
I'

Fone: 71-0091
Nãofechamospara

almoço

Dólar
Paralelo

Compra(08/9)...........CR$108,00
Venda(08/9) ............CR$I09,00
Fonte: HF Assessoria

Turismo

Compra(0819) ............CR$I07,00
Venda(08/9) ..............CR$I08,50

Comercial

Compra(08/9) ..........�R$ 100,110
Venda. (08/9) ..........CR$ 100,112

TR

08/8a08/9........................ .3I,84%
09/8a09/9 ...................... .33,73%
Poupança
ÍndiceE/08/9 .............32,4992%
UFIR
8/9 ................................CR$59,56
CUS (setembro)
Engenheiros........CR$ 24.940, 13
Salário minimo
Fevereiro..........Cr$I.250.700,00
Março/Abril.. . Cr$ 1.709.400,00
Maio/Junho .....Cr$3.303.300,00
Julho.................Cr$4.639.800,00
Agosto ..................CR$ 5.534,00
Setembro...... : ........CR$9.606,00

Investir Educação

Nacional.

O único seguro de

vida que garante os

estudos e devolve

100% do que você

pagou, corrigido
*

.

INVESTIR" EDUCAÇÃO

NACIONAL
SEGUROS

FONE (0473) 76-;3 200

FAX (0473) 76-0304

AnoLXXV N° 3.785 Jaraguá do Sul, 8 de setembro de 1993 CR$ 25,00

Um dos destaques do desflle cívico de Jaraguâ do Su�foi a presença dos alunas daAPAE do município

Desfiles marcaram as comemoraçoes

Municípios festejam
diadalndependência
o dia da Independência do

Brasil foi marcado por desfiles
cívicos em todos, os municípios
da microrregião da Amvali. Em

Jaraguá do Sul, Guaramirim,
Schroeder, Massaranduba e

Corupá, alunos das redes estadual,
municipal e particular de ensino

participaram das comemorações,
Em Jaraguá do Sul o destaque

ficou para o pelotão que
homenageava os ex-prefeitos e

ex-vice-prefeitosdomunicípio,mas
que contou com a presença de dois

deles, Eugênio Victor Schömckel
e Siegolf Schüncke. Em Sehreoder o destaque das

festividades que se estenderam

.
durante todo o dia, foi o desfile do

clube dos idosos do município,
Página7

alguns minutos, mas o grande
público presente pelmaneceu até

o encerramento das

comemorações,

Em Guaramirim um imprevisto
interrompeu o deslife dos alunos
das-duas últimas escolas por

IMPRESSO

Futebol

Juventus é

campeão do

Integração
Ontem à tarde jogando no

estádio Ernestão o Juventus

conquistou o primeiro título da
história após voltar para a 1 a

divisão do futebol catarinense.
O "Moleque Travesso" venceu

ao .TEC na final do tomeio de

integração/norte. O jogo terminou
com o placar de 3 x 2, para a

equipe de Jaraguá do Sul, com
todos os gols marcados na

segunda etapa. Página 6
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Reminiscências

Esquinas famosas de .Jaraguá (4)
o lado direito da foto cedida

pelosr.OswaldoBeims é aesquina
dasatuaisruas3 (MarechalFloriano
Peixoto, mas que já se chamara

AbdonBaptista)e6 (CeI. Procópio
GomesdeOliveira,quetambémjá
sechamou "CaminhodasTerrasdo

Patrimônio" e "Caminho para o

Cemitério"). É onde está o

imponente prédio do Banco do
Brasil SIA. e as. áreas de
estacionamento de veículos. É a

áreamaiscentralde JaraguádoSul,
pois, com a travessiado perene rio

Itapocu, é o ponto "O" das quatro
viaspúblicasque levamaqualquer
parte da cognominada "Pérola do

Vale", também denominada de

"Metrópole do Dinamismo".

Desta foto do passado, das

edificações que podem ser vistas,
nenhumadelasmaisexiste,mas foi
seguramente a viade comunicação
quemais foi utilizada em todos os

tempos para quem quisesse, pelo
litoral, alcançar o norte ou sul do

país. A travessia do rio Itapocu, ao
fmal da ruaera feitoembalsa, canoa
ou chalanas e, em 1909, a

Intendência de Victor Rosenberg
contratouHeinrichMarquardtpara
construirapontebaixa, que esteve
a cargo de Carl Wensersky e

Germano Harbst e que a enchente
de 1911 levou rio abaixo, sendo
inaugurada, emmarço de 1913, a

ponte metálica, doada por Abdon
Baptista, então senador e do

Superintendente do Mun. de

Joinville, CeI. Proc. Gomes de

Oliveira (20 livro de Jaraguá, de
E.S.,p. 223)edemaisautoridades
domunicípio sede e do distrito.

Aindano lado direíto da foto, o
casario que eram umas dos

primeiros tempos da Colônia

Jaraguá, das propriedades de
Heinrich Marquardt, este com

participação ativa na Revolução
Federalista.emnovembrode 1893,
quando participou na defesa da

cidadedeBItunenauenointeriorde
Pomerode. Em 1901 fixou-se

definitivamente,construindo já em
1904 uma serraria.movida à força
térmica, na esquina da hojema 31

(atual.TacobBuck, sogro deCarlH.
F. Jütte e antes conhecida por

Ângelo Piazera) também serraria
2

de José Enunendoerfer, defronte
do atual prédio do Bradesco e

fazendo divisa com o prédio do

BancodoEstadodeSantaCatarina
SIA. A foto mostra a madeira

serrada, empilhadapara secar.
Oprédioassobradadoeraamaior

novidade, em 1921, quando o

semanárioCORREIO:OOPOVO,
na ed. 22, pág. 1, de 1-10-1921,
traziaasegüintenota: "OttoWagner
- O proprietário da Casa de

Calçados "Flora", de Joinville, e
que aqui tem uma filial, está

construindo um grande sobrado

para nele montar sua loja de

calçados, neste distrito. Dia 29-9-
21, era armada a casa, tendo o sr.

Wagner oferecido aos amigos e

autoridadesumarodadadecerveja" .

A casa que vem emseguidaera
"

do sr, Jacob Blick que, como se

pode notar era uma moradia com

muito conforto e bom gosto na sua

construção. Toda a esquina
apresentava tunjardim com denso
arvoredo.

Jacob Blick era daqueles
imigrantes que pretendiam
desenvolver uma atividade

profissional, fazendo a roupa para
os outros, durante40 anos, dentro
de sua alfaiataria ou entregando a

roupa como profissional
ambulante, já que o povoado não

dava o retorno no seu

estabelecimento, tanto que

procurou a cidade gaúcha de São

Leopoldo,mas retomou à Jaraguá.
Aqui casou-se em 25-1-1907 com

Eva Rumpel, filha de Daniel

(Barbara) Rumpel, originários da
região de Buchenhain (poiana
Miculi) - Bucovina), que o profes
sor Ayrton Gonçalves Celestino,
presidenteda "ABC" -Associação
Alemã-Bucovina deCultura, deRio

NegrolMafra,procura resgatarnum
movimento salutar de retomo às

tradições dos antepassados, onde
se localizaram aqueles imigrantes,
entre as Províncias do Paraná e

SantaCatarina.
O seu estabelecimento nessa

.

esquina trouxeao incipiente lugarejo
umamelhorianamaneirade vestir,
já que trazia de Stuttgart o

.conhecimento da arte de

confeccionarroupasde qualidade.
Fritz von Jaraguá -9/93

Apesar daparticipaçãopopular tersido um dos

destaques das comemorações de mais um

aniversário da independência do Brasil, isso não
esconde o descontentamento, que é genralizado,
com a situação enfrentada por cada cidadão

brasileiro. Odescréditoparacom aclassepolítica;
acrise econômica, osabusos cometidosporpessoas

que receberam o voto de confiança do povo; e

mais recentemente as chacinas que horrorizaram

toda a nação.
Isso citando apenas alguns aspectos que todos

podem ler, ouvir e assistir aprevés da imprensa
Nacional. Todos, sem excessão, gostariam de

comemoram um 7 de setembro, com umamelhor

distrtbuição de renda, inflação baixa, salários

justos e lima vida com milito mais qualidade.
Masporoutro lado nãopodemos nos esquecer

de que o sentimento patriótico deve estar acima

destas questões. Opatriotismo é a sensibilidade

despertada no âmago de cada U/11 dos brasileiros,
pois é essa independência que nosfaz vibrar com
umamedalha de ouro, que nos arrepia ao ouvir e
ver a bandeira verde amarelo no mais alto ponto
de destaque.

Quem sabe não é isso' que está faltando para
todos nós. Um povo tem os governantes que
merece e quando tivermos de escolher um novo

governante, vamos colocar na urna o voto de um

povo que acreditano seupaís e que acima de tudo.
quer viver nele.

política de proteção ao menor

abandonado passa
necessariamente pela vontade

popular, pelo envolvimento da

comunidade, pois não adianta
somente a vontade política para
solucioná-los. Como mau

exemplo vêm de cima, os que
estão por baixo muitas vezes

sentem-se motivados a fazer o
mesmo. Como combater a fome
no país, se o próprio governo,
ou os órgãos responsáveis pela
simples distribuição demerenda

escol;ar, não são capazes de
administrar tal empreitada. A
fome é grande, mas o feijão está

estragando nos armezéns do

governo. É um grande
contrasenso. Por isso, mais uma

vez há necessidade da

descentralização das atividades
administrativas, para que o

município possa controlar
melhor tal situação.

