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Terceirizacão

Sindicalistas

surpreendidos
com demissões

�: Um dia antes da assembléia
.= marcada pelo sindicato dos
� trabalhadores "metalúrgicos, a

direção da Kohlbach SIA efetivou
as demissões de 57 funcionários
dos setores a serem terceirizados, A
medida desarticulou a provável
greve, pois os funcionários
assinaram as recisões de contrato,
não deixando alternativas para a

entidade sindical. Página 15

HilmarHertel

Escolhido O

residente
daAmvali
Os prefeitos que integram a Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu), elegeram e

empossaram no último dia 29, o
novo presidente da entidade. Hilmar
Hertel, prefeito de Schroeder foi o

escolhido, depois que Durval Vasel
disse que não desejava asrynnir o
cargo. Esta foi a primeira re�nião da
associação. Página 5

.

Chapa única

Vestuaristas

eescolhemnovo
íder sindical

Os trabalhadores associados ao

sindicato vestuarista, vão eleger
nos próximos dias 1'5 e 16 de abril o
novo presidente da entidade. A

categoria congrega 14 mil
trabalhadores <los municípios de

Guaramirim, Pomerode, Corupá,
Massaranduba, Schroeder e Jaraguá
do Sul, e estão aptos a votar todos

que tem no mínimo seis meses de

filiação sindical. Página 5

AnoLXXIV N° 3.727 Jaraguá do Sul, 05 a 11 de fevereiro de 1993 Cr$ 5.000,00

Koch, entre oGoi I000 e o Fusca: preferência pela tecnologia

MauroKochdizqueserá um retrocesso

Empresário é contra a

fabricação do Fusca
Desde que o presidente Itamar

Franco solicitou à Autolatina que
volte a fabricar o Fusca, o assunto

vem sendo discutido em todo o país.
para Mauro Koch, diretor da

Menegotti Veículos, revendedora

Volkswagen para Jaraguá do Sul e

região, "a medida é populista e

absurda, pois representa um

retrocesso para a indústria
automobilística nacional".

Ele afirmá que o preço vai ficar

quaseigualaodoGollOOO "queéum

Educacão

Bauer assina convênio!

para municipalização
Na quinta-feira (04) o secretário

deEducaçãodeSantaCatarina,Paulo
Bauer esteve em Jaraguá do Sul,
onde celebrou a assinatura do

o deputado Udo Wagner, que
coordena o programa da visita,
afirmou que também deverão ser

reformadas 25 escolas básicas e

convênio de municipalização da colégios estaduais em nossa região,
Educação.Jaraguáera aúnicacidade com recursos que devem atingir o
do Estado que ainda não tinha aceito valor de os 1 O bilhões, e que serão
a municipalização. repassados peloGoverno do Estado.
Agora dezessete escolas . Na região Paulo Bauer cumpriu

isoladas do município, que eram vários compromissos. Depois de
administradas pelo Estado, passam -Jaraguá do Sul, ele participou de

para o conlrole da secretaria munici- uma reunião política em Corupá. Na
pal, mas com elas também virão sextaelefoi aGaaramirim.Schroeder

recursos.paräreformase ampliações e Massaranduba, discutir assuntos

que são necessárias. diversos

carro muito mais evoluído

tecnologicamente", e que o�ercado
não terá espaço para o Fusca. A
Autolatina já apresentou o novo

Fusca ao presidente Itamar, e dá o

preço: US$ 7mil.
.

Página 16

Indústria

Weg fabrica
20milhões
demotores

A Weg Motores registrou no

final do mês de janeiro a fabricação
do vigésimo milionésimo motor

elétrico, o que representa um total de

60,5 milhões de cv. Só no ano

passado a produção chegou a 1,5
milhão de motores na faixa de 1/8 a

250 cv. Segundo o superintendente
da empresa, Douglas Conrado

Stange, o faturamentode 93, foiUS$
135milhões. Página5

Política

PFLePRN
fazemfusão
em Schroeder

Os diretórios municipais do PFL
e do PRN de Schroeder, decidiram
em reunião realizada no dia 30, pela
fusão dos dois partidos. Com isso o

vice-prefeito, GregórioAlóis Tietz e
os três vereadores do PRN, no

município, assinaramficha defiliação
naFrenteLiberal. Agora ospefelistas
querem firmar sua posição de

segundo partido de Schroeder.

PáginaJ

A Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. da prefeitura de Barra
Velha realizou várias promoções esportivas no balneário, atrainuo a

atenção dos veranistas. Ofutebol de areia 'chega afase semifinal.
Página 7
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"A História de nossa gente não pode ficar. .

só na saudade" .:O Passado só é im�te.l . .'.� ..
se o seu tempo foi bem empregado

,.

Barão de ltapocú
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HÁ73ANOS

- Em 1920, Anna Konopka,
parteira habilitada por
estabelecimento na cidade de

Hamburgo, na Alemanha,
anunciava na imprensa
jaraguaense a sua especialidade e

oferecia seus serviços em Jaraguá
e redondezas e avisava quemorava
nacasadoSatlerfseleiro) Foerster,
perto da antiga ponte de ferro
"Abdon Batista, do lado direito do
rio Itapocu".
- Por sua, vez, a Frau Marta

Winterstein, anunciava-se
também comoparteira diplomada e
oferecia os seus préstimos
profissionais, em sua moradia que
ficava ao lado da filial principal da
fírma Stein, o estabelecimento que
mais tarde se transformaria no Bar
e Restaurante Marabá, na atual
rua 412 - Max Wilhelm, então

conhecida por rua Eng. Frederico
Bruestlein. E acrescentava em

detalhe: preços módicos e bom
tratamento.

HÁ70ANOS

- Ein 1923, o secretário dr. Marcos
Konder, na Reunião dos

Superintendentes dava a receita
total dos 35municípios, que atingia
Rs.2.839:725$670, o que
correspondia a uma contribuição
municipal,percapital, deRs.3#021.
Osmunicípios comreceita acima de
100 contos eram: Florianópolis,
Blumenau, Joinville (incluindo
Jaraguá) e Itajaí. Os demais

municípios eram divididos em

municípios entre 50 e 100 contos,
entre 25 e 50 contos e 3 municípios
não ultrapassavam os 10 contos de
reis. O município de maior

arrecadação era Florianópolis com

Rs.400:000$OOO e omenoreraPorto
Belo, com Rs.8:000$000.
- Não se deixava de comemorar o

carnaval: Emílio Piazera e Artur
MüllerorganizavamobailenoSalão
Lorenzen com a Orquestra
Linzmayer.

HÁ50ANOS

- Em 1943, no dia 24 de janeiro
comemorava-se o glorioso
padroeiro São Sebastião, tendo
como festeiros o dr. Ary Pereira

Oliveira, dr. Rolando Malucelli,
Altino Pereira e Gentil Augusto
Henriques e respectivas senhoras.
No tríduo das novenas eram

convidados noveneiros
�. �

os

seguintes: dia 21 - Juliano Rubini,
AlvaroPiazera, ConstantinoRubini
e Carlos Vasel e respectivas
esposas; dia 22 - LuizGomes,Artur
Dreschel,DionísioPereiraeAgbart
Fischer e �3 - Honorato Tomelin,
Leopoldo Reiner, Procópio Pereira
Lima e dr. Alvaro Batalha e

senhoras.

"HÁI0ANOS

- Em 1983, EsperidiãoAminHelou
Filho, futuro governador doEstado,
visitava Jaraguá do Sul e durante a

reuniãonoClubeAtléticoBaependí
ele pregava humildade e .

participação, assim comoanunciava
a criação de ConselhosMunicipais.
Ârigela Amin, a futura primeira
dama apelava no sentido da

participação feminina, "para que,

juntas, possamos fazer um bom
trabalho ne campo social". O vice-

_

governador Victor Fontana falava
da necessidade de muita, garra, não
incorrermos nos mesmos erros e

dava a receita para se alcançar a

vitória: "organização, solidariedade
e união". Presentes ainda Octacílio

Ramos,OtairBecker,NagibZattar,
Nelson Morro e Artevir Werner.

� Duas Rodas Alta Tecnologia
" 'lncIustrlal_ em matérias-primas

I. para alimentos

Fone: (0473). 71-2277 -Jaraguádo Sul- SC
'-----_-

..Miséria-o.espectro do ..eaos

Expediente

Fritz v_ Janguá - 02193

J.v40 lange osanosem quea

cidade era um modelo de

organização humana. O progresso
trouxe também o seu lado negativo
e, à medida que o desenvolvimento
se põe à mostra, na mesma

proporção se propaga a

miséria, algo perturbador onde
entre o lixo e o luxo, se tem a nltida
visão de abandono.

Muito se tem projetado para os

próximos anos, mostrando atravésda
ciência eda tecnologia uma sociedade
melhoremaishumana; masmuitopouco
se tem olhado o humano nessa questilo
toda que é cada vezmais assustador.
Seria bom caminharpelasperiferiase
colherosdadosquenãoestiJoinfluindo
naqueles-que sentam em ambientes de

primeiromundoe traçam umperfilque
nãoconduz a nada;

Porissopipocam emnossasmentes

c-:J

Jaraguá sedia
2°Batalhão de

Engenharia (1)

c

Corria o ano de 1934. Embora a fofu
mostre soldados ná má, o grupamento
militar pouco tinha a ver com a Revolução
de 30. Pelo menos sob o aspecto bélico.
Era um batalhão de paz, de trabalho, de
construção de rodovias. (CP, ed. 740, p.7,
de 21-07-34).

O jornal CORREIO DO POVO dava
em primeira mão a notícia da vinda do 2°

RE., de São Paulo, conforme boletim que
o major Thomé Rodriguez, enviava ao sr.

Artur Müller e ao sr. Artur Breiíhaupt,
então presidente do Tiro de Guerra 406.
Comunicava que o batalhão iria aquartelar
em Jaraguá onde se processariam os

estudos e construção da Rodovia Jaraguá
(SC) a Vacaria (RS), estrada essa que
fazia parte do Plano Nacional de Viação,
aprovado pelo decreto n" 24.538, de 03-

07-34, já tendo sido aberto para esse fun
um crédito de 2000 contos de réis. A obra

representava para Jaraguá a chave de
entroncamento com a estrada de feITO e

o porto de São Francisco, infonnando-se
ainda que deveriam embarcar no dia 19-

07-1934; contudo, 110 dia 15 embarcava
o ten. Adelio Riceti, .para tratar da

instalação.
O prefeito José Bauer recebia,

também, o seguinte telegrama: "S.Paulo,
14 - Comunico V. Exa. a unidade sobre o

meu comandante Segundo Batalhão

Engenharia já informado providências
no sentido de seu breve deslocamento

para essa cidade do seu ilustre governo. Na
certeza de que V. Exa, facilitará este

comando todos os meios necessários à

instalação do batalhão nessa cidade. para
cumprimento da presente missão que é
eontruir a Rodovia Jaraguli-Vacaria,
desde já me agrado com a V. Exa. e o povo
dessa cidade catarínense, ao se instalar aí

aspalavrasda repórterCláudiaNina,
quepegou o espírito da coisa que os
outros procuram esconder como

improvisados visionários do terceiro
-

mundo.

"A:miséria - diz Cláudia - não se.
escondemaisemfavelas, ruasescuras,
praças imundas e abandonados.Hofe,
a miséria se- espalha, invadindo o

cenário urbano com sua presença
espaçosa e indomável. Não adianta
desviarosoDros. Comsuasváriasfaces
- a doçura, a vingança, a rebeldia - a

misériase instala noctlO8, ocupando
um lugarqueagora éde todos. Nãohá
maisharmonianormiversoestéticodos
ruas. O luxo e o lixo fazem parte da
mesmapaisagem.

É'porisso, amiséria incOmoda.fere
nossa bein talhada se1UibiliJade,
banaliza nossas costumes. É
terrivelmente cruel, por exemplo, a
preseríçadospobresmenin08emeninas
de rua que batem, no viflro dos ctIITOS
pedindoesmolas: umpeJiJo in.JUtenIe
para que sej'am olhados, acoIhülos,

Reminiscências

recebidos.' "Vej'am-nos, estamos a
somos flDros da cidade", gritam
silêncio seus olhosfamintos. Eles são
crianças perdidas no maravilhoso
mundo das avenidas, das vitrines, dos
prédios e dos supermercados. E estilo

sujos, rasgados, suzinhos.
Nunca fogam viodeogame nem

jamais calçaram têtüs acolchoados,•
nãoserquandoeles si10 roubados.

Eaí,afaceviolentadamisériasereve14.
A simpática generosidade com a qual
tentávamos compreender a inj'ustiça
sacialdamundatransfonna-seemraiva
declamdacontmum inimigoqualquer.
Édesalentador.masosolhos tristes

dosmeninos de rua escondem ofrágil
equilíbrioqueseparaamisériaabsoluta
da violência. E a incapacidade de

encontmrrespostasparaesteproblema
vem alimentando novas gerações de
menorescarentes.

AospoIIC03, amiséria cede espaf
pamaviolência".

.

..
Entrealixo e o luxo, uma visão de

abandono.

�---;::--

antiga fábrica de gaitas, de Piazera & Cia,
depois Tricotagem Garibaldi e hoje
MariSCl!). Na cidade ficava o "Qwu1eJ".

F.otiJagostol34 a Sociadade Atiradores

Jaraguá, futuro Baependí, realizava o Tiro
deGuerra406 grande festival, que envolvia .

os atiradores, o Club Germânia e o r
Batalhão (oficialidade), em modalidades
de basquete, futebol, tudo terminando com
baile animado pela Banda do 13° B.C., de
Joinville.

Na noite de 09-08-34, houve em

princípio de levante, que foi pron1aßlente
sufocado pelo grupo fiel, resultando num

morto d� intenso tiroteio.
.

"
O Dia do Soldado era comemorado

com desfile pelas principais ruas da vila, ao
som de clarins, Sob os aplausos do povo
À tarde duas escolas públicas desfil�
até o quartel, onde foram cumprimentar
o exército.

Em outubro, dia 15, a la Companhia
seguia para S. Francisco para construir a
estrada para o Forte. O r B.E., acabava
ficando mesmo no meio do caminho: em
Lages.
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a execução desta parte programa de�ação
,nacional. (ass.) Coronel Baela Faria,
Comandante r B.E."

O dr. Plácido Olympio de Oliveira,
Secretário do Interior e Justiça, em' nome
do Coronel Interventor Arisdiano Ramos,
telegrafava ao prefeito com

recomendações.
De fato, dia 24-07-34, às 7 bs da

manhã o batalhão chegava na estação, o
que não impediu que autoridades e povo alí
estivessem, para as boas vindas, debaixo
de alegre foguetório. O COIIIlIIlCIante e a

oficialidade eram recebidos e saudados

pelo juiz de direito dr. Francisco Machado
Rios. Formados também estavam as

escolas locais e o TITO de Guerra 406, sob
o comando do sgto. instrutor Palhano.

