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. Nascimentos/92

.'Crescimento
da população
chegoua2%

Foram registrados no ano

�assado 1840 nascimentos em

. Jaraguá do Sul. Isso representa um

�;
_

aumento aproximado de 2% da

população domunicípio. A cada dia
nascem 5 novos jaraguaenses e a

maioriaédemeninos.Em92nasceram�
128 meninos a mais que meninas,
uma diferença de sete por cento dos
nascimentos.

Ém Guaramirim nasceram 403

crianças e o mês de junho é o
.

recordista, com 44 nascimentos.
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Contas reprovadas pert:ence"}a Guaramirim e Jaraguá do Sul

'rCE rejeita contas de 1991
o Tribunal de Contas do Estado, As irregularidades'coincidentes

rejeitou as contas do exercício de dizem respeito a despesas estranhas
1991 das prefeituras de Jaraguá do à competência municipal,
Sul eGuaramirim. Foram apontados

_

parcelamentosparaevitar licitações,
37 itens irregulares nas contas de inexistência de licitações; ausência

I

Jaraguá do Sul e 25 emGuaramirim. de comprovação de despesas, entre

direitos
dos empregados

-

_

Pela segunda vez em 3 meses o atrasados eencargos sociais, cerca
Sindicato dos Trabalhadores nas de Cr$ 200 milhões. Outras
Indústrias do Vestuário, consegue dívidas, segundo o advogado do
evitar que contas trabalhistas e sindicato Airton Sudbrack,

. saláriosatrasadosfossemdeixados atingem Cr$ 215 milhões. "O
de sere pagos por um empresário empresário Mário Rasweiller
que está em crise financeira. retirou parte das máquinas, antes
Segundo o vice-presidente do que o oficial de justiça cumprisse
sindicato, Gildo Alves, a empresa a ordem judicial para aresto e

TêxtildeMalhasRassweiller, teve remoção dos bens da empresa.
parte das máq�as. da empresaa-Foram recolhidas apenas

_

sete
confiscadaspelajustiçaparaserem máquinas no valor estimado de
utilizadas no pagamento das 42

Cr$140 milhões" afirmou Gildo.
indenizações trabalhistas. '

A empresa deve, entre salários PágiJ;la 5

outras.

Agora os parecerem serão
analisados e aprovados ou não pelas
Câmaras de ambos os municípios,
Em Jaraguá do Sul, são necessários
10 votos para rejeitar o parecer. Em

Guaramirim, amaioriapeemedebista
poderaprovar as contas, a reveliado
parecer do TCE.
Os processos já chegaram às

Câmaras e as discussões devem

iniciarnaspr6ximas semanas.Página3

Interditada a 101

Tráfego desviadopara
SC314prejudica obra

I

- _-_\�
; Oalgoda(lkrt�'3vkLl. / �Q' '\

.-..._----..-_�:{ _

A queda de um boeiro está
obrigandoapolíciarodoviáriafed
eral ;desviar o tráfego de veículos

. pesados da BR 101, para a BR
280, passando por Guaramirim e

Massaranduba, via SC 413. As
obras de recuperação da estrada
devem durar mais dez dias e

enquanto isso o tráfego passa a

ser intenso na rodovia estadual.

As obras de recapeamento da
SC 413, próximo aMassaranduba,
etá dificultando a vida dos

-

motoristas que precisam suportar
as interrupções do trânsito-além
dos 59km a mais de percurso. O
tráfego pesado pela SC 413 pode
prejudicar os trechos já
recuperados da rodovia.
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Veículospesados são desviados pelaBR280,no trevo de
entroncamentocomalO1

Juventusperde a 2a

partida no estadual
-'ágina 16

Serviço Público

Vasel concede

.Jgreajuste para
os servidores Funcionáriosfizeramvigiliadurante3dias

O Prefeito
_

Municipal, Durval
_

E t
,.

retidasVasel, defeiniu o índice de mpresa evemaquinas I' I

::�;;tO:�i�::;:�:���: Sind.íicato zela-. os salanos de fevereiro, 32% de <;

�eaj.uste. �egundo_ o prefe_fJO "este _

índice nao recupera Wdas as .

perdas, haja visto

que.
não foipelo'sconcedido no mês de janeiro".

O presidente do Sindicato dos -

Servidores, Luiz Cezar Schömer,
informou que vai se reunir depois
do carnaval com o chefe do
executivo para definir de que
forma serão recuperadas as

-� perdas, além do regime único e do
planode cargos e salários.

�
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"A Hist6rlade)nossa �hte!nãó'PQde fiear .

só na saudade". O Passado só é importante
.

se o seu tempo foi bem empregado

'.

" .

. Barão de Itapoeü

-
HÁ 73ANOS--

- Em 1921, GeorgHont fundava a I" pdtticonaartefannacêuticaparaasswnir
fannáciae OscarHromatka,a2",esta a responsabilidade da Phannacia
naatualrua 3 eaquelanarua4. Tenho Hromatka,preenchidososrequisitosda
WalterZeitzassassinadoHromatka, J. Diretoria deHigienePública de Santa
Gonçalves a comprava em leilão. Catarina.Comaevoluçilodobate-boca

Ro� Mauricio Horst, contestava nascia a futura PharmaciaNova, ai na

que era a 2" e, num artigo dé jornal, MalDeodorodaFonseca,quesefindou
perguntava abertura ou reabertura ou com sua morte, deixando em cima do

uma 3", pois, obtinha licença como telhadoumverdadeirojardimsuspenso.

HÁ70ANOS
- Em 1923,dia 16defevereiro, visitando seguido da palavra do homenageado,
Jaraguá o desembargador Heráclito enaltecendo o surto de progresso e

Ribeiro,membrodoSuperiorTribunal reconhecimento o colono estrangeiro
deJustiçadoEstado, vindódeJoinville. unidoao brasileiro. Falavaaindaomajor
O dr. Heráclito for ajuiz de direito da Navarro e, levantando-se o

Comarca de Joinville, hospedando-se desembargador fez um brinde ao dr.
noHotelCentralcom suaesposa.Nodia Hercílio Pedro da Luz, governador do
seguinte, às 13 hs. eram oferecido um EstadodeSantaCatarinaNoperíododa
almoçonoHotelBrasil, comapresença tarde, antesde suaviagemàBlumeoau,
de representantes de Joinville, Major ainda�proveitava para visitar amigos
NavarroLins, de Jaraguá,Bananalede que fizera no tempo de juiz de direito.
HansaErn saudadopelo sr. FritzVogel,

HÁ50ANOS

-Em'I943,eraempossadoonovodiretor de acordo com o estabelecido na letra

esportivo,noRestauranteCarlosHass, "A", do ítem Ill, da Portaria n° 36, do
aí naMal. Deodoro (Gruta do Leão), o Coordenador da Mobilização
sócio JoãoEmmendoerfer, tendo como Econômica, assinavaaPortarian" 140,
auxiliare$ossrs.AntonioCamillaeMax de 13-01-1943, designado os SIS. João
Fiedler.Faziam-sepresenteosseguintes Marcatto, João O. Müller, Artur
membros dadiretoria doClubeHipico Breithaupt,EuzébioMendonçaNunes,
de Jaraguá: João Marcatto, Ernesto LeopoldoAugustoGerent,ArturM4J1er,
Czemiewicz,Robc:rtoHorst,Alexandre José Antonio de Mattos, Lauro Belo,
Haake,JacobA.Emmendoerfer,Bruno José Estevam Arruda e Luiz Gomes,
Besecke,CarlosHass,BemardóMie1ke, para, sob a presidência do Prefeito
RobertoMarqU8(dteHonoraioTomelin. Municipal: constituírem a Comissão
- OprefeitoTen, LeonidasC. Herbster,

.

Municipal de Preços.

BÁI0ANOS···
- Em 1983, repercutiam as posses dos diálogo, concitando aos "verdadeiros
novos prefeitos. Sigolf Schünke jaraguaenses", para que trabalhem no

t

entregava as chaves aoprefeitoDurval sentido de -uma Jaraguá do Sul mais
Vasel, dizendo aquele aquele em seu puj8lÍteequetenhamelhoresdias...
discurso "quetendo saídodeumrecente
embate eleitoral, em que foram -OvereadofJoséGilbertoMenelerao
adversários-ondebrigaplOSpelasnossas novopresidentedaCâmaradeVereadlres
causas, agora devemos unir esforços e de Jaraguá do Sul e o décimo nono a·

trabalhar em beneficio do povo, pois é ocupar o Poder Legislat�vo do

para esse povo que exercemos a vida Município.Nostrabalhosdeinstalaçio
pública". O prefeito entrante dizia de da 10" Legislatura - AtaydeMachado
suas .intenções de fazer um governo empossavaoprefeito, vice-prefeitoeos
corajoso, austero e essencialmente de novosmembros daCâmara.

-'-"...•. _ ..'-- .�-----
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em ma�rias-primas
�)1 , para alimentos. .

.
. .
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D�M�.
existhrcúl, o homem "ive com II

nftüJapre0cuptJÇ40 depl'OClD'lII'
abrigo se�re que II�O lhe
tI11IeIlCe a segut'tIIIÇIl depessotIS
ou dos seus. .Assim foi com o

W homem das CllVeJ7IIIS, que vÍVÜl

protegido do mlll tempo e

aquecúlo contra o frio em seu

abrigo.,
.

A natureZtl é também "",

exemplo prático disso. A

Úl1'tIII1Iga,porobséqllÜJ,CtII7'egll
consigo o próprio IIbrigo e

qUllndo IIlgo lhe amellçll,
imetlilltlunenlSeesctJndedentro
de seu CIlSCO.

MtIS a noluç4o tios tempos,

OJ

__1ItJ11f11JS_1I8o,..pellJ_
11IIIÍS terIIcerIeDlefrtIIIIpIIii/íI
dequeeslllmlJSpt'tllqiJllisdelllro

. dellOllflllSCtISIIS.Oquelll.Dll#ifs
com IIIIfIIflllllÍlÜ6deJ",."ádo
Sul é lIIIfII demonslrtlçilo cIIIrtI
quen40.
Apt!IICtIS,rUlS IlllfllresüIhu:iJI

foi i1lVlldülll por IIUIrgi1lllis,
tIimIJI lUIS jRÍnIÃnU __ ""

1IOÍú, e "", tiosji/IuIs do CtISIII,
lIIingülo pot' "", tiro disptutu/D
pelOs IIUIrgi"lIis, fICOU
II!trllpl'égic1o. Aos vÍ1IIe e "",

lI1Ios,foHhe cerct1JIs o direito II
lI1IIII 11}!JII pleIUL
O"tro displlro tlisPII'O

lIIÍIIgÍI'ÜI II jiI/uI do CtISIII, 1180
fosse II tI6truuIe l1IIIgII8nimII e
heóricJldoptÜ,queseniM-lllede
esclldo JHII'II SIIlNr BIll "üI&

GrllçllS, q"e ele, llpa'" tio

faimadD,pau bem.
luo fllZ-IIOS questiolUll' se

-

estII"" 140 seguros qUllnto
pe1UIII1IOS esIIIrtPur que lnIios

de.intrlllllt!l'd.jlutiÇlltComo.
os 1IIII1'gÍ1UIÍS e lHDuIüIospodem
SIIÍr III tlistribuilulo "bIIItIços" e
tU:IIIHDuID COIII II viIItI de 0IIIrtIS

ptSIOIIS'!
S40questilesdijú:eisde6t!l'em

respollllü/Ju. Issopodenos IevIl1'
II pe"sllr que estll11lOs

ctIIIIi1IIuDuIoCtII/4 "er;nuúsJHII'II
II ÜWÜIbilitlllde 1umuIIIa, estJuIo
emqueseremosobrigtulosllfogir
do COII11Í11io socüd em recbu40

IßIIllIIDmedo de nós mesmos.
A IIUItllllÇII entre."'1

semellumles,quevemos�
tIúu, tIemolutrtI clJmDrlenteque
o luJmemé III1111ÍS imperfeiIJI••'

CI'ÍIItIII'tI&

?

o Centenário
de Rudolph
Hufenuessler

Para quem tevea feIicidIIdc decoobecea
pessoalmente Radolf B...... d ., __
idos de 1948, sabe aw1ÍIIr o qumID fui
tocante a cerimônia que seus desc:eodeades
levaram a cabo na 1IIrde de 15-02-1993,
data de seu 100" mo de Dlscnneolli na

A1emanba, em DiIchinpn, filho de Franz
e Ger1rud Hufeouessler. O OO!JVÍYÍO com

os Hufenuessler, quer pelo reIacioIIImeuto
pessoal, social e profissional, foi uma
interessante 1roca de impressões entre

este "Fritz das arábias- com Rudolf e
JambémcomaesposaHildegml,quesempe
resultaram em algo (dil para esta terra que
os adotou.

Ambos soubenm im� na geoIe o
---1oqUe fortede suaspenoDIlidlllles, daqueles
que sabem o que querem, qumdo e como.

Por isso o fannacêu1ico e químicxJ da
Escola Técnic;a da StuttglU'dt já sabia

antecipadamente o que bawria de &zer
com as sementes de plantas lRJIIláticas e

plantas vivas de horteIi que cooseguinm
no Jardim Botânico de Dablem-Bedim..

Sem ter sido o pioneiro da�
soube-o ser piooeiro eoIre seus piles, de
fonna destacada e pennmenIe.

Mestre Emílio da Silva o regisIrou em
seu 1:' LMo, págs. 317ßl9. A impn:osa,
também, e a úJ1ima vez o fez oCORREIO .

DO POVO, ed. 3663, p. In, de 02-11-
1991. Começou mocIestameote como Rod..
Hufeoueislec, depois lodúsIrias Reunidas

Jaraguá S/A e boje ostenta logoIipo DIDs
Rodas lndustrIaI Ltda, que lembra o

passado lopginquo rewreoc:iador do 1nIDI:o
familiar, que dáa c:oobeceI'aalta feaIoIogia
em matérias-primas para .timeaIus. O 7
de dezembro de 1915, aí na boje uIiga
� q� te\'e wna 1rajeIória que.
merece os maiores e incômios,
merecidámente.