José Benedito de Campos
Advogado

o fornecimento da merendam
escolarécartelizada, e ogoverno
paga preço mars caro para o

alimento industrializado, quando
telllos urna das maiores safras
de soja, arroz, milho, feijão e

frutos do mundo e os alimentos

poderiam em sua grandemaioria
serem fornecidos ao natural, ao
menor custo, sem onerar ainda
mais o nosso país. As
concorrências são feitas entre

pequeno grupo de fornecedores,
e a CONAB (Cia. Nacional de
Abastecimento) aplica os

recursos no mercado finaceiro,
Háescolasealunos "fantasmas",
e muitos políticos fazem

campanha com a distribuição da
merenda escolar, como se

doação deles fosse. As

irregularidades na aplicação da
merenda escolar foram
constatadas pelo Tribunal de
Contas da União.

Não adianta tapar o sol...
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A violência em, nosso país é
resultado demiséria, das falta de Aspalavrasjoeiradas ao vento
educação, da falta de seriedade pelos nossos políticos nos

dos governos nos seu combate. órgãos de imprensa não mais
Ela começa a semanifestardesde surtem o efeito desejado no seio
muito cedo na vida dos dopava, poisnãomais acreditam
brasileiros, principalmente nos empromessas,Não adianta tapar
grandes centros, onde crianças o sol com a peneira, é preciso
são obrigadas pelos pais a viabilizarasidéias,aspromessas.
roubarem, assaltarem a se

-

Enquanto issão não mudar a

prostituírem para conseguir violência e a fome continuarão
dinheiro para sobrevivência da campeando pelo nosso país onde
sua família, quendo as têm. A tudo que se planta dá ..

CORREIO DO POVO - Jaràguá do Sul, 8 de setembro, de 19�3

Em nosso país há uma cultura
imedistista impregnada de
emocionalismo político barato

semescrúpulos, que usadesgraça
alheia para se promover e

aparecer. Sim, aparecer na

televisão, nos jornais e revistas
de grande circulação, nas rádios.
Há pouco mais de urn mês o

nosso presidente da República
declarou em "alta voz" e "bom
tom" que a BR-116 precisa
urgentemente ser duplicada, que
precisamos matar a fome do

Brasil,mas noentanto amerenda
emestoquenopaís dápara apenas
26% dos dias letivos no país.
Mataram vários meninos de rua
noRio deJaneiro, e as autoridades
competentes declaram que

precisamos acabar com o

assassinato de crianças no país.
No entanto o funcionáriopúblico
responsável pela segurança não

recebe o seu salário necessário

para sustentar sua família. No
caso do combate à fome,
observa-se que nos últimos anos,
nem a meranda escolar foi'
concedida durante todos os dias

letivos, a exemplo ,de 1990 que
forneceu merenda para 58 dias
letivos de um total de 200, em
1991 para 65 dias em 1992 para
apenas 35 dias, e neste ano para
63 dias de Ulll total de 100 dias
letivos já decorridos.
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Guaramirim, 2 de agosto de 1993
Victor Kleine

PREFEITO MUNICIPAL
Jai'Tomelin

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

,
•

.
�.

,
.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARAMIRIM

DECRETO N° 068/93
Abre crédito suplementar no valor de CR$ 597.000,00

Victor Kleine, Prefeito Municipal de Guaramirim no uso de suas atribuições
DECRETA

ART. 1'· Fica aberto umCréditoSuplementar novalorde crS 597.000,00 (Quinhentos eNoventa
e Sete Mil Cruzeirós), para reforço nos Itens brçamentários abaixo descritos, constantes do
Orçamento Municipal aprovado pala lei n' 1610 de 29 de dezembro de 1992:
0302- SETOR DE EXPEDIENTE, MAT. COMUN. E SERViÇOS GERIAS
03070212008 • Manutenção do Setor de Exp: Mal. Oomun. Ser. Gerais
313O.ServiçosdeTerceiros eEncargos. .. CR$190.000,00
0303 • SETOR DE ESPORTES
08462242010 • Manutenção do Setor de Esportes

�� ••s=��e�����1�spECUÁRiÄ'é'pSíC'üLTüRA"··· " CR$ 7.500,00

04140752011 • Manutenção'das Atividades da AgriGultura
3120·ManterialdeConsumo................. .. CR$3.5OO,00
0305 • SETOR DE SEGURANÇA
06301742013 • Manutenção do Setor de Segurança
3120·MaterialdeConsumo :.......................... .. CR$6.000,00
0502 • SETOR RODOVIÁRIO MUNICIPAL.
16885341009- Conslt. e Melh. de Pontes, Esgotos e Estradas Vicinais.
3130-ServiçosdeTerceiroseEncargos :CR$110.000,00
0601 • SETOR DE EDUCAÇÃO
08421882025- Manutenção do Ensino Normal.
311O.PessoaL., " CR$ 211.500,00
08472352026 • Concessão de Bolsa de Estudos
3250·TransferênciasaPessoas ,.............................. . .. , CR$38.5OO,00
0702 " SETOR DE ASSISTt:NCIA SOCIAL
15814662033 • Manutenção do Setor de Assistência Social

313O·ServiçosdeTerceiroseEncargos................. .. CR$30.000,00
ART2' . Os recursos para cobertura do presente Crédito Suplementar, provém do EJ(cesso de

Arrecadação apurado em 31 de julho de 1993.
ART. 3'· EsteDecreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

I.H.G.S.C.
Edital de Convocação

O presidente do Instituto Histórico e Gegráfico de Santa Catarina, na
forma estatutária (art, 24 e seu inciso I e alíneas), convoca os sócios
efetivos do Sodalício para a Assembléia Ordinária de eleição da
Diretoria e do ConselhoConsultivo eFiscal, para obiênio 1993-1995,
às 15 (quinze) horas do dia 14 de setembro vindourio, em primeira
convocação, e, 15 (quinze) minutos após a segunda convocação.
Não poderão ser votados os sócios em débito com a Tesouraria do
Instituto (art, 21 dos Estatutos).

Florianópolis, 6 de agosto de 1993
ass. Walter Fernando Pizza

Presidente

• LINHA ESPOR1IVA COM.

300� DE DESCON10 OU

EMo \+2 COM lS%_DE
DESCON10 NO PREÇO A VIS1A-

�

Peperristasmontam
chapa do diretório

prefeitouma aç�omais dura quanto
ao atendimento dos pedidos
destes vereadores e até cobraram

ações judiciais que deveriam ser

impetradas contra os ex

administradores do município,

dado a vanas irregularidades
descobertas no início deste

mandato, decorrentes da

administração anterior. Victor
Kleine foi pressionado pelos seus

correligionários,

• foí é • Recriada a circunscricional

r � M A V t � A
Florianópolis - O deputado Delegacia Circunscricional, a vai conhecer as deficiências de

estadual Udo Wagner (PPR), está construção de uma delegacia local pessoal e estrutura, A intenção é
anunciando que a Assembléia etambém de um novo prédio. melhorarafiscalização.eparatanto

. 'Legislativa aprovou projeto de lei Os convênios serão assinados os empresários irão pleitear a

criando a Delegacia aindaestemês,evão serexecutados recriação da Coordenação Re-

I lCircunscricional de Polícia em em pareeria.Omunicípio doará os gional da Fazenda. "Os
........r;�M....���rAL04'.1t'. Jaraguá do Sul. Este fato estava terrenos e amãodeobra, enquanto empresários entendem que o pior

sendo esperado pela comunidade o governo do estado colabora com concorrente é aquele que não paga
local, sendo um pleito da ofornecimentodemateriaisparaa seustributos.Paraqueasempresas
Associação Comercial, Clube de construção das obras. tenham igualdade de condições de
Diretores Lojistas, da Prefeitura Secretário Verdini em Jaraguá concorrência, todos devem ser

Municipal e do próprio deputado, Nas próximas semanas, o orientados e fiscalizados, disse
"pois visa a autonomia secretário da Fazenda, Luiz Udo Wagner.

�1!dminsit:rativadaregiãodeJaraguií, Fernando Verdini estará em

que estava vinculada à Joinvillc"r Jaraguá do Sul, participando de

Segundo Udo Wagner, a uma reunião com a Associação
autonomia significa maior Comerciale lndustrial.empresários
agilização nas decisões e industriais e representantes da
melhorando a segurnaça na cidade Prefeitura Municipal. A revelação

Vestindo você de corpo inteiro. � c.�nse;��nt����te e,111 �od�_ a é do deputado Udo Wagner, autor

II G t',' V 5511
I egiao. Esta prex ista a construção do convite ao secretário.

e U 10 argos. d 'd' l
.

