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TR
.01I8a01l9 .' J3,34% Em Ribeirão Grande tio Norte, bombeiros e moradores lutaram por quase 3 horasparti controlar um incêndio em área depreservação
02/8a02/9 35,26%

Economia

Empresa faz

distribuição
dos lucros

Página 4

Dó/ar
Paralelo

Compra(0l/9) CR$101,00
Venda(01l9) CR$104,00
Fonte: HF Assessoria

Turismo

Compra(O 1/9) CR$102,00
Venda(01/9) CR$104,00

Comercial

Compra(01/9) CR$ 94,65
Venda. (01/9) CR$ 94,66

Poupança
Índicep/01/9 34,0067%
cUS (agosto)
Engenheiros CR$19 .045,58
Salário mínimo
Fevereiro Cr$1.250.700,00
Maryo/AbliL..Cr$1.709.400,OO
Maio/Junho Cr$ 3.303.300,00
Julho Cr$4.639.800,00
Agosto CR$ 5.534,00

QUANTO VALE
A VIDA?

,.",

UNIAO
s ú oA
HOSPITAL JARAGUÁ • HOSPITAL s. JOSÉ

AnoLXXV Jaraguá do Sul, 10 de setembro de 1993 CR$ 25,00N° 3.783

F-oram 13 ocorrências' em apenas 6 dias

Secaprovoca vários
incêndios na região

Guaramirim

Programação
de aniversário
foi só sucesso

o município de Guaramirim

completou 44 anos de emancipa
ção político-administrativa no úl
timo final de semana. A progra
mação dos festejos tevedesde i nau
gurações até desfile, showe ativi
dades esportivas.

Nos últimos seis dias a

corporação doCorpo de Bombei
ros Voluntários dc Jaraguá do Sul
atendeu a 13 chamadas para con
ter incêndios em matas, provoca
dos por pequenas fogueiras que
se alastraram e tomaram propor

ções giganteseas.
/

manas e a umidade relativa do
ar muito baixa. com a ajuda do
vento. contribuem para alastrar
o fogo rapidamnentc.

Um destes aconteceu na loca
lidadcdeRibeirão GrandedaNor-

te, interior do município de

Jaraguá do Sul, que destruiu

ruais de 1.5 hectare da proprieda
de de Aleksandros Foscolos

0- forte calor das 'últimas sc-

Os bombeiros alertam para o

perigo que isso representa.
Página 7

A participação do público foi o
ponto alto, de acordo com as auto

ridades locais. Páginas 6 e 8

E
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Reminiscências

-Esquinas Famosas de Jaraguá (3)
Esta émais uma esquina famo

sa de Jaraguá. Ela é o lado oposto
da propriedade atual de Walter
Carlos Hertel, a esquina das Ruas
I (Getúlio Vargas, antiga Av. In
dependência e 2 (atual Mal.
Floriano Peixoto, antiga .Abdon

Baptista) que, como já dissemos
em outros comentários, lembram
personagensque tiverammuita in
fluência no desenvolvimento da
cidadedeJaraguádoSul,masonde
se lamenta apenas o sacrificio da

palavra "Independência" e cremos
firmemente que esse sacrificio fi

que apenas. no nome da via públi
ca.

A esquina assim definida den
tro do quadro urbano central, hoje
temuma imponente edificação que
já era conhecida comoBancoNaci
onal do Comércio SIA. e que, com
a decadência daquele estabeleci
mento passou para oBANCOME

RIDIONAL, também como séde
em Porto Alegre.

Muito tem a ver com a figura de
JohannGottliebStein,queem 1853
vinha ao Brasil para se estabelecer
na Colônia Dona Francisca, en
trando pelo porto de São Francis

co, segundo relatamestre Silva, no
seu 20 Livro, p. 90. Transportava
cargas e passageiros entre oporto e
a Colônia e, desde logo cuidava de
instalar casa de comércio, que teve
enorme desenvolvimento- um ver

dadeiro império comercial, com 6
filiais que eram estabelecidas eHI

Itapocuzinho, no lado da futura
Bananal, depois Guaramirim, em
1891; a 28 em Hansa Humboldt

(atual Corupá), a 38 no caminho

ltapocu I - a antiga estrada Eng.
Frederico Bruestlein (Bar e Res
tauranteMarabá)ondeCarlosMey
iniciava como balconista, a 48 ins
talada entre 1907 a 1913, no cami
nho Itapocuzinho II, hoje João Pes
soa, dirigido por Waldenrar

Henschel, a 5" em Jaraguá 84,
dirigida por Franz Fischer c a 6' - a

filial "Jaraguá Central", a que apa
rece na foto que, em 11- 9-1919,
com a dissolução da firma já sob a

razão social de Stein Irmãos, pas
sava para Emílio Stein, que encer
rava as suas atividades no ano de

1934, quando Johann Doubrawa
ou João Doubrawa, como era naci-
2

onalizado, cumpria40 anos de ser

viços ao velho patriarca, ele que
era sogro deArturMüller, tUU dos
co-fundadores do semanário mais

àntigo de Santa Catarina -

tORREIO DO POVO� juntamen
te com Venâncio da Silva Porto.

Em 1926, na ed.n" 365, p. 13,
de 8- 5- 26, do "CP", João

Doubrawa, sucessor de Emílio

Stein, publicava W1I anúncio no

semanário, oferecendo o seu "se
cos e molhados", ferragens, lou

ças, vidros e miudezas, fazendas,
armarinhos, perfumarias, cha

péus, sortimentos para inverno,
óleo de linhaça, vernizes para
ferro.éintas em óleo e seca. Ven
dia-se e comprava-se produtos da
lavoura. O matutino "A Notícia",
em meados de abril de 1928, fazia
chacota sobre um acidente de auto

móvel, acontecido nessa esquina.
O "CP", na ed. 466, p. 2, de 21- 4-
1928, explicava o "desastre de au
tomóvel": "Palestrava o sr.

