãoassobradada
de JoséEnunendöerfer, originário
deum tronco familiarque seperde
no longínquo ano de 1716, de
Neuthard perto de Bruchsal, na
província de Baden, no sul da
Alemanha. Apenas sobre ela é que
vamos falar, eis que a casa do
outro lado será motivo, também,
de um comentário que lembra o

passado de Jaraguá, hoje o centro

da cidade.

UdoLeal

Todos sabem que Guaramirim
tem na Nutrimental uma de suas

maiores forças do setor

e co n
ô

mi c o - pr od u t i vo,
empregando mão-de-obra

significativa em termos de
número; beneficiando a

arrecadaçãomunicipal,bem como

estadual; inovimentandoboaparte
do seu comércio, enfim,
representando expressivo
percentual da vida ativa do

município.
Sabe-se e entende-se que tudo

istoébom para o desenvolvimento
eprogresso da comunidade, como
se sabe que é uma empresa que
leva o nome de Guaramirim bem

longe, talvez pelo país inteiro,
talvez além fronteiras deste
imenso Brasil.
Mas, o .que nem toda

comunidade guaramirense sabe,
mas, apenas uma boa parte dela,
que sofre os seus efeitos, é a

poluição causada pela

Nutrimental, um forte rolo de

fumaça preta de sua chaminé in
dustrial que, abrangendouma área
de mais de dois quilômetros para
todos os lados, desce sobre tudo e

sobre todos com a força de um pó
negro que suja e irrita, que enerva
e incomoda.

São várias as famílias
moradoras nas redondezas da
Nutrimental que já se queixaram
deste fato para as autoridades
locais e até mesmo para a direção
da firma responsável. Entretanto,
parece que não são ouvidos num
direito que lhes cabe, achando
talvez as autoridades e a diretoria
da Nutrimental que o sacrifício
deste incômodo é compensado
pelas vantagens que oferece a·

firma com a sua presença na

comunidade.
-

Mas, não é bem assim. Um

problema"só sejustifica coma sua

solução. Sabe-se que existem
filtros para chaminés e que eles

solucionam a poluição produzida
pela fumaça. Pode ser que seu

custo seja bastante elevadoe sua

manutenção também, mas trata
se de um investimento para a

empresa que não pode deixar de
lado e simplesmente esquecer o
bem-estar da sociedade.

Esta casa aínda hoje existe,
com algumas modificações e

emendas e faz esquina com a atual
Rua 2, Marechal Deodoro da

Fonseca, mas que durante longos
anos foi conhecida como rua

AbdonBaptista, para homenagear
um médico baiano, muito amigo
do distrito de Jaraguá e a quem se

deveu a primeira ponte de ferro
sobre o rio Itapocu ("Dicionário
Político Catarinense", p. 74, de
Walter F. Piazza) quando no

exercício de múnus público, de

Superintendente Municipal de

Joiville,noexercício dePresidente
da Província de Santa Catarina,
como deputado e senador. Ele era

genro do Coronel José Antônio de
Oliveira. Este quase caminho

compreendia toda a atual Mal.

Deodoro, Mal. Floriano e Jacob
Buckaté a entrada daponte antiga.

De outro lado hoje é a Rua 6,
nominadadeCel. ProcópioGomes
de Oliveira, paratiense de

nascimento, duas vezes

Superintendente doMunicípio de _

Joinville.época emque severificou
o aterro da atual rua que leva o seu
nome, fundador da Cia. Força e

�,.:t.l '!"c. 1 .:.. ;" "
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o registro do fato pela
imprensa, aqui está. Esta nota

não representa uma opinião
isolada, mas o grito em coro de
centenas de famílias que residem
nas cercanias daNutrimental, em
Guaramirim. O que se espera é

queeste grito sejaouvidopor todos,
por autoridades municipais, por
órgãos oficiais fiscalizadores do
meio ambiente, pela diretoria da

empresa. Porque, este grito é o

começo de uma série de ações que
a comunidade pretende levar a

efeito, até ver atendida sua

reivindicação, até ver sanado este
angustiante problema.

Na edificação que é a razão
desses cometários, em 1913, o

pintor Wilhelm (Guilherme): .

Kopmann, que foi recentemente
lembrado pelo prof. Inácio

Carreira, nacoluna "Artes" ("CP",
ed. 3.773,p, 7,28-7-93),pintava
na sala principal do sobrado uma

vista do velho Jaraguá, muito
admirada pela fidelidade de sua

reprodução pelos visitantes, que
eram muitos, na época.

Deste local. ele, José

Emmendörfer, administrava as

vendas dos refrigerantes que
fabricava, a serraria à força
térmicaadquiridados cessionários
da Colônia Jaraguá, entre as mas

Jacob Buck e Mal. Floriano e a

fabricaçãodevenezianas, na época
a (mica do gênero na América
Latina. É ou não é uma esquina
famosa? ..

Fritz von Jar,aguá - 8/93
t' ",;"
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Governo será instaladoem Nereu Ramos
� , �. ..
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descentraliza
asuaadministração
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Jaraguádo
Sul - Pela

primeira vez

nos 117anosde

Jaraguá doSul,
o governo municipal sai da

prefeitura e se instalará em um

bairro. A decisão tomada pelo
prefeito visa a descentralização
da administração, "conforme

apregoamos em nossa campanha
eleitoral", disse ele. O bairro
escolhidopara sersededoprimeiro
governo itineranteéNereuRamos

que, de 23 a 27 destemês receberá
toda a estrutura administrativa

que vai atacar os problemas
existentes naquela região da
cidade.

Neste período, prefeito e

secretáriosmunicipaisvão receber
as reivindicações daquela
comunidade e as máquinas da

prefeitura serão utilizadas para
resolver os problemas. O salão da

igreja central de Nereu Ramos
será a sede do governo durante os
cinco dias em que lá permanecer.
"Nossoobjetivo éatacar deuma só
vez os problemas existentes e

vividos pelos moradores das
comunidades e dentro da

disponibilidade de tempo - e se as

condições climáticas forem
favoráveis -, resolvertodos os que
forempossíveis", declarou Vasel.

Além de Nereu Ramos, as

comunidades envolvidas no

projeto do governo itinerante,
nesta primeira fase, são: Ribeirão

Sul é O Meu País

•

( f
I
•

PrefeitoDurval Vasel

GrandedoNorte,RibeirãoCavalo,
Tifa dos Monos, Braço Ribeirão

Cavalo, Tifa Terezinha, Estrada
Nova, Loteamento SantoAntônio
e Loteamento Souza.

