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Economia Manifestantes sãominoria irresponsável

Prefeito condenou
oapitaçode quinta

Campanha

Empresado
ramo têxtil

épremiada

Vacinação
superouas

expectativas
Página4

A campanha de vacinação
contra a poliomielite, realizada em
todo o território nacional, teve
resultados acima da expectativa
em toda a região de Jaraguá do Sul.
Mais de I 7,2 mil crianças de O a 5
anos foram vacinadas nos 7

municípios que integram aAmvali.

Segundo Ivone Kinas Gonçalves
da Luz, coordenadora de base da

campanha que abrange estes

municípios, este total representa
112% do que se estimava para a

campanha. Mesmo assim não

faltaram doses da vacina. Página 8

Durante a manhã de segunda
feira, quando instalava o governo
no bairro de Nereu Ramos, o

prefeitoDurval Vasel disse que os
manifestantes foram infelizes ao

realizarem o protesto contra a

municipalidade durante a abertura
dos Joguinhos Regionais, no

Ginásio deEsportesArthurMüller.
Ele declarou também que os

manifestantes não representam a

maioria do funcionalismo e que
foram irresponsáveis ao expor a

imagem de Jaraguá do Sul perante

o público que 'se fazia presente ao

ginásio.
Os vereadores daquela

comunidade se fizeram presentes e
apresentaram vários pedidos para
aproveitar a estada de todas as

máquinas da prefeitura naquela
região. Amanhã, no Loteamento

Souza, o Secretário de Estado da

Agricultura, Mário Cavalazzi,
inaugura o "sacolão" em Jaraguá
do Sul. Na sexta-feira encerra o

período do governo itinerante e as

máquinas voltam para aprefeitura.

"Pela inexpressividade do
movimento não nos sentimos
abalados' " sintetizou o prefeito,
que despachou na segunda-feira
no salão paroquial da igreja da

comunidadedeNereuRamos, onde
inaugurou o projeto de

descentralização do governo.
atacando de maneira globalizada
os problemas da região
circunvizinha.

Dólar·
Paralelo

COmpra(2518)...............CR$96,70
Venda(2518). ................CR$97.70
Fonte: HF Assessoria

Turismo
COmpra(2518)...............CR$94,OO
Venda(2518)...............CR$95,80

Comercial

Compra(2518)..........CR$88,406
Venda. (2518)............CR$88,436

TR
25fi a2518........................ .32,16%
26/7 a26/8...................... .33,93%
URR
2518 ...............................CR$52,81
Poupança
ÍndiceI!/25/8 .............32,8208%
CUS (agosto)
Engenheiros.........CR$19.045,58
Salário mfnimo
Fevereiro..........Cr$I.250.700,00
Março/Ablil....Cr$l.i09.400,00
Maio/Junho .....Cr$3.303.3oo,OO
Julho.................Cr$4.639.800,OO
Agosto..................CR$5.534,00
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Flagrante Esporte

Assaltante é baleado em Jaraguá é o

Guaramirimpell:'-polícia terceiro nos

JoguinhosOntem por volta das 17 horas a

Polícia Militar de Guaramirim

interceptou um ladrão de canos

que havia furtado um Voyage de

Pomerode e tentava fugir,
passando por Jaraguá do Sul e

Guaramitim.Após furarobloqueio
feitoem Jaraguá do Sul, oassaltante
foi forçado a pararemGuaramirim,
quando um dos pneus foi atingido
por tiro. Mario Alberto Soares, 28

anos, trocou tiros com a polícia e

acabou baleado no peito por um

dos PMs. Ele está internado no

hospital São José de Jaraguá do

Sul. Página 8 Mario Soaresfoi internado no São Jose. A bala atingiu o peito

O município de Jaraguá do Sul

já assegurou a terceira colocação
nos VI JoguinhosRegionais Leste/
Norte de Santa Catarina,

r'

c1assificatórios aos Joguinhos
Abertos.Hojeànoiteserá realizado
o encerramento das competições,
com Q jogo de voleibol feminino,
final, entre as equipes de Jaraguá
do Sul e Brusque. A equipe local é
a favorita para o título e a partida
deve levar um grande público ao

Ginásio ArthurMüller, a partir das
19 horas.Naclassificação, Jaraguá
do Sul só ficou atrás de Joinville e

Blumenau. Página 6

QUANTO VALE
A VIDA?
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Esquinas Famosas de Jaraguá (2)
OSWALDO BEIMS nos brinda

com mais uma foto do Jaraguá anti
go, graças as quais é possível esse
retorno ao passado-que ora se procu
ra resgatar.

Na série das esquinas famosas

(1), a foto consignava as edificações
de José Emmendörfer e a de Walter

Hertel, e é esta edificação que será

motivo de comentários, através de

uma foto mais recente, da década de

50, feita pelo "Photo-Hofmann,
Joinville",

Retornando ligeiramente à foto
(l) que é a esquina de onde partem
quatro vias públicas que conduzem
ao Norte-Sul e Leste-Oeste da cida

de, pode-se ver, além da casa de José

Emmendörfer, mais nos fundos, de
pois da passagem de nível da estrada
de ferro da São Paulo-Rio Grande

Railway, ramal SãoFrancisco-Maíra,
depoisRVPSC e atual RFFSA, apa
rece a edificação do prédio de Carl

Wensersky com o seu hotel, também
conhecido como "Hotel Comércio",
onde estão as edificações do "Nelo

Hotel", "AComercial", oCORREIO
DOPOVOe "LojasHM". Bemnos
fundos aparece na colina a Igreja
"Santa Emília", ainda no estílo góti
co primitivo. Na esquina, sobre a

porta chanfrada, um relógiomarcan
do nove horas e dez minutos, deixa
transparecer o que o estabelecimen
to contém no seu interior - uma relo
joaria. Na foto que é objeto desta

reminiscência, a edificação também
sofreu modificações - um sobrado

com amesma entrada, porém já com

aspecto melhorado e, no dizer do

Decreto n" 565, de 26-3-1934, que
emancipou o 2°distrito de Joinville,
em seuart. 2° - "A séde 110Município
deJaraguáserá aatllalfreguezia do
",esmonome. que éelevada à cate

goriallel'ila". (DiárioOficial,no22,
de 27-3-1934).

Esta esquina, de uma lado é a

antiga Rua Abdon Baptista, depois
Mal. Deodoro, que homenageia um

Superintendente do Município de

Joinville e o proclamador da Repú
blica, a aluai Rua 2 do centro da

cidade. Do outro lado, a atual Rua i

(Getúlio Vargas) assim denominada

por força do Decreto n" 6, de 21-9-

38, que também nominava a Plata

forma 7 de Setembro, pelo Tte.

