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AnoLXXIV Cr$ 2.500,00Jaí'aguá do Sul, 28 de novembro a 04 de dezembro de 1992

Exclusivo

Vasel define três

nomes de sua equipe
procuradoria do município.

O cargo de Procurador,
substitui, segundo assessores

do novo prefeito, a atual

Assessoria Jurídica, da
Prefeitura Municipal. Os demais
cargos serão divulgados
durante o mês de dezembro. '

Segundo o próprio prefeito
eleito, os partidos que compõem
a coligação "ALIANÇA POR

. UMANOVAJARAGUÁ",
deverão se reunir para avaliar e-

•

definir nomes que formarão a
.

nova equipe de governo.

Jaraguá do Sul- O prefeito
diplomado de Jaraguá do Sul,
Durval Vasel, divulgou ontem

com exclusividade para o

CORREIODOPOVO,três
nomes que farão parte de sua

equipe de governo. Ele
confirmou o advogado dr. José
Benedito de Campos para a

chefia de gabinete; O jornalista
Aderbai Machado na

Assessoria de Imprensa e o

também advogado e ex-juiz de
direito de Jaraguá do Sul, dr.
Irineu Bianchi para a

Horário natalino foi acertadoentre sindicatos para incrementar vendas .

Expediente especial favorece compras

Acertado horário
comercial deNatal

contrário do propalado, traz
boas novidades, como a

instalação de duas árvores de
-' Natal, uma próximaao Banco
do Brasil, outra na praça Paul
Harris e de um presépio na
praça em frente à prefeitura.

Os sindicatos patronais e
de trabalhadores no comércio
já acertaram os horários

especiais para lojas,
supermercados emercearias
no período deNatal. Os

expedientes foram alterados
de forma a proporcionar uma
maior facilidade de acesso dos
consumidores ao comércio
local. Confira a tabela de
horários napágina 16.

O Clube de Diretores

Lojistasjáprovidenciou a

decoração natalina nas ruas
do centro da cidade, que, ao

J á as vencedoras do

júri popularganharão tn'l�',. -.'

As decorações nas vitrine
devem começar a partir ,:;;

..

dedezembro.
E a Casa da Amizade

Parquefabril da Malwee passa por reformas e rece nova tecnologia
.

Especial ,I

Malwee: uma trajetória
marcada pelo sucesso promove nos provimos,' .'

e 5 o seu já tradicional n.: .. ·

denatal. vendendo atig.» .'

preços de custo Tumbe: .. ··.

dia 5, na praça An�c;\
Piazera, os art l'SÜ (1 -; r,' ;' \: ..

feira que comercializara

artigos natalinos, COlH or ,'. .. �

baratas de compra.
Página 16

o Concurso de Vitrines, a
exemplo dos anos anteriores,
também foi lançado na versão

.92 pelo Clube de Diretores
Lojistas. Alojamel;hor
decorada receberá prêmio de

.
incentivo no valor deCr$ 1

milhão.

o CORREIO DO POVO símbolo de qualidade e

conquistou mais uma vez este

ano o prêmio "Melhores e

Maiores", concedido pela
RevistaExame e considerado o

"Oscar da economia nacional",
pela rígida seleção que
desempenha.

publicanestaedição suplemento
de 8 páginas contendo ahistória
e as inovações que vem

ocorrendo com constância na

Empresa Malwee Malhas,
administrada pelo empresário
Wandér Weege. A Malwee é I

- r
...... -\�

Oa1goJil(lbt�avlI.i.t.1 (,Q' "\
c

.�.�.��
FONE (0473)72-3200
TELEX. 474 - e19

FAX (0473) 7�304
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As dúvidas sobre a reforma
,Barão de Itapocú

consenso: a reformaflscol
pode ser a chavepara o
crescimento do Pais. Muito
mais dó que uma éerteza, isto
I uma espertl1lÇll, que como

sempre, domina aprincipio
todas as irwvQÇÕes que
acontecem na vida dos

.

_

brasileioros.
Oprojeto do govenw

apregoa um conjunto de
princlpios b6sicos/justiça
flscol, simplificatiw dos

impostos, redução da CQ.l'gfl
tributáriapagapela
produção, combateà
so�eampl� do
número de contribuintes com
a incorpo1'tl{áo dos setores
informais da economia. Com
esteS objetivos o govenw

pretende ref01'Çfl1' o estimulo à
competitividade dam6quina
produtiva, equüibrpr a receita
emelhora,.a qualidade dos
servi{Ospúblicos. Confomr
estimativa da equipe

,

econßmica, o ajusteflscol_
pode acrescenllJr um ganho
real depelomenos US$ 5,1
bilhões aos cofres da União.
Ao CongressoNacional

cabe a d(ficU tarefa de
diScutirafundo aproposta e;

aprová-la com emendas ou
não. Os empresários eos
trabalhadores, ambos ;

cansados depagarem opato
pela inejiciência deprojetos
anteriores, esperam que desm
o BrasU esteja no camiirlw
certo.

Desde queo�venw'
envioupara o Congresso
Nacional oprojeto de ajuste
flscol um pacote de
interrogo.çóespaira sobre a
mesa de empresários e
trabalhadores.Afinal ela vai
ou niio acabar com a

s�e estabilizlu a
economia?Aproposta:
redistribuirá melhor a receita
ouprevI apenas a solução dos
'problel1UlS deCiliia da Unüío,
IUUIUJ desesperada tentativa
de se aumentar a receita?

, Apenas uma coisa I certa,
tàdo o selOrprodutivo tem
uma expectativa de

II HÁ50ANOS
- - o dr. Getúlio Vargas proferia notável
onçio àNaçioas c:onquistas do Brasil no
último qilioqOênio, que aíJmerava,
- - o dr, A11amiro Guimaries, intervertor
iaIerino no E.sIado promovia o dr. Tiago
Ribeiro Pontes, Juiz de Direito da
Cooaan:a ele Jaraguá para a ele São,Fon
cisco, de 3' entrância. O ilustre
magisndo, coIiIbondor do CORREIO
DO POVO era distinguido c:omo jurista,
homem de imprensa, espirito reto e

aprimorado.

HÁ�ANOS

I
- Ea 1952, aCiInmIMuaicipd.--
sob a I*esidênâa do wreador Curt

. Hillbnlcht e COOl as prC$CDÇU dos

ores Mario Nlcolini. Alfredo

laugi;Waltcl-Jad:.Curt VaseI.OcIn-iano
mi. AdolfO Emmendoi::rfer c Herbi:rt

,'SdIni:id«. A n:uniio apn:çiav. em r
jjwllçio o 0IçameaI0 da R;:o:ita c da

�"Ioa
....o_

.....
"

BA lO ANOS

isençio do Terço de Calçamento para
entidades que eram mencionadas e

vereadores apresentavam projetos de
leis que l\'lOOIIhec:iani de utilidade pública
sociedadeS civis nos dois distrit9S do

municipio, aprovaçio de 8U.1Qlio aoClube

Hípico de Jaraguá e isenção de
emolumentos na licença de construçio
requerida pela Paróquia de si<, Sebastião.

Reminiscências

Os casarões
do passado

', - Em 1962, o IIOSPITAL JARAGOÃ
___ uma fase muito difJCil e as

oInsC!iinam am.:açadas cl.: JIIIÚ7.ação.

!CIIIII gJaVC .,.quizo para a regiio
-

cl.:

lInguLOjomaICORRRIO00POVO.

Ila.;ç.va uina ça�panha de

i COII!ICidIlizaçio popular de busca de

,_ ..- ooncIusio 4as CXIIISInlÇões
1_ curso. E mais: examinado

'minuciosamente os orçamentos
'DmicipoiS o Wc:IQIb Eug.inio Vicb
'ScImõcl:cl_tatavaqueopoderpúblico
-

QIIIIpria' 05 orçamentos., utilizando

espo:cificamo:ute .,.-a'istos .:m

finaJiclades o que causava a Criso:
Cummidadc Ew;ngéIica. Numa das

Em recorte ·do -matutino joinvillense,
de 20-11-1992; p. II, com vários nomes

de destinação, acaba, finalmente, na nossa -
,

mesa de trabalho, É a Yvonne, preocupada!
, lmpressioneme como se joga com o

patrimônio cultural da cidade, A foto que
ilustra esta reminiscência foi tirada em 15-

08-1992, quem sabe já prevendo o pior,
que aconteceu __ ,

Lemos e relemos a matéria e, embora
concordemos com todos os dados,
endossamos o assunto que novamente

aOora lamolável numa cidade que é riv\ca
em todos os sentidos e pobre em matéria
de preservaçio do patrimônio,

esta casa nos diz muito de perto com

órgão de comunicação. Foi de uma de suas

salas que saía em 10-05-1919 a primeira
edição de O CORREIO DO POVO, assim
era o titulo - o segundo jornal a circular às
margens do rio ltapocu.

Sua construção data de i915 e o

escrivãoVENÂNCIODASILVA PORTO
instalava as máquinas gráficas para iniciar
um alonmga e inteniiinávelluta por Jaraguá
que dura até hoje e continuará até quando
morrer o' último "moicaoo" da imprensa
e pretendemos einplacar dentro dos75

anos ,de vida devotada à sua gente.
Morremos e Dio vemos tudo. __
Esta edificação, contudo Dio era com

se apresenta atualmente, No tempo de
Venâncio Porto existia um telhado da duas

águas com beiral, Quando em 1963 foi

comprada por Max Fiedler, introduziu

alterações que lhe deram maior realce
como residência de padrão,

Visitamos ao, tempo da sra, Fritzi

Fiedler, pouco tempo antes de seu

desaparecimento e ficamos impressionados
pela resistência da madeira empregada em
sua construçio e dizia D, Fritzi que era

.

reuniões d,a Câmara Municipal. o

...-ereador encaminhava requerimento à
Mêsa solicitando essas providências, o
que era aprovado imanimentc pelos seus

pares. O presidente oficia",a' ao prefeito
pedindo o pagamento dassub� cm

orçamento e em restos a págar dos
CXi:I'cicios 1960. 1961 e 1962, cabendo
ao hospital, crS 200.000,00,' à Escola
Pulicular JUlIguá, crS 108.000,00 e ao

J�im cl.: Infinci"_' "Pestalozzi". CrS
, 52.000,00. num total de" Cr$
360.000.00, quantias pequenas para os

dias de hoje. mas de fundamental

importância para a época.

madeirá colhida dentro de certas luas que
lhe conferem tantã durabilidade.

Lemos não sabemos onde a Câmara

Municipal deverá receber projeto de lei,
prevendo os casos de , tombamento e

regulamentando as demolições e a maneira
de consentir ou nio.

Será uma lei - é urna medida coercitiva,
tem poder de polícia. As leis nem sempre
sãocumpridas, algumas até para não Serem
cumpridas.' ,

A questio é de �onscientização. Al o
poder público deve investir e Dio mudar
toda a vez que muda o prefeito, E eXigir do

'

prefeito cumpri-Ia, Se assim falamos é

porque temos antecedentes. Na capital do
Estado a legislação é prenhe de exigências.
Assim mesmo burlam a lei. Na rua Victor

Konder, em Florianópolis, um desses
casarões foi tombado. A especulação
'imobiliária agiu na surdina e, um dia urn'

flamboyant caiu em cima da casa. Tempos
depois. da noite ,para o dia amanbeceu sem

telhado. Depois, faltavam já algumas
paredes. Hoje pretende.-se contruiur iIm'

arranha-céu.
'" Em 1971, aqui na Pérola, na

administraçãoMAYER� SCHMÓCKEL,
pelo decreto n° 22�, de 01-10-71,
reconhecia antiga moradia de GEORG
CZERNIEWIcz, deutilidadepública, para
fms de desapropriação (CP, ed, nO 2.655,
p. I, de 23-10-71),.vizando a construçio
de urn Passeio Público, aBiblioteca,Museu
c Arquivo Histórico - único lugar NO
CENTRO para ilustrar seu POVO. O que
aconteceu ...?

Depois veio o HOTEL CENTRAL,
palco de todos os grandes acontecimentos
da vida politica-soeial-administrativa do

lugar. O CORR,EIO DO POVO se opôs e
escreveu. Inutilinente __ ,

Em seguida oCasario da EMPRESUL,
aliás no tempo da EMPRESA DE
ELETRICIDADE JARAGUÁ LIDA.,
entre 1925/26 e iniciado a sua construção
um,Jiouco antes - na gestio de Eduardo
KellenollDD. FaJou-se__ .. falou-se e... Que
tristeza !

Fritz von Ja.-.guã - 1119Z

HÁ20ANOS
- - Nos .:sportes, dizia a imprensa local,
a Bapendí so: sobn:ssíúa na cidade, com
mna e:!l.--uberanae atuação, conseguindo
derrotar seu mais temível adversário - o

- Em 1972, o prefci10 Hans GabanI

• as5iaava 05 decn:Ios n° 252. 253
2S4" Iodos .._ioiuocloscoma�
1PlU.� de, vaIoP:s e

.

aslU8SdaàdacIe(4 classes)
iadaindoas....Jidad;:sdcNeR:URamos
BllladoRioCaro, CIIIIIcjá cuneçavam

F
� Joio IMathias

:::.::.�
-.v.aw a pjJIicaçio.

I BÁlOANOS

Grêmio Esportivo Juventos, pela
man:açio de mn lento e zero.: gol do
Serginho. O quadm -vêucedor era assim
fonnado: Renato (DaIbérgio), Man.x;a,
Zigomar, Carlinhos, Lenzi, BUgrinho,
Scrginho, Miltinho, João Luiz (Mauro),
Amoe Edí.,

quaSe final de 1982, de orte que, para
atender aos justos reclamos do
funcionalismo municipal, o vereador
SIOOLF SCHÜNKE. prefeito munici

pal. em exen:icio, sancionava a Lci n°
882112, de 23-11-1982, fu.lindo .:m seu

utigo 1° o�uste de 20%�o a

partir de OI-I0-1982, pelo utigo 1°, da
Lei nO 839181, dc 20-11-1981, para
JO-ÁReferidalciera�epublicada
na DireIoria de E:xÍJediente, Educ:açio e

AssisIêocia Social, da qual era diretora
AS1RIT K. SCHMAUCH.

.

- Em 19821, abriam:'sc novas

!Paspa_IS,,,- o casino superior no
ate do ltapocu" em busca de sua

IIdiIDI8!Iii-o. Ncwos cunos� sendo

�""1Ios,'4ISIndoo cuno ele Ecmmnia
-- ••MiUb" desde o CIOiDeço do
QmM)'c:xIcnsio da FURJfJoinville
60' wgas. ..... o bIO havia

Ipcn_liw'as de_ cxIcDsio do ano
Ciêacias (fisica, qUiDilCa,

�tir:a __) da f!.JRBfBIumcaau a

Pedido da c:lasse do uagiotoiaio.
r - Os 1Ilaipos já ....._ bicudos neste
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Giese - Rép6rter: Yvonne AS. Gonçalves (DRT/SC 219) Coordenador Comercial: Paulo Tavernard -

,

Corretor: JaimeBiank - Redação,Admiitistração e publicidade: Av.Mal. Deodoro da Fonseca, 122, 10
andar,CEP 89251-700/Caixa Postal19 - 89251-970 - Jaraguá doSul- Fone (0473) 72-3363 - Fax, (0473)
72-0363' • Diagramação: Jaime de Borba (DRT/SC 32). Composição a lasereFotolito:CORREIO,DO
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NOTAÇOES
GALINHASELÉTRICAS
A partir de agora,o esterco de galinha gera descargas
elétricas - pelo menos na Grã-Bretanha.A Fibropower,que
reivindica ser a primeira empresa no mundo a queimar
esterco de avepara gerar eletricidade,começou a operar na
semana passada.

.

A companhia opera aprimeira de um novo tipo de estação de
força que usa biomassa.A invenção é de Simon Fraser,que
usou oprocessoparamovimentar uma destilaria na Escócia.
A unidade está instalada em um campo de aviação desativado

próximo deEye,emSuffolk,na Inglaterra, uma áreade criação
mtensiva de aves.Sendo assim.seu eombustivel.pode -ser

obtido numa área de 50 quilômetros de raio.A "produção'íde
J galinha gera lwatt. de eletricidade.Aumente aproporção e

ilumine sua indústria.
.

TJESINFETANTEINDUSTRIAL
\.

.

Com um investimento equivalente a US$2 milhões,a Evolu-
ttonMarkets Importadora eExportadora Ltda. está lançando
no mercado nacional detergentes e desinfetantes
concentrados btodegrqdáveis para Cl área de limpeza
tndustrial.Substdtárta da italiana Revolution Markets,a
empresa,localizada em Porto Alegre,está importando a

fórmula para produzir inicialmente 100 mil litros dos

.produtos.com planos para chegar ao patamar de 500 mil
litros/mês.Ftcou tnteressadorentão ligue para (051)331-
6867 e faça bons negócios.

,.

I

fTRATÉGIASDEMARKETING
Três especialistas norte-americanos.veJo mostrar como as.
empr.esaspodem sobreviver levando em conta as estratégias
de marketing.O encontro acontecerã nos dias 7,8 e 9 de

.dezembro,no Centro Empresarial de SIlo Paulo(SP).Asferas
slJo:MICHAEL YOSHINO,4iretor da Harvard Business

School.palestrando sobre "Os segredos. do marketing
japonßs"(dia 7);GEORGEDAY,da Global Compettnon and
leadership.da PenaiIVania,com o tema "Compettnda com

Novos Produtos"(dia 8) e HEINZ GOLDMANN,presidente
da Mercury-Goldmann Gropp,falando sobre ''Estratégias
Inovadoras pJrJ Obter Maior Força em Marketing' e
YendaS"(dia 9).Se .VflG.2.' quiser obtermais informaçlJes sobre
'oencoaro ligue para (Oll) 871-3200.

.

CAFÉPARLAMENTARISTA
Na última terça-feira(24),o empresariado catarinense reuniu
se no Hotel Tannenhoff de Joinville para um animado

breakfast que estendeu-se das 8:00 às 10: 30 da manhã.No

menu,a palestra do deputado federal DELFIM.
NETO,atentamente assistida pelo expressivo número dê

empresários e diretores de empresas de representatividade
do estado e região sul.De Jaraguá marcaram presença os

.empresários Wander Weege,Alidor Lueders e Vicente

Donmi.Detftmfalou com bastante entusiasmo sobre o sistema
Parlamentarista de governo,mostrando claramente o seu

ponto de vista: ''A república criou sua cortepolítica e com ela
o grande cancro do Brasil,que são as estatais.as verdadeiras
sangue-sugas do cofre da nação,e quando este se esvazia,a
solução mágica encontrada não é o saneamento destas, e sim.
o aumento da carga tributária dos contribuintes com a

criação de novos impostos"
Para Delfim.o parlamentarismo não terá os votos de

interesse,portanto,a votação dos projetos de interesse da

nação será livre e nãoforçada e interesseira como acontece

atualmente.

Prefeitos buscam alternativas de cobrança

TlP discutida na
reunião da Amvali

Guaramirim - Durante a última
reunião da AMVALI (Associação
dosMunicípios do VàIe do Itapocu)
no anO' de 92, a não cobrança da TIP
(Taxa de Iluminação Pública) foi O'

assunto mais discutido entre os

prefeitos presentes. A Taxa foi

suspensa em diversos municípios
através de decisão judicial por ser
considerada anticonstitucional. Os

prefeitos argumentaram que a

suspensão na cobrança gerou
problemas, uma vez que não existe
outra forma para cobrir os gastos
com a iluminação nos municípios.
A proposta do presidente da

entidade e prefeito de Barra Velha,

José Brugnago, e que foi acatada

por todos os prefeitos, constitui na
criação de um novo imposto para
subtituí-Ia. Este, por sua vez,
incindirá diretamente nas contas dos
usuários, incluindo os terrenos

baldios que possuem O' benefício.
"De uma forma ou de outra alguém

.

tem que pagar pelos serviços
prestados", comentou José

Brugnago.

Jaraguá do Sul possa perder O' 3° .

lugar em arrecadação no Estado,
sendo ultrapassado por Chapecó.
Essa queda na arrecadação está

trazendo dificuldades aos prefeitos
paraefetuaremopagameatcdafolha
dos servidores no final do ano.

