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Fone: 71-0091
Nilofechamospara

almoço

Dólar
Paralelo

Compra(26/10). CR$162,OO
Venda(26/10) CRSI64,OO
Fonte: HF Assessoria

Turismo

Compra(26/10) CR$159,OO
Venda(26/10) CRS165,OO

Comercial

Compra(26/10). CR$163,648
Venda.(26/10) CR$163,650
TR
26/9a26/10 36,37%
27/9a271l0 .38,61%
Poupança
Índicep/26/l0 .37,0518%
URR
26/l0 CRS96,46
CUS (outubro)
Engenheiros CR$ 34.165,08
Salário mínimo

,

Julho Cr$4.E39.800,OO
Agosto CR$S.534,OO
Setembro CRS9.606,OO
OUtubro CRS12.024,OO
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Provas reuniram o maior público desta temporada

Etapa do Jet Ski naMalwee

TÉCNICO EM
AGRIMENSURA

Precisa-se de Técnico em

Agrimensura.
Interessados tratarpelo

fone 71-0988� ramal275.

As margens dos lagos do Parque EcológicoMalweeficaram completament� tomadaspelo público

Anti-pólio

Campanhaatingiu os
resultados esperados
A campanha de vacinação

contra a poliomielite imunizou
mais de 16milcrianças,menores
de 5 anos, em todos os sete

municípios que integram a

microrregiãodoValedoItapocu.

muitos pais, do centroeperiferia
'da cidade, não levaram seus

filhos para tomar as doses da
vacina.

Já o maior índice foi

registrado no município de
Barra Velha, que montou

postos de vacinação junto à
Polícia Rodöviária Federal, na
BR-IOI. Página 5

o menor índice de cobertura
foi registrado no maior

município, Jaraguá do Sul, onde

AAssociaçãoCatarinense de
Jet Ski, realizou no último fmal
desemana, noParqueEcológico
Malwee, em Jaraguá do Sul, a 38

Etapa do Campeonato
Catarinense de Jet Ski Copa
Amauri, com a participação de

pilotos de todo o estado.

A competição acabou por se
tomar em urna grande atração
para os jaraguaenses que
proporcionaramomaiorpúblico
de toda a temporada deste ano.

Enquanto os jet's aqueciam
nos treinos livres de sábado o

Juventusjúniorcomeçavamala
primeira partida das finais da

temporadade 93, perdendo de 2
x 1 para o Criciúma, no estádio

, João Marcatto. Agora o

"Molequinho",joganoHeriberto
Hülse e a vitória dá o título ao

Tigre. Páginas 7 e 8

FONE (0473)76-;3200

FAX (0473) 76-0304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



] -: Re����������!i�o��s,�t�a�r�!�iantou
.....---------------------- n° 1 doBrasil na televisão. Revoltante de ver muita coisa; sendoaté espaçodepropaganda

odestaquedadoaogrande "furojornalístico" do idealizadormilitarditatorial, masao invés
do reporter. Revoltante a ênfase da âncora de melhoramentos o conteúdo, creditando a

televisiva parabenizando o colega. geração atual um horizonte novo, eliminaram
Mais revoltante ainda é, que no total, o a matéria dando - mais - sorte'fora o azar...

marginal foi passado como um homem de

famíliapreocupado com amesma, quase cho
roso, protegido - da LEI - por uma rede
internacional.
Oprograma todofoi um axicalhe à honra

dez, à sensatez, àquele trabalhador que le
vanta cedo todo dia, bate o ponto, produz a
riqueza nacional.
Antes, um comercial dizendo da importân

cia da educação.
Para que?

-

Todas asfalcatruas armadasforamperpe
tuadaspelos srs. fulanos e doutores fulanos.
É claro, não vamos eleger analfabetos,

mas a educação não é só ensinar a ler e a

escrever e - infelizmente - dar merenda esco
larpara gurizada.
Nesta hora tão crucial à brasilidade, o

governo tira do curricula escolar a Educa
ção Moral e Cívica. A julgar pelos

Reminiscências

Deveria o governo, isto sim, ao invés de
anunciar ininterruptamente aumento de im

pastos, enxugar a máquina admintstrattva,
reduzir o número de incompetentes que - à

guiza de legislar - comem às custas e nas

costas do nosso sofridopovo, e dar condições
a que todos - indistintamentee - recebessem
salários dignos, que proporcionassem a ali

mentação daprópriafaml/ia. Robin Hood às
avessas, nossogoverno rouba dospobres - ou

dos trabalhadores - para dar aos ricos. As

migalhas aosmiseráveis, comgrandepompa.Esquinas famosas de Jaraguá (11)
E o causador de todo este rolo, como vai?

O sr. Fernando CollorArnon deMello conti-

Esta fotoque vemosao lado,no
dia 7- 3- 1926, seguia em formade
cartão postal, para a cidade de

Lages, destinado à Berba Beirns,
aos cuidadosdo sr. RicardoBeirns,
com uma longa 'mensagem
congratulatória pela passagem do
30"anodevidada irmãdeOswaldo
Beims. Erauma fonna de divulgar
a freguezia de Jaraguá por esse
mundo de Deus ...

O assunto, emparte, já desen
volvido n' "A micro-história da
rua do Imperador", ed. 3.173, p.
2,3- 10- 1992 do CP. Mas a foto

pode rendermais algumas interes
santes informações do passado
jaraguaense.

Esta edição ficavasituada,como
a da Casa Comercialde,�o
EhmkeFilho, apenas dooútro lado
damaCecília, depoisD. Pedro IT e
em seguidadoPe. PedroFrancken,
a atual RUa 27 e a Rua 4, antiga
EstradaNovaeatual Pres.Epitácio
Pessoa, na região central da cida
de.