Leônidas Cabral Herbster, por "não
existir nesta cidade nenhuma rua ou
avenida com o nome do eminente

estadista", sendo abolida a denomi

nação de Avenida Independência,
assim conhecida, desde 1910, publi
cado no CORREIO DO POVO, ed.
950, p. 4 de 1-10-38. WalterHertel,
filho deCarlos eRosalieRieschbitter

Hertel, natural deBlumenau, apren
dera o oficio na Relojoaria de Paul
Husadel e, em 1911 vinha para

Jaraguá, para dirigir uma pequena
oficina de relógios, na esquina. Mo
rava no hotel de José Emmendörfer,
no prédio defronte, mas tratava de

comprar, nesse ano, a propriedade
de CarlNilsen que, ao lado da ofici
na tinhamontadoum barnum quios
que de 2 pavimentos, em estil'o de

mirante, de forma oitavado, havido
dos cessionários da Colônia Jaraguá
e parte de Johann Gottilieb Stein, a
frente protegida por um teto coberto

de folha-de-flandres (ITo Livro de

Jaraguá, p. 362,deEmílio da Silva.)
Em 12 de dezembro de 1924,

deixava de ser funcionário de Paul

Hdsadel, e adquiria o imóvel que

abrangia a área, entre a esquina da
rua Abdon Baptista e a avo Indepen
dência, pelo preço de 1 :500$00 réis,
incluindo o inventário.

Anúncios publicados na impren
sa local,mostravam também e ofere
ciam à sua clientelaoutrasmercado

rias, além de relógios e ouriversaria,
vendia também peças para bicicletas
e informam também que tinha uma

bomba de gasolina para o abasteci-
,

mento dos muitos veículos que já
existiam na crescente freguezia,

Como não podia deixar de ser, no
curso do seu estabelecimento teve a

visita dos "amigos do alheio", cau
sando prejuízos ao seu proprietário.

Seu filho Walter Carlos Hertel e

suas filhas Sílvia e Ruth, desenvol
vem a iniciativa do pai e avô.

Fritz von Jarllgllá - 8/93.

Só depende de nós mesmos
Definitivumente caminhamos para firmar

Jaraguâ tio Sul como o terceira metrópole tia

região leste/norte de Santa Catarina. A presença
de Jaraguâ tio Sul na atividade econômica é

.

intocável e "imexivel", como diria o ex-ministrro
do trabalho.
Aos pOIlCOS vemos os outros setores tia vida

comum tios habitantes serem alvo do avanço, ou
evolução, tios tempos, em relação ao que a cidade

representa, perante a sua comunidade

circunvizinha.
Para exempliflcar, na área de lazer Jaraguâ do

Sul, hoje, épalcotlosgrantlesshowsqueenlouque-

cem a juventude brasileira - com Oll sem competi
ção, entre os promotores, a verdade é que nós

(população), 'somos os beneficiados, podendo op
tar pelo de preferência, ou até mesmo assistir a

todos.

Outroforle exemplo de"sta evolução é o esporte.
Nunca Jaraguâ doSill, atingiu um lugar de tama
nho destaque - exceto em 1980, quando sediamos
os Jogos Abertos -, em um trabalho que vise a

formação de uma base parafuturas competições•.

Afinal um fator positivo surge para possamos
acreditar que temos lima chance,

A 'Primavera Silenciosa

"Houve outrora uma cidade, no

coração daAmérica, onde a vida pare
cia viveremharmonia como ambiente
circunstante.A cidade ficava emmeio
a uma espécie de tabuleiro de xadrez,
composto de fazendas prósperas com
campos de trigoe encostas depomares
nos quais, na primavera, nuvens bran
cas de flores oscilavam por cima das

campinas verdejantes. No outono, os
carvalhos, os bordos e os vidoeiros

punham um fulgor de colorido que
flamejavae tremulava de través, sobre
um fundo de pinheiros. Depois, as

raposasuivavam nas colinas e as renas
cruzavam silenciosamente os campos,
meioocultaspelasbrumasdasmanhãs
de outono.

A-o longo das estradas, loureiros,
viburnos e amieiros, grandes fetos e

flores silvestres, encantavam os olhos
dos viajantes durante amaior parte do
ano.

Até mesmo no inverno, as mar
gens das estradas eram lugares de

beleza, para onde convergiam pássa
ros inúmeros, a fim de se alimentarem
de amoras e de sementes de ervas

secas, que repontavam por cima da
neve.A zona rural gozaga, com efeito,
de fama, pela abundância e pela vari
edade de suas aves, quando as ondas
de avesmigratórias passavam porali,
na primavera e no outono, o povo para
ali afluía, procedendo de longas dis
tâncias, para as observar. Outras pes
soas para ali se dirigiam a fim de

pescar nos rios, cujas águas fluíam
claras e frescas, emergindo das coli

nas; e formavam lagunas
ensombreadas, onde as trutas se cria
vamo Assim as coisas tinham sido,
desde os dias - ocorridos há muitos
anos -emque osprimeiroscolonizado-

Rachel Carson

res ergueram suas casas, perfuraram
seus poços e construíram seus celei
ros.

Depois, uma doença muito
estranha das plantas se alastrou

pela área toda, e tudo começou a mu

dar. Algum mau-olhado fora
atirado âquel a comunidade; enfer
midades misteriosas varreram os

bandos de galinhas; as vacas e os

cameiros adoeciam e morriam. Por
toda parte se via uma sombra de
morte. Os lavradores passaram a fa
lar de muita doença em pessoas de
suas famílias. Na cidade, osmédicos
sentiam-se cada vez mais intrigados
por novas espécies de doenças que
apareciam em seus pacientes. Regis
traram-se várias mortes súbitas e

inexplicadas, não somente entre os

adultos, mas também entre as crian

ças; adultos e crianças sentiammales

repentinos, enquanto caminhavamou

brincavam, e morriam ao cabo de

poucas horas.

Havia, ali, tun estranho silêncio.
Os pássaros, por exemplo: para onde
é que tinham ido? Muita gente falava
deles, confusa e irriquieta. Os postos
de alimentação, nos quintais, esta
vam desertos. Os poucos pássaros
quepor qualquer lado se vissem esta
vam moribundos, tremiam violenta
mente e não podiam voar. Aquela era

uma primavera sem vozes. Pelas
manhãs, que outrora haviam vibrado
em conseqüência do coromatinal dos
papos-roxos, dos tordos-dos-remedos,
dos pombos, 'dos gatos, das corruíras
e de vintenas de outras aves cantoras;
não havia agora som algum; somente
o silêncio pairava por cima dos cam

pos, das matas'e dos pantanais.
Nas fazendas, as galinhas choca-

vam; mas nenhum pintinho nascia.
Os lavradores queixavam-se por- não

conseguirem mais criar porco ne

nhum; as crias eram pequenas, e os

leitõezinhos sobreviviam apenas-uns
poucos dias. Asmacieiras atingiam a

fase da florada, mas nenhuma abelha
zumbiaporentre suas flores, demodo
que não ocorria a polinização e, por

tanto, não podia haver fruto.

As margens das estradas, outrora
tão atraentes, apresentavam-se agora
assinaladas por uma vegetação
amarronada e murcha, como se hou
vessem sido bafejadas pelo
fogo. Também aquelasmargens esta
vam silenciosas - desertadas que ha
viam sidoportodasas formas de vida.
Até mesmo os rios se mostravam

agora destituídos de vida. Os pesca
dores já não visitavam mais os seus

cursos d'água, porquanto todos os

peixes tinham morrido.

Nas calhas, por baixo dos beirais,
e por entre as telhas dos telhados, um
pó branco, granulado, ainda formava
umas poucas faixas; algumas sema

nas antes estepó tinha caído, como se
foraneve, porcima dos telhados e dos
relvados, bem como por cima dos

campos e dos rios.

