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Aviacão

Varig conclui
informatização
da agência
A Agência Varig de Jaraguá

do Sul conclui seu processo dc

informatização, elevando-se ao

rol das melhores do gênero no

País. Agora os clientes terão
mais rapidez no atendimento. A

agência investe também na sua

nova sede e no aperfeiçoamento'
de funcionários. Página 05

Motoristas

PM continua
com as blitz
no trânsito

----

A Polícia Militar está
intensificando as blitz' no

trânsito jaraguaense, iniciadas
na segunda-feira desta semana.

Até a quinta-feira os policiais'
haviam notificado seis

motoristas e apreendido três
veículos. ,O seguro-obrigatório
está sendo verficado com

cuidado: Página 07

Économia'

Sebrae com
novo balcão
de negócios
O Sebrae inaugura na

segunda-feira (23) um balcão
de negocios no Centro

Empresarial Jaraguá do Sul. O

órgão permitirá aos pequenos e

micros empresários a obtenção
rápida de

'

informações
drecíticas e outras que possam
lhe trazer beneficios. Página 16

Posição da ponte está invertida, prejudicando entrada e saída de veículos

Visitantes reclamam da posição da ponte, que atrapalha trânsito

Ponte daMalwee é obra

precária de engenharia
_ .01-,

.....
"

Está sendo motivo de muito
descontentamento por parte da
comUlÜdade jaraguaense em

particular das famílias que
frequentam o Parque Malwee, a

ponte em concreto armado
construída pelo prefeito em

substituição à antiga ponte de :

madeirá que dava acesso ao

Parque e ao bairro Jaraguá
Esquerdo.

nossa cidade tão gentilmente
cedido pela Associação
Recreativa Malwee à visitação, É'
um espelho para o estado, e até
para o país em se tratando, de
organização e administração de
área verde, um modelo ecológico
onde a natureza está em perfeita

,

harmonia com as edificações'
existentes,

'

desde outubro de
1978.
Um genuíno prçsente de

Wolfgang Weege aos, ,

funcionários em 1982, liberando
'

também esta área. à visitação
geral, fazendo' vir de fora
inúmeras pessoas para seus

piqueniques, churrascos e

confraternizações e visitas aos
museus. :

Aos olhos da comunidade '!
local, errôneá ponte é fruto de :'
revachismo barato de KOnell para I'atingir Wander Weege. Acontece
que o "tiro" do prefeito saiu pela i,

I

culatra: os atingidos são milhares Ide pessoas que praticam seu lazer.

Ifamíliar e
-

cultural no "Parque] !

Malwee.
'

FONE (0473)72-3200
TELEX 474- 518

FAX (0473>.72-0304
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Moradores acham que obra falha é picuinha política

A polêmica que envolve o

assunto tem fundamento: a obra
em sí é' medíocre e,
principalmente, mal planejada em
se falando de engenharia
rodoviária. É cômica a posição da
nova ponte em relação às vias de
acesso, como mostram as fotos.
Há rumores de que houve descaso

proposital por parte do executivo

municipal com relação à obra,
devido tão somente a picuinhas
de cunho político 00, porque não

citar, falta de responsabilidade do

governo.
O Parque' Malwee é um dos

mais parzíveis cartões postais de
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"A História de� gen12 não pode ftéar
só na saudade", O Passado só é importante

se o seUt temJ)Q.foi bem.�., ,.

11
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liA ",OANOS

- - Em 1942. as campanhas se sucediam
no país. A da aviação estava nar -ruem do
dia c a imprensa noticiava que o Intcrvcrtor
Nercu Ramos enviara ao Ministro da

Aeronáutica a quantia de crS 53R.206,40,
uma nova contribuiçâo angariada nos

municípios catarinenses pard a Campanha
Nacional dc Aviação.

- - O dia 15 dc novembro de I (J42 era
assinalad» pelo prefeito Herbster com
hastcnmcntn lia Bandeira Nacional e

conccnrraçâ« de autoridades, escolares
e povo. seguido de destile. A� I (J;30hs.
rctrcta pda banda Müslcal de Jaraguä
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.. lm I '/�2. II comentarista AI. NI '.TO,
ölTl'\ia a coluna N()S BAST")( IRI':S
DO Ml ' NJ)() l' fa l;ova da hllne�t idade
da� trllpa� ru,,,,, lfue o('upavam a

All-manh;1 IIrienta). I:riu Sdllnilil. .da

/1111:1 n"",' CIII1H-r':I\',\ com I tan,
Sdln 'l·,I<-,:. <1:1 It '11:1.li\ n' e:e,t:lhdl'ceu
�l' o' �l'!!"l1l1l' dl:tl0J!u: "Lu OUVI dill"

lIlIl' ()� �t lldadt I� nl��{'� �;'H) lIn� Iõldn-",,�

na Praça 7 de Setembro, atual plalafonna
na Getúlio Vargas_ Mas alguma coisa
estava no ar. O Chefe do Governo

Municipal dizia à imprensa: ·0-51'_ Tenenle
Prefeito Municipal encarece o

comparecimcntoda pópulação,ccnode
que a ausência dc certos etementos nas
festas do dia 10 foi meramenle acidenlal,
não tendo os faltosos inluilosdedescaso
pelas festas cfvica.'i reali7.". O desabafo
do prefeito linha sahorde rcssenlimaalo
e uma demonstração de que o povo não
g<1fi1aVa de fCSla.'i, oodc o oompanximento
fosse obrigatörio, O lOde novembro já
estava saturando,

tremendos. que roubam tudo que a gente
tem". ")'ni� veja vod� - replicou Fritz - os

ru,,,, ... entram trcqucmcmeme na niinha
C;L"'. c nunca rne roubaram coisa alguma".
"I:nt:io . di"l' Ilans - dL'Ve ser mentira
essa história de lfue cle� sáol;odr{lL'S ..... -

"Ikm . replio'u I:ritz ·lfuandocll.'Svãolá
l'mminha (';,,,, l·ul",,:ondotew.las as n,i"L�
de val< 'r. inclusive meu rd6gin pulsc:ir.......
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l'·e�1l' 1Il,'llldlJtI tllll IIIIH'jt)ll:tl"ltl qui!;,,. t)
h'rn"<"IIlIl'lIr" dil Illldll·:\rlllllr Miilkr.

�- - A ÇlJH.TIÇÁO DA SEMANA, a

,cargo do "M" e "Y" (Marise e Yvonne)
iaparecia na contra-capa do CORREIO!

Oual n >ltia,depois. aparl'l'e na empresa,
um a!!ricullor residentel'm�'irahdraha,
declaram!o 'Iul' adIara o tal cm'dopc e

vinha lkvolwr o dinheiro. pois tinha

l'ol1hl'cimt'n(o lJIK' um operário pL'rdera
lotlo o 'eu ordenado. Sem pretender
!!ralifil'aç;io ou coi,a llul' o valha. o

agricullor l'ntrl'�ou todo o dinheiro c ...

foi �l" ('orno VCIO: no anoninlato. Nem

,elJul'f 'e ,oulll' o seu nome. emhor;t
hailluk'" f' .......·m' ... l'SI(.I\l-.;de um homem
tio honl·"o. O malutino joinvillensc A
N( ITI( ·I/\. divulga\'a o rato ll.m o !;(.'guinte
litulo: NI�M Tl IDO ESTA PERDIDO!

IIÁIOANOS

1-
- Em 1982, o Pn:sidente João Batista

Figueiredo enviava mensage.ns ao

CORREIO DO POVO: "Ao dirigir-me
ia esse jornal e aos selL'i ILitol\.'S, às véspcra.<;
de eleições livres e democráticas; como
prometi, quero expressar a minha certeza
:de que estamos construindo uma

'democracia liberal e. pluralisla. Nesta'
jornada, a valorosa imprensa do interior

I
e nosso Pars d�mpenha um relevante

papel.
Em reiteradas oportunidades,

reafirmei essa crença. Sua aluaçãc
responsável e equilibrada fortalece oma
projetodeabertura politica e revigoraOf
meus relevados princfpios do

municipalismo. Os jornais do interior
constituem expressões vivas da
comunidade a que seIVem, na maioria
das vezes com sacriflcios".

Alta Tecnologia
em matérias-primas
pa� alimentos

Falle: (0473) 72-2277 -Jaraguá da Sul- SC
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AF-�.
Co"stibliçilo, instTlIl1I4,,1IÚÍ1.011 o
Pais adequàlÚlme1fú para
enfrentar os gra"des desafIOS do
sécllw XXI, qlle se aproxima
velozme"te, e promover o
dese"volvime"to e /Jem-esIIIr do

povo brasikiro. Sem thívúla a

CartllMag"a represe"tallm
marco divisório em "ossa

história, "a medjdq em qlle
obtém ava"ços sociais pa/pdveis
e sig"iflCativos, mllda"do aface
da Naçilo, moder"hando .sllas
institJliçiJes, démocra/ivl"do as

decisiJes "acio"ais, olltorga"do
ao povo direitos e gara"tias
essenciais a 'sila vida e

sobrevivi"cia.

EnfUII, co"qllistJIs histb,icas e

o Hoiel
do Commercio

Era as.<;im que se L'M:rcvia o nome do

prillll'Íro hotet que o rorasteiro encontrava,
depois de atravcs.'i3r os trilhos da estrada
de ferro, na então ruaAbdon Baplista - a

atual rua 2 (MarL'Chal Doodoroda Fonseca),
nL'Sta cidadede .lardgua, ondese localizam
as instalaçclL'S das lojas 11M.

I ;_�ta roto foi cedida pela sra. ILCA
RAU DE M lO, para reprodução e conta

um acontecimento de lranscedental

importáncia na vida da então freguezia,
ll.mo 7:' distrito do Município de Joinville.

I :Ia tem a veralguma'coisa com outras

reminiscências, como por ex., o

INTERESSE ALEMÃO PELOS
CONTERRÄNOS EMIGRADOS ( ed.
3.(,'J(" p. 2, 04-07-(2) e (l PRIMEIRO
IIOTEL DEJARAGlJÁ (ed. 3.672/3, p.
2, 26-01-92), as três se completando com
inrormaç(les diferentes.

O pr61io, romo se n."COIlIa roi ronstrufdo
em 1912,porCARLOSWENSERSKY,e
nete C5tabeleceu um hotel, em atenção ao
surto de progresso que o lugar
experimentava, seIVido desde 23-07-1907
pela estrada de rc.."ITO, mas que levava algum
tempoainda para transportarpassageiros_
Diga-se a ,bem da \\!nJade que outros·holéis

já existiam, mas fazia-se uma distinção: o
hotel era de primeira calegoria para a

época e, ali somente era permitido
hospedagem de cavalheiros de boas

posturas ... (no dizer de mestre Silva, em
seu livro, p. 342). Quando o prédio foi
.demoIido podia-severa imaição deHqTEL
WENSERSKY, mas por um longo tempo
foi conhecido como 'HOTEL
COMMERCIO, um lugar aprazfvel com
uma lag08 onde hoje eslão as edificações
deACOMERCIAL e doNEU>H01EL,
onde se pescavam belos espécimes de peixes
e foram encontrádas algumas pepitas de
ouro.

Quando esla fQ!o_f,?i bati�, ��ia em

ina/ien4veis da Naçilo. Há;
co1lllldo, qlle compleme"tar essa
grande obra, com a apücaçilo de

selU-postllltulos.
Algllmas c/assii sociais, como

os aposmllulDs e pensio"istas,
t40 sofridos e abando"ados há
a"os a sllaprópria e infelk sotte,
com baixos sa/4rios � la1ItIIs

in;qllidades, embora
co1lln1lpltulos com reinantes

beneficios pela ColfSlibliçtJo ,

viem, "",is ""'" 1Iel, esses

direitos serem postergados "0
tempo, ignorados pe"
insensibilúltule dos gover"tihtn,
apesar da dmli"cia epremi"cia
de SlllU reivindic4ç6es,e da .

. intmsüllule de Sllas sliplicas.
A C01lSlÍllliç40 dell-llles

imporlll1ltes prerrogativas, como
a CO"eçtJo de Sllas
aposmllulDriM epens6es com
base "0 Piso Nacional de

Reminiscências!

Sa/4rios, •WIIIw ipIIl tID
sa/4rio do trabaJjtu/tw IUI Gtirw;
INciJrw..terceirOltD 1IU!S1IIO_
do provenIQ de dluM/Jro;
co"cesslo depens6es e
IIpOsmllulDriM. bau•...
da COntribll;ç.o tios lÍIIiI1IO$ 36·
meses é olllros�
No mIiIIIto, irudtD8 data ....

foram coloctulos em

prática. -Ne", ",es",o

os 147" de retJjllSl6 qlle
tleveriant serpagos 110 iIfIcio do
ano lIIesfoi deposiIIu/D.

Um alento,por'" I. VOIIIGIIe
do "ovo govemo tkllllllUlr
Franco. Seil ministro ,.
Previdlncia, AIfIInio
Britojá anllllCioa a

disposiçtJo de qllitar o rt!Sllllrü
do INbito em polICtU UIIUIIUI&

Qlle assim seja, 1IUIb do ""'"
promessa, isto deve ser ""'"

questtJo de IIoMal

Jaraguá era festivo,Noprédio,oomosevê,
hasteada a bandeira alemã e a varanda
enfeitada com folhas de palmilos e Iodos
os presentes em traje de passeio, e as

moças que rodeavam o visitante todas de
branco,

O calendáriomarcava 08-12-1921,logo
depois de deixarovagão da Rede de Viação
São Paulo-Rio Grande - ramal Mafra a

SãoFrancisco - o conselheiro JENS VON
PlEHN,ministroplenipotenciário e enviado
extraordinário do governo alemão junto
ao governo brasileiro, se dirigia ao Holel
do Commercio e onde permanecia por
poucashoras(CP,ed.32,p.l,10-12-1921)
e falou com várias pessoas, Vinha

aOQmpanhado de sua esposa e do sr.

Seelheim, secretário da Embaixada Alemã.
As 18:30hs_ seguia à Joinville, onde o

Superintendente Municipal (prefeilo) dr.
Marinho de Souza Lobp oferecia um

banquete. De la retomava à Curitiba.
Juslificava a imprensa a pouca freguezia
na recepção ao fato de não ser conhecida
a hora exala de sua chegada, eis que, parava
em Rio Negrinho, São'Bento e Hansa

i
t

I .. .

11..\ 20 ANOS

li - - 1'.111 1'172.' dIll/ d" 17" /., 'na I·.krh ,ral. DO I'OVO, comentando os pas.<;os da I

dr. Alcidl':'o d,)!; San")!; Aguiar. diphlllla\'a jnvL1l1 guarda e convidando para oemhak,
los cleitos do pl':ito dc 15-11-1'172:·0 jóia com os "ApachL'S" do Salão Cristo

I
)'ror. Eugênio SI rebt.'. COIllO prekito I{ei.

municipallk .Iaragu;\ do Sul. o sr. .Io;in .. No Recire, o candidato Sigismundo
Il.úcio da Cosla.o.mo vice-prefeito c os I.u!z da Silva, doMDB. recorria da junta

i II v��adorcs à ('állli\rd Municipal, �elL'S apuradora geral do TRI � c à própria
i parllclpando ßvereadores·pcla AR I·.NA c(\rte, do resultadu em votos contados

Ile 5 pclo MDB. para oseu nome. Segundoele. centenas
devotos de pessoas semi-analfahetas,ao
invés de cravarem o nome Sigismundo
nas cúlulas ofràais o flZmlm erradamente,
escrevendo SUGISMUNDO.

Huníboldt,ondeseinformavadaaituaçlo
dos emigrad08 a1emlea,-neata regiIo.

Afora 08 visitantes, identifica_ apeDII
Leopoldo Janssen, entlo In�te do
distritodeJaraguá,don........de.JOimtle.
De qualquer forma, deYe lei' leYado boi
impressão dos emigrados aIemIea e_
descendentes, que c:ompueoeram ati
encontro bem trajadoeCOQl boe diIpoIiçIt\

Voltandoao pr6dio, deBCoomearmail
alguns ocupantes (a1&l doi ja citados aar
00. 3.67'2/3, p. 2, 26-01-199Z)que 0CU(I@I'8III
até a sua demoliçlo: a Coletoria Federal!
ali se localizou, o escritório do deputado
estadualArturMfllIer, oantigo escritório
de que faziam partecomolÓdOlRodoIpbO
Emmendoer(er(Rudi),�TbomIeDe
Adélia Doubrawa MfllIer.

