
Fone: 71·0091
NilojechalflOspara

almoço

Dó/ar
Paralelo

Compra(5/1O)...........CR$130,00
Venda(5/1O) ............CR$136,00 .

Fome: HFAssessoria

Turismo

Compra(5/1O) ............CR$129,00
Venda(5/10)..............CR$133,00

Comercial

Compra(5/10) ...........CR$132,05
Venda.(51l0) ...........CR$132,06

TR
5/9a5/10 .........................30,61%
6/9 a61l0........................ .32,63%
Poupança
ÍndiceE/ 5/10 ............ 33,2931%
UFIR
5110..............................CR$78,18
cUS (setembro)
Engenheiros........CR$ 24.940,13
Salario minimo
Julho.................Cr$4.639.8oo,00
Agosto ..................CR$ 5.534,00
Setembro...............CR$9.606,00
Outubro...............CR$12.024,00

INVESTIR "EDUCAÇÃO
NACIONAL
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1MPRESSO
AnoLXXV Jaraguá do Sul, 5 de outubro de 1993 CRS50,OON° 3.794

Obras necessáriaspara Jaraguâ do Sul, ficamprejudicadasporque não houvepreocupação em garantir recursos da Uniãopara este ano

Município pena por falta de ação política

Recursos da União
só apartir de 1994

"A falta de um maior planeja
mento da administração passada
praticamente inviabiliza a obten

ção de recursos da União", com
esta frase o prefeito de Jaraguá do
Sul, Durval Vasel, resumiu a aná
lise de sua viagem à Brasília na

semana passada. Eledeelarou que

em suas incursões pelos ministé
rios acabavam esbarrando na au

sência respaldo legal para obten

ção dos recursos.

"Sem que haja verbas previstas
no orçamento, não há como con

seguir dihhêiro para investir em

Jaraguá do Sul", ressaltou.

Para o próximo ano o prefeito
mobilizou-se a tempo e através dc

parlamentares catarinenses e do
PTB - à nível Nacional -, incluiu
todas as 30 emendas aoprojeto de
orçamento para 94. Mas ainda
falta a aprovação pela comissão
de orçamento. Página 3

Schroeder

Festividade
•

todareuniu

comunidade
As festividades alusivas ao

29° aniversário de emancipação
político-administrativa de

Schroeder movimentaram quase
toda a comunidade em torno da

programação elaborada pela pre-
feitura municipal. O desfilo co

memorativo e a Noite Cultural
foram os destaques. Páginll6

FONE (0473) 76-;3200

FAX (0473) 76-0304
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Ciência da Política
I

Esquinas famosas de Jaraguá (8)
Esta foto é ainda do arquivo

de Oswaldo Beims e data de
1928, dois anos depois que, com
Artur, Walter constituía uma so

ciedade sob a razão social de

Breiihaupt & Cia.

Na fotodeReminiscências (7)
a sociedade comercial já mostra

vaa quevinha comos dois irmãos

arregaçando asmangas para con
quistar um lugar ao sol. No lado
da Avenida Independência, no
frontispício, enumerava as ativi
dades: "Productos Colonialcs -

manteiga, banha, assucar

mascavo, etc. Fazendas, Armari
nhos, Louças, Ferragens, Secos e
.Molhados, etc. � Transporte de

Cargas com caminhão Jaraguá
Blumeneu - Encarregam-se de

despachos eRedespachosjunto à
EstradadeFerroS.P. -R.G". Esta

edificação ainda guarda os seus

traços originais, dentro do com

plexo em estílo moderno.

Walterproeedia deBlumenau
eArtur, vinha de São Bento para
formara sociedade, ambos filhos
de Achilles e esposa Agnes.

Na cronologia da Província
da SantaCatarina se toma conhe
cimento dos traços dos

Breithaupt: em 1876, João

Breithaupt participava como

agrimensorde uma empresaBade
Kirbach & Co., que desenvolvia
atividades na Colônia de

Blumenau, no assentamento de

imigrantes do dr. Hermann
Blumenau (ed. 365, p.l , de 25 -

9, d' "OConservador"); em 1877,
novamente aparece João

Breithaupt, comoagrimensor, no
meado presidente da Província
de SantaCatarina - dr. JoséBento
deAraújo, sucessordodr. Alfredo,
d' Escragnólle Taunay que, em
dezembro de 1876, visitava o lo
cal ITAPOCÚ, onde se levantava
o "Estabelecimento Jaraguá", vin
do ele de Joinville, via Neudorf
"através dasmatasdensas e serras
altas das DuasMamas, para atin
gir o rio Itapocú, 'nc local onde o
CeI. Jourdan instalara a sede da

futura Colônia e "Domaine

.Jtapocu" (p.299 - ed. 411, "O

Conservador"); em 1885, Clara
Brelthaupt.-professora pública
da freguesia de Gaspar requeria
ao presidente da Província de

rnta Catarina, na capital Des-

terro, para mandar pagar pela
Coletoria de Blumenau, o alu

guel da casa onde funcionava a

aula da mesma, O presidente da

Província, dr. Francisco José da

Rocha, em 27- 10- 85, mandava
pagar (ed, 244, p. 1,31- 10-85 d'
O Conservador) c, finalmente,
JoãoBreithaupt, requeria ao pre
sidente daProvincia, dr. Francis
co José da Rocha, na qualidade
deJuizComissário dosmunicípi
os do Itajaí e Blumenau.para ser

nomeadojuiz cömissáriodosmcs
mos municípios, "caso o nomeá
do não queira aceitar". O despa
cho: "Não há nada a deferir" (ed,

, 268, p. 2,30-11- 85, do Conser
vador).

Walter Breithaupt.ussumia a

sub-delegacia de polícia, do 20

distritodomunicípio deJoinville,
eomo 20 supléate, enquanto não
vinha o novo titular de

Florianópolis(CP, ed. 380, p. 4).
A firma anuniava no COR

REIO DO POVO: Zu verkaufen

Kapseln caliber 16, 24,28,32 u.