Nenhuma obra de feitiçaria, ne
nhuma ação de inimigo, havia. silen
ciado o renascer de uma nova vida
naquelamundo golpeado pelamorte.
Fora o povo, ele próprio, que fizera
aquilo."

Introdução do clássico "Primavera Silen
ciosa ". editado noBrasil em J964 e nunca

relançado. apesar de sua grande atuali
dade.
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Nereu Rarnos recebeu estrutura da prefeitura - máquinas e equipamentos
Vaseldescentraliza seugoverno
Jaraguá do Sul - Na última

segundá-feira (22), o prefeito
Durval Vasel instalou a sua

administração no bairro Nereu

Ramos, inaugurando a primeira
etapa do projeto do governo'
itinerante. Vasel, o vice Guenther
e todo o secretariado, bem como

as máquinas do setor de obras,
participaram da instalação solene
no salão paroquial daquela
comunidade. Segundo o prefeito,
durante esta semana serao .

atacados os problemas que afetam
Nereu Ramos e adjacências.

"Viemos resolver problemas
inerentes à comunidade de Nereu,
na maioria envolvendo obras de
abertura e alargamento d€ ruas,

ensaibramento, estruturando áreas

de lazer, atendimentos ainda mais

abrangentes na área de saúde,
educação. Contamos também com

. aparticipaçãodaCelescedo Samae,
inclusive durante esta semana

iremos inaugurar a ligação de água
para o loteamento Santo Antônio,
nesta região", detalhou VaseI.

Vereadores louvamatitude

o vereadorPaulof'loriani (PPR)
considera um fortalecimento para
a posição de legislador integrante
da bancada governista a instalação
do primeiro governo itinerante
exatamenteemNereuRamos. "Este

Terminam as

férias eHauffe
•. ,

Ja reassumiu

é um fato inédito em Jaraguá do
Sul. Nunca em nenhum governo
fornos premiados com tal

distinção", acrescentou Floriani.

Ele considera que além de

atender os anseios, à 'nível
comunitário, a descentralização
aproxima ainda mais a população
da administração pública. Floriani
apresentou vários pedidos, na

maioria na área de obras, "que se

fazem necessarios para o

desenvolvimento de nossa

comunidade.

O vereador especifica algumas
obras necessárias para o bairro de
NereuRamos, tais como a abertura
de ruas que estão impedindo o

crescimento da área central; a

recuperação de estradas de toda a

região; retificação do esgoto
sanitário - uma obra que Floriani
"estimaque vá significar a colocação
de700a l.OOOtubos-; melhoriade
praças e canteiros; distribuição e

replantiode árvores; evárias outras
obras nas área de saúde, educação
elazer,
"Já viabilizamos junto ao

prefeito grande parte destas

necessidades, inclusive a

construção de 3 campinhos de
futebol para a diversão da garotada
de nossa comunidade", salientou
ele.

o prefeito Durval Vasel e o vereador Paulo Floriani (PPRJ, abriram asportas da sede temporária

, Por sua vez, o vereador de
-

oposição, Pedro Garcia '(pMDB)
destacou que como vereador da

comunidade, a descentralização
parece oportuna pará que toda a

administração conheça a realidade
vivida por Nereu Ramos
atualmente.Elediscorda daopinião
de que isso aproxima a população
da administração, "pois épara isso
que existem os representantes -

vereadores - de uma comunidade,
para levar até o prefeito as

necessidades da comunidade",

declarou Garcia.

Sozinho, na segunda-feira pela
manhã, Pedro Garcia apresentou
12 pedidos à secretaria de obras e

outros 5, divididos entre Samae,
Celesc e Secretaria de Saúde. Ele
destacou como importante a

solução de vários problemas em

Nereu.citando a agilização da
melhoria do abastecimento d'água
para Nereu Ramos e arredores, a
pavimentação das ruas Hemique
Demate e Júlio Tissi, ou irrigação
em dias altemados, nas mesmas e

a iluminação da ma Henrique
Demate, no entroncamento com a

ßR280.

Garcia teme que o fato de que o

governo se instale maciçamente
1)0 bairro possa trazer dificuldade

para a realização de obras futuras.
, 'Se houver necessidade, em curto

espaço de tempo, de obras em

Nereu, precisamos saber se

permaneceremos com um

atendimento contínuo em nossa

comunidade", disse.

"Manifestaçãofoi irresponsáoei "
Jaraguá do Sul - O Prefeito

Durval Vasel declarou durante a

instalação de sua administração
em Nereu Ramos, que não
reconhece o movimento

promovido durante a abertura dos

Joguinhos Regionais de Santa

Catarina, quinta-feira (19), quando
algumas pessoas com faixas na

mão gritavam e vaiaram, no

-transcurso do discurso da Vasel.

"Trata-se deumaminoriade2% do

funcionalismo, comandados por
uma meia dúzia de sindicalistas

'que acabaram sendo repugnados
pela maioria dos presentes."

--

VaseI considerou inoportuna a

manifestação, porque "vem a

denegrir a imagem de nossa

comunidade. Foiumarnanifestação
ridícula e que não abate a nossa

moral", �disse. O prefeito

Corupá - Desde o dia lOdo
corrente que Adelino Hauffe en

contra à frente dos destinos da

administração do município de

Corupá, depois de ummês (julho)
d€ suaausência, em que esteve de
férias.

Adelino nãoencontrou proble
mas em seu regresso na prefeitu-
ra, administrada em sua ausência

�pelo vice-prefeito, o engenheiro .

PARTIDO DA SOCIAL
Dieter Werner, que, muito bem DEMOCRACIA BRASILEIRA
entrozado, é profundo conhece- EDITAL

- dor dos problemas domunicípio e Nos termosda legislaçãoem vigor, ficameonvocados.poresteEdital, todososeleitores

da adrninistração municipal. filiados ao Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, neste município de

Guaramirim, para a ConvençãoMunicipal queserárealizadaüodia 5 de setembrode 1993
O mandatário corupaense, in- cominícioàs9horaseencerramentoàs 17horas,tlama28deAgosto,n° 2.244(Cámara.

formou que está aguardando até de Vereadores),nestacidade,comaseguinte:
com muita ansiedade; o repassse.

ORDEM DO DIA

a) eleição, porvoto direto e secreto, do DiretórioMunicipal, que será constituído de
federal de mais uma parcela de 20 membros e de 7 suplentes;
�ecursos do SUS - Sistema Único bjeleição, porvoto direto e secreto. de I delegadoerespectivosuplente

â

Convenção
de Saúde. Acrescentou que o pe- Regional. /

,

Namesma dataserá eleita, porvotodireto esecreto, aComissãoExecutivaMunicipal
dido foi encaminhado aoMinisté- eseussuplentes, emreunião doDiretórioMunicipal eleito.convocada paraàs 17:30 horas,
rio da Educação em junho. por- no mesmo local.

Guaramirim, 24 de agosto de 1993
tanto. há doismeses.junto com os Antonio r< Stringari
pedidos de outrasoitenta prefeitu- Presidentedolãtrctonotvlnnicipal
ra do estado de Santa Catarina. _

Gllaramirim-SC
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classificou-a de "um ato

irresponsável", namedida em que,
segundo ele, a maior parte das

reivindicações do sindicato estão
sendo atendidas "e num curto

espaço de tempo entregaremos à
câmara de vereadores os projetos
de regime único, plano de cargos e

salários e estatuto do magistério'
,

.