Na reunião os prefeitos também
discutiram a queda acentuada nas
arrecadações de ICMS verificada
nüs últimos meses. Devido a isso,
existe até a possibilidade de que

A eleição para a escolha de mna
diretoria da Amvali ficou

preliminarmente, marcada para
acontecer em meados do' mês de

janeiro, após os novos prefeitos
tomarem posse. O prefeito eleito de
Jaraguá do ul, Durval Vasel, foi
representado durante a reunião pelo
seu vice Alfredo Guenther.

Hertel prevê obras para saúde
de campanha, O' prefeito eleito de

Schroeder, Hilmar Rubens Hertel, e
seu vice, Gregório Alois Tietz,
estiveram reunidos no último dia 14

.

com O' senhor Osvaldo Giampícollo,
que prometeu doar uma área de terra
de 600 mestros quadrados, situada
na estrada Saibreira, 'para a

construção de um nosto de saíde no

local.

Com a doação, Hilmar Hertel
pretende iniciar as obras já nos

prrmerros meses de . sua

administração, afirmando que a

qúeda na arrecadaçãO' vend5cada
também nomunicípio de Sehroeder
não irá atrapalhá-lo nocumpriwentQ
de todas as metas.

Schroeder - O plano de governo da

Coligação Povo Schroedense, que é

formada pelos partidos PFL, PRN e

PMDB,
.

já está começando a ser

executado, Umadasprincipaismetas
"da futura administração é a

construção de um pO'stO' de saúde no
bairro Schroeder L

Preocupadoemcumpriraspromessas

SISTEMAMODULAR. O
dormitório inte/igente(!wh
mel/ida) lia RUDNICK. Se

adapta a qua/qui!r
. ambiente. Você cria
dormitórios e escritórios
com harmonia perfeita.
Entrega em 10 dias.

Comprejá e receba ante...
doNATAL

.

Loja B�/i", - Antiga
R4inha do Lar. Fone: 73-
0377e 0467.

Guaranürim - SC
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CPRegionat
.Eleéodécimo a comandaraentidade

Murara toma posse na

presidência daACIAG
Guaramirim - Em solenidade

oficial e concorrida, realizada na

noite de ontem, tomou posse o novo

presidente da ACIAG (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de

Guaramirim). Lauro Murara,

empresário da cidade, vai dirigir a

entidade pelos próximos dois anos.

Os demais integrantes da nova

diretoria, que teve o número de car

gos ampliado, também foram

empossados.
Autoridades do município,

empresários e demais convidados

prestigiaram a posse do novo

presidente. Em seu discurso, Lauro
Murara lembrou o objetivo da

ACIAG que' é buscar o

desenvolvimento equilibrado de

Guaramirim. Também expressou o

desejo de ter apoio dos demais

integrantesdadiretoriaparaalcançar
maior êxito nos projetos e plano de

ação, que possam realizar durante o
mandato.

Ele afirmou que vai agilizar "a

Vendas de Natal

Qualidade. e. bom preço
são armas de lojista

Guaramirim - Os comerciantes I

lojistas de Guaramirim, estão

apostando nas vendas de natal e

final de ano. A espectativa é de·
movimentar o comércio. Na opinião
de Felipe Mannes, com o 13° dos

trabalhadores, as férias e mais o

pagamento de dezembro o fluxo de

'venda deverá aumentar.

Ele fez, na quarta-feira, uma

avaliação das vendas, em sua loja,
durante o ano. "O volume de saída
de mercadorias manteve-se

equilibrado em todos os meses. Não
tivemos grandes baixas". Felipe
Mannes disse que este milagre - em

plena retração da economia as suas

vendâs ficaram equilibradas -, dá-se
a quatro principais fatores: "em.
primeiro lugar um atendimento à

.
altura do desejo dos clientes; em
segundo a qualidade dos produtos
oferecidos; em terceiro um crediário
mais facilitado e sem burocracia

demasiada; e em quarto, o mais

importante: bom preço":
Mannes afirmou que, em média,

sua-loja de tecidos (Macei), chega a

registrar um movimento de 100 I

pessoas por dia. Seu mercado de

atuação abrange todas as cidades
da microrregião, inclusive Jaraguá
do Sul.edeondevêmmuitaspessoas.

Felipe Mannes tem uma equipe
de doze vendedores, além dos filhos
e a esposa (Anita). Os produtos que
vende são originários,

principalmente, de São

Paulo,RioGrandedoSul,
Belo Horizonte e Santa

Catarina. "O cuidado nas

compras é um detalhe

importante, para que o

. lojista possa vender por
um preçomais acessível,
a seus clientes, os

produtos que apresenta
na loja", declarou ele.

Além da loja de

tecidos e confecções a

famíliadeFelipeMannes,
atua também no ramo de

materiais de construção,
com a loja Macol
Materias de Construção,
administrada pelo filho

mais velho, Leandro.

..

.....,

transmissão de informações aos

nossos associados, procurando de
maneira especial melhorar a cada
diao relacionamentodeempresários
e seus colaboradores". Da mesma

forma Lauro Murara disse à nossa

equipe dereportagem quemantém o

compromissodeaumentaronúmero
de associados da entidade; como
seu grande desafio.

A respeito do aspecto político
Murara declarou que "enquanto
entidade da classe é indispensável
que tenhamos uma política de ação
específica e muito forte, entretanto
que não se confunda isso com

política partidária. Desejo realizar
uni trabalho integrado com o novo

prefeito nos projetos que visam
crescimento do nosso município".

. O ex-presidente, Reinaldo Rich
ter, fez um relato das atividades que
realizouenquanto dirigiu a entidade.

Faça uma assinatura
do CORREIODO
POVO e receba em

.

cada edição a mais
bonita HISTÓRIA
DEJARAGUÁe

..

regtao.

.

Comércio

Definido horário
definal de ano

Guaramiri,,;- o novo

presidente do SPC (Seniço de

Proteçao ao Çrédito), Mário

G1asenapp, diJlulgou na semana
passada o horário de natal e

finaldeanoqueseráseguidopelo
c:tnftén:io. Eledisse que "o objetiJlo
fot procurar satislazer os

comercÍllnteS e ainda mais os

consumidores que, acredito eu,

poderão lazer . SUIIS' compras
tranqui/oInenmTll!Slefinaldeano".

SegundoMário o horário-de-.
co"rercio - e que loi aproJlado
pelossindicatosdosC01IWCiários
-, será o seguinte:
Dia 05/12 (sábado) dos 8 às

13horas; De 7a li/12-dos8às
12IwrasedosI3:30àsI9horas;
Dia 12/12 (sábado)-dos8às 13
horas;De 14às 18 /12-dos8às
12 horas e dos 13:30 às,19:30.

horas;Dia 19/12 (sábado)- dIIs
8àsl4horas;De 21à23/12-dIIs
8 às 12 horas e das 13:30 às 20

horas; Dia 24/12- dos 8 às 12
horas: De 28 à 30/12- normal;
Dia 31/12- dos 8 às 12 horas.

Nosdias26 ,dedezembroe 02
dejaneiro niío haJlerá expediente,
conlormeacordocomosindicoltJ
trobalhista.

Tarifas
Promocionais

III1SB

CASA PRÓPRIA.
TORNE

'SEU SONHO.
II REALIDADE.
II

AAgência Varig - Jaraguá do Sul Comunica a
seus clientes que foiprorrogado oprazo de

Vigência das tarifas promocionais até
fevereiro/93.

o·
VA••G .

•
•••
•

C"' ........

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

esporte, ecológica individual, doméstica de
estfmulo, vOos especfficos, ponto a ponto e

promocíonaís para senío� e júnior..

O.
Il10-'''

PROGRAME SUAS FÉRIAS
ÂJI.Mal Deodoro, 122, 2" tuUltu,/_ 12-0091·.
7U363.

.

UM BOM NEGÓCIO PARA TODAS AS MARCAS

�
CONSÓRCIO··UNlftO

II
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'deverá tambémse tra_)l1II&r

,principalbana> dedados para

" Pequenos empresários podem consultar .unidade recém instalada'

Balcão Sebrae garante informações
O Balcão Sebrae de Jaraguá do

Sul foi inaugurado segunda-feira
(23), no Centro 'Empresarial; a
Avenida Getúlio Vargas, 621, na
presença de representantes do

órgão, empresários e autoridades.
O serviço é gratuito e voltado à
abertura e expansão dos negócios
dos micro e pequenos empresários.

O� micro e pequenos
empresáriosquequeremgarantir
segurança e competitividade no

mercado, pormeio dagestão pela
qualidade, dependemdeum fator
fundamental:a informação.Para
atender a esta necessidade o

Serviço de Apoio às Micro e

Pequenas Empresas de Santa
'\ Catarína instalou um Balcão

SebraeemJaraguádoSul,que,a 'Com equipe técnica

partirde um sistema informatizado especializada, o novo Balcão

permite o acesso imediato a Sebrae está apto a fornecer todo
informações' gerenciais, tipo de informação empresarial.
a d m i n ist r a t i v as, Entre elas, os empresários terão
fínanceíras.eredítícías, fiscais, acesso facilitado ao conjunto de

legais, mercadológicas e regras relacionada à qualidade - a

tecnológicas. ISO 9000 , além de informações

Redeestátransforman_do suas grandes lojas (comoesta de
Jarag1iá) -em centros comerciais

Inovação

Centro comercial será

instalado na lojaHM
Jaraguá do Sul, - A rede HM

está adotando uma nova estratégia
de admínístraçäo para se adaptar
a nova realidade de mercado,
baseadana transformaçãodesuas
lojas de grande porte em centros

comercíaís, Com essamudança, a
unidade do centro da cidade, abrirá
espaço para um total de 20 lojas,
segundo o gerente da HM. Ele

-

revela que já há ínteressados em'

ocupar o espaço que se abrirá com
a desativação de algumas seções
como camping, brinquedos, cama
mesa-banho e confecções.

e 'imagem e a linha branca. As
outras lojas que farão parte do
centro comercial não poderão
concorrer com as linhasmantidas,
pela HM. O aluguelde cada loja

'

terá porbase no percentual sobre
o faturamento, variando de acordo
com a linha a ser vendida.

O gerente comenta que essa

tendência é a nível nacional,
principalmente nas grandes lojas
que podem comportar um centro

comercial. "Com a nova realidade
da economia, as grandes lojas
deixam de existis, e dão espaço às
menores e maís especializadas.,
Com isso exístírä um custobásico

que não irá onerar demais' a
AHMcontinuará trabalhando

comas linhas de eletro-eletIônicos,

sobreeventos - feirasdenegócios,'
icongressos e seminários no país e
no exterior -, cadastro de empresas
e programas como o "Análise de
Retorno sobre Vendas",
desenvolvido com tecnologia
própria do SebraeJSC e voltado à

verificação da rentabílídade na

venda ,global ou de produtos
específicos.

O serviço informatizado
tambémserã o referencial para a
consulta a editais de licitação e

tomada de preços provenientes
do setor público, facilitando assim
o acesso de micros e pequenos
empresários ao mercado de'

Mercosul

'compras governamentais..
·0 serviço democratiza a

oportunidade de negócios ao,

oferecer condições iguais para os
empreendedores no

mercado,através dainformação·,
afirma o diretorsuperintendente
do SebraelSC, Vmicius Lummertz
Silva.

Ele anuncia ainda que o'
projeto de expansão do serviço
nos próximos anos prevê a

interligação de toda rede Balcão
Sebrae às principais (ontes de

informação empresarial do Pais •

através daReopac (RedeNacional
de Pacotes) da Embratel. Depois
de expandido,o Balcão Sebrae

micros e pequenos emp
'do Brasil. Uruguai• .Arptina
Paraguai, a partir das

-

comerciàis firmadas
MermsuI..

o Sebiae quer imtalar até
finaldoano20unidadesdo··Ro.llPiiirilll
em regiões estratégicas deSan
Catarina, Na semana de 30
novembroa4dedezembro

inauguradas as unidades
Criciúma,Ararangu4 eTubarão
além de Mafia, Canoinbas

caçadoreSãoDentodoSuIaté
primeira quinzena de dezembro

Pontos críticos em debate
Florianópolis' - Como

presidente da Comissão
Parlamentar Especial do Mereosul
(Mercado Comum doConeSul) ,
o deputado UdoWagner participa

,

nos dias 24 e 25 de novembro, no
auditório Petrönío Portela do
Senado Federal, em Brasflia, de
uma audiência que a Comissão
Parlamentar Conjunta do
Mercosul terá com autoridades
do setor püblíco .

A audiência, denominada "O
Mercosul e os Setores Sensíveis
da Economia Brasileira", objetiva
segundo o parlamentar -

proporcionar um amplo debate

entre os principais setores

envolvidos na implementaçãodo
Tratado de Assunção, os

representantes do setores

produtivosmaiswIneráveis edos
partamentares ligados à causa

integracionista.

feira, mm os prononciamen
do senador Mauro BeJlleWides-t11
presidentedoSeuado.dodepldalklll
Ibsen Pinheiro-presidente
CâmaJacbDeputada;edeNiel'iOdiII
Proença-presidentedaCo

. -

doMercosuL
Entre os temas a sere

Além dos membros da debatidos destacam-se: Regras
ComissãoParlamentarConjunta Origem do Mennsul, ProduI
do Mercosul, associam-se a esta Agrícolas� DOMenuiUl,lll
iniciativa os parlamentares da Ins d Fi
Co

. -

d Eco
.

Iod"
trumentos e omento

rmssao e nonna, usma !nte
-

O Cro
Co ércí da Co

. -

d
' graçao. nograma

e � reio e� nussao e
, Implantação doM� ç

Relaçoes Extenores. ProdutoSAgrfmJasBrasileims"
O evento será aberto APolftica ExternaBrasiIeira e '

oficialmente às 15 horasde terça- Mercosul.

Bazar

Artigos natalinos
àpreços de custo

A Casa daA.mizade,
entidtule conStituidapor
esposas de rotarianos, promol1e
nospr6ximosdias4 e 5de
der.embro, 1UlprtlÇtlAngelo
Piazpa, (emfrmJe àprefeitum
) o lJazJu deNoJal- uma
grandefeira de venda de
prodUloS1UlIalinos aPIlJfOS de
fábrica. OS lucros reverterão
para osprogramas ass_istenciaif
quea entidtule desenvolve. Vão
estara venda: biscoitos, toalhas
demesa, btmho e ':"sto,
sabonetes, enfeitespara lÍTVorr!S
de lVafa� aventais,
guirlandas;panos de copa e
outros prodUlóS com motivos
natalinos. Amaiorparte dos
artigos é confeccionada pelas
proprias associadas da Casa da
Amizade. É uma boa
oportunidadepará a
comunidadejaraguoense
comprarprodUlos dequalidade
porpreços acessiveis.

o trabalho ctJIIIIIIIiI6ri_
�deroltlritultJsj4lW '

muito conht!t:ido emJt11f1g114
doSulA Casa daAmizlMle lI!m
uma tlinJtDris e UIIIpItmo,de
fIlividtultJS toIIIImenIe

indepetulenfedo lloIIuJ aube
de}tII'tIgÍIIí do SuleSIIIIS
principais lIlivüladi!s
concentram-seem 1IIenIIimt:tIID,
0i'ienI0{ií0 epresenle de
enxovaispara gaItI1IIes
CtIIlJIIIes, tuaíIio à ülosos ea

pessoas comproblemas de
locomoção que, muiIas�
ganIuun CtIIIeims de iotJiIS,
muletos eper:1UISnrectiniaIsda
enJidade.

Durante este_1IIUJ as

,principaispromoções
i'etiIi'Ztlllaspe/II Casa da
Amir.adefonun:Noitedo
Queijo e ilo Vmho,muul de
venilas Ii!lFeiradaMaIIrtJ e '

agora 11.\111�deNatal.

Unibanco30
horasficou

maisrápido
J..... do Sul - O ,...'ra·cu1u'.,

Umbanm 30 boras est4 5elMktll.
méIhoradopuà darmaistacil"'1<11�
a seus clientes quevinham
dific:uldadesparaClJII!lqUÜ
ao sBtema. Para resoher

problema, o banco ins1aIou UJ111

mRO�Ê,DAC,queaumentaaca
.

doUmlJanm30lIlr.L\·
.

I,

automaticamente as chamadas

mosequentemente deàando
maior número de linha

disponfweis.

EntreosseniçosdoQm'_'_""11
30 horas enamtJam.-se: ú'Iti'iJD(1(r11
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Educação/Saúde�
'I Em educação ocupamos 088"
'no- mundo. Nada mais de 12

,

programas fracassados no campo
de alfabetização, deixa claro que Q.

, problema não é afalia de recursos,
li, mas sim amá utiliZllfão.

I![
Nossa ltngua, base para

desenvolvermds qualquer raciocfnio
ouÕdenIrarmos em�ciincia.
Que émal falada é uma verdade

� inconteste. Porém quandol\1 começamos aescrevermal, égrave.
,

Temos.impressoras de computador,
• ,que usam "soft" onde não se vê: o

.

, cedilha, o tileos diversosacentos,é
lomentável Temos professores de
escolas de ]0 grau, com vícios de

· linguagem, tfpicosda região - usam
,

opronomepessoalna 2"pessoa do
singular e o verbo na J'lpessoa, por

, exemplo "tu vai, tu 'comprou", etc.
I PÚJCasdetrãnsitocomerrosgraves:
· tempo"maximo" 15minutos,semo

�! acento agudo nomáximo; terminal.
I rodoviario", sem o devido acento
.. no rodoviário. Q máximo dos

máximos, nossa biblioteca ''publica",
sem o acento agudo na palavra
pública (fizeramum remendo após .

nossa advertência).
Ou cuidamos de nossaEducação

como prioridade máxima, sem

li; engôdo, ou mergulharemos num

� abismo e caossocialsem tamanho.
O binômio Educação/Saúde deve

sersemp» lembrado,pois apicarulo-
·

se na Educação prevenimos as

doenças. 65% das internações
hospaalares são devidas as doenças
de veiculaçãohidricaOll defalta de

,
saneamento básico. Muitas destas

doenças poderiam' -desaparecer
i simplesmente com educação
oriemativa do nosso povo, com

grande economia de dinheiro.
Como se explica em nossopaís,

segundos estudos acadêmicos, o

custo de cada voto, que no Brasil
custa cerea de lJS$ 35, sete vezes a

mais. que os US$ 5, que custa na -

Europa e' 3,5 V(zes mais do que
custa nos EUA (US$ 10). Mesma'
analogia podemos fazer com os

I

saMrios dospolfticos, onde o dinheiro I

I quegartam nas campanhas eleitorais,
ultmpassam em muito os valores

que irão perceber durante todos os
'OIIOS de mandato, somadas e

atualizadosmonetariamentemês a
mês. A culpa é nossa, pois não

gostamos de polüica: Nao fomos
MI./COdospara tal. Dalos bonsddxlun
de ocupar espaços, facilitando a

ocupação destes mesmos espaços
lpelos maus. Temos que participar,
Iquer gostemos ou não. Pois

,repercllliráno
andamento donosso

Apartirde fevereiro/92, quando

,tenninaráo recessonaCâmaraâos
!Vereadores, iremosjuntamente com
spessoas que compõem o Conselho.

Nunicipol de Saúde eprofissionais :
'liberais integrantesdoCPL (Centro I
dosProfissionaisLiberais), assistir'
,as sessões da Cãmara; que. são

noturnas, para assim sabermos "in I

loco" o que os nossos vereadores'
irão fazer em prol do nosso I
municfpio, podendo desta fonnal

.

avaliar judiciosamente a sua

Iatuação.

.. _---�=====---��--============�-=�-=���============�����

Diretor da Urbano é eleito; presidentede sindicato' .

Franzner assume Sindarroz/SC -,

toneladaspor ano, sendo que as
doNorteeNordesterespondem
por cerca de 100mil toneladas

produzidasanualÍnente.Embora
consigaexcelenteprodutividade
do grão, o Estado de Santa

Catarina enfrenta hoje a

concorrênciadiretadosgaúchos,
argentinos e uruguaios,
principalmente, além de estar

.

sentindo desdejáfecharo cerco
pelasbendas deGoiás,Tocantins
eMato Grosso do Sul, onde os

gaúchos também já se

instalaram, emboraôplantiomais
utilizado seja o do arroz de

sequeiro - comelevado índicede
grãos quebrados e defeitos
gerais.

Os produtores brasileiros de'
arroz precisamdespertar parao
uso da tecnologia agrícola que.