Bernardo Meyer coni. alguns ami
gos, na esquina da ma Abdon
Batista eAv. Independência quan
dopassou o sr.RobertoMarquardt,
guiando um automóvel de sua pro
priedade. O sr. Meyer, por que
precisa-se falar-lhe, chamou-o.
Como o seu carro houvesse já feito
acurva da esquina, o sr.Marquardt
deu marcha à ré, para atender ao
chamado. O sr. Meyer, distancian
do-se do grupo, caminhou para o

carro, voltando-se, porém,para res
ponder coisa que ainda discutiam.
Foi quando ocarro oapanhou, osr.
Meyer caiu, sendo socorrido logo.
O sr. Roberto Marquardt, mano
brando o carro, que vinha em re

cuo, nada viu". O atropelamento,
contudo, rendeu muitos comentá

rios, cada um interpretando de

maneira iocosao infeliz "acidente"
entre dois amigos de todos os dias.

Finalmente, o pai de Rainer
Wielc - Hans FritzWilhelm Wiele
lá foi vendedor balconista, seu

sogro por casamento com Paula

Doubrawa, alemão natural deHam
burgo que antes trabalhava para a

Casa Bromberg. no Rio e depois
estabeleceu-se com atelier Iotográ-

'

fico e livraria,
Fritz von Jaraguá 9/93

] • • • o mar vai virar sertão. • •

LuzdelFuego amariaJaragádoSule região:
as margens dos rios estão nuas... O
desmatamento indiscriminado propicia o

esbarrancamento das morgens. quando das

enchentes efaz com que a umidade do arfique
relativamente baixa. no verão. Os incêndios

ocorridos nas últimos dias em Jaraguá do Sul e
região devem servir de alertapara os ecologis
tas de fim-de-semana, que detectam os proble
mas mas nadafazem.

Oque ocorreria com aSecretaria deAgricul
tura eMeioAmbiente lançando campanhapara
a arborização dos 10 metros que margeiam os

mesmos. e que pertecem ao bem público? Da

quelasárvores, asfrutas ajudariam aalimentar

os peixes, elas próprias serviriam de abrigo
para os pássaros - num controle natural das

pragas que assolam nossas lavourasperiodica
mente. SOSItapocu. ribeirões. nascentes.poças
d'água... SOS uma vida salutar nesta terra tão

Eis que nos encontramos num

paíssemrumo. Ahonraeajustiça
estão desaparecendo aos poucos e
as manifestações de honestidade
tornam-se insignificantes diante
de tantas aberrações. O povo ape
nas sobrevive. Tornou-se uma

massa inerte, angustiada, escrava
do sistema econômico e social.
A nossa vida transformou-se

numa conquista feita arduamen

te, intercalada de horas felizes e

horas cruéis, de abundância e de
miséria.Masmuitomais cruelda
de que abastança, muito mais
miséria que felicidade.

Somos pessoas preocupadas a

maior parte do tempo. Nossopen
samento se consome em

infindáveis conjecturas sobre o

presente e o futuro. No entanto, o
futuro tornou-se imprevisível e o
que nos resta é apenas incerteza.

Estamos condenados à vida.
Enfrentamos batalhas sem vitóri
as. Somos soldados sem farda,
pois já não nos resta pátria. Luta
mos apenaspor nósmesmos emal

conseguimos fazê-lo, pois nossas

armas são poucas e é pouca nossa

vontade.
Nossa energia se esvai no es-
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penosamente desbravada por nossos antepas
sados .. S05; sentimentos de humanidade e

solidariedade. quefaça com que cada umpense
no próximo. permanentemente. e não somente

quando redes de televisão encetam campanhas
apelativas/humanistas.

Há quem lance todo opoder de suaspalavras
e pensamentos à salvação da natureza. mas o

grande alvo de todas as campanhas deve ser.

sempre. o ser humano. Como temos conheci
mento ao longo da história da humanidade. a
natureza sempre cobrou a agressão com agres
sões maiores, saindo constantemente vitoriosa.

E. jocosamente, nos mostra hoje as provas do

que .fez, impunemente.
Devemos. preservando a natureza, adula-la

para que não nos incrimine demasiadamente, e
talvez possamos - enquanto seres humanos -

habitar este planeta Terra por algum - bom -

tempo.

Udelson JosuéAra/di
Administrador de Empresas

forço já quase insuportável de
continuar avançado, quando tan
tas forças nos arrebatam e nos

puxam para tás. Assim nos enfra

quecemos eperdemos a coragem.
Estamos tão acostumados com

nossomodode vidaquequase não
nos damos conta de como poderia
ser melhor. Às vezes, ingênuos
que somos, nos convencemos que
não esteja tão ruímo Nos engana
mos, acreditando que o fato de
haver muitos abaixo de nós é su
ficiente para que tudo permaneça
como está. Isto me leva a citar a

Trilogia do Nada que diz: "Se

ninguém fizer nada (lei do menor
esforço) tudo permanecerá como

está (lei da inércia) e acabará em
nada (lei da entropia)".

Nosso nível devidapoderia ser
melhorado e cada classe social
arremetida para cima. Assim, o
mendigoque andadescalço pode
riaobterempregoecomprarsapa
tos. O operário que anda debici
cleta poderia comprar um auto

móvel. Quem tem umcarro usado

poderia adquirirummodelo novo
e aqueles que já possuem poderi
am ter dois. O cidadão que possui
um veículo importado poderia

comprar um avião.
- E aquele que já tem avião?
- Ele é responsável pelomode-

lo econômico atual, pois, estando
no topo, não sente necessidade de
mudança. É daí que provém o

financiamento da política de fa
vores. Éjustamente daí que parte
o patrocínio da corrupção.

Uma célula cancerosa trans

forma-se em tumor multiplican
do-se e matando células sadias.
Não há remédio que pareo câncer
senão a extirpação do órgão can
ceroso ou a morte do corpo.

Damesma forma, não há solu
ção para a corrupção senão a pri
são dos corruptos ou a falência do

estado, pois, qual câncer, a

corrupçãomultiplica-se de tal for
ma que acaba por destruir sua

própria fonte de vida.

Nosso país caminhapara o co
lapso. Podemos ver isso a cada
dia.

OBrasil é um corpo enfraque
-

cido pelo câncer da corrupção.
Vem sangrando há anos e encon
tra-se agonizante.

Opovo brasileiro agoniza jun
to. Silenciosamente...

o Câncer do Brasi1
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Inadimplência chega a f4,4.01o Câmara vqtà projetos

Dívida ativa já Começaarefonnaadministrativa
"-

ultrapassa aos

CR$ 10 milhões
Jaraguá do Sul- Analisando o

primeiro semestre de 1993 no

sistema de cobrança do IPTU e

levantando a dívida ativa existente
até 31 de julho deste ano por
bairros, a Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul - através da
Secretaria de Finanças -, concluiu
que são 18.583 os contribuintes do

Imposto Predial e Territorial
Urbano do município.