A imprensa acompanhou a sua

fidgunnIe 1rajeIória e n:gisma os &dos..

J;m 08-08-193S, o Fel. interino
Waldemar c:Jru1à, n:uaia ClOIIIIlI1:iaaI e
indusIriais 00 RIiitaui.... lIcdIIrr (CP,
ed 795, p. 3, de 10-01-3S)-

Participavam da E�.
Farrouplllla - CCMDemorativa do.
centenirio -, em Porto AIepHlS 20

empn:sírios locais, ......... an 20-09-

3S,� soIJrcssaía, aIR oâus, pelo seu

iocditismo ... JIqfn ... - .....
fáhdca de rlliadas do BnIF (CP,
ed.. 199, p. 07-09-3S).

_
Em 12-11-1938 4ft lIbi:rta 00 CIIIlpO

do Sport Club Gaminia a Ir_ t,- .'

Ap'o-Puuiria I
'

I..... da Soriedade
de Lawara Tn::s Rios do Ncn; sob o

. patrocinio da ·Pref. Municipal. e

desimc:umbéDcia da CIIIIIIissIo JiJnnMa ....
ReiDoIdo lbu, Osórios..iva eAIc:aaIIm
Hake. Na aafcnaidacIc do IDIariilllii

FedenI. o SeCI'. da Fazmda AIImniro
0IIiIMries ...... a lIIOIb, n:écIJido
pelo pd: Teu. Lcôaidas lfaIIIIr:r o juiz
cIr. Amo HocscbI (CP, cd: 9S1). A
comissio de"técaicos Wcais. din.,je
05 3 colocados: l° - WiIIdm Weecc 01; .

Ccmp. Ltda, bIicmos; 1:' - lDd,úsäs
Reuaidas ..... S/A_. b- e 3"-

Gosd(hioIos - c.Jpdos (CP, ed 9S8).' 1
CertmIente a sua coosagraçio viria

an 1941,qumdodainaugunlçiodohIácio '

�eitura
de Jaraguá do Sul. O

.

Federal 00 EsWo. dr. NeRU
de •R-. -... as jmglaçlles
das'

'5 ht.. RI "'a' S/A, oode o ...
u.s Jordan puoba reIcvo- ao

.

tnbaIbo
bíbiI do químico, ... Rod.. HufenuessIer.
lemlamdo que 4ft aqui an Jan&ui que
exisIia a .... fibrka -danai de
'cáD(ie de� do uatc. c.beodo
aodr.Ncn:u&zerainmgunlçiodafibrica,
com )IIIawu de ....;...., e -tisfioçio .

pol' essc importaatc empreeodimeoto.
Tio iInpoillule 4ft o K!OIIIecimento que
a solaãdIde foi 1nIumi1ida, via nidi;;:)J
pela Agêuc:ia NacicluI e o Presidente
Getúlio V.rgas c:oogratuIava-sc com o

'*"ator Ncn:u R-. CJqM:Idi>·.r1ill
Pücio do Catetc o� ---,or-.___

-Tadto prazer de acradeeer a

......... as C8IIIpWbdá� por
...tIY. da po da fáhrtea
....... de eDrap. de aI__ de
ena lIIIIte _ dIMe de ....... 8IL
GdMe V....... Um pm inteiro sc

quedava a um químico iaduâiaL (CP, ed.
166S, p.2)

Fdtz ... "..... - Olm
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Jaraguá do Sul - As contas
públicas do exercício de 1991, de
JaraguádoSul, foram rejeitadaspelo
Tribunal de Contas do Estado de

SantaCatarina(TCE).Oparecerdos
conselheiros, aponta 37

irregularidades, que vãpo desde a

inexistência de licitações, até o

cálculo da remuneraçãp do ex

prefeito, Ivo Konell, e do seu vice,
Ademar Duwe. O TCE sugeriu à
CâmaradeVereadoresdomunicípio,
que rejeite as contas. Agora)os
vereadores vão votar o parecer.

Outras irregularidades, como a

'ausência de comprovação de

. despesas; o parcelamento de

despesas para evitar a licitação;
auxílio a estudantes - não

comprovadamente. carentes;
despesas estranhas à competência
municipal; admissões, de pessoal
sem concurso público; e o

pagamento de despesas sem.

quitação do credor, entre outras,
podem Comprovar a má conduta da
administração do ex-prefeito.

Sessã'o' durou 2 horas

KoneDodiscunodedespedida.Legadomaldito
-

Ante as irregularidades
apontadas pelo tribunal, a

administração anterior, fez a defesa,
com explicações sobre aS dúvidas
levantadas. O tribunal não aceitou
as porque não superaram .os

questionamentos na sua parte legal
e de lesão ao patrimônio público:

,

Mas o parecer do tribunal de
contas ainda não é definitivamente.
Ele vai ser analisado e votado pelos
vereadores.A rejeiçãodoparecer só
é possível. pela lei, o voto.de dois

terços da Câmara, o que em Jaraguá
do Sul, significa 10 votos contrários

aoparecer.

Câmara deGuaramirim

Tribunal apontou 37 irreqularícadesnas contas doexerclcío desr• "-"" • �. I ._ _-to � 1 �, ,_.".. (.. \. t 'w', . t '. t •• , • • " (
• .• � ,. � (

TC� rejeita contas de Ivo Konell

inicia ano legislativo
Guaramirim � ACâmara de

Vereadores de; Guaramirim,
realizouaprimeirasessãoordinária
do ano legislativo

.,_

dc 93, na

segunda-feira(15). For�llidos 5

projetos, enviados. pelo prxecutivo
municipal e, discutidas é'votadas,
24 indicações de autoria dos
vereadores do PMDB e do PFL,
Possivelmente, foi a sessão mais

'longa da história do legislativo
municipal.,2 horas e 15 minutos.

Entre os projetos enviadospelo
executivo, destaca-se o que pede
autorização para fimÍar convênio
com a Secretaria de Educação do

Estado, no valor de Cr$ 000

milhões,paraaconstrução de duas
escolas no município - E.M. Prof.
Atilano Krüger e conclusão da
E.M.V. ArmimBylaardt.

Na primeira sessão os

vereadores da oposição - PMDB e

PFL, que são maioria abSÓluta na
(/ -

VereadorN"dsonBylarradt, líder
dabancadadoP�B

câmara -. apresentaram várias

indicações que vão desde a

instalaçãode iluminaçãopública e
abertura de valas, até construção
de escolas e reajuste dos servidores

despesa paga em duplicidade.etc...
,

Contas de Guaramirim rejeitadas

Igualmente a câmara deverá

aprovarourejeitaroparecerdo TCE.
Em Guaramirim, o ex-prefeito,
Antonio Carlos Zimmermann
(PMDB), tem a maioria dos
vereadores, que se somada acadeira
do vereador Lauro Fröhlich, de PFL
- que integrava a coligaçãoderrotada
na eleição de outubro passado -,

alcança a maioria de dois terços e o
parecer pode ser rejeitado .

O vereador líder da bancada do
PMDB, naCâmara,Nilsonßylaardt,
afirmouna terça-feira. quevai contra
o parecer pois, "já aprovei estas

_

mesmas contas na legislatura
Mas também foram apontados passada e agora não posso voltar

itens como: despesas comprovadas atrás". Ele também disse que nada
com documentos não regulares; apontado pelo Tribunal de Contas,
notas fiscais sem data elou nome do pode comprovar que houve

.consumidor; notas fiscais sem corrupção, "além do que o tribunal

discriminação da despesa; despesas faz parte daUnião por Santa

empenhadas indevidamente; Catarina".

Guaramirim - As contas do
exercício de 91, do município de

Guaramirim. tambémforamrejeitadaS
pelo TCE. Neste parecer 25-

irregularidades levantadas pelo Tri
bunal, sujerem a rejeição das contas
pela Câmara de Vereadores.

Muitas irregularidades são
idênticas às apontadas no parecer
das contas de Jaraguá do Sul, como
a ausência de comprovação de

despesas; despesas estranhas à
- competência municipal;
parcelamento para se evitar
licitações; e, inexistência de

licitações, entre outras,

Participação

Vasel ouve entidades
sobre nova prefeiturapúblicos municipais - o vereador

SiIvioFinardo(PMDB). pedeque o
prefeito conceda aumento de 40%
aos servidores, em função da

defasagemacumulada nos últimos
anos.

Os vereadores também

aprovaram proposição. no sentido
de que sejaconvocado o provedor
do Hospital Municipal Santo

Antonio, Osvaldo Oechsler, para
que o mesmo compareça à sessão

legislativaepresteesclarecimentos
a respeito das noticias divulgadas
pela imprensa. Em princípio, discutiu-se 0-

O destaque da sessão foi o número de alternativas, reduzindo a

vereador Nilson Bylaardt que por doze: o terrenoatual, comfrentepara
duas vezes, com o programa de aruaReinoldoRau,proximidadesdo
metas do atual governo namão - o Forum, esquina da rua Rio Branco

qual contém Intens abordados em com Procópio Gomes de Oliveria,
algumas indicações do vereador -, "J terreno no Hotel Jaraguá, trevo da
declarou que "plano de governo IlhadaFigueira, VilaLenzi,próximo
não serve apenas para ganhar ao Terminal Rodoviário, terreno da

eleição e deve ser cumprido". famíliaStein.Grubba,junto ao teatro

da Scar,no antigoMarabáena antiga
Scar.

'

Cada entidade discutirá a questão
entre seus filiados ou integrantes e

dará uma sugestão definitiva até o

dia 8 de março, quando voltará a

reunir-se.

Na ocasião, o prefeito Durval

Vasel, falando aos presentes
destacou "a vontade de fazermos a

comunidade participar das decisões
mais importantes", e comunicou o

envolvimento da prefeitur-a nos

projetos de construção de um novo
Centro Poliesportivo, com verbas
estaduais - promessa do Secretário
Paulo Bauer, daEducação - e de um
CAIC (Centro deAtenção Integral à
Criança e aoAdolescente), este com
gestão comum entre omunicípio e a

iniciativa privada, única forma de
viabilizá-lo na manutenção,

JaraguádoSuI-OprefeitoDlU"Val
Vasel ouviu dirigentes da

Associação Comercial e' Industrial,
do Clube de Diretores Lojistas, do
Centro deProfissionais Liberais, da
Associação das Imobilárias,
empresários, técnicos e

profissionais de arquitetura e

urbanismo, sobre a melhor

localização para a implantação do
Centro Administrativo Municipal
(nova prefeitura),

.'. 'UM CARRO SEDUTOR
NOVO ESCORT G-HIA

VENHA CONHECER DE PERTO
NA MORETTI. JORDAN

, : ..
f
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Por Pau/o Tavernard
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necessária para odesenvolvimento
-------------

tecnológico. onde o fracionamento
do poder tornava difícil a expansão
da economia capitalista. Hoje o

quadro é inverso . .-O capitalismo
obteve uma neva dinâmica.
voüando sua tarefas para a

racionalizaçâo e seus investimentos

para a produtividade. Afinal. há

hoje uma escassez de recursos

naturais. o tempo de produção caiu
, drasticamente e a especialização é
uma meta,

Então, porque resistir às novas

tendências de mercado?
Concentrar poder na atual

conjuntura pode ser fatal para o

empreendimento, na medida em

que a corrida pela produtividade
requeragilidadeemuita. masmuita
criatividade. É preciso ressaltarque
terceirizar não é perder poder. mas

_

sim relocar poder.
Poroutro prisma, a terceirização

tem que sermuito bemavaliada sob
oângulodajustiça do trabalho, pois
ela não pode transformar-se emum

veículo .para ludibriar as leis de

. proteçãoaos trabalhadores.Há casos
de empresàs que demitem

funcionáriosparacontratá-loscomo
prestadores de serviços, estes sOQ o
escopo de autônomos, firma indi
vidual ou mesmo empresa de

responsabilidade limitada,
objetivando redução no pagamento

-c

A classe empresarial ja raguaense
nas últimas semanas vem

sussurrando em off as vantagens e

desvantagens de implantar a

7 � terceirização de atividades em seus

empreendimentos.
O murmúrio é geral. Há quem a

defenda com unhas e dentes, há

exaltados, comedidos. "cxperts",
leigos e apavorados. Alguns a vêem
como uma maneira de driblar o

impostode renda. Outros enxergam
com mais otimismo, atribuindo à

terceirização consequências sólidas
como formação de mão-de-obra

especializada e geração de

empregos.
Mas. o que c terceirização?
Conceitualmente, terceirização

é a transferência para terceiros de
atividadcsnãoessenciaisaoobjetívo
da empresa. É denominada
tecnicamente de desverticalização
ou subcontratação.

A terceirização é,
Indubitavelmente, um- novo

fenômeno da organização entre o

capital e o trabalho. É uma

alternativa vanguardista às
estruturas ultrapassadas de poder.
O empresariado brasileiro, por
tradição, sempre acumulou e

centralizou muito poder. Há tem

pos atrás, essa concentração era1

I

,
,
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Na última segunda - feira, dia 15,
a Volkswagen, através de sua

concessionária autorizada em

Jaraguá do Sul e região, aMenegotti
Veículos, fez o lançamento de sua

mais nova vedete em quatro rodas: o
LOGUS, um modelo de duas portas
com

. design internacional
caracterizado por linhas
arredondadas e carroceria em', três
volumes.

Trata-se de um veículo projetado
não só para atender a todas os

desejosdo consumidor,mas também
para surpreendê-lopositivamente.Só
para se ter uma vaga idéia da

perspectiva de mercado do LOGUS

para 1993, as estimativas de vendas

apenas para este ano tangenciam o

patamar de 35 mil unidades. E as

novidades não param por aí. Para
Mauro Koch, diretor da Menegotti
Veículos, estas estimativas

i
'

de encargos sociais. Esta manobra
é na grande maioria dös casos.

fr�ldulenta. A Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) prevê em

seu artigo 3°: "Considera-se

empregado toda a pessoa física que
prestar serviços não eventual a

empregador. sobdependência deste
e mediante salário".