·

garanta maior produtividade, I
porque esta é a única forma de
permanecerem no mercado]
competitivo, espec!al�ente em I
função da concorrencia dentro
doMercosul.

ainda produz praticamente o

mesmo tanto que consome do

produto. Sexto presidente do
Sindarroz - ex-associação
Profissional das Indústrias do
Arroz de SantaCatarina, Jaime
Franmer tem agora sob sua

responsabilidade 58 indústrias
filiadas, distribuidas em quatro
regiões distintas. Florianópolis e
o sul do Estado possuem 25
indústriasdearrozsindicalizadas,
enquanto oValedo Itajai tem 17,
e o Planalto e Oeste têm outras

três indústrias.

.

Esta é a grande preocupação
do presidente do Sindicato da
IndústriadoArroznoEstado de
SantaCatarina (Sindarroz-SO),
empresário-diretor. da Urbano

Agroindustrial Ltda., Jaime
Franzner

Empossadono cargonanoite
do dia 20, Jaime tem absoluta
certeza de que mercado para 01

O Norte e o Nordeste
catarinense garantem uma

produção estimada em

aproximadamente 600 mil
arroz "nunca vai faltar", até

porque hoje em dia o
. Brail

Grupo infanto-juvenil estréia

Show de mimica
na SCAR, neste
final de semana

'Secretário daCasaCivU, LeodegarTiskoski recebeu aAdjoripodemos nos comunicar com.

pessoas de qualquer pais, de

qualquer idade e até com

deficientes auditivos. A mímica
além de desenvolver nossa

plasticidade corporal, nossa

psícomotrícídade e nossa

sensibilidade é também um grande
aliadonodesenvolvimentodeum

ator", completa.
Os atores oonfessam que apesar

de não haver um texto para ser

memorizado, amímica não é tarefa
fácil. "Pois a mensagem não pode
ser dita, ela só pode ser expressada
através do corpo.Esperamos com
esteshow trazer uma nova proposta
de trabalho e mostrar o

desempenho corporal e artístico
dos novos talentos de Jaraguá do
Sul, acrescenta a instrutora Sandra
Baron.

Jaraguá do Sul - 'O Grupo I

Infanto Juvenil da Sociedade
Cultura Artística (SCAR)
apresenta neste final de semana

(28 e 29) um show de mímica, às
16 horas, no anfiteatro da
sociedade. Formado por sete'
adolescentes, o Grupo Infanto
Juvenil da Scar executa sua

primeira experiência na arte da
mímica. Antes disso eles

apresentaram um único trabalho

teatral, a- peça denominada "A
VerdadeiraHistória da Cínderela",

Sandra R. Baron, professora
de artes cênicas da Scar, diz que o
grupo ensaia DÚmiC3 há três meses,
período em que os integrantes
preparam cada pantomina
(estorínha contada através da

·

mímica). "A mímica possui uma Ilinguagem universal. Através dela

Audiência

Secretário recebe
diretores de jornais

o secretário da casa civil,
LeodegarTiskoski.recebeunaúltima
terça-feira (19/11), a diretoria da

AdjorilSC (Associação dos Jornais
do Interior).Na audiência a diretoria
da Adjori pediu ao secretário qde o

Govemo do Estado dê mais atenção
aos veículos de comunicação que
atendamosmunicípioscatarinenses.
Eles informam aTiskoski quedentro

em breve será instalada uma sede da

Associação em Florianópolis para
ajudarnorelacionamentocomaDÚdia
oficial. Leodegar se colocou à

disposição em ajudar os jornais do
interior e também se dispôs a

cooperar nas matérias em relação a

administração estadual,' como já
vinha fazendo antes, enquanto
deputado.

Adjori com sedep�ópria
Servidorganha reajuste associados, desde logo receberá

jornais de filiados e dentro de
mais algum tempo a comodidade
da instalação de PAX.

Na foto, da esquerda para a

direita os jornalistas E. V.

Schmöckel, do CORREIO DO

POVO, Altair Bittencourt,
"Tribuna Criciumense e Tribuna
do Vale de Araranguä", o

presidente Darcy Schultz, da
"Folha d'Oeste", de São Miguel' ,

do Oeste, Joana Guedes Nin
Ferreira, da UFSC e Auvary
Monteiro, do "LiderComunitário·,
de Blumenau.

Por convocação do presidente
Darcy Schultz, realizou-se na

manhã de 19-11-92 uma reunião,
áe associados queooncluiram pela
instalação da sede da ADJORI

SC, na rua Anita Garibaldi, nO'
136- Sobreloja 2 - fone (0482) 23-

.

0518, onde se acha instalado'o

representante de jornais
. REPORTER,jornalista VITOR
HUGO DASILVA

Na agenda estiveram ainda'
visitas aos novos secretários de

Comunicação, da Casa Civil,
SEBRAE e outros.

Para comodidade dos seus

JaraguádoSul-Noúltimodia 18
.

denovembroaDiretoriadoSindicato

dos Servidores PúblicosMunicipais
de Jaraguá do Sul '- SINSEP e o

prefeitodeJaraguádoSul, reuniram
se paea discutir a situação salarial da.
categoria para . os meses de
novembro e dezembro. Na reunião
ficou decidido' queo reajuste dos
servidores para o mês de novembro
será de 30010, equivalente ao resíduo
da inflação domês de setembromais

• inflaçãQ IÍ� P!l�brç.,�4f� 0\ Ipês P�"

dezembro, será garantido o repasse
da inflação do mês de novembro e,
se a arrecadaçãomunicipal permitir,
o reajuste para o mês de dezembro

poderá alcançar 40%.

Ficou acertado que o salário do
mês de novembro será oago nos

primeiros dias de dezembro. O 13°
salário deverá ser pago até o dia 20
dedezembro e o salário referente ao
mês de dezembro deverá ser pago,P;
principio, somentenomêsdejaneiro.

Anuncie no

CP
CLASSIFICADOS

723363.
NãofUJlle defora

/
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Taxa retorná nas futuras adrnínistraçöes

TlP volta a ser

cobrada em 1993
JaragqádoSul-ATIP- Taxade

Iluminação Pública - voltará a ser

cobrada, a partir da próxima
administração, em todo o Vale do

Itapocu. A decisão foi tomada
durante a convenção coletiva de
consumo realizada em Itapema no

dia 14 de novembro último, com a

participaçãodaFECAM - Federação
Catarinense das Associações dos

Municípios de Santa catarina e a

ADECO,:, Associação Catarinense
de Defesa do Consumidor,
responsávelpela liinar concedida

emalgunsmunicipios, comoJaraguá
do Sul, para a

-

suspensão do

pagamento da TlP.
A possível falência de todo o

sistema de iluminação pública das

Educação

cidades onde foi cancelado Q_ 'passando a vigorar a artir de l° de
pagamento levou a ADECO a

desistir das, ações que se encontram

em tramitação nas comarcas do
Estado. Durante a convenção de

_

consumo ficou definido os critérios
parafíxação,manutençãoecobrança
dos serviços de iluminação pública.
Aprimeiraprovidênciaporparte da
CâmaradeVereadoresdoprojetode
lei que regulamentaráoficialmente a
TlP, que deverá ser cobrada tendo
como base a medida a medida da
testada dos imóveis.
A nova lei de cobrança vai

desatrelar a cobrança dos serviços
de ilumínação pública do consumo

de cada contribuinte consumidor,
que constitui o critério atual,

janeiro de 93 o critério legal de
cobrança dos serviços pelo Regime
de Custos suficiente para
pagamento de

'

instituição e

I manutanção do sistema de

iluminação públicamunicipal.
Com a desistência daADECO, a

CELESC fica autorizada a repassar
10% do valor arrecadado nomês da

homologação para a ADECO, a

título de honorários e despesas. Já
os municípios catarinenses,em
decorrência do pedido de

arquivamento das
-

ações,
comprometem-se a manter a

qualidade e
-

continuidade dos

serviços de iluminação pública de
forma atualizada e contínua.

Prorrogadas inscriçõespara
- ,

cursos de especialização
Jaraguá do Sul - A Fundação

Educacional Regional
Jaraguaense (Ferj) estendeu até
o próximo dia 30 de novembro o

prazo para se efetuar as

inscrições aos cursos de
Especialização em Metodologia
de Educação Pré-Escolar e
Especialização em Metodologia
do Ensino fundamental- Ia a

4ásérie. O período de realização
dos cursos vai de 25 de janeiro
a 12 de fevereiro de 93,
retornando as aulas em julho de
93 (10 días) e janeiro e fevereiro

de 1994 (16 dias), aproveitando
se desta forma apenas os
períodos de férias para não

prejudicar as atividades normais
dos professores interessados.

Os objetivos dos cursos são
desenvolver atitudes,
conhecimentos e habilidades

'

voltadas à area da educação pré
escolar e séries inicíàís do
ensino fundamental; atender às
necessidades locais e regionais
no que tange à formação de
recursos humanos para estas
áreas; e oportunízar o estudo, o
debate e a reflexão da formação
acadêmica na área da educação
pré-escolar e séries iniciais do
ensino fundamental.

Os cursos são destinados aos

graduados na área da educação.
No ato-da inscrição eles deverão
apresentar os seguintes
do�entos: fotocópia do
diploma de graduação,
fotocópia do histórico escolar,
curriculum vitae e uma foto 3x4.
Para cada curso estão sendo
oferecidas 40 vagas. A seleção
dos inscritos será efetuada no
dia primeiro de dezembro. As
matrículas deverão ser feitas de
7 a 10 de dezembro ao preço
unitário de Cr$ 650.000,00. As
mensalidades .num total de 13,
terão o mesmo valor da

matrícula, acrescido da TR
mensal.

criança ou adolescente total

descontração no seu uso, bem como

uma complementação do conteúdo

aprendido em sala de aula.
Gs programas desenvolvidos

contarão com o apoio da

Coprdenação Pedagógica e

professores do colégio em conjunto
da Compusis - Sistemas Dedicados
Ltda de Jaraguá do Sul, que
gabaritados na área de Informática
assessoram toda a montagem do
laboratório que hoje conta com 13

computadores AT, padrão SVGA
placas gráficas de alta resolução e

monitores coloridos, disco de alta, \

densidade eHard - diskde65Mb de

capacidade de armazenamento.
-

ColégioDivinaProvidência
Av.Mal.Deororo,710 - Cx. Postal
218 - Fone:'(0413) 72-0779.
Jaraguá do Sul- SC

UdoWagner,cotadoparaaSecretariadaTecnologiaeMeioAmbient(.

ÇolégioDivina
Providência implanta
moderno Laboratório

de Informática
o Colégio Divina Providência

avalia o ano de 92 com total sucesso
escolar no seu processo pedagógico
do ensino aprendizagem e busca

alternativas e recursos para 93, com
a implantação de um moderno

Laboratório de Informática que
objetiva dar apoio às disciplinas do
curriculo escolar desenvolvidos

atravésdeprogramas decomputador
para os alunos desde a Pré-Escola

até o 2° grau, obedecendopadrões já
estabelecidos pelo colégio.

Os programas são ricos em

qualidade gráfica e efeitos especiais
(criadosporferramentasdeprograma
de última geração) permitindo a

Deputado não foi consultad

Udo Wagner diz
que não houve
convite oficial

\

resposta provavelmente será

negativãjá que se considera maís

importante no momento como

. deputado para continuar

representando a região Norte do

Estado, desfalcada agora na

Assembléia Legislativamma saída
.do deputadoWittich Freitag que
foí-eleíto prefeito de Joinville .

"Porém, se chegar a ser

convidado nao tomarei nenhuma
I

decisão antes de consultar as bases

que represento", garantiu o

deputado jaraguaense.

Jaraguá do SuI/FIorian6polis
-

- OdeputadoUdoWagner (PDS)
disse que não foi oficialmente
convidadepara ocupar a Secretaria
de Ciência e Tecnologia do EStado,
conforme divulgado esta semana
pela imprensa. O parlamentar
considera elogiosas as

especulações que envolvem seu

nome, mas afirma que não foi

sequerconsultado paraassumira
secretaria.

O parlamentar disse ainda que
mesmo se for convidado sua

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Dia 28/11 • Agenor Mannes, Nilson

LippiJ\ski, Erwino Sielert, Alba Piskc,

Devvi Ivan Schiochel, cm Joinvillc e Ieda

M�ria da Costa. '.
Dia 29/11 • Florcntino Tomaselli, Maria

Correa Fagundes dc' Oliveira. Gursela

II Lange Friedel, Emcstina dntra Fernandes, ...----"'----------------..............--

W Mi�ialll Daise Fernandes. I.uiz Carlos

I Ili Kamehern. Vancssa Crist ina Eggert c
.

'\ Claiton Caram, em Curitiba.
I Dia 30111 " Venâncio �i�oluzzi, »,�llilari

. Bl1n""..\ndroc hxh.,Arae\' \ lar,\, da (_ unha.

LáM' )Iöllinanll, Sóniii. ' '.'ria Schrocdcr. �
.

'cm Ri" Negro (PR): !.:::. I i .angc. \!aria R
l\ladakna !\'Iorhis Krause :\ddi \Ial ia

Pschcidt C o)í.\·ii, Schiochct, cm Jninville

I>ja 01112· Alexandre l laukc. l leins E
l\lodl�r. Pc. Th�(ld(lr(l I \c"kcr.

.

l.lciua

Baumann. Amantina :\Ce'kd \Iahnkc: V
Jaime J"s� l-clipe. Karolina Bauer. cm

\
I

Tlonanúpolis c Wilharns Robert Oliveira.
E,I

J)ill 412112 . Fhií'a I Icnschcl Bauer.

lIumhc.rtn Fr'"K" vluvcr. lncz "ieohlLi/l

\ Sp�/ia. Xcil'l �i'!lria (_:"I� \lcn<les, .\d"It<· L
l alfin. \'n'gi!lia B"ll"lini: Ros:ingd;1
Salde' dc Fátima Winter. \Iar"", Ccsar ANOro,korl. cm ,1"illl ilk. Ro"liina

ç _.·Ia....�--Tabarclli. ()I�a l> I'i�pcr' c ·lIar'dllinc.· _

I·rall�·l.·sl...'hi
"-

J)j .. 113/12 . l.ilian \Iahn�.: '"C, cm

S,ml ...s (�I'): lmili .. �. \Ié,,'r.
-

hlgar A- da

SI..'hth..-ider. .\gn�tll1htl_ Cagliol1i '.dtl c �
.

.\Ita·ir .\lIgU,t" Pjq·)�r.
I Ui .. (14!12. \111"l\i .. .I •.,ã" Radlk,· .. \Ill�li" .0 PriIIat'ft'aIVaiD

\\('I�II',I'II' c 1>"1'''1 \\"I�lllallll
92193 .......

Crialit;-. by
M......SiD

01 CONVERSATION

INSTITUTO DE IDIOMAS
QUEM FEZ FALA BEM

Fon�: 72-0294

Aniversariantes da

Semana

�D��RPE�, A&ER'Ç"

WIJ DA MALHA

CALÇt\DOSPARA
TODA A FAMíLIA

-;.,

Av. Mal. Deodoro, 183
Fnnp:.72-3585

1/

A �. :\131. Deodoro, 3 j 9
rOfw: 72·3985

eV\te & Jn otmações

')
·1

J
O

NOME Haine Crisnnc H()�o

.\'ONf/O: "....'onho com uma humanidade Justa e fraterna.
onde ctula pessoa lenha liberdade de pensamento e

escolha. a partir dc seu conhecimento. e acima de tudo ser
mutto teltz fi-

PL4Nl): Realizar-me protissionalmente como terapeuta
ocupacional. sendo criativa nessa área. desempenhando
11m bom pape! na sociedade.

A bel.
jtmJglUlDlSe.
SibeleMIIT

tim, tlebÍl
tJmIe 110

GUARATU.B.4
WOMAN'S
nuß., t:Iljo
btIiIe IICOIIIeee

IIOpTÓxÜIW
.

_ 5, 110 late
UlllJede .:

G.1ITIIIMbtL

SEX-SYMBOL Matt Dillon
Í/)O/.O. l'irginia I\../. Axlinc (escritora e terapeuta)
PARECER POLÍ11Cl): Neste momento ele decadência

politic«. precisamos construir um pais. onde o exercício
da cidudania possa edificar uma verdadeira democracia.
Não !)(-JdcI1IOS Ignorara-Ia. quando Iodos nôs fazemos

11'01'1(' dda

RESTAURANTE E PETISQUEIRA

- 'ZINHOBATISTA'
�Espeacilizado em fruI.os do mar_

li �

Aberto diariameme plfra alinoço ejanta.
..

Quarta e Sexta: SOPA DEPEIXE
Rua mPres. Epitacio Pessoa, 279, esquina

com a rua CeI. Emílio C. Jordan
Jaraguá do Sul· - SC

Dr.EdsonCarlosSclud:
Video Eadoscopia Digc$6va
(EstôIago e Intestinos)

�GenI(&ogndia)
G�

Rua Jorge Czemiewicz, 14 - Fone 72-1109

-Convênio COIII Unimed -

Banco do8nlSll- CEF -IPESC.

Toda Linha Arno e. Faet
Fogões, lavadoras, secadoras, refrigeradores,

.

freezers e muito��mãis. ".
-';

Venham nos fazer uma visita.
Venham conferir

FONE 7�2689
.

Av.Marechal D�,..,.··
Jaraguá doSul-se

•••• ,. ,..r, "", ,,, ,,, ," .. ," ... ,,, v .. v ,

••••• l l.< '" .... 'A' .', ,. " al .....

-- Â melhoTfOl71lfJ depremiar
Bom de$empehÍw, quaÍida4e eprodutividllde. ..

'·�O�8------------��------------------------�------�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



----------_.
__ ._-

O'prêmto
MeIlIores e

Mfliores da

"Exame". é
entregue
anualmente para
as empresas que
apresentaram
melhor

desempenho em

vários setores. A
MaJweeé uma

de/as,

Máquinas
importadas com

tecnologia
avançadaforam
adquiridas pela

empresa.
Algumas são
verdadeiras

vedetes.
aumentando a

produtividade e

qualidade.

o trabalho da

mulher é simbo
de qualidade nas

confecções. Na
Malwee um

batalhão

feminino: as
costureiras. com

seu talento,
garantem um

ótimo resultado

110 produção.

A Malwee dá um

passo adiante 110

tempo e emprega

tecnologia do
ano 2.000. As

máquinas
automáticas
sttbtituem o

. trabalho manual
e se espalham

pe/os setores da

empresa.

(, f 4 I I, ·1111' •• ,

I

i �

RENTABILI[}ADE, ROTATIVIDADE,
DURABILIDADE, PONTUALIDADE

malhas ®

malwee

Suplemento Especial
.

Jaraguá do Sul, 28 de novembro a 04 de dezembro de 1992

-,

Em tempo de crise" empresa consegue ótimo desempenho financeiro

Malweedesafiaa recessão

WandérWeege: 72 horas de trabalho semanais

Pela segunda vez em 2-1
anos de história aMalw ee

Malhas, de Jaraguádo Sul,
coloca o seu nome no m. '

alto posto entre as indústria
têxteis do país. O ranking
anualpublicado pela revista
Exame, o "Melhores e

..

Maiores", traz a Malwee err.

primeiro lugar em
desempenho globalno selr •

em 1992 - com base em
números do exercício
financeiro do ano anterier f:-:'
um ano em que toda a

economiabrasileira and c'. •

marcha a ré, a Malwee
quebrou vários tabus do,
profetas desses ternpo- ,:2
recessão, não exportando
nenhum centavo, fazendo

estoques e investimentos
pesado em máquinas O

feitiço deucerto.

Em 1987, quando
conquistou o prêmio Pçla
primeira vez, aindústria
registrou uma receita dc ,,'

milhões de dólares e possu.;
cerca de 3. 500 operano-

Passados cinco anos. o

. faturamento cresceu para ,,:-

milhões e 100 mil dólares �.;

Malwee só diminuru Juu

empregados do seu quadre'

Um feito e tanto para uma

das piores fases do país.
"Percebemos que o mercado
iria ficar competitivo e

precisávamos estar
preparados para enfrentar.
principalmente, a
concorrência que esta

chegando de fora". explica
WandérWeege, o cérebro .1.1

revolução darnalharia.

BRAS. TEM!
..