36 Sack-Pflüge,
Haeckselmaschienen, kaufen Sie
am billigsten bei Breithaupt &
Cia. (ed. 429, p. 3,6- 8- 1927).

Breithaupt & Cia., requeria
ao Superintendente, dr. Ulysses
Costa, domunicípio de JoinviUe

licença para colocar uma bomba
de venda de gasolina à granel.
"Sim", dizia o Buergenueister,
"nos termos da Res. 397 e do

parecer daDiretoriadeObras"(ed.
442,doCP, p. 3,de5-11-1927).

Uma nota curiosa aparecia no
CORREIO DO POVO, de pro
priedadedaArthurMüller&Cia,
e diretor o próprio, estabelecido
à rua CeI. Emílio Jourdan: liA
Texas e a StandardOilCompany,
intalavam duas bombas de gaso
lina nas proximidades da esta

ção ferroviária,dando aRua como
CI. Jordão (?) - ed. 466 e são as

próprias que aparecem, um ma

frente da Casa Breithaupt e outra
nas proximidades do "Hotel Bra-
sil"'.

WalterBreithauptapateciaainda .

C01110 secretário da reunião de 4- 8-
35, que decidiapela doação doHós-

.

pita! Jaraguá, à Mitra Diocesana

(ed. 792). Ainda fazia parte doCon
selho Consultivo do hÓSpital (ed.

�

80611935).
Fritz von Jaragu�í - 9/93
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A Enciclopédia Brasileira Globo, define o

termo "Política", com a seguinte definição:
"Ciência do governo das nações. Civilida

de, astúcia, habilidade".
Como definição sociológica, a enciclopédia

prossegue: "Arte, Ciência, filosofia que trata
dos princípio, sobre que se assentam a felici

dade, prosperidade e elevaçãomoral dahuma
nidade agrupadaem nações. Parte das ciências
sociais que se ocupados princípiosdo governo
civil e da administração dos negócios públi
cós.

Os dois grandes elementos do problema
político, são: a autoridade e a liberdade, que
devem ser combinadas de forma que se possa
conseguir de ambas os melhores resultados."

Assim muito bem definida a política co-

mentamos:
'

Se apolítica é ciência, cabe aos políticos se
prepararem muito bem para interpretá-la nos

moldes de uma verdadeira ciência. Se política
é arte, cabe aos políticos estarem muito bem

preparados paradelafazerem urnaobra (Obra
de Arte). Mas, arte de artista ou arte de artífice
e não arte de arteiro. Se política é filosofia,
caberia ao políticos terem conhecimentos filo-

'

sóficos à altura das exigências desta matéria.

Por outro lado, política também pode ser

definida como sinônimo indireto de cortesia,
de astúcia, 'de artificio, qualidades que não
faltam a muitos dos nossos.

Robert Louis Stevenson, escritor inglês que
viveu de 1850 a 1894, autor de obras famosas
como "PríncipeOtto", "A Ilha doTesouro", "O
Estranho caso doDr. Jeekyll"e "MisterHyde",
um ano antes de sua morte, ou seja,em 1893,
há um século, portanto, discorreu a seguinte
definição sobre política: "A política é, talvez,
a única profissão para a qual não se julga
necessário qualquer preparo".

Depara-se então que, em um século, as

. coisas não mudaram, pelo menos aquino Bra
sil, ou, nós estamos com um século de atraso,

CORREIO
I[:» c:::. II=-c:::."c::>

Udo Leal

se comparados aos ingleses.
Para ser político no Brasil e hoje, não é

preciso ter curso superior, entender de arte ou
de ciência ou de filosofia, assim como não é
necessário nem mesmo entender de política. O
importante é que sejaum bom falante, conver
sador, astuto, artificioso, mentiroso, interes
seiro e ligeiro, muito ligeiro.

Entre os homens letrados, a política vai
melhor paraos advogados, porque, o estudo
'doDireito, é aquele-que ensina "como enganar
a justiça acobertado pelas Leis", ou, "como
enganar aLei acobertado pelajustiça". Assim,
para eles, a coisa se toma bem mais fácil e
muito mais rápido chegarão ao topo.

Pode-se afirmar que, se possuímos maus
políticos, culpa não é da política, mas.. do
povo. Vivemos num país democrático, aonde
o povo, com o seu poder de escolha, aponta
pelo voto os homens que irão representar a
massa. Mas, o povo, que não entende de polí
tica; que é ignorante e analfabeto nessa arte,
ilude-se pelo linguajar do bom papeador e
facilmente se convence (como é fácil Conven
cer o povo) que esse é que é o bom. Com o

sempre, e assim deverá continuar por muito e

muito tempo, o povão vai na conversa e assim
se dá mal, mas, não aprende a lição e na

próxima tomará a fazer a mesma coisa.

No Brasil, é assim: Umjovem, muito entu
siasmado e cheio das melhores intenções, re
solve ser político, mas com o firme desejo de
consertara coisa. Candidata-se deputado,mas,
não dispõe de recursos para chegar lá. Sabe

que a eleição é cara, mas não quer abrirmão de
seu intento. Então, como saída e como solu

ção, procura uma boa empresa, forte, que
poderá lhe dar o respaldo necessário. Os dire
tores da empresa o aprovam, dando-lhe o aval.
Eleito o jovem, deixa ele de ser um fiel repre
sentante do povo, paraser um representante do

poder econômico. É mais um vitorioso nas

umas... é mais um perdedor dos ideais de bem
servir a coletividade.

-

EugêniO Victor Schmöckel Francisco Alves
Diretor Geral Diretor Administrativo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Olho Clínico
Dr. Wa/JerB. Falcone

Ponto« a considerar
A ética é vital em qualquer setor

de trabalho profissional. Abrir mão
da ética torna-se insustentàvel o an
damento de qualquerplano de metas.
dentro de um setor específico. A im

plantação de 1111/plano de saúde não

foge à regra. Se é a resposta para o

estado falimentar que se encontra a

saúde nopais existempontos a consi
derar.

A Iivre expressão de idéias é o

paradigma máximo da democracia.
Todos podem e devem expressar-se
livremente. Truculências e ameaças
não levam a famosa luz no final do
túnel.