Quando da�do POSTOi
KARS'IEN, entre 1946 a 1951, o .AIYII:
Karstenalupvaumaperteparamoradiael

•com ele 1IlOI'8Ya, tambim, o fiDido

Artut�·Guenther, pai dO eq., 0Imar P
Guentber, omotoriata Herbert F'1Idler
Lauro PomianoMti. .

FrItz ftIIl...... -11M
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ANOTAçõES'
Sopa de barro
A sopa de água barrenta misturada com fubá

passou a ser uma daspoucas opções de alimentação
das 55 famílias que moram na Aldeia das Datas,
em Berilo - município do Vale do Jequetinhonha
(MG). A região conhecida mundialmente como
o "Vale da Miséria". Segundo a Emater, a falta
d'água e de saneamento básico está levando os

moradores domunicípio a um estado de "calamidade"
na área de saúde. É lamentávelque as dutoridades
federais ainda não tenham socorrido, mesmo

peleativamente, opovo sofrido deAldeia dasDatas.
A "senhora" chamada inflação
Oministro da Fazenda, Gustavo Krause, garante

que os especuladores que apostarem "na maluquice
do mercado ou na esperteza do ativo imobiliário"
vao se "ferrar". Para aplicar o castigo no "menino

mal comportado", oministro disse que vai utilizar
os instrumentosclássicos - como a intervenção do
Banco Central. Krause quer crescimento e uma

inflação em queda; mas alerta que ogoverno deve,
termuito cuidado, na definição da nova política
salarial para evitar. que a "senhora" chamada

inflação dispare.
,

"E divertido mas não é brincadeira"
Uma campanhapara reduziroalarmante índice

de gravidez adolescente na Espanha chocou

profundamente os setores mais conservadores da
sociedade e escandalizou a Igreja Católica, por
sugerir que o sexo é divertido.
'A campanha, que' custou US$ 235 mil, foi

patrocinadapelo Conselho da Juventude efinanciada
peloMinistério dosAssuntosSociais. Ela enfrenta
resistência do "establishment"por levantaro tema

proibido (tabu) da masturbação. A Ministra dos
Assuntos Sociais, Matilde Fernandez, foi tachada
pelos espanhóismais conservadores de "maníaca
sexual".

Itamar & Lisle
Opresidente Itamar Franco quermorar com a

namorada.
Desde que se divorciou deAnna Elisa, há mais

de duas décadas, Itamar está sozinho em casa.

Agora planeja morar com sua namorada, Lisle
Heusi de Lucena, mas não deixou claro sepretende
dar contornos legais à uniao. Ele disse que'vai
consultar as filhas Georgiana e Fabiana, mas

adiantou que elas não aprovam o casamento.

Diplomação
Um dos pronunciamentos que surpreendeu o público

presente, foi o de Geraldo "Geba" Werninghaus do PFL
(Coligação Força Democrática): "Sou contra partidos
poluicos" . Geraldo declarou também seu apoio aoprefeito
nosprojetos de interesse de Jaraguä do Sul. Tais declarações
defato surpreendem a todos uma ves que há alguns anos
atrás segundo informações,foi lidereprimeiroarticulador

SISTEMA MODULAR. ()
dormitório inteligentetsob
medida) lia RUDNICK. Se

adapta a qualquer
ambiente. Você cria

,
dormitórios e escritórios
com harmonia perfeita:
Entrega em 10 dias.

Compre já e receba antes

doNATAL.

.. ��)tegioné,ll " '.:::/,:,:.:.::":::::,'-::�:::�:- . .'«< ,,')-: ":/: : . I

.
, .... 'Novoprefeito ouvesuqestöes '

·Victor Kleine reune

"São aspectos que nós, con.

integrantes do partido, dcvcrem«
considerar, haja visto que nos

vitória, além de ser a matcriahzaç.«
das aspirações populares, tflllll"'n
teve, a marca e o suor d"

companheiros do partido c dc outl '

aliados", sentenciou Kleine.
Com relação aos hoa;

espalhados pela cidade, bem CO!,.

as informações divulgadas
imprensa, Victor KkillG 11');" 'i

comentar nada, apenas 11ut"11

"até o momento não li/. 'k:d,:

comunicação oficial a qW'l!i 'i

que seja, apontando 1111111-;', "

minha equipe de g"l ',,1111 l <)Il l",
achar que é o momento certo ""

esta comunicação", finalizou 0111)',"

prefeito.
Ontem foi realizada a sokilld I

de diplomação dó prcfcito.vr
vereadores e suplentes eleitos.

Valdir disse amda que H�"<

lifcranças tlp partido (l Pj'( ";UUi>.,

sugenndo quc xc calldldnt'h';':" ck
buscou reunir forças em sua

comunidade pura viabilizar este

projeto; pois a uma em que ele mais
'

recebeu votos foi na Escola Lauro
camciro dc Loyola, queficanobairro
onde moru grandc "'parte de sua

I�lllilia c amigos,
.

Efe afirmou que 11:1,) ;' L ,'",

para o futuro. "Aind.: L'ilh ....

honrar l) compromisso q<!" <lC,l;','

de assumir com a pnplt!a"::lo Je
Guaramirirn. Cumprir tem minhas

obrigações para com os que !l!

elegeram é minha meta para
próximos quatro anos, É cour .

que rne preocupo no momento",
enfatizou.

'

LOJA aerlim APRESENTA
,

Loja Berlim - Antiga
Rainha do Lar. FOlie: 73-
0377 e 0467.

Guarammm - SC

executiva do PDS

ValdirBernardi

Segundo mais votado no partido

Guaramirim - o prefeito eleito
deGuaramirm, VictorKleine,reuniu
se na noite da última quarta-feira,
com a executiva municipal do PDS
(Partido Democrático Social). O

objetivo do encontro, segundo Vic
tor Kleine, "é trocar informações e

idéias com a cúpula do partido".
Tambémparticiparamdoencontro o

vice-prefeito e vereadores eleitos

pelo partido.
.

"Existe uma grande expectativa
em tomo dos nomes que o novo

prefeito de Guaramirim deverá
inidicar para integrar a equipe de

governo", disse durante a semana '

um correlegionário do PDS. VictorKieine: "Sem definições"
Entretanto o novo prefeito não

adinant nada. "Vou montar minha

equipe de governo com absoluta

tranquilidade e tenho muito tempo
para isso", afirmou ele.

Durante a reunião da executiva

municipal do PDS, o prefeito eleito
admitiu que procurou ouvir as

sugestões das lideranças do partido,
visando a composição da equipe de

governo.

Guaramirim - O mais novo

desafio do novo prefeito de

Guaramirim, será sem dúvida,
administrar o município, tendo

apenas três, dos nove vereadores
na Câmara Municipal. Um destes

três vereadoresé ValdirBernardi, 45
anos, comerciante estabelecido há
12 anos e que pela primeira vez

disputou uma eleição na cidade onde
nasceu,Guaramirim.

Filiado há 10 anos no Partido
Democrático Social (PDS), Valdir
Bernardi foi o segundo candidadto
mais votado, com 373 votos - cerca

de 3% do universo de eleitores -, ValdirBernardi,nrcadoreleito
psição que ele julga ter atigido,
"graças ao apoio integral de um fiel campanha.contribuindoernuitopara
grupo de amigos,' que, atingir-mos esse resultado",
decididamente, se engajaram na declarou Bernardi.
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1 PRegiona
dos remédiosassusteconsumidores

ilFarmácias optam por
::vendasconvencionadas
�, Guaramirim - Cada vez fica
i:.

J mais dificil para as pessoas doentes
I

l adquirirem
estes medicamentos

,

[ i,t para seu tratamento. Com a alta
: �

,

dos remédios e redução do poder
I aquisitivo da população, adistância
entre paciente e medicamento fica

j cada vez maior. As pessoas que
k �I mais sofrem são aquelas que tem
l 1\ que tomar remédios de uso

/'I' t contínuo, com - é o caso dos
r i cardíacos.
11

P
.

idéíi' r, ara se ter uma I Ia, uma

lL 'pessoaquesofredocoraçãoeque
,

I
já tenha feito uma ponte de safena,"
�deve tomar três remédios,

"Idiferentes por dia. Este�

1,l\antibiÓtiCOS podem somar no final
1de mês o total de Cr$ 764 mil - a

I
ilpreços deste mês.

. I
• f �\ De acordo.com João LUIz Rosa
t De Bem, proprietário da farmácia
em Guaramirim, isto pode ter sc
iiIrornado um problema crônico,

III
I

.

Atacado de alimentos

"Com tudo isso, os laboratórios
ainda estão com seus preços
defasados e por causa disto,
determinados tipos de

medicamentos, com defasagem Imuito alta, são produzidos em

pequena escala,Ocasionando a falta
destes produtos", declarou ele.

João De Bem, ressalta que a

busca de alternativas para tornar
facilitado o acesso das pessoas aos
remédios mais caros, é contínua.
'Temos criado convênios com

empresas, onde o funcionário tem

um prazo mais dilatado para o

pagamento; temos aceito choques
pré-datados, enfim tentamos de
várias maneira coneguir uma

adaptação às condições da

economia", afirmou ele.
Os sindicatos de trabalhadores

também já entraram na briga para
facilitar a compra de remédios

pela população. Segundo João De
Bem, os Sindicatos dos
Trabalhadores na Alimentação e

noMobiliário, pagam 50% do valor
dos remédios; o Sindicato do
Comércio paga 30% do valor; já
os funcionários dàs empresas no
vestuário, têm 15% pagos pelo
sindicato e 45% pagos pela
empresa. "Isto também constitul-:
se em uma alternativa para os

trabalhadores sindicalizados",
acrescentou João De Bem.

Para se teruma idéia do custo
dos remédios, o mais simples
antibiótioos usado para tratamento
,de amldalites, bronquites e
• infecções pode variar de Cr$ 39
mil a Cr$ 150mil. Para as farmácias

que têm de produzir alternativas
para os clientes, pesa muito o curto
prazo de pagamento, oferecido
pelo laboratórios.

Cesta básica mantém vendas
./

Guaramlrfm - Um rortc
I

termômetro que mostra a retração
Ida economia do País, está nas

í�endas, por atacado de produtos
'alimentícios e de higiene e limpeza.

I�
De-acordo com Salomão José

I

equech, atacadista estabelecido
m Guaramirim, "os cortes,
nícialmcnte, eram observados em

produtos .

para limpeza
fOnsiderados como exageros ou

�upérfulos - o caso de conservas e I
pebidas -, mas depois atingiram
todo e qualquer produto ncccssäno
,'� que tenha um similar mais

arato", afirmou ele. Segundo
lomão, as vendas se concentram
tualmente, em cima de 20

redutos, com prioridade para os
limentos da cesta básica,além de

,rodutos de higiene e limpeza,
i�is como: detergentes, sabão em
��, esponja, sabonete, pasta dental,
tc...

Dequech faz questão de

!essaltar' que "isto vem

contecendo nas regioes
eriféricas (bairros) e no interior
os municípios, região' onde
tuamos através de nossos

endedores. Por certo, osl

Sarney se viu um volume de

remarcações bastante grande, "no
entanto o poder de compra era

maior, já nos días de hoje os

aumentos até são menores, mas,
os salários estão arrochados",
destacou.

As espectativas para o final do'
ano são boas, segundo o atacadista
de Guaramirim. Na sua opinião
"esperamos melhora nas atividades
econômicas do País."

comerciantes que trabalham com I
um universo declientes com mais

poder de compra, podem até ter

outra visão deste quadro". Hoje
95 por cenur dos clientes deste
atacadistas (que atende 16

municípios da região) são

pequenos comerciantes de bairros
e de localidades interioranas.

Apesar disto tudo, Salomão,
Dcqucch, que fern 22 anos de

atuação nesta área - o que somado
aos tempos de seu pai José
Dequech, supera seis ��������������!
décadas de trabalho -, o

volume de venda tem se

mantido ao longo deste ano.
"sempre tivemos épocas de
maior movimentação e que
vai de dia cinco ao dia quinze

,

de cada mês, quando as

empresas efetuam os

pagamentos, mas em épocas
de safra agrícola também
vemos a aceleração das
vendas. De qualq.uermaneira
continuamos a tocar o

"barco", disse ele.
No tocante ao reajuste

de preços, Salomão lembra liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiique na época do governo

CASA PRÓPRIA.
-TORNE

SEU SONHO,
REALIDADE..

JUfzo DE'DIRElTODA 1f'VARADACOMARCADEJARAGUÁ'
DOSUL

EDITAL DE CITAÇÃO
o DOUTOR RICARDO JOS� ROESLER, JUIZ DE DIREITO DA 2-
VARA DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA
CATARINA, NA FORMADA LEI, ETÇ...

FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa e em especial dos confrontantes WILLY FEILER,
ADARCINO SABINO e herdeiros de LEOCADIA KUKLINSKI GALIANI,
residente em lugar incerto e desconhecido, que por parte da IMOBILIÁRIA
SANTAMARIA LTOA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CGC!
MF nO 83.949.52910001-83, com sede a rua CeI. ProcópioGomes de Oliveira, 99,
1° andar, nesta cidade deJaraguá do SullSC, através de seu procurador, advogado
dr. Robert Donath, foi requerida a presenteRETIFICAÇAO DEÁREA EDE
ALTERAÇAODEDIVISAS NOREOIS1RO IMOBILIÁRION° 5.22SI'J2, e
como o título do domínio não � preciso em suas metragens e confrontações,
sendo inclusive,omisso quanto a uma das divisas, razão porque a requerente
providenciou levantamento planimétrico do terreno, tendo o engenheiro civil
Aristides Panstein, encontrado os seguintes dados rurais, conforme demonstrado
na planta de situação juntada a05 autos, além de correspondenteAR.T., tomando
o terreno as seguintes confrontações atuais: - "Terreno situado nestemunicípio,
no lugar Jaraguã-Esquerdo, n� fundos do lado par da rua 8 - João Januário
Ayroso, distante 1.500 metros da mesma, com a área de 72.401,94 m2, sem
benfeitorias, fazendo frente em 149,50m, com terras deWilly Feiler eAdarcino
Sabino; travessão dos fundös em duas linhas, a I" de 54 m. com terras de Ingo
Schutz e a 2' de 154',90m. com terrasdeherdeiros de Leocádia KuklinskiGalíani,
estremando pelo lado direito em 419,10 m. com terras de Grêmio Esportivo
Juventus e Valentino Ruprecht e, pelo lado esquerdo, 568,00 m. com terras de
Spézia & Cia Ltda, "DESPACHO: R.H. Cite-se na forma ", E, para que chegue
ao conhecimento de todos os interessados ausentes e em especial aos confrontantes
WIlLY FED..ER,ADARCINOSADINO e heRleirosdeLEOCÁDIAKUKLINSKI
GALIANI, foi expedido o competente edital que será publicado na forma da lei
e arJXado no átrio do forum, correndoo prazo de quinze (15) dias para contestação,
querendo, a contar da publicação no Diário da Justiça, sob pena de serem tidos
como verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Dado e passado nesta
cidadedeJaraguá do Sul, aos cincodias doMêsde novembrode 1992. Eu,Sérgio
A Martins, Escrivão Designado, o subscrevi.
RlCARlXJJOSÉ ROESLER
Juiz deDireito

O.
IIID ...

PROGRAME SUAS FÉRIAS
..4".MaL Detidoro, 122, 2-11114tu,/_ 72.(J(J91 -,

72-0363.

Tarifas
Promocionais

AAgência Varig - Jaraguá do Sul comunica a
seus clientes que foiprorrogado o prazo de

vigência das tarifas promocionais atá
fevereiro/93.

o-
VA•••

•
•••
•

C"'..._,

Tarifas promocionais:
especial noturno, especial de grupo, cultura e

esporte, ecolögíca individual, doméstica de
estfmulo, vÔOS especfficos, ponto a ponto e

promocionais para senior e j1inior.

o MELHOR CARRO·USADO DA REGIÃO
Escort L - azul denver met, - 92
Del Rey GL - azul metálico - 89
Gol CL 1.6 - prata metálico - 92
Escort L - cinza jaguar per . .:. 91

,11<dE9JI Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Santana CL 2.0 -prata met, - 89

Av. Mal. Deodoro, 158 - Fone (0473) 72·1777

Santana CL - vermelho per. - 91
EscortGL- prata met. - 91
Belina Ghia - vermelho per. - 91
Chevette Junior - prata met. - 92
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Agênçi'a de Jarág�'ã'finãliza pröce�sq'l' que meíhöraàténdlmento
.,

• I I I , • I � I • I I' • ..

. \' .