(544),omontantedodébitoficaem
CR$7.782.347,11.

O percentual de devedores

(2.678 - que são os 3.222 menos

544) é de 14,4% do total de
contribuintes municipais e está
abaixo do verificado em Joinville e

Brusque, por exemplo, cujo índice
é em média de 30%.

O levantamento chegou a outro

fatocurioso: amaiorinadimplência
está exatamente nos bairros e

regiões mais ricas do município.
Neles se incluemo Centro, a Ilha da

Figueira, Vila Nova, Jaraguá
Esquerdo e Baependi. Nessas

regiõesexistem7.435 contribuintes
- ou 40% do total do município -,

dös quais 1.192 são devedores

(37%).

Destes, 3.222 (17,3 %) são

devedores do tributo, dos quais
544 com seus débitos já prescritos
no prazo legal de cobrança.

A dívida ativa (3 .222 devedores)
somaria CR$ 10.808.100,56, em
valores de julho. Excluídos os

devedores com dívidas prescritas

RESTAURANTE E

UNCItONETE TiAGo LTdA
Aceita-se reserva parafestas, casamentos, aniversários e outros.

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

II .... ... II

r� M1eVt�A
.

Ile(J, •

UNHA ESPOR1\VA COM
300" DE DESCON10 OU

EMo '+2 COM 15% DE

DESCON10 NO PREÇO À VIS1A

�
II

Vestindo você de corpo inteiro.
Getúlio Vargas, 5511

CP ClassifIcados
Telefone exclusivo para você. Ligue já

72-3363
e bom; negôcios

CORREIO DO POVO - .laraguá do Sul, I" de setembro de 1'993

Jaraguá doSul- Os vereadores
de Jaraguá do Suljá receberam das
mãos do prefeito Durval Vaselos
projetos iniciaispara a implantação
do Regime Único e da Reforma

Administrativa, contendo a

proposta do Estatuto do Servidor
Público e oEstatuto doMagistério.

que disciplinará cargos e salários e
o que será a grande conquista dos
servidores: o Plano de Seguridade
Municipal.

Esses projetos e os demais,
ainda a serem remetidos, compõe
o processo de resgato de

compromissos com os servidores,
não cumpridos na administração
anterior, embora devessem estar

implantados até outubro de 1990,

por exigência constitucional

(artigos 157 e 217 da Lei Orgânica
Municipal).

A implantação da Reforma e do

Regime Único acontecerá tão logo
os vereadores votem e aprovem os

projetos, satisfazendo um anseio
acalentado de longa data pelos
servidores municipais de Jaraguá
do SuL

Em seguida, outros projetos
serão enviados à Câmara, como o

"

JARAGUA SHOPPING SUL
135 LOJAS DO TAMANHO QUE

VOCÊ PRECISA
* 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�S ! VOCE COMPRA O IMOVEL,
NAO PAGA LUVAS NEM ALUGUEL.

, N

E AINDA FAZ AS,CONDIÇOES 00
!I NEGOCIO -

.

'f'

CONHEÇAJÁ
PLANTÃO NO LOCAL

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

FONES: 71-2357 REALIZAÇÃO E VENDAS:

72-3229
CONSTRUCOEs LTDA.

3Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Empresa vai ratear C'R$ 39,5 milhões

Weg divide lucro
com osempregados

Jaraguá do Sul - A WEG
anunciou esta semana a distribui

ção de 12% do lucro do primeiro
semestre a seus 6.300 emprega
dos, o que corresponde aproxima
damente a 30%do salário de cada
um. O total de CR$ 35,9 milhões
(valor de 30 de junho) será pago
no dia 16 de setembro, dia do
aniversário da empresa, "e será

registrado como um marco de
nossa história", disse Décio da

Silva, Presidente Executivo.
Noanúnciodaparticipação nos

resultados, Décio da Silva argu
mentou "que a partir de agora o

colaborador passa a ser sócio",
completando a política empresa
rial da WEG, que é envolver os

empregados nas soluções dospro
blemas, através de uma adminis
tração participatíva, que engloba
o treinamento e autodesen
volvimento profissional.

O lucro da WEG até junho foi
de US$ 5,3 milhões, ficando 22%
abaixo do esperado. Faturamento

no primeiro semestre alcançou
US$ 132 milhões, ficando bem
acima da média mensal de vendas
do ano passado, aumentando de
US$ 18,7 milhões para US$ 22
milhões ao mês. Seguindo este

objetivo, a WEG quer alcançar
um faturamento de US$ 270 mi
lhões este ano. com um lucro mí
nimo de 5% e exportar US$ 50

milhões.

Seguindo uma filosofia de

transparência administratíva, os
empregados da WEG são infor
mados de todos os resultados da

empresa, pois são expostos nos

quadros murais dados como de

faturamento, lucro, despesas ad
ministrativas e de vendas, com
todos os índices de acompanha
mento trimestral.
Adistribuiçãodo lucrofazparte

do ProgramaWEG de Qualidade
e Produtividade. A participação
nos resultados é feita com base
-ne "lucro antes do Imposto de
Renda do Balanço Consolidado

Valor (Cr$
anelro

Fevereiro
Março/ Abril
Maio
Junho

.

Julho
A osto

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

Até 42.790,ao
De 42.790,01 até 83.441,00
Acima de 83.441,00

42.790,ao
59.0SO,ao

Isento
15
25

Como calcular: Deduza do rendimento bruto CR$ 1.712,00 por dependente; a contribuição paga
à Previdência nomês; pensão alimentar integral; Cr$42.790,00 para aposentados, pensionistas
e transferidos para a reserva remunerada que tenham 65 anosou mals. Do resultadoque é a Base
de Calculo, subtraia a Parcela a Deduzir e aplique a allquota respectiva, obtendo o valor a pagar.

indices 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

111':;"'" ',/,,,,��àJY�� (�ê':';"lijgôéi� "I
Aaosto

Indlce
cuaer, Trim

Anual mult. por Sem. mult. por mult por mull por

5.m.

mut, por

INPCIIBGE

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

16,8223
18,6917
17,9745
16,7693
16,8170

4,4255
4,7300
4,6753
4,4475
4,4113

2,7797
2,9253
2,8837
2,8405
2.1736

�,7080
1,7250
1,7258
1,7085
1,7003

2,1654
2,2816
2,2384
2,2064
21711

AGOSTO
Salário até CR$ 15.183,93
Acima de CR$ 15.183,93

CR$ 404,90
CR$ 50,60

I'

II

4

(Legislação Societária), sendo

proporcional ao salário e ao tem

po de serviço se o colaborador
não tiver um ano de casa".