Esta imóvel tem vários propri
etários que se perdem da esteira
das terras que constituem parte do
Patrimônio Dotal, de SS.AA., a

Sereníssima Condessa e Conde

d'Eu, que depois passou como con
cessão para a Colônia Jaraguá e

Emílio Carlos Jourdan, fez a ces

sãodedireitoseobrigaçãoaPecher
&.Companhia, firmaque foi funda
da emjulho de 1893 e tinha a sua

duração prevista atéjulho de 1903
e esta outorgava poderes de admi
nistração da concessão ao baiano,
nascido em Salvador, Domingos
Rodrigues da Nova .Júnior, em
1899, realizando que despertou o

começo do desenvolvimento do

lugar. Assim conta omui estimado
conterrâneo Frei Aurélio Stutzer -

o registradoAlvim, filho caçula de
Benjamin - autor do Primeiro li
vro do Jaraguá, referindo-se o

tituloao "Estabelecimento" ou "En

genho" de cana a serraria de um

ponto chamado Jaraguá, no

Itapocu.
Nesta terceira fase, possivel

mente, deve terocorrido a vendado
terreno a FerdinandoPradi, e alie
nadooimóvelaGeorgWolfJúnior,
este "contruiu em 1906 uma casa

de comércio e 3 salão, esquina
-2

entre as ruas Pe. Pedro Francken e
EpitácioPessoa" , nodizerdeMes
tre E. Silva, p. 122. ''Na sede do
distrito de Jaraguá - prossegue Sil
va - a sua primeira casa passou
para Angelo Piazera. Caetano
Deeke (apenas usuário), Venâncio
da Silva Porto, Benjamin Stutzer,
deste a Delírio Fancher, por
anticrese novamente a Benjamin
Stulzer. Ao tempo de Delírio
Faneher o prédio sofreu profunda
reforma e levou o nome de "Re
creio Jaraguaense"; uma segunda
refonnanoITtempoStulzer, queali
mantinha bar, salão de bilhar, ho
tel, loja de armarinho, secos e mo
lhados. Em 1920 foi vendido a

Reínoldokaujdepois aGuilherme
Zastrow, a Ricardo Hasse e, por
fim demolido".

Falando de Venâncio da Silva

Porto(p. l52)Silvaafinna: "Mais
tarde( Venâncio) adquiriuaespa
çosa casa construída no centro de

Jaraguá por GeogWolf Jr. onde

continuoucemoempredimentoco
mercial e numa sala mantinha o

cartório de Paz do Distrito de

Jaraguá. Em 1912, Benjamin
Stutzer comprava o enorme edifi
cio, estilo enxaimel".

Falando do "fimdador do ramo

Stn1zer do Jaraguá", o autor do 2°
Livro do Jaraguá (p, 238) explicava
novamente: "Paradaresoolaadianta
daaos1rêsfilhosmaisvelhos,mudou
sepua Jaraguá, C<IßlXllIldo na atual
Epitácio Pessoa, uma casa, ao tempo
talvez da seele, edificada por Jorge
WolfJunior, em terrenoquecompra
vadeFerdinandoPradi - Atualmente
o terreno é de Modrock". Posterior
mente COOlIXou o chão limpo o dr.
AlexanderOtsadesaudosamem6ria
e h�e pertencendo à viúva deste,

ReinoldoRaunão foi oúltimo a

ocupar o prédio, que deixou em

1926, mas foi seguramente o mais
forte comerciante. No semanário
CORREIODOPOVO,naEd.365,
p. II, de 8- 5- 1926, Rau noticiava
que tinhaestoque debanhabenefi
ciada,manteiga, natapura, queijos
de I" de Pomerode, farinha de
mandi6ca, sal grosso e fino, açúcar
mascavo, cristal, fumo em corda e

cachaça.
Fritz von Jaraguá -10/93.

nua livre e injustiçado. Prometendo -pasmem
- voltar à vida pública. Em um país decente,
estaria preso ou internado num manicônio.

As atenções são desviadas, sempre, e o

I povo engole em seco. Cada vezmais.

Ser Funcionário Público
IgnaclOArendt

Quero começar esse tema com
as palavras de Carlyle: "A mais
temível das descrenças é a des

crença em nós mesmos".
Estamos pagando o preço por

nos sentirmos inferiores à nossa

tarefa e por duvidarmos de nós
mesmos.

A nossa imagem tem urgência
de urnamaquilagem, Necessita ser
retocada com novas cores e nova

vida para que aos olhos dos que
nos contemplam não pareçam tão

pálidos, arrastando atraz de nós

este peso de urn trabalho falido e

de urna função desbotada.
Se assim parecemos, e se assim

nos vêem, certamente é porque por
longos anos fomos despindo
gradativamente as vestes de hon

ra, qualidade e eficiência do nosso
trabalho as ponto de transfotmar
mos a nossa função num objeto de
chacota e descrédito.

Não seria tempo de assumirmos
perante nós mesmos o papel de
responsabilidade e nos valorizar
mos diante dessa sociedade da

qual somos representantes em

muitas tarefas das quais a popula
ção nos fazmensageiros a arautos,
mas que ao final decepciona-se
pois não recebe o devido retomo

da confiança depositada?
Não seria hora de conquistar

mos elogios, de recebermos con

gratulações, brindes, troféus, car
tões, presentes, bem como inúme

ras recompensas afetivas, morais,
espirituais e fmanceiras de umpovo
que embale uma canção de festa e

entoe pelos quatro cantos do muni
cípio as grandezas feitas pelos fun
cionários públicos, dignos e legíti
mos representantes deste povo?

Ao invés, o que nos espera???
Criticas e mais criticas, destrui-

ção e ofensas, maledicências e

praguejamentos ...
Não podemos dar razão única e

exclusivamente ao povo e nem elo

giar excessivamente o funcionário
público,mas temoscerteza de queo
nosso espaço tem que ser conquis
tado pelo trabalho de qualidade,
nossa imagem remodelada pelo
nosso comportamento e atitudes
de eficiência sob pena de cavarmos
cada vez mais a nossa própria se

pultura e sermos enterrados pela
nossa inefficiência, desleixo e

relapsos do dia a dia.
Precisamos merecer a função

que exercemos, o cargo que obtive

mos, a confiança em nós deposita
da, e assim poderemos comemorar
com consciência limpa e tranquila o
dia da nossa homenagem.