Portanto. não é dificil imaginar
a �istência de fraude. em situação
.aonde uma pessoa que era

reconhecidamente empregado e

passou a ser, subitamente, "terceiro
prestado" dc serviços". Na maioria
das vezes. a empresa contratante

dos serviços já o remunera a mais.

exatamente por entender que não
teria outrasdespesas"trabalhistas".
Puro.engano. Na prática, verifica
se que. enquanto o terceiro está
prestando regularmente os serviços,
não há qualquer queixa. Mas.

rerminapdo seu contrato, as

reclamação é quase certa, a exemplo
do que ocorrem em centenas de
casos .

de "representantes
comer�s".

Terceirizar
com

. c,.'
.......6"f_L.:I:�_�".

responsamuaaae
As empresas precisam impor

seriedade em seus anais. É
necessário ordenar as poucas coisas

que sabem fazer melhor do que
ninguém. transferindo outras e

mantendo um controle suficiente.
A cooperação deve visar
necessidades mútuas e os riscos
devem ser compartilhados para as

partes alcançarem um objetivo
comum.

O que realmente conta não são

as edificações ou máquinas nas

empresas,mas os contatos e o poder
de suaforça demarketing e vendas,
acapacidadeorganiz..acionai de seus
administradores e as ideiás que
crepitam dentrodas cabeças de seus
empregados. Precisa-se considerar
emquanto tempouma posição pode
serultrapassadapelos concorrentes,
através de alianças que eles podem
firmar e formar. Para que a

terceirização - efetivamente
funcione, é necessário que a

parceriaseestendaaosfomecedores
de matéria prima, à pesquisa
tecnológica e até mesmo à

comecialização. E issoé impossível
sem uma inevitávelperda do poder
aparente da corporação.

Se a classeempresarial brasileira
nãopodeentenderquedesentralizar
é uma técnica de mercado, que tem
sua hora 'eseu método para ser

aplicada, provavelmente, terá de

compreender que o caminho da

terceirização não é uma hipótese.
mas uma necessidade.

Talvez assim. possamoster Ulll
perfil mais moderno em Ijossas
estatísticas econômicas. como

maior concentração de

empreendimentos duradouros e

menores corporações fincadas 110

mercado.
-

Segundo o cientista so

cial norte-americano TalcoU Par
SOllS. "o poder não é estar em

condições de impor a própria
vontade contraqualquer resistência.
Mais do que isso, é dispor de um

capital de
�confiança suficiente

(autoridade cultural) para que o

grupo delegue aos detentores do

poder a realização dos: fins
coletivos".

O empresário brasileiro precisa
deeidirurgentementequepapel quer
ocupar nesse cenário de mudanças
profundas, onde a terceirização.
certamente éum dos caminhosmais
sólidos.

A 'tercerização precisa
transcender aos fatores técnicos.
Precisa se. fundamentar na

qualidade humana.
Nota: Agradeço particularmente
ao Sr. Gerd Edgar Baumer pela
colaboração bibliográfica. a' este
artigo. que' contribuiu de forma
decisiva' para o pelno
esclarecimento de questões
abordadasno conteúdodamatéria.

")
,'.'I
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crescerãoemproporçãodiretacomo
test drive, ou sej a, namedida em que
os consumidores forem

experimentando a sensação dedirigir
um LOGUS, suas preferências se

voltarão verticalmente para
.

este

automóvel expcional, que mescla

tecnologiadeponta edesignarrojado
com funcionabilidade urbana.Pelo

simples falo de ser um veículo
intennediário intermediário entre o

<Voyage e o santana - categoria B - o

LpGUS temem seuhorizonte amaior
fatia do mercado (800 mil unidades
vendidas nos últimos 4 anos).

Amáquina
Os engenheiros da Volkswagen

aplicaram no desenvolvimento do
LOGUS tecnologia de última

geração. Dentre as inovações
implantadas no projet.o do motor

estão 'o carburador eletrônico,
diversos sistemas "Low noise"que
reduziram o ruído global do carro ao
mínimopossível.eombaterialivrede
manutenção, motor de arranque
menor e direção de relação
variável.Tudo high tech,

Beleza& acabamento
Na opinião dos clientes

Menegotti que viram o automóvel, o
LOGUS despertou a atenção pela
beleza e por seu minuncioso
acabamento. Seu design moderno,
com frente ein cunha, superfícies'
arredondadas, ampla área

envidraçada, bitölas largase agrande
distância entre-eixos, encheram os

olhos dos presentes no lançamento.

3 versões

O

LO�US
apresenta-sé ae

mercado três versões: .

- CL ve 'são básica, com motor

l.W>
- GLversão média, com motor

1800 1.800 e alguns ítens opcionais
-GLS: versão luxuosa, commotor

1.800 carburador eletrônico e

opcionais,

;._ 1

o preço

Para o bolso do consumidor o
LOGUS está saindo da
concessionária por um preço que
variaentreCr$276rnilhões (CL)eCr$
37Smilhões(GLS).

...

A 'Menegotti Veículos está

esperando a sua visita para um test

drive no LOGUS.Venha logo!!!

'.l

Menegotti lençe O Loque em Jaraguá do Sul

O"estilo dos próximos anos.
I® IIMenegotti Veículos I

Av.-Mal. Deodoro, 930 - Fone 71-0499

í ---
- -

-,-
.. ,Jaraguá do 8,uJ--_se.. .. i
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Ano Vinícius deMoraes
o Rio de Janeiro v,ai viver lima

overdose de Vinicius de Moraes.
No bom sentido é claro. Para
comemoraroano em qlle opoetinha
faria 80 anos, osfilhos de Vinicius
e oprefeitoCésarMaia se reuniram
com objetivo único: lembraraquele
que contou a vida, as mulheres e a

cidade maravilhosa CO;1I0 nenhum
outro carioca. Oprimeiropassofoi
dado há dezdias, quando oprefeito
assinou 11m decreto instituindo o

ano de 1993 como ''Ano Vinicius de
Moraes". '

A prefeitura do Rio promete uma

centena de eventospor toda cidade,
com shows, peças, exposições e

poesias.

Lar+. Doce Lar
A casaprópria. sonho antigo de milhõesde brasileiros. pode vir

a custar US$ 4.200.0Q (cr$ 80 milhões.)
Segundo a CBIC. CamoraBrasileirada Industria daConstrução

uma casapopularpode custarao bolso do trabalhador30porcento
menosdo que custahoje-, Bastaque ogoverno libere os construtores

. do pagamento de impostosfederais,
-

Atua/mente. 25% do custo total de construção de uma casa

popular são consumidos no pagamento do IPI ( Imposto sobre

produtos Industrializados) e do ICMS (Imposto sobre Circulação
de Mercadoriase Serviços), Opeso do IPI. embutido nopreço do
material de contrução, é de 10 %no custofinal da'casa. E 5% do
custo da unidade construída referem-se aopagamento de impostos

, . ./

indiretos.
..

' -Par outro lado. a CRIe afirma categoricamentee que os
:

beneficios a serem geradospela indústria da construção são bem
maiores do aqueles oferecidos pela indútria automobilistiea. De ',_

acordo com os Gá/cuJös da CBIC. cada casapopular construido
cria 3 empregos direto e 8 indiretos.

Isso sem-falarnosdesperdictosde canteiro-de-obra. Estatísticas
da Caixa Econômica Federal afirmam que. hoje. os desperdícios
na construçãodestas unidades habitacionais atingem entre 25 e

35% do preço fina/ de cada casa.
,

, Além d.i.SSO tem o. 'mo{ppó/io doscartéis, que
controlam opreço

dosmatertals de constfJução. ,.

e

Se o governopisarfirme póile�se chegar a um concenso nessa

questão. Quiçá um happy end.

Registro
A CaixaEconômicaFederalanunciounoinicio dasemana (dia·

15) que os reajustes das prestações da casa própria pata março

Jica}ão entre 22.75% e 1.228.38%. Aumentam as prestações de
mutuários c�m contratos do SFH (Sistema Financeiro de .

Habitação). vtnculados ao Plano de Equivalência Solartal por
Categoria Profissional (PES/CP).
,

; A CEF aplicará elevação de 1.170.21% sobre 3.048�contratos

com data-baseemjaneiro, reajustes anuale repasse em 60dias. Para

os mutuários 'com reajuste mensal; há dois tipos de aumento:

integral. que equivale aos acertos bimestrais ou quadrimestrais da
poltica salarial ou o índice reduzido em 30% com acerto previsto
pa;;,j a próxima data-base do mutuário.

J'

Transforme o S@IJI BArjl--lE,IRC) num ambiente V.I.P.
Visite a 11e;4�'1()1t t)� &Z'� e conheça as m�lhôres

",soluções em r�v�sti�entos cerâmicos, metais e louça_s s�nit�s. Solicite um pré-orçamento pelo
telefone: 714411 ou venha"c�nhecer pessoalmente nossas'instalações: R. ReiHold';Rau,787:

Funcionários aoo.mpanham trabalhodo oficial dejusti�a

Empresário tentou retirar os maquinários

'Sindicato assegura os

direitos trabalhistas'
Jaraguá do Sul - Pela segunda

vez em três meses o Sindícato dos
Trabalhadoresnas Indústrias do
Vestuário de Jaraguá do sul,
consegue evitar que funcionários

deumaempresa, queatravessaforte
crise financeira, fossem dispensados
sema devida indenização.Segúndo
os dirigentes sindicais a empresa
IndustriaTextilMalhasRasweiller,
que éstá na eminência de fechar,
ainda está devendo os salários de

janeiro aos funcionários.
. O fato ocorreu , segundo
informaçõesdo Sindicato, na quintá
- (feira (ll), quando o diretor da

. empresa, Mário Rasweiller,
dispensouosfuncionários, alegando
que a empresa iria encerrar as suas
atividades e efetuaria os acertos de
conta na sexta (l2).Osfuncionários K

compareceramnodiamarcado,mas
o empresário não.

Daipordianteo sindicato buscou
confiscar os bens da empresa e a_
juíza Maria Aparecida Caetano,
concedeu medida cautelar para-o
resto e remoção dos mesmos.

Os funcionários, em llúmero dQ
42, fizeram vigílias de sexta-feira
até segunda, quando o oficial' de
justiça compareceu para executar a
ordem judicial, novamente sem a

1
r
I

L.
GildoAlves

presença do empresário, evitando
que alguma coisa fosse retirada.

Segunda Falêncià

Deacordo como vice-presidente
do sindicato, Gildo Alves, esta é a

segunda vez,queMário Rosweiller
tem de fechar a empresa. "No ano

passado a empresa Malhas
Rasweiller, tarnbémdepropriedade

, deMárioRasweiller, foi a falência,
sendo que ele, abriu uma .nova

empresa em nome do filho Márcio -.

Seis funcionárias remanescentes

daquela empresa, ainda não foram
indenizadas pelo fechamento da

.. '

05jaraguádo Sul, 18· a 24 de fevereiro de 1993

mesma", declarou Gildo.
Ele lembrou que, "14 reçisões,

...
execut-adas em janeiro ainda não
foram pagas pelo empresário, que
também está devendo os salários de
janeiro aos funcionários".

Dívidas

"As despesas com indenização
de todos os funcionários,. com
salários e encargos' atrazados,
atingem Cr$ 2'00 milhões",
informou o advogado do sindicato,
Airton Sudbrack. Ele também dis�
que as dívidas da empresa com

bancos, aluguel do galpão e contas

de água e energia elétrica, chegam
a Cr$ 245 milhões.
A maior parte das máquinas da

empresa foram retiradas antes que
fosse cumprida a medida cautelar,
segundo Q sindicato - _os

equipamentos foràm retirados
durante à noite de quinta-feira,
foram apreendidas apenas sete

máquinas, avaliadas em 140
milhõ�s'."

,

.

�.'"
,

Agora o sindicato deverá entrar
comuma reclamatória, emnome de
todosos42 funcionários da empresa,
nos próximos 30 dias. enquanto
isso, os bens Ficam a disposição da

justiça.
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Quemjánão sentiu doresnas
cabeça, mal-estar abdominal,
dornopeito, zumbido, tonturas,
dores mosculares/articulares,
para as quais não encontra-se

causaaparente.Acredita-seque
podem ser devidas aos diversos

produtos químicos, como
agrotóxico, estabilizantes,
jlavorizantes, que contaminam

nossos alimentos. nossas terras
e rios.

Agrotóxicos severamente

restriingidos em seus países de

origem, são usados no Brasil
sem nenhum critério de

segurança. Em 1989 foi
consumido 1K.g de praguicida
por habitante em nossos país.
Totalizandomais de 1 bilhão de
dólar por despesa. Intoxicando
a metade dos trabalhadores do

campo. No Paraná projeções
indica", 1270 casos de

intoxicações, com 120 mortes,

evitáveis, no ano passado.
quantas casas populares
poderiam ser feitas com este

bilhão de dôlar.
Lançado recentemente o

herbicidaSirius,paraasculturas
de arroz, não tem antídoto
conhecido. Em ;aso de

intoxicaçãoficam osmédicosde
mãos atacadas e mais uma vida
se vai. Contudo, está àvendaem
todasascasasagropecuáriasda
região. temos em nossa cidade
um caso sui generis. de pessoa
que ficou tetraplégica após um

formicida inadequadamente em

sua casa.

É a luta inglória, pois nossos
políticos deixam-se manipular
pelas multinacionais, que
cqntinUOlJl com o mercado
nacional- aberto aos seus

venenos. Ou nos cuidamos ou

vamos ter gerações futuras de

cancerosos e oligofrênicos.
L A/iodo à fome Crônica do país
ainda temos os venenos

alienígenas contamindando à

alimentação dosfamélicos.
Soluções existem, temos

pessoasde renome internacional,
com o Dr. GertRo/andFischer,
agrônomo, com livrospráticos
editados, ondesoluçõessimples
e baratas nos ensinam como

evitamos o envenenamento de
-

nossos alimentos e meio
ambiente. Dr. Fischer aceitou
nosso convite � e com apoio da
AMJSe CPL, virá em 2/3/93 em
nossacidade, ondefarápalestra
sobre este tema tão relevante.