Este programa. que tem o

objetivopermanente de atingirpa
drõesdequalidade e produtivida
de de nível internacional, estabe
lece para 1993 a implantação das
normaslSO 9000 e a redução dos

desperdícios. Outras 1.100 foram
indicadas este ano pelos próprios
colaboradores. sendo que 15%
foram concluídas e outras 412
estão em andamento normal.

Alguns números do 10
semestre Lucro:

US$ 5.287.824 (Objetivodeste
ano: US$ 13.535.292, sendo 5%
sobre o faturamento)

Faturamento:
US$ 132.315.411 (Meta para

este ano: US$ 270 milhões)
EXI)ortação:
US$19.353.440(Metado ano:

US$ 50 milhões).

Data UFIR Data UFIR

218 CRS 42,79 17/8 CRS 48,95
3/8 43,31 18/8 49,56
4/8 43,84 19/8 SO,17
518 44.38 20/8 SO,81
6/8 44,92 23/8 51,46
9/8 45,47 24/8 52,13
1018 46,03 25/8 52,81
11/8 46,60 26/8 53,SO
1218 47,18 27/8 54,23
1318 47,76 30/8 54,97
16/8 48,35 31/8 55,72

1/9 56,48

1/9

2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9

34,0067
35,9363
36,1875
36,2076
34,3283
32,4791
32,4992

Dia Poup.%

TR% Dia Fator da Atual.

31,23 30/8
31,41 31/8
33,34 1/9
35,26 219
35,51 3/9
35,53 4/9
33,66 5/9
31,82 6/9
31,84 7/9

0,39922970
0,40587409
0,41146428
0,41726531
0,42326458
0,42843213
0,42663214
0,42566651
0,43045364

cP Classificados
Telefone exclusivopara

você. Ligue já
72-3363
e bons negócios
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Mercado Financeiro

j{FAssessorla Financeira

Momento Delicado

oMeraadoFinanceiro vive nessasemana uma verdadei
ra encruzilhada. Foi divulgado ontem pela Fundação Ge

túlio Vargas o IGPM de agostocque para espanto geral
ficou ein "apenas" 31.8%. Como sabemos, o mercado

. (f
trabalhou durante todo o mês com uma inflação superior
a 32%. Mas nem isso acalma a atenção que vêm trazendo
as taxas de juros para patamares superiores aos 36% ao

mês, ou seja, mais de -1.000% ao ano. Para completar o
quadro de setembro. o mercado futuro mostra incômodos

35%. o que elevaria as taxas para as aplicações à níveis

acima de 38%para omês que se inicia. Evidentemente essa

alta será gradual e se dará durante o transcorrer de

setembro.
Mas afinal. se a inflaçãoficou abaixo das expectativas,

porquê as taxas estão como estão? A explicaçãopata esta

visão trágica do mercado prende-se afatores econômicos
e políticos. Os econômicos ficam por conta de alguns
índices isolados como aumento da cesta básica em algumas
capitais em niveis superiores a -10% durante agosto. As

remarcações estão sendo feitasantes da inflação aconte

cer, ou seja. sãopreventivas. Ítens importantes de consumo
e algumas tarifas públicas subiram acima do previsto.
Justamentepor isso as taxas dejuros apresentam elevação
porque o investidor não se contenta mais com índices
acomodados nos níveis otimistas dos 34% da última sema

na.

Enquanto isso, o quadro político apresenta uma grave
crise entre o governofederal e oPMDB, partido que lhe dá

sustentação no congresso. O rompimento liderado pelo
governadordeSãoPaulo, põe em riscoa baseparlamentar,
fator indtspensável no que tange a aprovação de medidas

do interesse do executivo. Omercado e osjuros sentem que
omomento é delicado, e a alta é naturalpara compensar o
investidor que aplicará seus recursospor 30 dias oumais e

ficará à mercê dos acontecimentos até o vencimento da sua
aplicação. As boas noticiasficampor conta das bolsas, em
alta constante comemorando asdeclarações doministroda
fazenda que nadafará em termos de congelamento, contro
le de preços, âncora cambial, dolarização ou coisas do

gênero. A certeza de que pelo menos nos próximos meses

não virá nenhuma surpresa coloca as empresas em condi

çõesdeplanejar e investirno curto emédioprazo. Com isso,
seus resultados tendem a ser melhores, beneficiando os

acionistas e valorizando.suas açõespor conseqüência.
Somente quando essa situação acalmar e o mercado

sentir que a inflação está sob certo controle, poderá acon
tecer um arrefecimento nas taxas de juros. É bom nunca

esquecer que os juros não são a causa mas conseqüência
de uma situação de instabilidadepolítica e deterioração no
valor da moeda. Eduardo Carvalho

A Loja de Brinquedos
e Bicicletas

-c,

i

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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o à mesa e escreveu \® fundo •

Sentou-se bêbad
. Iassiftcáve� lido,

Do Tunes, claro, me .

. ßuâ1cß no mundo I- _

-L-n-(l-c-io-C-a-"'-�-e-i"'-a-... 8\1\)0000 (coitado!) que Ia te�.� .

.. ····················E·t;\��;·�·t� lido!
Santo Deus\... Fernando pessoa
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�<>sa..i_c.<>

MilaFolclore no· SESI
HOJE, às 20 horas, no

GinásiodeEsportesdo SESI,
o VOLKSTANZGRUPPE

WESTERWEYHE estará

apresentandoumespaetáculo
folclórico que, embora

germânico nas raízes nas

raízes, é intemacionalna

qualidade.Oshowfestejaoô"
aniversário do SüNNROS
VOLKSTANZGRUPPE,
jaraguaense. IngressosaCR$
100,00.