Parabéns Funcionário Públi
co!!!

CORREIO
-=» c:> II=»C:>"c:>
Fundado em 10 de maio de 1919

Jornalista responsável: Yvonne A. S. Gonçalves
(DRT/SC219)
Editor: Marcial Murara
Repórter: Udo Leal e Paulo R. Machado (Esportes)
Diagramação: Jaime de Borba (ORT/SC 32)
Revlsãc: Inácio Carreira
.compestçäo. DarionDecleverson e Adriano Trentini

Arte final: Arialves Laus
Fotolitos: Cesar Junkes

Eugênio Victor Schmöckel Francisco Alves
Diretor Geral Diretor Administrativo

Departamento de Circulação: Dilson Franceschi
Departamento comercial - Maria A. Alves
Impressão: Jornal de Santa Catarina.
Associado à Adjori e Abrajori.
Os artigos assinados nao renetem a opiniao do
jornal.
Redação, Administração e Publicidade: Av. Mal.
Deodoro, 122, 1 andar- CEP 89251-700/ Caixa Postal
19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul
Fone (0473) 72-3363, Fonelfax (0473) 71-5924.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 26 de outubro de 1993Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Verdini-visitou a cidade e ouviu queixas

Vasel cobrou obras
""'-

e recursos do estado
Jaraguá do Sul - o prefeito

Durval Vasel protestou com

veemência contra o atraso na

liberaçãodevárias obraspara toda
a região do Vale do Itapocu. Tal
manifestação desencadeou-se
durante visita do secretário do

PlanejamentoeFazendodoestado,
Luiz FernandoVerdini Salomon,
à cidade.

Entreasprincipaisobras; cujos
recursos estão em atraso, Vasel

destacouo recapeamentoasfáltico
das rodovias de ligação a

Schroeder e Corupá, ambas que
foram compromissos públicos
assumidos pelo governador

Wilson Kleinübing, "em várias

oportunidades em que esteve aqui
e ainda não foram cumpridos"
apesardevários lotes de lícitações
internacionais já anunciados
beneficiando a região de

Blumenau, por coincidência ou

não", revelou o deputado Udo

Wagner, tambémdescontentecom
o atraso das liberações.

Atendendo solicitação do

prefeíteVasel, Verdini assegurou
que vai agilizar a liberação da

primeira parcela - no valor de
CR$ 19milhões - doconvênio que
objetiva a construção dos prédios
das delegacias de comarca e

circunscricional e do presídio de

Jaraguá do Sul, o qual já foi
assinado.

"Também buscamos um

posicionamento dosecretáriopara
sabermos aquantas andaoprojeto
para a construção do Centro

Poliesportivo de nossa cidade e

fomosinformados queo secretário
Paulo Bauer já está com todos os

procedimentos regulamentares
adotados e fó falta o aval final do
governador o que não deve ser

dificil, haja visto que esse foi um

compromisso público assumido

por ele mesmo", destacou Vasel.

2,2mi entregues aosbombeiros
O Secretário de Planejamento

e Fazendo do estado de Santa

Catarina, entregou um cheque no
valor de CR$ 2,2 milhões ao

presidentedoCorpo deBombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul, na
últimaquinta-feira, naAssociação
Comercial, Industrial- ACUS. O
valor refere-se às parcelas em

atraso dos meses de julho, agosto
e setembro do convênio firmado
entre a corporação e o governo do
estado.

Na oportunidade Verdini
declarou que o COFpO de
BombeirosVoluntáriosdeJaraguá
do Sul "é um exemplo para as

instituiçõessimilares eummodelo

paraas corporaçõesmantidaspelo
estado". Ele disse estar

impressionado com o fato de que
a manutenção da corporação de

Jaraguá do Sul é 26 vezes menor

do que a do Corpo de Bombeiros
da PM do município de Rio.do
Sul, por exemplo.

O secretário revel�u que. vai
sugerir ao governador que as

corporações de bombeiros de

municípios abaixo de 100 mil
habitantes sejam voluntárias,
orientando-se pela de Jaraguá do
Sul. Luiz Fernando Verdini Salomon

QUallidadeiTdtal lé �
.

Apro\jeitamento�M'�ximo"'"
de Recurrsos-'Ho-trrano's'

.. ·AêequaEJes·eeffl-a-MeIAer-·_·_.·····
Tecnologia ..Dlspon]
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Fotos: ArqulvQ/CP

Deputado Udo Wagner

Recursos do estado \
/ \

Convênio assegura a

construção de ginásio
Florianópolis - O Deputado

UdoWagner (PPR) participou em
Barra Velha, acompanhado do se

cretáriodaEducação,PauloBauer,
da assinatura de um convênio en

tre o estado de Santa Catarina e a

PrefeituraMunicipal, para a conti

nuação das obras do Ginásio de

Esportes local.

quadras para seu lazer", observou
Udo wagner.

Auxilio para
.

Bananicultores
O Deputado Udo Wagner en

tregou neste final de semana urn

cheque no valor de CR$ 175 mil à

Associação Catarinense dos
Bananicultores com sede em

Guaramiriin(ASCABAN).Orecur-O valor do convênio é de CR$
7,2 milhões. Os repasses dos per- so foi obtido através de um convê

cursos serão efetuados de acordo nio entre aquela associação e a

com o cronograma apresentado Secretaria da Agricultura e Abas

pela Prefeitura de Barra Velha. "A tecimento.

construção de um ginásio de es- Segundo o Parlamentar pro
portes no município é urna antiga gressista o recurso será destinado
reivindicação da comunidade 10- à manutenção das atividades des
cal, que dentro de pouco tempo ta associação com abrangência no
terá oportunidade de usufruir das Vale do Itapocú.

