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Dólar
Paralelo

Compra(l519)...........CRSl14,00
Venda(l519)............CRSl17,00
Fonte: HF Assessoria

Turismo

Compra(l519)............CRSI12,00
Venda(15/9)..............CRSI16,00

Comercial

COmpra(1519) ...........CR$107,376
Venda. (15/9). ..........CR$107,377

TR
15/8 a 1519 ........................ .31 ,97%
16/8a 16/9.......................33,85%
Poupança
ÍndiceE/ 15/9 ............. 32,6298%
URR
14/9 ..............................CR$62,88
CUB (setembro)
Engenheiros........CR$ 24.940, 13
5ala,,0 mmimo
Fevereiro..........Cr$I.250.7oo,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
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Processo na Procuradoriajá foi arquivado Economia

Vaseldivulgou nota���oe:
Luis Alves

oficial
o prefeito de Jaraguá do Sul,

DurvalVasel, divulgounotaoficial
àimprensaparaesclarecer as infor
mações publicadas na imprensa do
estado que comentava uma audito
riado Tribunal deContas a serfeita
na prefeitura em decorrência de
uma representação impetrada por
dois ex-vereadores e que denuncia
va irregularidades quando de sua

primeira gestão como prefeito.

Vasel afirma na nota que tais

informações "não aprofundam a

realidade" porque, segundo a nota

oficial, "a decisão do TCE resulta

extemporâneaesemessência,como
comprova decisão do Centro das
Promotorias da Coletividade".

,

a Imprensa
. /

•

Página 3 PrefeitO Durval Vasel: "Notícias são lamentáveis" -

Futebol

Peperristas elegeram diretórios Moleque bate

NoúltimodiaI2,domingo,fo- EmSchroedereBarraVelhaaelei- Jaraguá do Sul, enquanto Alvin' Figueirense
ram eleitos os novos diretórios do ção das executivas dever á acon- Seidel, que já presidiu o ex-PDS,

S 11. .

Partido Progressista Reformador tecer hojeànoitee no município volta a liderar o partido em no . carpe 1
_ PPR em quase todos os muni- de Guaramirim não realizou-se a Corupá. Cannelino Dolsan foi o

cípios da microrregião da Amvali. convenção por falta de tempo presidente eleito em Massaran

Em três deles - Jaraguá do Sul, hábil para a sua organização. duba e, em Schroeder e Barra

Corupá e Massaranduba também Nélcio Henn, apesar de resis- Velha, ainda não há um nome

já foram eleitos os novos presi- tente, acabou assumindo a presi- definido para assumir a

dentes das comissões executivas. dência da executiva do PPR em executiva do partido. Página 3

Convenções municipais

Desde o último dia 8 está ope
rando o Serviço de Proteção ao

Crédito no município de Luis

Alves, através de um convênio
firmado com o COL de Itajaí, pelo
quàl os lojistas luisalvenses farão
as consultas na central de

processamento do município vizi
nho. Página 4

Guaramirim

Ponte sobre
rio Putanga
é concluída
o secretário de obras da prefei

tura de Guaramirim - e também

vice-prefeito - Valdir Vick, anun
ciou para breve a conclusão da

segunda ponte sobre o rio

.Putanga, naquele município.
Página8

O Grêmio Esportivo Juventus

venceu, na última segunda-feira,
13, em amistoso, ao time do

Figueirense da capital, no estádio
Orlando Scarpelli. Página 7
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]1 Reminiscências
A idéia de erguerem-se postos avançados /lOS

bairrospopulosospressupõeproblemas nosmesmos.
Vamos continuar sá fazendo ocorrências ou

tentaremos sanear a cidade com um policiamento
ostensivo?

As empresas, queprontificaram-se a cooperarna
construção daqueles postos, mio poderiam unir

suas vigilâncias particulares cl estadual, numa

Defesa Civil que nos livrasse a todos, de imediato,
dos maus elementos? Não poderia pedir-se auxílio
ao Exército, que dispõe de homens e equipamentos
para casos de necessidade?

Alguma coisa deve serfeita, com urgência.
Cercar o município, nos melhores moldes das

cidades medievais, seria oneroso e antipático: UIII

corpo da guarda, COIII obrigatoriedade de

identificação - talvez até pedágio -, e não serlamos
mais a Capital daMalha, mas a "Capital daMalha
Fina".

Incentivar os cidadãos a armarem-se iria

incentivar a violência, o que só pode serfeito pelas
redes nacionais de televisão.

Deve existir uma saída, à revelia do poder
estadual, nem que seja contratar legistas e adquirir
mais viaturas para o IML.

Quent tem medo do Lobo Mau?

Apesar do "maior lote de viaturas entregues, de
uma só vez, ao município", conforme reportagem à

página 3 de nossa edição n"3.748, em J odemaio de
1993, onde, entre outras novidades, o Secretário de

Segurança Pública, Sidney Pacheco, teve sua'

citação de que "dentro de 60 a 90 dias apopulação
de Jaraguá do Sul vai elogiar a segurança pública
domunicípio", temos o desagrado depublicar, hoje,
na página ao lado, notícia de que não poderão ser

instalados os postos avançados da PAi nos bairros
mats populosos da cidade, em função do pequeno
contingente, más condições do equipamento epouca
estrutura da PAi jaraguaense.

.

Jaraguá do Sul é considerada, extra muros, uma
cidade rica, o que atrai aventureiros -leia-se ladrões
- de outrasplagas, além de avivar a cobiça dos que
- infelizmente - aqui existent. Vêem-se, em muitas

ruas, vigilância particular, à noite, estendida para
as 24 horas do dia quando chega o verão e os

proprietários vão ao mar...

Condomínios fechados: com garantia de

segurança diuturna, são anunciados
constantemente.

O preço do progresso é o medo?
As linhas acima - que dizem de vigilância par

ticulare condomíniofechahdo -Ievam opensamento
às classes sociais bafejadaspela sorte. E as outras?

Esquinas famosas de Jaraguá (5)
o livro que comemorou os 75

anos da Comunidade Evangélica
Luterana de Jaraguá do Sul, auto
grafado em 1-4- 1982, pelos auto
res Johannes Breuel, Karl OUo
Enderle e Ewald Heinz Boss, e
mais opastes da época, IngoPiske
e o presidente Reiner Modro,
mostra o quanto é famosa esta

esquina de Jaragná do Sul, que
conta os lances heróicos de ho

mens, mulheres c:rérianças evan
gélicos de confissão luterana.

É o próprio livro que conta os

PRIMÓRDIOS: "Se tentarmos

hoje descrever a história da nossa
ComunidadeEvangélical.uterana,
em comemoração ao seu jubileu
de 75 anos de existência, deve
mos, para melhor compreensão,
recorrer a tempos mais remotos.

Aconteceu no ano de 1886, quan
do imigrantes da irmandade de

Herrnhut, da Alemanha, que da
BOêmia (hoje Tschecoslováquia)
tinham ido para a Rússia, e de lá
vieram ao Brasil e se estabelece
ram a oeste de Joinville.