�
(

.

t _

'!, ""_ •
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Atéaqora a fábricacresceu semexportações, mas lssopode mudar

Planopara atingir oMercosul

PE
Malwee

Dois ítens do resultado -da

Malwee destacam-se diversos
, como crescimento, rentabilidade
e produtividade. No primeiro, a
malharia temconseguido, quase
queliteralmente, tirardeleitede
pedra. Mesmo amargando uma
pequen� queda nas vendas -

entre90 e91 ficou emmenos9%

-, como todas as empresas do
setor da confecção, a Malwee
ainda contabilizou resultado

positivono final doperíodo.
A fábrica de malhas de

JaraguádoSuléumadaspoucas
indústrias têxteis que consegue
sobreviver sem depender do
mercado externo. Porém, a

No dia-ídejulho de 1968,
'com quatro empregados,
WolfgangWeege dava a
partida a umamódica
confecção de peças de

malha, ao lado do RioCerro,
no mesmo local onde seus

pais,Wilhelm e ßertha

Weege, ergueram uma

indústria e comércio de -

laticínios, em 1906. Em

agosto de 1937, também
atuando como frigorí fico e

agroíndústria, a firma foi
transformadaem sociedade
de limitada sob a

denominação deW. Weege
& Cia Ltda. Em seguida,,o
negócio começou aexpandir
e foram abertas filiais
'comerciais na região.

Após aSegundaGuerra
Mundial,emjaneirode 1948,

, a empresa teve sua raz.ão

social alterada para
sociedade anônima, passando
a ser chamada de Indústria e

ComércioW. Weege S.A,
CO!11 o filho dos fundadores,
WolfgangWeege. No dia4
dejaneiro de 1950 o

fundador,WilhelmWeege,
faleceu em Jaraguá do Sul.
Dez anos depois, em 1960, o
comércio da família também
foimodernizado, passando a
ser uma ampla loja de
departamentos e nova
área comercial com posto de
gasolina e beneficiamento de
arroz.

Em 1964, afamília
abandonou onegócio de
carnes embutidas, fechando o'
frigorífico. WolfgangWeege
teve a idéia de ocupar os
prédios, onde o frigorífico

,

estava instalado, com uma

novaindústria. Surgiua
brecha para o nascimento da
Malwee. Após um períodode
02

._ I I _I j

IL
DA

,

pesquisas, em que o

empresáriovisitoudiversas
indústriasdosmaisvariados
setores, ele optou poruma
malharia A partir daescolha,
os prédios passaram por
reformas, sendo adaptados
para instalar a nova indústria

Longa Vida
Paralelamente às

reformas,WolfgangWeege
tratou deadquiriro
maquinário paraa tecelagem,
tinturaria,estamparia, corte,
costura e expedição.
Finalmente, em julho de
1968, nasceu aMalhas
Malwee - junção das
primeiras letrasdo
substantivocomo iníciodo
sobrenomedafamília Foio

primeiro passodoalgodão "

longa vida, atéhoje slogan da '

marca A empresa passou a

operar, tendocomometas
atingiraprimaziaem
qualidadeeprodutividade.
"Nosso lema fez com que a
Malwee conseguisse sua
fatia nomercado. Hoje com
cercade3.300 funcionários,
e graças ao constante
treinamento eaperfeiçamento
quedamosàrnão-de-obra,
produzimospeças com
excelente padrão e nos
tomamos uma das empresas
maismodernas do país em
nosso segmento", garante
VVandérVVeege,nlbo
primogênitodeVVolfgang
que faleceu no dia 16 demaio
de 1987.
De fato, desde o seu início, a
Malwee se preocupou com o

padrão de acabamento de
seusprodutos, buscando
através de pesquisas
permanentes Ci) -

comportamentodopúblico e
suas preferências.

malharia já sabe que precise
caminharparaosportosnofuturo
amédioprazo. "Jáestamoscom
contatos bem amarrados com

clientes da Argentina, e é bem

provável queexecutemosnosso
primeirocontratodeexportação
em breve", diz o empresário.
Mesmo sem um departamento

de vendas direcionado para as

exportações,aMaiweejáestuda
-

propostas de agentes
intermediários para atingir o

Mercosul.
A façanha de encontrar

compradores num mercado
extremamente retraído se deve
à agilidade da indústria em se

adaptar às condições impo
pelos clientes. Não é de ag
que os lojistas não est

conseguindoformarestoquesg
seus depósitos. Desde ores
doscruzados,no iníciode 1990,0
comércio se viu obrigado a

comprar apenas o que podia
vender.

Malwee: empresadasmaismodernasdopais

num verdadeiro, canteiro de
obras. Na estamparia, por
exemplo,umnovogalpão, com
pé direito mais alto, está
substituindo o antigo, sem

Indústrias de Jaraguá
Grupo Emrngados %
Têxtil

,

'

13.075 47,10
Metalúrgica 8.814 31;73
Madeira 934' 3,35
Prods. Alimentares 3.395 12,21
Agropecuária 1.539 5,5
Total 'lJ.7fil
Grupo Empresas %
Têxtil 239 41,48
Metal(rgica 89 15,44
Madeira '89 15,43
Prods. A1irnertares

_
11l> 18,21

Agropecuária 54 9,34
Total • ,576

Audácia

Empresa vira canteiro de obras

Fundadoeml0demaiode1919-Diretor:EugênioVictorScbmOCkel(DRTJSC129)-Redação,Adaliaistraçi
pub6cldade e c:iculação: Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 122, 10.andar, CEP 89251-100-Caixa Postal19 - 89251-
970 - Jaraguä do Sul - Fone (0473) 72-3363-Fax: 72-0363. Diagramação: Jaime de Borba (DRTJSC 32).
Composiçao eletrônica a laser: Darion DecíerversonAnacleto.Foto6to: CORREIODO POVO. Impressão:
Diário Catarinense. Arte Final; Arialves Laus.ASsociaJlo aAdjo,; eAbmjo,; - Os ãrtigos assinodos 1ÚÍO refletem a

opÍIÜ4D doJomaI. Circula namü:rorregüio da�va1i e'emmais 93 ,ciJJodes do&todo, Pais eExterior.

quebrar o ritmo da

produtividade do setor.

"Pedreiros dividem o espaço
com os técnicos em estampas
de tecidos. Num frenesi de

trabalho, a paisagem do I�
mostravaaßÚsturadepigmentos
paramalhacomaargamassade
construção.
A verdadeira menina dos

olhos de Wandér é a novs

tecelagem. "Ela é a única no

Brasil",orgulha-seoempresário.
Realmente, a tecelagem tem

serVidodevisitaobrigatóriapata
óutros técnicos e empresários
que desejammodernizar suas
indústrias.

o corajoso plano de
investimentos da Malwee

contempla uma reformulação
completa no maquinário,
ampliação de prédios que se

tomaramapertadoseobsoletos,
eaconstruçãodenovosgalpões.
Tudonasuaunidadematriz de

Jaraguá, pois a indústria ainda
possui iabricasemPomerodee
'Blmnenau.'

Com espantoso fôlego, o
empresário Wandér VVeege
usou asuaprópriareceitapara
fazerinvestimentos.Oresultado
se 'percebe numa rápida
caminhadapelafâbrica,Quem
entrariaMalweepercebe estar

Expedíeate
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Preocupação com o ambiente

Sistema leva
arpuropara
a tecelagem
Passando umaante-salado

prédio,ondeficamconicaleiras
.., máquinas que desenrolam e

enrolam as tramas dos fios de

algodão,prepéUaDdoa�
primaparaatecdagem-,abre
seumapesadaportadecorrer.
Atrás dela surgeum ambiente
claro com um batalhão de 81

teares automáticos, todos
importados daAlemanhaeda
Inglaterra. Num primeiro

. momento nada de novo. A

. diferença se percebe DO ar.

Normalmente o ambiente de
uma tecelagem ébarulhento e

insaIubre.Oarficatomadopor
fibrilas de algodão quase

imperceptíveis.lmptópriopara
uma pessoa alérgica, por
exemplo. Na DO'(Cl tecelagem
daMalwee não. O ar é seco e

agradável.
O segredo,está sob os pés

dostecelões.Oprédiode4.400

@�(Ça.�
. ca· ..

'

�(Ç@��O�
o pr&nio "'Melhores e

Maiores"' da revistaExame. que a
MalWee recebe peJa segunda Y&2

pelo seu cbaupwho global no
segmento é considerado o�
brasileiro da canmia

Na 1gaediçãodoprimio. a
. grande veucedmt no CÕIbpóIO
gaaI·foi a Método Eugenbaria. do
ramo de c:oosImção ciYiI" que se

sagrou a F..mpn:sa do Ano graças
ao seu e:xcepciooaI dcstiupàabo
em 1991.·EntreouIrasproezas.
COIIS!egUÍU aummtar seu

faturamentoem 21,,3%,mesmo
pen:eotual de sua n:ntabiJidade_
Um grande feito para 1l1li: ano de
nx:essão e estagnaciio que toda a

sociedade brasileira Yiveu. A
Malwee também foi eleita por
moIivOs semelhantes. Apesar de
ter apresentado um resultado

quase tOOU'" menoc que o seu

fatimunento de 1990. a empresa
deu um salto de produtividade e
liquidez de assustar a crisemais

pessimista, e empJaooo seu
segundo "'Melhores e Maiores'"
em menos de cinco anos. Isso

• •• ... •• "" 0_''''

mdlOsquadmdosabrig�ianseu .

S1ÖloIoomaismodemosistana
deexaustãoereciclagandear

Iquesetanoonherimerto.Tnda-
.

se de superexaustores. com
vemiladores gigantescos que
sugam comforça todoo arda
supedicie.- Através de um

sistema de tubulação, que
desembocaanpequenostalos
peIochãodata:dagem,cItep
se a sete galerias. cpIe têm o

tamanho do corredor de um
metrô�Asgaleriaslevamatrês
gntdeamemosoosegurançados
.poteDtesexautores.. "

Oar,depoisde�,passa
podiItroslavadoRsquemabam
o controle da umidade. Eni

.seguida, um sistema' de

imußamentodeYolveoarlioipo .

para a sala Este ciclo é tão

peIfeito que acontecem 20
trocas dearna tccdagem' por
hom.

srgmmto que o ítmtMaioc
Crescinalfo de Vmdas" mire os

dest� do setor conb:ções"
Bio dqou • ser�ido po.
neuI....�esa. Des cinco
ítens c:olocaIos.em cIäjIuIa. a
Mah1cefioouempimeiro Iup-em
dois deles: liquidez e c:msci"."Io»

.

onde apeseuloli índice negaIivo
de 9,.5% .., o JDmOI" do segmetllo�
que tew:médiade Il,1%.
A .......,.., gaaI obedece a

dois aitérios.. PIimI;iro as

WlpiCS8S passam per uma pm..
cpuítificação pmm:eita bruta, em
que as 20 maiores são definidas e
diss:caolas pm uma equipe de

jurados esooIbidos eo1re anaJi'Sfas

eoonômäc:os" teaõc:us em audito
ria e cmIabilidade e empresãrios
�Em�o
r.mkiog é 1DIliIDlaIIo,� as 10

mais. diWtidas &:m. 31 segpremtos de ,

�,; e mm ciooo item de

awfurção: cresrcimäDto.
mmlabilidade. .DäqWdcz e
.........;;f...l�
"'""1".......-...,,-..

AMalM:e SIlIDOO 46 pootos no
lotai. ficmdo a fu:oIe da amb:ção
Filõ. CIJID 35 pcWos. e da fibrica de

I Vedetes da
.

Malwee 'I

Superteares
Os superteares alemães da Ir

Malweemultiplicam poroit ,

produtividade deum tear.
circular normal Eles fabrica ;

rolos demalhas tubulares e
160quilos, o suficiente para]
fazermil camisetasde uma

.

única vez. São os primeiros
AméricaLatina e permitem
ampliar a capacidade de
estocagem de tecido cru qu

'

ajudou em sua estratégia de

Exaustor

gigante
o arda lIXeIagan da Malwee 'não

.
é insalubre oomo costuma
�.O-galpäpde4.400
mdms quadtados abriga em seu

sobsoIo o mais moderno sistema
de e.uustäO e�1agem de ar,

Tnta-se de superexaustores, com
veoIiladlRs gigantescos que
sugam CIJID a força de 1DDmotor de
160 HP - saneIbantes à potência
de umamáquina de carro de
passeio - todo o ar da superficio,
AII'âvés de 1DD sisk:ma de

�. que desemboca em

'pequenos n10s pelo chão da
tecei....... dK:ga-se a sete

gaIeri.as. que tim o tamanho do
com:dwde 1DD meIrô_ As galerias .

1ewm a três gradeamentos de

Dinossauro

Tingidor

., .

segurança dos potentes da umidade. Em seguida, um
exaustores. O ar, depois de sistema de insuflamento devolv

sugado, passa por filtros ar limpo para a sala. Acontecem

lavadores, que realizam o controle
.

trocas de ar por hora.

"

A máquina de tingir 2.500 quilo
de malhas de uma única vez é a

maior do mundo. Há máquinas .

semelhantes na Alemanha, que'
tingem 1.800 quilos de malhas,
na China, com capacidade de

2'1'
.

quilos.
.

Na verdade são dois
.

I

supertanques com 1.250 qUiIOS�.
-

cada, interligados num mesmo
. motor de � 00 �a�alo.s de força. t
Isso tambem diminui tempo, ev
desperdício de efluentes e

aumenta diretamente a

rodutividade.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



umamáquina com
capacidade para tingir
2.500 quilos demalhas
deumaúnicavez. Trata
se de outro dinossauro
daMalwee. É
seguramente, amaiordo
mundoem
funcionamentoemuma

indústriatêxtil. "Temos
conhecimentoque
existemmáquinas
semelhantes na

Alemanha, quetingem
1.800 quilosdemalhas,
e na China, com
capacidade de 2.200
quilos", dizWeege.
Na verdade são dois

supertanques com 1.250

quilos cada, interligados
nummesmornotor de
100 cavalos de força.
Isso também diminui

tempo, evita desperdício
de efluentes e aumenta

.

ímportação de maquinário .qarante 'maior produtividade à empresa
.'

.

Investindo ein tecnologia
Má.quinas alemãs quefabricam
rolos de malhas tubulares de 160

quilos e equipamento que tinge de
uma só vez 2.500 quilos de malha
são algumas das vedetes daMalwee

O que ataca com tecnologia avançadautra novidade
da tecelagem são os

i tearesgigantes, que
r fabricam em rolos de

IH
malhas tubulares em 160

.

quilos. o suficiente para
I fazer mil camisetas de
numa única vez. Trata-se
'1
de um equipamento que
a Malwee importou da

�Alcmanha, capaz de
, multlipicarmuitas vezes a

"I'produtividade de um tear

circular normal. São os
nmerros em uso na

llA.mérica Latina e
I .'

!perl11item aumentar a

, I 'capacidade de'ii
. estocauem da Malwcc

i �

I
,

I De fato, os

.uperteares são os
naiores responsavers

I ielo aumento da
.apacidade de

,I -stocagem de tecido cru
i a fábrica, que oscila cm

t '.' 00 toneladas de tecidos Tinturaria: novasmáqninasdobraram acapacidadeeeconomizamágua
: 111 giro por meso Isso

.

!

epresenta economia de
i

empo, demateria-prima
de espaço nos

. rmazéns. Mais na
rente.osrolos gigantés

lambém
ajudam a

,I umentara

rodutividade da
.

nturaria, poisevitarn as

iversas costuras de um

fIo em outro, tornando
doo beneficiamento

aisrápido e

. ! ornogêneo. Na
i nturariaainda se

ncentram outras

! apas de investimentos.

ovasmáquinas ..,

utomáticasparatingir
.

ESl'AÇAO DE TRAl'AMENTO DE EFLUEN"TES
ramadquiridas,' S lad. II I' tliza d. I o

I .Jobrando a capacidade. epor um aao a ma wee se uti tza aa tecnologia em pro aa
.

e?e?efici�ento,que qualidade de seus produtos, por outro ela utiliza-se da própria para
. oJe e demil toneladas .J

-

I
' .'

- o ,.. o

t
�

, .... .J

ormês.Aqui�yedeteé.,,��r.0 l!i{t;/!,J'/1"lJ!,r,eza, e em malor:_l!rl?PQr�ao, os I�sumos re Ir�os.

diretàmente a

produtividade. "Além
dela temosuma lavadora
contínua, quecomeçou a
operar este ano, capaz
de lavar 950 quilos de .

malhas deumaúnica vez,
em apenas duas horas de

operação, utilizando 16

rnillitros de água",
explica ogerente da
tinturariaLuizCarlos

Homburg. Para os leigos
que acham se tratar de

- muita água, vale o
registro dequeurna
lavagemnormal na

máquinaanteriormais
eficiente gastava96mil
litros de efluentes.

Importante ainda são as
máquinasde
compactação damalha,
isto é, reduzem
sensivelmenteo

encolhimento, queé
prejudicial ao cliente
após aprimeira lavagem

..·caseira.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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tratrando de
mão-de-obra, ,.

as indústrias
têm .uma

vantagem
sobre os

dem a i s Naconfecção: batalhãofemmmocomandamáquinas decostura
setores di
produção. A parte mais C

.

d -I t
-

t f dimportantedamalharia,ocortee erca e rru cos uretras con ra a as
a confecção, é desenvolvida

pelas mãos delicadas de um

batalhão de mulheres: as

costureiras. Segundo cálculos do
Sindicato dos Trabalhadores nas

IndústriasdeFiação, Tecelagem
e Vestuário de Blumenau -. o

maior da América Latina, com
quase 40 mil associados, que
congregatêxteis de todaaregião
-, 70% da mão-de-obra nas

fábricas são femininas. Na
Malwee a situação não é
diferente. Os salões de costura
das unidades de Jaraguá,
Blumenau e Pomerode são
dominados porelas. ,

O motivo para as mulheres
terem a preferência nessa

colocação éeminentemente cul
tural. Desde a antiguidade foi
sempre amulher que cuidou de
vestir a família. Porém, os

empresários garantemqueexiste
um implicador a mais para as

mulheres dominarem as

confecções: a qualidade no

acabamento do trabalho
feminino. Segundo eles, elas são
econômicas, rápidas e zelosas
em suas tarefas. Essas
características vão ao encontro

das' necessidades de uma'
confecção. As confecções da
Malwee possuem cerca de mil
costureiras. As máquinas

i

também estão evoluindo. A

empresadeJaraguájádíspõede
muitas automáticas,maso talento
feminino é indispensável para o
melhor aproveitamento das

peças. De fato, apesar da

máquinadecosturasermáquina
de costura desde o tempo da
vovó, muitos incrementos

tecnológicos estão sendo

.

agregados nessa área, como as

Batalhão de mulheres
.garante a qualidade

Um dos setores mais importantes da
Malwee.corte e confecção,é desenvolvidor-----

pelas mãos delicadas das mulheres
que.segundo Wandér, são mais

, .

rápidas.econômicas e zelosas em suas

tarefas

emgeralqueposicionamaagulha
;ecortamalinha,semaoperadora
precisar colocar a mão. Mas o

setor aind� émenos prestigiado
pelos investidores de novas

i tecnologias paraaindústriatêxtil.
Bons alunos
O treinamento na Malwee

cumpre outro importante papel,
o de fornecer mão-de-obra:
Jaraguá é desprovida de uma

escolatécnicatêxtil. As unidades
do Senai mais próximas ficam
em Blumenau e Brusque.
"Apesar da indústria têxtil ser a
mais representativanomunicípio,
em número de empresas e de
empregos quegeradiretamente,
-aindanão contamos com cursos

profissionalizantesparasuprir a
carência de formação de bons
operários ", lembra LUL>:
Nicolodelli, presidente do
Sindicato das Indústrias do

'

VestuáriodeJaraguádoSul Dc
fato, o problema

é

tão grave que
menos de 1 % dos 16 mil
trabalhadores. das 239inqústrias
do segmento na cidade. pOSSUI
alguma informação técnica em

escola.
Os dados são de uma recente

pesquisa desenvolvida pela
Associação Comercial e Indus
tnal de Jaraguá do Sul (Acijs) .

que radiografou o perfil da
economia local. N icolodelli, que
possui hoje uma confecção de

roupas infantis. COI11 <JQ
'empregados, conhece a

deficiência como runguem E
sabe a diferençade um operano

, desinformado para um téCnICO
têxtil com base teórica
Na feira internacional. dê

Paris, em 1987, viu-se que (1

amanhã seria da era eletrônica

"Máquinas modernas com

funcionários satisfeitos", recorda j
o empresário. De fato. a parur '�

daí a Malwee deu uma �,reviravolta no seu eixo de 1
produção. Adotou um perfil )

moderno, queWandér costuma
chamar de choque de

modernidade. "Não poderíamos
andar contra o mundo inteiro,

Umaempresavivedarealidade", !
argumenta

Ele não nega que no começo
os valores dos investimentos'
eramdesestimulantes. "Em 19R7

lião passávamos de uma

empresa têxtil brasileira com

limitações tecnológicas", lembra
Wandér, referindo-se ao atraso
tecnológico que persistira no

parque têxtil nacional
Gradativamente a Malwee

passou a acompanhar o ritmo
dasmudanças.No começo com'
investimentos tímidos. Mas à

medida que o confronto com a

abertura do mercado
internacional se pronunciava, a
Malweepassouajogar pesado,
até chegarno estágio em que se-
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Nustamparia: 18máquinas automáticas suhstituem S(, pessoaspor turno Tearmoderno: corteautomático

Modernos equlpamentos espalham - se e substituem trabalho manual

Tecnologia do ano 2000
A tecnologia do ano 2000

espalha-se pelos quatro cantes

daMalwee, Nanovaestamparia,
as. máquinas automáticas
substituem o trabalho manual.