Varig conclui informatização
Jaraguá do Sul - A agência de

Jaraguá do Sul conclui seu processo
de informatização e se enquadrou no
rol das melhores agências de

passagens e cargas aéreas do Brasil.
Agora todos os serviços são

computadorizados, o que permite
maior agilização e eficiência.

Todas as agências de turismo de

Jaraguá do Sul estão interligados,
ao escritório Varig local, que, com
seus sistema de computação, pode
acessar reservas de vôos, carros e

hotéis a qualquer parte do País e do
Mundo. Isto é possível graças aos

dois Terminais Varig (Tevar) que
estão ligados a um computador cen
tral e podem obter reservas e

informações de qualquer agência ou
hotel do Planeta que possuam o

mesmo sistema.
Finalizando seu processo de

informatização, aVarig local adquiriu
esta semana uma impressora de

. bilhetes, que permite maior rapidez.
Aliado ao sistema, a agência tem
uma impressora de mensagens que
se comunica com o Brasil e outros

países do Mundo.
Para melhorar ainda mais o

atendimento a clientes, a agência
anuncia para breve a transferência
de sua sede, que passa do segundo
andar para o térreo do endereço:
Avenida Marechal Deodoro, 122/
Centro, numa loja bem mais ampla e

confortável, cujas obras estão em

fase de acabamento.
O bom atendimento, aliás, é uma

característica das agências Varig que,
para isso, investem constantemente
no aprimoramento e reciclagem de
seus funcionários, que são

frequentemente enviados para
fazerem cursos em várias cidades do
País. Recentemte, os funcionários
da Varig/JaraguádoSul participaram
de cursos realizados em Porto

Alegre, São Paulo e Rio dc Janeiro.

Além de passagens, a agência
jaraguaense da Varig providencia o

. transportede cargas aéreasnacionais
e internacionais, tendo como clientes
grandes empresas de toda a região
N0i1e de Santa Catarina.

Patrões e empregados se reúnem na terça

Metalúrgicos ainda não
acertaram nova convenção

JaraguádoSul-Trabalhadoresc
patrões não conseguiram chegar a

um acordo coletivo da categoria nas

primeiras duas rodadas de

negociação, realizadas esta semana,

Segundo informa o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias Metalúrgicas de Jaraguá
do Sul, Jair Mussinato, "os patrões
estão intransigentes na negociação
de diversos pontos".

Mussinato disse que não sc

conseguiu acordo na totalidade das
cláusulas e em algumas de cunho
social. Os trabalhadores querem
reposição de 100% da inflação de
dezembro de 91 a dezembro de 92,
mais 10% de aumento real para
metalúrgicos que ganham até três

salários míni111"Os"e5% para os que
percebem mais de três salários
mínimos. Os patrões oferecem

pagamento de 90% do INPC do

período para quem ganha até três
salários mínimos e 6QOA! para ,os que
recebem acima desta faixa. Isto -

segundoMussinato - é umaproposta
inaceitável, "absurda".

Também há sérias divergências
com relação ao período do fim dos
trabalhos aos sábados. Os

empresários só aceitam negociar se

Jair Mussinato: "propostas inaceitáveis"

as horas de sábado foram
. compensadas nos dias de semana,

sugestão descartada pelos
sindicalistas.

Nova rodada de negociação está
marcada para a próxima terça-feira,

I às 9 horas. "Esperamos avanço", diz
o presidente do Sindicato dos'
Metalúrgicos, lembrando que os

trabalhadores estão dispostos até a

fazer greve, caso não consigam ver

atendidas suas reivindicações por
,meio do diálogo.

Amvali

Prefeitos discutem
assuntos da 'região

Amvali - A ídefíníção sobre o
índice de retomo do ICMS a ser

praticado a partir de 1993 foi um
dos pontos debatidos na reunião
de ontem na Amvali (Associação
dos Municipios do Vale do

Itapocu), realizada em

'Guaramirim, com a presença de
I •

representantes de Barra velha,
Corupá, Schroeder, Guaramirim,
Jaraguá do Sul e Massaranduba.

Idiretoria da Amvali. - fI O pagamento ou não da TaXi
de Iluminação Pública (TlP) fl"'l!�.
outro assunto discutido entre Q

presentes. Até a terça-feira, porén
'o secretário executivo da Amval

!AdejaimeReitznão sabia dizer s
Ia entidade fecharia ou não questä
Isobre o assunto,já que este pont .

Idependia de reunião qu!
,aconteceria na quinta-feira à noit

'com representantes da Feca

(Federação Catarinense do

Municípios); Procuradoria ct!,
Justiça do Estado, Prefeitura c 'I
Associação Catarinense de Detcs
do Consumidor, de Santa Cataria, I:
que se: encontrariam no Hotd

, ,

.Itapema, em Itapema.
.

.

;'

Câmara analisa projeto de 93
"<,..

Massaranduba - o prefeito defasagem verificada no

Dávio Leu encamínhouã Câmara orçamento de 92, em função da

de Vereadores a proposta 'inexistência de uma política
orçamentária do municfpio para econômica que possibilita uma

o exercício de 1993, quesoma Cr$ previsãomais realista dos futuros
32 bilhões. O projeto apresenta da economia brasileira, e por
um percentual de aumento de consequência, da; orçamentos da;
quase 1.130% em relação ao municípios.

.

orçamento de 92. Na proposta orçamentária
Dávio Leu explicou a apresentada, os setores que mais

considerável elevação pela r_ecebel�oyerb�§.s�o:�du�_çãqe
do Sul 21 a 27 de novembro de 1992

Cultura jcom Cr$ 6,7 bilhões) e
Transportes, Obras e Serviços
Urbanos (com Cr$ 9,9, bilhões).

O prefeito-eleito Odenir

Deretti, que sucederá Dávio Leu,': Os prefeitos eleitos que
foi convidado a apresentar lassumírão a partir de janeiro de

sugestões para a proposta 1993 também foram convidados

orçamentária enviada à Câmara para explanarem planos de

!deVereadores, jáqueaele caberá governo. Eles terão a incumbência
I as decisões sobre a utilização do ide já na primeira reunião do

erário público em 199:3: _ �próXÍ!l!o; 1l;D9_ elegeram a nova
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Dr.Walter·Batl•.'.......

Exemplos

TivemosnaRedeFemininade

Combate ao Câncer, em 12/11/

94palestrapromovidapelaAMJS
onde tratou-se de Oncologia

"

'canceres). Na oportunidade o
� I'

I
I dr.RicardoPoli, responsávelpelo

, sevico de radioterapia do Hospaal", �'"3'

SãoJosédeJoinville, assim como

os drs. Edson Campos, Cnstiane
Fabiane e Geraldo Cassô� que
fazemOntologia, além de discutir

se pomlenores do tema, nos deu

uma visão das dificuldades
encontradaspara instalar-se um
serviço âe

o

Radioterapiat
Quimioterapia.

Osobstáculossãomuitos.vão
desde o aspecto centralizador de

Florianópolis, que não apoia a

descentralização de serviços desta
natureza. Como também os

elllpecilhos burocráticos do INSS,
qu« além de não cobrir os gasto:
desta medicina, dita nuclear,
t1iliclil/iI o credenciamento do

I
: i serviço.

Acredito que só através do

I ConselhoMunicipal de Saúdede
I t� Ioinville, que está caminhando a
:

passos tentos, comparativamense
[

,

!, ao 1I0SS11 (' l'1II conjunção com os

). srrrctúrios til' saúde, é que se

podcrú implcmcntur este serviço,

1lf/!l'
jtÍ [unciona há dois anos

"

naqucl« cidade. É fundamental
o pllm '/arllKIIÚ, onde os doentes
,1 tÍ'1II qlle deslocur-scpara Curitiba.

, �, ESk/ cidade por sua vrz, jtÍ III/II
li quer aceitarpacientes dc.finu. 1111('

I: li 01lCI'/I omunicipio (C 'uritiba], visto

II II IIIftlici,�a está municipalimda:

III S"lu�àesexistem,como�
I� de um RcoiJs6rcioR demunidpios
fi ptJJ'(lpodermos tratardos enfermqs

!
jl que necessitam desta terapia,

! imprescind'�'el e carapara o bolso
do brasileiro.

f
•

'h É cimdo 110jornal do Con:..elho

fi R(:gümal de Medicina de setembro/
I

I:"
outubro deste (1110, que na IX

! CosferénciaNacionaldeSaúde (p
I
à 15/8/92),queSanlos-SPrecebeu

I 8 I'O({I:'I de louvor, pelo servU;vpl'f!Slodo
�l no lÍmbito da saúde. Baseado na

Il pllrticipação popular e nos
. ii dispositivo,.. consliluêionais,

,1 comeguiu fazer· um trabalho

�,; relel'lIl1te. Apoiando-se em

h lItivitllUle... pn:ventiva.'i e agilWuuJo
f os 1I0ve postos de saúde da cidade

'� (note, apena.,· novepostos desaúde

� - nós já temo.'i .dez - para uma

iI cidade Cl,m dez vezes mais
habiJanJes quea nosm). Dinami:rPu
a informatização, a Casa da

, Gestante Adolesantee talvez. omais
,{ importante, as ações de saúde, iodas

� elas!��m submetidaslfOConselho

I� MunlClpaldeSaúde.E umgrande
11 exemplo a ser seguido.

Anunc;eno

CP
CLASSIFICADOS

723363
Naofique defora

06.',

lf

Os industriais brasileiros, a

partirdomomento que se iniciou
a abertura do mercado interno à
economia internacional ficaram

preocupadas e logo procuraram
alternativas visando manter-se no
mercado interno e internacional.

Há razOes. favoráveis e

desfavoráveis a abertura do
mercado brasileiro ao estrangeiro,
porém o processo é írreversível,
Uma das grandes preocupações
do parque industrial brasileiro é
o fato de que este ainda não está
totalmente preparado para
enfrentar uma economia de livre
mercado pela falta de estrutura

tecnológica, pela deficitncia da

mão-de-obra, e pelo baixo poder
de consumo domercado interno..

Uma abertura de mercado à

participação da economia
internacional em todas as áreas

JOR B. de Campos
Advogado

produtivas resultará num processo
seletivo forçado das empresas
nacionais. Para sobreviver ter

poder competitivo de qualidade,
o produtividade e preço deverá o

industrial repensar todo o seu

comportamento industrial e

comercial. As empresas devem,

obrigatoriamente investir em

tecnologia, recursos humanos,l
educação para a qualidade e

produtividade, melhoria da

prestação e serviços e reduçãodo
custo de seu produto para ter

cOmpetitividade.
o Brasil é um pals com um

enorme potencial de consumo,

porem nomomento e a curto pram
o poder aquisitivo de sua

população continuará baixo e esta
consumirá por questão de!
sobrevivénçia os bens de consumo

A ética dojornalismo
Jornalista Moacir Loth -

Membro da Comissão de
)J:tica do Sindicato dos
Jornalistas de SC

dosJornalistasde SantaC.atarina,com
apoio da UFSC; deu um importante
passo neste sentido, imprimindo e

distribuindo o Código em forma de
livro de bolso. A FereçJaçao Nacional
(FENN) foi feliz ao eleger, este ano,
a Cömissao de Ética em pleito direto.

o Código vigente, embora necessite
de aperfeiçamento na sua t:SSencia dita
os mandatos para uma conduta

profissionai exemplar. AConstituiçao
de 88, que assegura pela Liberdade de
pensamento e 4e expressa0, reforça a

validade deste instrumento, que nao

possui poder de lei, e, sim, apenas
caráter moralizador e dei
conscientizaçao.

vitais.. Dal a necessidade das

empresas oferecerem produtos de
baixo custo e com qualidade.

Outro Cator que deve ser

considerado pelas empresas é a

descentralização de certas

atividades que resultam em alto
custo do seu produto final. Esta

descentralização deverá ser feita
mediante a terceírízaçäo de

seMços que podem ser executados

por terceiros a um customenor, e

exemplo da facção, serviços
desegurança, limpeza, jardinagem,
médico-social, jurfdico e outros.

A elevada carga de impostos e

contnb� tainbém preocupam,
e esperamos que haja uma

conscientização das empresas no
sentido_de pressionarem os seus

representantes polfticos para que
nlo aprovem aumentos de

principalmente ao poder de

compra da populaçlo.
Outro aspecto relativo ao

conhecimento das questões de
alimentação e nutrição pela
população, são também fatores

importantes para a nutrição de

algunsgrupos específícos com éo
caso da importância do

aleitamentomaterno e das prãtícs
do desmame, higiene no manuseio
e prepero dos alimentos, de

prevenção da anemia e de outros
distárb�os da nutrição, Faz-se,
pônatil(), Iiêcessário a ampliação
e difuslo desses conhecimentos
no sentido demudanças de hábi�
e comportamaltos pela população.

Todas essas considerações
chamam� a compleeidadéda

questão e, portanto, queremos,
Senhor Prefeito, propor-lhe uma

idéia simples, para começar o

enfrentamento desta situação - a

sua iniciativa, um posicionamento
seu, como principal Ifder da

comunidàde, em relaçlo ao Dia
Mundial da Alimentação.
É extremamente simples: um

ato pt\büco, na praça principa�
na rampa da prefeitura, num

,colégio, envolvendo estudantes,
professores, vereadores, Ifderes

poUticos, Uderes da área

empresarial (comércio, -indústria,
profissões, serviços), líderes de

trabalhadores, imprensa - onde
houver - com o objetivo de chamat
a atenção das pessoas para a

questlo nutricional e alimentar.
Se precisar, enviaremos um

roteiro-sugestões, algumas idéias
que

.

podem ser modificadas,
reduzidas, adaptadas às condições
de cada comunidade.
Comunique-se conosco:

Telefones: (061) 218�2721/225·
2583 - Fax: (061) 218-2586
BrasOia-DF.a

impostos, maS sim a adequação
.de uma política tributária
compatfvel com a capacidade
contnbutiya das empresas.

Quanto mais as empresas
retardarem o infcio do processo
de modernização de seu parque
industrial, _mais dificuldades
.enfrentado para continuarem
participandodomercado. É hon
de mudança a nfvel mundial em
todos 08setores,polfticos,sociaJ,
valores e também na área da
produçlo e relação com o

consumidor. Por isso é preciso
mudar para Dlo desaparecer do
mercado. Mudar
empresarialmente requer
sacrifIdos, esforço de recomeçar,
investir em tecnologia, pessoal,
treinamento, marketing, vendas,
qualidade e produtlvidade.

.

Assessor doMA.
o

dirige-se aosprefeitos.

Omomento não poderia ser mais

oportuno para destacar e refletir um

pouco sobre o Código de Ética do! Em relação ao jornalista, o Código
o Jornalismo PfOfissional, aprovado no

fixa, entre outros deveres, a dívulgação
Congresso Nacional de 1985, e hoje

de todos os fatos de interesse público,
em vigor no Brasil. A questão ganha

a defesado livre exercícioprofissional,
reIevancia diante do papel fundamental

a necessidade de valorizar, honrar e

ora exercido pela imprensa brasileira I
dignificar a profissão, bem como fazer
frente ao arbítrio (lo autoritarismo e à

que, praticando um jornalismo íntegro
e dc qualidade, contribui decisivamente opressão. O jornalista, estabelece o

para a nll1solidaç,io da democraciae Código, tem o dever de combatere

trunstormaçäo da realidade. A ética
denunciar todas as fcrmasdc corrupção,

profissional do Jornalista e dos meios
e não pode concordar com práticasde

dc nununicação n:10 pode timnar-sc à perseguição ou _descriminaçao por]
área cspculica; dL'VC ser difundida junto

motivos sociais, polfticos, etc.
a pc, lpU laçaI l, paraque ela possa cobrar, O Código também rolhe o janalfita
e fiscalizar o seu cumprimento. I

de realizar a cobertura jornalfstica,
pelo örgäo em que trabalha, em

A Comissão de Ética do Sindicato
I

ínstítuiçöes públicas e privadas onde
seja funcionário, assessor ou

empregado, devendo igualmente evitar
a divulgaçao de fatos com interesse de
favorecimento pessoal ou vantagens
econômicas. O jornalista tem que
garantir o direito de resposta, e ouvir
sempre,antesda divulgaçaodos ratos,
as partes envolvidas em caso de I
informações nao comprovadas nem'
suficientemente demonstradas. E cabe
ao jornalista prestigiar as entidades

representativas e democráticas da

categoria.
O que fizemos, na verdade, foi

destacar alguns artigos e aspectos do
Código.Aimportânciadoassulitonao
se esgota numartigo, num seminário,
num livro, muito menos no próprio
Código.
.