_____________________....,;;".,___ e um pre 10 para a mgar a Na oportunidade Luiz Verdini e municípios vizinhos".
CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 8 de setembro de 1993

Guaramirim - Naúltima sexta

feira, 3, oPPR - PartidoProgressista
Reformador -, de Guaramirim
realizou uma reunião com os seus

filiados,no restaurantedoPavilhão
deExposições, para definir a chapa
que vai concorrer na eleição do
novo Diretório Municipal. Entre

I C'..
os presentes estavam o ex-prefeito
municipal, JoséPrefeitodeAguiar"
o atual prefeito Victor Kleine,
secretários da municipalidade,
vereadores e suplentes do partido.

Na oportunidade foram
discutidos vários assuntos entre

eles, um levantadopelo ex-prefeito
José Aguiar que tratou da
necessidade de formação de uma

comissão de membros do partido
para conversar com o também ex

prefeito, Salim José Dequech, que
havia se afastado do partido,
quando da extinção do PDS e

formação da nova sigla.

A comissão já fez o contato no

início da semana e é provável que
Dequech volte a integrar o PPR
nas próximas semanas.

A visita do secretário está
dentro do cronograma do

parlamentar, de levar a .Iaraguá do
Sul e região, todos os, titulares do

<,

pnmeiro escalão e outras

personalidades, "para conhecerem
"in loco" as dificuldades da cidade

3

Mas o principal assunto

discutido durante a reunião foi a

situação do governo municipal
frente a forte oposição da câmara
de vereadores, na qual o PMDB
tem maioria absoluta. Alguns
correligionários exigiram do

Projeto foi votado
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Prédio da prefeitura

"' Mercado Fi19!!Sf!j!.�iro
compra

A visita imperial
Murara era afavorda
:Guaràmirim - o 'presidente

da ACIAG - Associação Comer
ciai, Industrial ,e Agrícola de

Gnaramirim, Lauro Murara,
manifestou a suaopinião pessoal,
sobre a aquisição �� prédio da
ARG, pela Prefeitura de

Guaramirii� para ser a sede do .

executivomunicipal, cujo projeto
a câmara de vereadores .rejeitou
depois de deixá-lo por bastante
tempo em "banho-mana".

"Na minha opiniâo"- disse
LauroMurara - estáhavendouma
falta de entrosamento entre os

poderes públicos de Guaramirim
- Administrativo e Legislativo - e

que, por conseqüência, vem em

prejuizo do desenvolvimento co

munitário. Particularmente, nós
achamos que deveria haver mais

diálogo emais bom senso em tor

no dos problemas do município e

de suas soluções mais práticas e

mais viáveis, para que o próprio
município, que é opovo, saia sem
pre ganhando".

"Nós achamos - acrescenta
.

Murara - "que fazer oposição, em
termos políticos, não é estar sem-

pre pronto a dizer nãe, Quando
umprojeto éadequaéó, varttàJoSó,
viável, prevendo uma melhoria
necessária, 'não há porque dizer
não, apenas para-firmar umaopo
sição.-Guaramírimprecisadeuma
nova Prefeitura e com urgência.
Se a administração se dispuzesse .

a adquirir um terreno para cons
truir um novo prédio'para a Pre

feitura. com certeza teria que pa
gar por esse terreno quase o mes
movalordoprédiodaARG. Além
do custo elevado do terreno, teria

que gastar horrores para a cons

trução doprédio, comprometendo
provavelmente a próxima ou pró
ximas administraçõres com par
celas elevadas de financiamentos
necessários para a obra".

Seguro Saúde para os Filiados
da ACIAG

LauroMurara, na condição de
Presidente dà ACIAG, falou da

contratação de um seguro-saúde,
para os filiados da entidade e que
muito poderá beneficiá-los, uma
vez que o plano dispensa aquele
habitual periodo de carência exi

gidopor outros. Este é abrangente

Data UFIR Data UFIR
aneuo

11/8 46,60 26/8 53,50 Fevereiro

12/8 47,18 27/8 54,23 Março I Abril
13/8 47,76 30/8 54,97 Maio
16/8 48,35 31/8 55,72 Junho
17/8 CR$ 48,�'5 1/9 56,48 Julho
18/8 49,56 2/9 57,23 Agosto
19/8 50,17 3/9 57.99 Setembro
20/8 50,81 6/9 58,77
23/8 51,46 8/9 59,56
24/8 52,13 9/9 60.36
25/8 52,81

32,4994
34,3986
34,3584
34,2780
32,3283
30,5997
30,7605

TR% Dia Fator da Atual.

31,82 6/9
31,84 7/9
31,84 8/9
33,73 9/9
33,69 10/9
33,61 11/9
31,67 12/9
29,85 13/9

0,42566651
0,43045364
0,42983034
0,43555558
0,44065115
0,44577388
0,44390856
0,44444953

CP Classificados
Telefone exclusivo para

voei. Ligue já
72-3363
e bons negócios

4

Até56.480,OO
Oe 56.480,01 até 110.136,00
Acimade 100.136,00

56.480,00
n.942,00

e sem.limites, além de cobrir to
talmente as necessidades de saú-

.

de, tanto em tedoo País como no
, exterior. Trata-se do Seguro Saú
de da IOCHPE, uma organização
de renome internacional.

Celesc de Jaraguá passa a

Regional
Lauro Murara participou do

encontro realizado dia l°, no au
ditório do Centro Empresarial de
Jaraguá do SUl, ocasião em que se
fez presente o Sr. JoãoRaimundo
Colombo, presidentedasCentrais
Elétricas deSantaCatarinaSIA, e
quando foi formalizado o pleito
para elevar o escritório da
CELESC de Jaraguáparaacondi
ção de regional, com abrangência
sobre todos osmunicípios do Vale
do Itapocú, desligando-se assim
da dependência do Escritório Re
gional de Joinville.

OPresidente daACIAGconsi
dera a idéia muito válida, facili
tando assim as necessidades de

Guaramirim, de Schroeder e de

Corupá, no setor energético. Dis
se Murara, que o Presidente da
CELESC mostrou-se bastante
sensível à idéia.

Como calcular: Deduza do rendimento bruto CRS 2 .. 259,00 por dependente; a contribuição paga
à Previdência nomês; pensäoalimentar Integral; CrS56.480,000 para aposentados, pensionistas
etransferidos para a reserva remunerada que tenham 65 anos ou mals. Do resultado'que é a Base
de Calculo, subtraia a Parcela a I:leduzir e aplique a alíquota respectiva, obtendo o valor a pagar.

,

� •
.�
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,índices Abril Acum.ano
INPC(IBGE) 28,37 26,78 30,37 31,01 469,87
IGP(FGV) 28,21 32,2T 30,72 31,96 508,89
IGPM(FGV) 28,38 29,70 31,49 31,25 31,79 675,32
IPA(FGV) 28,32 32,06 30,30 32,29
IPC(FGV) 30,46 29,94 32,82 30,74
IPC (FIPE) 28,74 29,14 30,53 30,69 33,97
ICV (DIEESE) 27,12 3'0,40 28,79 30,31

Indice Anual mull. por Sem. mull por

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

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

4,<1255
4,7300
4,6753
4,4475
<1,4113

Salário até
Acima de

.• ..; j t·

1,7080
1,7250
1,7258
1,7085
1,7003

CR$ 404,90
CR$ 50,60

Se por um desses efeitos bollyoodianos nosso Q1Ierü;(oDOI13 ,

Pedro I pudesse desembarcar no BrasilLZl anos depois de

proclamar a independência, qualseria sua impressão?

Conta a história que um dos motivos que levou nosso

imperadsora levantarsuaespadaàsmargensdolpirangafoiver
o Brasil sangrando as suas riquezas pela coroa portuguesa.
Pensavaele na ocasião, quem somente uma totaldesvinculação
de portugal poderiafazer do pais visto suas riquezas, dar um
salto em direção doprogresso e daprosperidade. Nosso ilustre
visitante não precisaria, necessariamente, descer na "coroa";
hoje em Brasilia, e não mais no-romântico Rio de Janeiro de
outrorapara começar a sentir bomo vão as coisaspor aqui..
Aofolhearo-jomat.ficariacom certezahorrorizadoemnossa

situação econômica. Veria que a inflação vem à nuttos e muito

tempo empobrecendoajáantigamentepobrepopulaçãobrasileira.
Causadafundamentalmente,porumaoncentração de rendaque
deixamsais de 85% dapopulação sem condições de ter acesso

aos confortos da sociedade moderna. Ao saber quemais de 30
milhões de seus patrícios passam fome e vivem na miséria

absoluta, com rendimentos abaizo de um salário mínimo, que
aliás já não merece esse nome há muito tempo, com certeza o

deixaria revoltado.

O noticiário político do final de semana que antecede os

festejos daproclamação da independência, trazem um fato que
farianosso ilustre visitante rirparanão chorar. Omaiorpartido
político do país, que dá sustentação política ao governo, vive

uma grave crise com o presidente da república. Reunidos, a
cúpuladoPMDB e oministrodaFazendaque éfiliado aoPSDB,
deixaram aofinaldo encontro uma tentativade acordo que seria
a seguinte: O PMDB revê sua posição de distanciar-se do

governo, ajudano Congresso com seus deputados e senadores a
aprovar as medidas de interesse do executivo na condição de
Fernando Henrique não usar as glórias de por ventura, ter
derrubado a inflaçãoparaumaeventualcandidaturaasucessão
deItamar. Com certeza,DomPedroperguntariaaosseusbotões:
Onde fica o interesse do país?�
Aopassarpara aspáginas seguintês se depararia com a crise

da educação que assola todo o Brasil. Se decepcionaria ao

constatarque essa importantematéria é tratadacom um descaso

que chega afazerpensar se não é do interesse do "status Quo"
manter o povo ignorante. Na sessão policial, então, ficaria
sabendo que seu Brasil varonil é o campeão mundial em
chacinas de todos os tipos, desde as ecológicas, passandopelas
crianças índios epresos comuns.