O projeto é inédito e, segundo
Vasel, vai possibilitar uma'

aproximação, ainda maior, de

prefeito e secretários, com a

população das regiões distantes
da cidade. "É uma experiência

pioneira no município e faz parte
de nossa proposta de governo
participativo e de qualidade de
vida e nós haveremos de fazer
uma avaliação posterior a este

primeiro encontro com a

comunidade", afirmou Vasel. Se
for positiva esta avaliação. a
intenção do prefeito é realizar o

mesmo trabalho.trimestralmente, .

em outras regiões do município.

Movimento teve encontro no RS

LuisAlves

Partidos da União por
SCcriamsuacontissão
Luis Alves - Os partidos que

integram a União por Santa
Catarina em Luis Alves (PPR,
PFL e PL), constituíram uma

comissão permanente, integrada
pelos quatro vereadores da
bancada de oposição, mais os

presidentes dos partidos, além de
outras lideranças. O grupo se auto

denominou de Comissão Pró
Futuro deLuisAlves e é presidida
pelobananicultorValdirSchappo.
Esta comissão quer buscar os

recursos junto ao governo do
estado para viabilizar as obras
necessárias.

"Este é o nossomaiorobjetivo.
Seroelode ligaçãoentreogoverno
do estado e o nosso município e

que com isso possamos contribuir
com o progresso de Luis Alves
neste momento dificil por que
passa a economia da nação",
destacou Schappo. Ele também
disse que a comissão já está
formada há algum tempo, mas só

! agora que se decidiu torná-la de
conhecimento geral. "Inclusive
através da Comissão Pró-Futuro
deLuis Alves conseguiu que fosse
firmadoconvênio entre o hospital
de nossa cidade e o governo do

estado, para que o nosocômio seja
reformado, para o que só falta o

repasse dos recursos assegurados
no convênio", acrescentou ele.

Valdir Schappo

consegue extrair o líquido da

natureza, "porque lá não há

cachoeiras", disse Schappo. O'
pedido foientregue durantea visita
do presidente da Cidasc ao

município, na semana passada e

já recebeu uma resposta positiva,
mas sem data especúfica para
realização. "O,Dr. Santini nos

garantiu que até o final do ano o

poço será construído", disse o

líder da comissão.

De acordo com os demais
membrosdaComissãoPró-Futuro
deLuisAlves, existemvárias obras
a serem reivindicädas ao governo

A comissão também estadual e dentre elas uma das
encaminhou um pedido para que mais importantes é a ligação
sejaconstruídoumpoçoartesiano asfáltica ao município de
na localidade de Rio do Peixe, Blumenau, "que será alvo de
interior de Luis Alves, que não audiência com o governador do
tem condições de receber água estado, Vilson Kleinübing",
tratada na Casan, tampouco afirmaram as lideranças.

Legislativo
Paulo

-

avalia 7 meses

de trabalho na câmara
Luis Alves - O presidente da

Câmara de Vereadores de Luis

Jaraguá do Sul - Três povo gaúcho ao movimento que palestras nos bairros da cidade Alves, vereador Valdir Paulo

integrantes da comissão cresce dia-a-dia": ele destacou a buscando levar ao conhecimento (PMDB), considera produtivo os

provisória do movimento presença significativa de vários de todos os pensamentos primeiros setemeses demandato,
plebiscitário "Sul éo Meu País", prefeitosevice-prefeitosdevárias separatistas deste grupo que em que comanda os trabalhos
de Jaraguá do Sul, estiveram cidades daquele estado. objetiva a realização de um legislativos do município. Ele

presentes a Passo Fundo, durante "Estamos conseguindo plebiscito para saber se o povo disse que há muito ainda a ser

o encontro de instalação da conscientizar as pessoas de que o quer ou não a separação dos três posto em prática e destaca, como
comissão provisória estadual do nosso movimento não se estados do sul do Brasil. ponto fundamental, o empenho
Rio Grande do Sul. De acordo assemelha ao da "República dos "As palestras nos bairros são doscolegasparaqueasobrigações
com Celso Pirmann, líder do Pampas", que tem uma visão resultado da grande procura por sejam cumpridas com eficácia.
movimento na Capital da Malha, ditatorial e de cima p!lra baixo e .informaçõesmaisdetalhadas sobre Valdir é um dos cinco
na oportunidade houve a filiação cadavezmaisconquistamosnovos o nosso movimento, aqui mesmo vereadoresda bancadade situação
de dissidentes do movimento adeptos", enfatizou Pirmann deJaraguádoSul".declarouCelso emLuis Alves.dando sustentação
revolucionário "República dos No próximomês será realizado Pirmann, que também informou à administração do prefeito José

Pampas". em Jaraguá do Sul um congresso que em breve serão instaladas BrazMüller. O líderdo legislativo,
Celso inforrnouaindaquecerca estadual reunindo os integrantes comissões provisórias nos criticou a conduta dos vereadores

de 300 pessoas estiveram e simpatizantes do movimento municípios de Corupá. deoposiçãoque. segundoele. "não
presentes ao encontro "Sul é o Meu País". e no final de Guaramirim. Schroeder e estão agindo com consciência e se

"demonstrando a simpatia do setembro serão realizadas Massaranduba, preocupam apenas em fazer

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 18 de agosto de 1993
. -; .. )' ...

politicagem, tentando tumultuar
tanto o trabalho do prefeito, como
na câmarã, sem apresentar nada
de positivo", disparou.

O presidente declarou também
que "issodepõe contra o legislativo
municipal, na medida em que o

povo de nossa cidadequer pessoas
comprometidas com o progresso
de Luis Alves e que trabalhem
com seriedade. É issoque visamos
nos trabalhos que estamos

desempenhando, pelo menos a

bancada do PMDB'·.

Finalmente, Valdir Paulo,
destacou 'que um dos projetos de
maior importância. analisado até
o momento pela câmara de
vereadores. é o Estaduto da

Criança e do Adolescente de Luis
Alves.

3
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Prazo de entrega encerra no ftnaldomês

Previdência revisa

beneficios urbanos
Jaraguádo

Sul Os

aposentados e

pensionistas da
Previdência
Social têm até o dia 31 deste mês

para preencher o formulário de
Revisão de Beneficios Urbanos e

entregar na agência bancária em

que recebe o seu pagamento ou

nos Correios, casoeste sejaoórgão
pagador do beneficio. De acordo
com o Posto do INSS, existem
11.238 beneficiários da

previdência em Jaraguá do Sul,
entre urbanos e rurais, mas só os

urbanos ( da cidade) é que
precisam preencheroformulário.