De confonuidade com sua ori

gem, denominaram a colônia de
BRüDERTAL (Vale dos Irmãos)
e que, no início, se espalhou por
uma extensão de cerca de 2,112
km. Eram aproximadamente 140

pessoas qua ali se acomodaram,
sob a égide do pastorWILHELM
LANGE. A união entre a novel
colônia c a congregação de
Herrnhut na Alemanha foi, des
de o início, muito efêmera e ces

soucompletamenteeml896. Pas
tor Lange declinou da sua

investidura no ano de 1897 e se

guiu até Brusque e a comunidade
foi confiada ao pastor OTIO
KUHR que tinha vindo da Amé
rica doNorte. Este, porém, devido
as suas incumbências de missio
nário viandante não conseguiu sa
tisfazer as necessidades da comu
nidade e assim foi nomeado, em
1898, o pastor CONRAD
ROESEL para substituí-lo. Em 3
de abril de 1893, foi inaugurada a

Igreja da Comunidade de
Brüdertal. Pastor Roesel foi in
cumbido, em 1901, de atender a

Comunidade de ltoupava (muni
cípio deBlumenau). Em seu lugar
foi designado o pastor
FERDlNAND . SCHLÜNZEN
2

que, com trabalho árduo e abnega
do, conseguiu íortalecer interna
mente a Comunidade e aumentá
la em circunscrição. As comuni
dades de Brüdertal. ltapocu, Es
trada do Sul e Estrada Blumenau,
Estrada Schroeder I e II, Jaraguá
do Sul, Rio da Luz. Rio Cêrro e

Ribeirãô Francisco de Paulo uni
ram-se numa só paróquia."

Vale dizer que, com a procla
mação da República, em 1889, os
acordos e contratos feitos com o

Império.para sua colonização, so
freram alguns percalços e só aos

poucos foram-se aclarando e vali
dados os contratos já existentes,
as terras dotais e as devolutas,
que passaram para o Govêrno Fe
dessl (vide História de Joinville,
de Carlos Ficker, p. 351 e segs.).

Emílio Carlos Jordan sofrera
com essa mudança (p.352) sobre
os 50.000 hectares, mas lhe foi
reconhecida pelo Presidente da

Província, dr. Hercílio Pedro da
Luz (História de Santa Catarina,
de Oswaldo R. Cabral, p. 361)
10.000 hectares namargem direi
ta do Rio Itapocu para alí estabe
lecercolonos nacionais, o que não
aconteceu. Por sua vez a Câmara

Municipal de Joinville, pela Re

solução nQ7, reservava 500.000m'
na confluência dos rios Itapocu e

Jaraguá para a futura cidade deste

nome, com as primeirasmedições
pelo agrimensor Henrique
Strohberger, em4-2-1897. Masa
cidade só vingou fora dessa área,
chamada Kammerland
Patrimônio Municipal, do 2° dis
trito municipal de Joinville.

Jourdan passa para Pecher &
Cia., a "ColôniaJaraguá" (Stulzer,
p. 134) em 1-7- 1898 e Domin

g0S R. daNova Jr. administra uma
sociedade para durar até 19@3.
Inicia-se então o desenvolvimen
to, 'doando uni lote áComunidade

Evangélica. Esta inicia a primei
ra escola no lado direito do rio

Itapoou, inaugurada em 28. 7.
1907. A loto mostra o prédio
construído em 1920 e posterior
mente emendado em 1926. Foi
escola, igreja, foi clube de jogo
(Aymoré) e abrigo das tropas
da Revolução de 1930, entre

outros.

Fritz Y.!,u Jaraguá - 9/93

Serviços Médicos:

LivreMercado ou Cartelização?
Alfredo A. Ferreira

Empresário

rnações que em 1994 haverá uma

nova tabela.

Recentemente, conversando
com um bom profissional da área,
eleassimdesabafou: - "PRECISA
MOS PARAR DE QUERER
CONSTRUIRNOSSARIQUEZA
EM CIMA DA DOENÇA E DA
MISÉRIA DO SERHUMANO".

Seráque somente os honorários
dos serviços médicos estão deíasa
dosouhá alguns tentando construir
urna "Ilha deProsperidade" emum

país mergulhado em urna das pio
res crises financeiras e sociais da
nossa história, com reflexos tão

negativosqueossaláriosdagraade
maioria dos trabalhadores estão no

ponto mais baixo de sua história?
O ser humano deve ser tratado

com dignidade e, quando doente,
merece ser tratado com respeito.
Isto não pode ser .meio de lucro
fácíl.

.

De nada serviráa fortuna legada
aos filhos se esta for conquistada em
cima damiséria dos outros.

país, oseartéis de serviços. Através
de associações de classes, existem
tabelas depreçosmédicos, serviços
contábeis, serviços deengenharia e
etc.Normalmente, estastabelastêm
seus preços reajustados mensal
mente através de algum indexador
da economia. No entanto, existem
outros serviços que têm seus preços
atualizados por indexadores pró
prios, podendocitar comoexemplo
os honorários e serviços médicos,
que têm o CH (Coeficiente de Ho

norários) da AMB - Associação
MédicaBrasileira, quefoi reajusta
do, nos últimos meses, até alguns
pontos acirna da média da inflação
brasileira, com a "justificativa"de
queos serviçosmédicosestãodefa
sados.

Aindabem que a sociedadebra
sileira está tentando recompor a

moralidadenacional. Épreciso lou
var o posicionalisruo de algumas
cabeças que sabem pensar, anali
sar e prepararoBrasil paraenfren
taros desafios daqualidade depro
dução debens e serviços. Sepreten
demos ser urna economia moder
na, deveremos nos preocupar em
ser urna sociedade justa.

Entretanto, a economia brasi
leira continua sendo uma das rnais
cartelizadas do planeta. Temos o

cartel do cimento, dos carros, dos
produtos siderúrgicos, dos remédi
os e tanto outros.

Nas economias dos países mo

dernos, nãoexistem tabelas impos
tas pelos charnados cartéis, mas

listas de preços de referências, que
levam em consideração três fato
res: custo mais margem de
lucratividade que é igual a preço de
venda.

Além dos cartéis e oligopólios
de produtosebens, temosem nosso

Como se isto não bastasse, a

AssociaçãoMédica Brasileira está
tentando impor à sociedade urna

neva tabela com aumentes reais
que, em alguns serviços, podem
chegar aos 106%. Pior: há infor-
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Objetivo é rebater informações errôneas Convenções .

ÍlT 1 d
·

1 t Peperristas elegeram
(11 ase lVU ga no a diretórios municipais

oficial à imprensa
Jaraguá do Sul - o Prefeito

Durval Vasel divulgou nota oficial
à imprensa, manifestando-se a res

peito de matérias veiculadas em

jornais do estado abordando uma

auditoria doTribunal de Contasdo
Estado (TCE), para levantardados
sobre o episódio denunciado em

1992 e supostamente ocorrido em

1985, durante a primeira gestão,
dele na prefeitura de Jaraguá do
Sul. Ele esclarece as informações
veiculadas e anexou à nota oficial

cópia do parecer do Centro das
PromotoriasdaColetividade - CPC,
que recomenda por absoluta falta
de provas, oarquivamento do refe
rido processo.

Diz a nota: "A notícia não

aprofunda a realidade, eis que a

decisão do TCE resulta

extemporânea e sem essência,
como comprova decisão do CPC".

Segueaindaafirmando que "oCen
tro das Promotorias da Coletivida-

de, solicitou auditoria aoTCE para
instruir processo relacionado ao

casodivulgado.Porém, em parecer
prolatado em que se decidiu pelo
arquivamento do processo, o CPC
diz que o TCE decidiu em atraso".