R. Henrique Sohn, 33
(ao lado do Döering)
Fone (0473) 71-4311
Jaraguá do Sul - SC

3Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Nesta etapa serão 138· farn ílias envolvidas

Micro-bacias chega
agora ao Rio da Luz
I Jaraguá do Sul- A Secretaria
de Agricultura e Meio Ambiente
daprefeituramunicipaldeJaraguá
do Sul, lançou no último dia 21 o

projeto de micro-bacias, no salão
Centenário da localidade de Rio
da Luz II, reunindo cerca de 43

agricultores. O projeto já foi

lançado na comunidade de Rio
/

Cerroeextende-seagoraparamais
um grupo de produtores rurais

jaraguaenses.

Nesta etapa o projeto integra
l38famßiasquepodedomeihorar

FolIeI: ArqulVOlÇP

Ingo Paulo Robl, secretário de

Agricultura eMeioAmbiente da

prefeiturá de Jaraguá do Sul:

"Projeto aosprodutores rurais".

26/10
27/10
28/10
29/10
30/10

-

1/11
2/11

37,2126
37,1121

a seu trabalho e aumentara renda
a partir de técnicas e utilização de
equipamentos adequados para o

fomento daagriculturabrasileira,
taiscomo: distribuidorde calcário,
subsolador, distribuidor de

estêrco, plataforma para milho,
rolo-faca, capinadeira
adubadeira, abastecedor de água,
reflorestamento, construção de

esterqueira e aquisição de
sementes para aduba verde.

Oprojetoconsisteemmelhorar
a conservação e o manejo dos

everelro

Março I Abril.
Maio
Junho
Julho

Agosto
Setembro
Outubro

Outubro

recursos naturais renováveis da

região - isso atravésdapreservação
do meio ambiente manejo
sustentado do solo, águas e

florestas. De acordo com o

secretário de Agricultura e Meio.

Ambiente, Ingo Paulo Robl, "o

projetodemicro-baciascontempla
tambémaviabilidadede conceção
de financiamentos para a

aquisição destesequipamentos da
ordem de 50% do valor do

empreendimento, podendo ser

feito comunitária ou

individualmente" .

,

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

Até75.900.00
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 CRS 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 aliquota respectiva, obtendo o valor a pagar.

Salário até CR$ 32.449,67
Acima de CR$ 32.449,67

CR$ 865,31
CR$108,15

Im.

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

INPCIIBGE 20,0511 5,0270 3,0889
IGP(FGV) 21,3829 5,3510 3,1554
IGPM(FGV) 20,5260 5,1412 3,0769
IPC (FIPE) 19,6648 5,1038 3,0699
IPCA(lBGE) 19,9313 5,0039 3,0675

2,3693
2,4138
2,3400
2,3518
23584

1,8085
1,8292
1,7829
1,7968
1,8041

Acum.
Maio Setembro Acum. ano 12 meso

6, 31,01 33,34 35,63 930,60 190,11

TR% Dia Fator da Atual. 32,27 30,72 31,96 33,53 36,99 1013,79 2038,29

34,17 25/10 0,69187255
29,70 31,49 31,25 31,79 35,28 948,85 1952,60
32,06 30,30 32,29 33,34 37,25 994,95 2005,19

36,37 26/10 0,70436246 29,94 32,82 30,74 35,69 35,48 1036,30 2102,87
3861 27/10 0,71733726 29,14 30,53 30,89 33,97 34,12 918,25 1866,48
38)3 28110 0,73054778 30,40 28,79 30,31 35,05 35,70 1012,74 2016,62
38,77 29/10 0,74269510
38,74 30/10 0,75506461
36,53 1/11 0,7562Sm
36,43 2111 0,76567501

Mercado Financeiro
HFAssessoria Financeira

Eduardo Carvalho

As Bolsas e o Rugido dos Leões

De segunda a quarta-feira da semana passada, as

bolsas acumularam um prejuízo de 20, 62%� Somente na

sexta quando foi confirmada a privatização do setor

elétrico houve uma reação de 10,9%. Mesmo assim a

perda na semanafoi de 11, 9%. Dentro do mês de outubro,
o prejuizo para quem resolver arriscar é de 9,6% em

comparação com a variação do dólar comercial.

Quem entra no mercado acionário deve acostumar-se

com as bruscas oscilações nas cotações. Qualquer movi
mento no cenário nacional, que por ventura venha a

causar insegurança no quadro politico ou econômico

derruba as cotações. Assim como boas notícias, comopor
exemplo, aprtvatizaçãodaEletrobrás elevou em um só dta

10% o preço dos principais papéis. É a única opção de

investimento em que o dinheiro "desaparece" ou valoriza
se bruscamente em curtíssimo espaço de tempo.
As medidas tributárias do ajuste fiscal a ser proposta

pelo governo causarão a elevação do IOF (Imposto sobre
operações financeiras) a saber:

- Aplicações isentas de IOFserão taxadas como ofundo
de commodities e a relançada conta remunerada,

- As que já apresentam IOF, terão suas alíquotas
aumentadas, e o perlodo de isenção, como no caso do

fundo será aumentado de 15 para 17 dias.
- Operações de crédito como o cheque especial terão

seu IOF majorado.
- Além disso, serão reduzidos osprazos de recolhimento

de quase todos os impostosfederaispara todas as pessoas

jurídicas.
Pelo menos aprincípio, o setor chamadoprodutivo e as

pessoas fisicas foram salvas dessa mordida do leão. O

vazamento da informação de criação da alíquota de 35%

para os salários maiores, irritou oMinistro da Fazenda e

ao que parece solvou a pele dos trabalhadores mais bem

pagos.

• Cartõe.
Variado.

- Material
expediente

- Jornais, Revistas e Uvros
- Variada linha de presentes.