A ética é um \;alor permanente
que, além de discutido, deve

serlpraticadonocotidianodecadapessoa.
No jórnaJ, em casa, Da escola, no'
Governo, no Judiciário, na rua...

.

E Cl imprensa, cumprindo seu dever,
produziu e difundiu liçlies de ':tica

profiSSional para Illda a sociedade!

Segundo o Código, as empresas ê
os jornalistas ttm o dever de primar
pela divulgaçaoda informaçao precisa
e correta; por sua vez, a prestaçao de
informaçOes pelas InstituiçOes, púbücas
ou privadas, é uma obrigaçao social,
nao podendo haver ohstrução ou

censura.

Renato Moreira
Assessor pessoal doMinistro da
Agricultura e Reforma Agrária:
A fome, associada à desnutrição

constitui um dos rnais graves
problemas brasileiros. É sem

dúvida, o mais constrangedor.
Afeta crianças, adultos e idosos,

o em todas as regiões.Mas é a criança
a que mais sofre suas

consequências. Não poupa a

criança, nem mesmo antes deseu
nascimento. A desnutrição dentro
do útero materno, é a causa mais

importante do peso de nascimento
abaixo do padrão verificado em

nossas crianças.
Adesnutrição � uma importante

causa de mortalidade na infância

(principalmente por sua associação
com doenças infecciosas); do
atrazo no crescimento da criança
e do jovem; das dificuldades no

aprendizado escolar (repetência
e evasão) da deficiência na

capacidade produtiva do

trabalhador, além de contribuir

para a queda na expectativa de
·vida.

Embora a pobreza seja a caua

básica da desnutrição, estando,
portanto, relacionada às questões
da distribuição da renda, acesso e
uso da terrra (zona rural), acesso
ao trabalho (zona rural), não se

pode negar que as �údanças nas
cOndiçOes de vida e saúde

(habitação, saneamento básico,
alimentação, cobertura de serviços I
de saúde e educação) terão um

impacto importante na reduçlo
do problema.

A produção de alimentos é
ouU'O Cator de grande importancia, ,

embora por si sÓ nao garante que
a distribuição seja equitativa dentro
da popula�ão, pois o acesso e

consumo de alimentos estão

ligados a
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PMcontinua comblitz
nas ruas de Jaraguá

I em dia com o seguro-obrigatório. Os Núcleo Catarinense de Criadores de Mangalargas organizam passei
valores da indenização vão de Cr$
1.913.392,00 (para despesas médicas) p

"" - .,

M IaCr$9.572.202,00(parainvalidezou I romoçao reune anga arga
�� .

II Cavalgada
.

.

J.araguá/Rio
dos Cedros

· IJaraguá do
'

Sal - Até a

manhA de

quarta-feira
.

(18) aPolicia
Militar havia
abordado 55
veiculos nas

• u a s

primeiras "blitz"de trânsito na cidade.
,Deste total, três carros foram
.

apreendidos e seis notificados por
estarem sem lieencíamentos,As "blitz"
continuam por tempo indefinido e se

,Iltemam por vários pontos do centro e

bairros de Jaraguá do Sul.
A Policia Militar pretende com este
trabalho motivar a .regularízação de
veiculos em atraso ou sem a

documentação obrigatória. A PM está
sendo rigorosana verificaçãodoseguro
obrigatório, chamado PPVAT (Danos
Pessoais em Veiculos Automotores).
Porque,narealidade, oquemuitagente
não sabe é que ele é um direitode todo
cidadão.Qualquervitimaenvolvidanum
acidente de trânsito (pedestre ou

condutor)podeentarcomumpedidode
ressarciamento pelas lesões corporais
sofridas se os motoristas estiverem

-

..

i Os condutores de walk-machine e

ciclomotores trambém estão na mira
dapolicia, porque,em grandepartedos
casos, os motoristas são menores

(portanto não possuem habilitação)
ou andam sem capacetes. Os dois
casos contrariam regras de trânsito
vigentes e os veículos são cabíveis de
apreensão.

Conheça o código de trânsito
[pelos telefones 0473 - 72-3800
comRoberto, em Jaraguá do Sul
0474 - 22-8113, com Luciano, e
Joinville ou ainda pelo fone 047
- 86-1002, com Osvaldo na Fazen
Vale do Sul, em Rio dos Cedros

O diretor de eventos do Núcl
Catarinense de cavalos da Ra

Mangalarga, Roberto Breithaup
informa que não será cobrada ride inscrição, apenas serão dividi
as despesas entre os participantes.1
"A intenção é promover
confraternização e íntegraçã
entre os criadores", explica.

,
Segundo Breithaupt, a críaçã

de Mangalargas vem crescend �

em todo País, principalmente pel
.

vantagens que o cavalo oferece
como comodidade, bonito port

·

e utilidade tanto para lazer com

I
trabalho. "Éo cavalo do peão e d
patrão", completa. Um bo

lexemplar da raça tem alt

valorização no mercado, custand�:hoje entre 15 a 20 milhões d

I cruzeiros.

Jaraguá do Sul � O Núcleo
Catarinense dos Criadores' de
cavalos da Raça Mangalarga
realiza nos dias 28 e29de novembro
a II cavalgada Jaraguá/Rio dos

Cedros, que deverá reunir

aproximadamente 60 cavaleiros
de todoo Estadopara um passeio
de confraternização com percurso
de 50 quilômetros (ida e volta).
A recepção está marcada para

este sábado às I1h30min, na

Estrada Rio da Luz (salão
Hornburg). As 12 horas será
servido almoço

.

para os

participantes, que nuciam a

cavalgada às 13 horas.
O trajeto passa por caminhos

bucólicos, subindo por Rio Ada
atéAlto Palmeira. A chegada em
Rio dos Cedros, localidade de
Palmeiras está prevista para às 18
horas do dia 28. Os cavaleiros

pousarão na Fazenda Vale do SoU
Haras Paulicedros e retornarão a

Jaraguä do Sul no domingo à tarde.
As inscrições podem ser feitas

IInfrações em que cabe a

lapreensão do veiculo
1- Transitar sem estar devidamente
licenciado - (Grupo I);
_- Transitar sem ter pago o seguro

obrigatório - (Grupo Il);
- Transitar com alteração de cor ou

outra característica do veículo - (Grupo
In);
- Transitar com veículo em mau estado

de conservação e segurança - (Grupo
In);
- Falsificar o selo da placa (lacre) -

(Grupo In);
-Coletivo-ônibus com vistoria vencida
- (Grupo In);

- Alterar cor(es) equipamento/'
localização do sistema de iluminação -

(Grupo In);
- Utilizar faróis com foco dirigido para

·
trás - (Grupo fi);
- Transitar com veículoutilizandocomo
combustível gasogêneo sem constar

no CRV - (Grupo I);
.

- Transitar veículo estrangeiro, com

permanência temporária, executando
serviço remunerado - (Grupo I).

- Cobrar acima databela - táxi - (Grupo
fi); _

- Dar fuga a pessoa perseguida pela
polícia ou clamor público - (Grupo I); .

- Retardar propositadamente a marcha
do veículo ou seguir itinerário mais
extendo - (Grupo Ill),
Infrações em q1ie cabe a

apreensão do veiculö e da
eNH·
- Dirigir sob efeito de álcool ou

substância tóxica - (Grupo I);
- Disputar corrida por espírito de

.

emulsão - (Grupo I);
.

- Promoverouparticiparde competições
esportivas semautorização - ( 5xGrupo
I);
- Efeutar transporte remunerado

quando o veículo não for licenciado

para este fim - (Grupo I);
- Efetuar transporte de passageiros
tratando-se de veículo de carga sem

autorização - (Grupo fi»;
- Violar o taxímetro - (Grupo Ill).
Infrações em que cabe a retenção do
veículo
- Transitar com carga excedente da

lotação e fora das dimensões e n° de

passageiros superior ao CRV, sem

autorização - (Grupo fi);
.

- Transportar carga arrastando-a 1-

(Grupo Ill);

· Transporte escolar sem registrador
de velocidade (Tacógrafo) ou com

registrador defeituoso - (Grupo Il);
· Produzindo-fumaça em níveis
superiores ao permitido pelo
CONTRAN - (Grupo Ill);

· Transitar com veículo com defeito ou
falta de equipamento obrigatórios -

:Grupo Ill);
· Transitar com deficiência de freio -

(Grupo Ill);
· Transitar sem sinalização, com carda
excedente e perigosa - (Grupo IV);
- Usar descarga livre ou silenciador
insuficiente ou com defeito - (Grupo
Ill);
- Não portar documentos exigidos pela
lei ou regulamento - (Grupo IV);
- Derramarna viapública, combustivel,
lubrificantes ou carga que está

xabspOrt&udo ou consumindo - (Grupo
In);
- Usar aparelho produzindo som/ruído

queperturbeosossegopúblico-(Grupo
nn

Valor das notlftcações no

mês
GrupoI : Cr$ 545.017,00
Grupo n : Cr$ 363.345,00
Grupom e-s 272.875,00
Grupo IV: Cr$ 218.607,00

brlrações .em que cabe a

apreensão da CNH
- Entregar direção do veículo a pessoa
não habilitada - (Grupo I); Prefeitura garante

a limpeza do riachoSesi

Abertas matrículas para creches Ilimpeza em vários pontos d

·cörrego,o secretário garantiu ao
.moradores que este trabalhé
ldeverã ser refeito, inclusiv�
!manualmente.nos locais de difící
·

acesso, já nos próximos dias.

I . Providencia� a tubulação d

nacho (que exibe esgoto a cé
I aberto). entretanto, é um servi
Ibem mais complexo, que precísê
I \ f
: de estudos técnicos profundo .

'porque a região é de terren ,

irochoso, e muitas residência
.foram edificadas sobre lajes d

pedra.. "Para instalarmos tubo
teríamos que alargar e afundar
terreno, contudo isto colocaríí
em risco as estruturas das casas

explicou o secretário de obr
acrescentando queé impossívell .

. .

ilizado nesta I

Jaraguá do Sul - Ao ser

informado que o CORREIODO
POVO publicaria matéria sobre
a obstrução de um riacho que passa
entre as ruas João Planinscheck e
José Emmendoerfer, o prefeito
Ivo Konell convocou o secretário
de obras, Volnei Buzzi, para juntos
visitarem o local.

Avisita foi realizada na quínta
feira, dia 12, segundo informou
sua assessoria de imprensa. Na
ocasião, o secretário de obras,
comentouque durantesua gestão
o riacho 'foi dragado e retificado
luas vezes, admitiu, porém, que
em alguns lugares amáquina tem
dificUldades de acesso, devido a

existência de construções muito
próximas ao leito do riacho.

. .

Foto: Arquivo
RegiA� - O Serviço Nacional

da Indústria (Sesi) está. abrindo
matrfculas para seu Programa de

Desenvolvimento Infantil, que
'atende crianças, em regime de

.ereene, dos 3 aos 6 anos de idade,

I'nas cidade de Jaraguá do Sul,
,Guaramirim e Corupá.

·

Em alguns locais as inscrições.
já encerraram. As matrículas em

'Jaraguá do Sul poderão ser

'efetuadas no dia 26 de novembro

i (paraalunosantigos) e 27/11 para
novos alunos, no Centro Social

: da Cohab, no bairro São Luiz

:Gonzaga, em horário comercial,
. :na igrejacatólicadoconjunto.No
.

bairro Vila Nova, as inscriçoes
. .

t

Programa de Desenvolvimento Infantil atende �lianças de 3 a 6 anos

próximos, respectivamente para 'Santos Anjos.
novos e antigos alunos. Em Guaramirim as inscrições

Em Corupá as inscrições devem devem ser feitas nos dias 20 e 23
ser feitas nos dias '1.7 e 30 de Ide novembro, no Centro

Comunitário Menino Deus,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I AniversaríantesdaSemanal :

Ola 2t/11 - Alfredo Horst, Alfredo

BAumle, Ivone Mascarenhas Schiba, em
Curitiba; Joio Maria de Godoi, Priscila

jMorain Silva Moura, em Curitiba; Mérci
1 Franke de Mello e Antonio Carlos
.

Zimruermann, em Guaramirim.

Dia 22/11 - Camilo Andreatta, Anninda
Küster, Ceolíria Meurer Mannrich, em

Atalanta-SC; Celina Winter Bartel, em

Ponta Porã-M'I'; Orlando Panstein,
Esmeralda Schmitz Vegini, Rogaria

.

Krüger e Leandro Karsten.
, DIa 23/11 - Zulmira Coutinho Müller,

. Regina de Fátima Morbis, Odila Pirmann
I
I Souza, SidôniaZilsGielow, HeinzRodolfo

, : Kolhbach e Cecília Karsten.

I '1 Dia 24/1 t - Carolina Freiborger. Herbert
1 Schneider, em Rio do Sul; Selma Brulms,

I
: em Joinvil]e; Jorge Nicolau Hlack, lIana

�' :1 Mércia Stüpp, em Blumcnau; José Jorge
i Idos Reis, Lauro Fuge! e lsolde Schmidt.

,,[IDIa 26/11 - IIcrminia Tom ascl li,
r �rCatarina Scheuer. Alcssandro Alcides
r Gonzaga, Catarina W. Kitzherger.
, Catarina Holler dos Santos e A lcssandra

Cristina dos Santos.

� .,I,pla 26/11 - Osmar Duarte, <':111 Joinvillc:

" ;'De..rta Lcssmann Maria Irma Tomclin,
I'Geraldo Wcrninghaus e Holandu

. j:l\farcdino GO�IÇlllv�s.. ..

�. I)ill 27/11 -- Juli" Ferreira Filho, Artur
" IIPorath. Isc Norma Joenck. Tcrezinha

�. !Glowatzk i, Gcrhard G<.:org I lcnnann, <':111

rCorupá: Cláudia Mehlcr, Fernando lhlcn
l-emandcs. Oswald« Pereira e Mairinn

"

}'i<.:rgutz Stinghcn.
,

' .

IDl\RPE
-'j, ....AÇAofIIIJ DA MALHA

i; íII !I-----------! I

j :":'0---�--�-�---,t---� . -N1ODAS

..t � CALÇADOS PARA
• " TODA A FAMfLlA

: � Av. Mal. Deodoro, 183

. � Fonp.:.72-3585 .'

,

Av. Mal. Deodoro,3J9
Fone: 72-3985

�I �IZARD
Dr. EdsonCarlosSchulz

'1'

erde & Jn N

ormaçoes
Blondie's

Birthday
As loiras,Alaire
GiseleFrancener

completaram /7 e

/6 anos

respectivamente,
IIOS dias 12 I' 1,-1 de

novembro e

comemoraram em

casa com os pais,
Abrão (Adelaid«
.\ 1.) I' 'rancener.
.\ tuito SlIce.HII e

.li -li ('11 II II lcs IÍs
t/'!III/s.

Batizado
! Aconteceu no último dia J5,
o batizado do lindo menino
Jean Carlos, fi/ho do
distinto casal Liberto
(Lúcia) Pommerening. A
çerimônia do batismo foi
realtzada na Igreja
Evangélica da Ilha da

f.;igueita, pelo pastor
Carlos E. M Bock, tendo
como padrinhos a jovem
Crtstiane Porath, sra Hilda
Maia..sr. Aldo Bortolim. sr
Frttncisco Giovanela e o

ca.�al Udo (Irmgard
(;0 ttzke) Drews.

\

1 a Noite Country
.

I' d. STUDIO FAI acenaram lia môsca, a l"Noite
Os comll1llCa( Of('S a.

• ' alera ao
( 'OIl1Itn'foi um verdadeiro sucesso: o touro meca",�� 17ou•a �

(a)delÍrio, com a escolha domelhor cawboy (eowgiri) e. etromeo I'. und b bedor de cerveja 110 gorgo o e a

/)estaqlle./amhém para o mats rapi o e

t nde
escolha da garota COII1l/1')'. Opúblico ?os�a de eventos c;�� e, o

.

participa efetivamellle. Parabéns
a turma da Stu 10 "

Bodas de Ouro.
Sclmiro Nicolodclli c Ottilia
Rubini Nicolodclli, festejam no

próximo dia 21, suas Bodas de

OUnl-,com missadeaçãode graças
na Igre.ia Nossa Sra. das Graças

. (Barra do Rio Cerro), ao lado de

seus filhos (Miriam,Luiz,Carios,'
Marlene e 'Gilberto), netos (
Thiago, M· Augusta, Amílcar,
Anderson, Adilson, Michel,
Gusta,'oeFelipe) emuitos amigos.
Congratulações,

Shows ao ar livre
Estão realmente de parabéns o GARGAMEL e a STUDIO FM pela
iniciativa de promover shows ao ar livre para a juventude jaraguaense.
Tornou-se a nova coqueluche de nossa cidade. Continuem assim
rapazes!