Ontem, durante a entrevista
coletiva à Impren�a, Vasel

Estado de Santa Catarina

Município de Massaranduba
Partido Progressista Reformador - PPR -

Edital de Convocação da Convenção Municipal
a se.realizar no dia12 de agosto de 1993

A Comissão Muniéipal Provisória do Partido Progressista
Reformador - PPR, do MUr:licipio de Massaranduba - SC, na

forma da lei, CONVOCA todos os filiados do PARTIDO para a

CONVENÇÃO MUNICIPAL a se realizar no dia 12 de SETEM
BRO de 1993 (Domingo) das 9:00 às 17:00 horas, nas Depen
dências da Câmara Municipal de Vereadores de Massaranduba,
constando da ordem do dia a ELEiÇÃO DO DIRETÓRIO MUNI
CIPAL DO PARTIDO, dos Delegados à CONVENÇÃO REGIO
NAL, com seus respectivos Suplentes.

Massaranduba, 20 de agosto.de 1.993 ..

Carmelino Dolsan
Presidente da Comissão Provisória PPR.

anunciou para o fim deste mês o

.encaminhamento do que ele chama
de "pacotaço", que envolve além
destes projetos, também.a reforma
administrativa e o novo código
tributário. Na ocasiãö, ele

aproveitou para acrescentar que o

sindicato está visando apenas uma

.reeleição, "inclusive com a

detectação da infiltração daCUT' , ,
revelou.
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Primeira JoinvilleFashion
Malwee será

setorial premiada em \
São Paulo

Núcleo
de confecções
realizaencontro

\

Joinville - ONúcleo Setorial
de Confeccionistas da Associa

ção Comercial e Industrial de
Joinville (Acij) realizará,nopró
ximo dia 27 de agosto (sexta
feira), ala Joinville Fashion. O
evento, que tem o apoio do
SEBRAE-SC e da Acij, aconte
cerá em forma de desfile para
apresentação das coleções pri
mavera-verão 93/94 de l l micro
e pequenas empresas integrantes
do Núcleo Setorial de Confec
ções.

O objetivo é fornecer ao pú
blico atacadista novas opções de

comprae informações de tendên
cia, além de proporcionar a

integração entre compradores e

fabricantes. O evento acontecerá
às 20horas no Paternon Prinz
Suíte Hotel, que fica à rua Otto

Boelun, 525,n'0 centro de
Joinville.

Paraobteroutras informações
e inscrições, os interessados po
dem entrar em contato com o sr.

Edson pelo telefone-(0474) 33-I .

4077, até o dia 25 de agosto
(quarta-feira). É indispensável a
confirmação.jáqueoevento está
sendoorganizadoparaumnúme
ro limitado de participantes.

····1
Mês Valor (Cr$)
Janeiro
Fevereiro

Março! Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto

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

Base de cálculo

Tabela oficiai da Receita Federal oara Cálculo do IR em aaosto

Parcela a deduzir I CRS 1 Alíauota 1%1
Até 42.790,00
De 42.790,01 até 83.441,00
Acima de 83.441,00

42.790,00
59.050,00

Isento
15
25

Como calcular: Deduza do rendimento bruto CRS 1.712,00 por dependente; a contribuição paga
à Previdência no mês; pensão alimentar Integral; crS 42.790,00 para aposentados, pensionistas
e transterldos para a reserva remunerada gue tenham 65 anosou mais. Do resultado que é a Base
de Calculo, subtraia a Parcela a Deduzir e aplique a alíquota respectiva, obtendo o valor a pagar.

In�ices Ab�iI Maio 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

I . Reaju�te' de �1i.i,QiJ�!s •.. ,. I
Aaosto

índice
Quadr. Trim Bim.

Anual mult, por Sem. mutt, por mult, por muít, per
-

mut, por

INPCIIBGE 16,8223 4,4255 2,7797 2,1654 1,7080
IGP( FGV) 18,6917 4,7300 2,9253 2,2816 1,7250
IGPM (FGV) 17,9745 4,6753 2,8837 2,2364 1,7258
IPC(FIPE) 16,7693 4,4475 2,8405 2,2064 1,7085
IPCA(IBGE;) 16,6170, 4,4113 2,7736 2,1711 17003

I,

I
... , ... :,. SALARIO FÄMILIA I

Julho
Salário até CR$ 12.731,79 CR$ 339,51
Acima de CR$ 12.731,79 CR$ 42,43

II

V Nã? perca tcemp PCol p�fr. adí. faça seu

- .� ,anuncIo no assmca os pelo
telefone 72-3363 E BONS NEGÓCIOS
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Maiores e Melhores

Jaraguá do Sul - Amanhã no

ClubeMonteLíbano,emSãoPaulo,
acontece a premiaçãodas Maiores
e Melhores empresas do ano de

1993,promovidapelarevistaExame
e a empresa jaraguaense Malwee
Malhas volta a receber lugar de

destaque entre as empresas
nacionais. No desempenho global
a Malwee foi a segunda colocada,
mas com o mesmo número de

pontos que a primeira, Azaléia, no
setor de confecções.

A classificação final foi definida
pelo critério de desempate,
cabendo a empresa de Jaraguá do
Sul a segunda posição. A Malwee,
que no ano passado foi a primeira
colocada no desempenho global,
segundo a Exame, consegue
manter-se entre as melhores

empresas do país no seu ramo, e

pela terceira vez obtém este

.

reconhecimento.

Data UFIR
1417 36.460,30
1517 36.897,72
1617 37.340,38
1917 37.796,91
2017 38.263,07
2117 38,732,93
2'217 39.206,56
2317 39.690,03
2617 40.177,41
2717 40.695,70
2617 41.236,42 !

2917 41.763,05
3017 42.275,39
2/8 CR$ 42,79
3/6 43,31
4/6 43,84
5/8 44,36
6/6 44,92
9/6 45,47
10/6 46,03
11/6 46,60
12/6 47,16
13/6 47,76
16/6 46,35
17/6 46,95
16/8 49,56
19/6 50,17
20/6 50,81
23/6 51,46

Dia Poup.%
20/8
21/8
22/8
23/8
24/8
25/8,
26/8
27/8
28/8

34,0569
34,2278
32,5997
30,9716
31,0721
32,8202
34,5996
34,8509
35,0318

I TR" I
TR% Dia Fator da Atual.

30,32 23/8 0,356926121
30,42 24/8 0,37450544
32,16 25/8 0,38023048
33,93 26/8 0,38588596 li

134,18 27/8 0,39161711
�4,36 28/8 0,39782188

,

Mercado Financeiro
�Assessorla Financeira

o IPMF Chegouf
, ." Nesta quinta-feira, 26, começa a cobrança do imposto

. .-; provisório paramovimentações financeiras com alíquota )

de·O,25%. Para tantó, vão aqui algumas dicas da coluna
no sentido de orientar e facilitar sua vida.
*Não esqueça qu-e o imposto será cobrado sempre que

houver débito em sua conta. Os créditos que por ventura

receber, não estão sujeitos ao imposto.
* Caso você tenha conta em mais deum banco como

titular, não há IPMF na transferência de uma conta para
outra.