Um lanche para a oficialidade era

servido no Hotel Central e, depois domeio
dia o Batalhão, após receber com as honras
de estilo a sua Bandeira, desfilava para,os
alojamentos que lhe estavam destinados:
um grupo (o principal), no prédio do

antigo negócio d9.Salingee, aí na Pres. Ep.
Pessoa (onde hoje está o edificio Jaraguá)
e outro grupo seguia para a fábrica de
Piazera, na entrada do Ribeirão Molha (a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



t. • " ". '0

>"Diiéldr��ä,föfe'läita':düränte'.1a;fé·u,nião :
, "r .. ' •

J ·,i oi .. J. � • I. � I \
•

• , , � t .. lo

-

" ,

•

P J�. d S h d. Câmara "de Vereadores
rejeito e c roe er

-faz sessão no sábado

épresidente da Amvali
A�vali - A Associação dos

Municípios do Vale do ltapocu tem

novadiretoria desde o último dia 29.
na presidência foi empossado o

prefeitodeSchroeder,HilmarHertel.
O chefe do executivo jaraguaense
que era o mais cotado para

presidente abriu mão de ser

candidato, alegando que os

problemas administraiivos
encontrados naprefeitura de Jaraguá
do Sul exigem todo o seu tempo e

.' empenho.
A eleição para a diretoria da

Amvali reuniu prefeitos, vices e

presidentes das Câmaras de Jaraguá

PFLePRN
fazemfusão
em Schroeder
Schroeder - Os diretórios

municipais dos partidos da Frente
Liberal (PFL) e da Reconstrução
Nacional (PRN), reunidos no último
dia 30, em Schroederdecidiram pela
fusão dos partidos, o que resultou'
na filiação ao PFL, de todos os

integrantes do PRN .. Assim a

coligação que elegeu o prefeito
HilmarHertel, passa a ser composta
apenas por dois partidos, PFL e

PMDB.

Com a fusão do vice-prefeito,
Gregório Alóis Tietz e os três

vereadores do PRN, Valmr, Hasse,Irineu Antonio Zanela e Márcio

Klemann, passam a integrar os

quadros pefelistas, bem como os

suplentes de vereador e outras

lideranças do, agoraextinto,PRN de
Schroeder.

"A partir de agora poderemos
fazer nosso partido crescer ainda

mais, visando sobretudo o seu

fortalecimento, e transformá-lo na

maior agremiação partidária do

município, para, quem sabe, elegero
prefeito e o vice de 1996", declarou
o prefeito Hilmar Hertel, que
juntamente com os nOVQSmembros
do partido, se prepara para a

convenção municipal do PFL,
marcada para o próximo dia 14 de

março,

Hilmarjáfoiempossado

Projetos, votados

; '\, '-.... -

Legislaii�Ó·::.'::', :.',":.:..
,

�.:

Barra Velha - A Câmara de aprovaram urn projeto que permite
ao prefeitoMário Celso Bittencourt,
selar urn acordo amigável com o

prefeito de São João do Itaperiú,
repassando materiais e

equipamentos para capacitar a nova
prefeitura (veja quadro abaixo),
cumprindo a Lei Complementar n"
37, de .18/04/91, conforme o

estabelecido entre os prefeitos.
Também foi aprovado o projeto

de lei queautoriza oparcelamento da
dívidacomoFGTS. Aotodoodébito
é de Cr$ 5,596 bilhões, divididos
entre prefeitura e câmaramunicipal.
Ainda foram votados outros

projetos, sendo que dois deles se

referem à estrutura administrativa
daprefeiturae ooutropermite que se
efetue despesas com a operação

.

Vereadores de Barra Velha, reuniu
se em sessão extraordinaria,
atendendo a segunda covocação

do Sul, Corupá, Barra Velha, são do executivo, para apreciar vários
João do ltaperiú, Massaranduba, projetos em regime de urgência
Guaramirim e Schroeder, O urgentíssima. "Foram realizadas
A chapa eleita é assim cómposta: duas sessões e os vereadores
Presidente: HilmarHertel. tiveram de trabalhar no sábado dia
lOvice - Durval Vasel
rvice - OdenirDeretti
Conselho Fiscal

LuizZonta,LuizCarlos Tamanini
e José Acácio Delmônego.

Suplentes·
Adelino Haufe, Mário Celso

Bittencourt e Donato Petri

DelegadosàFecam
DurvalVasel,HilmarHertel eVic

tor Kleine

.

�
Líder do PMDB avalia

30, para concluir as votações",
declarou o presidente da Câmara,
João Ronaldo Dutra Leite.

Entre .os projetos votades está o

que autoriza o prefeito a pagar
dívidas do exercício anterior, e que
não foram empenhadas, no valor de
Cr$ 1.153.652.900,79 - na primeira
convocação já havia sido solicitado
o reconhecimento de débitos no

valor de Cr$ 908milhões.
Os também verão.

,.",

sessao extraordinária
Um dós projetos. é o da

contratação de servidores para o

Samae para execução da obras "R-

4", é urna necessidade e nós do
PMDB também votamos a favor.

Outro projeto é o da Reforma

Administrativa, também votamos a

favor, porém, somos da mesma

opinião do lider do PFL, que o

aumento repassado aos secretários

tambémdeveriaserproporcional aos
demais servidores municipais, mas
toda nova administração tem suas

metas e devemos respeitá-las,
Outro projeto e omais polêmico

é o da cobrança dos serviços de

iluminaçãopública.Analisamosbem
antes de votar, porque a nossa

. opinião é manter' uma parceria
transparente entre.o legislativo e o

executivo, porém essa cobrança é.
inconstitucional, e não podemos
contrariar a Constituição Federal de
1988,Art.155&3°,a�iFederal8078
de 11/09/90 e outros artigos do

Código de Defesa do Consumidor e
do Código Tributário Nacional.
Também não podemos contrariar a

liminardomeritíssimoJuizdeDireito,
dr. Ricardo 1. Roesler, que emjunho
de 1992 mandou suspender a

cobrança. Levamos ainda em

consideração também que a

PedroGarci�líderdoPMDB

iluminação pública é urna obrigação
constitucional imposta aos

municípios eachamos também que o

poder público não pode honerar
ainda ,mais os contribuintes

jaraguaenses que já não suportaín
tanta carga tributária. E por último,
analisamos que não adianta

aprovarmos a cobrança da TlP se j�
no início os contribuintes vão entrar
na justiça e suspender o pagamento
e ainda questionar quem é que está
na Câmara nos representando? Por
isso eu e' mais os companheiros
Rudolfo Guesser e Adalberto

. Frankia�vmíki .

do PMDB, votamos
contra.

vereadores
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UM CARRO SEDUTOR
NOVO ESCORT GHIA

VENHA CONHECER DE PERTO
,� NA.MOREITl,.JOBDAN .. _
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Prefeitura entrega carnês do IPTU
A Secretaria de Finanças daprefeitura deRio do Sul iniciará dia

3 de fevereiro a distribuição dos carnês do IPTU referente a 1993.
O local da entrega será nas antigas _ instalações da Comercial

Schroeder, na ma Barão do Rio Branco, 220. Para pagamento a

vista até o dia 26 de fevereiro, o contribuinte terá um desconto de
30%.

Quem optarpelo parcelamento a I"prestação vence dia 10 de

março e não haverá desconto, o restante das prestações que será
num total de 6, terá correção pela Unidade Fiscal Municipal
(UFM). Serão distribuidos cerca de 16.500 carnês e o índice de

reajustes segundo o secretário Francisco Fernandes Filho ficou
, abaixo da inflação.

Traçado viário em estudos
Segundo o secretário de Planejamento daprefeitura de Jaraguá

do Sul, Otaviano Pamplona, está sendo executado um estudo sobre
o traçado viário da cidade.

O estudo abrange área de reurbantzação, asfaltamento do

perímetro urbano, rede de luz e água e de toda a infraestrutura
inerente.

Esta é uma das metas visadas comprimaziapelo Plano deMetas
do prefeito Durval Vasel.
Obras em Schroeder
A Secretaria de Viação, Obras e Saneamento de Schroeder,

através de seu secretário, Mário Zanella, iniciou nesta semana a

instalação de mais de 500 tubos no Loteamento da ma Gustavo

Streit, na Vila Tomaselli, visando implantar o sistema de esgotos
daquela localidade, atendendo uma antiga reivindicação da

população. Os investimentos serão essencialmente demão-de-obra
e equipamentos, umavez que os tubos estavam depositados naquele
local desde a última campanha eleitora/.

Foram iniciados, também, em 01/02, os serviços de reforma
completo da E.I. DuasMamas, na Vila Tomaselli. Com o auxílio da

APP, através do seu presidente, Adelino Zils, pretende-se concluir
esta obras ainda no mês de janeiro deste ano.

Sesi realiza cursos
o Centro deAtividades do Sesi deJaraguá do Sul, comunica aos

interessados que está com asmatrículas abertaspara os cursos de:
C0I1e e Costura., Modelismo em Malha, 1I0delismo em Tecido
Plano e Aperfeiçamento em Corte e Costura.

As matrículas poderão serfeitas dos dias 02 às 12 de fevereiro.
no horário das 8 às 11 horas e das 14 às 20 horas. no Centro de
Atividades do Sesi, à rua Walter Marquardt, 835. Maiores

informações pelo telefone 71-0899.

Curso aperfeiçoaprofessores
Em andamento na Secretaria da Educação, um curso de

aperfeiçamento e atualização de professores tnnlcipats de Jaraguá
do Su/.

Sobre o curso. opina a professora Mlriam Schlickmann. da

FERJ/UDESC, que os beneficios são muitos. como garantir o

aprofundamento do referencial pedagógico e legale e a prática
pedagógica nas unidades escolares.

O interessemaioré da consistência àelaboraçãodoplanejamento
das escolas para 1993. coletar informações para o plano de ação
do ano e discutir os elementospara o PlanoMunicipal deEducação

. de Jaraguá do Sul para o período 1993/1996.

Bananicultores terão aeroporto
Estão bastante adiantados os entendimentos entre a Prefeitura

Municipal de Schroeder e aAssociação Local dos bananicultoires,
visando a implantação de uma pista de pouso (aeroporto). que
atenderá parte de Guaramirtm e Jaraguá do Sul. nos serviços de

pulverização da área dos bananais existentes. "Este sistema é mais

prático. eficiente e preselvr: a saúde daqueles que manipulam os

defensivos agrícolas aplicados nos bananais". afirma o prefeito
Hilmar Hertel. Foram inclusive. mantidos contatos COI1l o prefeito
de Jaraguá do Sul, Durval Vasel, para execução da obra em

conjunto.
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Varig promove workshop
nl! cidade de Hong Kong ..

Contrato coletivo de trabalho

Cerca de 200 operadores de

C �iagem e hoteleiros do Brasil e da
Asia participaram do workshop
promovido pela Varig, em Hong
Kong, onde trocaram informações
sobre o turismo e o comércio nos

mercados brasileiro, sul-americano
e asiático, que estarão diretamente

ligados desde o dia 15 de janeiro,
comanovalinhada VarigparaBang
kok e Hong Kong, com escalas em

Johannesburg, na África do Sul.

Recepcionados pelo geren te

geral da Varig em Hong Kong, Rino
Vitale, os participantes elogiaram a

iniciativada empresaempromover o

workshop, já que a nova linha da

Vap:? tem despertado grande
interesse na indústria de turismodo
Brasil, de Hong Kong e de outras

Opinião

Passar a ser um instrumento que
fixa direitos e deveres para
empregados e empregadores, com
uma grande mudança na legislação
trabalhista,

regiões da Ásia, Os agentes de

viagem asiáticos estão oferecendo
um leque de excelentes negócios
com a inauguração do novo serviço.
Porextensão, a rota tambémbeneficia
todaaAméricadoSul,poisa empresa
mantémvôosdiárioseconexõespara
todos os países do continente sul
americano.

Segundo o gerente de
desenvolvimento de produtos da

agênciaP&O,RontozaLi, existeem
Hong Kong um grande interesse

pelo Brasil e pela América do Sul,
que antes eram dificeis de serem

alcançados, devido a falta de um

linha aérea direta. "O novo vôo da
Varig - disseRontoza Li - economiza
de forma substancial o tempo de

viagem para o Brasil e a bem

precisamos ir muito longe para
deduzir que o contrato coletivo de
trabalho é inviável ate que
persistirem estes entraves.

Se não somos competitivos e não
temos boa produtividade, com

raríssimas excessões, é porque o

sindicalismo sempre tratou de falar
em avanços sociais, somente em

direitos e sem levar em consideração
maiores deveres, e para encarecer os
custos da mão de obra com encargos
sociais, a constituição de 88 só fez

demagogia política sem observar

quem pagaria a conta.

Para adotarmos o contrato

coletivo de trabalho, muita coisa

precisa mudar, passando
necessariamente pela Constituição
Federal e a CLT, e a Justiça do
Trabalho' deve limitar os seus

poderes, pois tudo o que se acertaria
no contrato coletivo de trabalho não

poderia ser contestado pela Justiça
Trabalhista, diante disso a estrutura

juridica que regulamenta as relações
de trabalho no Brasil devem

forçosamente se.rrnodificadas, coino
a cultura das grandes Centrais
Sindicais que desejam unificar
contratos ou influenciar em todo

- Registroos de Firomas - Escroituroação Fiscal e Contábil - Assessoroia
Adminisfrllotiva e Contábil - Controato� de Comproa e Venda e Locação

Confie estes serviços à
..
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Não há dúvidas que isto

implicaria numa livre negociação
.

entre o capital e o trabalho, um

equilíbrio de forças tão almejadopor
todos os segmentos da sociedade,
mas parece-nos impraticável no
momento pelos fatores conjunturais
e culturais, que adiante colocamos:
a economia está em franca recessão;
o direito dos trabalhadores
individualmente estão acima de

qualquer acordo coletivo coma atual
legislação da CLT e Constituição
Federal de 1988; o governo continua
intervindo na economia a todo
instante ou ameaça diuturnamente;
a tendência das grandes Centrais
Sindicais é unir os acordos atuais,
provocando as influências sobre os

pequenos sindicatos, forçando nos
o acordos pára que as regras sejam

iguais; alémdomais grave Ítem deste
elenco é a baixa produtividade e a

nossa falta de competitividade da
indústria nacional.

Colocados estes pontos não

estruturada rede de linhas da

empresa para a América do Sul,
possibilita aos agentes de viagens
de Hong Kong oferecer uma

variedade de opções de roteiros de
férias e negócios aos seus usuários.
Os turistas de Hong Kong são

passageiros sofisticados, que
constantemente procuram novos

atrativos e o Brasil é uma excelente
alternativa para o sudeste asiático".