Vídeo Endoscopia Digestiva
(Estômago e Intestinos)

Ultrassonografia Geral (Ecografia)
Gastroenterologia.

Rua Jorge Czerniewicz, 84 - Fone 72-1109

·Convênio com Unimed -

Banco do Brasil - CEF - IPESC.

RESTAURANTE E PETISQUEIRA

'ZINHO BATISTA'
Espeacilizado em frutos do mar,

Aberto diariamente para almoço e janta,
Quarta e Sexta: SOPA DE PEIXE

Rua mPres, Epitacio Pessoa, 279, esquina
com a rua Cei. Emílio C. Jordan

Jaraguã do Sul - SC

INSTITUTO DE IDIOMAS
QUEM FEZ FALA BEM

Fone:: 72-02941.

I

I

FONE 72-2689
Av.Marechal Deodoro,601
Jaraguá doSul·SC

Dê IIPrêmio Plus"

�
.

·"i_RT'ceS
Toda Linha Arno c Faet

Fogões, lavadoras, secadoras, refrigeradores,
"

-freezcrs e muito mais.
.

Venham nos fazer uma visita.
Venham conferir'

. - . - - - ,- - - - - -

- - - - ... - - - - - -

=-=* *_tr *
�__ •••I"'dIIL

'"'=�� .Av.Marechal Deodoro." "

.

� FONE 72-2619 Jaraguá do'...·se

A'melhorforma depremiar
Bom desempenho, qualidàde eprodutividade�

. \
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DESTAQU'E COMERCIA[

NOME:ARNOBEBER

UMIDEAL:Montarumaredede lojascomprofissionaisbem
treinados em relações humanas. Hoje em dia, a tendência do
mercado se volta ao trabalho em equipe coadunado com o

comportamento dopúblico consumidor

UM CONSEL:a:o: Procurar atuar profisionalmente e

individualmentecompersonalidadeehonestidade.Nonnalmente
omau profissional éumamápessoa
UMARECEITADESUCESSO:Asoportunidadesaparecem
com pouca assiduidade e o empresário precisa estar atento
para valorizar o que é bom de fato, sem ter medo de correr
riscos

o, CONVERSATION

.. . deD.lAurita

'flores em terrenos

itot/oscomo intuito

a nossa cidade.

pressuposto, D.
àobra esemeou

letomentevago,
A transformação

mt« notada e

seloca/iza oterreno
aleapena conferir
bicicross eskate que
oferece à jovem

Super
Promoção

Noite do Hawai
A Associação Atlética Banco do

Brasil, promove no próximo dia 27
a tradicional Noite do Hawai, nas
de pendências do Clube Atlético

Baependí, com início previsto para
22h30min. Vendas de mesas no

Banco do Brasil ou reservas pelo
I telefone72-3444.

cesa,mas de âmbito
CIRCES (Círculo
ai de

, Pesquisas
Espirituais), já está

aguá do Sul e região
núcleo local.

O Colégio Divina Providência,
promove neste sábado, na

Marrakech, o concurso Garota
Bum-Bum Nota 1000, promoção
Agência Nova Idéia.

Marechal Deodoro,819

Sorvetes em embalagens
de 1 a 10 litros ou em mono-porções
Por encomenda: bolos, tortas geladas

e copo Sundae
* Recepções em geral

HORA DE
OCAR' SEUS
ANOS EM
'PRÁIICA.

Façauma
assinatura do '

. CORREIODO

�ovo
e receba em

ada ediçllo a mais
onitaHISTÓRIA

,DE.JARAGUÁ e

regillo.

[FAX 72-0363

-VENDE-ALUGA

BreilllaMpt. 92 (tlefronte fIO

Rio CbIbe de Campo)
'.. (on3) 12-25N
J."".,doSIIl- SC .

ajucentude local assisitirá a ú/tim
etapadoGarotaStudio, versão 92.
festa, que será realizada no Salã

Paroquial, promete. Sábado, 21

Agende.

Finalíssima
Preparam-seosbastidoresdagrand.
final do concursoGatota Studio, e
grande evento dia 4 de dezembro, 11

Marrakech. Giane Jacomini
recentemente classificada para
Garota Ipanema 93. passa afaixa.

�L
Joziane Bramorski,
descontraidamente
bela!

Toneladas
.

Não se sabe qualltos mil quilos d.

papeldepropagandadascolsultasd.
Dona Thereza ('Amigo Leitor - Nã

joguefora estefolheto. elepoderá se

útil a você, umparente ou um amigo.
Atendendo a diversos pedidos, est
atendendonesta cidadeaBenzedein
Dona Thereza... '? osjaraguaensesj

,

. 1

receberam, quer transitando pela
calçadas do centro da cidade, que
observando um papel fixo junto d.

pára-brisado carro.Magia gráfica.
Na Festa das Flores
Dia 17 de novembro tivemos a

solenidade oficialdeabertura da 54a
edição da Festa das Flores, em

Joinville. Paralelamente, aconteceua
abertura da 3aExposição de Artes
Plásticas Catarinense - ExpoJlores,
sob o tema "O QUE COLORE O
VERDE". Orgulhosamente,podemos
dizer da presença de três artistas

plásticos jaraguaenses naquela
exposição. Maria Helena Feldens,
Maria do Carmo Jahnke e Cali, três
talentosos nativos, que tiveram seus

trabalhosselecionados. Talsalão tem
vor objetivo promover a integração
dos artistas atuantes através do
inbtercâmhio de técnicos e de
tendências artísticas. Os inscritos

puderam apresentar obras em

qualquerestilo,forma ou linguagem,
atravésdapimura, desenho, garvura,
tapeçaria, porcelana, cerâmica,
fotografia. Arte, sublimação da

cOlldiçãohumalla!

CorupOJldo
Naparadisíaca·tetradascachoeiras,

Hamadrtades
Agradoudemaisagaleradestabanda
no domingo último, 110 Gargamel.
Repertórioeclético, segurançaeswing.
Adiante, moçada!

Garota Ma"akech
Sexta, 20, escolha da representasse
idaquela casanotuma nos eventosdo
próximo ano. Opção a mais. No
sábado, escolha da GarotaBumbum '

INota 1000. Inusitado!
.

Aniversário
Beijão para Daniela Staats, pela
passagem de mais um alio. Dia 22.

Em tempo
Os artístas plásticos de Jaraguá do
Sul, Du (Maria do Carmo) e Cali

conseguiram, respectivamellte, um

segwldo lugare umamençãohOllrosa
110ExpoJlores. Demonstraçãode talento
e qualidade recollhecida pelo juri.
Parabéns!

No Kamisão já é Verão

.

Para homens e mulheres de bom gosto
i Avenida Getúlio Vargas, 55

"Amais nova opção da cidade"
Você está convidado a conhecer as d!!lícias do rodízio

de pizza e lazanha
Atende de quarta a domingo (a noite)

RuaMal. Floriano Peixoto, 79 - em frente àMarrakech

......Jar.aguá do Sul�.�!1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PRQClMiAS.DE CASAMENTO,
MAIlGOT ADELIA GRUBBA LEIIMANN. 0fidI1 cio'
Reprro Civil cio I· DiIIriIo dac- de Janau' cio Sul,
EItacIo de s.... c.s.rm., BruiI, faz .... que�_
emCllt6rio exibiDdo oe etoa......oe exiaicIoI pela Lei, •
fim de Ie babilitanm para_. oe ......:.
EDITALN- 11.534 DE 10.11-ft
JOACY SI!:BAS11AO DA SILVA E GLEIDE IUDGIANE GUIAIlTII:
LENGENBIRG
Ele. brasileiro, IOlceilO lOnIfÍIO, deN_ .... - Ma....
MilwOen� do.iciliaclo e te .. na JoiavIIIe, t.717._ VIla
Lai... fill10 deSebutiloJoli da Silva eJIdi.. P da Silva -

EIl, laIIIeiD, lOIteiJa,UIeII, lIAIIIIaI eleCIIopiariüo, 1_

e raideate .. na Heariq� Piazera, 214. aata dcIade, fiIIIa eleNelloa

t.eaanberJ e EId MaeaUclo o.Jane t.eaanbUJ
mrI'ALN-1U35 DE 100U-ft
PAULOWlZSCHOrz EROSANGIIAMAIlIAWft'

Ele, bruiIeiIO, IOIteiro, coeaemute, ....... de Boa ViIta do� I

RioOnadedoS.1, cSo.iciliadoe relidnte ..naAclolfoTn.........
dclade, fiIIIo de Erao RoqueSQllz e ElvinOll.&.SQllz
Ela, brulleira, 1OIfeira, auililr Id.iaistnlivl, ....... de 1j1lf. Rio
Oraade do Sul, cto.ieiIiacIa e relidnte .. na AdolfoT� ....

dcIade, fila deRoqueAniIdo Lu.R e 0lIac1a UH Luft -

EDITALN- 1U�DE ll-l1-ft
WJS MARCIOMAR11NI E NIUANEBAIl11l
Ele, brulleiro, IOIteiro,wadeclor...tam de LufaAMI, aale&tido,
domiciliado e raideate .. na Tutilrlo, 126, .... cidade, fiIIIo de
ArGUOMarliai eNairMarliai -

Ela, brulleira, IOlteira, proIemora, ..tarai de LufaAMI, aale&tido,
do.ldlilcla e raideate .. na Joio J..úrio AyrotIO, 3.008,_ JJÚ
Elquerdo, aesta ddade, fila de At;yr ZappeUiai Ba,.. e Maria Marta
lCIOiIcIa Ba,.. -

EDITALN-1U37DEU-ll-ft
MILTON BOLDUAN EUJCJMAIlADEMOVRAADIUANO
FM, baIiJeiro, lOIIeiJv, opeário, ....... elePa.,BIuco,PuIú, ....idWo
e raideate aa BR-2BO, XIIi. 71. _ta dclade, 61110 deHartwi,Dold...
eOlp do Nudmuto I.opea -

Eil, bruileira, IOlteira, do lar. liltural deCuritiba, Parad, dOlaiciliada
e _ideate aa BR-2BO, Ka 71. _ta cidade, fila de Joli Adriaao e

VelODica de Moura RodJa -

EDITALN-1U3IDE ll-l1-ft
DIONKS ZMORAEDtBoRAWCIANE11IOMAZI
Ele. brasileiro, aoIteiro, fotolitcSpafo, ..tarai de SaDto Cristo, Rio
OraDde do Sul, cIomldlÚldo e raideate .. na LuizOoua. AyrQIO,
285. em J""-Elquerdo, Desta cidade, filia0 de Joio Zmora e I..i...
Podkowa Zaiora -

Ela,brasilei"'lOlteira,openrla. ..turaideHoiizolltiDI,RioOraDdedo
Sul, domic:iliada e _ideate aa na Joli Nar!oçll, em Jp-Elquerdo,
aesta c:idade. filha de Erli nomazi eLi_ A1telllaofeD Tbomazi -

EDITAL N-1&539 DE 11-11-92
AUGUS11NHO FLOR DASILVA E EDILEIAMARIA FONTANA

Ele, brasileilO, IOlteiro; openrio, lIatural de Oaruva, lIeste Estado,
domic:i1i.doe _idellte II' rua Frallc:isooStillpell, 239. e.mSam doRio
CeflO. lIesta c:idade. filia0 de JOIO Flor da Silva e Marna Flor da Silva -

Ela. brasileira.lOlteira. ope�ril,lIatural deJara",' doSul. domic:iIÚlda
e residente na rua Franc:iIOOStill&hen. 239. em Sam doRioCeflO;aesta
cidade, filha deOttavio FOlltalla eCecilia FOlltana -

EDITAL N-1&540 DE 11-11-92

EDSON ROMIG E ROSVITI'E JAEGEJt:
Ele, brasileiro, IOlteiro. c:omerc:i'rio, natural dePomerode, nesteEstado.
domiciliado e residellte na rua Bertha Weer,e. em Sam do Rio Cerro,
nesta ddade. filia0 de Lavino Romig eOlga Romig -

Ela, bJ3Sileira, solteira, c:omen:Wia, natwal deMaripa. Paraá, domiciliada
e residellte n. rua Frallc:isoo Hrusc:hb, 942, em Jguá-Esquerdo, nesta
c:idade. filha de Adillo Reia.ldo Jaeger e Oc_Jene Jaeger -

EDITAL N-1&541 DE 11-11-92
LAURO LEANDRO ARL E JORACI DA COSTA

Ele. brasileiro, solteiro, metalúrgic:o; natural deCoru"" lIeste Estado,
domic:i1iado e residente lia rua Joio Doubrawa. 420, nesta c:idade, filia0
de Lauro Ar! e Maurita A1ves Ar! -

.

Ela, brasileira. solteira, openria, natural de Lufs Alves, lIeste Estado,
domiciliada e residente na rua Joio KleiII. em Vila Lenzi, Desta c:idade,
filha de Luiz da Costa e Josefa Henclte da Costa -

EDITAL N- 1&541 DE 11-11-92
VALBERTO HILLKSHEIM E ROSILDA rORMIGARI

Ele, brasileiro, IOlteiro, openrio. natural de Lufs Alves, lIeste Estado.
domiciliado e _idente na rua Fralldsoo . Hrusc:hka, 402, em Jp
Esquerdo, lIesta c:idade, fillaode EIVinoOsvaldo Hillesheim e Lourdete
Sc:hmilz Hillesbeim •

Ela. brasileira, solteira, c:ostureira. lIatural de Rio dOi Cedros, Deste
Estado. domic:iliada e residente em EstradaOeral, RioAcla; em Rio dOi

Cedros, lIeste Estado, filha de SebastiloPormipri e Leticia Formigari

ÁREA 52.000,00 M2
Anexo a Faculdade

VENDE-SE terreno de

1.212,3lm2 na Marechal

Deodoro, com 26,00 m de
frente

I

I
I
I
I

'4
I
I
I
I
I

LOTES FINANCIADOS

possuimos diversos lotes
para sua escolha.

CHÁCARA

COQlpletamente formada
com casa 100m2 de alve-

.

narla
.

mais casa

chacreiro, lagoas
concretadas terreno

14.000m2 � Ilha da Figueira
a 5km do Centro

para
todas

'(

..CONSTRUTORA
BEMAPI L"rOA.

Construções industriais
Residências e instalações em geral

_

Estações d�. tratam_ento.de efll!entes
I

Rua João J. Ayroso�· 521 - JtÚrJgiúiEsquerdõ
Fone: (0473) 72-2019 - JaNlguá do Sul- SC

EDITALN- ...,..3 DE 11-11-92
ANDRtVIEIRAEDENISEMIcHElS
FJe, brasileiro, lOIreiro, indllltrWio,aturai eleJ.....cioSul,dolliciliaclo
e residellte aa rua Mato01'0lI0,29, emVila Lenzi,Desta dclade, fiIIIode
Luiz Vieira eAllllaWeiD{urter Vieira -

Ela. brasileira, IOlteira, aDiliar de esc:rit6rio, aatunl de Rio doOeste,
neste Estado, domiciliada e _ideate aa na Mato Oroao, em Vila

LellZi. lIesta c:idade, filha de DiollilioMic:he" e Bea11deMi... -

EDITALN-l""'" DE 11-11-92
'PAULOBENTODESOUZAESILVANADEOUVElRAGUJMAIlAES
Be, brasileiro, solteiro, opeário, natwal deTemRoa,Panú, cIom.iciliailoi

fé ..ideate .. ru .iOiD.., 1Mni;'2II;"ãnil ...... "1
WaJdeúodes-.Releu00.çaIwI4Ie"'.- .

Ela,bruileira, IOIIeira, operúia, ..tIIDI de Ipad. 1« «.

e relidnte .. na DoIIhIp Jaa,_ DIla da _ ......
fi1IIa de lzaltiaoCurt 0uimarIes eMula de 0Uwüa0-.....
m1TALN-11.S45 DE 12-11..
EDSON LAllDDIIiJonBIIIIIIlGIRB IWII.Bl'SGU'iiLHaBI'
Ele,bnIiIeúo,lOIteiro,opedrio,..tllDldeJuaa-'cIos.J, ...1. '0
,e ....te .. ruAr- NieoI1IIIi,'-� II-.- .......
fiIIIo deOtotara-IdoPreibelpr eDp Beato Ps -

.