Borrachudos
cobatidos
comsucesso

Guaramirim - A Epagri, de

Guaramirim,concluiuno iníciodeste
mês uma série de aplicações de

inseticidaBT! (BaciloThuringemsis
Israelenses) usado no combate ao

borrachudo ne município. Essa

trabalho, que tambémvisa controlar
a ploriferação deste inseto, iniciou
no mês de dezembro e envolveu os

moradores da ruaJoão SoterCorrêa.
Cadaumfez alimpezadorio,nafaixa
de sua propriedade, e a Epagri
encarregou-se da aplicação doBT!,
comprado pela prefeitura.

Os resultados observados na

comunidade, segundo Marli
Michels daSilva, técnica daEpagri,
"foram excelentes. Os moradores
nos informaram que. os

borrachudos, quase desapareceram,
principalmente nas imediações da
Escola Lauro Carneiro de Loyola",
onde a incidência era maior".

DeacordocomMarli,aprefeitura
municipaldeveráadquirirumamaior
quantidade do produto para que se

faça o combate e controle de

borrachudo, também em outras

localidades do município onde há

presença em demasia do inseto.
.

"É importante lembrar que a

aplicação do produto deverá ser

acompanhada da limpeza das

margens dos córregos, riachos e

rios, pois são nesses ambientes que
se ploriferam os borrachudos",
ressaltou �li.

\

Jaraguá combaterá o

borrachudo

A Secretaria da Agricultura e do
_ Meio Ambiente, a Prefeitura de

Jaraguá do Sul, também irá
desenvolver uma intensa campanha
de compate ao mosquito
borrachudo. Para esta finalidade,
foi autorizada aaquisiçãode50 litros
de BT! (Bacilo Thuringemsis
Israelenses), O mesmo que deu
resultadoemGuaramirim.

O produto será aplicado nas

localidades de Pedra Branca.:Rio
Molha, Tifa des Pereiras, Ilha da

Figueira, Morro do Boa Vista,
RibeirãoGmndedoLuiz,RiodaLuzI
Vitória, Santa Luzia e Ribeirão
Manso. A aplicação será feita pela
Epagri,emconjuntocomaSecretaria
Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente.

o

Seta indica terreno,ondedeveria ser abertaarua

Matagal ameaça a segurança das pessoas
� .

.

Moradorespedem ajuda
para abertura de rua

-c-,

Jaraguá doSUI-Moradores da foi feitopara resolveresteproblema
ruaMonsoNicoluzzi localizada no que já existe l1á mais de 6 anos.

bairro Água Verde de Jaraguá do ". . . n

Sul, estão reclamando da.falta de ---.,
A rua na realidade não existe ,

atendimento,pÖrpartedaSccretaria observa uma das moradoras. que

de Obras e Serviços Públicos, da �Iara que os carros passàm por

prefeitura, em relação aos
uma cstra�, atx:� sobre o�erre�o

problemas gerados pelas más onde deveria eXls�r uma .clclovla.
condições da ma, bem como da Os postes de energia, praticamente

-

ausência de um sistema de esgoto
atravessam, de um lado a outro a

capaz de suprir as necessidadês
mela onde os carros trafegam.

básicas. O mato alto também gera
Elesaârmamqeeporvárías problemas de segurança, o que

vezes procuraram os órgãos preocupa os moradores, que se

competentes, mas até agora nada sentem desprotegidos,

principalmente à noite, quando os

riscos são ainda maiores. Segundo
um dos moradores, "a nossa briga
não é política, somente queremos
ver a nossa situação amenizada e

por isso pedimos, mais uma vez.

quealgumaautoridadenossocorra".
O secretário de Obras eServiços

Públicos da Prefeit{u'aMunicipal de
Jaraguá do Sul, Afonso Piazera foi

\\",
'

procur.adoWes ve�es. na sede do

executivo, iaas não fOI encontrado -

para posicionar-se a respeito do

problema que atinge os moradores
da rua Afonso Nicoluzzi.

cP �

(Ç;@ IbOJJ�A© ID>� �VlPJID>O©
OtimedaStudio

.

Programação atual
OO:OOàs5:00- Vírus99; 5:00às 7:30
- Expresso Brasil (Sertanejo Classe

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

Astral; 10:00 às 12:00 Tele Studio' 'fi
,

12�00 às 13:00 - Soft Line; 13:00 às
18:00 - Música e informação; 18:00
às 19:00-SucessosdaStudio; 19:00
às 20:00 - A voz do Brasil; 20:00 à
24:00 -Studio byNight. /,

�T�.;••.•..•
�

..�.L�'.�.��.·��.�i·-��i-��.��'·��·�i��-'�;���·��·;·��·'�����\?���··�'�;·��������oo���,��.�v���s���b�_�,,���'�������;=;�����7;����:������:�����i:��������;-�--�----�-----r���������----�--��_JII
..
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-:'::����,>� ��f�-'-p;';';';":Z" ';' '-':"�� ··:>"�'uaqâ do Sul,·1�..a:t4!4ef���fo.�����_1'

Comunicado
Sonia Beatriz Henn

advogada

comunica o seu novo endereço comercial:
Av.Mal Deodoro da Fonseca, 97 - Ed. Diner-

10 andar - sala 2 - Fone (0473) 71-6410.
.

. \.

-

MarceloLuiz (produtorelocutor),MayraGuimarães
(locutora e contato), Valério Gorges (locutor e
contato), Paulo Fernandes (locutor e coordenador);
Sidenei Adriano (programador), Edvaldo (locutor),
Albino Flores (locutor), Odair Berti (locutor e

apresentador do Studio Atualidades), Tim Fran

cisco(repórtereredator),Lindolfo(contato),Eliane
Silveira (gerente comercial), Fernanda (secretária),
Amarildo Ponticelli (técnico),Maria Ar! de Souza

(colaboradora), José Wodzynski (diretor
proprietário), Arjberto Léq Bartucheck (diretor
proprietário) e Waldemir Luiz Freiberger (diretor

'. proprietário).
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sindicato vai reunir-se com o prefeito
•
Servidores terão 32%

•

de aumento neste
Jaraguá do Sul- o Prefeno

Vasel, definiu.junl.aJnçnlecom sua

equipe admínísuatíva, o índice de
'

rcajuste do salário dos senidores
públicos municipais para o mês de
fevereiro. 320/0. Segundo oPIÓprio
prefeito, o índice não recupera as

perdas salariais, totalmente. tendo
em "isca a ausência de rca.;.mte do
mês de janeiro,

t;!;·'" '\-aseldcctarouque"EssaspeIWIs
setão,recuperadas ao longo do ano
e dentro das possibilidades
orçamentária e financeira da

Prefeituracuja situaçãoédelicada".
Ele também informou que com os

nossos valores. entre folha de

pagamento e encargos, os gastos
mensais passam a ser de cr$ 9
bilhàês. j;

."1'

Nascimentos eÔ'l 92

araguá.
Deacordo comessesnúmeros. a

média de nascimentos em Jaraguá
do Sul é de 153 a cãda mês. Isso

significa dizer que nascem 5

crianças no município.
Só no mês de janeiro c!esté ano,

já foram registrados 149

nascimentos, dos quais 73 são

meninos e 76 sãomeninas.No hos-
,

A

mes
Segundo 0-' Presidente lf)

Sindicato dos Servidores Públic&
Municipais de Jaraguá do Sul
(SINSEP) Luiz Cézar Schõrner,
aindaJ1ãofoi realizadauma reunião
com o Prefeito para discutir essa
questão salarial. "Ficou definido
em um encontro d e advogado do
sindicato, Paulo Sérgio Arrabossa,
eassessoresdochefeexecutivo, que
isso vai acontecer depois. do

- carnaval".

� r
•

_

Matétiàl escolar·�··'·

Vestuaristas compram
cO,m

�

mais �facilidades
Jaraguá défSul- Com o retomo

as aulas, recomeça também a

maratona dos pais, em busca de
'materialescolarcom preçosmaisem
conta, nas papelarias as opiniões
dos consumidores são unânimes:
os preços estão asssutadores.

Se tiver sorte, quem tiver de

comprar material para dois filhos

que estudam de 58 a 88 séries do

primeiro grau, em escolas públicas,
poderá desembolsar cerca de Cr$
270 mil, somente com o material
necessário para iniciar o ano letivo.
Para as crianças que estudam empé
escolas, a despesa praticamante
dobra.

.

Mas pelo menos, para os

trabalhadores sindicalizados das
indústrias do vestuário de Jaraguá
do Sul e região - cerca de 10 mil -

estas despesas são bem menor. É
que o sindicato, a cada ano, executa

um programa para aquisição dema
terial escolar a baixo custo, para .

associados e sens dependentes até
15 anos,

O sindicato dispõe para este ano, r

23 ítens, desde cadernos e canetas
atématriz à álcool e folhas de papel
sulfite, comprados diretamente do
fornecedor (num total de 6mil quilos
de material), e que por isso custam

até 50% mais barato para os

trabalhadores sindicalizados.
De acordo com a responsável

pela compra e fornecimento de todo
o material escolar, Ivete Fischer,
"cerca de 17 mil pessoas, entre

associados e dependentes, deverão
ser atendidas neste ano, entre

trabalhadores da sede, Jaraguá
doSul e dos municípios também
atendidos pelo sindicato
Guaramirim, Massaranduba,
Schroeder, Corupá e Pomerode".

Ivetedeclarouaindaque a compra
deste material é feita com base nas

listagens oferecidas pelas escolas.

"Neste ano já fazemos a estimativa
de quantos e quais são os materiais

que serão necessários para o

próximo ano", afirmou ela.
Segundo Ivete, existem escolas

que jáfomecem as listagens visando
o material fornecido pelo sindicato.

pessoas
,.,

sao

transportados
para hospitais

Guaramirim - Nomês dejaneiro
foramencaminhadas pera tratamento
de saúde em outros centros, com (5

apoio da Secretaria de Bem Estar
Social da prefeitura de Guaramirim,
251 pessoas. De acordo com o

secretário, Antonio Vacir String+-,
isso representou um inverstimento
de Cr$ 57 milhões. "Esse trabalho
vem sendo feito com dificuldade,
dada a situação financeira, precária,
oda prefeitura", declarou.

Stringari disse ainda "que as

pessoas beneficiadas com este

serviço, passam por um triagem e

atendemos os casos de real e extrema

227 mil -Ievando-se em conta todas
as despesas que envolvem a

prestação do serviço.

Exames e medicamentos
No mesmo período, Stringari

declarou que a Secretaria ajudou
alguns pacientes com a sessão' de.
medicamentos, e subsídios. para
exames médicos, que não são
cobertos pelo INSS.

"Estes valores representam um
. número bem pequeno de pessoas
atendidas por nossa secretaria, e

são observados os casos onde a

pessoa que necessita do
medicamento ou do exame não têm

condições de pagá-los", afirmou

Stringari.

Cresce a população masculina Auxílio atendeu a 251

m�=:�';��
.... . Pacientes

aumenro» no ano passado. De
acordo com informações dos

hospitais São José e Maternidade

Jaraguá, em 1992 nasceram 128
meninos amaísdo quemeniaasna
cidade. Ao todo, os hospitais
regi�tIaram um total, de 1.840

nascimentos, ,�presénttr.do· um
aumento de cerca dff 2% da

população doMunicipio.
NoBospítalSão José, nascéram

1.169 crianças - 63,5% do total de !

nascimentos de Jarnguá do Sul-. e
na Maternidade Jaraguá, 671-

.

36,5% do total. Desteuniverso 984
são meninos (53.5%) e 856 são
meninas (46,5%).

•
O mês que mais houve H05pitalSão.l�raJlOtlSávelpor63,5%dosDaseimentosregistrados

nascimentes foi setembro, no São em.larapádoSul
Jose, e Junho, na Maternidáde

deste ano, registrou-se. 33
nascimentos, número 10% maior necessidade". O custo médio,

segundo ele, por cada paciente
transportado, atingiu, emjaneiro,Cr$

LuizC'czarSdlörner,
praidentedoSINSU

Luiz Cézar Schõmer, disse que
"além da recuperação das perdas e
a definição deuma política salarial
compativel.osindicato tambéDl�;ai
expor ao prefeito a necess�e de

"se implantar o regime único de
trabalho e o plano de cargos 'é
salários".

- Reqisf�os de Fipmas - Escpifupa!Sõo Fiscal � Confábil - Assessopia
Adminisfpafiva e Confábil - Confpafos de Comppa e Vend� e loco!São

Confie estes serviços à
�

., #

ORGJ.\�II�J.\Ç/:\O corrrxau J:\
�

_ .�._�QJ�I\ER_Cl�\l_SlC_�lJJJA .

pital São José continua sendo o

recordista de nascimentos; no mês
passado 105 crianças nasceram no

hospital - S5 meninos -. contra 44

nasci� naMaternidade Jaraguá-
23 menillÓS e 21 meninas.

Nasiimentos de

Antônio de Guaramirim, foram
registrados403 nascimentosnoano

passado.Omêsquemaisapresentou
nascimentos foi Jullho (44). Em

Guaramirim . -
_- que o registrado no mesmo mês do .

No Hospital Municipal Santo ano passado.
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Cultura e

3° Luiz Fernando e Adriano

Categorial Individual
l° Cláudio
2° Edréia Baluf
3° Ivaonei Amarantes
Categoria Duplas
l° César e LolinhoA�.��I.�oro,319

li Fone: ·72-3985 2° Adils� e Geraldo
L

c .3° .I:áJ>iQ � RQb$QU , , "' , � _ " ..... " .• ffl ': ,,, M _,_ ,

���;� ..�.�'.;�r..oi!�'::J�"llfi'&�;:(tl�I;fl;.cl.;�..• t'��%tr.:"-�fritw;���,..:,�.",,''<1C.';''''-;'�..-..-...-,..'-��_��.