Só não estão obrigados a

preencher o formulário os

beneficiários que já se

recadastraram nos meses de

agosto, setembro e outubro do ano

passado, no Banco do Brasil e

agências dos Correios; os demais
devem preencher e entregar no

diamarcado, sOQpena de terem os

beneficios suspensos.

Os procuradores de beneficios
devem verificar a validade do
cartão APP - Autorização de

Pagamento aoProcurador -, e caso
esteja vencido, deverão procurar
o posto de benefícios para
renovação.

Os formulários de revisão são

de fácil preenchimento e basta

prestar atenção nas informações
constantes no versodoformulário.
A previdência alerta para que se

evite rasuras e escreva-se em letra

Mês Valor (Cr$)
janeiro
Fevereiro

Ml!!rçol Abril
Maio
Junho
Julho

Agosto

42.790,00
59.0SO,00

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

(CR$) 5.534,00

Isento
15
25

Como calcul� Deduza do rendimento brutoCR$ 1.712.00 pordependente; a contribuição paga
à Prevldê.ncla no mês; pensão alimentar Integral; Cr$ 42.790,00 para aposentados, pensionistas
etransferldos para a reserva remunerada que tenham 65 anos ou mals. Do resultado que é a Base
de Calculo, subtraia a Parcela a Deduzir e aplique a allquola respectiva, obtendo o valor a pagar.

, •••.» .• .. -
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índices M!IIr Abril Maio Junho Julho Acum.ano
INPC(IBGE) 27,58 28,37 26,78 30,37 31,01 334,98.
IGP (FGV) 27,81 28,21 32,27 30,72 31,96 361,42
IGPM (FGV) 26,25 28,38 29,70 31,49 31,25 488,29
IPA (FGV) 28,08 28,32 32,06 30,30 32,29 352,27'
IPC(FGV) 25,71 30,46 29,94 32,82 30,74 372,78
IPC(FIPE) 25,16 28,74 29,14 30,53 30,89 466,70
ICV (DIEESE) 29,70 27,12 30,40 28,79 30,31 365,97

1.· •. > ·.·t .••. R��j ...��� #C! �ilJQij�i�.·. • •••·•·•·•·••·• ••••• 1
Aoosto

Indlce
Sim.
mut. por

Quadr. Trim
Anual mull por' Sem. mult. por mull por mull por

INPClIBGE
IGP(FGV)
IGPM (FGV)
IPC(FIPE)
IPCA(IBGE)

16,8223 4,4255 2,7797 2,1654
18,6917 4,7300 2,9253 2,2816
17,9745 4,6753 2,8837 2,2384
16,7693 4,4475 2,8405 2,2064
16,8170 4,4113 2,7736 21711

1,7080
1,72SO
1,7258
1,7085
17003

Julho
Salário até
Acima de

CR$ 12�731 ,79
CR$ 12.731,79

CR$ 339,51
CR$ 42,43

CP Classificados
Ligue 76-3363

deforma comcanetaazulou preta.
Osdocumentos exigidos no ato

de entrega do formulário

preenchido são: documento que
comprove o seu n? de beneficio;
documento de identificação;
comprovantede residência ( conta
de água ou luz): cartão APP ( no
caso de procurador); sentença ju
dicial(nocasodetutoroucurador);
certidão de nascimento do
beneficiário dependente (no caso

de tutornato); cartãoPISIPASEP;
e cartão de inscrição de
contribuinte individual.

O objetivo da previdência é

agilizar a comunicação com os

beneficiários, facilitando a vida
de cadaume evitando que tenham
de se dirigir aos postos de
beneficios.

Mercado Financeiro

Data UFIR
7" 34.349,78
8/7 34.761,88
9" 35.178,92
12/7 35.600,96
13" 36.028,07
14" 38.460,30
15" 36.897,72
16" 37.340,38
19" 37.798,91
20" 38.263,07
21" 38,732,93
2217 39.208,56
23fT 39.690,03
26" 40.177,41
2m 40.695,70
'28/7 41.236,42
29" 41.763,05
30" 42.275,39
2/8 CR$ 42,79
3/8 43,31
4/8 43,84
5/8 44,38
6/8 44,92
9/8 45,47
10/8 46,03
11/8 46,60
12/8 47,18
13/8 47,76
16/8 48,35

HFAssessorla Financeira

1 rfi1. ······1
TR% Dia Fator da Atual.

29,66 16/8 346.482759
29,76 17/8 350,846049
31,46 18/8 355,417271
33,18 19/8 359.867390
33.39 20/8 364.388029
33,56 21/8 369,107518
31,94 22/8 369,123375
30,32 23/8 369,261210
30,42 24/8 374505440

A queda de Paulo CésarXimenes dapresidência do Banco

Central já era esperada. Praticamente o desgaste junto ao

Presidente da República começou quando da posse de Itamar
Franco. Já naquela época. o presidente disparava seguidas
críticas ao BCpela sua política monetária no que se refere à

taxas dejuros. Na ocasião daposse de FernandoHenrique, este
teve dificuldadespara convencer o presidente da importância
da permanência de Ximenes. Só com muita conversa Itamar

"engoliu" a manutenção da diretoria.

Quando do corte dos zeros, criou-se amaior confusão com a

história dos cheques pré-datados. Normas foram editadas,
reeditadas e retificadas, causando enorme transtorno em todo o

país. A imprensa culpou Itamar Franco, inclusive taxando de

trapalhadas suas intervenções no assunto. Aliás, com razão,
porque esse é um assunto eminentemente técnico e não cabe ao

primeiromandatário interferirnessaárea. Á. situaçãodeXimenes
ficou desde então insustentável e sua queda era questão de

tempo.
Seu pedido de demissão tráz à tona a discussão quanto a

finalidade e o papel do Banco Central dentro do sistema

financeiro. Nos países organizados o Banco Central tem a

função de guardião damoeda e uma atuação caracterizadapor
I

total independência Seupresidente detém ummandato eportanto
não fica sujeito aos humores dospolíticos que estão ocupando
cargos de comando. No Brasil, infelizmente, esta instituição de

capital importância é administrada por pessoas com

comprometimentopolítico. A indicação de seupresidente e seus

diretoresobedecem emprimeiro lugaro critériopolítico,ficando
o técnico em plano secundário.
Fernando Henrique ao nomear Pedro Malan para a

presidência do BC, definiu asprioridades danova diretoria com
a redução das taxas dejuros e alongamento doperfil da dívida
interna. Acontece que não se baixa taxas de juros no "grito" ou
por decreto. Os juros baixam com o saneamento do' setor
público,política de investimentos, aumento depoderde compra
e, principalmente, com a credibilidade que o governo adquire
atingindo seus objetivos. Não adianta baixarosjurospara 10%
aomêsse ninguém acredita que a inflação estejanestepatamar.
Redução artificial de juros causa o fim dapoupança interna e

corrida ao consumo, trazendo a inflação consigo. O mesmo

acontece com operfil da dívida interna. Não resolve o governo

começar a emitir titulas de prazo mats longo. É sabido que o

Estado brasileiro está longe demerecer a confiança e o crédito
do mercado. Sabemos todos, que com o déficit público que

apresenta. oBrasil tecnicamenteestáquebrado.Ninguém compra
títulos de alguém nessas condições por prazo longo e a juros
baixos.
Fica a esperança que o pedido de demissão do competente