EIl, 1IIaIIIeira, 1OheIra, .........UlilnldeJaaaú ..........
e relidnte .. na Joio Plaal""""'dr, 6ta, .... ciUIe, fIIIIa.. Ivo
Outtaeck eAIzIrIl.aJwaOuttaeck -

.

m1TALN-1UoNDE t2-11-.
PAULO LEOCIRDASlLVAEcâJASCIIONu .

.

Ele, bnIiIeúo,�"'J*Ior."""''' u.-. ... a...o.
cSo.iciIÚIdoeresicleate..naDo.üap�255,-Vilall-.
.... dcIade,modeW"'daSilvae .......Beato...... -

Ell,1nIiIeáI, ...... _cäla.uIIIII"_..UõSlf,.' p'. ,
erelidnte .. ruSeraipe,Sl,_JllladaPipein,-......t!I-..
Rolaàd SQIÜe e lIesta Sc:Uüe -

m1TALN-lU47DS12-U.. .

ADEMIRRODIIGUISDOI!SI'IIIlI'OMNIOB�JlJNKA
Ele, bruiIeIro, lIIIteiro,_......tIIDI 4Ie ......- a...o..
cSo.icilÚlcloe residetite .. ..,.MaLDeodoIOdap-.429,apto"
....dcIade,mo..JoIoRodripscloBlPfdtoSatoeNJla......
cio EspíritoSuto -

.

.

Ela, brasileira, lOIIeira, coe............... SIoBeato., ....

&tIdo,cIoIIidiacIaeresicleate....,.MaLDeodoIo.419 _.

cidade, filha deOItoPub eJ_'"Pub -

EDITALN-l.....DE t3-11"

0SplII nceIIIda"_""" eleScllra1.lr.......... -

ARNOGOLTZEANDII&n:ISCII
Ele, bruileiro, lOIIeiIO, eIetridItII, aaturaIde.......W· ..........
e_iduteai IWIroJolo Pesaoa, .... ciUIe,mo4le.u-00ItI
e Edelln.t�Oohz-
Ba, bnsiIeira, ia, IIAIIIIaI ..CudIIIIa,,....

'm "
e resida na MaL CaItelo BIueo, s.m._ ...........
Estado, filha de fAli ,_. -

EDITALN-lueDE13-U-.
0SplII nceIIIda do _....., de Sehr......, .......... -

JOStpASCOALINOROPEIATOEMAIlLIENBVIalONlC.\MISaI
Ele,brasileiro,lOIteiro,operúio, .......de.Juaa-'cIoSul,..fdl11do
e _ideate .. ru 606, .... dcIade, fiIIIo de NelloaRapeIato eMuia
Lula Sewpaai RGpeIato - .'.

Ela,brasileira,lOIleira,operúia,.......deManp.,Panú,cSo.iciJiacla
e _ideate .. na MaL CaItelo BIueo,_ tiIOeder, .....&lido,
filha de OerhanlMescl eAdeIi..M� -

EDITALN-lUJODE13-U..
IRiOMAR BÁVEIlEJUá:uAAPAIlECIDA IUlllDO
Ele.brasileiro,lOIteia_o,-a.ico, .......deJuaa-'doSul,domiciIiacIo
e resideate .. ruI.Jpi..,me, 484t. aesta dcIade"filIIo de HanyBa_ e

Luc:i Heid«teBI_-
Ela. brasileira,lOIfeira, costureira,aatunldeCuri.i�....&IIdo,
domic:iliada e resideate .. ru Duq� deCuiu, eíl tiIOeder, aeste
Estado, filha deJoliEnaopaioRibeiro ea...riu cio Prado RibeiJO

EDITAL N-lU51 DE 13-U..
SIDNEI OSVALDOS11NGBEN EctuA iu!:GlNA ltASIMOW
Ele, brasileiro, IOItei1O, pedeiJo, ..turaI de Rio cioOeste, aaleEstado,
domiciliado e resideate .. ru Ouaiuabara, 49, nesta ddade, mo de

OsvaldoStillpe. eMarli ..,.StiqbeD -

Ela, brasileira, 101feira, cio lar, ..tural de Curib"ba,Pand, domiviliacla
e resideate aa.ru�_ta cidade, filha de lImecI ICasiaoff e.
Marli Clair K_ -

EDITAL N-1&55Z DE l'-U"
CLAUDIOMARCIOMANSOEVANUSAVIEIRA

Be, brasileiro, lOICeiro, coefeitero,aatunl de J•• do Su� cIomidlÚldo
e resideate aa na Joio Doubrawa, 205. lIesta cidlde, fiUIo deNodlerto
Manslte e ThereziabaAr!Muste -

Ela, bI3SiJeira, aoItàra,do lu, lIAIIIIaIeleJoinviIIe, Deale&tido, domic:iIiW
e residellte lia naNovaRepöIic:a, 140,emJoiaville, aeste&tido, fiIIIa
de Abéc:io Vieira e P.IoaiIdeI Vieira -

EDITALN-l&553 DE l'-U-. •
•

C6p1. recebida do _....., deaa-udabll, ... FM8do
EMERSONWITl1[OSU EMAIW DACONCElÇAOCOIlNELSEN

Ele, brasileiro, IOIfeiro, marcaeiIo, ....... de Joiaville, aale Estado,
.

domic:i1iado e raidea.._ OuDai-MiriIII, em�uba, aeste
Estado. filia0 deno.uWim-ti e Rita Melc:bioretoWialr.oüi -

Ela, brasileira, 1OIteira,� ..tun; deTre.Barru,aaleEstado,
domic:i1iada e resideate .. ru Joio oel LopesDrap, .... dcIade,
filha de PedlO Coraelaea eT PaclilflaCoraelMa -

,EDITAi.N- 1,,",DE t'-IMI
'

ADILSON SAVALISCII EGLOIUAOORmMAR'11NS

Ele,bfuiJeiIO,aoIteiro,operbio, .......deSUtoAatolliocloSudoelle,
Parado domldliado e resicleate .. rua'634, .033,_ JJÚ-&qaeado,
.... cicIade,modePeIIIudoLärSaYllill2eNeric:aT_SavaJiIcl

EJa.bnsiIeira,..................&cWÖ,_..." 1àcIa
e residute .. na .. na 0Ic:arSc:heicler,-0uibIIdi, dcIadiê,
filha de SebutiIo� e NormÜI Terezialla PreibeIpr-
E para que c:bégue' to COIIbecimeaIo

-

de· todoI· m.a.Jiã'ptIIIIr C

� edital,que"publicado pela ÜIIp'eIIIa e em cari6-
rio, onde*'� ..... l.�.diaa.

,f

j CmODINI
Empreendimentos Imobiliários Ltda,
AV. Mal_ Deodoro, 1452- FODe (0473) 72-0172

Apto - I quaôo, c/68m2 - Av. Mal. Deodoro

Apto - triplex c/3ISm3 - RuaDomingosdaNova
(centro)
Apto - 2 quartos, c/13I,S0m2 - RuaMal. Deodoro
Apto - 2 quartos. c/ 87m2 - CjtoRes.-Amizade
Apto - 2 quartos. c/99.19m2 - Praia de Enseada

Sala CollIe... - c/123m2 - Av.Mal. neddoro
SalaCome'" - c/ IOI,6Im2 - Av.Mal.Deodoro
CuadeAlVenarla-semi-acabada,c/280m2-VllaRau
CuadeAlvenaria - emcoasttuçlo. c/70m2 - VilaR..
Terreno - c/330m2 - DbadaFigueira ,

Terreno-c/400m2-VIlaRau
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.t..OCAÇÃO
Ai>ARTAMENTO - Ed, Joana, C/02 dorm, dep, de empregada,
sala, cozinha e garagem -

SALACOMERCIAL - Rua Bernardo Dornbusch, cl 80m2
SALACOMERCIAL - Rua Roberto Seidel - Corupá
APARTAMENTO - Av. Getulio Vargas (Sobre o

Unibanco), cl3 dorm., sala, cozinha, bwc
APARTAMENTO - Rua.A1bino Zanghelini - N. Ramos, cl
3 dorm., sala, cozinha, bwc
07CASASDEAl.VENARIA- rua Alfredo Funcke, 76,
cl 2 dorm., sala, cozinha. bwc; área de serviço -

CASA - Rua Arduino Pradi, cl 126,OOm2, em alvenaria, terreno
c/12x32

.

CASA - TERH ENO - Rua da Faculdade
TERRENO - Pröx, Faculdade, cl 700m2
CASA· Rua 25 de Julho, Vila Nova.

CASA DE MADEIRA - Rua Rodolfo

Huffenuessler, c/4 qtos e demais dependências
APTO - Edifício Jaraguá, cl 3 dorm. e demals
dependências .

APARTAMENTO-RuaJoãoPi.:olli,473,c/2
dorm, e demais deps.
KITINETE - Rua Dierdrich Borchers (I a rua após
Café Sasse)
CASADEMADEIRA - RuaMaxEugênioZiemarm.
cl 3 dorm c dernais deps,

.

CRECI 0914 - J

VENDE
CASAALVENARIA - c/260m2, terreno

; c/350m2, na ruaAntonio Teixeira Jr.
CASAALVENARIA - c/ 128m2, terreno
cl 900m2, na rua Francisco Hruschka.
CASAALVEN.,t\RIA- êlI 00m2, nárua
Chico de Paula, próx. à Etsul.
CASAALVENARIA - cl 165m2, narua
Aleixo Delajiustina (próx. ao Colégio
HolandoM. Gonçalves) c/parte fmanciada
CASAALVENARIA- e/150m2,Iiarua
Barão do Rio Branco, terreno c/420m2.
CASAM.A.DEIRA-c/95m2,narua279,
na Barra do Rio Cerro
CASA MADEIRA - cl liOm2 + I casa
de alvenaria, cl 45m2, terreno cl 588m2
(14 x 42), na rua José Emrnendoerfer
CASAMADEIRA - c/90m2, terreno cl
420m2, naruaBemardo Dornbusch.
TERRENO- c/652,50ml(14x50x45),
na rua Emma Ziemann, próx à ponte do
Grubba
TERRENO - cl 406m2 (14 x 29)na: rua
Argentina

ALUGA
CASA MISTA - (02) na rua Rodolfo
Huffeneussler.
CASA MADEIRA - Rua Bernardo
Dornbusch (em frente ao Posto Vargas).
SALA COMERCIAL - .cl 70m2,
Reinol Rau, 10 andar.

�",""'.'
·3 ''..1: ..11'_ co". " .. _ "'" ..11 .. _:.... ...__ ..1_ .. nn",

Rua José Emmendoerfer
Rua Bernardo Dorn

'. [busch Ilha da Figueira
'Rua Joinville, cl 100m2

. Rua Reinoldo Rau
I Jaraguã Esquerdo

GA�PÃO
:.CI.4.L Rua Pastor F.
j Schusnzen CENTRO

CASA EM ALVENARIA

J Rua Adão Noroschni . Vila
Lenzi

.

t i I , t. L. '�'. ,t

VENDAS

LOCAÇÕES

LOTEAMENTOS

VENDAS

APARTAMENrO - Ed, Jaraguá, c/3 donm,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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!�-SPEZIA
;�j

,

Chevy 500 SL -

branca - 87
Caravan Comodoro-
cinza met.- 83 I.

'Corcel ll -

hege - �3 .

Saveiro G L 1.X-

preta _ XX

Escort XR� _

preta - X4

Monza Sl./l: -

cinza - X,)
Opala Comodoro -

cinza - SX

'[' .
-""Opala Comodoro -

li
,

azul mctalico- X3

Opala Comodoro -

branco - X()

'Monza SI./I': - -lp-
vinho - X7

Fusca 1,300 L

bege - 80

Motos

CBX 750 -azul-90
XLX 350 - preta - 87

.

SPÉZIA
Automóveis
End.Coml.
Rua Joinville, S/N
Fone:0473-72 2699

End.Resid.
Rua Cuaramirim. S/N
Fone:0473-72 1003

Bairro Vila Nova

HP
Monza SUE

vermelho - X7 - A
Escort GL

cinza met. - 89 - A

Opala Comodoro 2p -

dourado - 87 - A
Gol S

branco - X6 - A
Gol CL

verde mel. - 91 - G
Goi CL

branco '- 91 - A

Voyagc GLS 1.8-
vermelho - 87 - A

VoyageLS -

hege -82 - G

Opala Comodoro -

cinza - 88-

Opala Comodoro -

azul metálico- 83

Opala Comodoro -

branco - 80

Monza SUE - 4p -

vinho- 87
Fusca 1.300 L -

bege- 80

3363 Fa:x:72

Menegotti
Santana CL

praIa - 89

Santana> CU -

prelo � 86

Voyage LS
azul- 85

Ouantum GLS -

azul - 86/87
Quantum CL 2,0-

preta - 88/89
Voyage (:1, -

vermelho - Xl{

�p()lI() (J I.S -

. prata -I) I
.

GoI CL 1.8-

bege - 92

Voyagc CL
prata - 89

Voyage GLS
vermelho - 89/90
Del Rey GL
azul- 88

Saveiro GL
branco - 89

Voyage CL l.f> -

bege - 91

Dei ReyGL
prata - 88

Chevette SL -

azul - 87 ,

Escort Ghia -

verde - XX
- (,01 CL

pral a - <)().

( iol Cl. -

vermelho - xx

Fiorino -

branco- 87
Kombi pick-up -

hranca - 86
Fusca 1,:WO

hege - XO

Quantum Cl, 20()O -

azul- <)0

Corccl (I 1. -

hege - Xl

Chcvettc SI. -

branco- 89

ApolloGLS 1,8-
azul-91

Parati - 92 - OK I
.

..
Fones:72-0499 - 72-0378 -

Caixa'Postal,412.
Av. Marechal Deodoro, 930 -

Jaraguá do Sul - SC.

M"negottl Veiculo, 5 A

MORETTI,
JORDAN &
elA LTDA.

Escort L-
azul denver met. - 92

Del ReyGL
azul metálico - 89
GoI CL 1.6-

prata metálico - 92
Escort L-

cinza jaguar per. - 91 _

Santana CL 2.0 -

prata metálico- 89
Santana CL

vermelho per. - 91
Escort GL-

prata met. - 91
Belina Ghia -

vermelho per. - 91
Chevette Junior

prata met. - 92

0363

Menegotti- Veículos

Motos

CBX 7_)() -azul -<)0

HP
Automóveis
Rua Reinoldo Rau, 433
Defroute a Lurisa
Fone:0473-72 1353

Av. Mal. Deodoro, 158
Fone: (0473) 72-1777
Jaraguá do S'ul - SC

Tibério
Automóveis

Santana GLS 4p - branco-
87 - Cr$ 70.000.000,00
Escort XR3 - preto - A
87 - Cr$ 55.000.000,00
Escort XR3 - prata - A
87 - Cr$ 60.000.000,00
Parati CL - branca - A
88 - Cr$ 62.000.000,00
Parati S - hranca - A
85 - Cr$ 40.000.000,00

Chevette SL - branco - A
84 - Cr$ 28.000.000,00
Chevette SL - cinza:" G
79 - Cr$ 16.000.000,00

.

Fiat Pick-up � branca - A
85 - Cr$ 20.000.000,00
Brasília - branca - G
79 - Cr$ 16.000.000,00
Belina - marrom - G
77 - Cr$ 14.000.000,00
Caravan - bege - G

76 - Cr$ 13.000.000,00 .

-

Rua Bernardo
Dornbusch, S/N
Fone:0473-72 07 59
Jaraguá do Sul

ABRA O OLHO! CARRO USADO E REVISADO SÓ NA MENEGOTTI VEÍCULOS.
Av. Mal. Deodoro, 930 - Fone: 72-0499

-27 de novembro de -19-9Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JAVEL
Veículos Novos

Tempra Prata -

branco -G

Tempra Ouro"
branco- G

Elba Weekend I.E. 1.6-
branca - G - 93
Fiorino 1.5 -

branco - G - 93

Tempra Prata -

cinza - G

Tempra Ouro -

azul- G
Prêmio es 4p IE -

branco - G

Pick-up LX
vermelho - G
UnoMille-
verde- G
UnoMille
branco- G
UnoSI.E-
einza-G

TempraPrata -

cinza-G

Veículos Usados
Pick-np -

azul- 88-A
Prêmio S-

cinza - 90-A
Uno Mille -

branco - 91 - G
Fusca 1300 L -

bege-82 -A
-

Passat GTS-

bege - 82/83 - A
-

Prêmio S
branco - 87 - A

Pick-up -

bege - 86 - A
Prêmio SL 1.6 -

branco - 90 - G
Uno l.5R

·cinza-88-A
Belina GLX
cinza - 90 - A
UnoMille -

verde- 92 - G

Automóveis s.e.