POUPANÇA - Para ficar isente do imposto é neces
sário uma aplicação especial para 90 dias de prazo.
Acontece que pela lei da sua criação, a poupança deveria
pagar a inflação mais juros reais de 0,5% ao mês. Faz

tempo, porém, que esta modalidade de aplicação mesmo

com os juros, não paga sequer o índice inflacionário. Não
será com um prazo tão longo para contar com a isenção,
que este quadro se alterará.
DÓLAR - Fugir para o dólar não é a solução. NãoI

esqueça que quando você compra pa:ga a "ponta de
cima"e quando vende, pega o preço na "ponta de baixo".
Como esta diferença hoje está em mais de 1,5%, isto
representa seis vezes o valor do imposto (0,25%).
CDB's - As taxas iniciaram a semana em alta edeverão

continuar subindo, não só pela expectativa inflacionária,
mas também para cobrir o imposto. Este será calculado
sob rendimento líquido já descontados os tributos atuais,
que são de 3115% sobre o que excederia variação daUfir
no período. Mesmo que você reaplique integralmente
pagará o IMPF.

FUNDOS - A cobrança só acontecerá na aplicação
quando o dinheiro sair da conta corrente para o. fundo.

Quando voltar para a conta não há imposto. Agora,
quando você sacarvai pagar. Ou seja: entre aplicar e sacar
haverá uma cobrança de 0,50% e não apenas 0,25%.
E agora, atenção: alguns bancos cobrado o imposto

diariamente, e outros semanalmente, portanto informe
se. E não esqueça que o débito do IPMF será feito depois
do desconto do cheque. Por exemplo, se você passar um

cheque deCR$ 100.000,00 o banco pagará ao seu credor
o valor integral. É só depois que os CR$ 250,00 serão

debitados. Tome cuidado, portanto, para sua conta não

ficar no vermelho ou ter cheques devolvidos, pois caso o
- saldo depois do pagamento do cheque não cobrir o valor
do IP:MF, seu chequepoderá serdevolvido, caso você não
tenha conta especial.
Esperamos que todo esse transtorno finalmene resolva

o eterno problema no caixa do governo.
Eduardo O. Carvalho.

,
'

mYB4
A Loja de Brinquedos

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

Jaraguá do Sul - SC
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T ES
Inácio Carreira

VOLl(STANZGRUPPE
WESTERWEYHE
o SONNROS

VOLKSTANZGRUPPE,
comemorando o 60 aniversário de

atividades, recebe o

VOLKSTANZGRUPPE
WESTERWEYHE, originário de
Uelzen-Niedersachen. norte da
Alemanha, na próxima semana 48

feira, dia lOde setembro, às 20

horas, no Ginásio de Esportes do
SESI. Ingressos aCR$ 100,00. Por
quê é importante comemorar este

momento histórico do Sünnros

Volkstanzgruppe?

Brasil;
Comungou com a realização do I
SeminárioNacional sobreFolclore
Alemão;
Tem participado de praticamente
todos os encontros folclóricos e

apresentações em todos os níveis
da sociedade;
Encaminhou dois representantes
do grupo em viagem de estudos em
regiõesda Alemanha e da Áustria;
Destacou-se na formação do

Departamento de Danças, em

Gramado,RS;
É o grupo que primeiro formou seu
conjunto de música.Porque' é o primeiro Grupo

Folclórico Alemão surgido em

Jaraguá do Sul;
Há três anosparticipa na realização
do Acampamento Folclórico,
evento conhecido entre os grupos
de danças folclóricas alemãs do

Este é o momento não somente

do Sünnros Volkstanzgruppe
comemorar, mas toda a

comunidade, por ser representada
por um grupo desta envergadura.

ManoelRosa, Manequinha
"Não adianta escrever

Manoel Rosa que ninguém co

nhece, é Manequinha, Tio
Maneca" e outros tantos trata
mentosamigos e carinhosos dis
pensados aestejovemsenhorde
73 anos "completados dia 14 de

julhaúltimo", com umavitalida
de que não o deixaficar muito
tempo sentado para conversar.

Afinal, ainda ontem {dia 20, na

ocasião) eleparticipavadeduas
apresentações folclóricas na

Escola Básica Julius Carstens.
umaaomeio dia e outraà tarde.

Há 49 anos, num Natal,
Manequinha saiu pela l" vez

para as ruas com seu Boi de

Mamão, que contava então com
somente trêspersonagens: oBoi,
o Cavalo e o Urso, além de

pandeiro, surdo de barril e

acordeão de 8 baixos. Parafa
zer o "boi", comprou 6 m de

chita a 1$600 ometro efezma
cacõescomsacos de estopapara
os outros bichos: em marcha,
ele cantavae osoutros tocavam.

ODr. Câmara,perto dohospital
do morro, foi o primeiro a ser

visitado: ofereceu5$000para o
Maneca e 1$000para cada um

da turmaque.junto com o velho
Coelho e o Fagundes. amanhe
ceram cantando, tocando e dan

çando.

AJAP

26 de agosto, quintá feira, um
ano sem Hamilton Machado. As
artes plásticas joinvilense e

catarinenseainda choram aperda
daquele que se cognominava "0
Mestre". Lembrança, lembran

cas...

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 25 de agosto de 1993
...........__

Hoje oBoi deMamão tem 35

figuras. Iodas confeccionadas
pelo TioManequinha, que tam
bém faz um sem número de ins
trumentos: gostade improvisar,
inventar. inovar. As crianças de
10. 12 anos quefreqüentam seu

bar (parentes e amiguinhos de-
les) jáparticipam do Boi...

Manequinha reclama que
hoje tocam vanerão, mas o rit
mo certo do Boi deMamão é a

Corumba, o Baião.

Participoudo l''Camavalde
Jaraguá do Sul, quando só exis
tia Tiro de Rei. Já levou sua

"-

música e dança a diversas e

inúmeras cidades, mas confessa
ter lima dívida com Luis Alves,
terradeseusparentes,paraonde
nunca teve aoportunidade de ir.

1

Nascido em Jaraguá do Sul,
Manequinha levouparaaRádio
JaraguáoQuinteto daBoa Von

tade, do qualsomente ele e Joa

quimPiazera estão vivos. Aliás,
a própria Rádio Jaraguà foi
inaugura da por eles. Naquela,
época ele era conhecido como

Castelo Branco, por causa da

faixa nos cabelos, hoje total

mente brancos.

Para ele, o homem tem que
<,

�aberdominar "a dança, abebi...

daemulher. Sefordominado... "

Já apresentou-se em

Pomerode, há algum tempo
atrás, para 8milpessoas, quan
do sentiu o gosto do povo de lá

pelofolcloregenuinamentebra
sileiro praticadopor ele e seus

amigos.

Residindo àma Irmão Lean

dro, 187, osenhorManoelRosa,
o "Tio Manequinha", é uma ft
gura de um tempo, que, infeliz
mente, está sendo tomado pelo
dito ''progresso'', quando má

quinas e pessoas estão em

simbiose e aAquareladoBrasil,
de Ari Barroso, é uma velha
música de um velho sambista...
Bons tempos, que com

Manequinha ainda estão pre
sentes. Que continuem,por lon
gos e longos anos...

Plantei um pé
demim
em terra alheia,
chão sem papel;
sem escritura,
Nemposseira 'eu era.