Todos os demais agentes de

viagem e hoteleiros elogiaram a

iniciativa da Varig em promover o

worshop, manifestando as suas

expectativas em relação à linha Rio
São Paulo-Bangkok -Hong Kong,
que permite o intercâmbio turístico,
comercial e cultural entre oBrasil e a
Ásia.

território nacional, vão colocar em

situação trabalhista pior do que está
emvigor,não terãoflexibilidade, e se
é para sentar à mesa e discutir
contratos, vamos discutí-los, mas
de forma ponderada, com

responsabilidade, em altonível, sem
retaliações de ambos os lados e

dentro de parâmetros aceitáveis e

suportáveis.
A eRonomia dinâmica faz com

que fdJce a qualidade de vida
melhorar para os empregados que
produzem e geram toda esta riqueza
nacional., não discordamos nada
desta qualidade de vida almejada, e
devemos trabalhar para acontecer

de fato,mas ela é real ou concreta, se
houver aumento de produtividade e

qualidade naquilo que se produz,
com isto vamos tomar o país mais •
competitivo e rumo ao próximo
século com solidez na sua economia
e nível de vida bem próximo dos

países do primeiro mundo, por isso
devemos trabalhar com ações
concretas e não ficar apenas em

hipóteses.

Valdir Tomelin - Presidente
do Sindicato das Indústrias da

Alimentação de Jaraguâ do Sul
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Wegproduz 20 milhões
de motores elétricos
JaraguádoSul-AWegMotores

atingiu a marca de vinte milhões de
motores elétricos produzidos pela
empresa. O fato aconteceu no fmal
de janeiro e representa hoje 60,5
milhões de cv, conforme afirma o

superintendente da empresa, Dou

glas Conrado Stange. "Só no ano

passado a produtividade chegou a

1,5 milhão de motores elétricos, na
faixa de 1/8 a250 cv, totalizando 3,8
de cv.

"A empresa detém hoje 70% do
mercado nacional de motores

trifásicos e monofásicos, sendo o

maiorfabricantedaAméricaLatinae
um dos principais do mundo em

motores industriais", declarou

Stange. Atualmente a Weg exporta
para 50 países, nos cinco

continentes, com expressiva
atuação nos mercados mais

competitivos, possuindo empresas
nos Estados Unidos e Europa.

Doprimeiromotorconstruídoem
setembro de 1961, em um galpão
alugado, onde um eletricista, um

Agricultura

=--- J.'II_�

2Uooo.0009
MOTOR ELÉTRICO

weg

Stange ao ladodo 20.000.000°motor

mecânico e um administrador
iniciaram a empresa, aWegMotores
atingeamarcado20.000.0000motor
e alcança um faturamento anual de
US$ 135 milhões - valor alcançado
no fmal do ano passado.

Motores, a exemplo da inauguração
da nova fundição de Guaram[jm,
totalmente automatizada, colocàtrdo
me como uma dasmaismodernas do
mundo. Outro fato revelante foi a

certificação pelo Inmetro do Sistema
de Qualidade Weg, estando em

conformidade com as normas ISO

9000", finalizou Stange.
"Esta marca culmina com várias

conquistas recentes' da Weg

Cultivo depêssego dá lucro
Guaramirim - o agricultorLino

Homburg, comoapoiodeum técnico

doEpagrideGuaramirim, implantou,
em julho de 1990, uma unidade ex
perimental de cultivo de pêssego e

alguns pés de ameixa. Os resultados
já foram positivos no prJAeiro ano

de produção, segundo o técnico,
Alcibaldo Germann, inclusive

antecipando-se às regiões
produtoras do Estado.

"Anossa idéia, era fazeraunidade
de observação para verificar o

comportamento de algumas
variedades menos exigentes em

horas de temperatura baixa",
declarouAlcibaldo.Ele lembraque a
unidade implantada - em solo de alto

potencial agrícola (cambissolo) -,

está sendo conduzida tecnicamente

apenaspelafamíliado agricultor que
tambémproduzbanana, arroz e gado
leiteiro.

Com a safra do segundo ano, de
acordo com o agricultor, as coisas

ficariam mais claras, tanto para ele
quanto para os observadores.

produção).
Segundo Hornburg, toda a

produção foi vendida na "ua

propriedademesmo ao preço de Cr$
7.000,OÓ o quilo, sem nenhum

problema, pois a procura foi maior

que a oferta.

Terceirizacão

processo

Sindicato dö' vestuário

salários mais baixos, já que as

empresas empreiteiras oferecerm
menos e na sua maioria, tem

funcionários próprios".
Até o momento o sindicato não

tomou nenhuma medida contra a

terceirização, "mas se continuar
seremos obrigados a nos

manifestar" , alerta Siebert,
argumentando não achar justas as

demissões de funcionários que
sempre serviram a empresa. "De

repente não servem mais",
questiona. O líder trabalhista diz que
pretende negociar com os patrões
uma cláusula no próximo acordo
coletivo que resguarde os empregos
dos vestuaristas.

Já o presidente o sindicato

patronal do vestuário, Luiz
Nicolodelli, diz que prefere não

comentar este assunto. "Minha

empresa é de confecção e não

emprega terceirízação, acho que os

que adotam esta prática deveriam
falar", argumenta.

Vestuaristas elegerão
o novo líder sindical

"quer inibir

disputar a presidência porque o

considero competente e sei que dará
continuidade ao 'nosso trabalho",
explicou Lauro Siebert que
permanecerá na presidência até 31
de outubro, quando acontece a

transmissão de cargos. Siebert
continuará na executiva da entidade.

As eleições para a direção do
Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias do Vestuário de Jaraguá
do Sul acontecemnos dias IS e 16 de
abril. Estão aptos avotarvestuaristas
com no mínimo seis meses de

sindicalização. O processo de

votação se dará por meio de umas

fixas e volantes a serem instaladas
nas fábricas das cidades que
congregam a base territorial do
sindicato.

JaraguádoSul-O Sindicatodos
Trabalhadores nas Indústrias do
Vestuário de Jaraguá do Sul, a

exemplo dos metalúrgicos, também
está preocupado com os processos
de terceirização iniciados nas

o empresas do ramo. Ele diz que a

terceirização acarreta em demissões
eachatamentosalarial. Umacláusula
que possa inibir esta prática tentará
ser acrescentada no próximo acordo
coletivo da categoria, que tem data
base em maio.

Segundo Lauro Siebert,
presidente do Sindicato dos
Trabalhadores no Vestuário, a

terceirização nas empresas
jaraguaenses do ramo, está apenas
começando, atingindo pequenos
setores de grandes empresas. "Nó
entanto já preocupa, pois com a

terceirização os funcionários que
prestam serviço ao setor atingido
são, consequentemente, demitidos
ou se sujeitam a trabalhar com

Candidato único

JaraguádoSul-Ostrabalhadores
nas indústrias do vestuário de

Pomerode, Corupá, Guaramirim,
Massaranduba, Schroeder e Jaraguá
do Sul elegem nova diretoria para o
seu sindicato nos próximos dias IS
e 16 de abril. O próximo presidente
deverá ser Gildo Alves, que é
indicadoem chapaúnica. Acategoria
congrega quase 14 mil
trabalhadorese forma o maior
sindicato da região.

Gilda Alves, funcionário da
Marisol S/A, já atua na entidade
sindical como vice-presidente e

desde setembro presta expediente
integral no sindicato auxiliando o

presidenteLauro Siebert quedeixará
o cargo após vários mandatos.
"Ofereci ao Gildo a possiblidade de

CP Classificados
72 - 3363

"Estou otimista com a produção e

acredito que essa cultura tem espaço

em Guaramirim", declarou Lino

Hornburg (veja quadro de

Jaraguá do Sul, 05 a 11 de fevereiro de 1993

Transforme o seu BANHEIRO num ambiente V.I.P.
Visite a ?1t;4íe'ltJ'JIt - Z)� &Z)� e conheça os melhores

soluções em revestimentos cerâmicos, melnis e louças sanitá�. Solicite um pré-orçamento pelo
telefone: 71 4411 ou venha conhecer pessoalmente nossas instalações: R. Re.inoldo Ra u,787
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Desta vez ele

violou os termos

do cessarfogo'
José CastilhoPinto

o conflito de janeiro .de 1991,
deflagrado por diversas' nações
lideradas pelos, Estadós Unidos da
Américae sob a égide da ONU, füi

Panes nas repetidoras

Prefeitura 'questiona
emissoras de televisão
Jaraguá do Sul- éom O' últimO'

tempor�l qua atingiu Jaraguá dO' Sul,
nO' últimO' dia 2�, mais uma vez as

repetidoras_de televisãü,Jocalizadas
.nü Mürrü da Antena, entrru:_am em

pane, interrompendO' as

transmissões para todO' O' municípiO'
e' tãmb�m' üs circunvizinhos. Em

funçãO' disso, â prefeitura buscou

contactar cüm cada uma das

emissoras, para que se encontre uma
sohi9ãü ?efinitivapara�ssa questãO'.

municipal. Qu�se todas as emissüras '

já responderlUl1 às interpelações. A
RBS, que püssui um equipamentO'
própriO', e O' SCC : que repassa a

prügliamaç-ãü
.

dO' SBT �, já
�ecuperaram o sinal. A TV Barriga,
Verde, que ainda péimanecia cóm .

prüblemas até O' 'iníCiO' da' semana,
está - recuperandO' alguns

.

equipamentos que sofreram avarias.
A RCE TV, qu_e repassä, a

prügramaçãü daRede OM ainda nãO'

respündeu à interpelaçãO' da

préfeituraeestavàtambém sem sinal.
.Já a Baadeirantes, que funciüna '11

'

�través' dO' sistema de antena
.

parab'Ólica, manten-se nO' ar

nOlm!llmente

CÜm issO' espera-se levantar a

situaçãO'
.

de ·tüdüs sep�adamente
para se encüntrar süluções em

éünjuntü, cünfürme infürmüu a'
assessüria de imprensa da prefeitura

Comunicado
Sonia Beatri� Henn

advogada.

comuni.ca O seu novo endereço cómercial:
Av.Mal Deódoro da Fonseca, 97 - Ed ..Diner-

1° andàr- säla 2 - Fon.e (0473) 71':6410.
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MarcelüLuiz (produtüre locutür),MayraGuimarães
.(lücutüra e cüntatü), Valériü Gürges (lücutür e

cüntatü), Paulo Fernandes (locutür e coordenadür),
Sidenei AdrianO' (programador), Edvaldü (locutür),
Albino Flüres (locutür), Odair Berti (Iücú1:or e

apresentadür dO' StudiO' Atualidades), Tim Fran
ciscO' (repórter e redatür), Lindolfü (contatö),Eliane
Silveira (gerente çümercial), Ferrianda (secrétária),
Amarildü Pünticelli (técnicü),Maria Ap· de Süuza

(co13b@radora), Jüsé Wüdzynski. (diretür
proprietário), Arybertü Léo Bârtucheck ''(diretor

..prüprietáriü) e Waldemir Luiz Fteiberger (diretür
propnetáÍi.ü).·

. •

Entreesprincípiosestabelecidospara públicos deverá ter caráter educativo, único, daConstituiçãoEstadual.
a Administração Pública, pela ínformativooudeorientaçãesocial.dela Cabe aosmunicípios disciplinarem�
Constituição, estáo da publicidade; não podende constar nomes, símbolos por legislação local' ( Lei" Orgânica, lei '-JJ'

Publicidade, no dizer do eminente ou imagensque caracterizem promoção ,- ordinária), de formamais detalhada as
"'jurista Hely Lopes Meirelles, ·"é. a pessoal de autoridades ou servidores-. normas de publicidade dos atos

divulgação oficial do ato para. públicos. municipais,incluindoaí,sefor�caso,a
conhecimento público e início de seus Este disposto constitucional busca especificação dos atos que devam ser

efeitosextemos,Daliporquees leis, atos subordinarapublicidadedaadnúnistração publicados,bem comoaperiodicidadee
e contratos administratives, que pública ao princípio da moralidade até mesmo' o' alcance a ser dado a

produzamconsequênciasjuridicasfora quando determina que deva ter a publicação. I m
dós' órgãos que os emitem exigem publicidade' caráter educativo Para finalizar, gostaríamos de
publicidade para adquirirem validade informativo ou de orientação social, enfatizai que a publicidade dos atos
universal, isto é, perante as partes e impedindo, por outro lado, que conste .

municipais, além de atender um dos
consequência da invasão pelo íoterceitÓs. dosatosdepublieidade.nomessímbolos principiosestabelecidosnoartigoS'Zda
Iraque, em2 de agosto de 1990, do Ainda, segundo. Hely Lopes ouimagens quecaracterízempromoção Constituição Federal e à determinação

Emfevereiro de 1991 euescrevia pequenO' país petrolífero Kuwait, Meirelles.oprincípiodosatosecomratos pessoal.
.

-

expressanoartigó 111, parágrafoúnico
. neste semanário CORREIO DO

.

que foianexadocomoa 1�provincia administrativos, além de assegurar os AConstituiçãoEstadualpromulgadä da Constituição Estadual, é, antes de
. ..

d"AG iraquian.. a. Os estragos causados ao seus efeitos externos, visa propiciar o em 05/10/89 também se preocupou em tudo, um 'prineípio de moralidadePOVOüãrttgomtltula O' . uerra

do Golfo Pérsico _ Deverá terminar Iraque por esse grupamento de seu conhecimento e õ controle pelos regularapublicidadedosatosmunicipais, administrativa, que objetiva dar

nações foram imensuráveis, pois a interessados diretos e pelo povo em ao dispor em seu artigo 11 I, parágrafo conhecimento ao público dos atos
dentro de 120 dias baseaso no

. geral,atravésdosmeiosconstitucionais único,oseguinte: praticadoseganmtirseusefeitosextemos.
desempenho do militar árabe, pois capital,Bagdá,várias outras cidades -mandatç desegurança,direitodepetição, "Art. 111 - parágrafoúnico - Osatos A responsabilidade pelo
b 3 importantes foram seriamente ... -

od � . <

sa e-se que nas' vezes que os �ção popular.habeasdata.entreoutros. mumcipais que pr uzam efeitos cumprimento dos dispositivosj
ér

.

id d ári aí danificadas', 45% da artilharia, 60.% dmini
.