Rio. SãoPauloondegrupinhos de
assessores técnicos deplanos de saú
de agem intensamente.ferindo a ética
entre si, como também opróprio côdi
go de ética médica. nãomelhorou em

nada o relacionamento médico-paci
ente. que encontram-se em estado de

deteriorização. Lamentavelmente o

médico trabalha em cima de quanti
dade e não em cima de qualidade.
para poder preencher lacunas exis
tentes nestesplanos de saúde.

O aviltamento da classe médica é
muito perigoso para a população. A
atualizaçãodosconhecimentosmédi
cos é uma necessidade quase quediá
ria. Segundo a SociedadeAmericana
de Medicina. a cada 10 anos os co

nhecimentos médicos ficam defasa
dos em 5()D/Ö. Umparalelo com a no

bre classe dos professores pode ser

frito. Não é a toa que nossa educação
está em níveis inferiores a muitospa
íses africanos. Se omesmo ainda não
acontece com a medicina deve-se a

luta de nossas entidades de classe.

Empresas que atuam na administra

ção deplanos de saúde. movimentam
cercadeUS$ lObilhõese destinam ao

pagamento do tratamento de saúde
de seus segurados um percentual in�
feriar a 3()D/Ö. gerando com isto lima

alta lucratividade.

Milagres não existem nesta área

quando oproblema é contábil. A me

dicina hoje é cara mesmo. porque se

incorporou um volume enorme de

conhecimentocientíficoe tecnolôgtco.
que melhorou o diagnóstico e a tera

pêutica, a ponto de ser difictl o paci
ente morrer. Esta tecnologia não foi
desenvolvida na Brasil. mas no Pri
meiro Mundo, onde há esquema fi
nanceiro de suporte. Aqui o governo
quando em déficit retira verbas da
solide e da educaçãoparadoxalmen
te.

Esperamos que o plano de saúde

que se deseja implantar em Jaraguá.
fuja à regra básica. preencha as lacu
nas existentes. e conseqttentemente
terá o apoio da classe médica em sua

totalidade. Este apoio é o combustí
vel. pois a máquina não andará se o

carburador não estiverafinado com o

resto da máquina.

CORREI

Falta de planejamento inviabiliza ..obtençãodeverbas.. . \

Recursos federais só em 94

Previsão no orçamento égarantia Asfaltamento
.

�

começaraem
fevereiro

JaraguádoSuI-OprefeitoDurval
Vasel, retomou de Brasília na sexta

feira, l", trazendo na bagagem apenas
a promessa de uma r�1JOSt.a do

Ministro José Eduardo Vieira, quanto
a destinação de recursos para a

aquisição de dois tratores para a

preíeitora, mas também contabi1iwu
o saldo positivo de incluir todas as

emendas ao projeto de orçmento da

Depois que conversou pelo tele
fme, na quinta-feira passada, com a

rep<xtagemdoCORREIOOOPOVO,
o prefeito manteve contato com. o

Ministério da Integração Regional,
onde acompanhou o trâmite de

projetos encaminhados pela prefei
tera "A primeira coisa que ouvimos
foi se tínhamos verbas cruimbadas
no orçamento deste ano. Tivemos a

triste constatação de que, sem esta

previsão de recursos, a possibilidade
de se consegui r alguma coisa é
muito remota".

Vasel disse que a cidade de

Jaraguá do Sul paga hoje pela
meficiência, incompetência e deslei

xo", da administração passada que
Th10 se preocupou em garantir
recursos federais ao município, "o
que hoje é fundamental para que as

obras possam ser realizadas",
observou.

"O prefeito de uma cidade como

a nossa não pode esperar que as

coisas caiam do céu Ele deve e

precisa correr atrás,. pois hoje 92%
dos recursos federais são verbas
carimbadas no prejeto de orçamento
e só 8% são verbas globais o que
toma todos os esforços inúteis. O

posicionamento da gestão anterior é
a única causa de não termos condi

ções de receber recursos da União",
enfatizou Vasel

O preleito explicou que as verbas
estaduais e federais são de vital

importância, dado aos parcelamen
tos de dívidas, que também não
foram paga<; na gestão passada

União para o ano de 1994.
Das trinta emendas que foram

incluídas e que se forem aprovadas
garantirão recursos para o município
da ordem de CR$ 3 bilhões, 5 delas -

.

todas individuais - foram emca

minhadas através do deputado
federal Gastone Righi (PTBlSP); ou
tras 3 - uma delas coletiva -, foram
encaminhadas pelo senador Espe-

ridião Amirn; e as 22 restantes - entre

elas I coletiva -, foram através do

deputado Paulo Roberto Bauer.
"O nosso trabalho não acaba

aqui. Teternos de ficar atentos para
que a analise dos deputados na c0-

missão de finanças e orçamento da

câmara, seja favorável, por isso con

versemos com aproximadamente 20

parlamenteres, procurando famer uni

"lobby" a nosso favor", declarou
Vase!.

Ele afumou ainda que "se obtiver-
. mos êxito na aprovação das ememdas
ao orçmento, garantindo recursos ao

nosso município, e com a �uda que,
tenho certeza, continuarem os a ter

do governo do estado, o povo de

Jaraguá do Sul, teI'Ú gratas surpresas
e verá as obras acontecerem".

"como o INSS que não foi pago
nem os atrasados, tão-pouco os

recolhimentos mensais", OOO'a dívida

que a prefeituÍ'll 1eI'Ú de parcelar em
breve será o pagamento da Taxa de

Iluminação Pública, com a Celesc.
"Recebemos uma porposta de

parcelamento desta dívida, em 12

meses, que irá onerar os cofi-es

públicos em cerca de CR$I,8milhão
por mês", disse ele.

Durval Vasel disse ainda de que
98% dos recursos incluídos no orça
mente da União, têm repasse garen
tido, com correção dos valores até

janeiro do próximo ano.

Jaraguá do Sul - O deputado
estadual, Udo Wagner, participou da
solenidade de lançamento dos editais
de licitação pera a execução das obras .

de pavimentação asfáltica das 1�
viasGueremirim/Vilablova/Joinville
com exensão de 28 quilômetros -, e
do acesso ao Balneário de Barra do
Sul' - numa extensão de 15,3
quilômetros.