Ximenesfaçaos legisladoresabrirem osolhosparaa importância
de uma completa reformulação dos objetivos e normas

operacionais do Banco Central. Somente com uma completa
autonomia e desvinculação de interessespolíticos teremos um

órgão capaz de resguardar a moeda 110 Brasil.
Eduardo O. Carvalho

Dia Poup.%

o BC e a Política

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

Jaraguá do Sul - SC

16/8
17/8
18/8
19/8
20/8
21/8
22/8
23/8
24/8

30,3083
30,4088
32,1173'
33,8459
34,0569
34,2278
32,5997
30,9716
31,0721

A Loja de Brinquedos
e Bicicletas ..
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T ES
Inacio Carreira

Rubens OestroemARTES
ACONTECENDO

ambas, encontra-se atua/mente
no limiar de uma outra, na qual
combinaasanteriores conseguin
'do um efeito tão novo que faz
suspeitar que somente se prepa
rava para o que começa a apre
sentar: um tipo de pintura que
ta/vez revele a essência

motivadora da caleidoscópica
evolução recente nasartesplásti
cas.Mostrando inicialmente uma

pinturagestualmulticor na linha
do neo-expressionismo alemão -

escola em que fez formação du
rante dez anos lá passados -, dei
xava transparecer na tela, satu
rando-a com desenvoltas pince
ladas e várias cabeças, seu des

contentamento com o clima sufo
cante do germanismo
primeiromundista e a própria
cerebração.: Se na fase alemã
dominara a pintura gestual e a

composição cromática capaz de
assim fazer surgir, na brasileira
domina totalmente o uso da for
mageométrica e da corpura, que

gestual abandonada que, mesmo

ressurgindo outra, com pince/a
das mais largas, parece sempre
estivera ali, cobertapor quadra
dos e retângulos.... "Que coisa
entrarnuma tela deRubensI Uma

Nascido em Blumenau em

1953, Rubens passou 10 anos na

Alemanha, onde se formou em

pintura na Academia de Artes de
Berlim. Participou de coletivas na
Alemanha e Suíça. De volta ao

Brasil, expôs nosEstadosUnidos,
em 1991, e na França, em 1992.
Foi premiado duas vezes no Salão
Nacional de Artes Plásticas. Sua

primeira exposição foi em 1970,
na Coletiva Barriga-Verde,
Blumenau. Expôsem 1979 e 1986

no Museu 'de Arte de Santa
Catarina. Atualmente leciona na

Universidade para o Desenvolvi
mento de Santa Catarina (Udesc),
como titular da cadeira de Pintu

ra, tentando reconhecer junto ao

MEC o diploma recebido na Ale
manha. Expôs individualmente,
no início deste ano, no SESC de
SãoPaulo, noPanoramadaPintu
ra Brasileira.

A trajetóriaartísticadeRubens
Oestroem - genuíno e curioso

exemplo da aventura da pintura
em nosso século - sugere uma

resposta surpreendente àpergun- ,

ta O que quer a arte plástica?
Depois de passarpor duas fases
bem demarcadas, conseguindo
imediato destaque nacional em

EM. ..
JOINVILLE - Até 31 de agosto o 11 Salão de Arte Con

temporânea expõenoMuseu deArte de Joinville trabalhos de 31
artistas, representando SantaCatarina, Paraná eBrasília. Come
morativo do 10° aniversário da AAPLAJ; homenageia EDSON
MACHADO, ex-presidente e um dos fundadores daAssociação.
O trabalho de Edson está na Sala Especial CADERNOS DE

VlAGENJ.
FLORIANÓPOLIS - Até 3 de setembro aGaleria deArtes da

UFSCmostra aproposta "Dança: VisãoPlástica", compostapor
trabalhos de associados da AAPLAJ. A exposição integrou os

eventos do último Festival deDança, quando ocorreu no espaço
da Expoville.

CURITIBA - Até 22 de agosto, no Saguão da SEEC - rua

Ébano Pereira, 240, a exposição PASTEL OLEOSO SOBRE

PAPEL, do artista plástico UZIEL, nascido em Natal, RGN e

radicado, atualmente, em Ouro Preto, MG.
A PESCA ARTESANAL DA TAINHA NO LITOR4L DO

ESTADO DO PAR4NÁ é o título do livro que será lançado no

próximo dia 25, às 18:30 horas, no Hall de entrada da SEEC,
acompanhado de exposição de fotos alusivas.
ARTISTASDO VIDRO émostra que reúne, até 5 de setembro,

na Sala Miguel Bakun, alameda Dr. Muricy, 915, os trabalhos
de JuceldaFredrizzi, IvanyKulczinski, WilburOlmedo, Josephina
Kern, Raul Cassou e Leda Zíngano. A exposição visita Curitiba
com o aval do Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

viagem ao interior de si e da

linguagem da artel"
(O últimoparágrafofoi extraido do texto
do catálogo da exposição da Galeria
SESCPaulista. ocorrida de 11 a 26.3.93.
de autoria de Sérgio Casares Pinto.)

TANZ-UND SPEELDEEL "IHNA"
Com promoção do Museu

Malwee, grupos de folclore ale
mão de Jaraguá do Sul e apoio de
Malhas Malwee, realizou-se no

último sábado, dia 14, às 20 ho

ras, a apresentação do grupo'
IHNA, dirigido por EikeHaenel e
que já excursionou pela Espanha,
França, Holanda, Dinamarca,
Suécia, Rússia, Polônia,Hungria,
Tchecoslováquia, África do Sul,
México, Canadá e Estados Uni
dos. Está no Brasil (pela 2a vez)
desde 25 dejulho último, cumpri
ram programa COI diversas cida
des catarinenses e. depois de

Jaraguá do Sul. viajaram para
Curitiba, no Paraná.

OGinásio de Esportes do Par
queMalweeestava lotadoporuma

platéia bonita, na maioria vestida
com trajes típicos alemães, con
tando até com delegação de

Bnlsque entre os presentes. Após
a apresentação. diversos elemen
tos do grupo, entusiasmados. ter
minaram a noite no Rodeio Cri
oulo. numa troca de experiências
culturais que só levam ao engrau
decimento do ser humano.