O caso em questão refere-se a

representação pelosex-vereadores
Ademar Braz Winter e Almiro
Antunes Farias Filho, que preten
dia a apuração de irregularidades,
atribuídas ao então prefeito, tais
como a alegação de apropriação de
rendimentos resuítantes de aplica
ções financeiras efetuadas com di
nheiro público numa "conta Fan

tasma", e no apossamento de nu
merano correspondente a

bonificaçõespagasatravésdeche
ques administrativo, emitidos pelo
BancoNacional, em razão do reco
lhimentodetributose outrosencar

gos nesse estabelecimento bancá
rio.

De acordo com o parecer do

CPC, "todas as determinações ini-

ciais foram cumpridas, exceto au
ditoria "in loco'tsolicitada ao Tri
bunal de Contas que, por motivos

que lhes são particulares, omitiu-se
injustificadamente" .

"Todavia"- segue o parecer - "a

prova coletada e os fatos demons
traram que, ainda que a Corte de
Contas houvesse cumprido o mis

ter, apericia teria sido irrelevante e

em nada acrescentaria à precarie
dade das provas, turvadas pelo de
curso do tempo".

Finalizando a notaoficial, opre
feito lamenta a "precipitação na

divulgaçãode taisfatos, semque se

busque averdade, em todos os seus

aspectos e razões". "Desde o início
da acusação, formulada no calor da
campanha eleitoral por notórios
adversários políticos do prefeito
atual de Jaraguá do Sul, tínhamos a
convicção de que se faria justiça -

o que agora se concretiza", encerra
a nota.

Câmara

VereadoresouvemCapitãoSérgio
JaraguádoSul-Compareceuà

sessão daCâmara deVereadores de

Jaraguá do Sul, na última segunda
feira (l3), o Comandante da 3a

Companhia de Polícia Militar de

JaraguádoSul,CapitãoSérgioLuiz
deOliveira, esclarecendo aos vere
adores presentes as dificuldades

que tomampraticamente impossí-
.

vel a instalação de postos avança
dos da PM nos bairros mais popu
lososda cidade, em funçãodobaixo
número de contingente, péssimas
condições dos equipamentos e da

pouca estrutura da PM na cidade.

De acordo com o Capitão Sér

gio. o efetivo hoje em Jaraguá do
Sul é de 99 homens para o

patrulhamentogeral domunicípio.

ressaltando que no próximo mês,
durante as festas na região, há pre
visãode seremdeslocados àsoutras
cidades vizinhas, quase 50% de

contingente disponível impossibi
litando assim, um trabalho mais

abrangente durante a va

'Schützenfest em Jaraguá do Sul.

do inclusive à alguns vereadores

que dessem uma ajuda financeira

para sanar esse grave problema.
Segundo ele, das 9 viaturas apenas
4 estão em boas condições de uso,
o restante está em oficinas com

problemas mecânicos.
Com essa situação, buscou-se

encontrarumaalternativapara ameO Comandante ainda salientou
nizar as despesas através da co

que existem empresas do municí- brança de uma taxa, entre os solda-Pio que se prontificaram à cons-
dos, de 90 cruzeiros reais para cus-truir os postos avançados, mas sem tear o almoço e o jantar no quartel,

um efetivo maior de soldados, não
, , ... _ pois o governo do estado não envia

sera possível a dlstnbUl�o co�eta alimentação suficiente para o mês.
para .um bom trabalho Junto a CQ:_, Relata ainda o capitão Sérgicmunidade.

que existem alguns policiais que
Além destes problemas, a frota estão empregados em outras em

da PM está realmente precária, presas na cidade. reforçando assim

enfatizou o Capitão Sérgio, pedin- -a sua renda mensal.

�
�

Esta'do de Santa Catarina

PrefeituraMunicipal de
Guaramirim

Lei N° 1.684/93
Autoriza Concessão de Auxílio Fínanceir'; ao Hospital Municipal Santo Antônio,

desta Cidade.
L

Victor Kleine, PrefeitoMunicipal de Guaramirim, no uso de suas atribuições
Faz saber a todos os habitantes desteMunicípio que a Câmara Municipal aprovou e ele

sanciona a seguinte Lei:
•
Art. 1· - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder Auxílio

Financeiropara o Hospital Municipal SantoAntônio, destaCidade, novalor de CR$ 750.000,00
(Setecentos e Cinquenta Mil Cruzeiros Reais).

Art. 2° - OAuxílio Financeiro objeto 9a presente Lei, será destinado exclusivamente para
a coberturada Folha de Pagamento do mês deAgosto de 1993, dos servidores do citadoHospital.

Art. J. - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta dadotação
Orçamentária seguinte:

Subvenções ao Hospital Municipal Santo Antônio
15750312-04-3

0700 - Subvenções Sociais
3.2.3.1 - Subavenções - Subenvenções Sociais
Art. 4· - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

Guaramirim, SC 26 de Agosto de 1993

Victor Kleine

Prefeitof'fllnicipal
Jair Tomelin

Secretário de Finanças

Jaraguá do Sul / Amvali - No
último dia 12, domingo, em todos
os municípios da microrregião da

Amvali, foram realizadas as con

vençõesmunicipais para a escolha
dos diretórios do Partido Progres
sista Reformador r PPR -, exceto

em Guaramirim, que teve a con

venção transferida para outra data

por falta de tempo' hábil para a

organização da convenção.
Enl Jaraguá do Sul,

Massaranduba e Corupá,já foram
eleitasascomissões executivasdos
diretóriosmunicipais,enquantoem
Schroeder eBarraVelha a escolha
dos nomes que integram a executi
va deve acontecer hoje, quarta-fei-
ra.

NélcioHenn, apesar de declarar
porvárias vezes que não pretendia
se manter-se na condução do ex

PDS, acabou sendo persuadido
pelos companheirose foi eleito para
a presidência da executiva doPPR
Em Massaranduba também houve
uma reeleição e o atual Secretário

contrário.

de Agricultura do município,
CarmelinoDolsan, foi o escolhido.
Em Corupá uma dasmais antigas e
fortes lideranças da UDN, Arena e

PDS, o ComendadorAlvin Seidel,
foi o escolhido para comandar esta
nova fase do partido.

Enquanto isso. em Schroeder e
Barra Velha duas lideranças - uma

de cada município -, fazem muito

mistério quanto à revelação do
nome que vai presidir a executiva
do partido. Em Schroeder há pelo
menosmais de doisnomes, não em

disputa, mas pleiteando o cargo.
Em Barra Velha a busca é por Ul11

nomequepossa simbolizar união e

integração ao novo PPR
Já em Guaramirim, uma ques

tão organizacional foi a causamai
or· da transferência da convenção
municipal, que temdata aindades
conhecida. Entretanto a chapa do
diretório já estámontada e o presi
dente da executivamuito provavel
mente será o mesmo do ex-PDS,
Dorival Lemke.
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SPC
Texaco doa program_a Começoua
para os seus clientes

operar em

Luis Alves

Data UFIR Data UFIR
arteiro

13/8 CR$47,76 30/8 CR$54,97 Fevereiro

16/8 48,35 31/8 55,72 Março I Abril
17/8 48,95 1/9 56,48 Maio
18/8. 49,56 219 57,23 Junho
19/8 SO,17 3/9 57.99 Julho
20/8 SO,81 6/9 58,77 Agosto
23/8 51,46 8/9 59,56 Setembro
24/8 52,13 9/9 .60,36
25/8 52,81 10/9 61,19
26/8 53,SO 13/9 �-'-'�,O327/8 54,23 14/9 ,88