Lookof
the'Face
Alôgatinhas!

Agerência deManequins Star
Night, de SãoBento do Sul,
começaaprogramaro início
do concursoLookofthe
Face, que vai premiar com

Cr$�l Omilhões eum cohtrato
dêum ano com a agência a
TopModel escolhida.

Aqui emJaraguádo Sul, a
eliminatóriaacontecena

Marrakechno final demarço
ou em abril, com data a ser

definida, mas desde já as

belas gatasquequiserem
engordar as suas contas

bancárias e iniciaruma bela
-

'carreira, já podem começar a
se preparar.

Atítulo de informação. - Serão
5 eliminatórias, em Jaraguádo
Sul, SãoBento,RioNegrinho,
Mafra eCanooinhas (não
necessariamente nessa

"---
-

ordem), queclassificarão três
gatas em cada.

E atenção" . não há limites de
� inscrições, mas haverá triagem

,

das gatas, pois são 10milhas
.e um contrato de um ano.

Você está interssadaventão -

descubra onde você pode
obtermais informaçõese... -

,

�
-i\I1QDAS

-

CALÇADOS PARA
TODA A FAMfLIA

Av. MaL Deodoro, 183
Fone: 72-3585

I:

II

l3eeer..
�CALCAOOS

.M�dança
de
Hábito

Acidel)tahnenteela testemunhaum
homicídio, praticado pelo seu

amante. Vince Lakocca, um

gangstes. A'gora para não se

envolver tem que dar o fora, e a

- única solução é se esconder num
convento de freiras devotas, onde

Quem acredita que cinema ainda é
amelhgordiversão, nãopodedeixar
de ver "Mudança de Hábito"( Sis
terAct), novofilmedodiretorEmile
Ardolino. Trata-se de uma super
comédia, que está fazendo sucesso
espetacular em todo o mundo, e

valorizado pela sua principal
estrelara incrívelWoopi Goldberg.
que foi a vidente em outro mega
sucesso,'"Ghost - OOutro Lado da
Vida", Mas além de Woopi, está
também no elenco, a veterana e

extraordináriaMaggieSmith, num
desempenho impecável,' como
Madre Superiora.Woopi

é

cantora

de um níght culb chamada Oelori
Van Cartier.

ninguém irá procurá-la. Mas logo
acha este refúgio commais jeito de
reformatôríedocomconvento.Mas
um dia é apanhada pelo coro da

igreja. Aí nasce a Irmã Maria
Clarence que, alémde arranjarem
banzé sem precedentes : no

conven[\, promove o coral das
freiras \';"e por pouco não o

. transförmà em banda "pop", só
de freiras. Vale assistir para ver o

que acontece e dar fartas

gargalhadas.

Barra Velha
emCanto

U2, COVER
O dia 19 de março já deve ser

reservado para conferis esta .:'"

sensacional dica. A banda U2
Cover, estará na Marrakech ((fazendoaquelesomespecial, numa ..,

promoção da Turma do CLÃ, É
-

outra promoção imperdível.

A Sociedade 'Esportiva e Recreativa Vieirense, de Jaraguá do Sul,
comemorando seu cinquentenário, realiza uma grande festa de_carnaval,

nos dias 19;21,22e23.
A diretoria comunica que houve uma pequena alteração no programa, O

concurso de.fantasia será na sexta-feira, dia 19 e o de blocos
"carnavalescos acontece na segunda (22). A animação estará a cargo da

São Rio Band Show, Não perca o camaval do Vieirense.

No último dia 13, a secretaria de

Turismo, cultura e Esporte da
Prefeitura deBarraVelha aconteceu
o I festival da Canção de Barra
velha reunindo intérpretes.
divididos em trêscategoris:Mirim,
Individual e duplas, A promoção
aconteceu no palco ao ar livre
montado na praia, bem em frente
ao Bar Canoa Preta.

-

Os resultados foram os seguintes:
Categoria Mirim'

1° Ricardo Diniz
2° Micheie e Clara

oRadialista Nho, da rádio BrasilNovo, está com
muitopino seu programa "Bom dia da Brasil

Novo", onde ele estabelece um agradável diálogo
com os ouvintes, através das cartas. Á tarde, das
17 ás 18:30, no "Programa do Nho Joca ", não é

diferente�inclusive ele tem ajudado muitas
pessoas, promovendo campanhas para arrecadar
comida, agasalhos e outras coisas-Pela manhã o

programa vai ao ar das 5 ás 6:40 horas. Nho

Joca, que na verdade chama-se João Carlos, é
seu próprio diretor eprodutor.

. t
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Enlace Feiler - Reis'
Realizou-se sábado passado,
dia 13-0:-93, o enlace matrimo
nial deEglair, filha deElio(Seni
Conceição) Feiler com o sr,

Roberto, filho de José Felício
(Armes Maffezzolli) dos Reis,
ela de jaraguá do Sul eele da
sociedade de Assis, à rua

Heinrich A. Lessmann, 127, ao
lado da Weg II. Xosso diretor,
gentilmente convidado, não

pode comparecer parmotivo de
viagem, -aos festejos de seus

amigos.contudo.daqui partem
as felicitações desta folha e as

desculpas pela involuntária
ausência.

enie
I

ANlVt:Q&AQIANTt:6
DA &t:MANA

19/02 - Dr'Maria Amölia Oliveira (Fpolis),
Paulo Cêsar Maba . Anita Schuster c

Ivonir ROLZii Buzzi.
20/02 - Sr. AlfredoWeiller, Sra. Bcrnardina
do Aguiar Cunha (Guaramirim). Sra.Odila
Bertoli Moretti Mércia Rocha. Marcos
Scheuer Júnior. Guido Siewert. Carmem
Lima, Andréa de Barros e Niconor Corrêa.
21102 - Sra.Ervina Pedri, Sr. Guido Otávio
Bortolini, Claudia Márcia Bartel (Pomn
Porâ - MT). Mário Stendel, Iris 'I1IOms.::n.
Carmem Uler • Sr. Jaime Célio Piazera.
Diva Clara Schneider c Denise Gomes.
22/02 _ Dr Alfredo Günther. Ruth
Hoffmann. Dra. aracy wín Spinola (São
Paulo). Paulo Lennert, Irio João dos

Santos.Olário Kisner, Mnrisa Felipe c Sra.
Maria 4� Loudes Krause Petcrs.
23/02 - Sra. Angelina Pedri Porters, Mario
Hoffemann. Sra. Ida Muller - Corupá, Sr.
Dagoberto Soares, Sra. Elfriede Strebe

Siefert, Merle Anacleto, Silvana Tecilla.
Srta.Nara Elisa Belframini , Kátia Kristins
Winter (Ponta Porâ), Faber Luciano
Machado c Tânia Tereza Bcrri,
24/02 - Angela Célia Stinghen, Olavo

Martins, Maria Klein, Irene Zapela Borges,
Rosenei Aparecida Greetter e Sr. Allair
Luciano.
25/02 Sr. Octacilio Pedro

Remos.DepuíadoEstadual, Sr. LauroCesar
Radlhe Braga. Sra. Edi Gerent, Sra. Hcrtha

.

-

Piske Gosch, Waldir Maas. Sra.' Clara
Morclti Floriam, Alceu Simas. Venâncio
Darem, Horst Erdmann. Sr. Dávio Leu,
Sm. Olinda Silva deOliveira. c Sr. J)lÍvi�

Centenário de Rudolph Hufenuessler
No dia IS deste mês, a empresa Duas Rodas Industrial, comemorou o

centenário de nascimento de seu fundador, Rudolph Hufenuesslcr, com a

participação dc familiares, fUl�llários, amigos e convidados.
A comemoração foi marcada com o descerramento de uma placa qUI!
homenageia o centenário de nascimento deRudolph Huícnuessler. Também
foi celebrado um culto ecumênico de ação de graças. O Coral da Seal' -

SociedadeCulturaArtística de Jaraguá doSul,participoudascomemorações.
Na foto os filhos, Rodolfo e Dietrich, diretores da empresa; quando
descerravam a placa alusiva a data.

o dia 13 defevereir�, próximo
passado.foiumasignificativapara
o casal Julio César Stinghen e

Julieta Aklmi Tsubahara. Eles
casaram-sena Igreja às 20horas e
30 minutos, na Igreja. Nossa
Senhora das Grt,lças, na Barra do
RioCerro. OspaisdeJulieta, Thoyo

•

eM(vako Tsubahara, bem comoos

paisdeJúlio,Osva/doemariaAlba
Stinghen, igualmentf! felizes,
abençoaram auniiJodeseusjiu.os.

r

A guerida gatinh«, Andrea Povoas, completa
mais UIII niver, no dl« 24. Ela com toda a sua
simpatia eJraciosit/ade recebe os abraços dos
amigos eIv.miliares. Da coluna vão os desejos
de felicil/tu/e. I

Leu.

VERÃO EMOÇlO- Verão é tempo de se

lambuzar com o melhor
sorvete destas _ paragens

Dr. Edson
.

Carlos Schulz
Vídeo Endoscopia Digestiva

(estômago e intestinos)
Ultrassonografia Geral

(Ecografia)
Gastroenterologia

Rua Jorge Czerniewicz, 84 -

Fone 72-1109
Convênio com Unimed -

Banco do Brasil - CEF - IPESC

�IODA SE!IPRE>':'
Para homens e mulheres de bom gosto

Avenida Getúlio Vargas, 55 Marechal Deodoro,819

.'. :J�1í'�..LBolsa
deTelefones
COMPRA-VENDE-ALUGA

Rua WalterBreithaupt. 92 (defronte oö
BeiraRio Clube de Campo)
Fone(0473) 72-2598 .

Jara� doSul- SC .

�IZARD

'Q]Jemfez[ala bem"

1(ua Pres. 'Epitácio Pessoa, 820
o

Rua ReinaldoRau,632
Fone:-72·1599
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VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

VENDAS'

Casa - Terreno - Rua da Faculdade _

Terreno - Loteamento Marquardt
Terreno - cl 700m2, próx. a Faculdade
Apartamento-Ed. Jaraguá, cl3 dom. edemais deps.
Casa de alvenaria- Rua Arduino Pradi, cl
126m2, terreno 12x32
Casademadeira - cll01ni2, terrenoc/ 14x33
Casa alvenaria - Lateral da ruaAmazonas, cl. 9Om2(centro) .

Meia-água - em alvenaria, no bairro
Tifa daMosca
Sala Comercial - Rua BernardoDornbusch,
1172, cl 80m2

Apartamento - Rua Egídio Otaviano, cl 02
donn. e demais deps.(lateral da rua José

Emmmd�er)
_

Apartamento - Sobre o Unibanco, cl 3

dorm., e demais deps.
Salas con&rciais - 2 na rua Leopoldo
Mahnke,�,cI25m2 e 35m2
Sala comercial - rua Roberto Seidel,
emCórupá
Apartameffto - BairroÁguaVerde,c/3 dorm,
e demais deps. (Próx. Posto Marcolla
Casademadeira-Rua25de Julho, 1389,c/2
donn., e demais deps.

CRECI 0914 - J

'(EN,D-E
Apartamento-Cll.;)um�,hu.Ammas(mobiliado,
2 garagens)
Casa alvenaria - cl 140m2, terreno cl
420m2, ruaAlfredo C. Mayer �

Casa alyenaria ->cl 130m2, Loteamento
VilaRomana
Apartamento - cl 154m2, Ed. Mariana
.Cristina

Apartamento - cl 120m2, Ed.Menegotti
(si garagem)
Terreno - ell739m2, Loteamento da
Barra
Terreno - cl 760m2, ruaPe, Franken (cl
casa antiga)
Terreno - cl 652,50m2 (14,50x45), rua
EmmaZiemann(próx. Ponte doGrubba)
Terreno- cl406ni2(14x29), ruaArgen
tina
SalaComercial-cl40m2, Ed.Menegótti,
1°andar.
ApaItamento- cf194m2,Ed,Carvalhofl garagem
, cl parte financiadaJe.
Apartamento, - cl 135m2, Ed. Eldorado (parte
financiada)
Mini-ehácara-cf I easamista,terrenoc/4.496m2,
ruaAleixo Dellagiustina

ALUGA
Telefeme - Comerial e residencial
'Sala comercial - cl 70m2, -ua Bernardo

Dornbusch, depois da entrade do Bapendi
Sala eomercial - ruaRei .oldo Rau, l°
andar.
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(0473) 72 3363 I
- Fax.:

MonzaSUE 4p - vermelho 87
-

OpalaComodoro - cinza 84

OpalaComodoro - cinza 82

GoIGL-prata 91

SantanaCL4p - cinza 85

ChevetteSE -azulmet... 87

ChevetteSL-bordo 79
r

VoyageLS - dourado 84

'" VoyageExport.4p-azul... 83

XR3-branco , 85
r' .,,",

"'" -bege 79

Fusca 1300 - azul 72

Corcel IIL - branco 83

UnoSX-vennelho 85

Passat - cinza 80

··Mofos �1
DI-180 - branca ; 90
CG-125 - vermelha 88

AgraleFX - amarela 92

AgraleE-preta 91
Fusca 1300 - azul., 72

� ���
SPÉZIA

. mtomôveís
o nd.Coml.
Rua Joinville, SIN
Fone: (0473) 71-9�032
End.Resid.
Rua Guaramirim, S/N
Fone:0473-72 1003
Bairro Vila Nova

-

HP
F - 1000 SS - cinza rnet, 89

Monza SL2pEFI - bordô 92

UnoMille - bege 91

GoICL - verdemet... : 91

GoICL-cinzamet. 89

MonzaSUE - preto 88

GoICL - begemet... .........•...........87

UnoS-branco ,.88

MonzaSUE - vermelho 86

GolLS - branco 86

Gol S - branco : : 86

VoyageCL -azul... 89,
Cb

ParatiCL - bege 87

ParatiCL-azul :. ó ••••••••••••••••89 ,DeIReyGhia-preto : 90
)

Menegotti
Kombi - branca 83

GoICI I.8-bege 9I

PrêmioCS l.ô-vermelho 90

GolCL-branco 88

GoI CL l.ô-branco 91

GoI CL - branco 89

Gol GTS 1.8 - preto 87

Escortl.vazulmet; .. : 85. ParatiCL lB-bege 90

Fusca 1300-prata 76

Motos
Today 125-azul 91

CBX-750-brancalúlZa 89

IDR-lSO-branca 89

CBX-750F -branca 89

CG - 125 - preta 88

CG - 125 - branca :' 87

ParatiLS - cinza 86

SantanaCS - verde 85

Chevette SL 1.6 - branco 89

PrêmioCS 1.3 - branco : 86

UnoS-branco 91

Belina II L - verde � 86

EscortL - azul 89

VeronaLX-azul 89

SaveiroGL - preta 91
. \

UnoCS-azul.. 88
,

CG lha Variant-bege ,.79
- 125 - verme, 86 /

.
. Saveiro GL - cinza 91

CG - 125 - preta 83'

Automóveis
Fones:72-0499 - 72-0378 -

Rua Reinoldo Rau, 433 Caixa Postal, 412.
Defronte a Lukisa Av. Marechal Deodoro, 930 _

FonelFax: (0473) 72-1353 -- - Jaraguá do Sul - SC.