Ao todo são I X máquinas das

maismodernas usadasnomundo.

queestampammilhares de peças
pordia Asrnáquinassubstituiram
56 pessoas por turno de trabalho.
Mas isso não significa que a

empresa enxugou o número de

pessoal. -\.0 contrário. foram
montadas ruais oito mesas

Circulares. porque a demanda

por seus produtos cresceu

Apesar dessas máquinas
fantásticas. o número de

profissionais da estampada é o

mesmo dos últimos três anos:

2�a

A presença de tecnologia de

ponta também pode ser sentida
na seção de corte emodelagem.
O antigo ambiente que agrega
um batalhão de cortadores e

enfestadores em cima de

compridasmesas de corte,num
quadro em que as pessoas se

chocavampeloespaço reduzido.
hánoveanosatrás, transformou
se num lugar asséptico e

futurista. Um sistema

computadorizado de alta
eficiência ocupa apenas sete

profissionais especializados por
turno.

"Quando eu entrei aqui em
1980nãoha\'iasequerumcarro'
paradesenrolar o infesto. Todo
o encaixe era manual. Tecido
sobretecido. Decadapeçapiloto
umamodelistadestaca todos OS

recorda Francisco Carlos
Tomazoru. gerente da seção. A
tarefa era árdua. pois exigia
grandeesforço braçal. com erros

edesperdíciode pano. Agora os
moldes são arquivados na

memoria d� sistema. No estudo
de corte é feito o encaixe para o

aproveitamento máximo do
tecido. Tudo sem sair da frente
da teta do computador. Com um

único comando os moldes das

peças são impressos numamesa
ploter de alta resolução. Sem
erros e em tempo recorde.
Outra área que recebeu

investimentos foi a estocagem

da indústria, que foi triplicada
nos últimos dois anos. Um

espaço maior que o de muitas
indústrias de confecção da

região. Explica-se esse

gigantismo: o estoque é a chave
da equação dó problemaa que
as indústrias têxteis enfrentam -

na recessão. Wandér Weege
conseguiu decodificar essa

armadilha e largou na frente.

"Assim, conseguimosmanter a
parceria com a clientela.

Entregamos a mercadoria em

prazos exíguos, para dar a

chance de giro para o lojista, e
barateamos aomá-ximo o preço

do produto", explicao gerente
de vendas Wilmar Raboch. A
fórmula foium sucesso.

Esse sucesso, além de

premiado, é reconhecido nos

quatro cantos do país. "Wandér

dirige uma empresa que lhe

permite ser agressivo no

mercado. Você percebe que ela
se manteve estabilizada numa

época ein que ninguém vende
normalmente. Mas a Malwee

consegue trabalhar preço e
�

cumprir prazos deentrega. Isso
só faz quem está em situação
muito boa", analísaUlrichKuhn,
preside-nte do poderoso

Tomazónl;

setor

computadorizado

Sindicato das IndústriasTêxteis
deßlumenaueregião.doquala
Malwee faz parte por ter uma
fábricaemBlumenau.

A equipe mais íntima e um -/
grupo de ZOO colaboradores
estratégicos da Malwee foram
convidados a compartilhàr o

prêmio atribuído pela revista
Exame. Dois dias depois de
receber o título de melhor

desempenho do setor, Wandér
fez questão de reunir seus

titulares num almoço de
" confraternização. Oempresário
distribuiu a cada um de seus

colaboradoresumbrochecomo
símbolo da empresa - um

personagem estilizado de um

chumaçodealgodão,combraçóS
e pernas - confeccionado na

Alemanha "Não seria justo eu I
deixar de compartilhar este

prêmio com as pessoas queme

ajudaram a conquistá-lo. O ser

humano é a perceria mais
importantenocontextoMalwee",.
afirmaWandér.
De fato, todos - os

investimentos feitos em

maquinárioeinstalaçõessempre
são acompanhadosdeumafatia
igual .

em recursos
- humanoS.

"Temos programas constanteS
detteinamento. CriamostambéID
um sistema de integração dos
trabalhadores com a empresa.

-

Dividimos os grupos em até 2�
.

pessoas. Eles são instigados a

apresentar propostas de
melhorias de qualidade,
produtividade e redução de

custos", diz o gerente de RH, t
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Tâtica japonesa'
..

Hoje,oresultadopodesersentido
no produto final. Os índices de

desperdicios e não aproveitamento
de peças na hora da embalagem são

nulos. Este é outro segredo da

. empresa que adotou a tática

japonesa de produzir uma linha.'

pequena demodelos, quediversifica
menos a produção e proporciona
economia nos custos, traduzido
também emmelhor qualidade, para
compensar a menor oferta de

produtos diferenciados. Commenos

ítens em linha fica mais fácil cuidar

daqueles que estão sendo

produzidos. Isso aumenta a

produtividade e baixa o preço final
da peça,

Comosevê,do iniciodaprodução
do tecido até a expedição só se fala
uma língua dentro de Malwee:
economês. Aqui empregado no

melhor significado da palavra:
poupança. "Com as receitas
advindas da racionalização, a

empresaencontra-se apta aenfrentar
as malhas importadas", desafia
Wandér. O empresário sabe que o

seu próximo inimigo não é mais a

malhariadovizinho.Aconcorrência,
a partir de julho do ano que vem,
será com com os tigres asiáticos e

norte-americanos, com a redução
.

definitiva das alíquotas dos .

importados em 20010.
"Já temos o melhor preço, mas

precisamos reduzir mais os custos

ainda", planeja Wandér. Na crise
mundial, a Malwee sabe que o que
importa é vender. Isso desde a época

.

em que seu maior temor eram as

pequenas confecções. "Nós
baixamos os preços para competir
com il economia informal. Agora
estamos preparados para competir
com os importados", avisa Wandér.

Weege vive a Malwee 24 horas

pordia. Quemcircular pela empresa
logo nota que, o ritmo é intenso.
Todos caminham rápido e as ações
são imediatas. "Ninguém consegue
ficar parado vendo o patrão se

movimentar em alta velocidade",
raciocina Pedrinho Piccinini, dos
Recursos Humanos. Wandér

participa damaioria das tomadas de
decisão dentro da Malwee.

Não é exagero. Aprópria esposa
controla o pulso do sócio para ele O exemplo dos pais também
não exagerar na dose de trabalho. está se perpetuando entre os

"Wandér pode trabalhar mais de filhos. Os garotos - de 13 e de ·12
doze horas seguidas, mas a génte anos - são levados todos os anos

tenta equilibrar com o convívio fa- durante as férias escolares, para
miliar", pondera Laurita . trabalhar na empresa. "Eles fazem

Expontânea, Laurita é o tipo de trabalhos de estafetas. Levam urna

mulherquenãoescondeoquepensa. caixa para um lado, um envelope
Do ritmo alucinante do trabalho de para outro, carimbam papéis, .

Wandérguardauma históriacuriosa, enfim, o que tiver pela frente",
que aconteceu no ano passado, conta a mãe orgulhosa. A
durante o censo demográfico. A intenção dos 'pais é dar noção à
residência da família foi urna das dupla responsabilidade. "Eles
escolhidas na cidade para respopder precisam aprender que a vida se

a um questionário mais completo. ganha com muito suor", completa
Quando o pesquisador perguntou . a empresária. Em compensação os
quantas horas o chefe da família garotos viajaram diversas vezes

dedicava ao trabalho, Laurita para o exterior.

disparou: 72. "Eleficousementender. A famíliaWeege também tem

Queria saber se estavame referindo um grande envolvimento com a

à semana ou ao mês. Quando eu comunidade local. O fundador da
disse queeraqueeraporsemana, ele malharia, Wolfgang, é lembrado na

não quis acreditar. Foi preciso cidade por tercriado e doado aos

chamar o segurança para completar seus funcionários a principal área
a resposta",narraLauritasemconter de lazer do município: o Parque

.

o riso. Malwee (veja o box). Trata-se do .......:apoadeW.....elÓda-pnpriläria
.Jm:aguá d� Sul, 2$ «(e,novembro a 04 de dezembro. de '"-l , . , . , '. . . , ,

I'

Filhos trabalham na empresa durante as férias

Tradição quepassa
depaiparafilho

Aparticipação e o incentivo
·também são características

dospais Wander e .Laurita Weege
único local queJaiãguá possui,
aberto ao público em geral, para a

prática de esportes. caminhadas,
descanso e convívio social e
cultural.
AMalwee também patrocina

equipes e eventos esportivos na

cidade, como o Juventus Futebol

Clube, time que a empresa ajudou
a colocar na primeira divisão do
campeonato catarinense. A equipe
local de bicieross, campeã
estadual, também cone coni

camisetas e verbas publicitárias da •
Malwee. Aliás. o parque ecológico
abriga a única pista para a prática
de bicicross da cidade. "Não

queremos retomo. com esses

investimentos. Nossa meta é

valorizar o capital humano e os
eventos que envolvem a

comUíÜdade no âmbito cultural,
social e esportivo", diz o geren�

. I

de� Wtlmar Raboch. que
também é o responsável pelas
verbas proDlOL-iooais da empres:a
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.0ParqueMalwee com .1 milhão e

500 milmetros quadrados de área verde
é 'um verdadeiro santuário ecológico:
lagos, mata nativa,' trilhas e locais

para lazer, tornam-no um dosprincipais
pontos turísticos de Jaraguá do Sul

PaDtrãt.l ... rUDdad�r \Volfgangnoparque

Atlântica, que se descortina
vale do Itapocu e toda região.

O parque possui dois museus e

uma casa de cultura popular,
restaurante típico,praçasesportivas
nove lagoas, inclusive para prática
de esportes náuticos. São sete

quilômetros de estrades transitáveis
no interior do parque, que se

transformou na única fonte de lazer

para os habitantes de Jaraguá do

.ul, funcionando também aberto ao

,úblico, tomando-se um dos ponto!
místicos da região.

.

Antes de morrer, Wolfgan
Neege passou o parque para
nãos dos seus colaboradores, q
ali fundaram a Associaçã
Recreativa da Malwee (Armalwee)
'Todos desfrutam do parque, os

funcionários e a população
cidade, que tomam conta da área
finais de semana",conta sídioMülle,
gerente administrativo que preside
a Armalwee desde quando ela foi

criada,em 1982.

Wolfgang Weege, fundador
criador do parque, supervisionou e

desenvolveu cada curva de estra

de terra que serpenteia o loca

Quando já havia entregado
comando da empresa para seu filh'
Wandér, costumava alimentar

peixes que criava nos lagos e cui
da conservação do parqu

- pessoalmente. Nodia em que passos
mal e foi levado para o hospital, o

empresário estava caminhando pelo
parque,

Num dos locais quemais gostava.
a família ergueuumpanteão, com IJII)

busto de Wolfgang, onde suas.

cinzas descansam ao lado da

natureza. Tudo como ele sonhou

dia, quando começou a adquirir
terras que hoje comportam
santuário ecológico Malwee.

Textos extraídos da RevisU
Expressão, ano 3, n° 25. RedaçãO:
Jorge Görgen -c,
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2"NatalBucovino
Soe, Agricultura União. Iro bairro Bom Jesus. em Rio" .

Tto/izar-se-á o 2°NATAL BUCOVINO. para o qual a .'
'

ÇÁQALEMÃ-BUCOVINADECULTUM ''ABC''.
....r:eture.ntes e admiradores de bucovinos desta região.

'(1fÕo Jaraguaense". O presidente Ayrton Gonçalves
annprimentando atvividades do semanário ''pelo
'Ihoso que vocês fazem na preservação da, história

e todo otrabalho socio-suhural do C017"eio. que é de
'âncía para a Sociedade Jaraguaense". A 'recente

tJWINABIER"foi abrilhantadas pelos ''ALPEN
MUSIKANTEN". de São Bento do Sul.

�oba.m�smnàJba
- (i9); 45anosdejélizuniãooCQsalOctavianolsomõardi

"

"&a"OcatavianoéfundadordaMetalúrgicaLomardi
boapescarja, furaAlrgélicaparticipou efetivamente do

tio empresafqmiliar e hoje dedica-se à jardinagem e boa

efolicidodesaodistimocasal!

XIXONO'

BERÇO
1- •

'NOsSo ainigO e
ÇO/aboralÚJr do,CP
RegiolUllMarcial
MUlYim,Xbco
para os íntimos,
completou IUI

,íltima quinta
[eira mals lima
sutilprimavera
(ele esconde Q

idade). Ficou-se
sabendo pelos
mais chegados
que haverâ

, peixada e

cervejada no
tlomingo (29).

AlfonsBuhr
Retornando ao DOSSO meio depois de algum tempo
hospitalizado no Hospital "Cajurú", em Curitiba, onde

� passou por diversas 'intervenções cirú rglcas.
Impressionaram ao "paciente" a competência profissional
dogrupodemédicos integrados peloDR.VICTORBAUER
Fll..HO.,Odr. Vitinho comoo grande número de clientes
ochàmam.

DesfileAPAE
Está de parabéns a presidente da

.

APAE de

Guaramirim, Maria de Fátima Mateus Ossowiski, pelo
brilhante trabalho realizado no ultimo dia 25, no
desfilellanche. A ela e suas colaboradoras os

cumprimentos da coluna pelo exe�plo de dedicação.

Mériro

Dr. Osny CubasD'Aquino
.

gostosamente a iniciativa daABO -Associaçäo Brasileira de
.

- Seção de Jaraguá tI{J,Sul, de homenageiJr o ,DR. OSNY
lYAQUINOpelo decurso de seus 40 anos deprofissão,
de Iromenagemfoio Chlbe BeiraRio, com [antarfestivo e

'

de imímeros cirrJrgiõe$ 4enJístas e esposas, abrilhantadopor
11m conjllntomusical

i recebeu um lindo buquê deflores e QDR. OSNYCUBAS
'NO recebeuumaplaca alusiva; com os seguintes dizeres:

'

AOMÉKlTo- SR. OSNYCUBASD'AQUINO - AO
je iNElRODA ODONTOLOGIA JARAGUAENSf;E]O
:r DAAB,O, -J.S"A HOMENAGEMDE TODOS OS
lo 'OLEGASPOR SUAMERECIDA APOSENTADORIA".
10 rorqlle o honrenagt:� éfonnadÓpela Universidade do

IS on1952 e inJegroll a'"TURMA PROFESSOR�iJo
OSCARCAVALHA",

llgedo del;tTáparticipar de 4 a 6 de dezembro/92, do 4(1)

lIR, em Curitiba, commissa em ação de graças; jantarno
'tVETlA e almoço nos restaurames "Porta Romana" e "Dom

.
' comemorações qlle se desenrolam a cada 5 anos,

I àABO-JS e aodr. Osny CubasD'Aquinapelos seusméritos
:), .

jlls/os sob todos os tmdos, a que o "mais antigo" se associa.

ORA DE
eAR SEUS
NOS EM
RÁTICA.

)u

o

lo Marechal Deodoro,819

--r---VEND&-ALUG�
� 92 (tIe,frottté tIO
RioClube deCampo)

"_(0473J 72-2598
,JIftIgIIifdoSul-sc '

Rua ReinoldoRau,632
Fone: 72-1599

09·

:Alt F ATIA .: ,

TV·· a -requenCIQ

Rosana Uller, Adriàna Ayroso e Giseie France�er. As� de

Corupá na corl"ida para a etapa final doGarota Studio�

No Kamisão já é Verão

Moda Sempre
Para homens e mulheres de bom gosto

Avenida Getúlio Vargas, 55

NA RETAFINAL

Chegando agora em sua etapa
final, o concurso Garota Studio 92

prepara a grande festa da final para
dia 4 de dezembro próximo , na

Marrakech. Em Corupä, etapa que
contou com a participaçao de doze

candidatas, destacaram-se as belezas
de Rosana Uller, Adriana Ayroso e

Giseie Francener,

DETALHES
.O concurso Garota Stúdio

envolveu aproximadamente 100 moças
da região, e selecionou treze

concorrentes para a finalíssima! O

palco qa boate serä 'pequeno para
..
tanta beleza. A.. candidatas farão

apresentação em traje de gala
especialmente confeccionado pela
Darpe , e mostrarão toda sua forma
física em maiô. Na próxima semana,
faremos matéria especial sobre o

assunto, com ampla retrospectiva
fotográfica das várias etapas.

CANCELAMENTO
Infelizmente, nao teremos mais

a oportunidade de ver Elton John,
aovívo, no Brasil.AzaresdeTerceiro
Mundo!

BL"UMENAU CAIPIRA
A eclética programação da

Menina FM, de ßlumcnau, que
inovou ao trazer a música sertaneja
para o dial de élite, lid�na todas as

pesquisas de audiência naquela região,
Nem só de chope e Oktoberfest vivem
os blumenauenses., .

. Sorvetes em embalagens
de 1 a 10 litros ou em mono-porções

Por encomenda: bolos, tortas geladas
e copo Sundae

* Recepções em geral

liA rnaía nova opção da cidade"
Você está convidado a conhecer as delícias do rodízio

de pizza e lazanha

Atende de quarta a domingo (a noite)
Rua Mal. Floriano Peixoto, 79 - em frente àMarrakech

Jaraguá do Sul

FOTOS COM QUALIDADE
EBOMGOSTO

Na trilha doSUces50 da úllima
vez que comparece» à� para
realizar sessoes JOlOgráficas, Beto
Abreu retoma paranoeos trabalbos.
Lance da agênciaCKAT, pamdias5
e 6 de dezembro,

DEJÓIASEBIJUTERIAS
Observando pelas fesrase ruas

da cidade, fiz uma constatação que
acredito nao ser grande llU\'lda�: o
mau lL'IOde acessóric6. Alguns 1\XJUeS:

-Ouro e jóias esJXXli\.assao usaIas
durante o dia e em ocasiões inftxmais_
O exagero de anéis, pulseiras c

correntes revela mau gosto c

vulgaridade, até, '

-Totalmente inadequado o u..'10

de correntinhas (e correntõesl) por
cima de camisetas esportivasou tipo
(>010, para os homens,

-Brilhantes e esmeraldas sao para
horas e ocasiões apropriadas,
normalmente eventos mais

requintados à noite.
-Misturas de difererues tipos dê

materiais (ouro, prata, pérolas e

artigos de feirahippie5ãl) pen!JNlS).
Opte pela v<:ça única,

FESTINHA
Vinicius Wodzinsky c turma

promovem agito na boate Cäesars.

nesrc sábado,

FtlÇtI """,
,

#ISS;""""".
CORRElOlJO

POj.�O e rea:btI ..
eilt/. et/itllD " ",.;s
boait.HlSTóRl4 '

'" DEJARAGlbi e
rqi4a

FAX 72-0363
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ÁREA 52.000,00 M2
Anexo a Faculdade

VENDE-SE terreno de

1.212,31 m? na Marechal

Deodoro, com 26,00 m de
�

frente

LOTES FINANCIADOS
possuímos diversos lotes

para Sua escolha.

CHÁCARA

Completamente formada
com casa 100m2 de alve-
nana para

todas
mais casa

chacreiro, lagoas
concretadas terreno

14.000m2 - Ilha da Figueira
a 5km do Centro

-I
1
I

I
,

I
I
,
,
I
,
,
,
L .,. J-

Empreendll11entos Imoblliarlos r,,1arcatto

Av Mal O"odoro 1179

Compra eVende
...
...