Até56.480,OO Isento
Oe 56.480,01 até 110.136,00 56.480,00 15

/' Acima de 100.136,00 77.942,00 25

Computix 2000

Jaraguá doSul- A Texaco do

Brasil, líder no mercado de com

bustíveis em Santa Catarina e 20
maior fornecedor de lubrificantes
do país está oferecendo, gratuita
mente, aos seus clientes em todo o

Brasil, um programa de software -

oComputex2000 - paraa lubrificá

çãoplanejada dasmáquinas eequi
pamentosutilizados nas indústrias,
Já sãocercade60empresasem todo
o território que instalaram este

J

software. Em Jaraguá do Sul a

Metalúrgica João Wiest é uma

destas empresas que já recebeu e

instalou o Computex 2000.
De acordo com o engenheiro

mecânico e representantedaTexaco
para a região, WesleyLuiz Lopes,
"o Computex 2000 é um sistema

únicocomcapacidadepara progra
mar todos os serviços do lubrifica-

-,

. ção dos equipamentos em urna fá

brica, emitindo planilhas que ori
entam o trabalho do Iubríficador,
indicando o óleo ideal para cada
caso", Pelo sitema os dados das

máquinaseosserviçosdelubrifica
ção são arquivados em urn PC e o

operador pode solicitar automati-

II
II

TR% Dia Fator da Atual.

31,82
'

31,84
31,84
33,73
33,69
33;61 .

31,67
29,85

6/9
7/9 _

8/9
9/9
�0/9
11/9
12/9
13/9

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

CP Classificados
Telefone exclusivopara

você. Ligue já

72-.3363
e bons negócios

4

A Hora do Choque
o noticiário econômico tem vivido nos últimos dias do

possível choque program�do pela equipe do Ministério da

Fazenda, para dar a "paulada" na inflação prometida por
Fernando Henrique. Curiosamente, desta vez, foram inverti
dos os papéis. Os agentes econômicos, a classe política e a

imprensa, sempre posicionaram-se contra as medidas de
caráter heterodoxo,justificando que elas quebravam contra

tos e eram uma verdad'eira intervenção do Estado na econo
mia Mas o que se vê agora é o Ministro da Fazenda sendo

pressionado pelos políticos que o apóiam, - pasmem - por

alguns setores empresariais e, subliminarmente, pela impren
sa, no sentido de adotar tais medidas.
Em declarações dadas neste fim de semana,mc deixou

claro que o momento de decisão é uma prerrogativa sua, da

qual não abre mão.

Enquanto isso, a população brasileira vai mais uma vez

pagando acontapeta falta de decisão governamental, porque
o Ministro diz que ainda "não é o momento", que "por
enquanto"nadavaiacontecer. Só queoquevemacontecendo
sim é uma subida maluca dos preços em todos os setores.

Porque como sempre, na hora em que vier o congelamento,
se vier, os preços estarão no "pico" e os salários na "baixa",
para variar. Ou seja, já faz algum tempo que o custo de

produção deixou de ser o fatorpreponderante na formulação
dos preços das mercadorias. A expectativa do choque já é

responsável)em grande parte pela inflação de setembro,
projetada pelo mercado em 35%.

'.
'

Como tivemos oportunidade de salientar em coluna ante

rior, omomento considerado propício pela equipe econômi
ca é o índice de 40%.

Apesar dos preços estarem apresentando alta constante,
existe ainda a convicção de que estão sob certo controle e,

'.

portanto, não devem disparar. No atual andar da carruagem,
só para dezembro ou janeiro, caso a inflação não apresente
declínio, atingirá o índice para adotar as medidas. Enquanto
isso, vivemos de cogitações e previsões de que fórmulas

mágicas de acerto da economia acompanharão a decretação
do congelamento depreços esalários,É bomsalientaratítulo
de informação, que para que não seja criada nova moeda e

sejam quebrados os contratos só se houver urna pura e

simples indexação ao dólar. Qualquer outra medida, como
porexemplo avolta do tablita, obrigariaa ser decretado o fim
docruzeiro real, o que convenhamos, éum absurdo, visto que
este tem menos de 60 dias de vida
Recomendamos aos investidores, e àqueles que detém

alguma poupança financeira muito cuidado ao investir seus
recursos. Todaaprudênciaé recomendada nessesmomentos
de instabilidade. Um lucro pequeno, mas garantido, é muito
mais saudável do que correr riscos desnecessários.

-, EduardoCarvalho

p•••••••••••••••••••••
I DISTRIBUIDORA' I

: DEBEB/PAS:
I SPEZMI

I LTDA·I
I à venda Barricas Importadas I'
I Cachaças e,Bebidas em Geral I'Fone: 71-2642Salário áté CR$ 404,90 .1 89251-570 _ Jaraguá d,o Sul _ sc.

I
Acima de CR$ 50 60
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camentequeos serviçosprograma
dos sejam impressos.

Segundo Wesley, o programa é

capaz de produzir 147 diferentes

tiposderelatóriosgerenciaisepode
operar comváriasmáquinas e com
vários lubrificantes. "Inclusive é

possível identificaromelhorcami
nho ou roteiro a ser seguido pelo
Iubríficador dentro da fábrica",
acrescentou ele.
A principal finalidade do

Computex 2000, esclarece o enge
nheiro, é programar serviços de

lubrificação e troca de óleo "mas o
cliente também pode programar
serviços de manutenção e análise

deóleo.Osistemaéumatecnologia
de ponta e tem um alto nível de
funcionabilidade e flexibilidade já
estando instalado em diversas em

presas do país como Refripar,
Brastemp; Antárctica, Valmet,
Brahma, Fiat Lux e também na

EscolaTécnicaTupye naEmpresa
WalterMüllerdeTimbó, para citar
empresas do nosso estado",
exemplificou Wesley. Vale lem
brar que o sistema só admite a

aplicação de óleos Texaco,

Luis Alves - No último dia 8

começaram a � processadas as

primeiras consulta�Serviço de

Proteção ao Crédito (SPC) de Luis
Alves. O sistema funciona através
do Banco de Dados do CDL de

Itajaí que, através de convênio com
Carlos Kleis, Diretor do

Departamento do SPC do CDL de
Luis Alves, "lá já existe uma

estrutura bem formada para atender
com amplas condições".

'

Ele disse também que foi

estipulada uma taxa de inscrição
correspondente a 100 consultas -

em agosto cada consulta custou

ÇR$ '18,35 -, e haverá uma

mensalidade equivalente ao valor
da inscrição, reajustada pelo IPC.
"Nosso objetivo é visitar todos os

estabelecimentos comerciais do

município e ampliar o número de
associados e com isso reduzir os
custos e . o número de

inadimplentes", acrescentou Kleis.

Como calcular: Deduza do rendimento bruto CR$ 2 .. 259,00 pordependente; a contribuição paga
à Previdência nomês; pensãoalimentar Integral; CI'$56.480,OOO para aposentados, pensionistas
e transferidos para a reserva remunerada que tenham 65anosou mals. 00 resultado que é a Base
de Calculo, subtraia a Parcela a Deduzir e aplique a aliquota respectiva, obtendo o valor a pagar.