HP

.

Parati GL - verde 90

Parati S - branca ; 84

Escort L - azul... , 89

II. Menegotti Vefcules 5 A

I Ouro-oi mel 92" Ccn:dßL-begc. .. _ _ 79
empra -cmza

.

�MORETTI,
JORDAN&
�CIA lTDA.
EscortXR3 - branco

,,.
91

VeronaLX-vermelhoper 91

VeronaGLX - verdemet 90·

Del'ReyGhia-vennelboper......88

VersaillesGhia-douraOOmel .....92

PrêmioS-branco 93

..

Q

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

os

Menegotti Veículos
.

0363

MIMECAR
MonzaSUE 1.8-azoL 89

MonzaSUE2.0-prata. 81

MoozaSLIE 1.8-cioza 86

SantanaCL 1.8-vade , .. 88

Escc.!tL-prata. 89

KadettSL 1.8-cioza 90

PampaGL L84x2-vcrde 90

P8IIIpIlL-azul. _._ 86 .

VoyageS - w:rde.. _ _ .. _86

SaveiroCL-1nnca. _ .•..•__ .. 92
.

Saàoa.-pnIIa.__ _ _.92
.

GalBX-bnnco_.. _._._._.. 86

DelReyGL -dourado.. .. _ 86

UnoS--vantCIbo ._••.•_ _ _.SS' ,

Cbew:UeSL-bege. _ SS .

P8SSIIl-cinza.__.. _ _ .. _ _ _81

Ccn:dßL-cinza... __ _ _83

-'

. Fusca 1300-bnnco... __ _._81

Fusca 1300L-begc.. _ 83

Caminhões
MB. 1316tooocar. - WIDL._ 76

MB.IS24cavmecân-bnnc.. 86

MB.1113I111kc:lllaRs-W:on..__7S

MB.ISI9kx:ocaç....m..._ .. _ 76.

MB. 1929cav.IDCC.. -bnnco 83

MB.. 13B1IbIbidIred-amaL _78

Cam:tatanque-pnD.. 79

F-4000cbassis-cinza. _ _91

F-lOOO-wnneIha _ __._ __82

Motos
XLX-250R-preta.. ....

-:
...86

Rod.·BR-2IO - KM56

Foae(0473)7�

Av. Mal. Deodoro, 930 - Fone: 72-0499
.

-

"

ABRA O OLHO! CARRO USADO E REVISADO SÓ NA MENEGOTTI VEÍCULOS.
�

'
.. :'
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JAVEL

Veículos Novos

TempraPrata2p roxo

TernpraPrata2p azul

ElbaWeekend2pIE branco

UnoCSL4p , cinza

UnoCSL4p � azul

Uno 1.6R azul

Pick-upLX 1.6 .. preto

Fiorino 1.5 branco

Veículos Usados

TempraOuro 4p - cinza 92

SantanaGLS - cinza � 91

UnoMilléBrio - branco 91

PrêmioS-cinza ;90

Uno I.5R-cinza. 88

Monza SL 1.8 sedan -verm 89

ElbaS 1.6-verm 91

BelinaGL - dourada 86

Belina II GL - dourada 84

Fusca 1.3 - bege ,
82

Prêmio SL 4p - verdemet... 89

UnoMille - cinza 92

Pick-up-bege 91

Pick-up- branco .. c ••••••••••••••••••••••91

AutomóVeis s.a.

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

72 3363

Imóveis a venda
Terreno - em Piçarras a beira Rio
(ancoradouro)
Terreno - na rua João J, Ayroso, 660 cl
522m2 cl casa de madeira (Rafa da
malha)
Terreno - na rue- C�los Oeschler

(estrada Ilha da Figueira) cl 13,832m2
T�rreno - 15x15 na rua Centenário

(imediações do Zonta da Marechal)
Terreno - No Loteamento Ana Paula II,
c! 476m2 (Jguá Esquerdo),

Casa - em alvenaria cl 70m2 + V2 água
de 36m2, no rua PedroWinter, 219 (lat
era da ruaWalter Marquardt
Casa - em' alvenaria c] 80m2 -

Loteamento Ana Paula II - Jguá
Esquerdo
Casa - alvenaria c! 50m2 na Ilha da

Figueira (próx. ponte nova)
Casa - mista ct 100m2 ct terrenos de
900m2 na rua Onélia Horst, 597 (Vila
Lenzi),

Lotes financiados - Loteamento Ana
Paula II (residênciais e comerciais)
Lotes financiados - Loteamenfo São
Cristóvão
Condomínio das Azaléias
Emprendimento Classe A

Lotes financiados na Praia de Piçarras
Lindo Terreno - à 5km do centro, cl
boa água no terreno e duas casa
ernexcelente estado, ct 14,700m2

Empreendirrtentos'[moblharios Marcatto
-_---_-----__ ..• _-_ .. � ---

- ----_ ...
_-----

1
I
I
I
I
I
I
L _

Av. Mal. Deodoro. 1179

Compra eVende
...,.
....

72,1136

os
036371

PROCLAMASDECASAMENTO
MARGOT ADÉLIA GRUBBA

LEHMANN,Oficial doRegistroCivil do
10DistritodaComarca de JaraguádoSul,
Estadode SantaCatarina,Brasil, faz saber
que compareceram em cartório exibindo
os documentosexigidos pela lei, a tim de
se habilitarem para casar, os seguintes:
EDITAL N° 18,660 DE 09-02-93

Cópia recebida do Cartório de

Massaranduba, neste Estado
ISODORO KRUG E ERONILDES
BONKÖWSKI
Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural
de Taiô, neste Estado, domiciliado e

residente nesta cidade, filho deNirco José Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de

Krug e Vitalina Krug - Papanduva, neste Estado, domiciliada- e
Ela, brasileira, solteira, solteira, caixa, residente na rua Henrique Marquardt,
natural de Massaranduba, neste Estado, nesta cidade, filha de Alfredo Franco dos

domiciliadaeresidente emMassaranduba, Santos e Maria Rosa Paula Santos -

neste Estado, filha de Leonardo EDITAL N° 18,666 DE 10-02-93
Bonkowski e Rosalia Dolata Bonkowski JOSEMAR ROZAA E CRISTIANE

EDITAL N° 18.661 DE 09�02-93 HELENICE NUNES

LEVI· ROBERTO DE SOUZA E Ele, brasileiro; solteiro, industriário,
CRISTIANE DE FREITAS COSTA nascidoemTaió,nesteEstado,domiciliado

I Ele,"brasileir�, divor�iado, comerciante, e reSid�nte na rua Leopold? Grubba, 77,
natural de Sao FranCISCO do Sul, neste . nesta CIdade, filho de Antonio Rozza e Use

,

Estado, domiciliado e residente na rua Rozza -

. . . ;. .

Antoriio Stanislau Ayroso, 270, nesta Ela, brasileira, solteira, balcon�s�? natu
cidade filho de Francisco Sales de Souza ral de Jaraguá do Sul, domiciliada e

e Rosália Feder de Souza _
residente na rua Tarcissio de Öliveirg

E�a, b�asileira, solteira, do lar,.�t�lfal de Mot�� ,�7, en� Vila Lenzi, nesta cidacrJr :.;'
Timbó neste Estado domiciliado e filha de Adenur Roberto Nunes eMaun'tt-_ ,'//
residente na rua Antonio Stanislau Nunes -

.

Ayroso, 270,nesta cidade, filha de Pedro EDITAL N° 18,667 DE 12-02-93

de Freitas Costa e Zenir Maria Costa - Cópia recebida do cartório de

EDITAL N° 18.662 DE 09-02-93 Massarandubá, 'heste Estado

MAX ALBERTO KOHN E' JOÃO BOSCO SABEL E

ROSANGELA LUQUERIA PAULI TEREZINHA JAROCZINSKI

Ele, brasileiro, solteiro, tecelãs, natural Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de

de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente lavanderia, natural de Luis Alves, neste

nanmEpitácioPessoa,1422,nestacidade, Estado, domiciliado e. residente nesta

filhodeMax JoãoRodolphoKohn e Imgard cidade, fil�o dePlasio SabeI e LuizaMaria
Kohn -

SabeI - h
Ela, brasileira, solteira, balconista, natu- Ela, brasil,ra, solteira, lavradora, natural
ral de Ibicaré, neste Estado, filha de José de Massaranduba, neste Estado,
Damiano Pauli e Inês Bemadete Pauli - domiciliada e residente em Ribeirão da

EDITAL N° 18,663 de 09-02-93 ,Lagoa, em Massaranduba, neste Estado,
GILBERTO POSTING E SIMONI filha de Silvestre Jaroczinski e Marciana

APARECIDA ALVES
'

Czapiranki Jaroczinski-
Ele, brasileiro, solteiro, operário, llattrraÍ' EDITAL N° 18,668 DE 16-02-93

de Luís Alves neste Estado domiciliado ADEMIR MONTEIRO E

e residente n� rua Carlos Oeschlcr, em JUCEMARA ARALDI
Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de Ele, br�sileiro, solte�r�>.tecelão, l�atur,l.de.
Militino Posting e Henninia Machado Jaragua do Sul, domiciliado e residente n8('l
Posting _

rua Max Doering, 138, nesta cidade, filho?"
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de de Ari Monteiro e Alida Bähr Monteiro -

Joinville, neste Estado, domiciliado e Ela, brasileira, solteira, balconista, nat})
residente na ma Carlos Oeschler, em Ilha ral de Joinville, neste Estado, domiciliaê=
da Figueira, nesta cidade, filha de João e residente na ma Waldemiro Schmitz,"
Apolonio Alves e Santina Morbis Alves _ 215, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade,
EDITAL N° 18.664 DE 10-02-93 filha de Pedro Angelo Araldi e Marli

ARNILDO EHLERT E MARCELI Gennano Araldi -

KÖPP E, pura que chege ao conhecimento de.

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natu- todos, masdei passar o presente edital,
ral de Jaraguá do Sul, domiciliado e que será publicado pela imprensa e em

residente em Rio Cêrro I, nesta cidade, cartôrio.ondeseráafixadodurante ló dias.

filho de Mario Ehlert e Anita Schuster
Ehlert -'

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em
Rio Cêrro I, nesta cidade, filha d€ Bruno
Köpp e Walli Boeder Köpp-
EDITAL N° 18,665 DE 10-02-93
DAVID MANOEL RUSSI E
MARILENE DO CAMPO FRANCO
DOS SANTOS nn
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natu1::_� .

de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente ,l
na rua Henrique Marquardt, nesta cidade.A

.

filhodeHerculanoRussi eFlorentinakussi

(0473)

Pensou FIAT ligue
9 (0473) 72-2111 JAVEL .

Rua João Zapella,
214 - Fone 72-2111

..

. Aceitamos cartas dêcrédito, Melhor' preço em veículos
,

novos e usados. Atendimentoespecializado e oficina
12
....�, ... - - -,- .. , - - - .. -

jaraguâ do Sul, 18 a 24 de fevereiro de 1993
• � _. _. _ � r

• �.<I '!o-' • � .... �_ .... h '" {
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71 0363-' Fax.:3363(0473) 72 -

ADJORI - Associação dos Jornais Interior de Santa Catarina
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

_

Pelo presente Edital, na forma doEstatu�ial, fiem convocados os jornais
associados (representados por diretores, gerentes elou procuradores) para a

Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 28 de fevereiro de 1993, às
9 horas com metade mais um associados presentes e/ou uma hora após com
qualquernúmero, no Salão deConvençõesdoHotel Bertaso, sito à avGetulio
Vargas, 2205 na cidade de Chapecó, para deliberar sobre a seguinte

Ordem do dia:
a - Eleição da nova Diretoria, Conselho Fiscal e Comissão de Ética, para o

biênio 93/95;
b - Assuntos gerais de interesse da entidade e da respectiva categoria
econômica.
Obs.: As chapas concorrentes à eleição, podem ser entregues ao Secretário até
às 8 horas do dia 28/2/93 no local da AGO.

Vende-se uma Moto FourChapecó, 5 de fevereiro de 1993.

Darcy Sc/milz importada (Japonesa) vermelha
� em ötimo estado. Valor Cr$Presideme

-----------------------"- 30.000.000,00.Aceitotelefoneou
Moto de menor valor na troca.
Inf.Rua: Barão do RioBranco, 651,
com Rainlzio.

TERRENO

Negocio terreno de Jaraguä com
terreno nas praias de Itajuba,
'Penha, Armação, Ubatuba e

Itaguaçu.Tratar pelo fone; 72-
0691.