72·1136

CONSTRU'TORA I
BEMAPI LTOA.!

Construções industriais 1Residências e instalações em geral
Estaçõ_es de tratámento_de ef/f!entes _

Rua João J. Ayroso, 521 - JaraguáEsquerdo ,Fone: (0473) 72-2019 -Ja1aguá doSul- se

� I I t t f , t

ti t II
., t t'. f

( � , ."i í f •

I-

I
J
I
I
I
I
I

CP Classificados

PROCLAMAS DÉ-- -nn--- ------�-:
- _ __ _ _ CASAIV_IENTQ�

MARGOT ADÉLIA GRUBBA LEHMANN, Oficial do

Registro Civil do 1° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Eslado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que comparecenÚn
em cartório exibindo os documentos exigidos pela Lei, a
fifi! de se habilitarem para casar, os seguintea: -

EDITAL N· 18.555 DE 17-11-91

FABIO ALEXANDRE WISCHRAL E IRACEMA BIHR

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de J.... do Sul, domiciliado e

residenle na rua Carlos Niell, 25, em Vila Nova, nesta eidade, filho de

Á1Y81'O Wischral e bolde Inês Wisc:hraI -

-

Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de Presidente Getúlio, neste

Estado, domiciliada e residente na rua Itália, SO, em Vila Nova, em

Blumeilau, neste Estado, filha de Hilfred Bihr e Elzira Bihr -

EDITAL N· 18.556 DE 17-11-91
MANOEL DA SILVA E VANDERLEIA HOFFMANN

Ele, brasileiro, solteiro, tintureiro, natural de huporanp. neste
-

Estado,
domieiliado e residente na riiã Joio Doubrawa, 110, nesta eiclade, filho de

Joio Manoel� Silva e Annelita Souza da Silva -

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Viciai Ramos, neste Estac!o.
domiciliada e residente na rua Adolfo Sanson, em Ilha da Figueira, nesta
cidade, filha de Quirino Hoflinann e Zenaide Hoffinann -

EDITAL N· 18.557 DE 17-11-91
JUCELI CONZATTI E MIRIAM NARDELLI

Ele, brasileiro, solteiro,� natural de Rio dos Cedros, neste Estado,
domiciliado e residente na rua Jorge Czemiewicl, 1.304, nesta cidade,
filho de Alicio Conzatti e Lair Tissi Conzatti -

fila, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaragui do Sul, domiciliada e

residente na rua Jorge CZlCmiewicl, 1.304, nesta cidade, filha de Luiz

Nardelli e Ana Nardelli -

-

EDITAL N· 18.558 DE 18-11-91
CÉSAR STÉNGER E JULIANA LOPES JESUINO

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural de Janguá do Sul, domiciliado
e residente na rua Uruguai. 107, nesta eiclade, filho de ftt&Crror Stenger e
Clotilde Diemon Stenaer -

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de A1qpdC, Rio Grande do Sul,
domieiliada e residente na rua 11 de Novembro, 496, em Massaranduba,
neste Estado, filha de Vilmar Neves Jesuino e Irma Marques Lopes -

EDITAL N· 18.559 DE 18-11-91
OSWALDO GOMES JUNIOR E EVANICE MARA

NICOLUZZI
Ele, brasileiro, solteiro, representante, natural de Jaraguá do Sul,
domicliado e residente na rua Arthur Guenther, 200, apto 101, nesta

cidade, filho de Oswaldo Gomes .e Astrogilda Gomes -

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na rua Pastor Ferdinand Schlunzen, 223, nesta

cidade, filha de Rodrigo Octacilio Nicoluzzi e Olayr Nicoluzzi -

EDITAL N° 18.560 DE 18-lt-91
Cópia receblaa do cartórlo de Rio do Sul, nute Estado

PAULINO TADASCHI KITA E SILVIA REGINA TOASSI

Ele,
-

brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, natural de Barrozópolis,
Paraná, domiciliado e residente nesta cidade; filho de Mitsuru Kita •

Setsuko Kita -

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Rio do Sul, neste Estado,
domiciliada e residente em Rio do Sul, neste EsIado, filha de Jose Toassi

e Dalva Toassi -

EDITAL N° 18.561 DE 18-11-91 .

PEDRO VALDIR PEREIRA E_ ANGELITA ODELI

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Joboní, neste Estado,
domiciliado e residente na rua A, n° 153, Loteamenlo Rosé. em Barra do

Rio Cerro, nesta cidade, filho de Estevão Nicolau Pereira e Delfina

Francisca Lemes ..

Ela, brasileira, solteira, natural de Apiúna, neste Estado, domiciliada e

residente na rua A, n° 153, Loteamento Rosé, em Bana do Rio Cerro,
nesta cidade, filha de Faustino Odeli e Alma Ceruti Odeli -

EDITAL N° 18.561 DE 18-11-91
DlONEI ROBERTO KOTARSKY E SONIÀ REGINA

LESCOWICZ

Ele, brasileiro, solteuo, vendedor, natura'- de Rio NegrinIio, neste Estado,
domicliado e residente na rua Victor Rosenberg, 823, nesta cidade, filho

de Antenor de Jesus Kotarsky e bwalda Schroeder Kotarsky -

.

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na rua Olivio Domingos Brugnago, 642, em Vila Nova, nesta

cidade, filha de Francisco Lescowicz e Hilda N828110 Lescowicz -

EDITAL N" 18.563 DE 18-11-91
ADEMIR DETTMER _ E ANA ROSA

Ele, brasileiro, solteiro. mecânico, natural de Maripá. Paraná, domiciliado
e residente ria rua Antonio Carlos Oeschler, em Ilha da Figueira, nesta
cidade, filho de Alfonso Dettmer eLidia Dettmer -

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na rua Antonio Carlos Oeschler, em Dha da Figueira, nesta

cidade, filha de Mathi.. Rosa e Maria 'Freiner 'Rosa -

EDITAL N· 18.564 DE 18-11-91

Cópia recebld. do cartório de Canolnhas, nute Estado

OSNI FERREIRA ALVES E ÂNGELA APARECIDA DOS

SANTOS

Ele, brasileiro, natural de Tamaduá-Majof Vieira, neste Estado,
domiciliado e residente nesta cidade, filho de Antonio Ferreira Alves e

Otilia Bonetes Alves -

.

Ela, brasileira, natural de Canoinhas, neste Estado, doiniciliada e midente
em Canoinhas, neSte Estado, filha de Joaquim Irineu dos S_ e Maria
da Luz dos Santos -

.

EDITAL' N· 18.565 DE 18-11-91
OSVALDO GESSER E NOELI TERESINHA MARAGOI'Ü
Ele, brasileiro, - solteiro, técnico inecânico, natural de -Gu8ramirim, neste

Estado, domiciliado e residente na rua José Theodoro Ribeiro, 993, em

Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de José Gesser e Olga Gorges Gesser

Ela,. brasileira, Solteira, auxiliar de contabilidade, natural de JaragIiá do

Sul, domiciliada e residente na rua José Theodoro Ribeiro, 19SO, em Ilha
da Figueira, nesta cidade, filha de A1ecio Orlindo Marangoni e Verena

MarangoJl"i -

EDITAL N· 18-566 DE 18-11-92
JOÃO MARILZO CARVALHA DE SOUZA E VALDIRENE

ROSA

Ele: brasileiro, solteiro, operador de máquilU!, natural de Guaraniaçu,
Paraná, domiciliado e residente na rua S77, n° 147, nesta cidade, filho de

Brandina Carvalha de Souza -

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de artesanato, natural de Marechal

Cindido Rondon, Paraná, domiciliada e residente na rua S77,
-

n· 147,
nesta eiclade, fllha de Anisio Rosa e Dine de Mello Rosa -

-EDITAL N· 18.567 DE 18-11-91

IDAIR MALLMANN E IVANIRA APARECIDA DE LIMA
Ele, brasileiro, soheircl, anpresário, natural de Pinhalzinho, neste Estado,
domiciliado e residenle na 1118 Carlos May, 250, nesta eiclade, filho de -

Joio omatdo maDmann e Lori MaIlmam -

Bla, brasileira, solteira, natural de Ca!aduV8S, Paraná, domiciliada e
.

residente na 1118 Carlos May, lOS, nesta eiclade, liIha de Manoel Beira de
LiiDa e J08II8 de Lima •

-

EDITAL N· 18.568 DE IS-Ü-92
VALTAIR CUSTÓDIO E APARECIDA ANTONIA
BIGATON

_
Ela, brasileiro, solteiro, ferramenteiro, natural de Iporl, Paran',
domiciloiado e residente na rua Henrique MarquanIt, nesta eiclade, filho
de Antonio Rafael Custódio e Paulina Miranda dos Santos •

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Capanema, Paran',
domiciliada e residente na rua Henrique Marquardt, nesta eiclade, falha
de Gfraldo Bipion e Santina Zardinello Bigaton •

EDITAL N· 18.569 DE 19-11-91

PEDRO CESARIO DOS SANTOS E-ROSELIA -GONÇALVES
Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Marquinho - Canta Gelo,
Paran6, domieiliado e residente an Tres Rios do Norte. nesta eiclade, filho _"

de José dos Santos Sobrinho e Maria do Carmo dos Santos -

Ela, brasileira, solteira, artesI, natural de Candói, Paraná, domieiliada e

reside:nte an Tra Rios do Norte, nesta eiclade, fllha de Apooc Gonçalves
e Florisbela Evangelista Gonçalves -

EDITAL N· 18.570 DE 19-11-91

HtLIO SOARES DE ANDRADE E VALDELIRlA
. ZI-MMERMANN
Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Ma!to Rico

Pitenp, Paraná, domiciliado e residente na em Tm Rios do Norte. nesta

eiclade, filho. de Joio Soares de Andrade e Rosa Domingues de Andrade

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Janguá do Sul, domiciliada e
.

residente na rua Campo Alegre. 296, -an Ilha da Figueira, nesta cidade,
filha de Abelino Zimmermann e Zelina Oeschler Zimmermann -

EDITAL N· 18.571 DE 19-11-91
DIRCEU JOst LOPES E ROSELt DA ROCHA

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Massaranduba, neste Estado,
domieiliado e residente na rua Joio Planinscheclc. nesta cidade, filho de
Pedro Lopes e Maria Joana Lopes -

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Rio do Campo, neste Estado,
domiciliada e residente na rua Francisco Hrusch1ca, 1664, em Janguá-
Esquerdo, nesta eiclade, filha de Ivo da Rocha e Tereza da Rocha -

EDITAL N· 18.571 DE 19-11-92

VALDIR GONÇALVES FERNANDES E MARiA ANTONIA
FUSI

Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural de Monte Castelo, neste

Estado, domiciliado e residente em Geribaldi, nesta cidade, filho de
ValmO!' Gonçalves Fernandes e Florentina Pietroski Fernandes-

Ela, brasileira, solteira, metalúrgica, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente em Geribaldi, nesta cidade, filha de Adolfo Fusi e Ana

Wein1Urter Fusi -

-EDITAL N· 18.573 DE 19-11-111

yALMOR LUIZ SCHEID E JUÇARA MACHADO LOPES

Ele, brasileiro, solteiro, atleta, natural de Unilo da Vitória, Paraná,
domiciliado e residente na rua Hermann Schull, 210, em Vila Lenzi, nesta

cidade, filho de Nicolau Camilo Scheid e Carmen Scheid -

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Silo Francisco do Sul, neste
Estado, domiciliada e residente, filha de Jovino Machado Lopes Filho e

Maria Leonora Machado Lopes -

EDITAL N· 18.574 DE 111-11-112

JEFFERSON ALESSANDRE DOS SANTOS E MARLENE
ANTUNES DE OLIVEIRA

Ele, brasileiro, solteiro," comerciante, natural de Goioerê, Paraná,
domieiliado e residente na rua Erich Sprung. 32, nesta cidade, filho de
José Mariano dos Santos e Marta Regina Zanardo dos Santos -

Ela, brasileira, solteiro, comerciante, natural de Umuarama, Paraná.
domieiliado e residente na rua Erich Sprung. 32, nesta cidade, filha de
Jose Antunes de Oliveira e Rosa Candida de Oliveira -

EDITAL N· 18.575 DE 19-11-92
-

MARCOS ROGERIO FELIPE E ALESSANDRA DOS
SANTOS

Ele, brasileiro; solteiro, mecAnico, natural de Curitiba, Paran6, domieiliado
e residente na rua Maria Ubelina da Silva, 37, em Vila Lenzi, nesta cidade,
filho de José Felipe e Edite Silva Klein Felipe: .

Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Jaraguá cio 'Sul, doIÍIlciliada
e residente na rua Antonio Carlos Femira, 84-1, nesta eidade, filha de
Vicente Manoel dos Santos e Marli dos Santos -

EDITAL N· 18.576 DE 10-11-9i
CARLOS AUGUSTO CLAUMANN E SANDY SIMONE
EGGERT
Ele, brasileiro, solteiro, fotolitógrafo, natural de Lages, neste Estado,
domiciliado e !e.idente em Loteamento Rosá, 36�, em Barra do Rio

Cerro, nesta cidade, filho de Julio Tadeu Clawnann e Jurema Branco
Claumann -

-

Ela, brasileira, solteira, balconista, natual de Janguá do Sul, domiciliada
e residente na rua Walter Marquardt, 2.732, nesta cidade, filha de Edemar

Egsert e Maria de Low-ites Voltolini Esgert -

EDITAL N· 18.577 DE 10-11:91

JOst ARILDO GARCIA E MARISTELA DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domieiliado e

residenle em Tres Rios do Norte, nesta eidade, filho de Dario Garcia e

Claudina Sardagna Garcia -

Ela, brasileira, solteini, costureira, natural de Renascença, Paraná,
domiciliada e resitlente e,m Tre. Rios do Norte, nesta cidade, filha de
Adio Mattos da Silva e Ilma dos Santos da Silva -

EDITAL N· 18.578 DE 20--11-112

CARLOS ALBERTO URJO E DANILA SONIA ERDMANN

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natural de Caçador, neste
Estado, domiciliado e residente na rua Alfredo Funke, 76, nesta cidade,
filho de Reinaldo Andres Urio e Lorena Lidi Toniazzo Urio -

-

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Itapej ara d'Oesle, Paraná,
domiciliada e residente rui rua Alfredo Funke, 76, nesta cidade. filha de

Silvia Erdmann '-

E para que chegue ao conhecimento de todos mandei passar o
presente edital, que será publicado pela imprensa e em Cartó-
rio, onde será afixado durante 15 dias.
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�Icp classificados

·jAPART...:AMENTQ - EdJOanä, clOZdOlm; dep.de��
sala, cozinha e pragem -

:

.

_ .
'.

'

SALACOMERCIAL - Rua Bernardo D9mbusch, c/80m2
SALACQ�CIAL - Rua Roberto Seidel- Corupá .

'ÄPARTAMENTO - Av. QeiuIio Vargas (Sobre o
l,.Jnibanco), c/ 3 dorm., sala, cozinha, bwc .

APARTAMENTO - Rua Albino Zanghelini - N. Ramos, c/
.

'

3 dorm., sala,� bwc

Larlmóveis LOCAÇÕES
Av. Mal. D�odoro,-141 ) LOTEAMENTOS

j
CASA - Rua Arduino Pradi, cl 126,00m2, em alvenaria, terreno
cl 12x32 .

CASA -1ERRENO - Rua da Faculdade
1ERRENO - Pröx, Faculdade. cl 700m2
CASA - Rua 25 de Julho, Vila Nova. . .

'KlTINETE - RuaDierdrichBorchers (1arua após
ICafé Sasse) .

, 07 CASASDEALVENARIA c ruaAlfredoFuncke, 76,
� 2 dorm., sala, cozinha, bwc, área de serviço -

'.

\ VENDAS

I APARTAMENTO - BcI. Jaraguá, c/3 dorm,

INTERIMDVEIS
CRECI 0914 - J

I
.

i VENDE
CASAALVENARIA - c/250m2, terreno
cl 915m2, naruaOnéliaHorst

·

CASAALVENARIA - cl 140m2, terreno
c/420m2, na ruaAlfredo CarlosMayer
CASAALVENARIA - c/128m2, terreno
cl 900m2, na ruaFrancisco Hruschka
CASA ALVENARIA - 'cl 370m2, sI

.
: acabamento, terreno cl 954m2, lateral da

.

MalDeodoro, próx. àEmpreendimentos
·Oúodini· .

:1'CASAALVENARIA - c/86m2, naTifa
... Martins (COHAJAS), cl parte financiada
CASAMADEIRA -cl95m2,narua279,
naBarra do Rio Cerro
·CASAMADEIRA - c/120m2 + 1 casa

. dealvenanac/45m2, terrenoc/588m2(14
x 41), na ruaJosé Emmendoerfer
CASAMADEIRA - cl 90m2, terreno cl
420m2, situadanaruaBemardoDornbusch
CASAMADEIRA - + 1 sala cl 96m2, si
acabamento na rua J<fâb'J. Ayioso

-

· TERRENO - c/805m2, naruaManoel L.
·

daSilva(esquina)
APARTAMENTO - c/135m2, no Ed.
Eldorado (partefinanciada)

I
. t

t," ""
.. ,

-

ALUGA
KITINETE' - rua Alfredo C. Mayer

· (depois daWeg II)
ICASA ALVENARIA - no Rio Molha

(antes daGruta) à2knÍ do PostoMime
CASAMADEIRA - noRioMolha(antes
daGruta) à2km do Posto Mime

·1SÁl:.AS
COMERCIAIS

.
Rua João

PiCO.IIi, c/.�." 100m2 ':
-,

! Rua Reinoldo Rau � ,

}�_f!l�i���o
'

.� �

I�'''' '.#" � -:'.:� j'"

CASA EM ALVENARIA
....

RuaAdão Noroschni - Vila !
LeDZi,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HP
Gol CL 1.6 - A
verde met. - 93
Goi CL 1.6- G
verdemet. - 91
Uno 1.5R cl ar eond. - A

prata - 89

Monza SUEcl trio eletr. -

vermelho - 89
EseortGL-A
cinzamet. - 89

Voyage GLS 1.8 - A

vermelhomet. - 87

Opala Comodoro 2p cl dir.
begemet. - 87
Monza StIE 1.8 - A

vermelho - 87

Gol S (motor dePassat) ,

.branco - 86

Eseort L-A

bege met. - 86
, Voyage S- A
dourado - 83

'

VoyageLS-G
p

bege - 82

JeepWillys -

vermelho - 53

Motos

CBX - 750 F - azul- 90
DT ..180Z OK - branca - 89

/,
/

(0473) 72'

r

SPEZIA
Gol CL - cinza - 91

Fusca 1.3 - cinza - 70

Pampa GL - cinza - 89
Saveiro - preta - 88

Opala - azul met. ... 83
Caravan - cinza - 88
Escort XR3 - preto -84
Monza 4p. - bordô - 88

Opala Comodoro -

cinza- 88
Corcel II - branco, - 83
Fusca - bege - 80

Motos

750 Four - azul - 90

ROZ 135Z - preta - 90
CG 125 - azul- 86
CG 125 - vermelha .. 82

'SPÉZIA
Automôveis
End.Cornl.
Rua Joinville, SIN
Fone:0473-72 2699

End�Resid.
Rua,Guararnirirn, SIN
Fone:0473-72'I003
Bairro Vila Nova

HP
Automóveis
Rua Reinoldo Rau, 433
Defronte a Lurisa
Fone:0473-72 13 53

Menegotti
Kombi pick-up - G

branca-Bê
KOIIi�i sm � A
branca - 88/89
Fusca 1300-G

bege-SO
Passat Pointer - A

preto - 85/86
SaveiroGL - G
branca-89

GoICL-G

prata-90
GoIGL-A

vermelho - 90
GoICL-A
àzuI-91'

Voyage - Á
verde-84

VoyageLS:.A
azul-85

VoyageLS-A
cinza - 85/86 '

VoyageGL-A
azuI-88189

VoyageGL 1.(;-A
bege- 91

ParatiCL-A
cinza-90

ApolloGL 1.8 - G
vermelho - 91
Santana CD - A

preto-86
,
Santana CG - A

preto-86
SantanaCL-A
branco - 87/88
Santana CL - A

prata-89
Quantum GLS - A

azul-86187

Quantmn GL - A
aiuI-87

Del ReyGLX·A
dourado - 85/86
Chevettê SL - A

azul-87
Chevette JwUOr - G

verde-92
Fiat147C-A
branco-83

',.
Fones:72-0499 - 72-0378 -

Caixa Postal, 412:
Av. Marechal Deodoro, 930-
Jaraguá do Sul - SC.