Melhor livraria e papelaria da cidade.
Rua 11 de NcMmbro, 313· Fone 79·1oa:>·M_Wlduba· sc

r------�------·······�
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Data UFIR Data UFIR

24/9 CR$ 70,20 11/10 CR$ 82,96
27/9 71,21 13/10 84,22
28/9 72,30 14/10 85,50
29/9 73,48 15/10 86,79
30/9 74,68 18/10 88,11
1/10 75,90 19/10 89,45

4/10 77,03 20110 90,81

5110 78,18 21/10 92,19

6/10 79,34
22/10 93,59
251.10 95,01

7/10 80,52 26110 96,48
5110 81,72

4

utönomos
Base (CRS)
12.024,00
21.633,12
32.449,67
43.266,24
54.082,79
64.899,36
75.715,91
86.532,47
97.349,03
108,165,62

Filiação· tempo
até 1 ano

+de la2anos
+de 2a3anos
+de 3a4anos
+de 4a6anos
+de 6a9anos
+ de 9 a 12 anos
+ de 12 a 17 anos
+ de 17 a 22 anos
+ de 22 anos

Alíquota (%)
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20

A pagar ( CR$)
1204,40
2.163,31
3.244,97
8.653,25
10.816,56
12.979,87
15.143,18
17.306,49
19.469,81 .

21.633,12
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Mais de 16 mil crianças foram vacinadas no sábado em toda a reg.ião

Vacinação
Jaraguá do Sul - A

campanha deVacinação contra
a poliomielite, realizada no

último sábado imunizou mais

de 100 por cento das crianças
em toda a região da Amvali. O
município que mais crianças
vacinou foi Barra Velha,
proprcionalmenteàprevisão da
coordenação da campanha. Por
outro lado, o índicemais baixo
foi registrado em Jaraguá do

Sul que só imunizou apenas
94,7%das crianças abaixode 5

anos de idade.
De acordo com a

coordenação da campanha em

Barra Velha e Guaramirím, o
bloqueio nas BR 101 e 280, foi
o responsável pela elevação no
índice de vacinação, sendo que
em Guaramirim a maioria das

crianças que era vacinadas

A Pajost Construções,
IncorporadoradoJaraguáShop
ping Sul, acaba de dar mais um
passo decisivo para o sucesso

deste grandioso empre
endimento. A empresa gaúcha
assinou contrato com a

Construtora Santa Marta de

JaraguádoSul, queassumeentão
a responsabilidade pela
construçãodo Shopping.

"Tivemos a oportunidade de
conheceremdatelhes as obras, a
qualificação técnica e o know
how da SantaMarta, o que nos
dá a certeza de termos

encontrado o melhor parceiro
para o desenvolvimento deste
audacioso ebeloprojeto", afirma
com satisfação o diretor da

ficava na faixa entre I e 4 anos
de idade, enquantoqueemBarra
Velha o índice foi elevado nas

faixas abaixo de I ano e entre I

e 4 anos de idade, além do que

praticamente todas as crianças
domunicípio residem no centro

e periferia da cidade:
De qualquer forma o

campanha foi considerada

positiva, apenas com ressalvas

para Jaraguá do Sul que não

atingiu o mesmo número de

crianças vacinadas em agosto,
quando mais de 9 mil crianças
tomaram as doses. da

vacina.Segundo autoridades

ligadas à saúde omaiornúmero
de crianças que não tomaram a

. vacina Sabin estão localizadas
no centro e periferia da cidade,
no interior a vacinação foi

ótimo ..

• •

atingiu
•

expectativa

272

GII(Uamirim 402

JaraglllÍ do Sill 1.502

MtlSStII'andllba 251

Schl'Oeder 147

Silo João do Itaperiú 68

Total Ja regillo 3.041 13.028

130,8 928

89,5 1.997

111,7 122,7
126,1 118,0
98,3 94,7
108,5 106,9
108,3 103,6

101,3

107,0 16.069 104,0

CORREIO-DO POVO - Jaraguá do Sul, 26 de outubro de 1993

83,0 6.845

100,8 1.003

17,5 629

Santa Marta construirá o

Jaraguá Shopping Sul

Pajost.Paulo José Steingleder.
Já o engenheiro Aristides

Panstein, diretor daConstrutora
Santa Marta chama a atenção
paraaimportânciahistóricadesta
obra dizendo que "o Jaraguá

. ShoppingSul não apenasmudará
o rumo do comércio da cidade,
cornotambémconstituiráumnovo

111,5 252

Da esquerdapara direita,o
engenheiro Aristides Panstein,
diretor preso da Construtora
SantaMarta. Ao centro o

engenheiro Paulo Steigleder.
diretorpreso da Pajost
Construções e à esquerda o

engenheiro Paulo Gabardo,
diretor técnico da Pajost.

92,0

marco para a construção civil de
toda esta região. Estamos

orgulhosos-em participar deste
empreendimento, quehádetrazer
incontáveis beneficios a toda
nossagente, gerando empregos
e desenvolvimentoparaJaraguá
do Sul", conclui Aristides
Panstein.

Plantão no Local
RuaMarina Frutuoso (Ao ladodacozinha doSESI)

• Inclusiveaossábados, domingoseferiados.

���/'I
RealizaçãoeVendas:

III .,IDSr :�_:::�
CONSTRUÇÖES LTDA. 72-3229
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Caso de Polícia
UdoLeal

Para o Waldir, só uisque
WaldirZanella, 24 anos, pedreiro, natural de Timbó, é bastante

chegado a uns tragos, mas, a sua paixão mesmo, é uisque, não
fazendo muita distinção entre o nacional e o importado.

Mas, como o uisque é a mais cara das bebidas e raramente o

Waldir tem dinheiro para comprá-lo, resolveu adotar urn outro
método. Vai a urn supermercado e surrupia urna garrafa do seu

predileto.
Nosábado, nosupermercadoBreithauptda ruaWalterMarquardt,

oWaldir resolveu aplicar o golpe, afanando a sua bebida preferida,
mas, não deu pé, pois foi flagrado pelo gerente do estabelecimento.
Aí, a guarnição da PM chegou e transportou o Waldir Drurys, ou
melhor Zanella para a Delegacia.