Jamguá Veículos, Peças e

Serviços Ltda.
f. .I,�

Rua Joio Zapella, 214 -

fone 72-2111

Pensou FIAT ligue -

9 (0473) 72-2111

.' ,

03633363 Fa:x:72

VENDE-SE
Casa de alvenaria na Ilha da Figueira
e uma máquina Singer doméstica.
Tratar rua Adolfo Tribes, 305, próx.
Rei dos Botões.

BICICLETA
Vende-se bicicleta barra circular, ano
91, em bom estado, Cr$ 1 milhão.
Tratar rua Ernesto Lessmann, 129,
Vila Lalau, cl Samuel

CRECHE
Vendo ou alugo, uma creche, toda
montada. Aceita-se carro no begócio.
Valor Cr$ 15 milhões. Tratar fone 72-

,

2ffl2.

DELREY
Vende-se Del Rey, 84, Luxo, vermelho,
porCr$35milhões. ContatosclMércia

'

pelo fone 72-2672.

VENDE-SE
Bicicleta Monark feminina, vermelha,
an087, porCr$ 700mil. Contatospelo
fone 72-1389 com Louriane.

PICK-UPWlLLVS
Vende-se pick-up Ford-Willys, a

gasolina, com tração, carroceria de
madeira. Tratarna JGG PneusclValmir
no horário comercial.

FILHOTES
Vende-se filhotes de cachorro
Pintcher. Tratar fone 72-3583.

viDEOCASSETE
4 cabeças, Phillips. Novo, na caixa,
Cr$ 3.600.000,00. Informações pelo
fone 72-3592 cl Cássio.

VENDE-SE
Barraca Yannes para 5 pessoas por
Cr$ 900.000,00. Tratar cl Jefferson·
Muniz pelo fone 72-3363.

VENDO
30 morgos de terra em Schroeder por
Cr$ 55.000.000,00. Aceita-se contra

proposta. Contatos pelo fone72-1129.

, VENDE-SETERRENO
Com área de 900 m2, ao lado da
Delegacia de Policia de Guaramirim.
Excelente para área comercial. Já com
galpão instalado, com 200 m2 de área
construida + lanchonete. Aceito troca

porveiculo. Cr$330000.000,OO. Tratar
fone: 73-0172.

VENDE-SEOU lROCA-SE

jÁrea com 2.500 m2, frente para a BR
280, próximo da Weg Quimica(antigo
MotelXodó). Com vários apartamentos
edificados. Tratar pelo fone: 73-0172.

\

Monza Classic 2.0 4p - 88 - A

grafite-Cr$95.ooo.00<J,00
Monza SUE 1.8 - 84 - A '

verde-Cr$45.ooo.000,00
.

Monza SUE 1.8- 84 - A
dourado - Cr$ 50.000:000,00
Monza SUE 1.8 - 85 - A

preto-Cr$50.000.000,00
Santana CL 2.000 dir.hid- 89 - A

prata - Cr$ 90.000.000,00
Escort L 1.6 - 89 - A

dourado-Cr$65.000.000,00
BelinaL 1.6 - 88-A

verde-Cr$55.000.000,00
GoiCL 1.6- 87-A

branco-Cr$53.000.000,00
Voyage CL 1.6 - 89 - A

branco-Cr$65.000.000,00
Fiat Pick-up - 88 - A

cinza - Cr$45.000.ooo,00
Voyage LS - 83 - A .

branca-Cr$35.000.000,00
Fusca 1.600 - 85 - G

branco-Cr$30.000.000,00
Fiat Prêmio S - 86 - .A

vermelho-os 33.000.000,00
Opala4 CC - 82 - G

branco-Cr$ 30.000.000,00
Brasília - 80 - G

bege - Cr$20.000.000,00
VoyageLS -82-G

branco-Cr$ 35.000.000,00
Corcel II L - 81 - A

bege - Cr$27 .000.000,00
Fusca 1.300 - 79 - G

branco-Cr$ 20.000.000,00
Fusca 1.300 - 73 - G

amarelo-Cr$16.ooo.ooo,00
Kombi furgão - 82 - A

branco-Cr$ 20.000.000,00
. CamionetaFordF-1 000 - 84-D

verde -Cr$S5.000.000,00
CamionetaC-lOcar.mad. -72-G

vermelha-Cr$IS.OOO.OOO,OO
Volkswagen13.130 toco - 87

cinza-Cr$130.ooo.000,00
M.B. 2013 truckmadeira - 79

amare1o-Cr$140.ooo.000,00

Rod. DR 280 -'KM S6

Fone(0473) 7�-0035

MADEIRAS '

BRASiLlA 76
Vende-se madeiras de uma casa para Vende-se, em bom estado de
tirar do local. Tratar rua Adolfo con�çao. Contatos pelo fone 72-
'Zlemann, 226.

'

3411.

:VENDE-SE
, .�.

I VENDE-SE
Moto CG .Today 91�, cl 300km. Valor; 12 Transformadores de 750 e 1000
Cr$ 27 mllh�. Contàtos pelo fone 73- Woltz, por Cr$ 500 mil (Os dois). Tratar0091 cl Adnana. .

fone 72-0607.

GUARDA-ROUPA
ICada em alvenaria, cl 200m2, terreno
Ic/15 x 23, com piscina de 5 x 3, todaVende-se guarda-roupa usado, em,
murada, garagem, sobrado, cl portasbom estado. Contatos 'pelo fone 72-
:pantográficas, churrasqueiras, etc.

2424 cl Elisa. iPróx. a Faculdade, por Cr$ 160
'milhOes.Tratar cl Aldo na loja de
roupas, na rua Leopoldo Janssen, 37.

4

CASANAPRAIAALEGRE(PENHA).
168 m2 de área construida. 3 qts, 1

I suite, garagem para 2 carros e demais
dependências. Próximo ao restaurante

/ Praia Grande. Vendo ou troco por
carro. Tratar pelo fone 73-0172.

ESCORT
Vende-se. Tratar rua Carlos Eggrt,
452.

VENDE-SEmULO
Vendo titulo do Vieirense. Ligar p/72-
1083.

ViDEOCASSETE
Vendo videocassete Sharp, 2 cabeças,
por Cr$ 2.200.000,00. Tratar rua 25 de '

Julho, 641, próx. a Creche da Vila
Nova.

SiTIO
Vende-se sitio cl 72.500m2 em

Schroeder, cl casa inacabada (10,5 x

16), plantações, lagoas, etc. Preço a

combinar. Interessados tratar cl
Fortunato Silveira, fone 72-11�.

,CB-36074
'Vende-se. Moto CB-360, 74, por Cr$
15 milhOes. Tratar na barbearia do
Germano,. próx. a nova rodoviária.
Aceita-se troca por moto CG.

VENDE-SE . '-
.

Carrinbo para cachorro-quente todo em

inox. Tratar na rua Adão Noroschi, 284,
no Jardim Lenzi.

OPALA78
Vende-se por Cr$ 19 milhOes. Tratar
na rua írmão Leandro, 1128, Vila Lenzi.

VENDE-SE
Moto RDZ-135 ano 92, OK. Aceita-se
carro de menor valor e aceita-se

contra-proposta. Fone pl contato 72-
,1506 cl José.'

TELEFONE
Vende-se telefone. Tratar foile 72-
0337.

(0473) 72

JAVEL

!vENDE-SE

'Terreno (20
x 34) na rua Águas Claras,

Ilha da Figueira, com uma meia-água
1(5 x 3), por Cr$ 6 milhOes. Contatos
:após a Gruta N. Sra do Caravággio, na
:Oficina alilocallzada, falar cl Jeäe,

FUSCA 73

; Vende-se, motor 1.500, em bom
estado, por Cr$ 15 milhOes. Tratar cl

I Andréa,. fone 72-2634.

lviDEOGAME
'Dactar, por Cr$ 350 mil. Contatos fone
72-1425 cl Sandra.

'TROCA-SE OU VENDE-SE
'Apartamento em sao Palllo-capital, em
bom bairro, por uma casa em Jaraguá
do Sul, ou vendo por Cr$ 200 milhOes.
Tratar fone 72-3786.

'GOL83
: Vende-se, por Cr$23 milhOes. Tratar
I na ILha da Figueira, rua Antonio
I Kochella, na oficina alilocalizada.

Aceitamos cartas de crédito. Melhor preço em veículos
novos e usados. Atendimento especializado e oficina,

'CORCEL 74
Vende-se. Valor Cr$ 11 milhOes.
,.Contatos pelo fone 72-3276.

VENDE-SE
Terreno (15 x 30), cl meia-água, por
'Cr$ 20 milhOes. Tratar em frente a

/Igreja Assembléia de Deus em Três
Rios do Norte.

IVAMAHA92
I Vende-se ou troca-se, RDZ 92, preta.
t Tratar cl Mauricio pelo fone 72-1562.

APARELHO 3 EM 1
Vende-se, marca Aiko, por Cr$ 500

.

mil. Fone 72-2484

IVENDE-SE

"

Rua JO,ão Zapella, .

!

214 - fone 72-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE.sE
Casa em alvenaria, 6,Spor 12,5 met
ros quadrados, terreno com 12,5 por
14 metros q�adrados, com 3
dormitórios e demais depelldências.
Valor Cr$ 65.000.000,00, na rua

VenAncio da Silva Porto, 755 - fundos.
Tratar pelo telefone 72-2634, com
Waldemar.

72

� I , I J " : i 1 J. r f I • :
.

.
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i f: C�A DE BONECA
�

'�'.Vende-se.
Toda "'mobiIiada-'- e cl

< ,

instaIaçIo elétrica. Tndãr cl Ciistiane
ou Ana pelo fone 72-0509, • tarde ou a

, noite.
"

"

f APARTAMENTO IVende-se um paratamento com

135m2, noEdificioEldonIdo, compMe
financiada.lnteressaclos tratar fone
72-2117.

3363 Fax: 72,- 0363

TRABALHO
0sniId0 disp6e • a fazer lavaçIo de
telhas • eternit. Informaç6es na rua

Arquimedes Dantas, 175, Vila Lenzi.

1ERRENO
Vend.. terreno com 868 metros

quadrados, loCalizado na rua Fran
ciscoHruschka,emJaraguá Esuqerdo.
Valor Cr$ 50 milh6es. Contatos pelo
10ne 72-1296.

CASA EM ALVENARIA
Vende-se casa, com suite, dormitório
e demais dependências, com

110,00rn2. ValorCr$115.ooo.ooo,OO,
na rua VenAnGio da Silva Porto, 755.
Tratar pelo telefone 72-2634 falar com
Waldernar.

ALUGA-SE
Alugo 2 máquinas Overloque e 1 de
Cobertura. Tratar na rua Bernardo
Dornbusch, em frente ao Bar e

Lanchonete Silva, falar cl Cláudia.

MONZAI2
Vende-. Monza Barcelona EFI, ano
92,com6000Km. Tratarfone22-8935
comDenir.

COMPRA-SE
�icicleta paga-se até Cr$ 300 mil.
Tratar fORe 72-2144 cl Terezinha ou
Sueli.

VENDEoSE
Capota em lona para Ford F-1000, em
ótimo estãdo. Interessados tratar pelo
telefone 72-3363, falar com Maria.

CONSÓRCIO
Motos novase usadas com prestações
a partir de Cr$ 1.005.000,00 em 36
meses. Informações fone (047;2) 22-
n62comBitencoutou Sérgio. Planta0
aos sábados e domingos.

PASSAT 76
Vende-se Passat, ano 76, vermelho,
frente do passat ao. Informações com
Marco, pelo fone 72-1281, av Mal.

Deodoro, 930:-

VENDO
Vendõ m6quina de tric6, nova, sem
uso. Valor Cr$ 4.500.000,00. Tratar I

pelo t.me 72-2329.

COMPRA-SE
Motor 4 cilindros de Opala. Tratar na
rua Antonio Machado, ehácara dos
Marcatto, próx. a, Igreja Sto Antonio,
em Nereu Ramos.

FUNILARIA
JARA'GUÁ LTDA.

Calhas e Aquecedor Solar.
Rua Felipe Schmidt, 279

.

f Fone 72-0448
, Jaraguã do Sul - SC

i111_---------------___,......__--------------------------
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,I IMÓVEL
INVESTIMENTO,
TRANOUILIDADE

E- SEGURANCA,
•�
ASSDä.�

......a.liill_
de Jàraguá do SuL

Ferro Velho Marechal Ltda.
Comércio de veículos usados epeças em geral.

C�mpranios v;eículos acidentados
, Rua Conrad Riegel, 162 - Fones: 72-0874 e 72-2369,

Jaraguá do Sul - SC
'

PRECISASE
Demoça para trabalharde empregada
doméstica em Blumenau. Interesadas

ligar pl 22-4831.
COMPRO,VEicULO
Compra passat ou Chevette, ano 78 a

ao. Tratar rua Ernesto Sohn, 255,
seguRda entrada após o Hospital
Jaraguâ, falar cl Carlos.

COMPRA-SE
casa para tirar do Iocàl ou alugo casa

de 3 peçaS. Tratar na rua Joio
Palnischeck, 640.

COMPROMOTO

Campra-se CG ss ou 89. Tratar pelo
fone 72-0947 após as 19 horas,

Um show de avião.

FokkerPropJet.
A Rio·Sul apresenta a nova conquista dos passageiros que

valorizam o conforto em todos os sentidos e fazem
,

questão de ganhar tempo em viagem .

fokker Proplet.Iigandojoinville ao aeroporto de Con
gonhas. no centro de São Paulo, e também a Navegantes
e Porto Alegre em horános conve- .

nientes para você.
Tão espaçoso quanto um jato.

indusiee em espaço para bagagem
de mão. Se você-quiser. não-perde
rempo diante de Uma esteira rolan
te no aeroporto dechegada,

Extremamente silencioso por
dentro. Uma orquestra teria silên-

cio até para tocar. a bordo de um Iokker Prop]er. Silêncio
�,que você rransforma em tempo útil para ler. escrever e pensar
com tranqüilidade. E com um bom serviço de bordo.

O Fokker Prop]et, na Rio-Sul, pO,usa e decola nos

aeroportos centrais. E você sabe o que .isso quer dizer:
menos rernpo gasto em transporte
por uma entre o aeropono e O seu

pomo de chegada ou de partida,
.

A Rio-Sul foi muito cuidado
sa na escolha doseu novo aviãoe se
lecionou omelhor do ponto de vis
ta do passageiro. Assim. estabele
ceu um novo padrão de qualidade
em vôos de cu rta duração.

Seja bem-vindo a bordo.

AiiIO"�SÜLW Você é à nossamelhor companhia.

Resenas: Joinville - "Iel.: (04�4) 22-2800

N�VÔO750 7I1J752 "SI '7SJ782

Diário'exc. Dum. Diário exc. Sãb, Diáriu Freqüência Diári" Diári" cxr. Dom. Diário e:XI. Sáb.

07:0Ü

1
1')")

li
:00 P Congonhas c,. I 'I: I) • O'): I) , "2:00

011:00 20· I) :00 C loinville P IS: I) OS: I) 21:00
:I'i P C IS:O(l
:,)0 C Navegantes P 1-: 5) -

:'i'i P C 1-:20
-

:I'i PC P. Alegre: P 11,:(1(1= =
.
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Jaime Blank
."

Ã volta do ciclismo

ojovemRogérioMuisuau»,
um dos expoentes do ciclismo
cotarinense e um dOs responsáveis
diretospelafOl'l'lUJfão das equipes
deciclismodeSaleteemedoSul,
está em Jaraguá do Sul há 18
meses e aqui desempenha suas

atividades como professor e

funcionário da Secretaria de

'Cultura, Esporte e Turismo.

Rogério é um amante do esporte
dOpedal eatuaJm� se encontra

inativo, no entanto, desenvolveu
um bellssimo projeto, que tem

porobjetivoformaroutra vez em

Jaraguá do Sul, uma equipe de
ciclismo que outrora teve grande
deJ1aque em nossomeio. Os custos
deste projeto estão orçados em

US$ 24.316, e para que ele se

viabilize; chamamos a atenção
âosnossoempresâriosnosentido
de apoiarem essa brilhante

iniciativa,para que tenhamos em,
93a voltado ciclismo comomais
uma opção de lazer para o

jaraguaense.

Bastante concorrido o jantar
queaPtefeituraMunicipal/DME
ofereceu no dia 13, na Sociedade

Vieirense, homenageando os

dirigentese atidas quedefenderam
Jaraguá do Sul nos 32" Jasc em

Joinvilk. Na opOrtunidade foi
prerta.da tmnbém uma homenagem
à imprensa esportiva local

Acontece neste sábado, no

MalweeBici-SkatePark, a última
etapa.da Copa Choco-Leite de
Bicicross.AEquipeMalwee, com
4.045 pontos, 'é a campeã
antecipada da temporada de 92,
o que lhe dá o titulo de tetra

campeã estadual.