Com certeza, Dom Pedro se arrependeria de ter vindo,
prefeririapermaneceronde estava, vivendo daesperançade que
as coisas aqui iriam continuar evoluindo e oBrasil, com certeza

, a essa altura, já seria umapotênciamundial. Agora, sabendo
da nossa situação, certamente pensaria com dor se realmente

ajudou aoproclamar a independência. Sabe ele, que um povo

que lutapelasmínimascondições de dignidade, quepassafome,
que não tem emprego, educação, e as pessoas com asuntos

menores, transbordandomediocridade.

Infelizmente, pensaria ele, os dei a independência mas nós
ainda estamos longe de conquistar a liberdade.

Ed�ardo Carvalho

'�

RESTAURANTE E

UNCItONETE TiAGo 'LTdA
ceita-se reserva pll1'afestas, casamentos, aniversários e outros.

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

de setembro de 1993''t CORREIO DO�POV '
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Experiência foi válida na avaliação do prefeitomunicipal DurvalVasel

Administração descentralizada
No período de 23 a 27 de Esta ação do prefeito gerou

agosto passado, o governo manifestações positivasporparte
municipal de Jaraguá do Sul dosmoradores que apresentaram
inaugurou um modelo pioneiro as suas reivindicações,
de descentralização possibilitando a realização de

administrativa, levando toda a várias obras de cunho
estrutura - secretarias e comunitário e que também

maquinário-,paraobairroNereu aproximou, ainda mais, os,

Ramos, buscando com isso moradores deNereu eregião, do
atacardeuma só vezos principais governo municipal.
problemas vividos pela
população daquela região. "Foi uma experiência válida

D urante o

período de instalação do

governo descentralizado em

Nereu Ramos, aconteceu a

visita do Secretário de Estado
da Agricultura e Meio.
Ambiente,Mário Cavalazzi,
que instalou o programa

sacolão, juntamente com o

prefeito Durval VaseI. Trata-se
de um programa de parceria

r entre governo do estado,
Cidasc e Ceasa, com as

secretarias de Agricultura e

Meio Ambiente e Bem Estar
Social.

O lançamento do programa
aconteceu no loteamento São
João onde cerca de 360

famílias foram beneficiadas,
além de outras 80 do
loteamento Santo Antônio.

Estas pessoas' serão
beneficiadas semanalmente
com a compra de frutas,
verduras e legumes dc ótima

qualidade, ao preço de CR$

20,00 o quilo, a escolher.

Cavalazzi, durante sua

visita, assegurou, para breve, a
vinda de um equipamento para
a abertura dc três poços
artesianos na região de Ncreu

Ramos, visando solucionar de
uma vez .por todas o :'''

sob todos os

Conseguimos
aspectos.
estamos

seu colegiado de secretários.

Segundo ele novas' ações
integradas, deste nível, deverão
acontecer a cada três meses,
atendendo a outras comunidades

e
do município.

As condições de tempo
também foram favoráveis para

que todos os serviços pudessem
ser realizados durante os cinco
dias de instalação do governo

Vasel/Guenther, em Nereu
Ramos o que contribuiu em

uiuito para que a experiência
fosse recoberta de êxito.

•

Neste caderno especial, serão
abordados os principais serviços
prestados durante apermanência
do governo municipal em Nereu
Ramos e também as conquistas
daquela comunidade em todo
este período.

e

conseguindo resolver os maiores
problemas daquela região, de

forma democrá ti ca

Cavalazzi inaugurou programa sacolão
abastecimento de água de

cerca de 800 residências.
Por outro lado o secretário

estadual de Agricultura e Meio
Ambiente. tanrbéru, anunciou a

. . �.
.

�

participativa , cumprindo uma

de nossas propostas de governo,

levantada durante nossa

campanha eleitoral", destacou o

prefeito Durval Vasel, após uma
reunião da avaliação com todo o

cessão de 40 novilhas de leite -

ele já tinha cedido 40 dias

antes -, para omunicípio,
através da empresa

. ',q��eficiadora Santana.

Cavalazzi também garantiu a

entrega de 5 mil mudas de
árvores frutíferas, a partir
deste mês, para agricultores e

pessoas intéressadas, aléni de

anunciar a entrega de um

trator de esteira, de porte
médio, para ser utilizado pelos
agricultores do interior do

. município de Jaraguá do Sul.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Equipamentos e material didático.foram distribuidospara escolas e alunos da redemunicipal

Relatórios provam eficácia da experiência

Avaliaçãoapontapara
aiinqimento das metas
Durante a reunião de avaliação

realizada após a semana em que o

governo foi instalado em Nereu

Ramos, foram apontados os

serviços e benefícios que
efetivamente se executaram

durante o período. Cada secretaria
municipal, levantou os trabalhos
realizados e como numa prestação
de contas, apresentados ao

prefeito Durval Vasel, para visão

globalizada.
Os relatórios de cada secretaria,

apontam para os seguintes
resultados:

Educação

Foram atendidas as

Associações de Pais e Professores
(APPs), das escolas da localidade,
na sede administrativa do governo
descentraJ.izado, bem como o

prefeito municipal realizou,
juntamente com a secretária
Rosemeire Puccini Vasel, visitas

Pontos foram catalogados

A Secretaria, estabeleceu
várias metas a serem alcançadas
a partir do pedidos e necessida
des levantadas junto às
comunidades.Entre estes

objetivos estão a implantação
de uma creehe institucional com

capacidade para 150 crianças
para atender a localidade de
Três Rios do Norte; apoio,
orientação e incentivos aos
programas de Associações de

M�radores da região que
beneficiem as comunidades;
incentivo, orientação e apoio
para a criação da Associação

-

dos Moradores do Braço
típica italiana, datadade 1912, de Meurer, na Tifa dos Monos, um Ribeirão Cavalo; ramal telefô
propriedade de Eurídes Silveira, dos únicos exeniplares no muni- nico para a Creche Almida D.

naestrada Itapocú-Hansa, àsmar- cípioaindamovidoàrodad'água, Bertoldi; orientação e apoio
gens da Barra do Ribeirão Gran- datado de 1924. para a sustentação do clube de

de;aresidênciaemtijolosaparen- Também foi executado o le- idosos, clubes de mães e

tes com arcos-frontais, típica ita- vantamento topográficodaregião implantação de cursos pré-
liana, datada de 1922, de propri- daprainha citada acima, para que profissionalizantes; atendimento
edade de Vitório Schiochet, que aSecretariadel'lanejamento.jun- às famílias carentes, através de
alias merece restauração pela sua tamente comaSecretariadeObras, beneficios; atendimento aos

singularidade; as lagoas com pei- possam realizar melhoramentos idosos; e o acompanhamento e .�

xes, na Tifa do Funil, de proprie- no sentido de propiciar uma me- criação de atividades específicas
dade de Dário Garcia; e o enge- lhor infra-estrutura. aos morado- para o atendimento dos menores
nho de aguardente de Lino res locais duranteo yerão, em situação de risco.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 8 de setembro dê 1993

às sete escolas existentes, com

entrega de material didático e

equipamentos, a saber:

- E.M. de 10grau.Ooml'iodefreitas
· cadernos para todos os alunos;
- EJ. 10 grau VictorMeirelles
· 2 bebedouros
· 4 mesas de professor
· 105 cadeiras;
- E.I. Ângelo Moretti
· 1 geladeira
· 1 mimeógrafo
.1 armário;
- E.1. GeneralOsório

-E.M. 10 grauPadreAlberto Jacobs
· distribuição de cadernos para
todos os alunos (média de 150

unidades);
- E.I.Major Júlio Ferreira
· cadernos para todos os alunos;
- E.1. RibeirãoCavalo

1 arquivo de aço
· 1 geladeira;

· 1 arquivo de aço
.1 armário.

Nereuquer desenvolver turtsmo
O secretárioGilmarMoretti da

Indústria, Comércio e Turismo,
acompanhado do técnico Loreno

Hagedorn e os senhores Antonio

Zanghelini eOsmair Gadotti, vi
sitou vários locais para a elabora

ção daspotencialidades turísticas
do bairro de Nereu Ramos e

adjacências.