Ramos
"Correi poetas, seresteiros,

namorados correi ... " Estafrase
do cancioneiro popular pode
prestar-separaum alertageral
à Oficina de Literatura e

Criatividade - Poesia I e II que
Mila Ramos virá efetuar dias
10 e 11 deste setembro hoje
chegado, na SCAR. Quem é

esta mulher? Catarinense de

Tijucas,morando emJoinville,
filhadomarinheiro JoséRamos
- de quem herdou o amor pelo
mar - \ e da parteira Emília

Ramos, cujaherançafoio amor
pela vida e o apelido "Mila".

Sim, ela énascidaZelândia e a

Mila "apareceu" quandoparou
de lecionar Lingüística na

Faculdade de Joinville - FURJ

e passou a dedicar-se à
literatura. Era o ano de 1984 e

o tempo parece pouco pelo
amadurecimento de seu

trabalho, que recebe
comentários elogiosos de

figuras como Alcides Buss,
poetae professordeLiteratura
naUFSC,AdinoelMottaMaia,
escritor e professor da UFB,
Thiago de Mello, poeta,
DeonísiodaSilva, críticorJomal
daTarde) e escri.or, ClaudeL.

Hulet, Universidade da

Califórnia, USA, Affonso
Romano de Sant'Anna, poeta e
professor, Helena, Kolody,
poeta, Ignácio de Loyola
Brandão, escritor, Lindolfo
Paolliello, escritor,LindolfBell,
poeta, Apolinário Temes,
escritor e jornalista, Homero
Silveira, crítico e tantos outros

nomes que esgotaríamos nosso
espaço relacionando. "Quando
agente se ausenta, aquele fato,
aquelahistória, aquele cenário
não está acontecendo. Eu tive
trulta vontade de externar essa
idéia! É uma idéia tão minha,
tão anatiga dentro de mim. A

sensação de que a coisa existe

porquevocê estádentro dela. E
quanto você não está, aquilo
não existe. Então a gente as

sume uma linguagem, mas

precisa termuito cuidado com
a idéia, porque a idéia eu acho
que é universal". Mila diz ter

umladoguerreiro: "semprelutei
profissionalmente e continuo

brigandopelomeuverso". Tem,
também, o lado boêmio, "esse
queme faz gostar de ouvir, de
conversar, de discutir, de amar
anoite".
Milaestácom seus poemas,

pormuitas razões,jogandocom
o futuro. De resto, é o destino

detodosquantos trabalhamessa

dificil tarefa literária seja em

prosa ou verso. Mas joga com
segurança, porque, emprimeiro
lugar, nãodesperdiçaaprópria
emoçãoe, depois, verseja com
simplicidade,atenfaaocotidiano,
ao fazer sóbrio, ao comedido
lírico. Faz poesia. Não

desperdiça palavras. Não se

perde emmaneirismos.
A arte de viver temmuito a

ver também com a arte de

poetar. Mila Ramos

compreendeubemo seuoficio.
Vida é poesia.

Histórico

Forrnadoem 1980,depois
de muitas dificuldades

financeiras pode o grupo

apresentar à população os

vestuários com as danças
tradicionaisdaregiãonafesta
dacelebraçãode700anos de
existência da aldeia

WESTERWEYHE.Hoje o

grupotemquase50vestuários
completos. Desde 1984 é

acompanhadopormúsicos
próprios.
Através de diferentes

atuaçõesemtodaaAlemanha,
no estrangeiro a tambémna
TValemã,ogrupoatingehoje
umpúblicoenorrne.

Tem, também,umgrupode
criançasfundadoemmaiode
1987.Diferentesatuaçõesdo
grupo das crianças nos

arredoresdacidadeUElZEN

dão alegria à povoação.
Naturalmente, as crianças
dançam com os mesmos

vestuáriostradicionais.

História tia Arie
A Escola de Artes Schwanke Pintura em

Contrapontorecebeu, dia 31 de agosto , da
Secretaria Executiva, os

Certificados doCurso deHistória Com pleno sucesso encerrou

se no último dia 26 de agosto
o curso Pintura em

Contraponto, ministrado pelo
professor e artista plástico descontoao adquirir seu ingressoRubens Oestroem nas

dependências do SESI. Além para o espetáculo... POUCAS

das pessoas inscritas, por
PALAVRAS ... , que o Grupo

uma feliz casualidade o CARAS (alunos de mímica da

intemacional Rubens SCAR) estará apresentando dias
Oestroem acabou orientando 4 e 5 de setembro próximo, às

� Oplasticamente crianças 20:30 horas, no teatro da SCAR.

� GRU PO
estudantes do SESI, bem O espetáculo conta com 8

@��como a sua professora: elas atores, com �dade mínima �e 18
. (5b .::.::. � Z;

descobriram o universo anos, e esta sendo ensaiando rj
:,_ �I· t' d

. -

h t t desde março passado. • •
.

V
I

0P as ICO a cnaçao a s ra a, o

Aqueles alunos/ atores são ALU NOS DEM I M \CA-SC "TI
que suprecndeu a todos. Na .l'i.llJ

POESIA próxima edição faremos inserir dirigidos pela professora _..:...--: --=-A I
- CO fV\. e=; D J A

Dias to e 11 de setembro foto do acontecimento, que SANDRABARON,catarinense I AflRtffjJTtt.�4' �n filmf;)J;VV
t 'I �'C'AR veio cnzrandcccr ainda mais de Brusque que estudou Artes /J.rI\C�()íJ. r �LI�
era ugtlr, na L� /1 , a e- :.;;.--:_ __ -:
o o fazer urtistico jaraguaense. Cênic,as e Mímica em Curitiba. DIAS'. 04 eOt:.. DE SETEMBRO,/93 -

�cilla Llterária - Literatura e-
..J '/ .

e Criatividade _ Poesia 1 e ll. abrindo novas possibilidades Este e o seu r ano trabalhando .

Serão 12 h/aula, com
em diferentes áreas. De en� J�raguá do Sul, sendo o AS 20:30 Hs. -ANFITEATRO DA SCAR,-

parabcns a Escola de Artes pnmciro trabalho COll1l1111 grupo
.