31,01
31,96
31,25
32,29
30,74
30,89
30,31

33,34 659,86
33,53 713,05
31,79 675,32
33,34 897,78
35,69 738,72
33,97 659,21 -

507,18

índices Acum.ano
INPC (IBGE) 28,37
IGP (FGV) 28,21
IGPM (FGV) 28,83
IPA (FGV) 28,32
IPC (FGV) 30,46
IPC (FIPE) 28,74
ICV (DIEESE) 27,12

30,37
30,72
31,49
30,30
32,82
30.53
28,79

26,78
32,27
29,70
32,06
29,94
29,14
30,40

Quadr. Trlm Im.
índice Anual mutt, por Sem. mult, por mult. por mult. por mut, por

INPC/IBGE 16,8223 4,4255 1,7080
IGP(FGV) 18,6917 4,7300 1,7250
IGPM (FGV) 17.9745 4,6753 1,7258
IPC(FIPE) 16,7693 4,4475 1,7085
IPCA(IBGE) 16,8170 4,4113 1,7003

Mercado Financeiro
HFAssessoria Financeira
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Para homenagear DOM CABRAL, a equipe
CRUTSANA do Divina Providéncla encomendou à

artista plástica ROSEMERE PIAZERA a confecção
do personagem (foto), em cerâmica. E é esta mesma

ROSEMERE que estará em Jaraguá do Sul,
durante o mês de outubro, ministrando o

Curso de Iniciação à Cerâmica - Do Barro ao Biscoito.
Um mês de atividades, às 3as. e 5as. feiras na SCAR.

Turmas às manhãs ou às tardes.

Informações pelos telefones
72-2477 (Sônia), 71-3504 (Cit/a) ou 720402(Gislaine).

Promoção da Escola de Artes Schwanke:

Exposi!5ões
Jaraguá do Sul - Segunda-feira,
dia 20 de setembro, 20 horas,
abertura da primeira individual de
CALI. No Banco do Brasil,
permanecendoemhorãriobancãrio
até lOde outubro.
Prestigie a prata da casa...

Joinville - Esculturas ePinturas de
Marcos Avancini e Luiz Si,
respectivamente, podem ser vis
tas até 19 de setembro na Galeria

Municipal de Artes Victor

Kursancew, em Joinville. Luiz Si
foi professor de muito artista

jaraguaense e Marcos carrega um
sobrenome famoso, ao qual seu

trabalho faz jús.
Você vai conferir, não vai?...
Curitiba - Na SalaMiguel Bakun,
Dr. Muricy 915, até 3 de outubro,
INCONSTÂNCIA, mostra que
reúne Ruy Braga, Adauto Althoff,
BrazUzuelle, JuanRivas, JoséLuiz
Paiva e Juliana Wosgraus, artistas
ligados à capital catarinense por
nascimento ou coração. São

pessoas caracterizadas "pela
produção e/ou exposição
inconstante, margeando outras

atividades", que "apresenta o

resultado, em Santa Catarina, da
luta individual, silenciosa, contra
a realidade adversa; é fruto da

insistência, da teimosia destes
altistas emcriar e desenvolver seu

talento, apesar de tudo; mas antes,
e acima de tudo, é uma mostra da
luta pela Arte": palavras do

psicanalista Sérgio Casares Pinto,

presidente da Fundação Cultural
Prometheus Libertus

(Florianópolis), que promove a

mostra juntamente com a

Coordenação do Sistema Estadual
de Museus da Secretaria de
Estado da Cultura do Paraná.

Curitiball - De 15 desetembro a 3
de outubro, "AÉREOS", de Juliana
LeonorKudlinski, nohallda SEEC,
ruaÉbanoPereira, 240. "Dentro de
uma linguagem contemporânea, a
luz é a personagem principal nas
telas de Juliana Kudlinski", diz Joi
Cletison, coordenador da Galeria
de Arte da UFSC. Julianajá esteve
bem perto de nós: seu trabalho

participou do II Salão AAPLAJ de
Arte Contemporânea, no Museu
de Arte de Joinville.

Do Lei/op
"Q"erido/nado:

Você está deparabénspeJo trabal/,o de
div"lgaçilo dos artistas de Jarag"á,

continue com esta vontade:

Adorei a reportagem com Dr.Sérgio,
além de seu grande talento artistico é

11m ótimo médico e amigo.
Um beijilo.
cu«:

CaraCida: continuarei tentando. Mas é pre
ciso que cada um participe - na divulgação,
na crítica, noelogio - como você o fez -, para
que o mundo (ou a nossa própria vida, no
mínimo) fique mais e mais humano. Agra
deço.

T ES

Em 1965, março., 5, nasceu
emRio do Campo o cabeleireiro
eartistaplásticoCAL/, cognome
conhecido em toda Jaraguá do
Sul Chegou na cidade com 19

anos, antes
_

residindo em

Joinville, onde aprendeu com

uma senhorajaponesa a arte do
Ikebana, durante seu trabalho
comoflorista. Até hojeCalipro
duzosarranjosdefloresnaturais

. e buquês de noivas, seja para
AOficinadeLiteraturaque seria freguezas de seu salão ou não.

ministrada pela poetisa MILA
RAMOS noúltimofmal de semana

Também elabora as flores que

na SCAR não aconteceu, por
enfeitam trajes tipicos alemães,

absoluta falta de interesse dos tão populares na

informados. Qual terá sido o Schützenfest.lkebanasparticipa
problema?Preço?Ego?O trocarde rão dadecoraçãodas cerâmicas

experiências não tira pedaço, o e óleos sobre tela que ele estará

saberumpoucomais nãoprejudica expondo do prQximo dia 20 de

ninguém ... Nem na Noite de setembro (20 horas) - quando
Autógrafos não apareceram sorteará uma obra entre ospre
convidados, ou melhor, apareceu sentes - até ]O de outubro, no
o senhor Udo Wagner, que deu espaço da agência (lo Banco do

apôio ao evento, e nosso amigo Brasil; em Jaraguá do Sul
Valdir Fischer, artista plástico....

Correi, poetas... mas não para
longe dos (bons) (ejventos...

VISalãoMunicipal tios
Novos

Até dia 22,a Galeria Municipal
de Arte "Victor Kursancew"

(Joinville) aceita trabalhos em

qualquer modalidade artística. A

exposição acontecerá de 5 a 30 de

novembro de 1993.

No regulamento, são

classificados os Novos: Altistas

que não tenham participado de

exposições individuais emMuseus
e/ou obtido premiações em Salões
Oficiais.

Correi Poetas.•.

Escola deMúsica Villa
Lobos

Dia 15 de setembro, às 20 horas
acontecerá no auditório da SCAR
oRecitalda Escola deMúsica Villa
Lobos, da Casa da Cultura de
Joinville - Fundação Cultural.

Sem dúvida, uni bom programa
de intercâmbio cultural.