Entre estes locais estão o Re
canto daNona, na propriedade da
famíliaMathedi, na localidade de
2-2

Ribeirão Cavalo; O conjunto de
fábricas de doces e quade d'água
de GustavoMathedi, também na

quela localidade; o Recanto do

Nono, de JuarezZanghelini, igual
mente emRibeirãoCavalo; a casa
enxaimel, na rua Luiz Sarti, 385,
no centro deNereu, de proprieda
de deCarmelaBertoli Ferrazza; a

prainhadoRio Itapocú, ao lado da
ponteAlbertoBauer, naruaAntô
nio Machado; construção
enxaimel, em arcos, construção

SEBES

Famílias da

região foram
assistidas

Os serviços prestados pela
Secretaria de Bem-Estar Social
da prefeitura de Jaraguá do Sul,
demonstram o quanto a aproxi
mação do poder público com a

comunidade pode ajudar na
solução de pequenas necessida
des. No período de instalação
do governo em Nereu Ramos
foram atendidas 5 famílias com
a cessão de cestas básicas;
foram feitos três encaminha
mentos de idosos para a aquisi
ção de carteirinhas do passe do
idoso (para o transporte coleti
vo); outras oito famílias recebe
ram a doação de 5 quilos de

feijão, cada uma; e os represen
tantes dos loteamentos do Braço
de Ribeirão Cavalo, solicitaram
a implantação de uma Creche
Institucional com capacidade
para 150 crianças.

o prefeito Municipal e a

secretária Maria Luíza Vasel,
mantiveram audiência com a

diretoria da APP, pais e dirigen
tes da Creche Almida D.

Bertoli, atendendo a várias

reivindicações, tais como:
ampliação da creche com a

construção de uma sala para o

maternal; beneficios no parque
intento para as crianças e a

construção do muro ao lado e

cerca dos fundos.
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Tubulação implantada vai solucionarproblema de inundações na localidade deBraçoRibeirão Cavalo

Pedidos da comunidade foram atendidos

Secretaria de obras
tevemuito trabalho

Sem dúvida a maior estrutura
entre as secretarias da

municipalidade a sedeslocarpara
Nereu Ramos foi a da Secretaria
de Obras, Viação e Serviços Pú
blicos. O secretárioAfonsoPiazera
Neto, encontrou muito trabalho e

conseguiu, com a ajudadas condi
ções de tempo, resolver grandes
problemas e iniciarobrasvultosos
e de muita importância para as

comunidades vizinhas a Nereu
Ramos.

Nos cincodias de instalação do
governo itinerante, foi feita a lim
peza, macadamização e alarga
mento de 11.050 metros de ruas

da área urbana de NereuRamos e
das localidades deRibeirão Cava
lo e Três Rios do Norte. Igual
mente foi realizado o trabalho de
abertura de valas e colocação de
tubos de vários diâmetros em vá
rios pontos da região. No período Foi implantada rede de tubulação na rua André Voltolini

foram feitas 32 bocas de lobo,
para o escoamento das águas da Também foram fornecidos os Funil Pequeno e Ribeirão doNor-
chuva. materiaispara a ampliaçãode urna te; construção de 50 bocas de lobo;

A secretaria também executou sala na Escola Padre Alberto cessão de 300 metros de tela e 100

serviços de terraplanagem em 3 Jacobsemaiscimentoeareia para palanques de concreto para a Es-

canchas de esportes em pontos a construção do muro da escola cola General Osório e aentrega de

diversos, para a prática do lazer. Euclides da Cunha. material para construção domuro
Dois abrigos de ônibus foram Além destes serviços ficaram da Escola Victor Meirelles.

construídos. Foram cedidos -lOO agendados para os próximos dias O trabalho destacado pelo se-

metros de tela e 1-l6 palanques de a retificação da curva da Estrada cretário. foi o início das obras de

concreto para cercar aEscola Bra- Ribeirão Cavalo: alargamento e abertura da rua André Voltolini

çoRibeirãoCavalo e Escola Isola- rnacadamização do loteamento que representa uma grande obra

da Angelo Moretti. Santo Antônio. Funil Grande, para os moradores de Nereu.
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Obra entregue

metros de canos de 11O milíme
tros pára que se pudesse viabilizar
o fornecimento d'água àquelas
famílias.

Este trabalho também teve o

apoio da Secretaria de Bem Estar

Social, da prefeitura municipal,
bem como da Associação deMo

radores, que esteve sempre afina
da com as necessidades das famí
lias moradoras do Loteamento
Santo Antônio.

Santollntôniorecebe
abastecitnentod'água

Comunidadeprestigiou a inauguração do sistema de abastecimento

d'água no Loteamento Santo Antônio

Samae executa serviços
tros com caixa da rede principal,

Além da ligação de água do
loteamento Santo Antônio, tam
bém realizou o conserto na rede

principal de Nereu Ramos, rua da
igreja, com seis religações, Cerca
de 5 hidrômetros, que apresenta
vam defeito, também foram subs
tituídos.

Seplan elaborou projetos
de urna casa. Outras 25 pessoas
foram atendidas pelo secretário,
para tratar de assuntos diversos.

A Seplan elaborou na

oportunidade projetos para
abertura de quatro vias, construção
de 3 praças, alémdeestabelecerurn

projeto padrão para todos os

pontos de ônibus e táxis de Nereu
Ramos com as características da

região.
"Nesta área destacamos a

elaboração de projetos e abertura
da rua André Voltolini que será a

Reinoldo Rau de Nereu Ramos,
urna linda reta que sem dúvida vai

representar muito para os

moradores de Nereu Ramos",
abordou o prefeito de Jaraguá do
Sul.

2-3

Jaraguá do Sul-Um dosmai
ores benefícios oferecidos pela
municipalidade, aconteceu no

Loteamento Santo Antônio, onde
foi inaugurado o sistema de abas
tecimento d'água que vai atender
amais deuma centena de famílias

que até então não tinham o forne
cimento de água tratada.

O SistemaAutônomo Munici
pal de Água e Esgoto (SAMAE),
de Jaraguá do Sul, implantou 170

O Serviço Autônomo Munici
pal de Água e Esgoto - Samae -,
realizou, através de seu técnico,
vistoria na Centro Comunitário
da IgrejaNossa Senhora do Rosá
rio, para acompanhamento das

condiçõesdofornecimentod'água,
. bem como na rede na rua do
Loteamento Murara" de 270

metros, com a colocação de regis-

O Secretário de Planejamento
da prefeituramunicipal, Octaviano
Eduardo Pamplona aproveitou a

oportunidade para reunir os

loteadores da região de Nereu

Ramos e conscientizá-los da

necessidade de regularizar os

loteamentos que estiverem com

problemas e apresentar as novas

diretrizes para que se possa
comercializar os lotes, com a

devida infraestrutura. Cerca de 30
loteadores compareceram ao

encontro, que segundo Pamplona
foi muitíssimo produtivo'.

Foi feito oprojetode legalização
deum loteamento, bemcomo foram
fiscalizadas 15 construções, além
de se fazer o alinhamento de três
muros e estabelecer a numeração
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Mais de 500 atendimentos feitos à pessoas de diversas localidades

Secretaria de saúde

transferiuestrutura
De igual forma a Secretaria da

Saúde de Jaraguá do Sul transferiu
toda a, estrutura de atendimento
básico para a sede administrativa
do governo itinerante prestando
vários atendimentos entre os quais
a verificação dapressão arterial em
157 pessoas, das quais detectando
5 casos de hipertensão severa, que
foram encaminhadas ao serviço
médico.

Também foram executados 264
testes de glicemia (diabetes),
registrando 31 casos em que havia

alteração e os mesmos foram
encaminhados ao serviço de
atendimento ao dibético.
A vacinação teve um resultado

muito positivo, segundo o

secretário de Saúde, Irineu Pasold
com a imunização de mais de 120

pessoas, entre adultos e crianças
(veja quadro) Nos dias 27 e 28 foi
realizada a 2" vacinação
antitetânica, com o

comparecimento de um número

significativo de pessoas das
comunidades envolvidas.

Pasold ressaltou que foram
realizados 84 atendimentos

odontológicos a pessoas da
comunidade. Ele lembrou também

que a vigilância sanitária fez várias
visitas a estabelecimentos e

elaborou o levantamento da

situação do saneamento básico

(esgotos, fossas.etc.) orientando
os criadores de animais quanto

aos cuidados com a saúde pública.
Um dos trabalhos que contou

com a grande participação da
comunidade de Nereu e região, foi
a palestra sobre a AIDS, drogas e

prevenção de cáries promovida
pela secretaria e teve apresença de
45 pessoas.

Segúndo o secretário Pasold, o
objetivo é continuar com o ciclo de
palestras sobre vários assuntos

inerentes à saúde pública emanter

visitas permanentes da vigilância
sanitária buscando orientar as

pessoas quanto ao manuseio e

conservação de alimentos, além
do levantamento completo de

situação de esgotos sanitários na

região.

Cerca de 350 sacas de sementesforam distribuídas pelo sistema troca x troca

Realizacões

Agricultura e Meio Ambiente
Na área de agricultura e meio

ambiente, foram efetuados o

plantio de 300 árvores e

ajardinamento de praças deNereu
Ramos e região, num trabalho que
visa o embelezamento da região. O
secretário Ingo Robl, também

promoveu adistribuição, pelo
sistema troca-troca -2 por I -, de
350 sacas de sementes de arroz e

hortaliças aos produtores da

região, que é essencialmente
2-4

agrícola.
Rizicultores, bananicultores e

bovinocultores daquela região
mantiveram audiências com o

secretário para apresentar as

necessidades, atualmente
existentes na sede administrativa
do governo itinerante.