""*�""ft_"_ blicados ó gão ficial
. '\

ex cítos um os e v os p ses Os atos e contratos a stratívos ..A.....nosseraopu no r o
. constitucionais relacionados à'

árabes guerrearam contra Israel, dos blindados, 65% da aviação de
que omitirem ou desatenderem à do Município ou da respectiva publicidade dos atos municipais cabe, CQ)

foram batidos fragorosamente combate, 80% das pontes foram pubIicidadent:cessária,nãosódeixamde AssociáÇãoMurucipalemjomallocalou antesdetudo ao'Iríbunaldecontaseàs.
apesar de bem. armados e

.

simplesmente destruídas, e de prQduzirse'QSregularesefeitos,comóse damicrorregiãoaquepertencere.nafalta Câmaras de Vereadores, responsáveis
numericamente superiores, Numa quebra, 100 mil feridos, 130 mil expõem .à invalidação por falta desse deles,umeditalqueserá fixadona sede pela fiscalizacão dosMunicípios. Mas
dessas vezes os árabes escolheram' . prisioneiros, mortos aos milhares

.

requisitodeeficáciaedemoralidade, daPrefeituraedaCâmara". tambémàs associações e órgãos da

nos 42 dias de guerra, diante do que
. NoâmbitomUIÚcipal,iniêialmente,a -Este dispositivo constitucional tem '

imprensadevemcontribuirnessatarefa,para deflagar a luta a öcasião da dad de bli d eda ã lha à
.

da.

O' Iraque retirou-se dO' Kuwait obrigatoríet e pu icação osatos r ç o que asseme -se conti no atravésdadivulgaçãodessasexigênciasfesta judaica do Yon Kipur, municipais era regulada pela Lei artigo99daI4ComplementarEstadual - constitucionais, bemcomo na cobrança .

pensando apanhar' os israelenses solicitando um 'cesar-fügü e
COJ)'�mentar n" 5, de 26/llnS, que

.

n05n5,queregulaapublicidadedosatos de seu cumprimento.
festejando e desprevenidos, O' que submetendo-se à todas as dispunha sobre a organizaçãoMunici- municipais,equedeixoudeprevalecer A busca de solução para o

não sucedeu, e os combates exigências da ONU. pal.atérecentementevígente. comapromulgaçãodasleisOrgânicasde aprimoramento dos serviços públicos
terminaram em menos de uma A intervenção armada de janeiro Esta lei, em seuartigo 99 obrigava a cadam�cípio, decont:0nnidadeco�o deveserpreocupação constantede toda
semana' com a vitória estrondosa último resumiu-se em bombardeios : publicaçãodetodososatosmunicipais, prescrito no artígo 29 da asoc:;iedade,pataqualessesserviçossão
dos israelitas, feito que ficou commísseis epor avião centraalvos que criassem, modificassem, ConstituiçãoFederal. dirigidos,

táticos no sul do Iraque, em resposta extinguissemourestringissemdireitos, . Apresentá.o texto retro-citado a 'Essa tarefadeve iniciar-secomatão

:��cidü .como "a guerra dos 6
àsviolações dos termos de cessar- de modo especial citava entre atos.a obrigatoriedadedepublicaçãodaqueles propalada transferência que deve ser

fogo, havendo o risco .. de uma nova serem publicados, as leis, decretos atosmunicipais que produzam efeitos dada as ações de governo, cuja
• executivos,balancetesebalançoseatos externos. Esssa publicação deverá ser característica mais acentuada está na"tempestade do deserto" como a-de

normativosextemosémgeral. feita: publicação a ser realizada dos atos daO',..1991 caso O' façanhudo Saddan não AConstituiçãoFederal de 1988, no I) -Noórgãooficial domunicípioou admínístração."
.

1!�,
cumpra as resoluções do grupO' de capítulo que trata da administração darespectivaassociaçãomunicipal;

, AadministraçãopúblicaMunicipal,
nações, digO', da ONU.

.

pública,estabeleceu,emseuattig037, 2)-Emjomallocaloudamicrorregião em particular, tem o dever de dar
que a administração pública direta, aquepeftencem; publicidade aos seus' atos
indiretaou fundacionalde qualquerdos 3)-:Na faltildeles, emeditalque será administrativos que produzam efeitos
poderes da União, dós Estados, do afixado na sede da Prefeitura ou da externos, atendendo as normas

Distrito Federal e dos Municípios Câmara. constituciônais' pertinentes e

()bedecerá aosprincípios da legalidade, Atualmente,comexistêl1cia.deórgãos contribuindo, efetivl4mente, para a'

impessoalidade, moralidade e de .imprensa em quase todas as moralizaçãodaadministraçãoPública.
publicidade, entre outros citadös, microrregiõesemunicípiosC&tarinellses,

.
O parágrafo l° deste artigo dispõe ficafacilitadaatarefadepubl!caçãodos

que a publicidade dos atos, prpgramas; atosmunicipais; de confonnidade com
ohras, serviços e campanhas dos órgãos oque estabelece o artigo I II, paragrafo

Antero Nercolini

. J1i(\e-Presidentedo TCdeSta
IJ CatarilUl.

,Programação atual
00:00 às 5 :00 - Vírus99; 5:00� 7:30

:Expresso Brasil (Sertanejo Classe

"A");7:30às8:00-StudioAtualidades
(införmativo); 8:00 às 10:00 - Alto

Astral; 10:00 às 12:00 Tele Studio;
12:00 às 13:00 - Soft Line�13:00 âs ..

18:00 - Músicae informação; 18:00
às 19:ÖO-SucessosdaStudiö;19:00
às 20:00 - A voz do Brasil; 20:00 à
24:00 �'Studio b,yNight.

o time daStudio

]aragúá do Sul, 05,a 11 dê fevereiro de 1993
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Pr6gr��imäç'ao' atraiu '-grâ\ride {p'ld:"�lê6"'para o balneário de Barra "Veltla

Promoções
Barra Velha - Uma extensa

programação esportiva foi realizada
nobalneáriodeBarraVelha,noúltimo

.final de semana (30 e 31).
Competições de natação, futebol de
areia para garotos, campeonato de

dominó, e volei de duplas, agitaram
aspraias atraindoum grandenúmero
de pessoas.

Na competição de natação,
sessenta e cinco pessoas, divididas
em seis categori-as distintas,
(participaram) sendo premiadas
várias pessoas que completaram os

�ca de 3milmetrosdeprova.Entre
os participantes, de várias partes do
• Estado e tÍunbém do Paraná e Santa

Catarina, esteve presente a

nadadora Daílsa Damas, que
atravessou o canal _ da mancha no

ano passado.

Os resultados da natação são os

seguintes: categoria 14 a 18 anos; 10

colocado, Eduardo Budal Age; 20

colocado, Robson de Castro; 30\colocado, Marcos Manfrini; 40
colocado Alberto João Marcatto; e
50 colocado,' Júlio dos Santos. No

feminino, em 1 a Karin Bosco, 2a
CassianaZequião; e em 3aSöhmann,

Ir"') Na categoria 19 a 25 anos,

'tftlasculino, 10 Jefferson Aires .

Ebethardt;Z'RobertoKlenz,3°Felipe
Malburg; 40Luiz Lemos Godoi; e 50
GuidoSáRibeiro.Nofeminino,em la
Elizabeth Guenther; 2a Juliana

Juventus

•

movimentam
�

•

as pratas

Etapa apontará finalistas
novos reforços Jogos decisivos

contratado no início do ano pelo Picolé, que pretende aproveitar
Juventus, mas as negociações não todos os jogadores, fazendo assim
surtiram efeito, já que o atlético umamelhor análise de cada atleta.
paranaense estava querendo o

jogador. Como não houve acerto

comesta equipe, o atleta foi
novamenteprocuradopeladiretoria
do Juventus e comoaval do técnico
Picolé, que conhece o jogador,
acabou sendo contratado até o mês
de dezembro. o meio campista
estavá no Goioerê.

\

��

oprefeito,CelsoBittencotJrt,com anadadoraDailzaDamas,que
atravessouoCanaldaMancba,anopassado

GrandepúblicoprestigiouuCÓinpetiçóes denatação

Chegaram dois
- o

o Juventus concretizou nesta

semanaacontrataçãodedoisatletts
<que vão disputar o campeonato
catarinense pelo "Molecue
Travesso": Foram contratados Zé
Mário, 30 anos, lateral esquerdo, e
Ari, 25 anos, meio campista. Zé
Mário tem uma longa passagem
•pelo futebol - paulista, tendo

ascendido com o novorizontino,
equipepaulista, à primeira divisão

futebol de São Paulo. Além do

'f0rizontino, Zé Mário também
jogou pela Votuporanguense e

equipes de futebol gaúcho.
Atualmente estava no O

Bandeirantesde Birigui (equipede
divisão intermediária paulista).

Já ojogadorAri erapara ter sido

Visandoumamelhorpreparação
da equipe, o Juventus realiza neste

domingo um amistoso contra a

equipedoCruzdeMalta, noCampo
da equipe adversária. A partida é
encaradacomo umjogo-treinopelo

o supervisorAbel de Souza está
tentando confirmar um amistoso
do Moleque Travesso na próxima
quarta-feira contra a Equipe do
Curitiba no estádio JoãoMarcatto .

O problema est ava na cota exigita
pela equipe paranaense que é
considerada muito alta por parte
dos diretoresdo Juventus. Se houver
um acerto entre os dois clubes, o
torcedor poderá observar melhor,
nesta partida, os novos reforços da
sua equipe, mesmo porque no

campeonato, ojuventusjoga quatro
principais partidas fora de casa.

Jaraguá do Sul, 05 a 11 de fevereiro de 1993

Azevedo; 3a Renati Guenther; e em

4a Simone Gastaldi Silveira.

Categoria de 26 a 35 anos, em I �
Alan Klemz; 2° Jorge Antonio

George; 3° Alfredo Klug; 4° João

Flangelo; 5° Cesar Ricardo Feustal.

t:ttre asmulheres, classificaram-se:
em I a Leuci Mass; 2a Karin Jonas; 3a
'Dailsa Domas; 4" Rosane Amaral.

Categoria 36 a 45 anos: em 1 °

Jorge Mayarer; 2° Célio Amaral; 3°
Celso Ramthum; e 4° Paulo
Schameck. No feminino, somente

houve a participação valorosa da
atleta Louri Santos.

Categoria 46 a 55 anos, em 1 ° José
Luiz Gonçalves; em 2° Antonio
Branco; 3° Jucemar Sesconato; e 4°
Saulo Leal. E na categoria acima de
56 anos, tambémparticipouerecebeu
a sua premiação, Evangelo
Amarantins.

Dominó
Também encerrou no final de

semana passado as competições de
Dominó que tiveram os seguintes
resultados: em 1 ° a dupla Lindolfo
Müller e José Nascimento Vailatti;
em 20 Manoel João Pereira e Célio

Alves; e em 3° Daniel Lessa e Gildo
Gomes. Os campeões receberam
como prêmio uma poupança ouro no
valor de Cr$ 2 milhões. O 20 lugar
recebeu Cr$ 1 milhão e o 30 Cr$ 500-
mil, oferecidos pela Bittencourt
Imóveis.

,

reune

Garoto Bom de Bola
O futebol de areia da garotada

também foi destaque no final de

semana, antes da chegada de

fevereiro. Seis equipes participaram
e o campeonato sendo uma delas

composta por jogadores argentinos.
Ao todo foram sete jogos e o

campeão foi o Hotel Flamboyant e o
vice Itajubinha Futebol Clube.

Foram premiados ainda, o

jogador, considerado como

destaque, pelo potencial técnico, o
artilheiro e o goleiro menos vazado.
O artilheiro, com 6 gols foi Osnildo
deOliveira e o goleiromenos vazado
foi Neomar Siebert. Omelhorjoador
do certame foi Rodrigo Bittencourt.
Volei de duplas
O campeonato de volei de duplas,

aconteceu na praia do centro, bem
em frente ao Siri Bar e teve a

participação, além de um ótimo

público, de 18 duplas. Os jogos
aconteceram no sábado e no

domingo e as duplas vencedoras
foram: em 1 °Sávio Satler (de Jaraguá
do Sul) e Roberto Roesel (de

. Curitiba); em 2° a dupla Gilmar

Joungquer "Pomba" e Charles
Untcel (ambos de Jaraguá do Sul);
e em 3° adupla Luiz e Zeca (deBarra
Velha).

As duas primeiras colocadas
estão classificadas para participar
da final do campeonato regional,
que aconteceemUbatuba, SãoFran
cisco do Sul, dias 13 e 14_

melhores
• •

equtpes _no areia
BarraVelha - O I Campeonato

de Futebol de Areia Taça "Prefeito
Mário Celso Bittencourt", teve nos

dias 30 e 31 a rodada eliminatória da

segunda fase do certame, reunindo
as oito equipes classificadas na

primeiraetapa. Agora osvencedores
vão disputar e semifinal, para que
sejam conhecidos os finalistas do

campeonato.

Os resultados da rodada
eliminatória foram os seguintes:
Baixada 1 x 1 PanificadoraMarinelli;
América 4 x 1 Vila Nova;
Agropecuária Souza 1 x 1 Aspa; e
Posto Behling 2 x O Turma da

C�aça_ Com esses resultados,
cfãsSificaram-se para a fase semifi- ..

nal, Baixada . que foi favorecido
com ('ois empates, no tempo normal
e na prorrogação -, América,
Agropecuária Souza -

_
que também

tinha a vantagem do empate o, e

Posto Behling.
Na semifinal jogamno sábado dia

06,BaixadaxAméricaeno domingo
dia 07, Agropecuária Souza x Posto .

Behling. Pela restrospectiva das

quatro equipes, pode-se, pelomenos
matematicamente, apontar os dois
favoritos, As melhores campanhas
são do Posto Behling e do América,
ambos com quatro vitórias e saldo
de 9 gols.

Já as equipes do Agrop. Souza e

Baixada, têm uma pequena
desvantagem matemática. A Agrop.
Souzaem4 jogos empatou 3 evenceu

1, tendo 1 gol de saldo. A Baixada
tem uma situaçãomelhor, em 4 jogos
venceu dois e empatou dois, com

saldo de nove gols.
- -

Apesar destas diferenças, esta

semifmal prometernovimentar apraia
do centro de BaITa Velha no sábado
e no domingo, sempre a partir das
17 :30horas •
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Lançamento
Nacional

o Instituto Wizard de

inglês de Jaraguá do Sul,
que é dirigido com muita

competência pela querida
amiga, Gládis Schmidt
Poffo, que já inovava,

com métodos

atualíssimos, agorafaz
mais um lançamento
nacional: é o Wizard

Teams. Um método novo
de inglêspara jovens, que

está a disposição de
todos. Maiores

informações na Rua
Presidente Epitácio
Pessoa, n" 820. Vale

conferir.

Clâ

dosSchorck
O lojista e ex-vice-

prefeito de Guaramirtm,
Francisco Herbert

I, Schorck, ilustre
I,

descendente desta
conhecida e respeitada
família do mesmo

municipio, Completa
mais um aniversário,

neste dia I I de fevereiro.
A ele os nossos

cumprimentos.

·.Niver
Nesta primeira quinzena
de .fevereiro, as irmãs
Grace Kelly e Patricia
Helena Blank, festejam
mais um ano de vida.