Certificado. Com a poetisa e
[ .-----

professora Mi/a Ramos (veja
Schwanke. no dizer de seus de adultos. Para ela, a mímica P ri E CO Cl BCNUS CR$ 100,00

MOSAICO). alunos. "exige muitó condicionamento SI BONuseR$150,OO
Informações 72 2./77. físico e técnico. É

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, lOde setembro de t 993

... Poucas Palavras ...da Arte ministrado durante os

anos de 1991 a 1992, na SCAR,
Recorte o BÔNUS e receba importantíssima aexpressão cor

poral e facial, tendo os atores

que transmitir as situações
através dos gestos, expressões,

rosto, sons. A música dá suportepelo professor Manoel Inácio
CamiloCarreira. As quatro alunas
concluintes receberão os mesmos

em solenidade a ser marcada

para brcvc, justificando o jantar
de confraternização no Zinho
Batista quando do final do curso.
Os certificados foram registrados
na Secretaria de Educação do
Estado. Novo curso está

programado para início em 1994.

aos esquetes, enriquecimento em
muito o espetáculo. Imperdível.

Poucas palavras? ..

5
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Esportivos
, ..

Paulo Ricardo Machado

Amador I

Começaram no últimofinalde semanaaspartidas sem(finais
da Liga Jaraguaense de Futebol.

Pela r divisão, o Botafogojogando em seu estádio acabou
sendo derrotadopelo Estrellapor 3 a O, o mesmo Botafogo que
na semanaanteriorhaviaconseguido sua classificação àsfinais
vencendo o próprio Estrella por-I a 1.
Naoutrasemifinal em Guaramitim. a equipe localdoAmiza

de nãosaiu do empate com o Cruz deMalta em O a O. A equipe
do Amizade que caiu muito de rendimento apartir do ]O turno,

vê suas chances de disputar o título ameaçada.
Realmente ainda não dápara prever nada, mas pode estar

pintando uma .finalentre Estrella e Cruz deMalta, as partidas
de volta serão neste próximo final de semana com o mando de

campo invertido.

Amador Il
Jápelosaspirantesacoisaestámaisequilibrada,ondeAlvorada

eAmizade empataram em OaO, e oBotafogovenceuoJoãoPessoa
por 1 a O. Amizade eA lvorada decidiram tudo em Guaramitim e o

Botafogojogará pelo empate contra o João Pessoa.

Juventus e Jec decidem Torneio'
_

Jogando na última segunda-feira (30), no Estádio João
Marcatto a equipe do GEJuventus venceu oMarcilio Diaspor
2 gols a I. Este resultado garantio o Moleque Trevesso 110

decisão do torneio integração contraoJoinville. asduas equipes
jogarão nesta quintafeira no Ernestão para saber quem será o

l° colocado, sendo que () mesmo fará a decisão do torneio em

partida única em seu estádio, 170próximo dia 7 de setembro.

Vôlei do Inside
Outra competição que integrou a� comemorações, foi a r

TaçaGuaramirtm de vôlei de areia em duplas. troféu Professor
Dirceu José Rebelato, realizado na cancha do Clube Inside de
Guaramirim. A duplavencedorafoiMarcelo e Luciano (ouBubo
e Zé Venâncio). os vice campeões (oram Sandro e Jackson. O
.

.

jogofinalfoimuito disputado e fez o público presente vibrar.

Rápidas
* E a seleção brasileira venceu e convenceu. Claro que alguns

cronistas esportivos brasileiros continuam metendo o pau em

nossa seleção. Na verdade não sabem o que querem. Aliás, alguns
nem deveriam estarfalando num microfone; só falam bobagens..

"Com ofuteboldemuita raça aliada à técnica, a nossaseleção
chegou a humilhar os bolivianos, que em momentos do jogo
chegaram aensaiaralgumasbotinadas. Oplacar de 6 aO,foimais

que merecido para a seleção canarinho. A Bolívia, que havia

ganho todasas cincopartidas que disputou, menosprezou a nossa
seleção, tanto que seu treinador falou quando da chegada ao

Brasilquejogaria de igualpara igual, quea seleçãobrasileira não
era muis aquela que impunha respeito. Realmente o Brasil deu

um chá de "bola" nos bolivianos, e a torcidapemambucanafoi
ao delírio no Arruda.

* O time de juniores do Gli Juventus assumiu a liderança do

hexagonal final da categoria ao vencer no último sábado a

Chapecoense no- Estádio João ,\ Iarcatto por :1 a O. O Moleque
Travesso tem na liderança a companhia do Criciúma e da própria
Chapecoense.

*Pelassemifinais da LigaJuraguacnse de Futebol, osestádios
estiveram-com boa presença de público. Esperamos que neste

final de semana o público cujas equipes jogarão em casa,

compareça para torcer pelo seu lime.
6

varzeano

o Prefeito Victor Kleine entregou o troféu ao time campeão

Tricolor venceu Caixa D'Água duas vezes

Aval é. O campeão do

Campeonato
Guaramirim

�.,- No último sá-
bado à tarde
aconteceu a

finalíssima do

Rústica reuniu 600 atletas

10 Campeonato Municipal
Varzeano deGuaramirim, no Es
tádio Municipal João Butschardt
(Seleto), com a presença de cerca
de 4 mil pessoas que lotaram as

arquibancadas e laterais do cam

po.
Na final do teroeiro lugar, a

equipe doBarroBranco, derrotou
nos penaltis ao time do Camarões
e ficou com o troféu. Já a final
aconteceu em um jogo emocio-

Guaramirim - Dentro das co

memorações de aniversário de

Guaramirim, outras competições
esportivas foram realizadas. en
tre elas a Ia Corrida Rústica Pro
fessorLuiz AntônioRebelato, que
reuniu mais de 600 atletas de
várias idades, representando 9
entidades entre escolas e outros

estabelecimentos. Ao todo foram

disputadas 6 provas. entremascu
lino e feminino, variando de 800
a 5 mil metros rasos.

"A competição foi uma home
nagem ao querido amigo prof.
Luiz Antônio. que nos deixou

prematuramente". disse o chefe
do setor de esportes da prefeitura. todos os professores de educação contribuírampara a realização das
Altair José Aguiar. que também fisica das escolas participantes, provas, em especial à família
externou o seu agradecimento a aos diretores e todos ruais que Rebelato que deu total apoio.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, lOde setembro de 1993
--------------------------------------------------------------------------------------�-

nante entreAvaí eCaixaD' Água.
Na semana anterior o Avaí

haviaperdido naprimeirapartida
da final e o adversário, Caixa
O'Água, precisava apenas do em
pate para ficar com o título. Im

pulsionado pela torcida, que era

emmaior número, o Avaí recupe
rou a desvantagem no tempo nor
mal dejogo vencendopor 2xO. Na
prorrogação, os dois times já can
sados lutaram muito para chegar
ao gol. Mas faltando 5 minutos

para a final da segunda etapa da
prorrogação, em cruzamento da

esquerda o artilheiro Dinho tes

tou para o fundo das redes decre-

tando a vitória por 1 xü, na prorro
gação para o time do Avaí.