Apatrulha agricolamecanizada
também realizou serviços nas

diversas localidades da região de

Por fim o secretário garantiu a

realização, nos próximos dias, de
abertura devalos para a rizicultura,
bananicultura e as pastagens, tão
logo haja a disponibilidade de uma
retroescavadeira para a execução Grande número de pessoas ouviram a palestra do prefeito, Durval
deste trabalho. Vase/, no encerramento do governo descentralizado, .' ;; ,
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Nereu Ramos, atendendo, por
exemplo 12 famílias com trabalhos
de arado e outras 18 famílias com a

utilização de rotativa.

Vacinação em

Nereu Ramos

Vacina Quantidade Vacinados

Anatox Tetânica 118 102 mulheres

4 homens

12 crianças

Tríplice 5 5 crianças , ,

Sarampo 4 4 crianças

3Sabin 3 crianças
Total 130 102 mulheres

4 homens

24 crianças

Participacão

Populaçãoprestigiou
encerraTIrrentosolene
Um grande número de

pessoasparticipou do
encerramento do perído de
descentralização do governo
municipal, emNereuRamos.

Naoportunidade o prefeito,
Durval Vasel, apresentou os
objetivos desta ação
governamental, expondo que
a busca de umamaior

participação popularé base
destetrabalho.

marcou o início de umanova
fase daadministração pública
em Jaraguá do Sul.

Os resultados alcançados
com o programa de

descentralização da
administração, vãomuitomais
além do que a pequena
solução de problemas
localizados,mas atinge o
maior objetivo que é o de

aproximar, aindamais o
governo domunicípio da
população que este governa.
Novas etapas do governo

itinerante deverão acontecer
em breve.

Vasel enalteceu que a

democracia se faz com a

mobilização de todos que, no
caso de Nereu Ramos,
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"vivência que adquiriram naqueles
encontros".

Em visita ao Panteão dos Heróis,
onde estão as criptas de muitas víti
mas (inclusive crianças) da guerra do
Brasil com aquele país, o grupo -

levado pela pungência e na ausência
de instrumentos - cantou um Cânone

em português, emocionando-se e

emocionando um General paraguaio
que encontrava-se presente.

Em Koembotá, pertencente a um

programa de habitação pelo sistema
de mutirão, sentiram que além da

Segundo Adriane M.Fischer, foi preocupação com as necessidades
elogioso o convite expont.1neo para a básicas a população anseia pelo aces- Esta viagem serviu, também, para
Câmara dos Deputados, que "há 200 so à cultura: "são pessoas que nunca estreitar ainda mais os laços entre os

anos não tinha apresentação do gêne- tinham visto um instnllnento clássi- integrantes da Camerata da SCAR,
ro", Jeito na festa de confratemização co, ficaram tàscinadas, paralisados que conta com algtUls integrantes re
com que foram recebidos, dia 30 pela de emoção". Inclusive pediram autó- sidentes em outras cidades e estados,
manhã em Assunção, quando toca- gratos para os músicos e fizeram-se mas que _periodicamente deslocam- Dias 10 e 11 de setembro realiza-se na SCAR a Ofic{na
mm duas peças infonnalmente. fotoeorafar ao lado deles, tendo a jo- se até Jaraguá do Sul para ensaiar: é

. Literária - Literatura e Criatividade - Poesia I e II, com aA noite, o concerto teve cunho vemCristineMarquardtarrebaithado por eles - e pela vida atribulada que
didático, com explanaçõt:s à comuni- uma pequena multidão de fãs. todos levam - que os ensaios são poetisa MILA RAMOS, de Joinville. Informações pelos fo
dade feita em alemão. A Camerata da SCAR, 1lC.�sta via- lcvadosaefeitonasfériasenosfinais nes 72 0098, 72 1215 e 722477. No final, Varal Literário, às

Adriane ressalta as tliterentes pla- gem, vivenciou o intercâmbio cultu- de semana. Exaustivamente.Masvale 18:30horas do dia 11. Vagas limitadas. Promoção da Escola
téias que a Camcrata tcve, e a ralqt��tamhémé()bj.!:!oßoMercosul:. ",pena...

C>,' H J
de Artes. Schwanke, I

.

j.., '

S<.i t

CO��J�IH 09:�RYo,,; Jara��id>�J�ul, 8 dGtef5_�_b_r_o_d_e_ilf_'�_.?_,_. ' _'�_:__

T ES
Inacio Carreira

INDIVIDUAIS

Com a aproximaçiJo do fiqal do, an,?, chega a'hora de pensar
emmandarpropostas para exposiç{jes no ano que vem. QUem
deseja expor 1ndividulment� ou mesmo fOrmar um grupo de
artistas, deve procurar informar-se ,sobre 06 espaços disponl
veis em todo opaIs. Maisperiode n6s,. citamos oMAJ, liGaleria
VictorKursancew (Joinville), MA'SC e Galeria deArte da UFSC
(Florianópolis), MARGS (Porto Alegre) e espaços do Paraná.
Quem nao arrisca...

COLETIVAS
Até 17, inscriÇ(Jes para o 30Sa/iJo doMar, em

Antonina, PR; também até aquela etata o Sa/ao
dos Novos da Casa da Cuffura, Joinville; vaiaté
24 a 221'ExposiçiJo Bunkio, em sso Paulo e até
28 a 1- Bienal de Arte Incomum, em Goiánia,
GO. Tudo em setembro. Primavera. oe um

colorido maior ao mundo com o seu trabalho

plástico. Regulamentos com Inacio, Artes.

dos Artistas Plásticos de Joinville aconte
cendo noMuseudeArte de Joinville até o dia 30
de setembro. Visitaçao das 9 às 21 horas, de :J
a domingo. Inclui homenagem ao artista plásti
co LuizHenrique Schwanke, joinvilensepolémi
co, omais premiado e reconhecido pela crItica
nacional.

XXIII Coletiva...

Camerata daSCAR

Alguns integrantes da Camerat« da SCAR, em relax no Mirante da cidade deAssunção, Paraguai

Acedendo a convite da Congrega
ção Evangélica Alemã de ASStUlÇão,
a Camerata da SCAR embarcou dia
28 de julho último rumo ao Paraguai,

,

em movimentada tournée com apre
sentações naquela capital (30.7), na
comunidade de Koembotá (31.7) e em
San Bernardino (l °.8), local onde
realizaram o primeiro concerto ao ar

livre do grupo, experiência nova e

gratificante, às margens do lago de

Ypacaraí - de beleza difundida na

música popular paraguaia.

pousaramno alojamento de um inter
'nato de jovens, de diferentes nacio
nalidadessulamericanas. Forammui
to bem recebidos, tendo aqueles jo�
vens promovido aos nossos, no Dia
da Amizade, tuna discoteca commú
sicas brasileiras, argentinas e

paraguaias.Nema cervejaAntarctica
faltou... Daqueles bons anfitriões,
muitos deslocaram-se com a

Camerata até San Bernardino para
assistiràs apresentações, sujeitando
se ao retomo por conta própria e em

condições adversas...

... -... ,,�

,
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,RicardoFeldens.\
. '.;., "�'''.

"

.

".; .

� ,;â>:.
Dois Irmãos, RS, vi� n�scer a 'q_uestra�eCordasdàßCÄI?foium'i.

12 de 'novembro de 1942 o nosso á/imo. Paràté/amente; okleafizador:', '

conhecido maestro Ricardo Ricardo Feldens começou á estu-'::'
Feldens, que com 9 anos de idade dar violeneela, emfunçãoda ne-c:
iniciou cursodepiano. Tendo cum- cessidade de ler outros instrumen-"i'

priâo escolaridade 110 cidade de tos de cordàna orquestra, emcujo,/'
São Leopoldo. RS, com l Z novem- empreendimento cantou COIll .0 �:
brosrodicou-se em JaraguádoSul apoio.prtnctpalmente, deRàtjBonii �,',

comoprofessornaEscolaPartleu- Hermann. então presidente da

larJaraguá(quedirigiuposterior- SCAR e do empresário Charles;�
mente por 4 anos), atual Centro Alfredo Bi'êtzke, até hoje compon- ,,_'

do a O.C.S.' como violista.
.

Educoctonallivangéltco.Assumiú,
também, a regência do Coral e a Como Regente do Gorai Evan
funçõodeorganistadalgrejalivan- gélico Jaraguá promoveu quatro

gélical.uterana. Demarçode 1964 viagens ao exterior, sende o grml:�'"
amarço de 1965 res idiu naAlemo-

demomentodaquele coralagrava
nha, dedicando-seao cursode aper- çõo, em 1991, de um disca, sendo

feiçoamento de música - órgão e que osegundo trabalhofonográfico
já está nos planos...regência.

