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Emprego

Mais de 3mil
carteiras de I
trabalho emp2"
o Sine (Sistema NJtonal

de Emprego), entregou maís
de 3 mil carteiras de
trabalho, durante o ano

passado e 466 nos primeiros
dois meses deste ano. A 3,5
anos só há um funcionário
do órgão trabalhando.
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Dólar
Paralelo
Compra............... 25.400,00
Venda................. 1:$25.650,00
Turismo

Compra........... . Cr$24.580,00
Venda ./ Cr$25.180,00
Oficial

Compra A .. ·····Cr$22.857,20
Venda

) Cr$22.857,30

TR

Poup ça
Índice '17/03 21,7387%

CUB
Valormédio...Cr$ 5.076.205,00
Variaçãodomês 23,25%
Salário minimo
Mêsdefev....Cr$ 1.250.700,00
Mêsdemarço.Cr$I.709.400,00

@
VÁAIG

Cargas e Passagens
Fone 71-0091- Fax 71-0363

I�D RPE®
.

. '4j A GERACÃO

WhDAMALHA

Porte pago
DRISe -lSR-
58 -161/813.736 Jaraguä do Sul, 20 de março de 1993 Cr$ 7.000,00

JoãoGhizzo quandoassinanoonvêniocomaAmvaliao ladodoDeputado UdoWagner

'JoãoGhizzo assinou convênio comAmvali

Municípios atuarão
commaisautonomia
o secretárío de Saúde daAcijs, onde disse como

do Estado de Santa vai acontecer a')
Catarina, João Ghizzo, regíonalízação da saúde,
esteve ontemem.Jaraguá na

_
microrregião da

do Sul. Ele chegou às ,_

-

_,

8h30min ' .

ir
Amvalt. O secretárío

e no pnme o -

,

d lsít garantiu que com o
comprormsso a VISI a, _-

_, ,

visitou o Hospital e
convemo assínado, OS

Maternidade -Jaraguá. recursos necessários

Em seguida reuniu-se deverão ser repassados
com a imprensá, na sede em uma semana, Ele

também comentou a

situação dos. hospitais
de Jaraguá do Sul, e

juntamente com o

deputado federal Udo
Wagner, declarou que o

Governo do Estado

deverárepassarrecursos
para socorrer os

hospitais,
Página 3

Uröanismo

Kleíne. quer
reconstruir

trevosda280
oprefeito deGuaramirim.

Victor Kleine.. está
contactando com a'

Superintendência doDNER,
em -Joínvílle, para que sejam
elaborados projetos de

reconstrução. dos trevos de
acesso da BR 280 no

município, Página 5

Comunidade

1 Migração: o
sonho vira

umpesadelo
Amigração desenfreada é

um dos maiores problemas
enfrentados pelo poder
público em Jaraguá do Sul ..

Favelização, aumento da
criminalidade e à fome são

conseqüências, se algo não
for feito já, Página 16

Cultura
e

Lazer
Nesta semanaMargit

Wagnercomentaolivro
"Amar é preciso", de
Maria Helena

Matarazzo: Bernardo

. Aguiar Júnior

apresenta o filme "Um
Sonho Distante"; e em
cartaz no eine
-Jaraguá, "Drácula", de
Bram Stoker.Página 8

FONE (0473)72-3200
TELEX 474 - 819

.

FAX (0473)72-0304
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. "A história de nossagente não pode fIcar só na
saudade". O passado só é importante se o seu tempo foi

.

bemempregado.
. f)

Barão de Itapocu

I Confira a história
Há 72 anos

-Em 1921, Anna Konopka, parteira
diplomadanaAlemanha, infonnavapela
imprensa a mudança de sua residência'
para a Rua Cecilia ( casa de Benjamin
Stulzer),
-NoSalãoMielke ( depoisLorenzen)no
lado esquerdo do Rio Itapocu, o dr.
ChristianoWelserproferiaconferência

sobre o tema de Confraternização
alemã-brasileira, mantendo COI�)_ os

brasileiros maior cordialidade,
respeitando as leis e trabalhar para o

emagrecimento do País. donde se

conclula que existia um problema de

integração IÕcaI entre os moradores do
local e os colonizadores.

Há 70 anos

-Em 1923, Theophita Magdalena,
comunicava a transferência de sua

oficina de costura para a Rua Coronel

Procópio Gomes, casa vizinha do sr.

Ruysam onde continuava a prestar
serviços- garantindo serviço bom.
-LeopoldoMahnIreanunciavaavenda
de uma carroça cornpleta, 2 cavalos e

arreios.
- A Revolução no Rio Grande do Sul
não estava totalmente debelada, pois,
ainda havia interrupção telefônica e

telegráfica do Sul do estado com Porto'
AlegreeoGovernadorjá anunciavaum
recrutamentoobrigatórioparaenfrentar
os insurretos.
- O dr. ,Norberto Bachmann voltava de
sua viagem à Alemanha e reassumia a

Delegaf.ia de Higiene e a direção do

Hospital Municipal de Joinville.:
-Jogavam as equipes do "TElITÔNIA"
e "PALESTRAITÁLIA", deRioSerro,
vencendo a equipe da freguezia local

pela contagem de 3XO.