A torcida em festa invadiu o

gramado e comemorou o título,
depois de muitos anos em que o

Avaí esteve desativado.

o goleiro menos vazado em

todo o certame foi Oscar da Caixa

D'Água, CQm 9 gols sofridos e o

artilheiro foi Dinho do Avaí, com
16 gols marcados. O Prefeito

Municipal Victor Kleine fez a

entrega do troféu ao time cam

peão, acompanhado poruma raja
da de foguetes que marcou o en

cerramento da competição.
\

Preparaçãopara a largada de uma dasprovas
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tomem cuidado com esta época do
imo e, se precisarem fazer fogo,
que o façam entre 9 e II horas da
manhã. Já o Secretário de

Agricultura eMeioAmbiente disse
que não há como coibir este tipo de
atitude.

I Ronda PQllcicjl�.1 I Bombeirosatenderam 13 chamadas em 6 dias

=zzztzz:.zzz:
...........-

Incêndios emmatas
o Samuel dos SantosRocha é umpolicialmilitar que reside

no bairro Cohajas, ruan"815, casa 14. Apreciador da natureza
Samuelpara satisfazer o seu bom gosto e vontade.foi 110 sábado
à tarde até a Cachoeira das Pedras Brancas, na Barra do Rio
Cêrro, ali-pelos lados do Noviciado para, em contato com a

plena natureza, gozar dos prazeres de um delicioso banho. A
tarde estava quente e a áqua deliciosamente fria e agradável.
Até aí, tudo bem.

Samuel havia deixado seu carro estacionado no espaçoso

pátio umpoucomais abaixo e, por prevenção, deixou asportas
travadas. Mas, quando voltou, para surpresa sua, a porta do
lado direito estava aberta e do interior do veiculo haviam

desaparecido vários objetosde usopessoaldoSamuel, inclusive
roupas, calçados e até livros de estudos. A í, a melhor solução
para o PMSamuelfoi registrar queixa na Delegacia.

Istomostraque os larápiosnão respeitammaisninguém, nem
mesmo a Polícia.

Celsinho, bom de volante
No sábado, às 9:16 hs., na BR-280, proximidades do Posto

Marcol/a, a guarnição daPMfez um cercopara deter o Passat

placas HX-1515, pilotado por Celso Silva, de 20 anos,

comerciante, natural de Guaramtrim. Naquele momento o

Celsinho, que para aparecer, fazia questão de mostrar suas

habilidades no volante, estava colocando em risco a sua vida e

as vidas de outraspessoas que por ali transitavam.

Aí, como o Passat do Celso estavacomplacas antigas, aPM
feza apreensão do veículo e quanto ao Celso, estefoi levado até
aDelegacia e entregue aos cuidados do Comissário de Plantão ..

Efoi assim que a guarnição da PM acabou com aprova do

G.P. de Agua Verde, onde apenas umpiloto competia, o Celso

Silva, representante da CITY GUARAMIRIM.

Depois de "umas e outras ", Fi/isola balançou
Isadora Tosta Fi/isola, solteira, dr; 30 anos, resolveu encher

acarana tarde de domingo. Ela se encontrava num barde baixo

meretrício (segundo aPM). na ruaArthurMuller.proximidades
da antiga estação rodoviária, em-pleno centro da cidade.

A 1sadora estava completamente embriagada. promovendo
desordens e agredindo osfreguezes do bar.

Chamada ao local. a guarnição da PM recolheu a Isadora

Filisola e a levou empacotadinha para presente, para o

Comissário de Plantão da Delegacia de Polícia da Comarca.

Bar de baixo meretricio no centro da cidade: vagabunda
enchendo a cara e botandopra quebrar: - será isto um sinal de

progresso na nossa tãopacata Jaraguá?

Cheila também gosta duns tragos
Na segunda-feira. aosprimeiros mimtlos do dia (O: 16In.),

aguarnição da PM foi chamada à ruaJoinvi/Ie. Vila Baependi,
paro prestar auxílio a umajovem de 19 anos. de nome Cheila

AparecidaCorreia.naturaldeJoinvilie. Ossoldadosaconduziram
até o hospital e depois até a sua residência. pois amesma estava
tão bêbeda que não tinha condições de retornar à sua casa.

Informações prestadas por Fernando Maciel dos Santos, cabo da

PM, coordenador do COPOM.

. �

provocam pre)UIZOS
Jaraguá do Sul - Nos últimos

sete dias o Corpo de Bombeiros �

Voluntários de Jaraguá do Sul
atendeu a 13 incêndios em matas

da cidade. Amais grave ocorreu na

segunda-feira, emRibeirãoGrande
do Norte, interior do município, ,

onde o fogo destruiu cerca de IS
mil m2 de florestas naturais.

Aleksandros Foscolos, que já
foi bombeiro, proprietário de uma
fazenda com cerca de 50 hectares
de área, fezumapequena queimada
em uma área de mil metros

quadrados, onde pretende cultivar
pepino. Ele começou o fogo ao

meio-dia de segunda-feira e com o

forte vento e a baixa umidade
relativa do ar, o fogo se alastrou e

tomou proporções gigantescas,
destruindo cerca de 1,5 hectare da
propriedade de Aleksandros.
"Felizmente os bombeiros e a

comunidade nos socorreu e

conseguimos controlar o

incêndio" desabafou ele.

De acordo com o Corpo de

Bombeiros, além deste outros dois
incêndios OCOITeram na segunda
feira à noite, um na rua Epitácio
Pessoa e outro no bairro Água
Verde. Ontem pela manhã uma

Schroeder - Nada mais, nada
menos que 400 lotes de mercado
rias de procedência externa'(con
trabando), apreendidas pela Re
ceita Federal, na maioria produ
tos eletrônicos, foram leiloados

pela RF em Schroeder, no sábado
último.