Desde a sua criação, em julhoVai para o Rio de Janeiro em de 1987, aOrquestrade "ordasda
1970,mergulhadonaatividodepro- SCAR nãoparou de crescer. Todos
fissional de importação e exporta- os finais de ano, com a ajuda do
ção.Lá.conheceu e casou em lvZZ -Maestro Luis Fernando Melara,
com a Miss Jaraguá 1971, Maria regente do Coral SCAR, associa
Helena Piccoli, deste consórcio dos àO.C.S. e aoCora/Evangélico
nascendo Irving e Vivion (cario- Jaraguá, fazem uma grande festa
cas) e Susana (jaraguaense), hoje de confraternização em seus Con-
com 20, 18 e 16 anos de idade, certos de Nata/, brindando o povo
respectivamente. de Jaraguá do Sul e região.

Fugindo do stress da cidade Tem participado, o Maestro

grande e buscando o aconchêgo Ricardo Feldens, de inúmeros cur
dosamigos efamiliares, decidiram sos de regênciadeCoraleOrques-
largar a Cidade Maravilhosa e tranaAlemanhaçlvêõ e 1988)eno
voltar ao torrão catarinense: era Brasil.

1976 e Feldens assumia o Setor de Parafacilitar o trabalho com a

Exportaçãoda.MetalúrgicaErvino orquestra, que estava expandindo-
Menegotti Ltda; onde permanece semuito.foidecidido em 1992divi-

até hoje, realizandofreqüentes vi- dir amesma, surgindo aCamerata
da SCAR, que há poucas semanasagens ao exterior.

Todos conhecemos Ricardo
atrás realizou.suaprimeiratournée
ao exterior.

Feldens comoo nossoRegente, cuja Ricardo continua com afinco os
função exerce há 33 anos, não 101'-

estudos de violoncelo com profes-
gando a batuta nem quando de sua sor vindo quinzenalmente de
estada no Rio. Curitiba, devendo concluir o curso

Foi apartir do regresso, quml- fundamental até o fina/ de 1994,
do osfilhos começaram a ter aulas quandopretende apresentar-se em

- pasticularesdemúsica (flautadoce, recitai. Também freqüenta aulas
violão e, posteriormente, violino) de canto com aprofessoraNilcéia
que oMaestro vislumbrou opoten- da Silveira, de Joinville, na Casa
cial existente na cidade para uma da Música do CEE, onde e/e pró
atividade de música erudita. A prto ministra, ainda, aulas de

exemplo dosfilhos Irving, Vivian e violoncelo.
Susana, muitos outros jovens de Em suas poucas horas vagas o

nossa sociedade também se inte- nossoMaestroRicardoFeldensde-

ressaram e aprimoraram-se no es- dica-se àprática de esportes (Tê-
tudo do violino, com aulas minis- nis e Xadrez) e ao seu hobby, a
tradas na SCAR pelo revolucioná- Filatelia.

rio método Suzuki. Durante anos o A esposoMariaHelenaFeldens

grupo de violtnistas (que chegou não prescinde de sua ajuda nas

ao número de 50) teve em Ricardo lides culinárias, onde é um expert
r. 1-1 J' ti -1 no churrasco (comobomgaúchoje-retaens um granae tncenuvaaor,

além do seu acompanhamento ao
naprodução de pães para afami-
lia... As artes plásticas fundem-sépiano em ensaios e audições. às artes musicais, numa perfeita

Do grupo Suzuki de vtolintstas harmonia de cores, ritmos e, prin-
para a idéia da formação da Or- cipa/mente, de Vida...

CORREI, POETAS...
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Paulo Ricardo Mac/lado

Regionais dos Jogos Abertos

Terá início nesta quinta-feira, 9, na cidade Oe Mafra, os regionais
dosJogosAbertosde SantaCatarina. JaraguádoSul será representada
nas seguintes modalidades: zadrez masculino e feminino, basquete
masculino, bochamasculino e feminino, bolão 16 e 23masculino, tênis
de campo masculino, tênis de mesa maculino e feminino, voleibol
masculino. A delegação jaraguaense estará composta por

aproximadamente 130 pessoas. Os regionais começam neste dia 9/9

até 15/9/93.

Peladão Campeonato brasileiro.
Com grandes clássicos co

meçou o CampeonatoBrasileiro
de Futebol edição 1�93. Os es

tádios receberam pouco público
em sua primeira rodada. O re

presentante catarinense, o

Criciúma não começou muito
bema competição sendo goleado
pelaPortuguesa deDesportos no
último sábado em SãoPauló por
5 a 2.

Começou o Peladão 93,
com partidas bastante movi
mentadas e muitos gols mar
cados. O Campeonato Muni
cipal de Futebol de Salão tem
o aval daFundaçãoMunicipal
de Esportes, que trabalhou
muito para a organização do
mesmo.

Rápidas
*Os torcedores mineiros saem decepcionados doMinetrão, pois

esperavam umplacarmais di/atado emfavor daSeleção Brasileira
de Futebol. Alas os 4 a O espelharam o que foi apartida, a seleção
não jogou um grande futebol, como contra a Bolívia, o Brasil

ganhou ao natural,pois a Venezuela não ofereciagrande resistência
à nossa seleção, o resultado foi imfJortante pois deixou a seleção
a um ponto do Mundial de 94.

*Atlético de Ibirama e Blumenau irão dispiutar o Campeonato
.

da J QDivisão em J994. OAtléticofoiagratasll1presadacompetiçõom
.

já oBlumenau retorna a J Qdivisão de ondejamaispoderia tersaído,
mesmo assim o Bec deu a voltapor cima. OAtlético terminou como

campeão, o Blumenau vice na 2° divisão.

"Estive presente na última quarta-feira, dia 1/9 na Recreativa

Brei/haupt, participando na ocasião da inauguração da iluminação
do campo de futebol suíço. A imprensa foi convidada à participar
dapelada contra oBrei/haupt, infelizmenteperdemospor 5 a 3, mas
o quevaleufoia união entre amigos.Realmente umabelaassociação

.
que dispõe os funcionários da rede Brei/haupt. Depois do jogo
rolou aquela "loirinha", Pelo time da imprensa o ''Moa'' reclama
mais do que joga, 'mas na verdade a diferença do jogofoi o Sidnei,
goleiro da imprensa, aprontou das suas. Não era mesmo a sua notte.

JUIZ DE DIREITO DA 18 VARA DA COMARCA DE'
JARAGUA DO StiL

EDITAL DE CITAÇAo DE ARRESTO
O DOUTOR MÁRCIO RENÊ ROCHA, JUIZ SUBSTITUTO EM EXERCiclO NA l'
VARA DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA
FORMA DA LEI, !;TC... FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que se processa neste Juizo e cartório da l' Vara Clvel os autos
da Açäo de EXECUÇÃO nO 14.202/92 em que EXEQÜENTE FÁBRICA DE MÓVEIS
BOGO LTDA. e EXECUTADO UNI LOJAS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
pessoa Jurldica de Direito Privado, estabelecida à avo Mal. Deodoro da Fonseca, ��
.1.067, Jaraguá do Sul, SC, sendo que o seu representante legal, Sr. Nelson Boaventura
Neto, tendo sido diligenciado por três (3) vezes pelo Senhor Oficial de Justiça, com dia
e hora marcada, näo foi encontrado para citá·lo da Penhera efetuada nos autos supra.
E como o Representante Legal da Requerida näo foi encontrado para a citação,
mandou o MM. Juiz de Direito, com base no art, 654 do CPC expedir o presente edital
de citaçao de Arresto, devendo o requerido, observar o que diz o art. 652 do CPC. E para
que chegue ao conheclmento de todos e em Especial do Representante Legal da
Requerida UNI LOJAS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTOA., foi expedido o presente
edital que será publicado na forma da Lei e afixado no átrio do Forum. Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá doSul, aos dezesseis dias do mês de Julho de 1993. Eu Escriv3
Judicial, o subscrevi.

. . ,

MARCIO, RENÊ ROCHA - Juiz Substituto, e.e na ,. Vara
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M'oleque Travesso conquista o título

Juventus vence em

Bicicross

.Ioinoillepor :3 x'2
primeira etapa pertenceu ao vantagem, aos 29 minutos num

Juventus aos 42 minutos. contra ataque rápido Ari
aumentava para 3 a I, aos 3 I

No início da segunda etapa, aos minutos a zaga do .Tuventus voltava
5 minutosBiro-Biro abria o placar a falhar e novamente Rudnei
do jogo em favor do Juventus marcava para o Joinville dando
fazendo 1 a O, daí para frente o Jec sifras definitivas aomarcador-em 3
se desesperou indo todo para o a 2 para o Juventus, aos 39 minutos
ataque, cedendo espaços para o Nei do Moleque Travesso acabou
contra ataque juventino, mas aos sendo expulso. Com este resultado
22 minutos numa falha da zaga do o Ge Juventus acabou sagrando
Moleque Travesson Rudnei se campeão do torneio integração.
empatavapara o Jec, I minuto após
o empate Ari sofria pênalti, Parabéns aos jogadores, comissão
Luisinho cobrou e novamente técnica, diretores e à Malwee
colocava o Moleque Travesso em

.

Malhas patrocinador da equipe.