Há 50 anos

- Em 1943, nascia um novo clube na

cidàdecoínumestranhonomedeQube

Guanjú.mas o redatordojornal € João
Crespo) explicava que poderia lembrar
JARAGUÁ mas também Guarajú que
era a tribo de Indios que dominavam às

margensdoGUAPORÉ,noatualEstado.
deMatoGrosso. No campoda ruaMal.
Deodoro (fundos), gentilmente cedido

pelo seu proprietário, sr. Francisco

Fischer,Além dapesca e caça, incluíam
o futebol ejáconvocavam seuscraques:

, Girola, Faustino,Borini, Pferch, Ervino,
Patrício, Nesinho, Lucindo, Leopoldo,

Kuehl, José, Ramos, Hilário e A1thoff.
Tito Espezim possuia a lista de adesão
ao novo clube, que prometiaserrival do
único clube local, a AA Brasil,
-Anúncio na 3- pág. do CORREIO DO

POVO, veiculava a firma
COMERCIAL LTDA, à rua Mal.

Deodoro, 210 em fente à prefeitura
Jaraguá , encarregava-se de questões
fiscais e comerciais e judiciais pelo dr.
Paulo Medeiros- defesas fiscais,
cobranças, contratos, organização e

constituição' de firmas- balanços e

quaisquer escritas comerciais.

Há 10 anos

-Em 1983, o dr. HUMBERTO PRADI
abordava pela páginas do CORREIO
DO POVO - Algumas consideraçQes
sobret&Dcos-porquealguémsevicia?
Citava o advogado criminal e professor
de direito penal, autor da festejadaobra
"TÓXICOS".
-Os conselhos Curador, Diretor e Fis
cal, da Associação AssisÍencial para
Idosos "LardasFlores" reuniam-separa
deliberação de vários assuntos,
constatando que das 1800 propostas

expedidas , apenas 136 retomavam
'

somandoCrS135.200ßOcontribuições
mensaise eraexaminado oProjetll idéia
para a construção do ancianato,
elaboradopelodr.RUBENSMEISTER.
A Associação convida o Eng" Moacyr
Rogério Sens, diretor técnico da
Eletromotores WEG, para Presidente
do Conselho Diretor, tendo em vista o

afastamentodosr.EwaldH.Boss,Tinha
então, um longo caminho a percorrer
que hoje é grata realidade

mgração: umpro ema ue todos

odesenvolvimentodospólos
econômicos, como é o caso de
Jaràquá do Sul, requer
especialidades e capacüaçõo,
na maioria dos casos, que
tornam ,impraticável a

.

colocação de muitas pessoas
nomercado de trabalho. Resta-

lhes então pequenos setores.Já
bastante explorados, como a

construção civil por exemplo.

Daídeve-separtir com ações
efetivas e eonscientisadoras

para bloquear essa migração
desordenada. Os homens

públicps ea comunidade deoem
ter coragem, determinação,
mas acima de tudo' oontade
políticapara que isso aconteça
efetivamente. Chega a ser

ultrajante a lentidão de ações
deste tipo, de sorte, que só se

trata o caso com paliativos,
sem combater diretamente o

�umor malígno.
\1',É uma oerqonha.que 'ainda

n�1? se saiba, nem

su��erficialmente, qual é o fluxomiJatório de Jaraguá do Sul,
principal ponto; para conter e
evitar o problema

,""" �'\
,;tdades observaram um

{t: crescimento relâmpago e

A
fi; causador deproblemas sôcios-

j/ econômicos, como desemprego.
"'_ favelização; au,ento

da

Cons� ...:rçao Fe- criminalidade, etc. \. '

;A'anteodireito, '�

elementa ,áe ir e vir para Nãosepodeçulparas �oas
qualquerculadãobrasileiro.Por que chegam, pois também� las
isso não é possível impedir a são vítimas de um sistema ue

chegadadepessoas, masédeoer 'as obriga, de certa forma, a
de cada um evitar que muita buscar sua subsistência a

gente não tenha o direito a melhor maneira possível, mas
uma vida digna. Além do que por outro lado é o próprio
umaprovidênoia neste sentido sistema que as impede de
é urgentemente necessária, sob conseguir isso.
penade secriarum caos urbano,
como observa-se em grandes
centros. O que começa a

acontecercomJaraquâ doSul é
o mesmo que opaís assistiu em
SãoPaulonadécadadesetenta
e o estado acompanhou em

Joinville. Pólos industriais de

porte elevado, essas duas
a@'

Reminiscências
o "Graff
Zeppelin"
sobre Jaraguâ

Oswaldo Beims liberou mais uma de
suas notáveis fotos, do tempo em que a vida
era franca e risonha. Elamostra aí ao lado
o�e do dia 01-1�-1936, às 9 horas

quando o dirigível passava pelo Vale do

Itapocú e se dirigia pàra São Bento do Sul.
Esta é a infom18�o anotada.