M"'negoth \k c: c' S A
-

-

Rua Bernardo
Av� Mal. Deodoro, IS8

. Dornbusch, S/N
Fone: (0473) 72-1777 'Foné:0473-72 0759
Jaraguá do Sul - SC Jaraguá do Sul

MORETTI,
JORDAN&
elA LTDA.

Escort L - G
cinza jaguar - 91
Escort L - A

cinza jaguar - 91

Escor(XR3 - A
vermelho met. - -88
Del Rey Ghia - 86

'

"-

prata met. - 86

Versailles GL - G
, branco - 92

Chevette SLIE - A

prata met. - 88

Monza SLIE - A

azul- 89
Goi CL 1.6 - G

prata met. - 92
Gol CL 1.6 - A

preto - 92
Santana CS 1.8 - A

prata met. - 85
Corcel II L - A

verde met. - 81

I ,

Tibério
Automóveis

>arati - branca - A
85- crS 45milhões

MonzaSUE - verde - A
86 - Cr$ 68 milhões

Chevette - branco - 81
G - Cr$ 24 milhões

Corcel IT - branco - 81
G - Cr$ 25milhões
Pampa - cinza - 87
A - crS 40milhões

EscortXR3 - branco - 85
A .. CrS 65 milhões

Pick-np C-lO - azul-76
G - Cr$ 25 milhões

Fiat pick-upCity - branca
85 - A - Cr$ 26 milhões
-SantanaGl.S - branco
81 - Cr$ 85 milhões
Gol- branco - 81
G - Cr$ 26milhões

, . .

Menegotti Veículos
ABRA o OLHO! _ÇARRO USADO E REVISADO SÓ NA MENEGOTTI VEÍCyLOS.

Av. Mal. Deodoro, 930 - Fone: 72-0499
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



s

A

1

1

85

76

- ---�.�-

� ..

0363(0473) 72 3363 Fa:x:72

MIMECAR
SantanaCL
prata.- 88

QuantumCl.v
branca- 88

Monza Classic -

. grafite - 88
BelinaL
verde-88
Goi CL-

branco - 87
Chevette SL -

prata.- 86
Fusca 1.600 -

branco - 85
Brasília

bege - 80
MB 2013 truck
amarelo - 79 .

MB 1113 truck
-branco- 83

Rod. BR-280 - KM 56

Fone(0473) 72-0035

JAVEL
Veículos novos

TempraOuro
azul cristal-G
TempraOuro
branco real- G

TempraPrata
azul cristal-G

Tempra Prata
branco real- G

Tempra Prata
cinza argento - G

TempraPrata
cinza savelho - G
ElbaWeekend IE
branco real-G
PrêmioCS4p IE
branco real- G
PrêmioS 1.5
vermelho - OK
UnoMille

branco real-G
UnoCSL 1.6
preto ema - G

Fiorino
branco real-G

Pick-npLX
vermelho-G

Pick-np
branco real- G

Uno SIE
cinzaargento - G

Veículos usades
PrêmioSL 1.6
branco - 90 - G

PrêmioS
cinza�90-A
Chevette.lunior
cinza-92-G
ChevetteSE
prata- 87 - A
Uno 1.5R

.

cinza - 88 - A
MonzaSUE

branco - 84 - A

r···
-

� CHIODINI

-Pensou FIATligue
9 (0473) 72-2111

'Empreendimentos Imobiliários Ltda..
,Av. Mal. Deodoro, 1452 - Fone (0473) 72-0172

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

Apto - triplex c/3 I 5m3 - RuaDomingos daNova
(centro)
Apto - 2 quartos, c/ 13 I,50m2 - RuaMal. Deodoro

Apto - 2 quartos, cl 87m2 - CjtoRes. Amizade
1 Apto - 2 quartos, c/99, I 9m2 - Praia de Enseada
Sala Comet-cial - c/ 123m2 - Av. Mal. Deodoro

, SalaComercial-c/IOI,6Im2 -Av.MaI. Deodoro
CasadeAlvenaria- semi-acabada, c/280m2 - VilaRau
Casa deAlvenaria - em construção, c/70m2 - VilaRau
Terreno - c/330m2 - Ilha da Figueira
Te�no - c/400m2 - VilaRau

EDiTAL
ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabelii e Oficial de Títulos

·daComarca de Jaraguá doSul, Estado de Santa Catarina, na fonna
• da Lei etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste

cartório para Protestos os Títulos contra:

Bertoldo IDnsc:hIne - Rua Estrada Ano Bom - Corupá;
Dom Bar e Mercearia Ltda. .: Rua José T. Ribeiro, 1933 _

Nesta;
Ind. de Móveis DecorallZa Ltda. - Rua Angelo Rubini, 1053
- Nesta;
Ind. de Calçados Karsten - Rua Walter Marquardt, 1457 -

Nesta;·
.

Ind. e Com. de Conservas Tuld Ltda - Rua Aldano José
Vieira, 777 - Nesta; ,

Mont5errat Ind. de Mov. Ltda - Rua Vidal Ramos, 369 - Nesta;
Tnuisp. Jure Ltda - Rua Luiz Sarti, 1734 - Nesta;
TI'IIIISp. Jair Ltda - Rua Loteamento Rosa - Nesta.

E. como os ditos devedores não foram enconlrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por iiltermédio do
presente edital, para que os mesmos compareçam neste Cartório
na rua ArthurMaUer, 78, no� da Lei, a fim de liquidar o seu

débito, ou entio dar razio porque Dio o faz, sob a pena de serem

os referidos protestados � forma da Lei, etc.

RMlJaraguá do Sul, 24/11/92.
ÁUREA MOLLERGRUBBA, TabeiJI e Oficial de Protestos
de Títulos.

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

Compramos veículos acidentados
.Rua.Conrad Riegel, 162 - Fones: 72-0874 e 72-2369.

Jaraguá do Sul _.SC

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

I
I.

/

- .

DIVERSOS
r
TERRENO
Vende-se cl área de 3OOm2, prox. ao
PostoMarcolla, porCr$43.ooo.ooo,OO.
Contatos pelo fone 72-2903.

I VESTIDODENOIVA
Vende-se, todo completo, no valor de
'os 700.000,00.TratarclAndréiapelo

. fone 72-2634.

HONDACBX-150
.

Vende-se moto CBX-150 Aeio, 92, cl
241 km, porCr$30milhões. Tratarna
rua Maria da Silva Mascarenhas, na
Ilha da Figueira, cl sr. AIfredo�

VENDE-SE
Área de 552m2, na rua Leopoldo
Janssen. Contatos pelos fones 72-
2059 e 72-1161.

TERRENOXCARRO
Vendo ou troco terreno cl 320m2,
lugar alto, livre de.enchentes, prox. ao
residencial Amizade, por Cr$ 40
milhões. Contato pelo fone 72-0031,
em horário comercial.

VENDO
Vendo aparelho de solda 350 amp,
massarico corte, furadeira de coluna,
motor 3 CV, esmerilhadeira Bosch,
serra mecânica motor, compressor
Wetze!; 2.6 cl pistola, moto esmerI
grande, morsa n· 7 e jogo de brocas
de 3mm. a6mI.Tralarfone72-1<498cl
MáriO.

MÁQliINADESORVETE
Vendo máquina pl fazer sorvete

-Americano-. porCr$5mi1h6es.Tratar
na rua Paulina D. PicoI&, falar clHani
Kone". prox. ao Comércio Paulino
Junkes. em Jguá-Esquerdo.·

.

VENDE-SE
Bicicleta Monark aro 20, valor a
combinar. Tratar·na rua Pauflnél D.
PicoIli, Falar cl Harri KoneII, prox. ao
Comércio Paulino Junkes, em Jguá
Esquerdo.

MOTORTRIFÁSICO
Vende-se, em ótimo estado. Valor a
combinar. Tratar na rua Pau1ina D.
PicoIli. Falar cl Hani KoneII, prox. ao
Comércio Paulino Junkes em Jguá
Esquerdo.

BARBADA - BICICLETA I,Barbada. Vendo biciCleta MOnark
RangerJ92,corazulmarinho,clapenas
5meses de uso, semi-nova, por Cr$
800mil. Valordeuma novana loja:Cr$
1.500.000,00. Vendo pela metade do
preço. Tratar cl. Darlon pelo fone 72-
13363.

1 '

Rua João ZapeUa,
214 - Fone 72-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BARBADATERRENO
Vende-se terreno c/3.560m2 ao lado
das futuras instalações do novo

colégio evangélico, pronta pl construir
no Jardim Lenzi, no valor de Cr$ 85

milhõJ!S. Tratarfqne72-0337p/recado.

LANCHONETE
Vendo ·ou troco lanchonete na rua

Joinville próximo ao portal de

informações turisticas. Tratar no local
Lanchonete Jr.

TERRENO
Vende-se terreno de 17 x 21 em Nereu

Ramos, por Cr$ dc3.5OO.ooo,OO. Tratar

após às 19. horas na rua Francisco

Hruschka, 1481, cl Jons Alves de Souza..

VOLKSWAGEN Tl 72
Vende-se um Volkswagen TL, ano 72,
em bom estado de conservação, por
Cr$ 8.500.000,00. Tratar na ruaWaher

Marquardt, 2063.
.

OPALA COMODORO 81

Vende-se, por Cr$ 25 milhões. Tratar
no Besc cl Marcos ou pelo fone 72-

0266.

FIAT 147 81
Vende-se, ano 81, a álcool, cor azul, c!
vidros verdes, motor novo. Valor Cr$
19.500,000,00. Tratar fone 72-0398.:

FIAT14779
Vende-se, branco, em bom estado de

conservação. Tratar pelo fone 72-3023.

pASSAT77
Vende-se ou troca-se Passat, ano 77,

-

. em ótimo estado. Tratar pelo fone 72-
0325..

GOL

Compro Gol 89 ou 90. Contatos pelo
fone 72-2242. Pago até 60 milhões.

CORCEL 76
Vende-se Corcel 76, em bom estado.

Valor Cr$15.500.000,OO. Tratar no Bazar

Brilhante, cl Carlinhos, na 'Av. Getulio
Vargas, 350.

.

FIAT14782
Vende-se Fiat, ano 82, a álcool. motor
novo, por Cr$ 14 milhões. Tr�tar na
rua 25 de Julho, 2023-fundos ou pelo
fone 72-2591.

FIAT 147 78

Vende-se, 147, ano 78, em �m estado

c/4 pneus novos. Tratar na rua Marcel�
Barbi, 640, em frente ao Grupo Esc.
Giardini Lenzi, na Vila Lenzi.

.

FIAT PICK-UP 80

Vende-se, pick-up, ano 80, vermelha,
por Cr$ 9 milhoes. Contatos pelo fone
72-3612.

FIAT 147 82
Vende-se 147, ano 82, cl motor na

garantia. Preço a combinar. Tratar pelo
fone 72-2591.

KOMBI77
Troca-se Kombi 77 à gasolina por um
fiatano81à820uvende. Tratarna SR-
280 próximo a

.

entrada do Rodeio
casa azul nO 3800

'

MAVERIK77
Vende-se, Maverik 77, por Cr$
7.300.000,00 e Fusca ano 70, porCr$
13 milhões. Tratar pelo fone 72-1762.

72

DIVERSOS
PROPRIEIWlE
Vende-se propiIiedade na rua JoinviIe
prox. ao Portal de JgUá. d 232m2 �
terreno d 345m2, 2 pisos. ótimo pani
ponto comerciaI.lnfonnaç&!s fone72-
0674 dGiIrnar_

ALUGOl,ANCHONETE
Alugo. Tratar Gráfica Diego. pelo fone
73-0105. d BenIa. .

LIXADEIRA
Vende-se.parCr$2500.ooo.00.Tratar
na ruaCarlosEggert. 452, ruaclapene
da Vila LaIau. '.

.

VENDE-SEFÁBAICA
Fábrica de laje cornpeta. Valor enbe

.

Cr$4Oe45�_lnformaçõesfone
72-3761 na rua Carlos May. 175_

MÁQUINASDETRlCÔ
Vende-se. marca Klimax, par Cr$ 2
milhões.TratarnaruaJosé� 230

prox. do Mercado Brasão. na�
Nova.

TERRENOEMITAJUBA
Vende-se.él336m2,parCr$9d16es_
Vende-se tambémoficinade laIIBia e
mecânica completa. Aceia-se-veiaJo
no negóCio_ Tratarpelo fone72-2409.

COMPRA-SE
Compra-se telefone instalado.
Contatos pelo fone 72-2!Jl2.

PRECISA-SEEMPREGADA

Precisa-se,de empregada�.
que tenha referências. Tratar no
Edifício Carvalho. apto. 33_

COMPRA-SE
Forno elétrico. Tratar fone 72-3õl2.

COMPROCASA

Cornpra-6e casa demadeira paia tirar
do local. Tratar naViaçIo Canamho.
das 12 às 13:30d Helena.

VENDE-SEOUTROC�
Terreno de 13.5 x 27. situado no

loteamento Três Rios do Norte. todo
pago.TratarnametalúrgicaCSM. falar
d Jorge Ferreira.

VENDE-SEcAsA
Vende-se. para tirardo local. medindo
6x8 no valor de Cr$ 5�_ Tratar
fone 72-2757.

PROCURA-SEP/ALUGAR
Procura-se casa pl alugar d 2 cpIr-'
tos, loçálizada próxima ao cenIro.

Paga-se até Cr$ 600 mil. Tratar em
cima das Lojas Colombo. � andar.
apto da Escola de Informática.

PRECISA-SE .

De um pedreiro pl colOcação de

azulejos. Tratar pelo fone 72-1294_

VENDE-SECASA
Vende-se pl tirar do local. TraB na

rua Adolfo A A Ziemann. Z26
.

VENDE.:sETfruLO
Vende-se cIa SociedadeJoio Pessoa

que � inStalando piscina. TraB
fone 72-1õT7 após às 14 horas..

VENIE-SE
Máquina de c:osbr.I CM!rIock senj.

nova.dapenasl,llllmêsdeuso_Traia"
na rua Itapocuzinho. 529. próx. a
Bebidas Kienen. falard Dalila.

72

IlATERlALPlCONSJRUçAo
Vende-se .... lieIIas, laje fano e

feno.. Traia" pelo fane 72-0195 ao

meiodia..

COIIPROCASA
Tratar Ia rua Emesao F, Zahn, 158.
pr6x. ao Ho5piaI Jcnguá. fane 72-
0100_

JANELAS

yende-se 4 jIn!Ias de feno. d SJiIde
Já soldada. de 12 x 1_ VaIorCrS
1_400_000.00 as 4_' Tratar na

Borractaia ao lado cIa LadICIIlI!Ce
Três Pi1heiros..

VENDE-SEIIÁQII.w;
Vende-se 5 ......... de ßlelaBia e
umapensa..Troc:a-separc::ano_Traia"
fane 72-2955_

VENIE-SECASA
casa de madeira pl tirar do local.
medindo 5x6_ Tratar no Bar do

.A&vänhoBalsiH,mI&JMala.Preço
Cr$ 4_500_000.00_

COMPRA-SEIlÁQUINA
MáqUnI cp! CU'Yi1 UJos e calOS de
feno..... poIoorte..... apaieI10 de

SItiI, uma tír.Idehde�. lPiI
e5IIIIdIaIIeDeumapislaladepirUa
ContaIDsnarua25deooW1o.1480.peIo
fane 72-1GB..

B.ETRCOOMÉSIICOS
Vende-se freezer. uma geIadeH.....
ar-axldiciollado e uma ......... de
lavar roupas de rnadeR. ConIalos
fone 72-1210.

TROCA-SEAPTO .

Trocas-s'e apiIItalienlo no cenbo de
BbnenaIparOLCronapraia.ConIaIos
pelo fane 72-174;1_

COMPRA-SEAPTO

CoqJrcH;e aplo. paga-se_Clt'100
� ConIaIos pelo fone 72-3282

VENIE-SE
Máquina pi cortarpra. TIiIIai- fone
72-2421.

" IEROONIMS

Vende-se. marca Sharp. CI prato
giratório_ TraB fone 72-0826.

COMPRA-SEOVERLOK

CoqJrcH;e CM!IIok usada Tralar na
ruaReinoIdoBartel, 45.ViaBaependí.

VENDE-SEOUTAlOCASE
Por c::ano. am terreno em JoinviIe. de
14x30. bem b:alicaio. Valor Cr$ 2D
�. TraB fone (0474) 22-0511
ramal343. com Joel

PREClSA-SEDOMÉS11CA
Precisa sedeeU..egadacp!pemoie•.
ou diarista_ TraB fone 72-3214 d
UIian, na Gráfica lqIresstL

VENOE-SENAPRAIAGRAMlE

T�.cI_�outroca-separc::ano
oumakl.vauCr$15 d16es.. TRIlar
na 'IQI 8eItha "'!eege, 235. próx à
MaMee_ - ,,' .�

APARELHODESOM
Vend!t-ae. G.cdei... d 2 meses de

.

..,_TratarnaruaMaior""'"FeneiIa,
0462_oupelofane12-1� ramal33d
NeiIIé..

•
.

" ••
I

• I' •• t • I .' t I i " � ,I

os
CORCELI183
Vende-se, branco, ano 83. Tratar na
rua Carlos News, 40, Vila Nova.

CHEVETTE81
Vende-se, modelo' Hatch-back. por
Cr$ 22 milhões. Tratar pelo fone 72-
3994 cl Maeli.

FUSCA130079
Vende-se, 13OOl, ano 79, por Cr$ 21

milhões, em ótimo estado de

conservação. Tratar fone 72-0302.

PASSATn
Vende-se, ano 77, porCr$17milhões.
Aceita-se contra-proposta. Contatos

pelo fone 72-0325 cl Moacir.

SANTANA CS 86
Troca-se, cor metálica, ano 86, baixa
quilometragem. Contatos�fone72-
1088.

-

FUSCA83
Vende-se, ano 83, branco, por Cr$ 26
milhões. Tratar na rua luiz Gonzaga
Ayroso, 105, próx. ao Juventus.

UNOCS87
Vende-seUnoCS,87,embomestado,
por Cr$ 45 milhões. Tratar na rua Luiz
G. Ayroso, 105 próx. ao Juventus.

FUSCA73
Vende-se, modelo "Fafá", por Ct$15

mil.hões. Vepdo também vestido de
noivamanequim40/42 porCr$7oomil. .

Contetos pelo fone 72-2634.

CONSÓRCIO
Motos novas e usadas com prestações
a partir de Cr$ 1.005.000,00 em 36
meses. Informações fone (0474) 22-
7762 cl Bittencourt ou Sérgio. Plantão
aos sábados e domingos.

·VESPA
Vende-se, cl apenas 13.500 km

originais, por Cr$ 8 milhões. Contatos
fone 72-3643.

RDZ-13583
Vende-se RDZ-135, ano 83, motor
novona garantia.ValorCr$11 milhões.
Contatos pelo fone 72-3317 cl Sílvia.

COMPRO MOTOCB

Compro CB-400 ou 450 de 84 a 87.
Tratar cl Jair na rua José
Emmendoerfer, 704, próx. a Apae.

CBX-150AERO
Vende-se, ano 92, cl apenas 240 Km.
Tratar na rua Maria da Silva

Mascarenhas,_ 84, próx. ao Hotel

Schmidt, na ILha da Figueira.

VENDE-SE
Vende-se Video locadora' em
Schroeder na rua Mal. Castelo Branco
3434, contatos pelo fone 72-1142.
Aceita-se Carro ou telefone no

negócio.

JOGODE JANTAR
Vend�se jogo de jantar, 20 pe;cas em
cerâmica, completo. Interessaados
tratar cl sra. Sebastiana ForIin, na rua
Arduíno Pradi, prôx, a Arroz Urbano
em Jguá-Esquerdo.

.'

VENDE-SE
90m2 de piso 2Ox30 - Cr$ 20 mil por o
m2. Vende-se capota de barcoMarajó
16pés, porCr$1.500.ooo.00. Contates
prIo fone 72-0699 éI Leio.

0363

VIDEOCASSETE
Vende-se. marca Aiws, 4 cabeças
parCr$ 3 milh6es. Fone 72-0587.