PaolaHackbarth com

a mão na taça do Bi

18 Divisão

A decisão do torneio foi

disputada ontem no Emestão em

Joinville entre as equipes do
Juventus e do Jec. A partida
começou com boa movimentação,
as duas equipes procurando dar

ritmo ao jogo. Logo nos primeiros
minutos da partida a equipe
juventina indo para ciIna do

Joinville, aos 5 minutos o atacante

FlavioGoiano levoucartão amarelo

por trás em Biro-Biro. Mais tarde,
aos 25 minutos o mesmo Flavio
Goiano era expulso pelo árbitro da

partida por jogo violento sobre o

zagueiroAlcir, a grande chance da

Jaraguá do Sul - Como já
havíamos previsto, Cruz de Malta
e Estrella comprovaram o seu

favoritismo e decidiram o título
desta temporada; da 1 a divisão da

Liga Jaraguaense de Futebol.

A equipe do Estrella após a

vitória na primeira partida sobre o
Botafogo tinha vantagem do

empate, mesmo assim voltou a

vencer desta vez por 1 a O,
garantindo assim a sua

classificação para a final.

Teve seqüênciano último final . primeiro lugar no Brasileiro jun
de semana, dias 4 e 5 de setembro tamentecomumaciclistapaulista
em Sorocaba, SP, a 38 etapa do ambras com 18 pontos. A próxi
Brasileiro de Bicicross, que con- ma etapa do Brasileiro de
tou com a presença de Paola

.

Bicicross, será a última a ser dis
Hackbarth jaraguaense que dis- putada e se realizará em São

puta a modalidade por Brusque e Leopoldo, RS, nos dias 30 e 31 de

é patrocinada pela Choco Leite. outubro. Se Paola vencer, con

Paolachegouem 1° lugar na elas- quista o bi-campeonato da cate

síficação final da prova que teve a goria, mesmo não tendo partici
participação de 6 outros pilotos padoda 18etapadoBrasileiroque
nas categorias 18 anos emais. Ao se realizouemMinasGerais.Paola
todo foram mais de 360 pilotos Hackbarth projeta o nome de

'que participaram desta etapa. Jaraguá do- Sul a nível nacional
comomuitosoutrosjá representa

A atleta jaraguaense está em ram o nosso município.

Cruz deMalta eEstrellana final
equilíbrio entre as duas equipes.
Na outra semifinal O João Pessoa

que tinha a necessidade de vencer

para forçar a prorrogação, foi
surpreendido pelo Botafogo
perdendopor 3 a I mesmo jogando
em seu estádio. A primeira partida
da final pelos aspirantes será em

Guaramirim e a segunda na Barra
Já pelos aspirantes Amizade e do Rio Cerro.

Botafogodecidiramotítulo.Ojogo Tanto na Ia divisão como nos

entre Amizade e Alvorada acabou aspirantes se tivermos dois

somente sendo decidido na resultados iguais no tempo nor

prorrogação.já que no tempo nor- mal, será disputada .. uma

Naoutra partidaoCruz deMalta mal acabou empatadoeJ!l O aO, ena prorrogação, persistindo o empate
não tomou conhecimento do prorrogação o Amizade acabou a decisão será nas penalidades
Amizade derrotando-o por 3 a O, a vencendo por 2 a O; isto provou o maxnnas.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 8 de setembro de 1993

equipe de Guaramirim, tornando a

repetir, caiumuito de rendimento a

partir do 2° turno da competição.
CruzdeMaltaeEstreIlacomeçaram
a decidir a partir deste final de

semana, séndo que a primeira
partida será no Rio da Luz e a

segunda em Nereu Ramos

10 Título

Este foi o 1 ° título do GE
Juventus após a sua volta a 18
divisão do futebol catarinense.
A diretoria doMoleque Travesso
mostrou uma grande satisfação
após a conquista do título ontem
na cidade de Joinville. Após o

jogo os torcedores do Juventus

que lá estiveram fizeram uma

manifestação de protesto contra

a não aprovação do projeto
enviado à Câmara sobre recursos

para auxiliaroMolequeTravesso
neste 2° semestre, queparamuitos
o único clube da cidade e

representante na 18 divisão do
futebol catarinense, deveria ser

olhado com mais carinho.
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"As comemorações do dia da

Independência mobilizaram
milhares de pessoas em todos os

municípios da microrregião da
Amvali.

Em Jaraguá do Sul

participaram do desfile cívico,
estabelecimentos de ensino da
redepúblicamunicipal , estadual
e da redeparticular. Os destaques
foram os pelotões formados

pelas autoridades do município,
entre elas o prefeito municipal,
Durval Vasel; também os alunos
da Associação de Pais e Antigos
dosExcepcionais (APAE); o Jeep
Clube; e a corporação do Corpo
de Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul.

Em Guaramirim, cerca de
2.800 crianças das escolas do

município desfilaram ao longo
da rua 28 de Agosto, para um

grande público, superior a 8 mil

pessoas, que assistiu ao desfile,
que contou também com a

participação do Corpo de

Bombeiros Voluntários do

município,
Um pequeno Imprevisto,

envolvendo a fanfarra de uma

das escolasparticipantes, causou
uma pequena interrupção no

.

desfile, mas o público manteve

se atento até o final da

...... --."��."
.

Em
Schroeder
um dos

destaques do

desfilefoi o
clube dos
idosos do

Munldpio.O
prefeito
Hi/mar
Hertel (E),
acompanhado
da P'Dama e

da
Secretária
de

Educação,
Guiesela

Ristou,
prestigiou as

comemorações

Foi grande a-participação popularem todososmunicípios

Desfiles cívicosmarcam
o dia da Independência

As crianças abriram o desfile cívico em Guaramirim

apresentação das escolas,
Nomunicípio de Schroeder o

desfile cívico reuniu alunos de 8

escolas - entre municipais, •

estaduais e municipalizadas -,

num total de I.700, além do clube
de idosos do município e do

conjunto Os Mônacos. Ao todo
mais de I. 85 ° pessoas, entre

crianças, jovens e adultos

participaram das comemorações
do dia da pátria.

Após o desfile todos se

dirigiram para o Colégio Míguel
Couto, onde durante todo o dia

participaram de várias

programações esportivas. Os Um grandepúblico assistiu aos desfile em Jaraguá do Sul > -

idosos foram brindados com um

7

café colonial e as crianças
receberam refrigerantes.

Em Massaranduba o desfile

começouno horário epercorreu
a rua principal da cidade até o

ginásio de esportes, onde
durante todo o dia osmunícipes
participaram de uma

programação festiva.
J á em Corupá, a

apresentação do desfile cívico
também respeitou
rigorosamente o horário
marcadopela organização eum
grande público prestigiou e

aplaudiu a homenagem prestada
pelos àlunos da rede municipal

Em Massaranduba festividades prosseguiram após desfile e estadual de ensino. Escolares participaram do desfile cívico em Corupá
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experimentar apenas 15, a de se

ressaltar que além de tudo essa

forma de lazer exige um bom
condicionamento físico dos

participantes, especialmente
lombar".

Durante a viagem os cavaleiros
e amazonas puderam ver um visual
todo diferente, onde a água nasce

límpida e a mata ainda é fechada,
apesar das últimas queimadas que

Presença dejovens demonstra desejo de encontrar uma altemativa saudável de lazer Na hora da "bóia", cada umfaz a sua "boquinha", comopode

Hobby apresenta-se como alternativa de lazer saudável e educativo'

Cavalgadafoi aRio dos Cedros

Na largada o grupo bem unido e disposto a percorrer os mais de 40 Km da trilha

No último sábado a Associação
Brasileira dos Criadores deCavalos
da Raça Mangalarga - Núcleo de
SantaCatarina -, realizoumais uma

cavalgada, reunindo cavaleiros de
várias cidades do estado, como

Brusque, Florianópolis, Joinville,
Guaramitim e Jaraguá do Sul, além
da participação de cavaleiros

paulistas.
Desta vez a bilha percorrou um

caminho de aproximadamente 44

quilômetros partindo de Jaraguá
do Sul até o município de Rio dos

Cedros, pela localidade de

Garibaldi, umcaminhomuito usado

pelos antigos desbravadores
destas plugas.

Cerca de 3 O pessoas, entre

cava leiros e amazonasparticiparam
da cavalgada que desponta como

uma opção de lazer altemativo,

muito salutar e educativo. No
caminho os participantes puderam
apreciar o que a natureza tem bem

próximo, mas que poucos sabem.
"Tenho aqui de abrir um

parenteses" - explica a nossa

reportagem -,. "durante a última

cavalgada dissemos que não

deveria seralgo tãodifícil,percorrer
alguns quilômetros à cavalo, mas
na realidade, depois de

deixaram as suas marcas.

Mas o que mais impressionou
foi a beleza ao chegar próximo à

represa Rio Bonito, já em Rio dos

Cedros, apesar da seca que reduziu
muito o nível da água, bem como a

ótima estrutura que aguardava os

cavaleiros na Fazenda Paulicedros
de propriedade do integrante da

associação, o Sr. Oswaldo. Sem
dúvida é uma experiência incrível.

À esquerda opresidente doNucleo de Santa Catarina daABCCRM,
Roberto Br�ithaupt que não ficou sem galopar
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BREITHAUPT
2 Fogões Daka

2 Portas Cerejeira Entalhadas
2 Aspiradores de pó Wap
2 Tanques de Aço Douat "oce" G, .....HA SEMPRE2 Baterias Hellar W' Mn
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