Brotei:
E agora
jâ nem sel
de quem

é

meupé demim

MOa Ramos,

CURSOS
Até 14 horas de hoje aida dá

para "pegar'ío curso PINTURA

EMCONTRAPONTO, ministrado

TÉCNICAS DE CERÂMICA
PARA CRIANÇAS

Com a professora Graciella
Scasso (Florianópolis),
direcionado para Professores de
Pré e Primário. Informações
(0./74) 33-5050.

ESMALTAÇ''ÃO
Com a professora Betânia

Silveira, de Florianópolis.
Proposta: Esmalte: Composição.

Classificação. Óxidos:
Classificação, Características.
Formas de Esmaltação,
Pigmentação. Opacificação.
Experimentação com Óxidos.
Informações e inscriçõespelofone
(0474) 33-5050, Empório da

Cerâmica, Joinville.

OFICINA DEPOESIA
Dias 10 e 11 de setembro, na

SCAR, acontecerá a Oficina
Literâria Literatura e

Criatividade - Poesia I e II com a

professora epoetisaMila Ramos.
Inscrições na SCAR, horário
comercial.. informações pelos
fones 72-0098 e 72-0402: Mais
uma iniciativa tiaEscola deArtes

Schwanke, com apoio tia SCAR,
PMJS-Secel, CORREIO DO
POVO e Grafipel. Vagas
limitadas.

5

Dia 23.8, 28 feira última, Maria
doCarmodeLacerda Jahnke, aDU,
completou rnais um aniversário.

Dia26.8,Safeirapróxlma,é.avez
da doutora Neusa Resende
Machado receber os pelo artista plástico e professor
cumprimentos, RUBENS OESTROEM no Salão

Dia 31.8, na próxima 3a feira, Nobre do SESI. O curso iniciou 3°

Ruth Borgmann, que já freqüentou feira, tem 12 h/a e você, quarta à

nosso M9�AICO, apaga as tarde e quinta-feira (dois
velinhas IN escritório NUOVO. períodos) ainda pode participor.
Parabéns. Pergunte a quem iniciou ...

Dia 1".9.,próxima4afeira,éodia "Informações direto no local.

(ou a noite) da reunião mensal dos
associados da AJAP. Não esqueça:
18;.ltl-horas, na SeAR. Apareça,
critique, explique, participe .. ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Esportivos
Paulo Ricardo Macllado

Juventus empata com o JEC
Jogando na última segunda-feira no estádio João 'Marcauo, a

equipe doGliJuventusempatou em I a 1 C01ll oJoinville. Ojogo teve

boamovimentação somente naprimeira etapa inclusive com os dois

gols acontecendo, Roger marcou para o Jec e Ari para oMoleque
Travesso, sendo o próprio Roger mais tarde expulso por jogo
violento.

A atração da partidaficou por-conta de um dos bandeirinhas,
chamado ClésioMoreira dosSantos conhecido como o "Margarida
de Santa Catarina", a torcidafoi a loucura C01ll afigura.

Depois do empate entre Juventus e Jec e a vitória do Marcilio
Dias sobre o Tubarão por 1 a O, a classificação passou a ser a

seguinte: Jec 5pontos, Juv(mtus 4, Marcllio Dias 2 e Tubarão 1. A

próxima rodada será nesta quinta-feira quando o Juventus pega o

Tubarão no João Marcauo e o Jec enfrenta o Marcllio Dias no

Ernestão, já no início de returno.

Volei feminino _ FME/São Luis/Choco Leite
A segunda etapa do estadual infanto I de valeifeminino começa

nesta quintafeira às 20 IIs. no Ginásio de EsportesArthurMüller,
com ojogo entre as equipes FME/SãoLuis/Choco Leite eBom Jesus,
e continua no sábado e domingo em Florianàpolis ondeparticipam
ainda as equipes .daAÀDP e Elase.

Jogos Regionais .: JASC
Nesta quinta feira às 10 horas, na cidade de Mafra, estará

acontecendo o Congresso Técnicos dos Jogos Regionais dos JASe.
Jaraguá do Sul irá participar nas seguintes modalidades:
Masculino: Bocha, basquete, bolão 16 e 23, tênis de mesa e

campo, xadrez e voleibol.
Feminino: Bocha, xadrez e Tênis de mesa.

Os jogos estarão acontecendo de 9 a 15 de setembro de 1993.

Rápidas
*A vitória da Seleção Brasileir6 de Futebol IW último

domingo sobre o Equadorpor 2 a O IWMorumbi, serviu

para (lar mais confiança emoral a equipe de Parreira. A
trallqOilidadeparece voltar a reinar lia comissão técnica,
queterá toda estasemanaCOIllOpreparaçãoparaenfrentar
mais uma batalha, a Bolívia em Recife.
"Dunga. por ser um jogador combativo e de força e

Bebetopela criatividade e técnica, foram os destaques da
partida, a dupla fez os dois belíssimos gols do jogo.
"Uma pena o que aconteceu com o futebol de salão de

Jaraguá durante os Joguinhos Regionais, IW domingo:
Jaraguá ganhava de Blumenau por 2 a 1, este resultado
classificava a equipe para as semi filiais, quando de

repente, a 10 segundos do final Blumenau empatava a

partida e eliminava os jaraguaenses. Infelizmentefaltou _

experiência aos garotos de Jaraguá. A partida foi
emocionante e contagiou opúblicopresente 110gillá�io da
AABB.
"Esttvepresente aoalojamento da delegação deBlumenau.
realmente uma bela estrutura que a admintstração de
Blumenau fornece à Fundação Municipal de Desportos
daquele município.

Equipe local sÓ fic'biJ::�it'rá's::dos:�t'itãs

J.araquá do Sul é O

terceiro no geral
VI JOGUINHOS REGIONAIS

LESTE·NORTE

Santa Catarina.

Hoje à noite, no Ginásio de

Esportes ArthurMüller, será rea
lizada a partida final da modali
dade de Voleibol Feminino reu

nindo as equipes de Jaraguá do
Sul e Brusque, ambas já classifi
cadas para a fase estadual da

competição. O jogo marca o final
das competições que reuniu 1.200
atletas de 27 cidades da região
leste/norte do estado.

Desempenho
Nas modalidades encerradas

até ontem pela manhã, Jaraguá
do Sul colocava-seentre osquatro
primeiros lugaresemquase todas.
Foram três 4°s lugares - Basquete
Masculino e Feminino e no Tênis
de Campo Masculino; um 3° lu

gar no Xadrez Feminino; um 2°

lugar no Tênis de Mesa Masculi
no, além de dois 50s lugares no
AtletismoMasculino eFeminino.

(Esta participação é inédita:
nunca Jaraguá do Sul obteve um

desempenho tão significativo em

competições deste nível. culmi
nando com um 3° lugar. na pontu
ação geral. igualmente histórico.

De acordo com o chefe da Fun

dação Municipal de Esportes e

coordenador da competição, Jean
Carlo Leutprecht, "todos os inte

grantes da equipe que está coor
denando esta competição têm-se
dedicado integralmente para que
tudo corra dentro da mais absolu
ta ordem".