Ambas são filhas do casal
, amigo, Jaime (Afaria
Odete) Blank. Grece fez
antversàriono dia 04 e

Patricia, comemora no

próximo dia 11.

ID�RPE
_,�, .....,'"IIIh DA MALHA

.

CALÇADOS fARA
TODA A FAMfuA

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

l3el:3e"..

CALCADOS

Av. Mal. Deodoro, 3 J 9
Fone: 72-3985
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or,mC\�oes
A volta do Fusca

t Apesar dois esforçosdo presidente ItamarFranco, párapo nomercado
um carro compreços populares, não é possível veruma luz no fundo do
túnel. Mesmo que o Fusca, se voltarem aproduzí-lo, custar abaixo de
US$ 7mil, não será o consumidor de renda baixa que irá comprá-lo, pois
esses consumidor não poderá fazê-lo . Nem que todos os brasileiros
ganhassem 10 saláriosmínimospormês.
Da próxima vez que o presidente pensarem facilitar a vida do povo, ele
deveria começarpela lei salarial. Com o quemuitagente ganhaneste país
não será possível comprar a roda do Fusca, quantomais o carro inteiro.
Aliás, com tantas famílias sem casa, quem é que vai pensar em Fusca.

.

Não épor aí.

Garota Ipanema
A gatissima Geane Gacomini, Garota Stu
dio FM 91, participa neste sábado dafinal

_

do co�curso Garota Ipanema, napraia das
Palmeiras. Mais um belo exemplar da beleza

SociedadeDiana Bodas de diamante
o casal Carlos e Frida Gielow, comemoraram Boas de Diamante _

75 anos de casamento -, 110 último dia 04, com uJ!la reunião de
família na residência do casal em Rio Cerro 1. Col'Rpartilharam do
momento raro, filhos netos e bisnetos. Realmente um exemplo de

dedicação epara inspiração.

Com todo o calorque vemfazendo na região, 110S dltimos
dias omovimento na sede campestre daSociedadeDiana
de Guaramirim, tem sido bastante grande. Sempre nos

finais de tarde é ótimo relaxar com um banho depiscina .

e uma "Ioira gelada". Os associados que o digam.

As organizações dos blocos terão
uma verba de Cr$ 5 milhões, cada
uma, parafazero desfile de ruadeste
ano. Haverá prêmios até o terceiro Rua WalterBreithaupt, 92 (defr'o'* ao
Iugarparaosmelhores, de Cr$ 3, 2 e BeiraRio Clube de Campo)
1 milhão, da prefeitura. O desfile Fone (0473) 72-2598
será na ruaReinaldo Rau.. �.�. .......

JaTQ
__

:gu4
__do_Sul_-_SC .........

'. Jaraguá do Sul,05 a'll.de fevereiro:de 1993

Uso restrito
oPavilhãodoParqueAgropecuário
só será cedido, afora os eventos
oficiais ou do calendário cultural e
turístico de Jaraguá do Sul, para
promoções beneficentes ou

filantrópicas.
Mesmo para o carnaval, o Pavilhão
serácedido apenas no sábado, dia20
de fevereiro, este ano. A partir 40
ano que vem, não haverámais bailes
carnavalescosno Agropecuário.
A decisão da prefeitura foi tomada
em reunião do colegiado, em virtude
da situação anômala e danosa
existente até aqui, com prejuízos ao
patrimônio público.

-

ISSOCI.CIO BRlSILEIRI Df CRIIDORES DE CIVALOS DI RACI MIIGUGI
NÚCLEO DE SANTA CATARINA

Breithaupt novopresidente
'Õ

O empresário Roberto Breithaupt foi
empossado em janeiro deste ano, na

presidência daAssociação Brasileira de
Criadores de Cavalos da Raça
Mangalarga, Núcleo de Santa Catarina.
Ele com seus companheiros dediretoria
já começaram a trabalhar neste mês.

No dia 14 acontece uma reunião
almoço, em Rio do Sul na chácara do sr.
MoacirdaSilva e para isso os associados
que quiserem participar estão sendo
comunicados sobre o assurfuP.
Além disso também estão sendo

pragramadas duas exposições e leilões

que serão realizados, provalvelmente, em
Jaraguá do Sul, nos dias 04, 05 e 06 de

o

junho deste ano, e em Florianópolis, nos :

mesmos dias do mês de setembro.•
Com a habilidade que lhe é peculiar,

RobertoBreithaupt.jáestáabrindo franco
diálogo com os associados, buscando
contar com o apoio e colher sugestões,
paraque os eventos possam ser cobertos
deêxito.
Até porque "Beta", sempre seu sua

expressiva parcela de contribuição em

grupos e associações em que participou,
principalmente em atividades esportivas.
Agora, como presidentedestarespeitada
associação, com certeza desempenhará
um brilhante trabalho.
A ele desejamos sucesso.

Carnaval

.

([lO

·União
Neste sábado dia 6, acontece o

casamento de Andréa
Lukachinski e Edson Luiz Dias.
A cerimônia será realizada na

igreja Matriz São Sebastião de

Jaraguá do Sul, às 17 horas.

Parabéns e felicidades.

Dr. Edson
tlCattlos Schulz

Os irmãos Adenildo e Adenair de Carvalho Corrêa festejam suas colações de

grau em Eagenharia. Adenildo já fez a festa no dia 28/0 I em Curitiba, no Centro

de Oonvenções daquela capital. Ele colou grau em Engenharia Elétrica, pela
Universidade Federal do Paraná, aos 23 anos de idade . .Já a irmã Adenair, terá o

seu dia de glória em 27 de fevereiro, a partir das 20:30 horas, no Teatro Carlos
Gomes em Blumenau, quando estará colando grau em Engenharia Química, pela

. Universidade da região de Blumenau, o baile será na Associação da Artex.

Mas quem está mais feliz ainda é o papai Adenor, que assim vê seus filhos
encaminhados. Parabéns à todos.

Vídeo Endoscopia Digestiva
(e�go e intestinos)
Ul�onografia Geral

(Ecografia)
Gastroenterologia

Rua Jorge Czerniewicz, 84 -

Fone 72-1109
Convênio comUnimed -

Banco do Brasil - CEF - IPESC

..

A atriz Regína Duarte

começou as gravações das
cenas do segundoepisódiodo
programa Retrato deMulher,
na semana passada, e que a

Rede Globo deve levar ao ar
emabril.

Vestida de freira, um dos
disfarces da trambiqueira
Madalena,personagemcriado
por Doe Comparato, Regina
gravava uma cena em que a

trambiqueira tenta passar
umas notas de cem dólares Três-em-um
falsas - asnotas foramcriadas

pelaprodução, coma efigie de
Benjamin Franklin com uma

pena na cabeça.

Num dos intervalos da

gravação, em frente a uma

banca de feira Regina
exclamou: "Puxa como é
barato o filémognom aqtiF?

d�ixando acionar seu lado
"dona-de-casa". Ela então

aproveitouepediudoisquilos
para levar para casa, mas

quando foi pagar, a feirante
não aceitou e disse: "Isso é
Umacortesiaparavocê. Somos

siuS fãs". A atriz encabulada,
aceitouagradeceu e disse que
a única forma de pagar por
isso era tornando-se uma

cliente damulher..

Sobra oresto da semanapara
Glória Pires tentar ser, sem
mesdo de ser coadjuvante,
ela mesma a sua

personagem.

Alma sem corpo

"Nas quintas-feiras, Glória
Pires grava na Globo só as

cenas em que é Raquel.
Nas sextas, só aquelas em

que ela faz Ruth
No sábado, as em que
Raquel vira Ruth e vice
versa .

Já começaram a serem

apresentados os últimos

capítulos da novela "De

Corpo e Alma",
protagonista do assassinato
deDanielaPerez. Ofim veio
mais cedo com o escândalo, .

mais não é a primeira vez

que acontece. Na década de
80 a novela "Sol de Verão",
acaboumais cedo quando o
ator Jardel Filho veio a

falecer de ataque cardíaco.
.Pelo menos foi morte natu

ral.

'<5?0ií'@ßlf D..'IL'ftA' -=-DU�

üTelefones
COMI'b - VENDE - ALUGA

Verão é tempo de se

lambuzar·com o melhor
.

.

sorvete destas paragens

Marechal Deodoro,819

AnaPaulaRosáBuzzi,esta belagarotinha, completaS anos

nodia08 próximo.Felizes estão os paisAdemarRoque (lvanir
Rosá) Buzzi.

VERÃO EMOÇÃO

MODA SEMPRE
Para homens e mulheres de bom gosto

Avenida Getúlio Vargas, 55

RuaReinaldoRau,632
Fone: 72-1599

5VIZA

FAX72-0363

Faça uma
assinat",a do
CORREIODO

povo e receb« em

cada ediçao amais
bonitaHISTÓRIA
DEJARAGUÁ e

,egi4o.

�Ol CONVERSATION
"Instituto áe Idiomas

Qpemfa,fara bem!
1lJuz Pres. 'Epitácio Pessoa; 820

')

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



LOCAÇÃO
Meia-água - em alvenaria, no bairro
Tifa daMosca
Sala Comercial- Rua Bernardo Dornbusch,
1172, ,cl 80m2
Apartamento - Ed. Joana, clportão eletrônico,
garagem, 2 dorm. + dep. de empregada e

demais deps.
Apartamento - Sobre o Unibanco, cl 3

,1/ ',' ..CP/Classificados

dorm., e demais deps.
Salas corrßrciais - 2 na rua Leopoldo
Mahnke, 46, cl 25m2 e 35m2

Sala comercial - rua Roberto Seidel,
emCorupá
Apartamento-RuaJoséEmmendoerfer,ef
2 dorm. e demais deps

, � _' I !_ t ..
l J t t ,. • ,

, I � ." I t t

• j • t

VENDAS

LOCAÇÕES

LOTEAMENTOS

VENDAS

Casa - Terreno - Rua da Faculdade
Terr·eno - Loteamento Marquardt
Terreno - cl 700m2, próx. a Faculdade
Apartamento-Ed.Jaraguá, cl3 dorn. edemais deps.
Casa de alvenaria- Rua Arduino Pradi, cl
126m2, terreno 12x32

Càsademadeira-clI0lm2, terrenocl 14x33

CRECI 0914 - J

VENDE

Casaalvenaria - c/130m2, noLoteamentoVila
Romana
Casaalvenaria - cl 140m2,naruaOnéliaHorst,
VilaLenzi
'Casamista - cf 100m2, Tifa daPólvora
Apartamento - Ed. Carvalho Cl garagem)
Apartamento - Ed.MarianaCristina, c/154m2
Terreno - c/471m2 (24,20xI9,50), na,lUa
Antonio Carlos Ferreira
Terreno - c/805m2, ruaManoelLopesda Silva
(esquina)

ALUGA

Loja comercial - rua Guilherme Weege, Ed.
Honduras
Sala comercial - ma Reinoldo Rau, 243, l°
andar

....

10

Ilha da Figueira-Prédio dc

esq. c/2 povo 600m' (salas) no
térreo e 2 aptos no 10 andar.
US$]:!()mil.

(;alpäoComercial-Centro
Rua Pastor F Schluezcn IMOVEL - Coml, e Industrial

- Ru" Joinville, l'! 2 aptos, 3
salas comerciais .

.

,

.

RUA REINOLDO RAU, 61
FONES (0473) 72-1500 E 72-1390

JARAGUÁ DO SUL - SC
,

-:

Jaraguá do Sul, OS a 11 de fevereiro de 1993
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



·03633363 ,_. Fax: 7 1.

HP
Monza SL 2.0 EFI - azulmet. .....92

Chevette Junior - azul met... 92

Opala Comodoro 4p - azuJ... 90

GolCL-cinzamet... 89

Monza SLIE - cinzamet,.. 88

UnoS- branco 88

MonzaSLIE - vermelho 86

PrêmioCS -branco : 86

Gol S - branco 86

GoILS - branco 86

EscortL - azulmet... 85

Chevette Hateh-back - azul.; ....82·

Corcel lIL - azul 80

Motos"
Today 125 - azuL 91

CBX-750 - branca 89

Menegotti
GoICII.8-bege 91

UnoS 1.5 -cinza 91

Fusca 1330'L- branco 80

Kombi - branca o ••83

GoiCL 1.6-branco 91

Gol.Gt.-branco 90

VoyageCL-azul. 89

Parati CL - azul.. 89

ParatiCI- branco 91

MORETTI,
iJORDAN &.
;CIA LTDA.

Escort L - cinzamet.'. 88

EscortXR3 -vermelho ..... : ...91

Verona LX - vermelho 90

Del Rey L - azul met.. !.�8

Del ReyGhia - vermelho 88

,

SPEZIA
pala Comodoro 4p - prata 88

MonzaSLlE4p - vermelho 87

OpalaComodoro - cinza 84

OpalaComodoro - cinza �
82

GoIGL-prata : 91

SantanaCL4p - cinza 85

GoIS-prata 85

GoILS -branco 82

Fusca 1300L-bege 81

PassatLS - bege 80

BrasíliaLS - cinza 79

.

.

'fombi - bege 79
l_.b'

Fusca 13QO-azul , 72

CorcelIIL - branco 83

Corcel IIL - bege 82

Mofos
CBX-750F -azul... 90

DT-180 - branca 90

CG-125-aztiL : 86

� SPÉZIA
Automóveis

�End.Coml.
, Rua Joinville, SIN
Fone:0473-72 2699

End.Resid.
Rua Guaramirim, SIN
Fone:0473-721003
'Bairro Vila Nova

ParatiCL 1.8 -azul ; 90
.� 1 Versailles Ghia - marrom .....92

ParatiCL 1.8-bege 90

SantanaCL-prata 89 Pampa 1.8L-prata 90

SantanaCâ-verde 85 Goi CL - branco 90

SantanaGL - azul... 87

Chevette SL 1.6 - branco 89

PrêmioCS 1.6-vennelho 90

UnoMille- branco 90

Uno S - branco 91

Belina IIL - verde 86

Töday-125 -prata.. , 89 Parati l.Svverde 86

XLX-350-branca 89 GolCL-branéo 88

CG-125-preta : 88 Escortl.vazul 84

CG-125 - vermelha 84

RX-125-preta 83

t

o

Av. Mal. Deodoro,.158
Fone: (0473) '71-1777
Jaraguä do Sul - SC

·Menegotti Veículos
• 4

ABRA O'OLHO! CARRO USADO E REVISADO.SÓNA M�NEGOTTI VEÍCULOS.
Av. Mal. Deodoro, 930 - Fone: 72-0499

. ,

HP
Automóveis
Rua Reinoldo Rau, 4j3
Defronte a Lurisa
Fone:0473-72 13 53

]ara81lá do Sul, 05 a 11 de fevereiro de 1993

�
a:JI Menegolti Velculos 5 A

Fones:72-0499 - 72-0378 -

Caixa Postal, 412.
Av. MarechaJ Deodoro, 930-

, Jaraguá do Sul - SC.