Zé bebeu, "da graça"pagou
José Fernandes Dias, de Guaramirim, tem 44 anos, é pedreiro,

temboa saúde,masnenhurnjuizo. Sábado,na ruaClaudioTomazelli,
emGuararnirimos homens daPM tiveramque deteroZéFernandes
que, depois de exceder-se na pinga, resolveu aplicar urna surra em
sua esposa, Maria da Graça que, ficou sem graça depois que
apanhou e, mais sem graça ainda depois de ver seu nome por aqui.

Mas, quanto ao valenteZéFernandes, não teve outro destino, foi
para a delegacia a fim de gozar de urn descanso forçado e explicar
as coisas muito bem explícadinhas ao comissário de plantão.

Boafé contribuipara a criminalidade
Como se sabe, tem se verificado até com bastante freqüência a

ocorrência de roubos, furtos, arrombamentos, assaltos em Jaraguá
do Sul.O nossodelegado,dr. Claudinodos Santos,já há tanto tempo
poraqui, faladas razõesdesses fatos: "Apopulaçãojaraguaense está
habituada a uma vida pacata e até monótona, numa cidade que
conserva hábitos coloniais, habitada por urna gente de boa fé, que
confia em tudo e em todos.e não vê maldade em ninguém. Daí, os
descuidos. Deixam carteiras com dinheiro e cheques nos seus

carros, inclusive a noite toda e nem sempre travam asportas; deixam
roupas nos varais, ao relento, dormem de janelas abertas e nem

sempre trancani asportas de suas casas. Nãovêemque a cidade está
crescendo e mudando, com presença de muita gente de fora, cujas
intensões são ignoradas. Assim facilita-se a ação dos ladrões e

quando as coisas acontecem, recriminam a ação da polícia.
Por favor, gente. Façam também a sua parte, contribuindo com

a sua própria segurança.

Falecimento

VictorBachmann
<,

Faleceu às 19 hs. de 19-10-1993, em sua residência à rua Cabo Harry
Hadlinch, nesta cidade, o estimado cidadão Victor Bachmann, filho de

Ricardo e Emma Klug Bachmann, natural de Pomerode.
O estintoo era casado com Adele Ziehlsdorf, deixando 3 filhas, 1 filho,

1 nora, e 2 genros, além de 11 netos e 4 bisnetos.
Em vida, foi homem muito prestativo e ajudou no desenvolvimento desta

terra, dedicando-se especialmente ao ramo de transportes intermunicipais
de passageiros e pequenas encomendas, interligando as comunidades da

região.
Lembramos ao acaso que a sociedade Ziehlsdorf& Bachmann, explorava

o Expresso Jaraguaense, que teria adquirido do primitivo proprietário
Leopoldo Mey. Posteriormente fundou o Expresso Caramuru, sob a razão

social de Bachmann & Araújo, que venderam anos mais tarde para a empresa
Maochi, Barg & Cia. Ltda., a famosa Transportadora Andorinha, e as linhas

que eram muito disputadas passaram para a Viação Rex, de Lages.
O seu sepultamento deu-se às 16:30 hs. de 20-10-93 para o Cemintério

Municipal-Centro.
.

Aos familiares enlutados as expressões de sentimento pesar.

Loja Baumgarten
Relojoaria - Confecções

- Fotos

Revelação na hora de

fotospur« documentos

Rua 11 de Novembro,
318

Fone 79-1222/79-1295.
Massaranduba - SC
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Todos devem ser integrados ao efetivo
(

PM formou novos

soldados na r Cia

Em flagrante

Quadrilha é presa após roubo

Jaraguá do Sul - Na última

quinta-feira, 21, foi realizada, na
sede da 38 Companhia, do 80
Batalhão da Polícia Militar, em

Jaraguá do Sul, a cerimônia de
conclusãodo curso de formação de
soldados. Além de autoridades

locais, esteve presente o

comandante do 80 Batalhão de

Joinville, tenentecoronelLourival
de Souza, para a entrega dos
certificados aos 27 formandos.

O curso que teve início no dia
lü de maio deste ano, tendo uma

carga horária de 860 horas, foi
administrado pela 38 Companhia,
masentreosalunos, apenas2 foram
recrutados em Jaraguá do Sul - os

outros 25, foram recrutados na

cidade de Joinville.

Jaraguá do Sul - No último
sábado foi detida urna quadrilha
queroubouurn tratornomunicípio
de Rio dos Cedros e fugiu para
Jaraguá do Sul, onde os quatro
integrantes fixaram residência,
mais especificamente na

localidade de Garibaldi. A partir
do roubo os dois mineiros e dois

paranaenses, foram perseguidos
pela PM de Rio do Cedros até

sereminterceptados. Apósaprisão
eles foram conduzidos para a

delegacia depolíciade Jaraguádo
Sul, onde foi lavrado flagrante.

o custo por aluno, entre

fardamento, refeição, munição,
soldo eoutras despesas, foi de CR$
131.495,74, perfazendo um total
deCR$3.350.385,50paraocurso.

O comandante da 38 Cia do 80
Batalhão de Polícia Militar de
Joinville, capitão Sergio Luiz de
Oliveira, afirmou que todos os 27
novos soldados ficarão prestando
serviços à nossacidade, reforçando
assim, o efetivo da PolíciaMilitar
em Jaraguá do Sul.

.

Capitão Sérgio comentou sobre
a va Schützenfest e elogiou os

turistas que aqui estiveram e

também à toda a comunidade em

geral, pelo bom comportamento
na festa, tendo apenas 4 pequenas

José Carlos da Silva, natural
de Borda da Mata (MG), João

Ribas,naturaldeCarangola (MG),
Carlito de Lima Gomes, natural
de Cândido de Abreu (PR) e

Clarício Patrício, natural de
Grandes Rios (PR), já têm

passagem pela polícia e são
considerados de alta

periculosidade, estando
envolvidosentreoutrosdelitos em
assalto a caminhões.