De acordo com o parlamentar,
estas licitações, por tratarem-se de
coneorrenoias internacionais, com
previsão de 60 dias para a apresen
tação .das propostas, a previsão de

entrega da ordem de serviço pera o

início efetivo das obras, tem prazo
previsto para até o dia 15 de fevereiro
do ano que vem

Segul"ançaPtíblica
O deputado foi portador do

convênio entre o gOVet11O do estado,
através da Secretaria de Segurança
Pública, e a prefeitura municipal de
Jaraguá do Sul, no valor de CR$ 58

milhões, que destinem-se
à

constru

ção da delegacia circunscricional, do
novo presídio e da nova delegacia
local.

Wagner trouxe o convênio para
o prefeito Durval Vasel assinar e nele
se prevê o repasse dos cursos em

três parcelas conigidas pela UFIR.

"Como se sabe este é um projeto de

parceria, através do qual a prefeitura
entre com o terreno e a mão-de-obra
e o estado com o pagamento dos

materiais", lembrou o parlamentar
jaraguaense.

NUMA'NA
ASSESSORIA EM RH

.1. _" �������:���n:f
Fone (0473) 71-4311
Jaraguá do Sul - SC
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'bPasChoal Mais de 470 mil bénefício.s
dá viagem
para a copa

Jaraguá do Sul - Desde o dia
27 de setembro a DPaschoal está
realizando umapromoção que vai
dar viagcns para a Copa doMun
dode 94. Esta promoção édirigida
aos clientes. que vão concorrer

semanalmente a passagens atra
vés de sorteios realizados aos do

mingos pela TVBandeirantes, no
programa Show do Esporte.

Para participar basta comprar
nas lojas DPaschoal pneus
Goodyear, amortecedores e esca

pamentos Cofap, baterias Heliar,
molas Fabrini, rodas Borlem, co
berturas Alpargatas ou realizar

serviços de suspenção, com peças
Nakata. e de recapagem, comban
das Tipler.

Este ano, pela terceira vez,
a DPaschoal foi premiada pela
revista Exame como a Melhor
do Comércio Varejista, com

um acumulado de vendas da
ordem de US$ 167,3, estima
do durante o ano de 92 e

primeiro semestre de 93. As
outras duas premiações, tam
bém como a Melhor do Co
mércio Varejista, foram em 88
e 92.

Dia Poup.%
::IllU 33,2931 I
6/10 35,5443
7110 36,0468
8/10 38,1774
9/10 38,4990
10/10 36,6498
11/10 34,7504
12/10 36,9011

I' '::TR ..• :,::1
TR% Dia Fator da Atual.

32,63 5/10 0,56584225
34,87 6/10 0,57409646
35,37 7110 0,58270512
37,49 8/10 0,59097376
37,81 9/10 0,60023917
35,97" 10/10 0,59915340
34,08 11/10 0,59769365
36,22 12/10 0,60469228

!'i/' / .....
UFIR/SC

.

,.,

Data UFIR Data UFIR

919 CR$60,36 2419 CR$ 70,20
1019 61,19 2719 71.21
1319 62,03 28/9 72,30
1419 62,88 '2919 73,48
1519 63,75 30/9 74,68
16/9 64,63 1/10 75,90
1719 65,52 4/10 77,03
2019 66.42 5110 78,18
2119 67,33 6110 79,34
2219 68,26 7/10 80,52
23/9 69,20 8/10 81,72

CP Classificados
Telefone exclusivopara

você. Ligue já
72-3363
e bonspellócios

.�.
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INSScomeçaa
pagar os seus

beneficiários
Jaraguá do Sul - A partir da

última sexta-feira, 10 de outubo, o
INSS está efetuando os pagamen
tos dos proventos de aposentado
rias e pensões. para 476,757
catarinenses. Na área urbana
30l.728 pessoas recebem CR$
6.587.186.090,49. O total de be
nefícios pagos fica em CR$
8.443.049.452,71.

A décima primeira e

penúltima parcela da

diferença dos 147%. represen
tando CR$ 547.147.429.29 será

paga a 105.655 beneficiários. Em
novembro a' Previdência Social
estará quitando seudébito e cum

prindo o compromisso para com o

aposentado, pagando a última

parcela dos 147%.

Ocalendáriodepagamentocstá
ligado ao número do benefício,
mais precisamente o penúltimo

dígito, como segue:
Benefício Recebe
com final Dia

2 4/10

3 5/10
4 6/10
5 7/10
6 8/10
7 11/10
8 13/10
9 14/10

zero 15/10

ara cne icianos que se apo
sentaram a partir de agosto de 92
o cronograma é o seguinte: finais
1 a 5, dia 18/ 10, finais 6 a zero

recebem dia 19/ 10 / 93.
Os bancos deverão estar com

suas portas abertas desde duas
horas antes do expcdiente bancá
.rio normal. para atender os segu
rados da Previdência Social, do
dia 10 ao dia 18 de outubro.

Mês
1······
t-everelro

Março I Abril
Maio
Junho
Julho

Agosto
Setembro
Outubro

Valor (Cr$)
1.LOO.700,uu
1.709,400,00
3.303,300,00
3 .. 303.300,00
4.639.800,00

(CR$) 5.534,00
9.606,00
12.024,00

Até75.900,OO
De 75.900,01 até 148.005,00
Acima de 148.005,00

75.900,00
104.742,00

Isento
15
25

Como calcular. Deduza do rendimento bruto CR$ 3.036,00 por dependente; a contribuição paga à
Previdência no mês; pensão alimentar integral; Cr$ 75.900,000 para aposentados, pensionistas e

transferidos para a reserva remunerada que tenham 65 anos ou mais. Do resultado que é a Base de
Calculo, subtraia a Parcela a Deduzir e aplique a alíquota respectiva, obtendo o valor a pagar.

I' •
..

.'Reâjuste ';'He' aluguéis'"
"

Cd
Setembro

Quadr. Trim sim.
Indice Anual mult. por Sem. mult. por mult. por mult. por mut, por

INPCIIBGE 18,3288 4,7287 2,8873 2,2774 1,7469
IGP{FGV) 19,8113 4,9924 3,0467 2,3034 1,7621
IGPM (FGV) 19,0072 4,7980 2,9499 2,2744 1,7297
IPC (FIPE) 18,2411 4,7628 2,9559 2,2889 1,7535
IPCA (IBGE) 18.3067 4,6930 2,8867 22607 1,7381

I
' .' SALARIO

.