.lARAGuA DO SUL

Jaraguá do Sul- Independen
te de conquistar, ou não, o título
no Voleibol Feminino - favorito
na competição -, Jaraguá já é o

terceiro colocado nos Joguinhos
Regionais, classificatórios aos

Joguinhos Abertos de Santa
Catarina que serão realizados na

cidade de Joaçaba. Jaraguá do Sul
só ficou atrás de Blumenau e

Joinville, as duas maiores estrutu

ras que existem no esporte em

Atletismo

Resultados inéditos
Jaraguá do Sul- Com apenas

seis meses de trabalho o atletismo
em Jaraguá do Sul já apresentou
um excelente resultado nos VI

Joguinhos Regionais de Santa
Catarina. De acordo com o técni
co José Caglioni os dois quintos
lugares - nomasculino e no femí
nino -, "são uma ótima colocação,
para quem tinha uma participa
ção muito pequena nas edições
anteriores desta competição e a

nossa expectativa é dobrar o ren
dimento para o próximo ano".

A equipe, composta por 12

atletas, conquistou 7 medalhas (2
de ouro; 3 de prata e 2 de bronze).
"Tudo isso graças ao talento dos
atletas jaraguaenses", destacou

Caglioni, que exaltou a sua satis-

fação com os resultados obtidos.
Ele disse ainda que omais impor
tante foi que todos os atletas
iniciantes da equipe tiveram uma

significativa participação na com
petição.

As duas medalhas de ouro de

Jaraguá do Sul foram conquista
das nos 200 metros rasos, através

deDie�deAndrade e no salto em

altura, com o atleta Marcelo
Lucht. As medalhas de prata saí
ram dos 400 metros rasos com o

atletaDieze deAndrade: no arre
messo de peso e lançamento de

dardo, com Eduardo Witkoski.
Os dois bronzes da equipe foram
conquistados por Mariana Klug,
nos 400 metros rasos e Césár

Zimann no salto em altura.

/0 trabalho da Comissão
Organizadora dos VI Joguinhos
Escolares Regionais vem arran

cando elogios por parte dos diri

gentes das delegações que se fa
zem presentes e dos responsáveis
pelos Joguinhos Abertos. Este

pode ser o primeiro passo para
que Jaraguá do Sul venha a sediar
outras competições, inclusive os

Jogos Abertos de Santa Catarina
em 1995.

� Classificação geral até ontem
1, lugar - Blumenau 68 pts
2, lugar - Joinville : .. 45 pts
3, lugar - Jaraguá do Sul .. 30 pts
4, lugar - ItajaL 22 pts

Resulfãdos
Alletismo masculino

1, lugar - Joinville 154 pts
2, lugar - Blumenau 72 pts

Alletismo feminino
1, lugar - Blumenau 128 pts
2, lugar - Timbó 93 pts

-

Tênis de mesa masculino
1. lugar S. Bento do Sul
2, lugar Jaraguá do Sul
Tinis de campo masculino
1, lugar Blumenau
2, lugar Brusque

Xadrêzmasculino
1, lugar Blumenau
2, lugar ltajaí

Xadrizfeminino
1, lugar Joinvilie
2, lugar Blumenau

Basquetemasculino
1· lugar Blumenau
2· lugar Joinville

Basquete feminino
1· lugar , Porto União

2� lugar ,.Mafra

Tpansfopme O seu BANHEIRC) num ambiente V.I.P.
Visite a ?1tÁíe'1(')'1t - Z'� &Z'� e conheça as melhores

soluções em pevestimentos cerômicos, mekris e IQuças sanitópias. Solicite um pré-orçamento pelo
telefone: 714411 ouvenhaconheceppessoalmentenossas instalações: R. Reinoldo Rau,787

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



vendidos, conforme informou o

diretorda empresa. Ele alertapara
que os empresários atentem para
a identificação dos vendedores,
que têm carta da prefeituramuni
cipal, referenciandoa autencidade
do trabalho.

Objetivo é oportunizarmais informações• � .. o"_. I_ ..-. �
•

Painéis indicadores
são comercializados

Jaraguá do Sul- A prefeitura
municipal de Jaraguá do Sul con
tratou, através de concorrência

pública, uma empresa que será

responsável pela produção de 3

Superdisplays (painéis com infor

mações turísticas e comerciais),
que serão colocados em pontos
estratégicos da cidade, com O ob

jetivo de melhor informar tanto

turístas, quanto osprópriosmora
dores da cidade.

Os painéis terão 2,80 metros

de altura por 3,30 de çomprimen
to e 60cm de largura. O formato
do painel será em quatro faces,
duas frontais,ao centro onde serão
inseridos o mapa urbano e turísti-

co da cidade; e duas faces laterais
que serão destinadas a abrigar
placas de publicidade.

Váriosagentes da empresaLu
minosos Andrade Ltda., de.

Joinville, vencedora da concor

rência, já estão percorrendo as

empresas de Jaraguá do Sul, para
comercializar os espaços que es

tão programados no painel (ver
foto da maquete).

Os Superdisplays serão colo
cadosumna rodoviária de Jaraguá
do Sul, outro em frente aPrefeitu
raMunicipal e o terceiro napraça
defrontea estação ferroviária. Até
o momento a procura tem sido
boa e os espaços estão quase todos

,RESTAURANTE E

LANchoNETE TiAGo LTdA
Aceita-se reservapara fesfJIs, casamentos, aniversários e 'Outros.

Restaurante Tiago, com bom gosto e bompreço.
Av. Mal. Deodoro, 104
Jaraguá do Sul - SC

IMOBILIARIA
FONE: (0473) 72-0153 _

VENDAS
Apartamento - Edif. Centenário - 110m'

Apartamento - C/110m" Edif. Santa Terezinha
C_ de a1v. - C/300m', 3 qtos, suíte, porteiro eletrônico, aquecedor solar, ótimo
llcabrullento - Centro.
C_de alvo - Cl 217n1' - R Jorge Cemiewiez
Casa de alvo - CI 125n1' - Vila Nova
Casa de J!)V. - C/182m" - R Bernardo Dombusch.
Casa de al,'. - C/90m' - R João Franzer.
Terreno - C/ 500n1' - R AntÔlúo Carlos Ferreira
Terreno - C/420m" - Próx. à Faculdade.
Terreno - C/420m" - Rua João Januário Ayroso,
Terreno - C/5.646n1' - Rua José Picolli.
Casa mista - C/170m" - Rua Joinville.
Casa mista - C/150m" - Centro

Casa de nUld. - C/90nr - Rua Enúlio Sclmltz
Casa de mad. - C/75ní" - Rua João Sarni Tavares.
CIISII de nmdeira - C/60nr - Rua Prof. Esanislau A)'TOSO.
OIlÍCIlra - C/l.000.000nr - Rio Molha,
Ol,íCllnl - C/33.750m" - Nereu Ramos:

LOCAÇÃO
Sala Comel-dal - Rua Carlos Eggert
Sala Comercial - Rua Pastor Alberto Schneider,

Rua Walter Marquardt, 623 - Sala 07
Creci 6.284 .. .Jaraguá do Sul - SC

Fone: 72-0163

/

JARAGUA SHOPPING SUL
"

135 LOJAS DO TAMANHO QUE
VOCÊ PRECISA

I.

* Estacionamento "* Escada Rolante * Praça
,

de Alimentação * Area de Lazer * Fonte Lu-
minosa * Espaço para Eventos (Desfiles, Exposições,
Cinema ...) * Ar Condicionado Central * Opção
para Mezanino nas Lojas.