Neste domingo será conhecido
o campeão da 2" Divisão, da

temporada de '92, em Jaraguá do
Sul Nos titulares, o Ponte Petra
F.e. joga pelb empate. Já nos

lISpirantes quemjogapelb empate
lo Flamengo.

A' Associação Desportiva
laraguá (ADJ) realizada às
19h3Omin daprâdma quna-feira
(25), naA.A. Breithaupt, ojantar
de encerramento do ano.

Terminou na noite de ontem o

Campeonato de Futebol Suiço do
OubeAlIIIiaJ 1Joepetuli.As equipes
do GInova e Turim fizeram a

�doJl'e�6,qprenadecisao
fio tIluIojogaram Verona eBari.

Campeonato de

'Futsal passa

para a 28 fase

,Agora.sobram quatro-equipes,
\

Gual"amirim - Asoitoequipes
classificadas naprimeira fasedo
campeonatomunicipaldefutebol
de salão de Guaramirim , jä
iniciaram a segunda fase do
certame. Time da Vila, S'.C.
Haas, Weg Quimica e Berlim,
são as equipes que integram a

chave E. Beira Rio, Avaí,
Stringari eNuttimental integram
a chave F.

Na ültima terça-feira,
aconteceu a última rodada da

primeira fase do campeonato.
Os resultados foramos seguintes:
Casa dos Óculos 6 x 3 Nada
Haver; Avai 3 x 2 Estofados
Mannes; Time da Vila 9 x 2

Maestri; e Independente 4 x 5
Nutrimental.

Nesta segunda fase

Marcos Mannes, destaque no

Ava!

Cláudio Malta "Taio", ala do
time da Vila

campeonato as equipes jogam
entre si, classificando os dois

primeiros colocados de cada

chave, quedisputaram um qua
do.' drangular cruzado para se

conhecer os dois finalistas da

competição.
Durante a primeira fase do

certamejá se teve uma visão de
quaissaoasequipesquereunem
maiores 'condições de vencer ,

ou pelo menos chegar as finais.
Na opinião dos desportistas do
munícípio, nachave F as equipes
com mais chances são o Avai e
o C. Stringari. Já na chave E,

, TimedaVilaédelongeofavorito
e as demais equipes vão brigar
pela outra vaga. A julgar pela
campanhadaprimeirafase,Weg
Quimica tem umaleve vantagem
sobre as demais equipes.

ELETROLAR

Equipe espera a festa de encerramento

Comercial de Peças Ltda
Posto Autorizado

r

Arno, Walíta, Britânia, Eletrolux, Suggar, Fischer, Layer,
Nardeli, Lorenzetti, Faet, Makíta, Farne e Black Decker.
Compra e venda de máquinas de costura, peças, aparelhos,
agulhas e assistência em geral. Peças e acessórios para

todos eletrodomésticos.

Av. Màt Deodoro da Fonseca, nO 1.309

Fax-Fone: (0473) 72-2200
- Jaraguá do Sul

Amizade·

Encerramento do ano
com saldo positivo

Guaramirim - A 'equipe
campeã da primeira divisão de
amadores de Jaraguá do Sul, a
SERAmizadeprogramouparao
próximo finaldesemana,umjogo
amistoso de entrega das faixas
aos jogadores campoões. Os

,dirigentes da sociedade
pretendiamrealizaresteamistoso
com uma equipe de futebol
profissional do estado, como se

feznas oportunidades anteriores
em que o time conquistou este

'

mesmo título. Mas de acordo
com o técnico da equipe e ex

dirigente' do Amizade, Alécio
Stringari, "infelizmente, apesar
do nosso empenho, não foi

possívelconcretizaresteobjetivo
, haja visto, que várias equipes
profissionais de SantaCatarina
já dispençaram seus elencos",
afirmou ele.

De qualquermaneira a ideia,
de realizar a festa' de
encerramento continua sendo
uma posição sustentada pela
diretoria e por isso, de recente

viagem,Alécio
'

trouxe a confirmação do
amistoso com o selecionado da
cidade de Pouso Redondo.
"Fizemos contato com o

companheiro, ex-presidente do

Amizade, Ivo Largura, que n
momento encontra-s
estabelecidonaquelemunicípi
e ele se protifícou a trazer

equipe para uma festa d
confraternização aqui e

Guaramirim ",-finalizouStringari
No encontro, que segund

Alécio deverá reunir todos o

atletas do time do Amizade
inclusiveaequipedos aspiran
-,' estão reservadas algum
surpresas, .momento em qu
algumas pessoas deverão se

homenageadas.

TUBOSSANTA
'HELENA LTDA.

Divisão de concreto

(tubos e artefatos de concreto).
Rua Joinvllle, 1016 - Fone 72-1101

Divisão de Plásticos (tubos de PVC - eletrodut()s/linha
esgoto - tubos depolietileno/mangueirapreta).
Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025

Escritório Geral
Rua CeI. Procépio Gomes', 89 - Fone 72-0066

I'

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LT,DA.

PROJETOS, CONSTRUÇÃO, OECORAÇÃO,VENOAS OE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua R.inol�Rau, 541 - F�.: 72 32,82
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'�H," 'Balcão do'órgão 'prestará mformações à',péq.uenós ,'empresários
Sebrae inaugura sede no Cejas

mercado interno ou externo. É a

ISO 9000 que vai regular as

operações comerciais de

produtos. no Mercado Comum
Europeu apartirdo ano que vem.
Além disso, as equipes

técnicas do BaJcão Sebrae vão

fomecer orientações sobre o

CódigodeDefesadoConsumidor
e Informações sobre eventos -

feiras de negócios, congressos e
seminários nopaís e esterior -,
cadastro de empresas e

programas como o "Análise de
Retorno sobre Vendas",
desenvolvido com tecnologia
própria do Sebrae-SC e voltada
à verificação daresponsabilidade
na venda global ou de produtos
especí ficos.
Mercosul
O diretor superintendente do

Sebrae-SC informa ainda que o

projeto de expansão do serviço
nos próximos anos prevê' a
interligação de toda e rede de

Os micro e pequenos
presários de Jaraguá do Sul

.. , sarão a contar com unidade
:J p Balcão Sebrae a partir deste

�j �ês. O lançamento da unidade

':1�támarcado para acontecer no
ii, ia 23. Criado para facilitar a

� I bertur.aeexpans�odene�ócios:
I r

serviço gratuito funcionará

il:i Vravés. de um sist.ema
i� qformatlzado, que perrrute o

i, rf:esso imediato a todo tipo de

(Il �formação empresarial. Com

;f uipes técnicas especializadas,
1,' t unidades do Balcão Sebrae
I Jío dispor de informações

lil� ;ercnciais. adrninistrativas.

'; � Jnancciras. croditicias. fiscais.
I

i

�gaiS.
mercadológicas e

[! enológicas,
"

í I "O serviço democratiza a

I'! portunidade de negócio. ao

I �ferecer condições iguais para
I �s empreendedores nomercado.

;�' tltran�s da informação". afirma

1 diretor superintcndcmc ti\)

Sebrae-SC (Serviço deApoio às
Micro e Pequenas Empresas de
Santa Catarina), Vinicius
LummertzSilva, Hojejáexistem
treze unidades padronizadas do
Balcão Sebrae em

funcionamento: duas em

Florianópolis e outras em Itajaí,
Brusque, Joinville. Lages,
Curitibanos. Chapecó,
Pinhalzinho. Maravilha, São

Miguel D'Oeste. Concórdia e

Xanxerê.

Balcão Sebrae às principais
fontes de informação empresarial
do país, através daRenpac (Rede
Nacional de Pacotes) da'
Embratel. "Vamos buscaromaior
volumedeinformações possível
para formularpolíticas contínuas
de apoio aos micro e pequenos
empresários", garante Vinivius
LummertzSilva

O serviço informatizado também
seráoreferencial paraac.onsulta
aeditais de licitação e comprade
preços convenientes do setor

público, facilitando o acesso de
micro e pequenos empresários
catarinenses ao mercado de

compras governamentais. O
Balcão Sebrae ainda dentro do

projeto de expansão deverá se

transformar no principal banco
de dados para os micro e

pequenos empresários do Brasil,
Uruguai, Argentina e Paraguai,
a partis das relações comerciais
firmadas com oMercosul.

Mensagem ao filho que,
I partiu
Nodia 15denovembrode 1973,nacidade
de Blumenan, enquanto se realizava a

competiçãonáutica na prainhadorio Itajaí
Açu, às9:30 horasnascia uma criança no
Hospital Sta Isabel. Que felicidade senti

naquelemomento.
Éramos pobre, habitávamos uma simples
casa demadeirá, mas éramos felizes.
Enquanto criança, antes da época de

colégio, era como outromenino; brincava,
brigava, pulavaecorria. Era feliz.

.

,

�1as chegou o dia de ir para a escola e

começou a ficar diferente. Porque? Não
sei. Porque era bom? Inteligente?
Esturlioso?Talvez!
Nos primeiros seismeses sabiamais que

_

todososcoleguinhasda classe eâsvezes
enfrentava os professores, discutindo e

questionando-os sobre as aulas
ministradas.
Assim foi orescendo, No ginásio e

científico muitas vezes ensinava seus

mestres, pois eramuito lido e dc tudo sabia

quase tudo. E euera feliz.

Agora com quase dezenove anos de idade
cursando o quarto periodo de direito na

Furb, era feliz, Enquantomuitosjovensda
sua idade consumiamdrogas eseviciavam

,

em prazeres vazios, ele nos finais de

semana, vinha para casa estudar música
clássica. romântica, lerbons livroseajudar
sua mãe nos afazeres domésticos, Mas
era feliz pois tinha liberdadede fazere que
bemqueria.
Dia 10 de novembro, quando faltavam

apenas 5 dias parao seu aniversário, Deus
o leva para fazer parte doReino Celestial,
Mas ainda assim, sou feliz, poi{; criei,
eduquei, convivi eemprestei aobom Deus
um filhoquceraum irmão, um amigoe que
se chamava .Jeferson Machado.
Assimelc falava: "Ornais triste em verum

pássaro presonumagaiolaéqueele parece
estar feliz",
Assim eleescrevia: "No coração damata
descobre que sua caça na verdade era

você, o ser humano. Mas a fera venceu e

isto não importa ruais",
Cesar Machado e Família

Produtos
Entre as informações

disponí veis no Balcão Sebrae, os
micro e pequenos empresários
terão acesso facilitado ao ISO
9000. conjunto de regras
relacionadas à qualidade -

elaborado pela Organização
Internacional deNormalização
. que contempla desde a

clabnração do projeto ao

lancnriiento dó' produto no

Destaque empresarial

Wander Weege profere
palestra no Ceará

Ilr' Milênio

'Curso ensina a buscar
� harmonização interior

A pcrformance da Malwec
Malhas no decorrer do biênio 91/92
têm atraído a atenção de grande parte
do segmento industrial brasileiro,
sobretudo após as pcmiaçõcs
publicadas a nivel nacionul, onde a

Malwcc aparece em I" lugar no
rankinganual da revista Exame ("Os
Melhores c Maiores") com o maior

desempenho global dc 1992. Este fato
atraiu a curiosidade do CIC (Centro
Indústrial do Ceará), que através de
Jean Jcreissati Filho, primo de Tasso
Jercisati c, um dos diretores do CIC,
convidou o empresárioWanderWeege
diretor-presidente da Malwee
proferir palestra im Federação das
Indústrias do Ceará para seus

associados. O convite foi

prontmnente aceito e no dia 16, às
18:30 horas Wander làlou na

Associação na Federação ao Setor
Industrial Cearaense, sissertando
sobre os temas "Atualidades

Econômicas", "Dinamismo
Empresarial", "Modemismo em
Equipamentos Tecnológicos" e sobre
"Treinamento de Equipe" para as

novasexigências demercado, pois em

junho de 1993, as malhas importadas
terão só 20% dc taxação.

Weege deu inúmcras entrevistasá
imprensa local, pois eram muitas as
curiosidades sobre estc empresário
que conseguiu feitos expressives,
comomodernizar sem demitir.
Inúmeros são os convites ao

empresário para proferir palestras
que,gradativamente, vai atendendo.

O recente artigo'da revista
Expressão (a única revista
especializada emempresas
catarinenses) com capa, entrevista e

matéria de 8 páginas repercutiu tanto
quemerece sua publicação na íntegra.

O jomal CORREIO DO POVO já
adquiriu autorização da revista
Ewressão e do empresárioWander

Weege para reproduzir asmatérias-do
suplemento especial. Como todos

sabem, a Malwee dispensa auto
promoção e pela primeira vez abriu
suas po,.rtas para reportage, deste
tipo. Por este motivo, o CORREIO
DO POVO acredita que sua próxima
edição, quando omaterial será
reproduzido, será história e de tiragem
recorde.

Massaranduha - O Centro de

I�studos do PSI (Cepsi) promove

'1' lest..: tinul dc semaij:1 (súhado e

'" ,I, !OlllingO)
um cur« ulc halllllll_lÍ/a.,::1, I

�:�, ntcrior. qlle.ohjeti\'a levar os

: 1')1 articipautcs. a encontrarem a lu>
. f ..... itcnor e conhecerem suas allras..

,t Iroeurando eleva-lo» a 11111 plano
r1 luperior dc consciência () curso �

; pais '1II1a etapa do Projeto Pureza,
.: [uc a hlllilia do III" Mil":nio vêm

i)! iL'Sen\',
II vcnd. l_

;/ Funulia do III:' Milênio dc um

,

rrupo lIL' pessoas instaladas ..:m

V1assaranduba e que hü mais de de/,
l !�! nos \'em est,udando l� esoterislllo,

ereo!Tendo \'ürios estados

prasikiros. e se dedicando

fspeeialmente a husea do

;onheeimento científico quc
tn\'oh'e a "cner,gia luminosa"
Jresente em todos os s..:res Ú\'os e

ue pode ser fotografüda atra\'�s do
roCCSSllKirlian (ciimera descohelta
OI' so\'iéticos enl 11)39 que pennite
otografar a aura),

() curso; fornecerá dados
detalhados sobre estes planos, in
c lusivc o 'cnergdico, dando

instruções dc auto-correção, por
meio dc vários mdodos enfocados
nas palestras. como: Il eleito da

mcditnçâ,mu aura; a praticada Yoga,
o cll:ill·l da psicotrônica e como usá

Ia. a importânciudc u!111l alimentação
equilibrada. bem como a análise in
dividual sobre nutrição; e atividade
dc centros energéticos (Chakrus)
CIlI'11 uma, prática dc auto

halllHllll/,a.,:ãll,
As IIlscrições para o curso

poderão ser li.:itas na sede do Cepsl,
ma I I de no\'embro, 32 - horário

integral. () curso acontecení no

Clube Atiradores, e será ministrado

pelo professor AI i Gaspar,
espeeiali/,ado nas áreas de ci":ncias

hiolúgicas e idillmas, com

conhecimento em parapsicologia,
parapsicotrônica. radiônica.
radiestesia. magnetismo,
bionergdiea, c1cininica e música.
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Dê uma passadinha em nossas LOJAS e SUPERMERCADOS e confira de perto as nos

sas ofertas. Você vai, descobrir que não precisa correr para çomprar o que prec�sa!
Nas LOJAS BREITHAUPT você encontra toda linha de MOVEIS, DECORAÇAO, ELE
TRODOMÉSTICOS, BRINQUEDOS, TECIDOS/CONFECÇÕES, PNEUS, fERRAGENS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com preços e condições espeéiais, E nos SUPER
MERCADOS BREITHAUPT além dos melhores preços você encontra uma infinidade de
produtos nacionais e importados, amplo estacionamento, lanchonete e ainda uma RO
TISSERIE que oferece pratos deliciosos e econômicos.

O QUÊ VOCÊ ESTÁ ESPERANDO?

o Caminho da Economia.
.JARAGUÁ DO SUL TEL (0473) 72·3800· FAX (0473) 72·3624· GUA!,AMIRIM TEL (0473) J3.0499. FAX 10473,
73-0482 . JOINVILLE TEL (0474) 2>3233· FAX (0474) 25-3452· SAO BENTO 00 SUL TEL. (0476) 33:-1155
FA": (0476) 33-2470 - MAFRA TEL (0476) 42-2511· FAX (0476) 42·2291
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