FAMILlA I
setembro

Salário até CR$ 25.924,48 CR$ 691,31
Acima de CR$ 25.924,48 CR$ 86,40 "

I
..

" Inflação
....

" I
índices Maio Junho Julho Agosto Setembro Acum ..ano

INPC{IBGE) 26,78 30,37 31,01 33,34 .. 659,86
IGP{FGV) 32,27 30,72 31,96 33,53 .. 713,05
IGPM{FGV) 29,70 31,49 31,25 31,79 35,28 948,85
IPA{FGV) 32,06 30,30 32.29 33,34 .. 697,78
IPC{FGV) 29,94 32,82 30,74 35,69 - 738,72
IPC (FIPE) 29,14 30,53 30,89 33.97 - 659,21
ICV (DIEESE) 30,40 28,79 30,31 .. - 720,00

, <

Mercado Findnceiro
HFAssessorla Financeira

o Dinheiro em Outubro

/JOL\"AS

Muitas novidades movimentam 0- mercado
acionário neste mês. A discussão na revisão consti
tucional sobre o fim do monopólio estatal sobre a

áreapetrolifera e elétricaprometem movimentar as

cotações. Todos sabem que essa medida poderia
trazer a Petrobrás e Telebrás para o time da

privatização. É sabido que o capital externo tem.

grande interesse nesse assunto, e uma eventual mu

dança constitucionalnesse sentido traria umgrande
fluxo de capitalpara bolsas, Íi sem dúvida um mês

promissor se levarmos em conta novas regras para
aprivatização com novasmoedas, previstopara esta
semana.

DÓLAR
A reação nos últimos dois dias elevando o ágio de

0,5 para 1,5% não significa a volta da diferença
entre o comercial e o paralelo para os tradicionais
10%. Ofato de a unificação cambialficarparamais
tarde não vai conseguir elevar a cotaçãopara além

de, no máximo, a variação da inflação, Se levarmos
em consideração que os juros não devem baixar,
tende a continuar a forte pressão de venda dos
investidores no sentido de trocardeposição, aumen
tando a oferta de moeda e mantendo, portanto, as
cotações acomodadas.

POUPANÇA
A exceção dosdias -I, 5 e 6, onde o rendimento deve

ficar em torno dos 39%, os seguintes não devem
merecer depósitos, pelo menos nessa semana. Tome
muito cuidado quando o aniversário cair em um

sábado, domingo ou feriado, porque caso você

retire a poupança não haverá remuneração para
·dias que excederem os 30 normais. Apesar de atra
tivo, o rendimento deve perder para os CDB's e

alguns fundos como os de comodities e ações, esse
últimopara quem quiser arriscar.

CDIl's
A projeção de inflação para outubro, que está

oscilando entre os 35 e 36%, deixam os CDB's com

folgada margem de ganho. Com as taxas nos pala
mares superiores a -10%, os CDB�s' deixam o investi

dor com a certeza que não terão ganhos espetacula
res mas, em compensação, darão a garantia de 'um

ganho real nafaixa de 2%, ganho que nenhum outro

ativo pode oferecer, sem margem de risco.

Eduardo Carvalho
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No meio de todos eu ouvirei calado e atento, comovido e

risonho
Escutando verdade e mentiras

Mas não dizendo nada
Só a alegria de alguns compreenderem bastará

Porque tudo aconteceu para que eles compreendessem
Que as águas turvas contêm às vezes as pérolas mais
belas. "

Vinicius de Moraes

AEscola de
A r.t e s

Schwanke
informa

que, devido
a desistência
de diversas

pessoas pela
proximidade
da v:

Schützenfest,
da Semana

daCriançae
Dia do Pro
fessor, o curso de Iniciação à
Cerâmica - DA ARGILA AO
BISCOITO, ser ministrado pela
professora ROSEMERE
PIAZERA, fica transferido para
o próximo ano.

Assim como as (poucas) pessoas
inscritas, lamentamos

profundamente o fato. Temos

Marzon

Na rua Reinoldo Rau, 787, a
10jaMARZONabriuumespaço
para os artistas plásticos
jaraguaenses exibirem - e

eventualmentecomercializarem
- seus trabalhos. Só temos que
agradecer - e louvar - esta

iniciativa. Dom Cabral e Ruth

Borgmann são alguns que têm
obras expostas lá...

certeza que aqueles que
acreditarem na organização
sairão plenamente satisfeitos,
como tem acontecido até agora,

com os cursos realizados. E, da
capacidade da Professora e

Artista ROSEMEREPIAZERA,
não há O que contestar...

Jornal tia Camerata
Durante a viagem que fez
recentemente ao Paraguai, a

Camerata da SCAR, por seus
. integrantes Adriane Mara
Fischer e Magnus Behling,
editou o Jornal da Camerata,
aindacomperiodicidade irregu
lar. A iniciativa é boa: integrar
os componentes, salientando
fatos relevantes ao grupo.
Parabéns!

Coral Evangélico Jaraguá

Quinta-feirapróxima, dia 7, às
16 horas, o Coral Evangélico
Jaraguá embarca para Assunção,
Paraguai, levando seus cantores e

instrumentistas (2 trompetes, 2
violinos e um violoncelo): mais
uma vez, aquele Coral estará
levando música de primeira
qualidade para fora das fronteiras
do país.

Coral viaja até Assunção, tendo
se apresentado em 1985 no

Paraguai, levando 60 cantores,
sendo a única oportunidade em

que o Coral utilizou 2 ônibus para
a excursão.

alemã, tendo em vista que a

comunidade local é formada em

sua maioria por alemães de I a

geração.
Dia 10 cantarão no culto

festivo, pela manhã, juntamente
com o coral local, na Igreja
Evangélica Alemã de Assunção ..

A apresentação do Coral
Evangélico Jaraguá atende a

convite para integrar as

comemorações do 1000
aniversário de fundação da Igreja
Evangélica Alemã no Paraguai.