Alencar Giovanella

I
� \

MISta com Freddy Escobar.
Mantém obras expostas em

seu Salão, na avo MalDeodoro
1.086, fone 71 6235. Para sua

alegria, também teve uma obra

adquiridanoSalãodeArtesPlás
ticasCatarinense-mExpoj1ores,
realizada em novembro de 1992

emJoinville,onderecebeuMen-
Embora diga queainda não çãoHonrosa. Participou, ainda,

se encontrou artisticamente, das ColetivasArtística daSCAR
Alencarvaimostraroutro rumo (dez 89), Natal SCAR (dez 90),
nas suas artes, experimentando dos 115 anos de JS OuI91), da
cores vibrantes, em ambas as AJAP-CEF (ago 91), Hobbie
modalidades - que exerce Tape JS {de; 91) e dos 117anos
intercaladamente - usando uma de JS, no Salão Nobre do SESI
geometrlzação não radical e OuI93). Cali aindatrabalhacom
agradável Da arte na infância, tapeçaria e adora irpara a cozi
sobressaía-se nos trabalhos es- nhapreparardoces: Com28anos
colares. Hoje diz que "tem que deidade.eiecontinua aperfeiço
ser um pouco artista para ser - ando-se em todas as atividades.
cabeleireiro", Iniciou nas artes Amantedanatureza,aprovei-
plásticas em 1989, em Joinville, ta osfinais de semana napraia _

tendocursadoDesenhocomLuis ou noRio doCampo, nafazenda
Si,durante 4meses. A distancia deseuspais.Acalenta osonhode

"levou-o a desistir da Casa da fazer a sua 2a exposição lndivi
Cultura, reiniciando no Dese- dual em conjunto com Maur;,
nho e Pintura com Mármara ceramista e maquilador do sa

Gonçalves, depois TécnicaMis- Ião, além da promessa de, no
ta de Pintura e (tendo experi- finaldoano,mostraraosamigos
mentado a cerâmica autodidata da Associação Jaraguaense de

antes, e aperfeiçoado), Cerãml- Artistas Plásticos, da qual faz
ca com Vera Triches e, neste parte desde o inicio, suas quali-
1993, Pimura aPastele Técnica dades como "show-man".

Transforme o seu BANI-iEIRC) num ambiente V.I.P.
Visite a 11t/"/íe'BtJ'1t - z:;� & Z>�. e conheça as tnelhores

soluções em revestimentos cerâmicos, metais e louças sanitárias. Solicite um

� .
.

.

telefone: 714411 ou venha.conhecer pessoalmente nossas instalações:
� .

pré-orçamento pelo
R. Reinoldo Rau,787

CORREIO DO POV - Jaraguá do Sul, 15 de setembro de 1993 .. ,
)�. i
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ae�te & J� arma oes

No último dia .J
de setembro, com

direito a

"feriadão ",
comemorou 16

primaveras a

beleza cândida e

gentil que é
FABIANA

BEBER, filha do

orgulhoso casal
Marise eArno

Beber.

Paris, Suíça, Alemanha, Itália, Áustria e Holanda: este o roteiro mágico dos casais Lucia e Osvaldo
Steilein, Úrsula e RolfBrandenburg (foto) e Romilda e Rudi Fiedler, que voaram de Navegantes a 26
de agosto, retornando a Schroeder em 19 de setembro. Napausa do lazer e cultura européia vão rever
amigos que lá residem, também schroedenses, entre os quais RobertBerchtold e Harry Eischtaedt,

além dos integrantes da "Original Markgräfler Blaskappele" da Alemanha, que apresentaram-se em

Schroeder no último diaJl demarço e deixaram saudades...

Soprou mais
uma velinha

dia 10 de
setembro o

atentoDIOGO
RANGUETTI,
querido filho
de
MARILEIA
BOMPANle
JAIME
JACINTO
RANGUETTI.

Quantas
velinhas ele

apagou?
Perguntem a

ele...

Aniversário
Aniversaria dia 18.9 SILVIO

KOTCHELLA, completa seus
20 anos. Amigo é coisapra se

guardardo lado esquerdopeito
mesmo que o tempo e a

distância digam não, mesmo
esquecendo a canção e o que
importa é ouvir a voz do

coração, poisvenhaoquevier...
Qualquer dia amigo eu volta a

te encontrar.

Abraços da Equipe da Vila.
Parabéns!

Jáestácom3

aninhos,
completados dia 14,
oESMERALDO

CHIODININETO,
filho de Sonia
Maria e Luís
Antonio Chiodini.
Como mostra afoto,
o Esmeralda manda

"aquele abraço"
para todos os que o

cumprimentaram na

data...

IIDeustscherBall

BingoBeneficente
OCLuBEDEMÃESpromovenopróximosábado, dia 18,

BINGO BENEFICENTE, às 14 floras, no Pavilhão de

ExposiçõesManoel Perfeito de Aguiar, emGuaramirim.

Coordenaçãoda l_ODamadomunicípio, Sra. ErciKleine, com
apoiodaAçãoSocialdeGuaramirim.
Ao todo serão 90prêmios que estarão sendo bingados.

Entre eles, trabalhosfeitospelas senhorasparticipantes dos
diversos ClubesdeMães deGuaramirim.

Todaaarrecadação será rateadaproporcionalmente ao
número de cartelas vendidasparaos ClubesdeMães.
Durantea tarde, haveráserviçodebarecozinha (excelente)

Dia 18 de setembro, no Salão

ParoquialCatólico deCorupá,
acontecerá o II Deutscher

Ball, promovido pelo
MovimentoBandeirante. Com
afinalidade de arrecadarfundos

paracontinuaro trabalho com a

If.!!!!i!li!!!!i!li!!!!i!li!!!!i!li!!!!i!li!!!!i!li!!!!i!li!!!!i!li!!!!i!li!!!!i!li!!!�!i!li!!!!i!li!!!!i!li!!!!i!li!!!!i!li!!!!i!li!!!!i!li!!!!i!li!!!!i!li!!!!i!li!!!�� . juventudeepreservartradições,
oMovimento Bandeirante vai
reviver as tradições alemãs
com danças, comidas típicas,
chopp e a animação da

Orquestras Vilanenses, de
Blumenau.

O Movimento Bandeirante é

uma entidade filantrópica,
educativa, sem fins lucrativos, -,
dedicada à educação de região.

crianças e jovens. Bis dahin! ����--='�-":-�--��!:.""""':�:""P"":!"""-�'"T"--;-��.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 15 de setembro de 1993

Jéßn Beno Schreiner Lucht
Médico - CRM 5457 - CPF 561877329-20
GINECOLOGIA E OBSTEtRíCIA

Consultório: Avenida Mal. Deodoro da Fonseca, 429 - Sala 7

Edifício Florença
Fo�e: (0473) 72-0395
89251-701 - Jaraguâ do Sul- SC'.

no local,pata quem quizerfazer um lanchinho esperto.
A promoção merece oprestigio de toda a comunidade e

-
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ésportivas
Paulo Ricardo Machado

Schroeder
* Foi realizado em Schroeder o l° Campeonato Municipal de

"DOPPEL KOPF", que teve a participação de 14 duplas, segundo a

organizaçãodo torneioqualquerurndos participantesseriamerecedor
do campeonato. O resultado final foi o seguinte: 1° Lugar: Dupla
Helmuth KrogelJRudiberto Laube, 2° Lugar: Dupla Willy e Carios

Eichsdaet, 3° Lugar: Dupla Eugênio ViergutzlReinoldo Lindne, 4°
Lugar: Dupla OsmarKoeller/Wilson Obenaus. A grande atração do

"DoppelKopf" ficou por conta do desafio à dupla campeãdo prefeito
municipal Hilmar Hertel e Ivo Walz que venceram os campeões
Helmuth �Rudiberto por 12 jogadas e urna diferença de 12 pontospró

. dupla do Executivo.
* Nesta quinta-feira 16, estará sendo realizado nas dependências

da CâmaraMunicipal, uma reunião referente à organizaçãoe início do
1° Campeonato de Futebol de SalãoMirim de Schroeder.

Guaraminm
Permanecem abertas até 18 de setembro as inscrições para o 1°

Campeonato de Futebol Suíço para Sócios da Sociedade Atiradores
Diana de Garamirim, com idade a partir de 15 anos. Os jogos serão
realizados aos sábados à tarde e terá opatrocinio da CaixaEconômica
FederaldeGuaramirim. Ao finaldo campeonato osparticipantes serão
contemplados commedalhas, camisetas eurna grande festa deconfra-
ternização.