Eles estavam residindo no

bairro de Garibaldi, interior de

Jaraguá do SUl, de onde saíram no

Roubo frustrado

Assaltante invadiu
residênciadomingo

ocorrências em todos os 9 dias de
festa. "Além de ser urna festa que
incentiva osparticipantesaoálcool,
não se teve nenhum registro de
violência mais aguda dentro dos

pavilhões da Schützenfest",
concluiu.

Jaraguá do Sul - Na saiu aos prantos pelo corredor

madrugada de . domingo o despertando a vizinhança. O

apartamento de Glaucia Gielow delinqüente por sua vez também
na rua Bernardo Dornbusch, 630 assustado saltoupelajanela caindo
- 20 andar -, foi invadido por sobre o telhado da casa-ao lado.

Araredes Costa, 22 anos, natural Mesmo atordoado ele tentou

de Palmas (PR). Ele entrou no fugir embrenhando-se no mato,

prédio atravésda janela do quarto mas foi capturadopela polícia que
do apartamento de Glaucia, que foi chamada pelos vizinhos da

estava aberta, utilizando-se de vítima.

uma escadaque encontrou ao lado O assaltante acabou preso em

do prédio. flagrante permanecendo detido
Ao entrar no apartamento o na cadeia pública de Jaraguá do

assaltante encontrou a vítima Sul. Nenhum dos pertences da

dormindo agarrando-a pelo vítima, que estavam próximos da
pescoço. Assustada ela começou a camaondedormia, foi levadopelo'
gritar e após livrar-se de Araredes assaltante.

CORREIO DO POVO - Jaraguá doSul, 26 de outubro de 1993

O comandante disse que
proporcionalmente ao número de

público (mais de 97 mil pessoas),
essas 4 ocorrências, devido ao

excesso de álcool, é ínfima,
comparada às outras festas
realizadas no estado de Santa
Catarina, mostrando. assim que
comurn trabalhodesegurançasério
e competente, é possível realizar
grandes eventos sem violência e

desordem.

sábado com destino à Rio dos
Cedros onde furtaram um trator.

Após o roubo eles fugiram para
onde moravam utilizando o

próprio veículo roubado, sendo

perseguidos pela polícia daquele
município e interceptados, já em

Jaraguá do Sul.

Após serem interrogados e

autuadosem flagrante, José, João,
Carlito e Clarício, foram levados

para Timbó - sede da comarca a

que pertence o município de Rio
dos-Cedros.

Você sabe que
anunoarsempre
foiomelhor

negócio. Para isso
escolha oveículo

certo.
CORREIO
DO POVO

72-3363
Afinal, o mais

antigo também é
o mais atual
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Juventus não conseguiu deter a experiência dos [oqadoresdofíqre

Criciúma levou a 'primeira "da finalr .

Jaraguá do Sul- Começou no
último sábado (23), a decisão do

campeonatoEstadual deJuniores,
quando do acontecimento da pri
meira partida da final entre as

equipesdoJuventusedoCriciúma,
no estádio João Marcatto, que
acolheu um bom público por si
nal.

A partida começou com o do

míniodasaçõesperpartedoTtgre
que com toques rápidos ia envol
vendo aos poucos a equipe

juventina, quemostrava um certo

nervosismo talvez pela primeira
vezestardecidindoum titulo.Mas
numa saída de bola errada, por
partedomeio campo do Juventus,
o cruzamento veio da pônta es

querda e o centroavante Marcelo
Cruz completou de cabeça abrin
do o placar. Minutos mais tarde
numescanteiopara o tricolorapós
um bate rebate na área o meia
Fábio Braun pegou de sem pulo,
fazendo um belo gol e decretendo
oempate nomarcador, mas quan-

do tudoparecia que oMolequinho era apenas vontade já que com a

tomariadevez s rédias dapartida, derrota p cial no marcador todo
num contrataque rápido o esqu adejogojádesarrumadoe
Criciúma fazia 2 a 1 comCharles, _.A): garotos do Juventus durante

que de fora da área arriscou o esta segunda etapa já mostravam

chute sendo que este desviou no todo o seu cansaço físico, e assim
morrinho artilheiro e foi para os o Cricíúmalevou para sua casa e

fundos das redes juventinas. com uma boa vantagem para a

segunda partida no dia 7 de no-

Na segunda etapa o ritmo da vembro no Heriberto Hülse,
partida caiu um pouco, o time do
sul do estado tocava a bola crian- Para o técnico Simão Pedro do
do algumas boas chances para Juventus, mesmo com a derrota a

ampliar o marcador e o Juventus equípe estâdeparabénspelacam-

Apagar as luzes antes
de sair. Boa idéia.

Antes de sair de casa, apague todas as luzes. Não tem por que
deixar lâmpadas acesas se ninguém estiver usando.

Além disso, feche portas e janelas ao usar o ar-condicionado,
lave e seque todas as roupas de uma vez e desligue a 1V se ninguém

1
,

estiver assistindo.
Assim você economiza seu dínhelro e ajuda Santa Catarina a

economizar energia.