MI�I'f'""
�

.'. Rf

'OC", ,
: �.. ..

� v .. -4 _.' .i.\
MonzaSLlE 1.8-azul... �.89

MonzaSLIE 2.0 - prata 87

MonzaSLIE 1.8-cinza 86

SantanaCL 1.8 -verde 88

EscortL - prata 89

KadettSL 1.8-cinza 90

PampaGL L84x2-verde �: 90

PampaL-azul... 86·

VoyageS-verde ..

: , 86.
SaveiroCL - branca : 92

.'

SaveiroCL - prata 92

GolBX - branco, 86

DelReyGL - dourado 86

Uno S - vermelho 85

ChevetteSL - bege : :85 .

Passat-cinza 81

Corcel lIL -cinza , ,8.3

Corcel Il l.vbege : 79

Fusca 1300 - branco :81

Fusca 1300L-bege :.: 83

Caminhões
M.B.1316tococar.-verm 76

M.B. 1524 cavmecân -branc 86

M.B. 1113 trukchassis-verm, :.75

M.B. 1519 tococaç. -azul 76

M.B. 1929 cavo meco - branco 83

M.B. 1313 trb/hid/red -amar 78

Carreta tanque-preta....•............:79

F-4000 chassis - cinza , 91

F-I000 - vermelha : 82

'Motos
XLX-250R-preta 86

Rod. BR-280 - KM 56

Fone (0473) 72-0035

11· , '?'

------_.__._-_ ..• _-_.__.
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(0473)

JAVEL

Veiculos Novos

TempraPrata2p roxo

TempraPrata2p azul

ElbaWeekend2p IE branco

Up.oCSL4p cinza

UnoCSL4p azul
'

Uno 1.6R azu1

Pick-upLXI.6 preto

Fiorino 1.5 ó •••••••••branco

Veiculos Usados

TempraOuro4p - cinza 92

SantanaGLS - cinza 91

UnoMilleBrio- branco 91

Prêmio S - cinza 90

Uno 1.5R-cinza 88

Monza SL 1.8 sedan -verm 89

ElbaS l.ô-verm 91

BelinaGL - dourada 86

Belina II GL - dourada 84

Fusca 1.3 - bege 82

Prêmio SL4p - verdemet... 89

UnoMille - cinza 92

Pick-up- bege 91

Pick-up- branco'; 91

Jaraguá Veículos, Peças
e Serviços Ltda.
Rua João Zapella, 214
Fone 72-2111

72 3363

VENDE
Terreno - Rua João J. Ayroso, cl
522m2, frente cl 191'l'li11Pcasa de
madeiro
Terreno - Rua Carlos Oeschler
(estrada Ilha da Figueira) c! 13.832m2
Terreno - 15x30 na lateral da avo Mal
Deodoro (atrás do Zonta)
Terreno - Loteamento Ana Paula II, cl
476m2, Jguá Esquerdo
Terreno - Ilha da Figueira (5km do
centro), fora de enchentes com .+

duas casas e água própria no terreno

Lotes Financiados - Loteamentos:
- Ana Paula "
- SãoCristóvão
- Jardim Azaleias - Condomínio Classe
"A"

I

I
I
I
I
I

I I,
L J

F�: 71 - 0363

PROCLAMAS DE CASAMENTO
MARGOT 'ADÉLIA GRUBBA
'LEHMANN,OficialdoRegistroCivildo
}ODistritodaComarcadeJaraguádoSul,
EstadodeSantaCatarina,Brasil, faz saber
que compareceram em cartório exibindo
os documentos exigidos pela lei, a fim de
se habilitarem para casar, os seguintes:

EDITAL W18.641 DE 28-01-93
DIONISIO Luis KLEIN E CÉLIA REGINA
ROPELATO
'Ele, brasileiro, solteiro, industrial, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua

Conrad Riegel, nesta cidade, filho de Ademir
Klein e Rôsima Riegel Klein -

Ela, brasileira, solteira, indústrial, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua

Angelo Rubini, 65, nesta cidade, filha de Celio

Ropelato e Adelaide Schiochet Ropelato -

EDITAL N° 18.642 DE 28-01-93
ALCEBIDES FERNANDES DE LIMA E
,LEOCÁDIA HOLOCHESKI
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de
Coronel Vivia, Paraná, domiciliado e residente
emEstradaNova, nestacidade, fi1hodeHercilio
Fernandes de Lima e Hauria Santos de Lima -

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
CruzMachado, Paraná, domiciliada e residente
em Estrada Nova, nesta cidade, filha de A10ys
Holeeheski e Pullinarka Holeeheski -

EDITAL W 18.643 DE 29-01-93
IVO RONCHI E EUCI DALLERI

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de
Massaranduba, neste Estado, domiciliado e

residentena rua Joinville, nesta cidade, filho
de Martins Ronchi e Ida Rangbetti Ronchi -

Ela, brasileira, divorciada, do lar, natural de
São Bento do Sul, neste Estado, domiciliada e

residente em 2° Braço do Norte, em

Massaranduba, neste Estado, filha de Esperio
Dalleri e Sylvia Dalleri -

EDITAL N° 18.644 DE 29-01-93
VALMIR AMANCIO cORRÊs E MÁRCIA
DEJESUS
Ele, brasileiro, solteiro, pintor. natural de

Petrolândia, neste Estado, domiciliado e

residente na rua João J. Ayroso, em Jguá
Esquerdo, nesta cidade, filho de Antonio
Amancio Corrêa e Dalcy de Souza Corrêa -

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de

Ituporanga, neste Estado, domiciliada e

residente na rua João J. Ayroso, em Jguá
Esquerdo, nesta cidade, filha de Bertolino de
Jesus e Maria Hindemarm de Jesus -

EDITAL W 18.645 DE 29-01-93
ALDO GIACOMINI E MARIA
ALEXANDRINA DA TRINDADE

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural
de São Bento do Sul, neste Estado. domiciliado
e residente na ma Carlos Eggert, 650, em Vila

Lalau, nesta cidade, filho de Agostinho
Giscomini e Natalia Rosá Giacomini -

. Ela, brasileira, solteira, enfermeira, natural de
Chopinzinho, Paraná, domiciliada e residente
nama Carlos Eggert, 650, em Vila Lalau, nesta
cidade, filha de Sebastião Ribeiro da Trindade
e Luzia da Trindade -

EDITAL N" 18.646 DE 29-01-93

Pensou FIAT ligue
9 (0473) 72-2111 JAVEL Rua João Zapella,

214 - Fone 72-2111

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

•

JOSÉ ANTONIO SOUZA E SILVIA
DEOLINDA DE BORBA
Ele, brasileiro, divorciado, comerciante, natu
ral de Pedras Grandes, neste Estado,
domiciliado e residente na rua Waldemiro
Schmitz, 125, em Jguá-Esquerdo, nesta cidade,
filho de Leony Motta Souza e Geracy Antunes
Souza -

Ela, brasileira, solteira, cabeleleira, natural de
Araquari, neste Estado, domiciliada e residente �

II(I rua Waldemiro Schmitz, 125, em J�
Esquerdo, nesta cidade, filha de João Mathettt"
de Borba e Deolinda Maia de Borba - r
EDITAL W 18.647 DE 01-02-93 ...

DANIEL MAX DA SILVA E CLAUDIA
FEDER

Ele; brasileiro, solteiro, vendedor, natural de
Rio Bonito, Rio de Janeiro, domiciliado e

residente na rua Walter Marquardt, 697, nesta
cidade, filho de Daniel Alves da Silva e

Terezinha Alves da Silva -

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua
Antonio Francisco Diemann, 270, em Vila

'Nova, nesta·cidade, filha de Olindo João Feder
e Elvira Feder -

EDITAL W 18.648 DE 01-02-93
FRANCISCO JOÃO ZELINDRO E
MARTHA JOSÉ MATHEUS
Ele, brasileiro, viúvo, operário, natural de
Vidal Ramos, neste Estado, domiciliado e

residente na rua Santa Catarina, 452, nesta

cidade, filho de João Zelindro e Min�,
Maria da Silva - () )
Ela, brasileira, soloteira, do lar, natural d't: ,_
Ascurra, neste Estado, domicí1iada e residente
na ma Santa Catarina, 452, nesta cidade, filha
de JoséMatheus de Souza eMaria Barnabé dos
Santos -

EDITAL N° 18.649 DE 01-02-93
CESAR Luís PRADI E ALEXANDRA
OPPERMANN
Ele, brasileiro, solteiro, industrial, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua

João J. Ayroso, 2.650,em Jguá-Esquerdo,
nesta cidade, filho de Constantino Pradi e

Deolinde �hiodini Pradi -

Ela, brasill.lril, solteira, estudante, natural de
Riodo Sul, nesteEstado, domiciliadaeresidente
na ruaUruguai, 180, nesta cidade, filha de Luiz
Alberto Oppermann e Dilma Oppermann -

EDITAL W 18.650 DE 01-02-93
ALDOINO MENDES MOREIRA E
VALDETE LOPES BUENO
Ele, brasileiro, soiteiro, vendedor, natural de
Faxinai dos Guedes, neste Estado, domiciliado
e residente na rua Antonio Bernardo Schmidt,
em Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de

�;:.�::::::�n::e::r:::::::a::;: :1Chopinzinho, Paraná, domiciliada e resid�t7'\' .

na ma Bernardo Schmidt, em Ilha da Figue� )
nesta cidade, filha de Hamilton Lopes Bueno -,

e Enir Vargas Bueno -

-

E, para que chege ao conhecimento de

todos, mandei passar o presente edital,
que será publicado pela imprensa e em

cartório, onde seráefixadodurante 15 dias.

..

Jaraguá do Sul, 05 a 11 de fevereiro de 1993
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OJUí,ZO da C�marca de Jaraguá �o Sul- 2a Val'a Cível
'Editai de Citação - Prazo: 30 dias
o doutor Ricardo José Roesler, JUiz de Direito da 2" Vara da Comarca de

Jaragoá do Su, Estado de Santa Catarina, na forma da LeI, etc..

Faz saber, a todos quantos o presente edital de citação virem ou dele conheõimento
tiverem, com o prazo de trinta dias, que tramita neste Juízo e Cartório da 2" Vara
Cível, os autos da ação de DIVÓRCIO N° 5.277/92, em é requerente VALDEMIRO
KAMMER e requerida ISAURA TEREZA KAMMER, brasileira, casada, residente
e domiciliada em lugar incerto e não sabido, alegando em resumo o seguinte: que são
casados desde 26.10.1962 pelo regime da Comunhão Universal de Bens; que após
um ano de casados a requerida abandonou o lar conjugal, estando o requerente há
29 anos separado de fato; que não possuem filhos nem bens a partilhar. E como a

requerida encontra-se em lugar i�ceno e não sabido, mandou o MM. Juiz de Direito

expedir o presente edital de eift�ão, ficando a mesma citada para comparecer na
audiência de conciliação, instrução e julgamento, marcada para o dia 09.03.93, às
16:30 horas, nela oferecendo defesa oral ou escrita e produzindo provas; fazendo

lhe, outrossim, a, advertência de que não sendo corftestada a presente -ação �e
presumirão aceitos os fatos como verdadeiros, conforme alegados na petição inicial.

E; para que chegue ao conhecimento de-todos, e em especial à requerida, mandou
o MM. Juiz expedir o presente edital de citação que será publicado na forma da lei
e afixado cópia no átrio do Forum. dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
aos sete dias do mês de dezembro de 1992. Eu, Sérgio A. Martins, Escrivão Designado,
o subscrevi
Ricardo José Roesler - Juiz de Direito

EDITAL
'UREAMÜLLERGRUBBA,TàbéliãeOficialdeTítulosdaComarcadeJ�
do Sul, Estado de SantaCatarina, na formada lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem quese acham neste cartório para
Protestos os Títulos contra:

AdãoPedro SantosME - RuaTheodoroAgostini, 373 -Nesta; Com eTransp.
ButzkeUda - EstraôaRiodaLuz, s/no�Nesta;ErieoEisehtaedt - RuaFrancisco

Weiss, sin° - Nesta;GilbertoNazario - RuaRibeirãoMolha - Nesta;Gilberto
Pires Gayer - RuaEp. Pessoa, 111-73 - Nesta;HilarioFossile - RuaTresRios
doNorte,661-Nesta; Ind. Olsen deEquip. Ltda - Rua Joinville, 1052 - Nesta;
José Antonio da Silva - Rua Felipe Sclunidt - Nesta; Jader faol Bertoldi -

-
- �

Nesta; Joselia Athanásio - RuaEp. Pessoa, 111-84 - Nesta;Maily Sevignano
- RuaGuilhermeWackerhagen, 527 - fundos - Nesta;MetalsaurEquip. SIA-

.

Rua Joinville, 1052 - Nesta; Salete Gross - RuaLuiz Satler, 364 - Nesta; Santa
Monica - Rua Antonio Cunha, 160 - Nesta; Transp. Theimar Ltda - Estrada

Garibaldi, sin° - Nesta;TingTex Benet: TêxtilLtda -RuaMal. CasteloBranco,
6120-Nesta;W. AnayerRefrig. Ltda-RuaLeopoldoJanssen,404 -Nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou sejecusaram a aceitar a
devida intimação, faz porínterrnédio do presente edital, para que os mesmos
compareçam neste cartório na ruaArthurMüller, 78, no prazo da lei, a fim de

liquidar o seu débito, ou dar razão porque não o faz, sob a pena de serem os

referidos protestados na forma da lei, etc.
RMN/Jaraguá do Sul, 02 de fevereiro de 1993.
ÁUREAMÜLLERGRUBBA - Tabeliã eOficial de Protesto de Títulos.

DIVERSOS
VENDE-SE

Aparelho de som 3 em 1, marca
CCE, por Cr$ 2 milhões, uma TV
P & B, por Cr$ 2.500.000,00 e um

violão por Cr$ 700 mil. Fone 72-
2053 cl Ieda.

VENDE-SE
Máquina de lavar roupa Brastemp

.

Luxo, em bom estado, por Cr$ 4
milhões. Tratarna ruaMaxEggert,
181.

RDZ-125
Vende-se moto, ano 86, por Cr$
17 milhões. Tratar fone 72-3548.

PASSAT _

Vende-se, ano 79. Tratarfone�' VENDE-SE

2634. Chácara em Jacuaçu. cl casa de

alvenaria, plantações, lagoa de

RDZ-135 peixe ou troca-se por casa em

Vende-se moto, ano 90, por Cr$ Jaraguá ou Guaramirim. Tratar

25 milhões. Tratar fone 72-3219. na .1. da Figueira, rua Alagoas, 27
c/Amilton.