Após o almoço de domingo, o
grupo regressa.

Esta é a segunda vez que o

Como daquela vez, agora as

pessoas ficarão hospedadas em

alojamentos da própria igreja lo
cal e em residências das famílias
da comunidade. Após o regresso a
Jaraguá, já no dia 12 de outubro
o Coral Evangélico Jaraguá
iniciará os preparativos para o já
tradicionalConcertodeNatal, que
esteanodeveráocorrer dias 16,18
e 19 de dezembro.

Os 40 componentes farão

apresentações dia 8, na Igreja
Menonita de Assunção e, dia 9,
na Igreja Evangélica. Alemã de

Assunção. Serão concertos

realizados à noite, basicamente
com músicas sacras em língua

�ja
25 Aflauta

A maisfamosa lenda sobre este

instrumento conta que Pão deus mitológico
grego. diante de um amor impossívelpor

uma ninfa. tocava entre bosques e

montanhas. dia e noite.

Mas a constatação mais concreta sobre
seu surgimento data do século IXa.C; na
IÍsia, chegando à Europa por volta do

séculoXlI de nossa era. onde passou por
"árias evoluções e tornou-se um dos

principais componentes em várias obras.

Hoje é possível encontrar tipos variadas
deflauta, como aflauta doce. o flautim e a

flauta transversa. muito utilizada em

orquestras. inclusive recebendo uma

composição especial deMozart, na peça
"A FlautaMágica". que estreou em Viena

no ano de J.79 /.

Com 25 ensaios, entre eles Vôo de Fantasia, Em
Busca doÓCio,ONó e oNinho, A Sucessão, Não ao
Fracasso, SentidosDigitais, AEra dos Genes, Lição
de História e Acontecimento, escritos entre outros

porHerbert de Souza, CarlosDiegues,UmbertoEco,
Luc Ferry, Roberto Campos e Vinicius de Moraes
(não respêctivamente), a revista Veja, de 22 de
setembro último, presenteou assinantes e

compradores de banca com o livro REFLEXÕES
PARA O FUTURO. Bom para ler, refletir. discutir.
O futuro se constrói no dia-a-dia, de preferência
evitando-se os erros do passado.

Contruir o Saber, de SérgioCostaRibeiro e Lição
de História, de Georges Duby, S.1� dois textos que
podem responder mais de perto a estas questões.
Confira ...

-Jaraguádo ui, 5.deou_t_ub_r_o_d_e 19_9_3 t_f 5_· __

arzos

AJAP na Expoflores
Durante a reunião mensal dos associados da
AJAP, que acontecerá dia 6, às 18:30 horas,
na Sociedade Cultura Artística - SCAR,

\

acontecerá a seleção dos 3 associados que
te;�ão seus trabalhos concorrendo na

Expoflores, em Joinville, com artistas de toda
Santa Catarina, É no expor-se, acatar

críticas, repensar, que o artista realmente
cresce. Niguém é uma ilha, Participe ...
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Schroedcr - Noúltimo fmal de
semana foram realizadas cm

Schroeder as comemerações alu
sivas ao 29" aniversário de eman

cipaçãcpolítico-administrativa do
município. A participação do

público foi o ponto alto das

festividades, que tiveram desde
Noite Cultural até atividades

esportivas e de lazer no com

plexo esportivo municipal.
Na sexta-feira, 10 de outubro,

ante- véspera do aniversário, foi
realizada a la Noite Cultural de
Schroeder, com a apresentação
de diversasmanifestações artísti

cas, reunindo alunos de escolas
do município, além de grupos
folclóricos e artistas de municípi
os visinhos. O ginásio municipal
de esportes. esteve lotado durante
todas"'8S 4 horas em que foram

apresentadas as atrações.
'

No sábado, além da programa
ção esportiva, o .

ponto alto da

Fotos: Wllton/Jaraguá do Sul

Grupo de Idosos de Schroederparticipam do desfile comemorativo

Grupo Folclórico "Schroeder Strasse Eins Volkstanzgruppe"fiz sua estréia na Noite Cultural

Transforme o seu BANHEIRO num ambiente V.J.P ..

Visite a 11e?líe'8tJ'1t - ZJ� &,ZJ� e conheça os melhores'

soluções em revestimentos cerâmicos, meleis e louças-sanitárias. Solicite um pl?é-orçamento pelo
telef�ne: 714411 ouven'haconhecer pessoalmente nossas instalações: R. Reinoldo Rau,787

festa foi o Baile do Município,
realizadonaSociedade Schroeder
III e que reuniu, igualmente, um

,

grande público.
Já no domingo pela manhã,

apesar da chuva; houve odesfile

comemorativo, que teve a parti
cipação de escolares, indústrias,
do clube de idosos, sociedades de

caça e tiro e de grupos de CrG
da região, além da presença da
Banda do 620 Batalhão de Infan-
taria de Joinville.

Após o desfile, as programa

ções tiveram continuidade no gi
násio de esportes:c no estádio

municipal, com a apresentação de
uma retreta com a banda do 62 BI
e partidas de futebol, feminino e

masculino entre o time der GE
Juventus e a prefeitura municipal
de Schroeder. No próximo ano

quando omunicípio completará 3
décadas de emancipação a pro

gramação deverá ser ampliada.

JaraguádoSul-O Sistema Autô
nomo deÁgua � Esgoto - SAMAE-,
de Jaraguá do SÚI irá contratar os

serviços de' urn laboratorista que
rerllÍ7.ará constantes análises da água
qüe é fornecida a toda a cornunida
de. O objetivo é garantirn qualidade
da água tratada c detectar, no menor

espaço de ternpo possível, quais
quer anormalidades que possam
surgir no produto servido -à popu
lação.

É objetivo também eíetuar tun
estudo apro1imdado para encontrar

e adotar urna nova sistemática no

trabalhe de leituras de hidrômetros .. A

implentação do novo sistema vai de

penderdeurnaenáliseminuciosa com

possíveis lestes em áreas locali

zadas, pera avaliar a,sua eficiência.
O SAMAE está contratando,

também, técnicos especializados que
vão proieter a constmção de uma

nova estação de tratamenío..