-

Rápidas
·A seLeçl10 uruguaia de futebol conseguiu seu objetivo, que era

vencer a Bolívia em Montevidéo e decidir tudo na última rodada
contra o Brasil noMaracanã. Os 2 a 1 para a celeste olímpica não
espelharam o qlle foi o jogo, se a Bolívia tem um pouco mais de

coragem talvez saísse com a classificação já no último domingo.
Acho que os uruguaios terão que virpara venceraseleção brasileira (

no Rio, dificilmente os bolivianos deixarão escapar o ponto que

falta para a sua classificação, já que os equatorianos estão

desclassificados.
* E a Seleção Brasileira de Voleibol, campeã olímpica e da Liga
Mundial, na série de amistosos contra os norte-americanos num

total de oito, mostrou toda suasuperioridade vencendo setepartidas
e perdendo somente uma nos EUA. Por onde passou no Brasil os

ginásios estiveram superlotados com as tietes indo à loucura com

seus ídolos. Omelho vôlei domundo disputa agora o sulamericano
na Argentina.
* O brasileiro AyrtonSenna ficou cada vez mais longe do título

desta temporada nafàrmula 1 ao não terminar a corrida no GP da
Itália. A/esmo abandonando a corrida a seis voltas do final, o

francês Alain Prost está muito perto do título da temporada, aliás
o 4° de sua carreira, faltando apenas três GPs para o final do
muncial.

Juízo DE DIREITO DACOMARCA DE JARAGUÁ DOSUL
EDITAL DE CITAÇÃO DE ARRESTO

ODOUTORCARLOSALBERTODAROCHA,JUIZDEDIREITODA 1 aVARA

CíVEL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA

CATARINA, NAFORMADALEI, ETC ...

FAl SABER a todos quantoso edital virem ou dele conhecimentotiverem,
que tramita neste Juizo e Cartório da 1 a Vara Cível, os autos da Ação de

MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO N° 14.295, em que é requerente
MÁLAGAREPRESENTAÇÕESCOMERCIAISLTDA.erequeridoÚNILOJAS
MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTOA., pessoa jurídica de direito

privado, estabelecida na Avenida Marechal Deodoro, n° 690, Jaraguá do
Sul- SC, sendo que nos autos foi certificado pelo Sr. Oficial de Justiça,
a não citação do devedor, por encontrar-se este em lugar incerto e não

sabido. E como, o requerido não foi-encontrado para a citação mandou

o MM. Juiz de Direito, com base no art. 654. do CPC, expedir o presente
edital de citação, para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pagar
a importância de CR$ 849.225,92, e seus acessórios, sob pena de não

o fazendo, seja convertido o arresto em penhora. E para que chegue ao

conhecimento de todos e em especial do requerido UNILOJAS MÓVEIS
E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. e ninguém no futuro possa alegar
ignorância, 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 do Sul. aos dez dias do mês de agosto de 1993. Eu. Escrivã
Judicial, o subscrevi.

CARLOS ALBERTO DA ROCHA
Juiz de Direito

Equipe do Juventus que conquistou o titulo do torneio IntegraçãolNorte em Joinvüle

Copa SC será definida nesta quinta-feira

Juventus vencepor
2x1 aoFigueirense

JaraguádoSul- Jogandoamís
tosarnente naúltima segunda-feira
em Florianópolis, a equipe do GE
Juventus venceu o Figueirense por
2 a l, no estádioOrlando Scarpelli,
com gols de Nei e Biro Biro,
descontando Mauricinho para o

Figueira. As duas equipes voltam a

jogar nesta quinta-feira desta vez

no estádio JoãoMarcatto às 21 :00.

Municipal

Serafim

Segundo o vice-presidente do
Juventus, AlcirPradi, em relação a
Copa Santa Catarina de futebol

para a composição da tabela, sendo
que a mesma deverá ter seu início
no próximo sábado dia 18.

O "MolequeTravesso" compõe
seu grupojuntamente com as equi
pes do Blumenau, Atlético de
Ibirama, Brusque e Operário

Mafrense. No aspecto referente a

contratações, Alcir Pradi falouain
da que estão suspensas
momentâneamente, o Juventus irá
disputar a Copa Santa Catarina
com o grupo que tem no momento

quepor sinal é deboa qualificação,
a diretoria e a comissão técnica

espera fazer boa campanha nesta

competição.

Jogo final será em Nereu

Cruz deMalta

Guaramirimpor 1 gol aO, por sinal
uma partida bastante equilibrada
commuitadisposiçãodasduasequi
pes dentro de campo. A equipe do
Amizade leva a vantagem do em

pate na segunda e decisiva partida
na Barra do Rio Cêrro, mas o

Botafogo estáprometendodartudo
de si dentro de campo para tentar

reverteravantagem e forçara pror
rogação.
CAMPEONATOSENIORS )

Neste sábado, 18 será realizada
aprimeirapartidadafinaldo Cam

peonato Seniors - Troféu A Gazeta
em sua 7" edição. com a partida
entre o-Amizade e Guarani. dispu
tando a melhor de 3 pontos para
decidir quem será O campeão deste
tradicional torneio.

" 7

Jogos daS" rodada
Local: Estádio da SERAL - Vila

do Salto - Data: 19/9/93
Zictus Schmitz x Vila Nova
Baixo Máximo x Comercial

Laranjeiras x Rio No\'O
Vila do Salto x Máximo
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e

Juventude
são lideres não conseguiu

vencerEstrella
Luis Alves - O Clube ESPOItivo

do Serafim que foi campeão no ano
passado, vem liderando o

campeonato deste ano.

Competindo na Chave A, em cinco

jogos atingiu quatro vitórias e um

empate. Com um saldo de sete gols.
Na chave B, lidrea o Juventude,

vice-campeão de 92, que em cinco

jogos tem cinco vitórias,

Resultados da 1" rodadado

campeonato.
FaixoMáximo 7 x O BraçoElza

Serafim 2 x O Vila Nova
Juventude I x O Laranjeiras

Zictus Schmitz 1 x I Comercial

Jaraguá do Sul - Realizou-se
neste final de semana a primeira
partida da decisão da 1" divisão da

Liga Jaraguaense de Futebol.
Cruz deMalta e Estrella empa

taram no Rio da Luz em 2 a 2, o

Cruz deMalta após estar perdendo
por 2 a O, conseguiu a reação e

empatou no final do jogo, com este

resultado a decisão será em Nereu
Ramos neste próximo final de se

manacomnenhumadasduasequi
pes levandoalgumavantagempara
este segundo jogo, se houver novo
empate no tempo normal. teremos
prorrogação se persistir o empate a

.

decisão será nos penáltis.
Nos aspirantes o Amizade saiu

na frente na primeira partida da
decisão vencendo o Botafogo em
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Caso de Polícia
UdoLeal

o ameaçadorM'arcelino bang-bang
OAlarcelinoFelipedosScm(os,lIatumldeJoinville, autônomo, separado

de suamulher.já está com os seus 56 anos de vida, mas aindamilito longe
de terjuízo. No último sábado, na rua 668, casa número 2.718, Ilha da

Figueira, lá estava o Marcelino, dando lima de muito macho, com 11m

revólver Tauros, 32, carregado com 6 balas, ameaçando demorte sua ex
esposa. Obicho é tão valente que atémulhereleameaça comarma IUImeio.