VENDE�EOUTROCA�E
Casa de alvenaria com 56m2,
terreno 18x23. Valor Cr$
130.000.000,00. Informações na

primeira rua apôs a Recreativa daf
Menegotti, primeira casa a

direita, falar com llca.

MOTO

Assembléia Geral Extraordinária
De conformidade Com o art. 19, Itemm do Estatuto Social, ficam convocados
osjornais associados para aAssembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no
dia 27 de févereiro de 1993, às 14 horas, com a presença de metade msis de
1 (urn) de associados e/ou 1 (urna) hora após, com qualquer número, no Salão
de Convenções do Hotel Bertaso, sito à avo Getulio Vargas, 2205, na cidade
de Chapecó-SC, para deliberar sobre a seguinte

. Ordem do dia:

CASAMISTA
Vende-se ou troca-se casa mista
110m2, terreno 15x30, toda
murada na rua: Deodoro
Roesder, 54 - ägua Verde. Tratar
no local, com Alex.

1 - Relatório da Diretoria referente ao, exercício de 1992;
2 - Fixação da "Contribuição Associativa" (mensalidade social para 1993);
3 - Alterações ou não do Estatuto Social; principalmente sobre a antecipação
ounãoda eleiçãoda novaDiretoria, ConselhoFiscal eComissãodeÉtica, para
o biênio 93/95;
4 - Assuntos gerais de interesse da entidade e da categoria econômica.
Chapecó, 5 de fevereiro de 1993.

Darcy SC/lull:
Presidellte

ED1TAL
. ..,

. PONTOCOMERCIAL
Vende-se ou troca-se Ponto
Comercial com 2 apartamentos
em cima, ärea total construida
482m2. Inf. na Rua Joinville, 3161,
com Orlando ou Ana.

..ÁUREAMÜLLERGßUBBA,TabeliãeOficialdeTítulosdaComarcadeJaraguá
do Sul, Estado de SantaCatarina, na forma da lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem quese acham neste cartório para

.

Protestos' os Títulos contra:

Di..amicron Sist. Ele!ronicos Ltda - Rua Bernardo Dornbusch, s/
nO - Nesta; f)
Dinamicron Servo Eletrôngos Ltda - Rua Bernardo Dornbusch,
s/nO - Nesta;
Luiz HOI,pe - Rua Adoido Püttjer, 514 - Nesta;
Luiz Augusto da Costa - Rua Thomas Francisco de Goes, 325 -

Nesta;
Marlilei Depine de Souza - Rod. BR-280, KM 60 - Nesta;

.

�iguel Francisco Maciel - Ilha da Figueira - Nesta;
Metalúrgica Amazatti Ltda - Rua 619, s/n° - Nesta;
Nelson Fuck - Rua Orlando Oldebreche, 541 - Nesta;

�antafe Distr. Avícola Ltda - Rua Joinvil�, 11�4 - Nesta;
""Transportes Theimar Ltda - Estrada Garibaldi, s/n° - Nesta.

VERÃO
LEMBRA ALE'GRIA, LEMBRA FANTASIA, LEMBRA

F9TOORAFIAf VERÃO
LEMBRA MUSICAL, LEMBRA INSTRUMENTAL, LEMBRA

CARNAVAL!
� orno os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a

devida intimação, faz por intermédio do presente edital, pará que os mesmos

compareçarn neste cartório na rua ArthurMüller, 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.

Guarde todos os bons momentos de seu

verão para sempre. Fotografe.
Máquinas., filmes e revelação com a

qualidade Fuji e o atendi�ento lOSS.
E faça o melhor Carnaval, com os

instrumentos musicais que o M USIC
CENTER lOSS oferece. em variedade,
qualidade e ótimas ofertas.

RMN/J�raguá do Sul, 16 de fevereiro de 1993.
ÁUREAMÜLLERGRUBBA - Tabeliã e Oficial de Protesto de Títulos.

Comunicado BATERIA IMPORTADA
JAPONESA
MAXSTONE
Com S peças

Cr$ 17.00_0.000,00 �ta)
,2 unidades

Obs.: Não acompanha os pratos
L__ --' '-- _J�_.J

MUSIC CENTER

LOSS
Marechal, 286

Fone -71-0181 �J�uá do Sul- SC _

Dr. Peqro Chuji Nishimori
Comunica aos seus clientes o. novo número de

telefone de seu coneultário

71-9409.
Atendimento das 9 às 11 horas
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(0473)

aw:'MA
Vende-se uma chacara em João
Pessoa c:ontendo än!a de8 mil
metros quadrados com casa de

alvenaria com 140m2. 2 lagoas
de peixe, ötimo ponto para
CõméR:io.lnf. peIofone:73-0105.

UJ1E
Vendooutrucololeno Ioteamenlo
Residêncial Renascença, Vila
Rau, por loIe de casa naPraia de
Annaçio. Tralar comAirton pelo
fone: 12-3512

CASA
Vende.se casa de 1Ilvenaria
120m2 terreno 950m2 com

piscina e demais depelldênciaS.
Valor 20 mil dGIares.. Local Vila
Rau. Inf. peIofone: 12.0525, com
Rui ou Passalio.'1o.

CASA
Vende-se casa de alvenaria
120m2 terreno 15x30, casa com
cIuasqueira, piscina, garagem
e demais dependências. local
pr6ximo a faculdade. Valor

3OO.ooo.ooo,OO.Inf. peIofone: 72-
0525, Côm Rui ou Passarinho.

CASA

V� casa na Rua Joinville,
pröximo da.weg II. Valor Cr$
150.ooo.ooo,oo.ln'- peIofone: rz-
0525, com Rui ou Passarinho.

c:FIAD"RA
Vende-se geladeira consul 280

rdros, em bom estado. Valor Cr$
3.500'()OO,OO.Contatospelofone:
72-2834

URGENTE
PROFESSOR (A) DE

INGLÊS
Estamos contratando

pol"essores(as)deinglês.
Contatarfone 72-0294.

IEH«NO
V� terreno 14x32 na Rua:
AIfredoJoséBa..aocalçamerm
VIaRau.VaIotCr$75.ooo.00n 00
.' Inf. peIofone: 12-0525, com R�i
ou Passarinho. .

-

DIVERSOS
lERRENO
Vende-se terreno na Ilha da

Figueira 15x28. Valor e-s
50.000.00,00. Inf. pelo fone: 72-

0525, com Rui ou Passa,rinho

:e-se casa prõximo a l
Malharia Crismar na Walter

Marquardt. Valor Cr$
110.ooo.000,OO.lnf. pelofone:72-
0525, com Rui ou Passarinho ,

I .

lERRENO
Vende-seterreno Jardim Versalls
15x30. Valor 95.000.000,00. Inf.
pelo fone:72-0525, com Rui ou
Passarinho

CASA
Vende-se casa Rua: Roberto

Zimermann, prõximo a Empresa
Canarinho. Valor Cr$
150.000.000,oo.lnf.pelofone: 72-
0525, com Rui ou Passarinho.

CHACARA
Vende-se uma chacara de 30

morgos em Duas Mamas em

SChroeder, contêm ägl:la a

vontade, lagoa de peixe e mais
uma casa nova de madeira

pintada. Valor 10 mil dölares. Inf.
pein fone: 72- 0525, com Rui ou
Passarinho

ESTADODESANTACATARINA
PrefeituraMunicipal deJaraguá doSul-SC
Gabinetedo Prefeito
Ofício n° 083/93

Jaraguá do Sul, 09 de fevereiro de 1993

Senhor Presidente
.

Senhores Vereadores,
Encaminha Projeto de Lei.
1 - Por meio deste, fazemos chegar à essa Egrégia Câmara o projeto de
lei que "Reconhece Despesas de Exercícios Anteriores", cuja matéri
submetemos à apreciação de V.Sas.

_ .

2 - Asmedidas contidasno projeto de lei ora apresentado tiveram9rig�
em virtude da falta de condições de empenhar as despesas do exercício
de 1992,relacionados emfolhaanexa,pornãoexistirdotaçãoorçamentária.
3 - Ressaltamos, entretanto, que essas despesas possuem dotação
orçamentária própria no Orçamento vigente, conforme consta no artigo
20 do projeto de lei em causa,

Assegurados do apoio de todos osmembros dessesPlenário, solicitamos
que amatéria em causa seja apreciada-em "Regime de Urgência"-, pelo ,

que somos antecipadamente gratos.
DUTVal Vasel

.
.

Prefeito Municipal

GabinetedoPrefeito
Ofício n" 084/93

Jaraguá do Sul, 10 de fevereiro de 1993
SenhorPresidente,
Senhores Vereadores,
Encaminha Projeto de Lei.
Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos submeter à apreciação
dos Senhores Vereadores o projeto.de lei que "Reajusta Vencimentos do
FuncionalismoPúblicoMunicipalAtivoe Inativo. ServidoresMunicipais
regidos pela CLT e dos Servidores do Samae".

Oprojetodelei em apreço temporpropósitoconcederumreajuste de 32%
(trinta e dois por cento) ao Funcionalismo Público Municipal.
Antecipadamente gratos pelo integral apoio desse Plenário para a

aprovação da medida em tela, firmámo-nos com distinto apreço e

consideração.
Durval Vasel

Prefeito Municipal

IDI'CENO
Vende-se terreno 300m2 na Vila
Rau.VaIorCr$35.000.oo0,OO.lnf.
pelo fone: 72-0525, com Rui ou
Passarinho

'.r••11 1., IImedld.d. o
C. deFrutas

FRITT·SUL
il.ISln '1. t.N.in Toji7.Tr.tas • v.rduras na Rua Procópio
C•••• 4. Oliveir.,290.V'lha conf.rir as frutas. verduras mais

fr•••• ilhas da cidad••

Gahiacte do Prefeito
o.io n· 09SI93

....... do Sul, 11 de fevereiro de 1993
Senhor Presidente,
SenhORS Vereadores,
� Projeto de Lei.
Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos submeter a apreciação dos Senhores
Vereadores o pujeto de lei que altera o artigo 18 da Lei Municipal n" 1.648/93.
A aIIaaçio do artigo 18 da Lei nO 1.648/93, tem por objetivo facultar aos

Senidores PUhIkos Munidpais regidos por CLT que ocuparem cargos de

c:anIiIut(a, pennanecerem com o Contrato de Traballio em vigor, mediante
perupfio de_ gratificação de 20% (vinte por cento) ou de optar pelo
� estatutário presente no artigo 15, parágrafo 3' da Ieí n" 1.648/93.
CoofianJes no apoio WJâoime desse Legislativo para a aprovação da matéria em

QIISII, 'subscrevemo-nos com apreço e consideração.
lJruwIl VGSd

Prrj'eil" M.aiciptd

GabioetedoPrefeito
Ofícäó n" 090/93
Jaraguá do Sul, 11 de fevereiro de 1993
Senhor Presidente,

,

Senhores Vereaderes,
Encaminha Projeto de Lei.
Por este meio, apraz-nos -submeter à consideração dos Senhores
Vereadores o incluso projeto de lei que "Autoriza ôExecutivoMunicipal
a celebrar Convênio com a Fundação Legião Brasileira de Assistência
- LBA,"através da Superintendência Estadual de Santa Catarina".
O Convênio de que trata o incluso projeto de lei, no qual estamos
anexando fotocópia, visa a cooperação técnico:.rmanceira entre est

I

Prefeituraea LBAparamanutençãodeaçõesvoltadasparaaatividade
de atendimento a criança carente, através da execução do Projeto
Creche-Manutenção.
Certos de podermos contar com o apoio unânime dessa CasaLegislativa,
agradecemos, firmamo-nos com protestos de estima e consideração.
Durval Vasel

Prefeito Municipal

Gabinete do Prefeito
Oficio n· 096193

.Jaracuá do Sul, 11 de fevereiro de 1993.
Senhor Presidente,
SenhORS Vfreadores.
� Projeto de Lei
Com os D05SOS cordiais cumprimentos, vimos submeter à apreciação dos Senhores
Vereadores o projeto de lei que autoriza a concessão de bolsas de estudo para o ensino
médio e superior'. .

O presente prQjeto de lei tem por propósito definir critérios justos e jurídicos pata
• c:oocessãode bolsas de estudo aos Ser;rdores Públicos Municipais, seus dependentes
e 1enleiros, visando regulamentara questão e evitar que 'hajam abusos na concessão
das n:speetMs bolsas.

AnleciJ*lameo1e gratos pelo integral apoio desse Plenário para a aprovação da
-ráia an c:ausa sobscrevemo-nos

Ateoçiosamente,
lJruYfIl. Yawl
Ptrf- M.aiciptd

Vasel Imobiliária
c.m. c

1

C.�IÕ. Frederico VaS8I:-:�
......... • 7 0473'720153
..... 1....0-.,..1/1-71.- SIII-SC

l.;j

'Vendas
Terreno - cl 450m2 - Vila Nova'
Terreno � cl 5000m2 - Schroeder
Terreno':' cl 900m2 - Vila Nova"
Churrascaria equipada - Centro
Casa de alvenaria - .cl 125m2 - Vila Nova

\
..

---=���=- - --_ --

- - � � -- ,-- ��"';:---=-:::;_�--=--=.--;;,.�--�����_\_ ........... -.......-_.>..... ....:::-..:_ :....::.......__ -:-_- -

-

---

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



��.".I.""
.. -..� � •

- -

"'-: .. .,. "''' - .., ..;,. ._

-

_ ,._ _ .. �4 4. � 4 : ..--------- --- ""'--..:._4
, Recuperação é esperada frente ac!)Araranquá ',. I
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uventus: --Dois jogos
e nenhum ponto ganho

0

'"'

Jaraguá do Sul - Os dois
primeiros jogos do Juventos

pelo campeonato estadual

podemserconsiderados abaixo
-da crítica A equipe do técnico
Picolé ainda não- se encontrou,
sem contar os problemas de

transferênciadosjogadorespara
o João Marcatto. Na opinião
dos cronistas esportivos a

-�-.. _. quípe carece de mais três

�tratações para reforçar o

�liIítel.
_

•

As derrotas, por 2xO para o
JEC e 3xl para o Criciuma,

. desmotivamos torcedores,mais
impacientes,masaindahámuito
trabalhoparaser feito e esperá
se queo técnico possamontar a
equipe com todos os jogadores
que dispõem. Ele falou áRádio
Jaraguá AM, logo após o jogo
dequarta-feiratlz), comentando

Temporada 93

três "paus" e tàmbémnas saídas
da meta.