• A ,

E �AIS ! VOCE COMPRA O IMOVEL,
NAO PAGA LUVAS NEM ALUGUEL.

""

E AINDA FAZ AS CONDIÇOES 00
J� NEGÓCIO ..

CONHEÇAJÁ
PLANTÃO NO lOCAL

RUA MARINA FRUTUOSO (AO LADO DA éOZINHA DO SESI)
INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS •

FONES: 71-2357 REALIZAÇÃO E VENDAS:

72-3229

.-------------------�

I CP Classificados I
I com telefone exclusivo para você I
I Ligue já 72-3363 I
I e comprove a eficiência do melhor balcão de I
I negôcio. ., de Jaraguâ do Sul. I
�------------------_.

CORREIO�DO POVO - Jaraguá do Sul, 25 de agosto de 1993
:�_,�. ---------------------------------------

1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I

.1 Ronda Policial' I AEle �ouboulum
carro em

p�,;;rode. ,I • .•

.

......_ _ Udo_Lcal_
- ssa tante eJerluO em tiroteio

Ibama lava as mãos
Publicamos, em edição recente, na coluna "Ronda Policial", os

detalhes de uma ocorrência acontecida em Grota Funda, Santa

Luzia e que teve por vítima Da. Elza Albrecht Riscowski e envol
vidos ,

4 elementos que ocupavam um veículo Toyota, de cores

verde, branca e vermelha, Segundo Da. Elza e de acordo com o

Boletim de Ocorrência nO 686/93, o referido veículo continha nas

portas ou laterais o nome do mAMA.
Poisbem! Parece que omAMA não gostou do fato eprocurando

a Delegacia de Polícia, conseguiu com que outro Boletim de

Ocorrênciafosse lavrado; o de número 696, tendocomo comunicante
a mesma Sra. Da, Elza,relatando o mesmo fato, porém, acrescen
tando que os referidos elementos eram da corporação da Polícia
Ambiental e não do mAMA, como havia sido anteriormente
descrito.

Pois, se é realmente isto, aí está o registro na nossa RONDA
POLICIAL.

'.

Essa assustou o Inésio
InésioGhewuch, que reside naBarra doRioCêrro, porvolta das

duas damadrugadade domingo, 22, seguia com seu fusca do centro

para casa quando, ao parar no semáforo da ruaWalterMarquardt,
aguardando que omesmo lhe liberasse a passagem com a luz verde,
foi abordado por 4 elementos armados que ocuparam o seu fusca

1.300, ano 76, placas JK-5908, colocando o Inésio no banco

traseiro, entre dois deles, agredindo-o. Dali es elementos seguiram
paraGaribaldi e de láparaCorupá. EmCorupá os bandidos tiraram
o Inésio do carro, ataram-lhe as mãos, deram-lhe uns cascudos e o

jogaram do barranco da estrada. Antes, tiraram-lhe o relógio, os
óculos de grau, 104 cruzeiros reais e os documentos do veículo.
Inésio conseguiu, mais tarde, subir o barranco e pedir socorro,
dirigindo-se diretamente para aDelegacia de Polícia de Jaraguá do
Sul. ,

Pois é, inésio! Às duas da madruga e sem movimento na rua, o

melhor é furar o sinal e tocarpra frente. Assim, se evitam surpresas.
"

Aumenta .a ocorrência de roubos em

Jaraguá do Sul
.0 Luiz César Bueno, da rua Guilherme Weege, 22 , apto 21,

recebeu umadesagradávelvisita de surpresa. Os "amigos"levaram
IheumTVacoresTelefunken, 16"eum walk-man decoramarela.

Da residência de Da. Inês JacintaWeber, rua Joaquim Francisco
de Paula, 138 (lateral), em outra inoportuna visita, os "chegados ao
alheio" surripiaram: I TV Philips. 16". com controle remoto, 2

rádios-relógios. I correntinha de ouro e outros objetos de menor

valor.
Da residência de Tarcísio Demo. rua Marina Fructuoso, 914,

"eles" furtaram I vídeo-cassete Sharp, 4 cabeças.
OOsni Sardagna, residente à rua Artur Eggert, 398, queixou-se.

do roubo de um ciclomotorMonarkAVX-L, placa EN-620 que ele
havia comprado deMárioLuizHirt, de Sãoßento do Sul, mas ainda
não havia feito a transferência.
�

Como se pode ver, a situação demomento em Jaraguá do Sul não
está para brincadeira. Temmuito nego por aí metendo amão�o que

�é dos outros. O melhor é ter cuidado.
Dizem que tais ocorrências são sinais do progresso que está

chegando por estas bandas. Mas, também pode significar um

pedacinho do retrato da situação nacional: situação difícil, desem
prego, fome. detalhes que levam muita gente a fazer o que não deve.

para não morrer à míngua.

I [f)OOU��'ü'.t!\ I
Ind. e Com. de Confecções Ltda.

O bom gosto veste você

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

. fimatã .Taraguá doSul- SC

8

Campanha anti-pólio

Vacinação supera expectativas

Guaramirim - Por volta das
17h20min de ontem a polícia de
Guaramirim interceptou Mário
Alberto Soares, 28 anos, que havia
furtado um Voyage, menos de uma
hora antes no município de
Pomerode. Ele conseguiu escapar
do cerco da polícia em Jaraguá do
Sul,mas acabou detido após trocar
tiros com a polícia.

.

Os PMs atiraram nos pneus do
carro forçando-o a parar. Mário
saiu do carro atirando e foi baleado
no peito pelos policiais. Depois de
rendido ele foi conduzido ao Hos

pital Santo Antoniode Guaramirim
e em seguida transferido para
Jaraguá do Sul, onde até o inicio da
noite os médicos não haviam

. Jaraguá do Sul- A campanha
de vacinação realizada no último
dia 21 foi considerada excelente

pelaSecretariade Saúde de Jaraguá/

do Sul. Em toda a região foram
vacinadasmais de 1 7,2milcrianças
de zero a cinco anos de idade,
totalizando 112,1%da expectativa.
De acordo com Ivone Kinas

Gonçalves da Luz, além daquele

. . ,

.. Ja1;äguátio SuL -.

(.Iu'fr�'fifr.i",
.

Barr.ä Vêlh,Q
.

Mário quando deu entrada no HospitalSão José

conseguido retirar a bala.
Foi lavrado flagrante por

tentativa de furto e resistência à

prisão na DP de Guaramirim.

númeromais 1.548criançasmaiores
de cinco anos também foram

vacinadas, o que não é necessário.

próximas campanhas, já que esta

vacinaémuito importanteetambém
porque não há necessidade dos

pais exigirem que essas crianças
tomem novamente a vacina",.
explicou.

Segundo Ivone, se a criança
tomou regularmente as doses da

vacina, após completar 5 anos não
é mais necessário pois ela estará
imune à doença. "É melhor que os

pais deixem a vacina para as

Veja no quadroabaixoonúmero
de crianças vacinadas em cada
município da Amvali: -,
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VARIG

amplia seu horário
de

atendimento:
das 8 às 18 "oras

ininterruptamente...

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

E com descontol

VARIG

onde seu tempo e

dinheiro
valem mais .. ,

Vestindo você de corpo inteiro.
Getúlio Vargas, �5
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