HISTÓRICO

IHNA é um dos melhores grupos
folclóricos da Alemanha. Foi cri
ado em 1972. Despertou o inte
resse das televisões, participando
de programas nacionais e regio
nais alemães como:

"SuperhitparadederVolksmusik"
(1984, ZDF), "Weissblaue

Musikparade" (1985, ARD),
"Lieder, die wie Brücken sind"
(1989, ZDF). a edição ao vivo

para aEuropa "Lieder - Rhythmen
Melodien" (1982/83, ARD) e por
várias vezes em programas de

grande audiência como

"Drehscheibe" e "Tele-
IlIustriette" (ZDF). Apresentou
se nas TVs polonesa. russa e hún

gara, bem como no México

(Siempre en Domingo). Canadá
("Elaine-Cool-Show" e "German

Speeldeel Night") e, noBrasil. no

programa "Bom Dia, Santa
Catarina" (TV Globo).

O programa do Grupo IHNA
consta de antigas danças alemãs
folclóricas. culturais e de

corporações, de canções folclóri
cas (Volkslieder) e além de tudo
de potpourris. nos quais apare
cem costumes da Alemanha Oci-

casamento típico pomerano, bem
como costumes da ilha deRügen.

A Dança das Espadas, citada
pelo escritor romano Tácitus (in
Germânia), é amais antiga dança
alemã transmitida que se conhe
ce. O programa contém canções e
danças de todas as regiões daAle- "

manha, apesar do amor secreto

que o grupo IHNA dedica à
Pomerânia. Ihna é o nome de um
rio na Pomerânia, às margens do
qual se dançava e cantava. Todos
os trajes usados pelo grupo são

daquela região: o Pyritzer
Weizacker. o Belbucker. o

JamundereKaschuben. bem como

o Mönchguter Fischertracht da
ilha de Rügen.

O Tanz-Und Speeldeel IHNA
é composto unicamente por dan

çar-inos amadores. que ensaiam
duas vezes por semana (também
nos fins-de-semana. no inverno)
e que confeccionam os próprios
trajes

O folclore. os costumes e a arte

popular tiveram após a 2" Guerra
Mundial um florescimento sem

igual e. surpreendentemente. es
tão servindo para o entendimento .

O Grupo Tanz-Und Speeldeel dental, uma festa de colheita. um entre os povos,
5Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ESPORTIVAS
Paulo-R: Maçhttdo ".

Rápidas
* E a seleção catarlnense

colocou úgua no chopp do
Criciúma. Com a vitõrio no úl
timo sábado por 1 a O, gol de
Roger, na festa das faixas, no
estúdio Heriberto Hulse.
RobertoAlves doMarcl1ioDias
foi o destaque da seleção e o

outro Roberio o cavalo foi o
deslaquepelo tigre.

... No último domingo em

Montividéu, a seleção brasileira
-

de futebol empatou com o Uru

guaiem I a I. Oresultadonãofoi
dos piores, a seleção melhorou,
pelo menos no aspecto de deter
minação e garra. Agora os qua
tro jogos no Brasil, onde a

seleção terá que jogar para fren
te, buscando a vitória. Conse

guindo sete dos oito pontos a

disputar no Brasil, praticamente
nes assegurará no Mundial de
94. Domingo próximo já tem o

Equador no Morumbi em São
Paulo.

* No GP da Hungria, no
domingo úllimo, deixou ludo
como estava em relação a elas
sificação no mundial de pilo
tos.AyrtonSennaeAlainProst
não pontuaram. Damon Hill
foi o vencedor. Agorafica tudo
paraospróximosGPs.Asespe
rançaspara os amantes dafór
mula 1, continuam em relação
ao brasileiro Ayrton Senna.

... AFIFA absolveu os atletas
Zetti e Rimba por tomarem chá

.

de folha de coca na Bolivia.Mas
em compensação punirá as duas

confederações em 16 mil dóla
res. Este. é o preço do Chá de
folha de coca. Ô chazinho mais

caro, hein?

*Eojogo desábado último,
no JoãoMarcallo,pelo estadu
al d� juniores? O árbitro da

partida não teve pulso, para
com algunsjogadores. Inclu
sive indo jogador expulso in

justamente, e quem erapara ir

párao chuveiromais cedo, não
foi. O jogo acabou no empate
em O a 0,' entre JUl'entU.f e

Criciúma, pelo hexagonal fi
nal da categoria. O próximo
joga dos garotos do "Moleque
Travesso"será sábado em

Joim'ille contra o Jec.
�

.--------- ..

I Tonel Imóveis I
I
I
I
I
I
I
I

I Compra - Vende - Aluga e

I Administra:

I
Fazendas, chácaras, slJios, lotes,

casas, etc.

I Tenros: Telefones para venda

I ou aluguel
Rua Rodolfo Schmidt, 114

I (prox. Portal) - Fone 79-1119

I Massaramluba - SC
.

.._-------_.
6

\lf,Jogainh.os Regipnais Leste/Norte
. � .,

'Cerimonialserá
noArthurMüller

VI JOGUINHOS REGIONAIS
LESTE·NORTE

Durante o diajá estarão sendo
disputadas algumas competições
nas modalidades de Atletismo,
que irá se realizar nas dependên
cias do ClubeAtlético Baependi,
a partir das 8:30hs, e o Voleibol
masculino no ginásio Artur
Müller, a partir das l4:00hs.

Segundoopresidenteda CCO,
Sr. José Benedito de Campos,
tudo foi preparado na organiza-

ção do mesmo, dando ampla co
bertura às delegações, ao pesso
al da imprensa e aos locais de

competições.
A Secretaria deEsportes, Cul

tura e Lazer, através do Sr.
Balduíno Raulino e a adminis

tração municipal, tem o imenso
prazer de convidar o público.
jaraguaense para prestigiar o

"VI Joguinhos Regionais".

Jogo N° Hora Mod. Município Naipe

Programação para o dia 19
VI Joguinhos Regionais Leste/Norte

x Município
Local: Ginásio Artur Müller
01 14:00 VB Araquari x ltajaí M
02 15:00 VB Timb6 x Garuva M

19:00 ABERTURA SOLENE
03 20:00 VB São Bento do Sul x Brusque M
04 21 :00 VB Jaraguá do Sul x Porto Belo M

Local: Ginásio do SESI
05 20:00 BB Indaial x ltajaí M
06 21:00 BB Rio Negrinho x Brusque M

PLANTÃO NO LOCAL
Rua Marina FrutuOso (Ao lado da cozinha do Sesi)
INCLUSIVE AOS SÁflADOS, DOMINGOS E FERIADOS

Juventus

empata em

Tubarão 3 x 3

Começa nesta quinta-feira
(19), em Jaraguá do Sul, os VI
-Joguinhos Regionais Leste/Nor
te, que se realiza de 19 a 25 de

agosto.