Malweedoa
livros para
faculdade

Jaraguá do Sul - A Fundação
Educacional Regional Jaraguaense
FERI-, recebeu da empresa Malwee

Malhas, de Jaraguá do Sul; a doação
de55livrostécnicos, para aplicaçãono

. curso de Tecnologia Mecânica
A instituição vai utilizar este

material no trabalho de auxílio pru-a
o desenvolvimentb tecnológico e

profissional dos estudantes do Ctn"SO

seperior de mecânica.
A doação, apesar de ser em urna

área fora das atividades industriais de

empresa Malwee Malhas, representa
o apoio efetivo em favor da Cultura e

da Educação, qJlC estão sendo alvos

pliruizados pela empresa.
Não foi, porém, revelado o custo

gerado pela doação do material, pois
na opinião de um diretor da empresa,
"por mais que possa ter custado o

material
.

doado; esse valor é

irrelevante diante do beneficio que
irá proporcionar aos alunos do CUI"SO

de Mecânica".

-
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�',.;:':Eriiprésäjá· investiu�'US$- :300 mil na· implantaçäo do sísterna

Telefonia celular já real-
,

e
Ja...aguá do Sul - A empresa

Intercel Comunicações está implan
tando a última fase de instalação da
antena que vai possibilitar a ligação
dos teleíones celulares em Jaraguá
do SuL Nesa semana inicia-se a insta

lação da central e, em seguida, a fase
de testes com a ativação experimental
do sistema. Após a avaliação pelo
departamento ele. engenhoria da eJ11-

presa, serão uJsíaIados os primeiros
aparelhos.

De acordo com Renato Figuei-

ralo, diretor da empresa, já toram
investidos na implantação do sistema
cerca deUS$ 300milcom a instalação
de urna antena com 60 watz de

potência que possibilitará , dentro de
sua célulade abrangência, a comunica
ção entrcosmunicípiosdeJaragtIá do

Sul, Guaramirim, Schroe-der,
Massaranduba e Corupá "Deve-se
ressaltar que, uma vez o aperelho liga
do dentm da célula de abrangência,
as ligações telefônicas poderão ser

�itas para qualquer' pane do mundo,

Linhassãocomercializadascomo em um teleíorenomal'tefirmou
Renato.

Célula de abrangência é, em

outras palavras, a distância do

aparelho da t011-e de transmissão e

no caso dos aparelhos instalados em

automóveis, a célula de abrangência
pode ser interligada com antenas

instaladas em outros municípios,
totalizando, dentro do estado de
Santa Catarina, tuna comunicaçãode

. 52mlUlicípios,umavezdenú'O do mio
de ação, a comunicação é normal

Até o momento, de acordo
com Figueiredo, já foram
comercializadas em Jaraguá do
Sul c região cerca de 50 linhas e

a empresa trabalha com 4 linhas
de produtos. Uma delas é com

aparelhos instalados em automó

veis, ficando fixado internamente;
a segunda é o transportável; o

terceiro é o rural fLXO, instalado na
residência do usuário; e o outro

tipo é o portátil, que nada mais é
do que um telefone de mão.

Há ainda mais uma linha
diferenciada que será oferecida,
principalmente para empresas de
transporte. Trata-se do
Teledespacho, onde os veículos
são dotados de um apare-lho

facilitando a comunicação entre

a empresa e os caminhões, em

viagem ou que estejam efetuando
coletas.

"Quanto a implantação dos

aparelhos portateis, iniciaremos

preliminarmente a comercialização
nos municípios de Jaraguá do Sul
e Joinville", afirmou Renato

Figueiredo.
Os municípios que Ja

possuem as antenas instaladas e

o sistema já está operando são:

Joinville, Itajaí,Blumenau,Lages,
Criciúma, Florianópolis e São
Paulo. Assim que Jaraguá do Sul
estiver com o sistema em funcio
namento, a interligação com as

demais células é automática.

Florianópolis

lliGjácontacomnovadireção
Realizou-se no dia 24- 9-

1993, na sede do InstitutoHis
tórico e Geográfico de Santa
Catarina - PalácioCruz eSousa,
na Praça XV de Novembro,
em Florianópolis a eleição da
Diretoria e do Conselho Con
sultivo e Fiscal para o biênio

1993-1995, consoante publi
caçãodoEdital estampadones
ta folha, que ficou constituído
da seguinte forma: Presidente
WalterFemandoPiazza; l°vice
Osvaldo Ferreira de Melo; 20

vice Jali Meirinho; secretário- Bustamante Mira e Mário
geralMariaReginaBoppré; IOFemándes Dias.
secretário Lélia Pereira da Sil-

São sócios porordem da ca

tegoriade efetivos, porJaraguá
do Sul, o sr. José Alberto Bar

bosa, admitido em 3- 9- 1973 e

Eugênio Victor Schmöckel,
admitido em 11-12-1980.

vaNunes; 20 secretário Nélvio
Paulo Dutra Santos; 10 tesou
reiro Idaulo José Cunha; 20 te
soureiro Rufino Porfirio
Almeida;oradorCarlosAlberto
Silveira Lenzi.

OConselhoConsultivo eFis-

Acesso ao sistema facilitado
A lntereel está implantando tuna

alternativa para quem não quer
investir na compra de uma linha Esta
modalidade deve estar sendo

poseriormeote alugá-Ia ou então

vender, pol' b-atar-se de um beJ11
trrutferivel.

OI.H.G.S.c. completaráem
7 de setembro de 1996 o seu comereializeda embreve: será 8Ú-avés

do pagamento de uma taxade acesso
Aos eleitos os cumprimen- aosistaua,onde o usuáJ.iopaga algo

tos desta folha. eJ11tanode2oodólru-esparaestarapto
autilizarosisternaepodetantocomprar
o aparelho, como alugá-lo.