VENDE-SE

Roupeiro de 2 portas, por Cr$
1.200.000,00 e uma cômoda, por
Cr$ 500 mil. Tratar fone 72-0688.

RD-135
Vende-se moto, ano 90, pdr Cr$
23 milhões, Troca-se por veículo.
Tratar na ruaAfonsoNicoluzzi,245,
Bar do Caraveli.

VENDE-SE
Lixadeira. Tratar na rua Carlos

Eggert, 452.

VENDE-SE
Casa de alvenaria, toda murada.
Valor Cr$ 90 milhões, cl 2 qtos e

demais deps. Localizada próx. a
Confecções Nanete, lateral da rua
Walter Marquardt. Inf. cl Beto no

Bar do Tino, na Vila Rau.

FUSCA81
Vende-se, ano 81, corverdemet.,
em ótimo estado. Tratar na rua

José Theodore Ribeiro, 4359.
VENDE-SECÃO
Dog -alemão "tigrado", o maior e
mais bonito de Jaraguá. Apenas
Cr$ 1 milhão. Idade 18 meses.

Tratar clCélio, rua Exp. Antonio C.
Ferreira, 1495.

CHEVETTE87

Vende-se, em perfeito estado, por
Cr$ 80 milhões. Tratar fone 71-
3157.

VENDE-SE
Salão de beleza, pronto pl
trabalhar. Tratar fone 72-1735.

COMPRA-SE
Mountain Bike em bom estado.

Preço a combinar. Tratar fone 72-
2748 cl Fabio, à noite.

FRALDAS

Vende-se, descartáveis, de todos
os tamanhos. Tratar pelos fones
72-2838 ou 71-9431'.

ElERNIT
Vende-se 38 chapas de eternit,
de 2,44xO,50. Preço Cr$
1.200.000,00. TratareI Nilceia na

Disapel. Fone 71-1272.

PROCURA-SE
Telefone pl alugar. Tratar fone 72-
3790, cl Ademar.

VENDE-SE
Terreno de 450m2 na_ Ilha da

Figueira, próx. a ponte nova, por
Cr$ 60 milhões. Tratar cl Selmar
fone 71-0177.

VEND�-SE
2 camas de bebê e uma mesa de
centro. Tratrar na ruaDonaMatilde,
200 fone72-3361.

'

-�-'_----,--�'---,----------',-;--�----------�

VERÃO'
LEMBRA ALEGRIA,_ LEMBRA FANTASIA, "LEMBRA.

FOTOGRAFIAr VERAO
LEMBRA MUSICAL, LEMBRA INSTRUMENTAL, LEMBRA

CARNAVAL!
í
-:- - - - - -

;:-�
- - -

-I Guarde todos os bons momentos de seu
I I verão .para sempre. fotografe.
I I Má,uinas, filmes e revela�ão com a

I I qualidade fIIji e o atendimento lOSS,.
I I E fa�a o melhor Carnaval, com os

I
,

I instrumentos musicab que o MUSIC

ITECLADO MUSICAL VAMAHA I CENTER lOSS oferece em variedade,
161 teci.. - S oitavlS - sensitivo - dereo -I qu.alidade e ótimas ofertas •

I MI DI - tS más icu de demo.dracio -I
lAuto-Harmonia - bateria no teclado - duasl
I vozes - so acompanhamelitos, - 28 notas I
I poliphonia. � I
ICr$ 12.000.000,00 - i vida I
I Estoque - 2 uni�ades I
L� _J

MUSle CENTER

LOSS
'Marechal, 286

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



--�------------------------------------���--------�----�--------------------------------�-------------------------�.���--..

.6 "'" <It ._:.� '" _ 4 � • .. � � __ ato __
__

_ : .

72 -

; , • • t

, í t �

\ I. I '}' I I I I": 'II. " I

Fax: 71

-l: "_,, .:, � �
-

� t .. ' • •

f
"

r 1 ( t t I (L

• -lo ... i \ I f • <

. (,.: f l f,'

(0473) 0363

VENDE-SE
Terreno de 15x30 no Jardim Ver
sailles, pronto pl construir, em

local alto. Valoe 'Cr$ 95 milhões.
Tratar cl Beto. no Bar do Tino, na
Vila Rau.

COMPRA-SE
Casa pl tirar do local. Tratar no
Supermercado Vanderlei, na rua

Luiz Picolli, Estrada Nova, cl João
daSilva.

VENDE-SE
Marca de cigarros de todo o

mundo. Compro marca de

cigarros nacionais antigas. Tratar
na rua Exp. Antonio C, Ferreira,
1495 c/ Celio.

VENDE-SE
Terreno de 15x30 a 50m. do

calçamento, próx. a Calçados
Mendonça, a Vila Rau. Valor Cr$
68 milhões ou troca-se por carro
de'menor valor. Tratar no Bär do
Tino, c/ Beto, na Vila Rau.

ESTAMPARIA ,

,

Vende-sé completa. Preço Cr$32
milhões. Tratar na rua Barão do
Rio Branco, 388, fone 72-3085.

FUSCA81
Troca-se por um Opala ano 81 ou

82. Paga-se a diferença. Tratar na
rua 'José Theodoro Ribeiro, 4359
c/Márcos.

VENDE-SE'
Telefone. Preço Cr$ 32,milhões.
Tratar pelo fone 72-2072.

ARCONDlClONADO
Vende-se, marca Consul, de 10
mil BTUs, semi novo, c/2 meses

de uso.' Valor Cr$ 11milhões.

Informações cl Coelho fone 71-
0155.

.

, TROCA:-SE
Máquina de tricô Quimi-tox com

trontura por overloque. Tratar 71-
7031.

'

VENDE-SE
,Casa demadeira, deSX8, c/terreno
de 15x31, na Estrada Nova, Tratar
no local próx. aMercearia Loream
c/Luiz.

FIAT81
Vende-se 147, em .bom estado.
Tratar fone 72-2284._

.

vENDE-SE
Fogão Brastemp, seminovo, de 6
bocas. por Cr$ 3.500.000.00,
Tratar na rua Harry Buchmann.
60,

MONZA92
"

Vende-se, modelo SL. ou troca
se por veículo de menor valer.
Tratar 71-4464,

VENDE-SE
Terreno de 1200 rnts, naVila Rau,
em local alto com vista pla cidade,
cl água. luz e rua cl ótima'
conservação. 'Valor Cr$ 35
milhões. Tratar cl Beto, na Vila

Rau, no Bar do Tino.

VENDE-SE
Porta de ferro sanfonada de 2.20
x 3,50 nova. Tratar 72-2100.

FUSCA74
Vende-se. em bom estado, por
Dr$ 22 milhões. Tratar na rua 28

deAgosto, defronteao Breithaupt,
lanchonete 28 em Guaramirim.

PRECISA-SE
De casa ou apto pl all:lgar. Tratar
72-130? c/ Regina.

VENDE-SE

Compreensor de ar de 10 pés,
por Cr$ 7 milhões , Tratar 72-
0799.

COMPRA-SE

Máquina overloque de 7 mil

pontos. Tratar fone 72-2853 cl
Traudi.

COJJIPRA-SE
Terreno próx. ao centro. Paga-se
até Cr$ 30 milhões.

VENDE-SE
Terreno de 790m2 com 2 casas

de alvenaria de 70m2• Preço Cr$
180 milhões, situada na rua João
C. Stein, fone 71-0722.'

VENDE-SE
Título da Sociedade Diana, por
Cr$ 1 milhão. ou' troca-se por
material de construção, fone 71-
0722.

VENDE-SE
., Terreno de 450m2, na Ilha da

Figueira, próx. a ponte nova. Valor
Cr$ 60 milhões, Tratar fone 71-

0177" Aceita-se veículo no

negócio.

PROCURA-SE
Casa pl alugar. Paga-se até Cr$
1.500.000,00. Tratarfone71-3j55

-

clAlencar.

VENDE-SE
Terreno de 480m2 no loteamento
Versailles II. Preço a combinar.
Tratar 72-0212 cl Nelson,

NX-150 91
Vende-se moto. ano 91, Tratar
fone 75-1'193 cl Krüger.

VENDE-SE

Máquina de costura Elgin super
automática cl motor ou troca-se

por freezer. Tratar fone 71-C$,

VENDE-SE Vende-se Kombi ano 83 por 35

Sítio de 50 morgos com casa,
.

milhões- aceita outro carro - 72-

nascente e area boa _ 72-3208. _06_7_4_. _

DIVERSOS
FUSCA
Vende-se Fusca ano 81 corverde
metálico- bom estado, tratar na

rua José Teodoro Ribeiro 4359.

CHEVETIE
Vende-se Chevette ano 87 em

ótimo estado por 80 milhões- 71-
3157

VENDE-SE
Salão de Beleza pronto para
Trabalhar- 72-1735

CHÁCARA
Vende-se uma Chácara em

Jacúaçu, com casa de alvenaria.
j2lantações, lagoa de peixe ou
, '

- .roca-se por casa em Jaraguá ou

Guaramirim- Tratar na Figueira
rua Alagoas 27 com Amilton

VENDE-SE
Vende-se Caminhão de cor bege.
ano 81, com Caçamba por 100
milhões 74-1228 com Seli.

.

AR CONDICIONADO'
Vende-se Ar Condicionado de 10
mil BTU's Springer - 72-0673.

VENDE-SE
Vende-se Opala ano 77 em ótimo

estado por32 milhões- Tratar até
� o meio dia na Reinoldo Rau 470.

VENDE-SE
Passat ano 81 embom estado por'
40 milhões - 72-1296

VIDEO CASSETE
Vende-se Video Cassete de 2

cabeças, marca Sanyo por
4.500.000,00 e uma TV 14" com
controle remoto - 72-3317.

VENDE-SE
Fiat ano 77, Troca-se por moto -

71-9165.

VENDE-SE
Vende-se balcão com pia e fogão
4 bocas- tratar na rua Henrique
Piazera, 103.

VENDE-SE
Vende-se betoneira de 110 It. nova
- 72-1872.

COMPRESSOR
Vende-se compressorde armédio
preço a combinar - 71-7976.

BARRACA·
Vende-sebarraca decamping para
10 pessoas- Preç02.500.000,OO e

terreno de 15X30 no final do asfalto
. de João Pessoa por �5 milhões
-Troca-se por moto-Tratar na rua

Joinville 1030.

COMPRA-SE

Compra-se máquina de escrecer

usada- Tratar na ruas Roberto
Ziemann 774- após às 20 horas.

FREEZER
Vende-se Frezeer consul de 320
litros semi-novo por 6 milhões
Tratar na rua Victor Rosemberg
1042.

CASA
Troca-se ou vende- Casa quetém.,
12 peças de madeira com U(l �
terreno de 2 mil m2- Tratar pel(f:-I
fone 72-2433 com Sandro. {.. r

VENDE_SE
Lixadeira- Tratar na rua Carlos

Eggert, 452.

TELEFONE
Procura-seTelefone para alugar-
72-3790. Com Aoldemar.

BICICLÉTA
Vende-se bicicletaCeci semi nova

por 1.500.000,00 - 71-7221 com

Ana crlstína,

COMPRA-SE

Compra-se Apartamento com

dois quartos por 72-0195.

VENDE-SE
Vende-se, Terreno de 17�30 na

Vila Rau na rua Prefeito José
Bauer por 30 milhões- Tratar na
rua Prefeito José Bauer 443.

ALUGA-SE
Aluga-se Galpão de 11 por 15-
Tratar na JQão Planinckech 3B7,

VIDEO GAME
Vende-se Video Game. com 14
fitas- Tratar pelo fone 72-2514

COMPRA-SE

Compra-se casa em Piçarras
Tratar pelo fone 72-3175.

COMPRA-SE

Compra-se Betoneira- Tratar na
rua Goias 289 na Vila Lenzi.

VENDE-SE
. Vende-se 2 máquinas overlock
uma de 6.500 pontos e outra de
4.500 pontos e vende telefone 72-
1926.

VENDE-SE
Vende-se Máquinas de cortar

grama por 1 milhão - Tratar na rua
Ernesto Lesmann 60 na Vila Lalau

VENDE-SE
Vende-se terreno de 1,750 m2
situado no BairroAmizade - preço
120 milhões tratar pelo fone 72-
2527 com Maisa.

VENDE-SE
Equip. para padaria, uma

masseira, cilindro. formas e uma

Balança 'Filizola capacidade pará
6Kg Tratar na rua Adào Norochi
287.

VENDE-SE'

VENDE-SE
Vende-se terreno no Ja rdim Lenzi,
Tratar na rua Angelo Schiochet nO
35 'com Luiz,

VENDE-SE
Vende-se Terreno de 450 m2 na

ilha da Figueira próximo a Nova
Ponte - 60 milhões - Tratar com
Selma no Banco Nacronal.

ALUGA-SE

Aluga-setelefone-Tratar pelo fone
72-374-1 na parte da manhã,

FORNO MICROONDAS '

Compra-se forno- Microondas
Tratar pelo fone 73-0328

VENDE-SE
Vende-se Video Cassete de 2

cabeças por 6 mithões - 72-2772.

VENDE-SE
3 em 1 novo- Tratar pelo fone7��
2706

(-
VENDE-SE

, � � �
Terreno no Jardim Lenzi- 5':>
milhõesaceitacarrodemenorvalor
tratar na rua Angelo Sehloche! no
eletro Veloso, fica na lateral' da
Barão Rio Branco.

CORCELll
Vende-se corcel II LDO 79 - preço
acombinar -Tratarnarual.ourenço
Kanzler 413 fundos da WEG I.

�....------
VENDE-SE
Casa de Alvenaria na Rua campo
Alegre 220 - Preço 95 tn!.lhôes:-
VENDE-SE
Vende-seVideoGame-Tratar pelo
fone 72-2514.

'

VENDE-SE 1
Vende-se quatro bicicletas dua�..t
monaretas sendo uma para hom�� ,
e uma para mulher- 72-1294.

]VENDE-SE
Vende-se Fiat Spázio ano 83 em

bom estado na rua Joinville 4406

apartamento II.

VENDE-SE
Vende-se filhote de pudol e um

pinteher - tratarpelo fone 72-3397.

VENDE;..SE ..

Vende-se XL 125 ano �8 em ótimo
estado com 27 mil Km. -72-0947,\

COMPRA-SE

Compra-seVideoCassete- 72-0838
com Paulo.