° cerimonial de abertura será
no ginásio de esportes Artbur

Müller, com início às 19:00bs,
'desta quinta feira, com a partici
pação de todas as delegações.

Fones: (0473)

Jogando na última segunda
feira em Tubarão, a equipe do

Juventus acabou empatando com
o time local em 3 a 3.

Logo no início da partida aos 3
minutos, Edesio abriu o placar
para o Tubarão, César empatou e

no final da primeira etapa aos 45
minutos Luizinho cobrando pe
nalidade máxima empatou: vira
va o placar, fazendo 2 a 1 para o

Moleque Travesso.

No começo do 2° tempo, logo a
1 minuto, Gilson novamente de
cretava o empate na partida, o

próprio Gilson voltaria a marcar

·13 minutos mais tarde, desta vez
colocando o Tubarão em vanta

gem. Mas na saída de bola o late
ral Gilvan, empatava o jogo num
bonito gol e dava cifra difinitiva
ao placar.

Considerando que o Juventus

jogou fora de casa, o resultado foi
considerado muito bom. 1/

ApróximapartidadoJuventus
será amanhã, quinta-feira, em

ltajaí contra oMarcílio Dias, que
acabou sendo surpreendido pelo
Joinville no estádio Hercílio Luz,
perdendo por 1 aO.

I'

J
- LOJAS

• Praça de Alimentação
• Ar Central
• Área para Eventos
• Escada Rolante
• Fonte Luminosa
• Ampla área de Circulação
• Opção para Mezanino

• Você compra o Imóvel (Não paga luvas, nem aluguel)
• Financiamento Direto com a Construtora

.

• Em 48 Meses
• • Você faz as Condições do Negócio

VENHAPARAONDEESTÁOMAIOR $ LUCRO $
71-2357
72-3229
71-2117

REALIZAÇÃO E VENDAS:
•

'J.I_�
CONSTlIIJÇÖES lIDA.
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o bom ladrllo à casa torna
a Silvestre, amigo do alheio, é um admirador efreqüentador assíduo

da residência onde trabalha a zeladora, Da Marina Sol/er da Silva
Oliveira, na rua Egon Koch, bairro Jaraguá Esquerdo.

Desta feita, depois de 'muitas idas e vindas, eram 23:15 hs. quando o
Silvestrefoipego com amão-na-massa, vasculhandoaditacuja residência,
em busca de uns bocados. DaMarina o surpreendeu e o Silvestre se

arrancou. Agora, a justa está 110 encalço dele. Na- cadeia, o Silvestre vai

\_
entender que nem sempre é bom entrar numa casa sem ser convidado.

Odilo tava de OUIO em que?
Odilo Gruetzmacher, residente na Barra do Rio Cêrro, ia com sua

Parati, placas QS-9530, do centro da cidade para casa, quando, em

determinado local da rua Ângelo Rubini, deu de cara num Scania com

reboque, queali estava estacionado, sob os cuidadosdomotoristaGerold
Janke.

Por incrivel que pareça, Odilo não viu ali parado 11m caminhão tão

grande.
Mas, me conta, Odilo? Prá onde ou prá quem você estava olhando

naquelemomento?Será quealgumagatona, daquelas defecharcomércio,
tava desfilandopor ali? Conta, Odilo, conta!

Te ajeita, Joilo, selltl0 ajllSta tepega!
DaAnita Maria Gramm Bauer, residente à rua Julius Verg, 280,

registrou queixa naDelegacia de Polícia de Jaraguá, contra JoãoBarbi
e suafamília. a João é aposentado e reside à rua Carlos Schuster, 286,
relativamente perto de DaAnita.

A queixosa disse ao Comissário de plantão que o seu João vem

ameaçandodesurrá-la, enquanto osfamiliaresdo indiciadojádanificaram
a propriedade, quebrando árvores e o portão, ameaçando de incendiar
sua casa e de colocarem veneno na água.

Mas, oque há, seu João?a sr. está ameaçando de baternumamulher;
deixa seusfilhosdanificarempropriedade alheia e ainda querem dar uma
de incendiários? Cuidado, João, quea_justa tádeolho em ti ena tua turma!

Amazollasmija 110 churrasco
a Amazonas Fortunato dos Santos, que não é tão grande como o

Amazonas; que é Fortunato, mas não é afortunado; que é "dos Santos",
mas, de santo não tem nada - resolveufazer das suas num bar da Ilha da

Figueira, onde elejá está bastante manjado. Ati, o Amazonas incomodou
os presentes. Na porta do bar, mijou sobre um tambor-churrasqueira,
onde a carne, assando, já começava a cheirar gostoso.

Daí, o Isidório Vilpert, donodobaredo churrasco também, nãogostou
do comportamento doAmazonas e resolveu ameaçá-lo. Amazonasjuntou
um tijolo e correu atrás do Isidário que logo depois o enfrentou com um

taco de sinuca.
APMfoi chamada, masjá nãomais encontrou oAmazonas que a esta

altura já estava vertendo água noutros mares, ou noutros bares.
Mas, o Amazonas voltou um pouco mais tarde o Isidário chamou

novamente aPlvf que, destafeita, colocou a mão no bicho e levou-opara
_ asgrades. Destafeita, o valente estavaportando I/ma grossa correntepara
cacetear o dono do bar.

Até o "IBAMA" protegendo quadrilha
DaE/ma AlbrechtRiskowski, de Grota Funda, Santa Luzia, disse que

110 último domingo, às 11 :45 hs., chegou à sua propriedade um veículo

Toyota, de cores verde, branca e preta, com símbolo e nome do [BAHA

estampados nasportas. No veiculo estavam" elementos que entraram em

sua residência ondeseencontrava sozinha, exigindo queela lhe entregasse
os documentos. Um- delesportava uma arma que atirou em sua direção,
mas, o tiro não acertou nela. UnI dos elementos estava encapuzado e a

agrediu, levando-a de arrasto parafora de casa. Ai, DaElma gritou por
socorro, mas o elemento armado encostou esta em sua boca, ameaçando
a de morte. Nesse momento (;, elemento encapuzado evadiu-se dali,
embrenhando-senomato, enquanto que os outros embarcaram no veículo
e se retiraram. Cheia de coragem, Da Elma seguiu pelo caminho em

direção ao acampamento do IBAkL4 e ao chegar perto, viu o elemento
mascarado deixar o mato e dirigir-se para o acampamento.