As pessoas que desejarem
adquiIir mais de uma linha, poderão

homenageia jaraguàense R ti idadedo · " ·

�cep tnaaae muructpio

cal ficou constituído pelos só
cios efetivos do Sodalício -

SylviaAméliaCarneiro da Cu
nha, Marly Ana Fortes

As cootas de utilização do felefo-
. oe celular' serão administradas via
Telesc, que mantém convênio com a

lntereel e, no caso do usuário que
preferir apenas obter o acesso ao

sistema, terá de pagar, além das
cootas mensais de utilização, a taxa

mensal de ascesso ao mesmo,

centenário de existência.

Riodo Sul

SENAC
A Agência de Formação Pro

fissional do SENAC em Rio do
Sul - no Vale do Itajaí, inaugurou
recentemente as novas instala

ções e equipamentos, que foi ele
vado à categoria de Centro de

Formação Profissional, receben
do o nOllle de "Edgar Piazera",
primeirodirigente da antiga agên
cia, recentemente falecido.

Vale lembrar, ao ensejo da
notícia que damos aos nossos lei

tores, que o homenageado é

jaraguaense de nascimento, filho
de EmílioPiazera, tendo ele como

dr. SávioMurilloPiazera de Aze
vedo.

A fita inaugural das instala

ções foidescerrada por familiares
de Edgar Piazera e pelo presiden
te da FECOMÉRCIO. sr. Eduar
do Matiewicz, sob as vistas do

prefeitoClóvisGartner, deRio do
Sul. este sobrinho do homena

geado.
-Aos familiares os cumprimen

tos por tão oportuna e justa home

nagem de um filho de Jaraguá do
Sul.

seu progenitor, destacada atuação
na vida pública e política de

Jaraguá do Sul. E Edgar, também
chamado carinhosamente pelo
apelido de "Épi", com atividades
como contador da prefeitura mu

nicipal de Jaraguá do Sul, empre
sário explorando as atividades de

exibição cinematográfica nesta ci
dade. foi inclusive lembrado o seu
nome e concorreu ao cargo de

prefeito municipal de Jaraguá do
Sul.

Edgar Piazera é irmão de
Adalzira (Lila) Piazera. e tio do

O diretor da empresa, Renato

Figueiredo, aíirmou que a instala

ção do sistema em J araguá
do Sul deve-se em grande parte
ao apoio recebido da prefeitura
municipal. Já o prefeito Durval
Vasel disse que o sistema vai

possibilitar a utilização e a

comunicação das ruais diversas
panes do município.

"Nós gestionamos esforços
a fim de que esta

empresa pudesse instalar o siste
ma de comunicação celular em

nossa cidade, por entendermos
que a sua utilização é de grande
importância para a comunidade
jaraguaense", declarou o prefei
to.

Vasel considera que este é um
dos primeiros passos para
colocar a cidade ao mesmo

nível de cidades do 10 mundo,
"sempre preservando pela
melhoria da qualidade de vida
de seus habitantes, como pregá
vamos em nossa campanha", fi
nalizou;
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Futebol de Salão
O campeonato estadual defutebolde salão, cate

goria mirim, teve seqüência neste final de semana

em Jaraguá do Sul, em sua rfase de classificação,
sendo aspartidas disputadasno ginásio de esportes
do Colégio São Luis e tendo seguintes resultados:

30/09 - eR.6 de Janeiro 4 x OAABB/Blumenau

AABB /São Luis /FAlE O x OAupe
01/10 - Aupe 4 x 4 Corção de Jesus

AABB /São Luis /FAlEW 1 x 4 CR. 6 deJaneiro

02/10 - CR. 6 de Janeiro 4 x 4 Coração de Jesus

AABB /São Luis /FAlE 6 x 4 AABB /Blumenau

AABB /Blumenau 5 x 2 Aupe
AABB /São Luis /F;AlE 10 x 1 Coração de Jesus

03/10 - Coração de Jesus 3 x 4 AABB /Blutnenau

A upeS x 8 CiR. 6 de Janeiro

O returno do estadualmirim será de 21 a 24/10,
na cidadedeBlumenau, lembrandoque classtfioam
se 3 equipespara o hexagonalfinal, após afase de

Jaraguá do Sul a classificação passou a ser a

seguinte:
l°C.R. 6deJaneiro 11pontos, rAABB/SãoLuis

/FME 7 pontos, 3°AABB /Blumenau 6 pontos, 4<?

Coração de Jesus 4 pontos e jOAupe 3 pontos.

]O Juventus 5pontos.
2° Brusque

Blumenau 4pontos.
4° Operário 3 pontos.
5° Atlético 2 pontos.

9 pontos
8 pontos
7 pontos
4 pontos.

I Nesta festa todo mundo é rei.
Rei da alegria
e da amizade. C(c��

Vamos mostrar a todos os
milhares de visitantes que

vêm se divertir com a gente
nesta Schützenfest que a

expressão Rei é usada

adequadamente, aqui.
Vamos receber a todos com

muita amizade. Vamos
mostrar que sabemos nos
divertir com alegria, com

intensidade. Mas com
urbanismo.

É preciso evitar os
tumultos. Não permita que

as pessoas subam nas

mesas, façam "trenzinho"
nos salões lotados.

Lembre-se: a maior alegria
de uma festa é divertir-se
em paz. Sem problemas.

"Equipe 2- colocada no estadualmirim defutsal"

Rápidas-
* No jogo da última quinta-feira contra o Brusque no estádio

João Marcatto, pela copa santa catarina, devido ao estado do

gramado, as duas equipes não puderam mostrar UlII futebol de
melhor qualidade, realmente fot muita água que caiu durante

quase toda a partida, onde o moleque travesso conseguiu um

importante resultado, umanovavttàriasdesta vez contra oAtlético
de Ibirama nest quarta-feira no estádio JoãoMarcatto dará mais

tranqullidade a equipe. r
*OMilian da Itália será o adversário doSãoPaulo, na decisão

doMumlo Interclubesem dezembroprôximo no Japão. Claro que
será um páreo mais (/ifícil para o bl campeão sulamerlcano ao

contrário do Oliml'iqul! da França, punido pela Fifa. O time
italiano ..sofreu apenasuma derrota nos trêsúltimos campeonatos
(laqueiepaís.
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8 a 17 de Outubro de 1993
Parque Municipal de Eventos

Aproveite a nossa festa
maior com moderação e

responsabilidade.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 5 de outubro de 1993Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