,-- ... _-_ ..... _
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Cardápio perigoso

Estudos do Departamento de
Análise de Alimentos do Instituto
NacianaldeControledeQualidade
emSaúde,mostramqueaqualidade

""os alimentos ingeridos pelos
cariocas não é dos melhores.
OrlandoMoraes enfatizou que sua
ali1lU!lltaç{Jomudoumuito, nosquatro

.

anosemquechejÍaodepartamento.
Obifedeftgadofoiabandonado,pais
nele concentra-setodooagroióxico
consumidopelo boi, ao pastar em
áreascontaminadas.Arrozintegral
também estáfora,já qrúlprocessos
errados de secagem e de

annozenagem o contaminam com

fimgos..
ti) Odióxidodeenxofre�para
�tarqueosucodecajuengarrafado
'(rfique com tonalidade escura tira a

.

bebidadocardápiodele,assimcomo
todooexcessodecorantesdosdoces.
Adoçantes como stévia (adoçante
natural) nem pensâr: 85% das
amostras analisadaspor ele e sua

equipe- nõo cantém atévia e sim

sacarina, substdncia cancerígena.
O amendoim e seus derivados

não devem ser consumidos de
maneira nenhuma. No campo os

grilos não são secos de maneira
correta. Com issooprodutorganha
nopeso.A umidadeelevadapropicia
o aparecimento do "Asperillus
flavus", fungo que produz a

aflatoxina, o cancerígeno mais

r1I"f.�eroso da face da terra.

\.�mulada.no-figado, a aflatoxinaproduzcâncerhepático.
Oleiteconsumidopeloscariocas

após 74amostrasanalisadasdo tipo
Be53 do C, estavam contaminadas
com coliformesfecais.Doponto de
vistamicrobiológiconãofazamenor
diferença compraro leiteB ou C. A

presençadecoliformesmostraquea
pasteurização/higienizaçâonãofoi
adequada.

Os legumes devem Oer
descascados edeve-se evitarusara

água do cozimento para outras

coisas, pois aí está o caldinho do

agrotóxico. Em relação às carnes,
devem ser bem cozidas e evitar

comprarpré-molda. Os frangos -

quejáaboliüdocardápio-, citaque
o problema está na retirada das
vísceras, que rompem-se

�ntamina1idoa carcaça,
Ele evita vegetais enlatados,

fílJJ!!!utidosdecomecomosalsichas,
\JP"guiças que contémmuitonitrito,

.

para conservaro tom avermelhado
da carne.Oembutidodeperu; como
acameébranco, nãouse-seonitrüo,
é seupreferido.Aaçãodos corantes
noorganismonãoé bem conhecida.

Ou nos cuidamos ou viramos
cobaias. NoProjeto Jaraguá 2010

.
alerteidanecessidadedeumaeficaz
orientação/fiscalização no uso dos
agrotóxicospelosnossos lavradores.
Umlaboratóriobramatológicopara
nossa microrregião tem que ser

pensado.

.. fato" desartíeu lou ..

a·
. �g reve ..

Kohlbach demite
e surpreende
sindicalistas

Jaraguá do Sul - Antecipando
se a assembléia de trabalhadores
marcada para o último dia 28, a

direção da Kohlbach S/A efetivou
um dia antes as demissões dos 57
funcionários dos setores a serem

terceirizados: transporte de pessoal,
segurança e asseio e limpeza, além
de 23 gerentes. A medida pegou de

surpresa os líderes dos

metalúrgicos que esperavam as

recisões para ontem (dia l°) e

desarticulou uma provável greve.

Jair Mussinato, presidente do
.

Sindicato dos Trabalhadores

Metalúrgicos de Jaraguá do Sul, diz
que a empresa aplicou "um golpe de
mestre, já que seus diretores haviam
anunciado as demissões para o dia
I ° de fevereiro, em reunião anterior
conosco". O sindicato acreditou e

convocou uma assembléia com 0-

os

objetivo de discutir o assunto. Na

pauta uma provável paralisação,
admitida por sindicalistas e

trabalhadores envolvidos. Só que a

empresaparticipou as demissões um
dia antes e obteve a assinatura dos

empregados nas recisões. Só nos

restagarantirosdireitos rescisórios" ,
lamentou Mussinato.

O sindicato agora procurará se

precaver contras futuras

terceirizações de outros 'setores da
Kohlbach e de demais empresas ao
setor metalúrgico, que tendem a

adotar e mesma prática de repasse
de serviços a terceiros. "Até agora
vínhamosjogando aberto,masdaqui
para frente, vàmos articular a�
parapegá-los de surpresa", garantiu,
adiantando,porém, que aúoicaforma
de se evitar a terceirização é com a

organização e mobilização da

categoria.

Número de
-

consultas
•

cal no
A

mes dejaneiro
Segundo o secretário do Serviço

de Proteção ao Crédito, Celestino
Klinkoski, essa queda de dezembro

parajaneiroéabsolutamentenormsl,
tendo em vista que no mês de
dezembro aprocurapelospresentes,
aliados as testas, proporcionamUm
volume de vendas relativamente

grande. O secretário do SPC

acredita que neste mês os números
de informações prestadas deverão
se manter nos mesmos patamares.

Empresário enganado
denuncia trapaceiro

Golpe

Cr$l.735.486,00, oqualfoi
pago antecipadamente.
"Apesar disto e de ter

procurado o sr. Geraldo por
várias vezes, até agora,
novemeses depois, ele
aindanão entregou o
equipamento eacredito que
nao o fará pois não
conseguiráfazê-lopela
evoluçãodo custodo
material", acrescenta
Raülino.

"Sendo assimdesejo
alertar apopulação de
Jaraguádo Sul, pois não
quero que outras pessoas
sejam enganadás como eu
fui. Não se trata do dinheiro,
mas da ação desrespeitosa e

mal intencionadadeste .

homemque se diz
empresário. Nossa cidade
não tem lugar para pessoas
destetipo",observouo
empresário, que apresentou
a nota fiscal de compra e os
recibos de pagamento.

Jaraguá do Sul- O
empresárioRaulinoKreis,
diretordaRaumak

Máquinas Ltda, denunciaa .

ação reprovável de uma
empresa de sistemas
eletrônicos que causaram
prejuízos financeirospelo
não cumprimento do prazo
de entrega dos
equipamentosque.
comercializa Raulino
declara que a empresa
DynamicronSistemas
EletrônicosLtda, situadana
ruaBernardoDornbusch, sI
nO,depropriedadede

.

GeraldoKarsten, "não pode
ser considerada confiável e
por isso alerto apopulação
para que não sejam vítimas
de calotes dessa espécie",
sentenciou o empresário.

SegundoRaulino, em 10
de junho de 1992, a empresa
citada lhe vendeu umportão
eletrônico, com todos os

equipamentos, ao preço de

VARIG@-,.��-
AproveiteasTarifasPromocionaisde fériaspara
todo o territórionacional com 35%dedesconto
à vista ou financiados em até 10 vezes.

Ligue (0473) 71-0091
e Boa Viagem!

JaraguádoSul-OSPC(Serviço
de proteção ao Crédito) de Jaraguá
do Sul prestou no mês passado aos

seus associados6.272 informações.
Se comparado ao mesmo periodo .

do ano passado, quando foram

registradas. 3.488 informações,
houve um crescimento de 79,82%.
Já comparando as informações de

janeiro com o mês imediatamente
anterior, houve uma queda de
86,73%,Nomêsdedezembroforam
registradas 11.712 informações,

ELETROLAR
Comercial de Peças Ltda

Posto Autorizado
Amo, Walita, Britânia, Eletrolux, Suggar, Fischer, Layer,
Nardeli, Lorenzetti, Faet, Makita, Farne e Black Decker,
Compra e venda de máquinas de costura, peças, aparelhos,
agulhas e assistência em geral. Peças e acessórios para

todos eletrodomésticos.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nO 1.309

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

o

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E .IMOBILIARIA LT'DA.

PROJETOS, CONSTRUCÄO,OECORACÃO,VENOAS .

� TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541- Fone: 72328.2
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Agora em Jaraguá do Sul, uma empresa
especializada na fabricação de toldos comerciais e

residenciais ..

Construções têxteis para lanchonetes e pizzarias, etc.
Solicite seu orçamento sem compromisso.

TOLDOS JARAGUÁ
"Qualidade e-praticidade"

Rua25 de Julho, 1480- Fone72-1498
Jaraguá do Sul
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Fusca II: apolêmica
1- Você é contra ou afavorda volta do Fusca às revendedoras?
2 - Na sua opinião o Fusca é a melhor alternativa de locomoção

para o trabalhador de baixa renda?

Bom, se você tem reservas com relação ao ''fúqui'', aqui vãomais
alguns dados sobre o pequeno veículo:

- O Fusca é um projeto alemão' de 59 anos atrás (1934).
Ultrapassado.

- Tem pouquíssimo espaço para bagagens.
- Segurançaprecária: opainel édeferro eo tanque de combustível

fica na frente. Qualquer colisão pode serfatal.
- O motor, refrigerado a ar, não atende à lei antipoluição.
- A carroceria sópode ser soldadamanualmente, o que encarece

sua fabricação.
-

A Autolatina pode voltar a fabricar o Fusca, desde que Itamar
reduza o IPIpara zero e o ICMSpara 12%. Se isso acontecerapreço
final do Fusca para o consumdorficará em sete mil dólares (Cr$

,�

110.000.000,00):
,I '

A Fiat rebateu dizendo que se o governo der a ,i,e�ma isenção
para o UnoMille, vai vendê-lo por Cr$ 99 milhões.

NosEstados Unidos, o diário The Wall Street Journal ironizou
os esforços de Itamar: "Por que não trazer de volta a televisão
branco epreto e o disco de 78 rotações?", sugeriu um executivo da

GeneralMotors. "Écomo se opresidenteBill Clintonpedisse àFord
para relançar o modelo T", comentou outro empresário.
Novácuo
Polêmicas à pane, acho que o presidente Itamar Franco está

procedendo como um "franco atirador" que quer ação a curtíssimo
prazo. Esse procedimento faz ecoar uma grande expectativa em

todo o país. E se todos estes "tiros" de Itamar sairem pela culatra,
isto é, se os índices e os juros não baixarem, sua popularidade
despenca planalto abaixo.

Se a intenção de nosso atualpresidente é , como deve ser, a de

suavizar o vergonhoso atraso social do Brasil, ele dever.ia começar
lutando contra a ineficiência dos serviços públicos, e sobretudo,
buscando idéias criativas e realistas, que tragam perspectivas
concretas de melhoria para toda a sociedade brasileira.

'
'

Imberbe by Gilette
A Gilette está preparando o lançamento nacional (que deve

acontecer nos próximos dias) de sua nova vedete: o aparelho de

barbear Sensor.

Segundo a assessoria de marketing da empresa , Sensor é o

resultado de dez anos depesquisa e investimentos da ordem de US$
200 milhões.

Barbados e imberbes, aguardam esperançosamente pelo novo

produto.

Retorno do' Fusca nã

Arrecadação

Receitaprópria abaixo da crítica,

agrada
Q

.Jaraguá do 8ul- A solicitação
do presidente da república, Itamar
Franco, à montadora Autolatina,
para que se volte a fabricaroFusca,
o modelo mais popular que a

Volkswagen lançou até hoje, tem
gerado muita polêmica e parta o

diretor da Menegotti Veículos -

revendedor Volkswagen para
Jaraguá do Sul e região -, Mauro

Koch, "trata-se de umamedida que
visa criarurna imagempopulista do
presidente da república, mas que
no fundo é urn retrospecto para a

indústria automobilística
nacional".

Mauro Koch, que também é

presidente do Conselho Regional
IV, da Associação Brasileira dos
Revendedores Volkswagen, que

c::ígloba o Paraná e Santa Catarina,
disse ainda que "há chances muito
maiores de conseguir baixar os

preços dos automóveis, apenas
com redução do IPI".

Segundo Koch a reativação da
linha de produção do Fusca, não
proporciona uma redução
substancial do J]reço do carro. "Ele
iria custar quase omesmo preço do
Gol 1000, um carro com uma

evolução tecnológicamaioremuito
mais confortável, além do melhor

desempenho", destacou ele. Por
essas razões, de acordo com o

empresário, o Fusca não teria

espaço no mercado, "pois não

representaria queda no preço
ficando em tomo de US$ 10 mil",
acresentou.

Apesar disso a Autolatina já
apresentou o novo Fusca para o

presidente Itamar, afirmando que o

revendedores

Koch: "Retrocessopara a indústrianacional"

_
O secretário Adolar Jark,

atendendo determinação do prefeito
Durval Vase!, está estudando
alternativas para levantar o nível da
receitaprópria em 1993.

Segundo os primeiros sintomas
sentidos, a baixa receita deve-se a

uma quase inatividade de

procedimentos relacionados àdívida
ativa, acumulada por muitos anos

carro pode custar até US$ 7 mil

(cercadeCr$107milhõesnocãmbio
oficial), caso o IPI seja zero e o

ICMS 12%. A empresa também
informou que a produção do novo

Fusca pode iniciar em agosto deste
ano.

O ministro do Trabalho,Walter

Barelli, achou o preço alto para o

consumidor brasileiro, mas o

'presidente da Autolatina, disse que
ocarroficaráUS$l.OSSmaisbarato
que no México.

"desdeomaisbarato-oGol IOOOque
custa hoje Cr$ 165 milhões -, até o
mais caro - o Santana Quantum, no
valor de Cr$ 800 milhões -, não
estamos sentindo o merc

recessivo. Vendemos hoje, cerca
20 carros novos por mês, o que
demonstra que a recessão só é forte
nas classes de poder aquisitivo
baixo", exemplificou.

Outra opção de carros novos,

segundo o que informou Mauro

Koch, tem sido os planos de
consórcios, "temos observado um

grande acréscimo nas vendas de

conC?rcios, atingindo 30% da cota

total de vendas de 'nossa

concessionária", finalizou ele.

Mercado de carros novos

Mauro Koch, declarou que o

mercado de carrosnovos em Jaraguá
,do Sul, é considerado muito bom,

sem cobrança, à falta de fiscalização,
à ausência de um cadastramento
atualizado e eficiente e à falta de
vontade política e administrativa de
adotar as providências educativas,
conscientizadoras e punitivas do
contribuinte faltoso.
A realidade detectada, é que há

pouca ge!}t� pagando e muitos

inadimplentes cont�mazes,

�obr��'ivendo
, à. sOl;nbra •

imobilismodamáquinafiscalizadorã
municipal, até aqui.

"Assim, vamos criar um siste (adequado emoderno para fiscal� ,

conscientizar, educare, de for o caso,
punir os contribuintes que não estão
em diá com suas obrigações para
com a prefei tura", declarou o

'secretário.
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I :��� Tj' .. oi

II :l;J � i i :��!I]ii
VOcê sempre sai ganhando

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.

42SORTEIO
06/02/93

DIA 27103/93
2 AUTOMÓVEIS FIAT UNO MILLE

16

2 FREEZERS CONSUL
2 KITS DOCOL

2 FOGÕES DAKO
2 MOTORES KOHLBACH
2 ESCADAS DE MADEIRA

/1 Prêmio para cada Série)

'Jaraguá do Sul, 05 a 11 de fevereiro de 1993
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