Tão logo foi registrada a queixa, a Polícia se dispâs a tomar as

necessáriasprovidencias, dirigindo-separa o localda ocorrênciaparaas
averiguações e investigações.

equipamentos
•

canos
prestação dos serviços de saúde do
município.

O provedor informou também
que o hospital está sendo
totalmente reformado

internamente,emum trabalho que
envolve desde a reforma do
assoalho das quartos da ala antiga
do Santo Antônio até a compra de
colchões e a pintura de todo o

hospital.
Até o momento foram

investidos cerca de CR$ 53 mil e
toda a reforma está sendo feita
com recursos próprios do hospi
tal. "Neste momento estamos

realizando as reformas do andar

térreo, com reparos necessários e .

substituição de 9 portas que

estavam totalmente podres e em �

seguida será feita a pintura nova e

com isso concluída a reforma",
salientou Stringari.

De acordo com o provedor do
Santo Antônio, neste primeiro
semestre o governo municipal de
Guaramirim, repassou 12,83%da
receita do município, na área de
Saúde e que do governo estadual,
até o momento, só foram

repassados CR$ 139 mil, para a

reforma da lavanderia do hospi
tal. Stringari, que também é o

•
Secretário de Saúdedaprefeitura,
anunciou a inauguração do posto

. de saúdedo bairroCorticeira para
o dia 28, durante as festividades
de aniversário de Guaramirim.

_A�[CJhospital mu- -

nicipal Santo
Antônio de
Guaramirim informou que foram
investidos cerca de CR$ 300 mil

naaquisição deequipamentos que
vão melhor dotar a ala pediátrica
daquele nosocômio. Segundo o

provedorAntônioVacirStringari,
foram adquiridos uma

encubadeira, uma fototerapia e

um berço aquecido.
Stringari destacou que esses

equipamentos vinham sendo
solicitados pelo corpo clínico do

hospital hámuito tempo e isso vai
contribuir para a melhoria na

Massaranduba

Deretti faz pedidos à Epagri
,

.. \
•

1
,.

::: .<:<

Massaranduba - o prefeito
municipal de Massaranduba,
Odenir Deretti, encaminhou ao

departamento municipal de

agricultura e ao escritório da

EPAGRIumpedidoparaque fosse
'providenciada a criação e

instalação deumviveirodemudas
florestais no município. As

primeirasprovidências resultaram
na escolha do terreno destinado a

este fim, em terras dos senhores
Advino e Euclides Surdi, na

localidade de 10 Braço do Norte.
Oprojetodestina-seàprodução'

de mudas de plantas florestais,
para ocupar áreas devastadas em

Massaranduba, reflorestando-as
com plantas de boa qualidade,
nativas Ou não.
Deretti está muito

entusiasmado com o projeto e a

criação deste viveiro de mudas,
pois ele vem ao encontro de seus

objetivos no governo, que é
reflorestar totalmente todas as

áreas carentes do município.

Prefeito Odenir Derem

Dolsancomandaaagricultura
Massaranduba - Carmelino dubensevemapoioandoaatuação

Dolsan, bastante ligado às de Carmelino Dolzan frente ao

atividades de Massaranduba, Departamento de Agricultura,
assumiu a diretoria do uma vez que este vem

Departamento de Agricultura da desenvolvendo um programa
prefeitura no mês passado, amplo e abrangente em todos os

atendendo a um convite feito pelo setores ativos da agropecuária do
próprio prefeito Odenir Deretti. município.
Dolzan, dedicando-se Agora-mesmo,Dolzanmandou

interinamente ao setor, dirige uma dois de seus tratoristas para um

ceita-se reserva para festas, casamentos, aniversários e outros.

PATOTA equipe de 3 tratoristas, 2 técnicos Curso de Aperfeiçoamento em

Restaurante Tiago, com bom gosto e bompreço. deagricultura, umaextensionista, Araranguá, promovido pela
Av. Mal. Deodoro, 104 um inseminador e um auxiliar de Secretaria de Estado daA _ 11,' • •

..

J -

Jaraguá do Sul- sc aa",� escritório. AgriculturaeAbastecimento,com
- -- .Ó: ,

•• _ CY .llÍlan.datáriq, ;luassaran", part!�jlil�9.à!l cJä ßPAGRl.-Jar32uádo ul.18dea2=os=t=o�d=e�1=9�9�3 � __

RESTAURANTE E

UNCItONETE TiAGo LTdA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-�-_._.-�

APAE de Jaraguá
Banco do Brasilprorroga concursos

o Banco do Brasil aprovou a prorrogação da validade dos
concursos realizados em 1991 e 1992 até 14 dejulho de 1996. Até
o momento oBB contratou 8"I96 candidatos dos 33 mil aprovados
em todo o território nacional. O assessor de imprensa do BB em

Santa Catarina, Márcio Miranda, assegura que no estado foram
chamados 98 candidatos de um total de 1.044 aprovados.

A prorrogação do prazo de validade objetiva tranqüilizar os

concursados que aguardam chamada pelo BB, permitindo também
à empresa ir preenchendo as vagas existentes nos próximos três
anos.

A diretoria do Banco do Brasil garante que as contratações têm
sido feitas de acordo com a necessidãde de pessoal dá empresa.

Excesso
Segundo as más línguas, as ordens de Carlos Reale Jr., gerente

da Rádio Brasil Novo é de desancar o pau em cima da Prefeitura,
commotivos ou sem motivos. É critica de manhã à noite, como se

todos os erros e problemas de Jaraguá fossem culpa do prefeito.
Muita gentejá está achando demais - e começa avirar o ponteiro do
rádio para outras sintonias. Afinal, tudo o que é demais enjoa e dá

para desconfiar.

Jaraguá do Sul-Aconteceuna
última segunda-feira, dia 16, na

APAE de Jaraguá do Sul, o

lançamento oficial da campanha
"Adote um Excepcional", que se

trata deummovimento da entidade

dirigidoàsempresas domunicípio,
visando a salvação do órgão que
vive momentos de extrema

dificuldade.
A partir da próxima semana, as

empresas jaraguaenses já
começarão a receber os carnês de

contribuições e, por isto, a

imprensa localjáestá se adiantando
em esclarecimentos, para que os

empresários não sejam apanhados
de surpresa.