Mas, aí, a guarnição urbana da Polícia Militar chegou e acabou com a

valentia do ameaçadorMarcelino. Os homens da Lei trouxeram elepara
aDelegacia. para unsmomentos de reflexão.

Outr« de veUIO valeme
Foi também 110 sábado, naEstradadaCorticeira, Guaramirim, onde a

viatura daPMmarcoupresençapara deter oSr. AurélioNestorda Silva,
de 53 anos que, embriagado edefaca IW mão, ameaçava seusfamiliares.
Ossoldadosagarraram o valente e o levaramparaaDelegaciaparacurtir
oporre e ver opanorama quadriculadopor trás das grades.

Comoéqueé,Aurélio?Oqueéiusso... deixadiussolModeranaspingas
paramantero respeito, senão, qualquerhora vais teencontrarcom algum
osso mais duro de roer.

Afesta dofogosoFogaça
No domingo último a PM deu umas voltas lá pela rua José Picoli,

. proximidades doMercadoBrasão, aondefoi chamadapara dar um basta

nafoliaprovocadaporum ta/deAirtonJoséFogaça, de 21 anos,pedreiro,
natural deCutiribanos.Muitofogoso, depoisde ter ingerido umase outras,
o Fogaça resolveu promover desordens 1/0 salão de festas da Igreja do

SagradoCoração deJesus.E não estava sozinho, pois hõviamais um que,

coma chegadadoshomens da lei, deunos calos.Alas, oF'ogacinha, estenão
escapou. Oshomensagarraram obagunceiro e o levaramparao comissário
deplantão, na delegacia, para as devidas explicações.

A IlOspitalillade dos homens tiaPM
Elesnãosão úteiapenaspara resolverasproblemas isoladosqueafligem

a comunidade, mas; os soldados da PAi também sabemprestar uma série

de auxilios àspessoas, às vezes até 110 caso de uma simples carona.
Nodomingo, porexemplo, na ruaDr. WaldemiroMazurechen (Hospital

São.Iosé), aguarnição daPlvfprestou o seuauxilioa limameninade 6anos,

Diane Celestino dos Santos que, vítima de um "atropelamemo. havia
quebrado opezinho. A viatura daPlvf transportou amenina e sua mãe até

sua residência, rua Carlos St�in, 245, noJaraguá Esquerdo.
É isso aí, caras! São gestos assim que elevam o bom liame de vocês e

da corporação. Vocês realmente sabem cumpriro sagradodeverde ''BE1H

SERVIR".
Revôlver debrinquedo, cela de verdade...

OsvaldoRussi,naturaldeJaraguáeDanieldeSouza, naturalde Tijucas
(prameu desagrado), de 28 e 27 (111OS, respectivamente, encontravam-se 110

Bardo Idalicio, í,/(/Henl'iqueMarquardt, 66, nobairroCzerniewicz.Alíos
dois encheram a cara e começaram a agressão com ameaças aos demais

freqüentadoresda casa, inclusiveutilizandoum revólverquedepoisverificou
se serde brinquedo. Idalício chamou aGV, quenão-demoroua chegar. Os
valentes "paus d'água" reagiram, mas os soldados da PAI levaram a

melhor.poisseiopreparadospam isto.Então.levaram oOswaldoeoDaniel

para aDelegacia, entregando-os aos cuidados do comissário deplantão.
Foi, sem dúvida, o local mais apropriado para os dois cozinharem a

carraspana.

Convênio assinado em 9.1 tem problemas

Municipalização
polemizada em L.A.

,�

Luis Ah'es - o convênio de

municipalização da Educação em

Luis Alves foi filmado em 1991,
com cláusulas definidas
objetivando a reforma das dezoito
escolas municip-alizadas entre

reunidas e multisseriadas,
atendendo o ensino fundamental
do pré-escolar à 4" série 40 10 grau
e o repasse de verbas para

pagamento dos funcionários,
compra de materiais e

equipamentos para manutenção
dos prédios escolares. Entretanto
isto na prática não está

funcionando.
Asreformas deveriamacontecer

no prazo de dois anos e somente

neste segundo semestre é que
chagaram as primeiras verbas. O

quadro de funcionários da

municipalização compreende 35

pessoas. A prefeitura envia o

quadro de contratação até o dia
dez de cada mês, o estado deveria
fazer o repasse das verbas até o dia
trinta. Os pagamentos estão

chegando com grandes atrasos.

Equipamentos e materiais estão

em urn jogo de empurra. O estado
diz que é responsabilidade do

município, este coloca a

responsabilidade para o estado. A

questão está sem solução até o

presente momento.

Acategoria de funcionários está
mobilizada, participando de
reuniões-e pressionando o governo
no sentido da regulamentação dos

pagamentose o repasse das verbas.

"A urgência na implantação da
municipalização da Educação foi
urna das estratégias do govemo na
intenção de inviabilizar a

organização .

sindical dos

,

e

trabalhadores da Educação do

estado, fragmentando a categoria.
Faz-se necessário a estruturação
da Educação para agilização de
todo este processo, conforme está

ocorrendo na área da Saúde. A
Comissão (Jas Micro-Regiões,
juntamente com a FECAM -

Federação Catarinense dos

Municípios -, estão trabalhando
no sentido de conseguir uma

.revisão neste convênio da

municipalização" - declarou a

Secretária de Educação do

município, Elenoa Lemke.
Segundo o prefeito José Braz

Müller, "estão cumprindoemparte
com as cláusulas do convênio.
Recebemos verbas para reformar
sete escolas. No momento, não há

nenhum encontro agendado com

o governo do estado para discutir
este assunto".

Guaramirim

Pontes tê111 obras concluídas
Guaramirim - A prefeitura de

Guaramirim, através da Secretaria
de Obras, Viação e Serviços, está
concluindo a construção da

segunda ponte sobre o rioPutanga,
na Estrada Bananal do Sul, na

localidade de Guamiranga. De

acordocomoprefeitoVictorKleine
em trinta dias ambas as pontes
serão entregues oficialmente

àquela comunidade:
O secretário e vice-prefeito,

Valdir Vick, declarou que urna das
duas pontes já está aberta ao

tráfego há 60 dias e a segunda
precisa apenas de mais algum
tempo para a sedimentação das

estruturas, bem como a conclusão

das cabeceiras. "Estas duas obras
não estavam no nosso plano cen

tral de governo, mas sentimos a

necessidade de construí-las para
melhorar as condições de tráfego
para os moradores daquela
comunidade". disse Vick.

Ao todo foram investidos mais
de 2,3milhões de cruzeiros reaisna
construção de cada uma das

pontes, cujos nomes deverão

homenagear duas pessoas ligadas
à comunidade.

Projeto neste sentido foi

enviado, peloExecutivo, à Câmara
de Vereadores que ainda analisa o
seu teor. Uma das pontes, segundo

a sugestão do Executivo.deve se

chamar Ponte Roberto Persike e a

outra Ponte Expedicionário Luiz

Sardagna.

Curso de merendeiras

Hoje, 15 e amanhã, 16, a

Secretaria de Educação de

Guaramirim, com a ajuda da
extensionista da Epagri, Marli
Flores da Silva, realiza urn curso

para 35 merendeiras das escolas

municipais e municipalizadas.
Serão passadas noções de

nutricionismo, com base na

merenda oferecida pelo estado e o
.

complemento oriundo das hortas
escolares.
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