SantaCatarina
Ei.STADODE TRABALHO

Coisas
vestibulando

do' mundo dó
(1)

Universidades e fundaçõesjáanunciam que as inscrições parao�estibu
lares já podem ser providenciadas. Os cursinhos dão as últimas dicas de
como enfrentar as bancas examinadoras e sair dali como "aprovado" para
ingressarnum dosmuitíssimos cursos de graduação superior.
O dr. Adauto Vieira, de Joinville.colaborador dIA Notícia, que usa o
pseudônimo de Charles d'Olénger, tem presenteado os leitores do
matutino da "Terra dos Príncipes", com uma série de Estórias Curtas,
abordando casos jocosos de respostas dadas por vestibulandos.
Recebemos recentemente um desses recortes do ilustrado advogado
joinvilense epedimos permissão para reproduzir umadessas estórias:
"Sobre o vestibular já me referi, aqui, em outra Estória, na qual narrei,
imaginariamente, a redação de um vestibulando sobre camelô, na pressa
confundido com camelo.
Retomo ao vestibularque é assunto inesgotável, especialmente, enquanto
as mudanças não atingirem o primeiro e segundo grau nos seus corpos
docentes e discentes, dando aqueles condiçõesmateriais parao aprimora
mento de sua cultura e a estes a possibilidade de auferirem tais
conhecimentos dos seus mestres.
Do jeito que está, a coisa tá ruça, sem ser soviética.
Colhidos emvestibulares, temos, aqui, legítimas jóias:
- Preparamos o oxigênio com bióxido de maionese.
& Os carvões, quando ficam vermelhos tomam-se incandescentes.
&O vinho deixado no ar mostranasuasuperflciepequenas flores, brancas:
é

o bouquet,
& A formamais elevada de vida animal é a girafa.
& A ostra é um peixe que se classifica como parente da nóz.
& Os pés são órgãos da circulação.
& O gato é um animal cujo corpo tem pêlo, ele tem quatro patas, duas na
frente para correr e duas atrás para frear. Ele começana cabeça e termina
nacauda. É umfelino, porqueseus bigodes parecempequenos fios de ferro.
&Os cometas têm três partes: núcleo, cabeleira e calda.
& A GeografiaHumana estuda o corpo em todos os seus aspectos".

panha que fez nesta temporada, o
Tigreestácomumaestruturamui
to fortede anosmontadas,mesmo
assim a equipe tentará reverter a

situação no sul do estado.
Jápara o técnico do TigreLuis

GonzagaMilioli, a equipe colheu
um ótimo resultado fora de casa,

.

mas para ele nada está deéidido,
com esta vitória o seu time agora
tem obrigação de conquistar o
titulodo campeonato,jogandoem
seu estádio e diante desua
torcida.

TRANSPORTE
COM CARINHOViação Canarinho Ltda.
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Esportivas
Paulo Ricardo Macl1ado

Rápidas
* No grande jogo do último sábado a tarde no estádio João

Marcatto, valendo peJa JO partida da decisão do estadual de

juniores, tivemos um grande público. Infelizmente a torcida

Juventina não pode ver a vitória da sua equipe contra o Criciúma.
Oplacar de 2 a I em favor do tigre espelhou realmente o quefoi a
partida. Um time muito bem estruturado e com bons valores indtvi

duais, o Criciúma realmente não deu nenhuma chance de reação
ao Molequinho, que errou muitos passes durante os 90 minutos.

Mas nem tudo estáperdido. Apesar de ter que cedidir em Criciúma,
claro que ficou diflcil, mas não impossivel.

"Jaraguá do Sul está de parabens, pelo brilhante público que

compareceu nas dependências do Parque Malwee, no sábado e

domingo para prestigiar o campeonato catarinense de Jet Ski. A
cidade precisava de acontecimentos desta natureza para motivar

o público jaraguaense. Estão de parabéns os patrocinadores e

organizadores do evento pela beleza que nos proporcionaram.

PRAQUEM GOSTA
BE TER ESTIL8,

o melhorem
temos, blasers.

camisas, vestidos e
----------------------------

sapatos com a

____________________________

ousadia e o charme
do seu jelto de ser.

ELEGÂNellí: É

Vestindo Você de Corpo Inteiro . Getúlio Vargas, 55

"CP Classi±l_cados

72-3363

LIMITED
10 - Cristiano fumagalli
20 - ErnestoVilela
30 - Cid Ferreira
40 - ArthurGuimarães
50 - Rafael Melen

RUNABOAT
10_ Francisco tonello
20 - Luis femando Cardoso
30 - Roberto Pavan

X-2
10 - Fernando Lisboa
20 - GustavoRodrigues
FEMININO
10 - Thais Duarte
20 - MorganaCadori

.

30 - Gisela dos Santos
40 - MariliseMargarini
FREESTYLE
10 - Mareio Kogut
20 - PatrickGoeldner
30 - Rodrigo Florensan

oparanaense Cristiano Fumagalü, vencedor nas categorias Especial e Limted

Público foi excelente no Parque. Malwee

Campeonato de Jet
Ski agitou a cidade

r·······································-···········..•
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Jaraguá do Sul - Coorde- " Jm um pouco de preparação.
nada pela Associação Existe o feminino, oX-2, o es
CatarinensedeJetSki, aconte- pecial e os runaboat que são os
ceu em Jaraguádo Sul no últi- Jet de andar sentado.
mo final de semana, a 38 etapa A competição do Parque
do Campeonato Catarinense Malwee foi considerado pela
de Jet Ski, copa Amauri. A federação catarinense de Jet
competição nas dependências Ski como a etapa que levou
do Parque Malwee. maiorpúblicoatéhoje. Aclas-

O Jet Ski é realizado em sificaçãofinalemsuascatego
circuito fechado, onde existe rias ficou sendo a seguinte;
demarcações feitas por bóias, ESPECIAL
sendo quenas bóias vermelhas 1° _ Cristiano Fumagalli
opilotodeJetviraàesquerdae 2°- CidFerreira
nas bóias amarelas à direita. 3° - PatrickGoeldner
Há categoria que são disputa- 40 - LucianoGuimarães
das em 6 voltas e outras em 10 50 - Rafael Melen
voltas, no caso aespecial onde STOCK
os motores são mais prepara- 10_ ErnestoVilela
dos. Existem também as cate- 20 - Fabricio Fumagalli
gorias onde o motor não tem 30 - Nadin Andraus

preparação, umaoutracatego- 40 - Francisco Grecca
ria que se chama limited que 50 - Fernando Lisboa

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