Segundo orientação dos

próprios organizadores da

campanha e de acordo com os

esclarecimentos do sr. Gert Edgar
Baummer à imprensa e demais

presentes, na ocasião, esta

contribuição dirigida às empresas
não resulta em despesas para as

mesmas, mas tão somente um

adiantamento de valores que mais
tarde seriam solapados pelo
imposto de. renda. Isto porque os

valores totais das contribuições
em parcelas mensais são

totalmente dedutíveis do IR, uma
vez que a entidade é reconhecida
de Utilidade Pública até a nível

federal.

O ''por quê" da campanha
Distribuindo aos presentes um

boletim informativo de

esclarecimentos, a APAE de

Jaraguá do Sulmostra em números

a atual situação da entidade, que
• �� fecha seu balancete de agosto com

umareceitadeCR$ 88.500,OOeuma
despesa que alcança CR$
442.663,00, apresentandoumdéficit
realdeCR$354.163,00,queteráde
ser coberto.

Segundo os esclarecimentos, o

título da campanha "Adote um

Excepcional" não implica àempresa
quaisquer responsabilidades
pelos excepcionais em si, cabendo
a ela apenas o cumprimento do

pagamento mensal do custo da
adoção.

Embora a campanha seja mais

dirigida a pessoas jurídicas, não
implica que uma pessoa física não

possa dela participar, bastando

simplesmentequeprocure aAPAE
para engajar-se no projeto.

O custo da adoção, que émensal
e que deve ser coberto até o dia 10
de cada mês, importa em valores
variáveis com três opções,
conforme a disponibilidade e a boa
vontade de cada contribuinte. A
adoção de nível I, é de um salário

mínimo; nível II, de meio salário
mínimoe nívelIII,de umquãrtode
salário mínimo, sendo os valores

reajustados de acordo com o

reajuste do próprio salário em todo
o país.

O objetivo daAPAE é alcançar
um número mínimo de 150

participantes da campanha, entre
pessoas jurídicas e físicas, número
este que acreditamos seja atingido
com relativa facilidade, uma vez

que Jaraguá do Sul possui bem
mais de 500 empresas e algumas
centenas de pessoas físicas com

capacidade suficiente para
dispensar uma contribuição
razoável para uma finalidade tão

meritória.
O desenrolar do programa
Membros da equipe diretiva da

APAE de Jaraguá já estão

passando a estabelecer contatos

pessoais ou por telefone, após o

envio da correspondência/
proposta. Logo depois, a entidade
passará a fazer a distribuição dos
carnês para aqueles que se

sensibilizaram com a campanha e

optaram pela sua participação.
Aquelas empresas ou pessoas

que já se decidiram, mas ainda não
foram contatadas pela APAE,
poderão entrar em contato com o

órgão, telefonando para 72-0859,
ou procurando pessoalmente a

APAE.

Afala de GertBaummer
Em sua explanação para os

presentes ao ato de lançamento da

campanha· "Adote um

Excepcional", Gert Baummer fez
lembrar as mudanças de atitudes

que se processam em todo o
i<mundo, com reflexos diretos sobre

o comportamento humano. As

guerras intestinas' de nações eIl}';,
outros continentes. 6

.

comportamento da juventude que,
se antes se ajustavam ao mito dos
heróis imaginários criados pelo
americanismo mostrando o poder
da força, hoje já estão trocando
este comportamento pelo da razão,
da mente, da força espiritual mais
divulgada pelos japoneses.

Gelt mostrou, por palvras, que
"hoje a sociedade já está se

conscientizando de que a

responsabilidade não

simplesmente dos dirigentes de
uma nação, mas do povo, que é a

Nação. Assim, a sociedade também
é responsável pelo bem-estar dos

excepcionais, não cabendo esta

missão apenas aos pais dos
mesmos ou simplesmente aos

governantes" .

"Sabe-se que a situação é difícil
para todos, indistintamente, nos
dias atuais, mas também sabemos

que tudo é possível quando
realmente se quer que seja. Não
existem barreiras intransponíveis
quando se quer com vontade e fé,
alcançar os objetivos
programados" .

Estado de Santa Catarina _

·Prefeitu...Municipal de Guaramirim_
EDITAL DE LICITAÇÃO

A PrefeituraMunicipal de Guaramirim toma público que, em conformidade com a Lei nO 8.666
de 21.6.93, encontra-se aberta LicitaçãoCONVITE para construção de 2 salas de aula, em alvenaria,
sala de professores, cozinha, 3 sanitários, escada, laje piso, fechamento total do pavimento superior
c cobertura emum galpão pré-moldado dedois pavimentos com oprédio existente, para implantação
da E.M "Vereador Arrnin Bylaardt" na rua Cláudio Tomaselli, nesta cidade.
Construção total de 624,18m'.

Os interessados deverão encaminhar propostas até às 1 7hs do dia 20/8/93, na Sede da Prefeitura
Municipal, sita à rua 28 de Agosto, 2042. Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura.

Guaramirim, SC, 16 de agosto de 1993.

VictorKf.ei.ne
PREFEITOMUNICIPAL

-llf>ooo�t!\ ii't!\ I
Ind. e Com. de Confecções Ltda.
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O b011l gosto veste você

Rua Guilherme Weege, 166 - Centro
Fone (0473) 71-7831
Jaraguâ do Sul - SC_--f-.-

rlmall

No Kamisão,
agosto é o mês do bom-gosto.

- E com descontof
,

OprotetorManske, dasbocas-de-/obo
Publicamos em edição recente do laparaobem comumporque, queiram

CP, artigo sobre a invenção de uma ou não, esta é a essência da própria
peça que se adapta às bocas-de-lobo, vida do ser humano' no seu

quepermite anormalvazão da água e desenvolvimento em sociedade
detritos das ruas, mas, que evita a comunitária.

saídadomaucheiro,deratosebaratas, O protetor das bocas-de-lobo,
que tanto nos prejudicam. criado pelo sr. Júlio Manske, aqui
A peça inventada; como dizíamos está estampado em foto, para que os

.

na oportunidade, é da lavra de .TúliQ-l nossos leitores possam melhor
Manske, um empresário jaraguaense observá-lo e mais facilmente p�sar o
do ramo de confecções de malhas. Oprotetordeboce-de-lobo.feito em seu efeito como uma idéia válida,
Um homem que não é diplomado em fibra,já aplicai/tI e em experiênci« como peça útil, destinada a só
tisica ou mecânica, mas uma pessoa defuncionamemo em vários locais proporcionar benefícios a todos,
que tem inteligência e que sabe usá- de nossa cidal/e. ,indistin!amente..

CORREIO DO POVO - Jaragua do Sul,18 de agosto de 1993,

Vestindo você de corpo inteiro.
Getúlio Vargas, 55
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