'

TBR:NO
Vende-se. cl meia-água no

Lol..nenlo 510 Francisco, por Cr$
25 d16es. Fone 72-3994.

BICICLETA
Vende-se Cecizinha, na rua Anna
Zacko.48 casa do lado Esquerdo, rua
laIeraI da Walter Marquardt.

.

FILHOTESDEBOXER
Vende-se.d45 dias. por Ce$ 400 mil.
Tratar naVila Nova, uma rua antes da
rua Guaramirim, n° 98 .

VENIE-SE
Mesa d5 cadeiras de Pinus, por Cr$
400 mil. T�r pelo fone 72-1584.

VENDE-SE
Máquina de roçar grama com

recoIhedoI. JlHP e uma Sarraca para
5 pessoas. Preço a combinar. l:ratar

pelo fone 72�2894.

PREClSA-SE
De estampadores cl prática. Contatos
fone 72-2418.

COMPRA-SE

� Biplex e uma bibicleta para
mança de 5 anos. Contatos fones 75-
10B3e 75-1015.

VENDI;-SETERRENO
TenenoemSãobentodoSul,cl500m2,
no centro. Fone 72-1926 cl Mõnica.

INSTRUMENTOSMUSICAIS
Vende-se 2 acordeões por e-s
2500.000.00 cada, uma guitarra por
Cr$ 1 milhão, um contrabaixo por Cr$
1 dão. 1 órgãoCZ 1000 da Cassio
parCr$ 3milhões, 1 pianoGianinni po�
Cr$ 2mßhões e equipamento de som,
am PA por Cr$ 5 milhões. Vende-se
também um terreno cl 3 casas de
madeira. porCr$2OOmilhões. Contatos
fone 72-2845.

MÁQUINAELGIN
Máquinadetricô Elgin Stoher, porCr$
;3m1lhões. Tratarna rua Dona Antonia
170. prox. a�. ',H >v�

,

CAVALO
Vende-se cavalo por Cr$ 3 milhÕes.
T� na rua João J. Ayroso, 747 em

Jguá-Esquerdo.

ESTAMPARIA
Vénde-se toda completa. Contatos
fone 72-2294

VENDE-SEOUTROcA-SE
Teneno em Mafra cl casa mista e e

maisumdep6sito pontocomercial com
70m2 Tratar na Estrada Nova, 464.

VENIE-SE
_ Máquinadecosturadoméstica, Singer,
modelo zig.zag. semi-nova. Tràtar na
rua Adolfo Tribes, 305, próx ao Rei
dos Bot6es.

\IENDE-SE
AParte de 2 quartos e demais
dependências no Cjto Habitacional
.Amizade. Tratar fone 72-2020 ramal'
237BdGiImar. Valor Cr$ 38 milhões
e ...... financiamento .

...._ .a L.__ �_ ..
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Confirmado o favoritismo, equipes se preparam para o confronto

Disputa. reúne Stringari e Vila
Guaramirim - Duas equipes já

, e.dO classificadas para a fase semi

i� final do campeonato de Futebol de
Salão de Guaramirim. Conforme o

c

que o CORREIO DO POVO

Jltecipou na semana Passada. Time
da Vila e Conservas Stringari

, �ofavoritismo, vencendo
1) _ d4S trêspartidas que envolvem

esta segunda fase. Primeiros

.: ooIocados em cada tuna de suàs

. � dlaves, as duas equipesnão deverão
. seenfrentar na semifinal, por isso já
'* se prevê tuna decisão em grande
.. estilo servindo as duas equipes.

Na primeira rodada dest8 fase

. (realizada dia 19/11) os resultados I interessante.
foram os seguintes: S.C. Haas 2X6 O técnico do Time da Vila é

Bc:rIim;BeiraRi02X 1 Nutrimental; Mareio Maluta (Silico), que foi
Time da VIla 3 X 2 WegQuímica e jogador da seleção de Jaraguá do
Avai2X5C. Stringàri. Jánasegunda Sul e está temporariamente afastado
rodada os jogos ficaram assim: S.C. das quadras emvirtudedeproblema
HaasOXI7WegQuúnica;BeiraRio de saúde, mas tem se demonstrado

OX6Ç.Stringari;Time�Vila9X2 competente como técnico. No lado
BerlimeNutrimental4 X6Avai. da equipe do Stringari o destaque é

o goleiro SandroAntonius que até o
momento é o menos vazado do

certame. Em cinco jogos ele tomou
cinco gols - média de um por jogo.

As outras duas equipes
classificadas para a semifinal foram
conhecidas na quinta-feira.

Resultados
�dasfinais
da Olimpíada

A última rodada foi realizada-na.
quinta-feira,masCOIÍlquatropontos,
Time da Vila e Striageri. já�
garantidos, resta a ambos os times
manteremoprimeíro lugarnogrupo
e para isso até um empate é-

Vitória

EquipeMalwee:grande
campeã do Bleicross

Foi realizada nos dias 21 e22 No último sábado 21 de OassificaçãofiDalporequipe:
�novemnro, no Centro novembro.JaraguádoSulfoio -CámpeãEquipeMalwee,com
&portivo "Adernar Garcia": em

_ . palcodaúltimaetapadOestadual 4.915pontos;
klinville, aOlimpíadaRegional versão 92; As grandes feras do - Vice-campeã Equipe Santa

'"
Sesiana. envolvendo empresas da

pedal deram brilho especial, Daoita,deBrusque,com 2.550
. Região Norte de Santa Catarina. . .

Além do intercâmbio social e proporcionando um grande.· pontos;
, .

espetáculo aopúblicopresente. - Terceiro lugar Equipe
..

daCME,deRiodoSuI,
AequipeMalweeconânnou com 1.1OOponto;

sua boa performance - Quarto lugar Equipe
conquistando o título de Tetra- Action, de Blumenau,

� campeã Catarinense. com60� pontos.vembro, no centro Esportivo
Sesi, em Blumenau.

Jaraguá do Sul � fez presente
OlimpíadaRegional, com

.

resultados, inclusive
,
lassificando três equipes para a

ase Final da Olimpíada' Sesiana,
Confira a. classificação das
resas de Jaraguá do Sul:

IteboISuíçoVeterano - Malwee
, 10 lugar; Voleibol

uHno -'MalweeMalhas, 10
,BoIio 23mueulino-
eeMalhas, 10 lugar; Bolão

feminino - MalweeMaIlÍas, 30
,FutebolSuíço livre-
eeMalhas; 'r lugar. Dominó

,

ino - Ceval, 'r lugar;Boeha
, ,

a - Ceval, 'r lugar;Boehá
·a-mlin'a - Ceval, 40 lugar;
....1adJ...mueulina-Ceval,3°

, Can......feminina-
.

I. 30 lugar,Dominó
"'culiJllO - Met. Trapp, 4° lugar;

deCampo-Bret7Jce.4°
.FuuboI4eSaUO-�el
3° lugar;Voleibol feminino

-

. Mansol, 4° lugar.
.
Jara� do Sul participou
no tênis masculino

.

I), tênis de mesa feminino
weeMalhas) e xadrez (Gráfica

Yenida).

FUNILARIA
I: JARA'GUÁ LTDA.

. Calhas eAquecedorSolar.
Rua Felipe Schmidt, 279

Fone 72-0448

Jaraguá do Sul - Sç

Mielke tenta ir

para 3ºno ranking
Atualmente ocupando

o 5! lugar no ranking do
Campeonato de Vôo

.

Livre 92, opilotoMárcio
Mrelke, patrocinado pela
Dakelis, disputada nos

dias 12 e 13/12, a ultima

,

TUBaS SANTA
HELENA LTDA.

Divisão de concreto
(tubos e artefatos de concreto).

.

Rua JoinviDe, 1016 - Fone 72-1.101
Divisão de Plástieos (tubos dePVC - eletrodutosllinha

esgoto - IIIbos depoliétileno/mangueirapreta).
Rua BernardoDornbusch, 858 - Fone 72-3025

,

Escritório Geral
Rua Cel, Procópio Gomes, 89 - Fone 72-0066

etapa do Campeonato
Estadual de Tangará
SC

Nesta etapa o piloto
tentará subirpara o 3e
lugar no ranking
Estadual,

.

Jogo, de vôlei 'feminino
A equipe DME/ São Luis!

Dalcelis, na sua fase final de

competições, disputará à partirde 68
feira ( 27/11), até domingo o turno
final da taça Santa Catarina,. em
Florianópolis, comas equipes São

Ludgero, Elase, e Santa Rosa de

LÍIJla (lages).Nestacategoria estarão
presentes atletas que deverão se

enfrentar no Joguinhos Abertos de

IMIÍVEL,
INVESTI-MENTO,
TRANOUILIDADE
,. ·E SEGURANCA,.
I �

Santa Catarina, nomês de dezembro
em Concórdia.

No último sábado, jogando em

Brusque, a equipe DME/São Luis!
Dalcelis, venceu por 3 x 2 ao

Bandeirantes,na segunda-feira (23/
II), jogou na cidade de Timbó,
valendo pela Taça de 'Seleções, já
estando classificada pata as fmais.

, I

ELETROLAR
Comercial dé Peças Ltda

Posto Autorizado
Arno, Walita� Britânia, Eletrolux, Suggar, Fischer, Layer, .

Nardeli, Lorenzetti, Faet, Makíta, Fame e Black Decker.
Compra e venda de máquinas de costura, peças, aparelhos,
agulhas e assistência em geral. Peças e acessórios para

todos. eletrodomésticos.
Av. "aI. DeOdoro da Fonseca, no 1.309

Fax-Fone: (0473) 72-2200
.

- Jaraguá do Sul

SANTA MARTA
, CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA·· LTOA.

I .
..

PROJ�TOS, CONSTRUÇÃO.OECORAÇAo,�NOAS OE TERRENOS, CASAS E APART�MENTOS rua Reinolclo Rau t 541- Fon.: 72 �282
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.laraguá do Sul- Os sindicatos

patronal L' dc trabalhadores no

,e lI11l;rrio j:í acertaram os horãrios

nataluu» qw,: ,n:io praticados estc
:IIIP, Ö acordo foi firmado esta

-cm.ma pelo, presidentes dos dois
"in,li,',tJI I" re�I)L'l't ivamcnrc Bruno

Brcuhaupt c trineu Junkes. O novo

hor.iri«, \ i-a, acima tIL' tudo,

agrad.lr 'I ,:' inxumidor L' Iacilirar

\

Blunk não crê
I

na.instalação
.
de inquérito

( 'Ilmpli - :\ ProlX l,ta d:1 hanGlda

tlill'\Ij)B dL' Corup.i para qUL'
''-'ja lil,i:d:lda na Cantara dc

Vcrcadnrc uma'CPI ("lmiss:'ul
\ Parl.uncntnr til' Inquérito) para
:!!l;tli'ar .. ,' contas da aluai

:tdlllini,tr:ll;:'lIl n:io cnronrra

(l'll'pli\ id.uk: III lr P:lrlL' til 1 prdi.:it, 1,
1-111<"11' h'lipe Blunk. I':it' n.ro

,ldl'dil.1 cru ,ua in,t:tlat;:I(l�
.111,111',,111111' o assunto "como

pL'1 'n:lII,;11I pnlítil':I",
":\� nlnlas do munidpio I(lralll

,qll'l '\:ld:l, pd, 1 Trihunallk ('I lnlas

d" F,lad" l', portanlo, n;lIl h:í 11

,!Ul' " ... t:I:II11:I''', salientou, Frneslo
Blull).; "'I m;lis além, enfati/ando

qUl':' .1 (ll'"si,:Ul tL!m qUL' Sl'

prL'\)lup.t, L'm bier Ulll hom

!!O\'L'rnOI' (];tO procurar l'rfils onde
naol'\i'IL'IlI"
() rL'llul'rirnL'nlll so!il'itando a

insla<;all,da ('omiss:lo Parlamentar

dL' IllLjul'rilofoi aprL'sentado du<ts

\C/L:, no lL'!!islali\'o L: arqui\'aLio
pdll prl"ltfL'ntL: d;í Clmara, Luii·
('ieply,

Instalação da Escola

.: Federal gera discussão
Educação Jarllguá do Sul - Já está em consideração a proximidade de

.

- praticamente certa a instalação da suas, residências com os

·
-

14.
Escola Técnica Federal em Jaraguä estabelecimentos de ensino para a

val processarpre eito dó Sul, mas a notícia criou polêmica realização das matrículas.Com relação
. no município. Para ser realidade, a ao supletivo, o procedimento deverá

escola tem que começar a funcionar ser o mesmo.

impreterivelmente no próximo ano, A construção de um prédio próprio
porém não existe tempo suficiente para para a Escola Técnica Federal deverá
a construção do prédio. iniciar já nos primeiros meses de

mandato do prefeito eleito' Durval
O terreno adquirido pela prefeitura , Vase I, que já garantiu ser esta uma de

com essa finalidade está localizado em suas prioridades,
anexo à FEIU, mas a obra deverá.

começar apenas em 93. Por isso, a

secretária executiva regional de

educação; em comum acordo com o

presidente.da AssociaçãoComercial e
Industrial de Jaraguá do Sul, Vicente
Donini, optàram pelo funcionamento
temporário no prédio da escola básica
Mário Krutzch. Os pais de atuais
estudantes da escola, com medo que
Seus filho; fiquem sem vagas por ocasião
de suas transferências a outras escolas,
estão protestando contra a decisão.

A agente regional de educação,
Isaura Maria da Luz Silveira, porém
os tranquiliza, assegurando que tódos
os alunos da Escola Mário Krutzch
terão vaga., em outros estabclccimenta;.
Ela afirma que já foi feito um estudo
neste sentido. Isaura diz ainda que os

pais terão oportunidade de optar entre -

escolas municipais e estfld!-lais, levando

Seu acesso äs compras de Natal.
Pelo acordo o comércio

funcionará nas seguintes datas e

horärtos:
Dia S'dc dczcrnbru.uas Sàs 13

horas,
Dc 7 a I I dc dezembro, das X às

I<) horas

Dia 12 dc dezembro, Lias X às
13 horas
Dc l-l a I X de dezembro, das X

às 20 horas
Dia II.) dc dezembro, Jas X <I,S

17 horas-
DL: 21 a n<.le dezembro, das X

;Is 21 horas
Dia 24 <.Ie dezembro, das X às

12 horas
Dia .11 de dezembro, das X às

12 horas
Dia 2 dc janeiro, o comércio

ahrir;í facultar ivamcntc em hortirio

especial a ser dctcrminado pela
empresa,

Bauer x Konell

Supermercados e mercearias
_

Nos dias S, 12, 19,2l,22c23os
supermercados e as mercearias

poderão iniciar o seu cxpcdicntc
às 7h30mins

Dia 24 dc dezembro, horário
das 7h30mins às 14 horas

Dia 2 dc janeiro dc 93, das S às
13 horas

Ascmprcsas qucoptarcm pela
não prorrogação do horário

poderão manter seu cxpcdicntc
normal, respeitando, no cntato, a'
norma dc fechamento dctcrminada

para os 24 à tarde, nos dias 25, 26
e 27 o dia inteiro e em 31 dc

dezembro, na parte da tarde. Ali
comerciárias gestantes podem
escolher se querem ou' não
trabalhar além do cxpcdicntc
normal. Os estudantes ficarão
livres do cumprimento deste

horãrio, desde <.jue comprove
necessidade dc liberação.

Prevenção

Jaraguá do Sul - O Centro de
Atividades doSesi promove nodia 30 de
novembro (segunda-feira), às 16 horas,
noCentroEmpresarial dc Jaraguá do Sul
a palestra"Aids e os aspectos Legais na
Empresa", O tema seráministrado pela
advogada Áurea Celeste Abade, vice
presidente do GAPA - Grupo deApoio
aos Portadores de Aids - de São Paulo,
que vem à cidade com o patrocínio da
VARIG e CORREIO DO POVo.

A palestra integra um ciclo iniciado

pelo Grupo de Multiplicadores de
Prevenção àAids, formadopor técnicos
da saúde pública c representantes de
empresas integradas ao projeto, Até o

momento 25 empresas participam do

grupo, cada qual com U1U membro,
OGrupodeMultiplicadores tem um

papel fundamental naprevençãodaAids,
pois a cada um de seus.componentes
cabe a responsabilidade de repassaraos
trabalhadores de sua empresa os

principais dados e formas de prevenção
da Aids,

Antesda palestra, das 8 às24h30mill,

Polêmica

Comércio abrirá em expediente especial

'Sindicatos acertam-o Membro do Gapa de SP
,

'

dápalestra sobreAids
horário para o Natal vai serrealizadonaAcijsurn treinamento

deprevençãoàAidsdestinadoapoliciais
militares, bombeiros e plociais civise
rodoviários. A, intenção é prepará-los
para evitarem ocontágio coma doença,
já que suas profissões os colocam em

riscoconstante.O curso seráministrado
pelo médico psiquiatra Afonso Carlos
de Moura, pela enfermeira Andréa
Ribeiro(coordenadora dogrupo)e pala
assistente social Marylín Joss, O
treinamento será dado no auditório da
Acijs.

AndréaRibeiro informaaindaquem
diaprimeirodedezembro, (DiaMundial
de Luta contra a Aids) serão montadas
barracas na praça do Expedicionárioe
Praça Ângelo Piazera para uma

exposição didática sobre a Aids, seus
processos de contaminação.Oobjetivo
é levarmaisinformações sobreo assunto
à população.

Em Santa Catarina já foram
registrados 518 casos da Aids, o que
correspondeauma taxade 12;9 porcada
grupo de 1 QOmil habitantes,

Secretário da

Jará�uá 80 Sul-Duranten visita
do secretario dc educação ii Jaraguú
do Sul. Paulo I sauer. ocasião em que
Il'li inaugurado" nOHI prédio da I')"

SI :RI; (Secrel:p'l:l} .xccutiva Regional
de l-ducucào). um fato paralelo :I

solenidade chamou a atenção dos

presentes I-rn cntrcvistu c.olctiv« a

imprensa. Paulo Bauer prometeu
processar o prd�ito de .Iaraguú do

Sul. inl Konell, S�gundoosccretano.
durante a wil'ulação de unl' dos

programas inl'orl'latiHls da

prdl:itllra 11ltlllicipal que ",li an ar

tudos os súhados nas emissoras de

rúdio. I 1 prd�ito teria alinnado que o

secrclório des\'iou merenda escolar
do I:slado durante a campanha
eleitoral para fa\'\ll'ecer alguns
politicos

f)esl11entiildo totalmente os

cUl1lentúrios dç. h'Ll Konell. Paulo

Bauer pediu na últinúl lert;a-Il:ira Ú

acessori a juridica do I :stado que
entrasse cum uma ação j'udlclal

contru o prefeito, solicitando

explicações sobre o assunto: "Sc ele
disse. vai ter que provar

judicialmente", al�rmou osecretário,
/\ fila contendo a .acusação do

prefeito csui cru poder do próprio
Pa�t1o Bauer c deverá scrvirde prova
no proct.;sso, O secretário afirmou
aina que jamais cometeria tal ato,
deixando dc fornecer mercnsu

escolar às crianças, para favorecer

qualquer p\,!ssoa, "Não é de m'inha

compet�ncia a distribuição de

merenda", acrescentou,

A alíllllaçãodo prdcito é baseada
na apreensão de diversas cestas

básicas durante a campanha eleitoral
que elejulga que seriam distribuidas
aos eleitores c que continham

produtos da merenda escolar, Total

menteequiwlcado, h-o KOllelltentou
interligar fatos ine"istentes para

jtistilicar a den'ota de sell candidadto
em1 de outubro, O processo, mo\'ido

pelo secretário, de\'erá agora

acompanharoti'iimitc legal najustiça,

PARA CONCORRER Basta você juntar Cr$ 900.000,00 em

tickets e notas fiscais das Lojas e Supermercados Breithaupt e
trocar por cupons a partir do dia 23/11/92.

DIA 27103/93
2 AUTOMÓVEIS FIAT UNO MILLE

U :1;1 � i j : ,!! I J �l
Você sempre sai ganhando

12 SORTEIO
05/12/92
2 FREEZERS CONSUL

2 F,OGÕES DAKO
2 PtAS AÇO tNOX

2 CHURRASQUEIRAS
ELÉ'fRtCA FISCHER
2 PARAFUSADEtRAS
BLACK & DECKER
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