Os jogadores vão se

reapresentar na segund,,:-f�irf(22), quando, segundo o técnico
Picolé, vão se reiniciar os

I trabalhos visândo uma melhor

preparação para o jogo do dia
27 contra o Araranguá O jogo
seráem Joinville, em virtude da

,

equipe ter perdido o mando de
GoIeiróFemando, temagradado

campo, no Estádio Emestão.
a
-

dificuldade para armar o Corre nos bastidores que a

grupo. comissão técnica e direção do

por incrível que possa .clube estão tentando negociar
p�ecer, o destaque deJuventus os jogadores Adilson Gomes e

na partida de meio de semana, Sarandi do Criciúma, inclusive
foi o goleiro Fernando, que fontes afirmam que no jogo de
salvou a equipe de levar uma

_ quarta algo pode ter- +do
goleadahistórica, na capital do debatido entre as diretorias-dos
carvão. Fernandoquefoirecém dois clubes.Seriam ótimos
contratado tem agradado por nomes para o Moleque
sua postura firme debaixo dos. Travesso.

VicenteAlvcs, campeãoentre os
veteranos

JoséAlves,medaihadepratapara
Jaraguá

Atletismo

Corredores, de Jaraguá
se destacam na região
Barra Velha - Vários atletas de

Jaraguá do Sul, conquistaram
posições de destaque durante a I
Corrida Rústica de Barra Velha!

Itaiuba realizada pela Secretaria de
Turismo,CulturaeEsportesdaquele
município, no dia 07 destemês. Das
seis modalidades disputadas, os

atletas 'jaraguaenses atingiram as

primeiras colocações em 3 delas.
A única medalha de ouro foi

conquistada por Vicente Alves, na
categoria 46 a 55 anos, que chegou
na frente de muitos corredores de

categorias inferiores (mais novos).
Ele já disputou a São Silvestre e

conquistou 25 primeiras colocações
em diversas competições que
disputou. Vicente informou que está

se preparando para participar da

maratona Blumenau/ltajaí, que
acontece em julho.

Os outros premiados foram: José
C. Alves, medalha de prata e-Joel

Siegel, bronze, ambos na categoria
26a35 anos.NilsonFranzquecorreu
nacategoria36 a45 anos,conquistou
medalha de prata.

Todos esses corredores,
disputam provas em diversas
cidades do Estado e fazem por
iniciativa própria, o que demonstra

que o esporte em Jaraguá do Sul,
ainda é feito, graças ao desempenho
de alguns bravos atletas que buscam
nele o espírito saudável do laser e

satisfação pessoal, embora isso

tenha, muitas vezes, custos altos.rl"Divisão começa em março
Jaraguá doSul- Noúltimo dia

'12, foi realizadaa reuniãoaarbitral
que definiu os clubes que irão

disputarocampeonato da laDivisão
. de Futebol, da Liga Jaraguaense.
Onze equipes confirmaram a

participação, com destaque para o

I retomo de Malwice,

lOgO
e

! Estrella
l A única equipe que 'integra
! o grupo. da la divisão, e que,
I disputou o campeonato no ano

passado é o Pinheiros. Todas as

demais equipes confirmaram a'

participação no certame deste ano.

As equipes participantes do

campeonato de 1993, são: Caxias
SC;SERAnúzade(deGuaramirim);
SSC Estrella; SER Guarani;
Botafogo FC; SER Alvorada; GE
Cruz deMalta; Malwice FC; SER
Aliança; SER João Pessoa; e GE
Juventus.

�

Também já ficou definida a

primeira rodada do certame que

acontece nosdias 06 e 07 demarço.
Osprimeirosjogossão: dia06 João /

Pessoa xMalwice, no Estádio João
Lúcio da Costa; Alvorada x

Juventus, nocampodoAlvoradana
Barra do Rio Cerro TI.

No dia 07 jogam, Aliança x

Amizade, no campo do Aliança,
Barra do Rio Cerro TI; Cruz de
MaltaxGuarani, noEstádioEurico
Duwe; Caxias xEstrella, noEstádio
WaldemarGumz. OBotafogo folga
neste primeira rodada.

VARIG@-,,��....

'

-

- AproveiteasTarifasPromocionaisde fériaspc.
todo o território nacional com 35%dedesconTO
à vista ou financiados em até 10 vezes.
Ligue (0473) 71-0091
e Boa ViagemlFutebol de areia

«América éOprimeiro campeão
ELETROLAR

Comercial de Peças Ltda
Posto Autorizado

Arno, Walita, Britânia, Eletrolux, Suggar, Fischer, Layer,
Nardeli, Lorenzetti, Faet, Makita, Fame e BlackDecket..
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, "o 1.309

Fax-Fone: (0473) 72-2_
"':'Jaraguá do Sul

Barra Velha - A equipe do público,paraarealizaçãodosjogos
rica Futebol Clube, sagrou-se finais. Napreliminar, disputando o

campeãdoICampeonatodeFutebol terceiro lugar, Baixada enfrentou o
deAreiaTaça "PrefeitoMárioCelso time doPostoBehlinge o resultado
Bittencourt", realizado na praia de foi de 3x2 em favor da equipe do
BarraVelha.Ocapeonato, queteve Baixada. Na Grande final, o

início no dia 09 de janeiro, reuniu América confirmou a melhor
16 equipes da região. O América campanha no campeonato, não

conquistou o titulo, ao vencer o permitindo surpresas e O prefeito Municipal, Mário
time do Agropecuáriá Souza. pelo, conquistando com méritos o títulõ-Celso Bittencourt, ficou satisfeito .

placarde2:xO.�daficouem3° decampeão. ' com o sucesso da promoção e já

! e Posto Behling em 4°. prevê um investimento maior na

�: A última rodada aconteceu nos O goleiro menos vazado do área esportiva, para a próxima

cmuuel3.e�ú=�SANi;'Ã
CONSTRUTORA', INCORPOR4DORA

da equipe do América; dois

jogadores foram os artilheiros do
certame, . com 6 gols cada,
Adilson(Posto Behling) e o

Fábio(Baixada). A equipe mais

disciplinada do campeonato foi a
do Posto Behling.

RTA
IMOBILIARIA LTDA-.E

E' APARTAMENTOS -rua Reinoldo Rau, 541 - Fon.:,.72 32 82·,
-�. _.ao .... -' ,..

_ ,..... ----- .. - .... :----- ................ .;'t't _._ .. 1IZ>._
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O�Deputado Federal César Souza(pMDB/SC), pedíú a voka dos
, fiscais da Sunab. Ele condenou os aumentos abusivos dos preços em

,

supermercados, mercearias e estabelecimentos comerciais. Os

supermercadistas reagiram e disseram que a "onda de aumentos não
-

tem origem só nos supermercados, mercearias e estabelecimentos

comerciais. Eles não fabricam. Revendem. A causa disto (aceleração
de preços), em grande parte, émotivada pela carga tributária, apoiada
pelos polítícos, quemais umavez estão autorizando seu aumento, com
a criação de um novo imposto(IPMF).Quem precisa de fiscais são os

'bastidores' do poder".
Silos

A Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Rio do Sul, está

comunicando aos agricultores interessados em fazer silosou preparar
a silagem, para procurarem o engenheiro agrônomo da secretaria

municipal, com anteced�cia mínima de 15 dias para ser iniciado o

'trabalho.

Ponto facultativo
Durante o carnaval, será ponto facultativo na prefeitura municipal.

de Jaraguádo Sul" ressalvadasos serviços essenciais, naalçadadecada
secretaria. Decreto neste sentido foi assinado pelo Prefeito Durval

Vasel, especificando que o ponto facultativo abrangerá a segunda(22)
,

e terça (23) de carnaval e o expediente matinal do dia 24, quarta-feira
de cinzas.

Fie/Ias do INAMPS
A entrega de fichas de consulta do INAMPS vão,mudar de dia e

horário, conforme anunciou o Secretário de Saúde do Município,
Irineu Pasold.O horário para a entrega das fichas passa das 21 horas

para as 19 horas, nas sextas-feiras e não-mais aos domingos, como
era antes.

Sem ônus
De acordo com o Secretário de Agricultura eMeio Ambiente, Ingc

_ Paulo Robl, ficou definida a municipalização da agricultura estadual
em Jaraguá do Sul. O,secretário também afirmou que

não haverá ônus algum para a prefeitura, ao contrário, serão

incorporados no patrimôniomunicipal todo o equipamento disponível
no setor.

Secretaria oferece.curso
o Secretário de Bem Estar Social da Prefeitura Municipal de

Guaramirim, Antonio Vacir Stringari, informa às mulheres
interessados em fazer curso de modelagem em malha, podem se

dirigir ä secretaria e fazer ásua inscrição. O curso será realizado a

noite, a partir de 02 de março, das 19 às 22 horas e será ministrado
pela professora Fátima de Jaraguá do Sul e o custo é de os 350 mil.

Reforma de escolas
A Secretaria de Obras da prefeitura de Jaragauá do Sul, está

colocando parquet epintando as escolas VictorMeirelles,Machado de
Assis, Helmuth Duwe e Nilda Stinghen. Melhores condições aos

alunos.
'

.-------

Novas tarifas de ônibus urbanos
Está aprovada uma nova tarifápara os trajetos dentro do perímetro

urbano de Jaraguá do Sul, cumpridos pela Viação Canarinho, única
concessionária do transporte coletivo no município.
A nova tarifa será cobrada a partir desta'sexta - feira, dia 19 de

fevereiro.
Osvalores das tarifas interdistritais são fracionadas emdecorrência

dos trajetos.
Do centro de Jaraguá atéViúvaMayer eNereuRamos, a tarifa será

de Cr$ 5 mil. Do centro da cidade até o Gumz, Duwe, Santo Antônio
e SãoJoão, Cr$ 7.300. docentroatéofranke, Cr$ 9mil. Do centro até
RibeirãoGrandedoNorte,.RiodaLuzeAltoda Serra,Cr$ 11.300,00.Do
centro até São Pedro e santa Lúzia, Cr$ 13mil.

'�,�:i7\e��io�;���S�:'4�1��Ä-�J�i�-C'�t�br�'��'
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Guaramirim - Emfunçãoda queda
de um boeiro no Km 92 da BR 101,
próximoaomunicípiodéBarraVelha,
a Política Rodoviária federal, está
desviando o tráfego de veículos

pesados, pela BR 280 até o treve de
Guaramirim e pela SC 413 que liga
G�'amirim a Blumenau, passando
por Massaranduba.

AobraderecuperaçãonaBR 10 I,
segundo os técnicos do DNER

(DepartamentoNacional deEstradas
de Rodágem), deverá levar cerca de
10 dias para ser concluída, e

enquanto isso o
_

trânsito de
caminhões permanecerá impedido.

NaSC413,próximoaomunicípio
de Massaranduba, estão sendo
executadas obras de recapeamento
da pista, o que ocasiona a

in�lupção do .trânsito de hora em

hera. O agravante, segundo técnicos
do DER (Departamento de Estradas

Polícia Rodoviária está desviando tráfego pelaBR-280

de Rodagem), do Estado, é que o

tráfego pesado pode prejudicar o

trabalho de recuperação da rodovia
que já está adiantado, mas o asfalto

,

ainda é muito fresco, e com isso

pode-se tomar inútil o trabalho já
feito.
O trâsito está .impedido para

caminhões, na BR 101, nos do;
sentidos da rodovia e os motoristasJ
tem de extenderem 59 quilômetros l1'1
viagem. Os veículos pequenos têtrd
passagem pela '}O}, desviando

.:"�tráfego pela' estrada que liga os

municípios deBarra VelhaePiçaras.
a chamada rota do Sol.

.

.

Terceirizar
é a melhor.
alternativa

-

Em se tratandode terceirização
como estratégia de parceria, a

Malwee Malhas saiu na frente a

tempos.
, Há pelei menos uma década, as
unidades fabris em Jaraguá,
Pomerode e Blumenau, vem

experimentando positivamente a

terceirização de atividades em

diversos segmentos. e-"

A tendência atual do mercado
nacional induz as empresas a

tomarem iniciativas criativas. E
terceirizar atividades é uma das
saídasmaispragmásticas de nossa
atual conjuntura.

Os setores experimentados
refeitorio, reavaliação do ativo,
folha depagamento, fabricação de
peçasemáquinasetreinamento de
pessoal- já não são suficientes. A
Malwee pretende para ainda este

ano terceifizar outros setores da

empresa como transporte,
instalações elétricas,

.

guardas de

segurança e orientação do pessoal
ebirô decomputação,marcenaria,
etc.

TOLDOS JARAGUÁ
Agora em jaraguá do Sul, uma empresa especializada na fabricaÇão de

toldos comerciais e residênciais.
ConstruçOes têXteis para lanchonetes e pjzz�)J:ias: ete,

Solicite seu orçamento sem compromisso.
TOLDOSJARAGUÁ

"Qualidade e praticidade"
Rua 25 de Julho, 1480 - Fone 72-1498 ii!I1

'-,
" ,

PARA CONCORRER Basta você juntar. ·Cr$ 900.000,00 em

tickets e notas tiscais das Lojas e Supermercados Breithaupt e
trocar por. cupons a partir do dia 23/11/92.

DIA 27/03/93
2 AUTOMÓVEIS FIAT UNO MILLE

7'

52SORTEIO
20/02/93
2 BETONEIRAS IMA
2 FOGÕES DAKO

2 SEC. ROUPA MUEL'LER
2 PORTAS IMBUIA

2 CHUV; DUCHA CORONA
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