O leilão resultou numa arreca

dação superior a 4 milhões de
cruzeiros reais, sendo que deste
total 60% serão destinados à

Fogo destruiu 1,5 hectare damata (15milmlJ em questão de horas

pequena propriedade rural teve

parte de sua área queimada, na

Barra do Rio CêITo, pelo fogo que
um agricultor começou para
preparar a sua lavoura.

O soldado Leonildo Luiz de
Oliveira aleita para que as pessoas

seguridade social (INSS) e os ou
tros 40% para o reequipamento
da própria Receita Federal.

Perguntamos ao prefeito Hil
ton Hertel sobre quais as vanta

gens domunicípio de Schroeder,
com a realização naquela cidade
do leilão da RF. se financeira
mente ocorreu alguma vanta

gem, ao que ele respondeu-nos
que "não, mas o sediamento do
leilão em Schroeder acabou ser-

vindo de boa divulgação para o

município, uma vez que ali com
pareceram pessoas de vários esta
dos e cidades, desde SãoPaulo até.
o Rio Grande do Sul".

Pode-se dizer que quem ga
nhou alguma coisa em termos

monetários, foi o Clube dos Ido
sos, de Schroeder, que explorou o
comércio de bebidas no local do

leilão, proporcionando à entida
des uma receita compensatória.

Rendeu mais de CR$ 4 mi

Leilão da RF em. Schroeder

2 Fogões Dako
2 Portas Cerejeira Entalhadas

2 Aspiradores de pó Wap
2 Tanques de Aço Douat uQCE- GANHASEMPR-E2 Baterias Hellar .'

BREITHAUPT
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Desfile. e show

População
--

participou
detodascoLneLnorações

da cidade fizeram apresentações
voluntárias que receberam o

aplauso carinhoso do público
presente.

O encerramento da

{t'ogramação cultural dos ícstcjo«
aconteceu no sábado, 2X, com o

destile comemorativo aos 44 anos

de emancipação que reuniu as

sociedades de caça e tiro do

município, dcsfile dc máquinas
agrícolas, empresas dc transportc
e grupos dc CTC,s e piquetes dc

Guaramirim.

Também no sábado o público
prestigiouem grandcnúmcro. "Isso
prova que a nossa gente de

Guaramirim está carente de opções
da Iazer eculturae éo quetcntamos
proporcionar durante os festejos
de .aniversário de Guaramirim e

perseguiremos ao longo do nosso

trabalho", declarou o secretário de

Educação, Cultura, Esporte,
Turismo e Lazer do município,
Esmeraldo Chiodini.

Guaramirim -- A participação
do público foi o ponto alto cm

todas as atividades programadas
para os festejos do 44" aniversário
de emancipação do município de

Guararnirim. No dia 26, quinta à

tarde, mais de duas mil pessoas
entre crianças e adultos

prestigiaram o II" Festival

Microrregional dc Dança quc teve

a participação de 21 grupos de

dança de 7 municípios da

macrorregião. Todos os grupos
são oriundos de escolas e o

trabalho amador foi muito
valorizado pelos presentes.

Na scxta feira, 27, um bom

público também se fez presente ao

Ginásio de Esportes Rodolfo Jahn,
para assistir a apresentação do

show musical do cantor Diego,
espanhol radicado em São Paulo,
que agradou por, dernais os

presentes que vibraram e cantaram

junto com o artista. Antecedendo
o show, alguns cantores e duplas

Vices-prefeaos, Sasse de Massaranduba e Vick de Guaramitim descerraram a placa da nova ponte
(ao centro)

Kleine e Vick inauguram várias obras

Guaramirim recebeu

benfeitoriasmuitas
Guaramirim - Durante as

comernoraçõesdo 44°Aniversário
de Emancipação Política e

Administrativa do Município de

Guaramirim, a prefeituramunicipal
realizou a inauguração de várias

obras, algumas já entregues à

comunidade. Foi feita a

inauguração da ponte da divisa
entre osmunicípios de Guaramirim
e Massaranduba, na localidade de

Putanga. É a mesma ponte cujas
cabeceiras cederam antes de ser

inaugurada no ano passado e

contou com as presenças dos

prefeitos Victor Kleine, de

Guaramirim e Odenir Deretti, de
Massaranduba.

Os dois vice-prefeitos, Valdir
Vick, deGuaramirim eMário Sasse,
de Massaranduba, que
coincidentemente são os

responsáveis pelos setores de
obras dos dois municípios,
descerraram a placa comemorativa

Integrantes das sociedades de tiro na concentração do desfile. Traje
típico indispensâvel:

Schroeder

Diada Independência
já tenn prograTIrração

Schroeder - A exemplo de cionalmente se desenvolvem as

quase todos os municípios bra- comemorações cívicas da Inde
sileiros, Schroedertambémfes- pendência, em Schroeder.

tejará a data-da independência, Participarãodo desfile cívico,';---,
o Sete de Setembro, em que o Colégio Miguel Couto, as Es-
tomarãoumaparticipaçãomais colas Básicas, Professora 'Elisa
ativa, as autoridades e as crian- ClaudiodeAguiareLuizDelfino,
ças dos estabelecimentos de as escolas isoladas Duas Ma
ensino. mas, Schroeder III,CastroAlves,

inaugurados dois postos de saúde Às 8 e meia da manhã, os Bracinho do Sul e Bracinho. Es-
nos bairros do Guamiranga e

escolares se concentrarão no tarãopresentestambém: oClubeCorticeira, este último distante 10

quilômetros do centro da cidade, o
Ginásio de Esportes Alfredo dos idosos, o Grupo Musical

que vai contribuir sensivelmente Pasold e às 9 e meia seguirão Mônaco, as sociedades esporti
,para a melhoria do atendimento à em: desfile até o Colégio Esta- vas e recreativas demaior desta-
saúde pública de Guaramirirn. dual Miguel Couto, onde tradi- que do município.
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à inauguração.
Outras obras foram entregues

em Guaramirim, como os postos
telefônicos do bairro Rio Branco e

do Guamiranga, antigas
reivindicações de ambas as

comunidades.
Na área de saúde foram

Prefeito Victor Kleine, medindo apressão na inauguração do Posto
de Saúde da Corticeira, sob o olhar do secretário Antônio Stringari
8

.
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