Foi um acontecimento que mobilizou
toda a população; contudo, poderia ter

passado em outras ocasiões.
Pelas pesquisas que levamos a efeitonö

semanário "JARAGUÁ", de propriedade
de Sr. RICARDO GRUENWALDT e que

" circulou de 19-02-1934 até 31-12-37, com
edição n" 192, aqui nesta então vila recém
emancipada- Da edição n" 20, de 23-06-34,
pag.l, esse confrade punhaumPLACARD
na Avenida Independência que hoje é
Getúlio Vargas, desde 5- feira a noite, onde
se achava a redação, noticiando a

maravilhosa viagem do dirigivel à Buenos
Aires, fazendo o inteiro teôr do telegrama
que o jornal recebera:

"DoDr.Edmer,comandantedoZep- ,

pelin, o nosso periódico recebeu

telegrama urgC!nte, comunicando que
faria todoo possivelparadarao povo de

!) Jaraguá ocaslãq de ver a bela aeronave,
genial invenção do Conde Zeppelin".

Recorda-se a propósito'que entre os

muitos inventos do periodo de 1881-1900,
do século, XIX, sobressaia o alemão o

CONDE FERDINAND von ZEPPELIN

que, em 1898 construía o aparelho voador
que recebia o seu nome e assombrou o

mundo.
O semanário CORREIO DO POVO,

�pondent�::guáafuma
�Truppei & Co. ( ed, �70/

�Il W, Litchfield, pres da

GoodyearTire ' ubberCo. edaGoodyear
Zeppelin Co {>ration, passava do
transatlântico"

\'mtan�" pMa
o dirigivel,

por ocasião de su gada aos EEUU de
New York (ed. 6, 1931). '

O "GrafZeppel' ltambémerautilizado

para. fins de pesqui Estavam previstosJaneiro o dirigível ZEPPELIN e seguia três etapas de vôo ses ndo os técnicos,
para o Norte.. A firma Truppei & Cia., de cadaumcom8.000-10. !okmA)primeiroSãoFranciscoestavaencarregadadevender vôoseria ao redordasei do MatoGrosso
passagens e encarregava-se da remessa de

e Amazonas. O segundocorrespondência; 400 pessoas ficavam a
espiral sobre o Mato ' e o terceiro

disposição do "QFaf Zeppelin" para �um vôo sobre os Estados Ri.'oGrande doancoragem. De Friedrichshafen até Sevilha
levava 20 horas e de lá seguia paraCadiz,

Sul, Paraná, Santa Catari

��
e São Paulo,

CabOVerde(llhas),Fernando'deNoronha, �:;4e;.ses,p��maio de 1

13�6
(Ed. 749/

Pernambuco e Rio, onde

fazia�ôo A edição n" 799, p. 6, g35 noticiava
panorâmicos e, em caso de mau tem , o

Zeppelin faria algunias evolut:. se re a
que o dirigível Zeppelin f a n" viagem
para a America do Sul, so [( comando do

cidade e retomava a Pernamb co. Dil�is '

capitão Pruss, t<f"mente 1 !}dO, e em 19-
de2-3 dias, seguia para o Norte, passrndo 09-35 atravessando o Atlâriticopela 100-
'sobre a desembocadura do Rio Amazonas,
TrÍlúdad, Jamaica, Havana-Cuba, onde vez, chegavaemFri�hshafen, recebido
pousaria e seguia a Lakehust e voltariapelo

com aplausos ( Ed. 801, p.8, 1935.)
AtlânticoNorteatéFriedeichshafen. Carlos .. !ritt von-Jaraguá

- 03/93
•.(' -,

também acompanhava esse dirigível: o

dirigível "HINDENBURG", fazia o vôo

sobre o Atlântico, fazendo a travessia até

Lakehust- USA-, em 112 horas, viajaria a

Buenos All-es e de lá à Sevilha,lcom escala
no Rio de Janeiro, ( Ed. 492/1928).

Naed S33/1929eranoticiadaachegada
ao aerôdremo de Lakehust, depois de um

belo vôo sobre o Atlântico.
No dia 18-05-1930 vinha ao Rio de

[ I
'

I

�, ..==-
·A1ta Tecnologia

,

em matérias-primas
para alimentos

Fone: (0473) 71-2277 -Jaraguá do Sul- sc
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Co/una Botar)
J) Ética umprincípio que não temfim:
Marcàda para dia 23/03/93 às 19:30 horas na ACyf$ o lançamento da

campanha de ética para escolares. Com apoio da Secj5taria Municipal, que

pretendemosatingir as 51 escolas de rede

muniCi�pal'
e .estarão desenvolvendo

o tema com os alunos. Irão ser selecionados os mel I es trabalhos; que poderão
ser em qualquer forma de expressão para veiculaçã . na imprensa local a partir do
mês de maio.

Alguns objetivos 'desta campanha: �,
1- Valorizar a família sabendo que as imperfeições em cada núcleo familiar

podem e devem ser corrigidas através' do esforço de cada membro;
2- Estudar com afinco e dedicação a fim de preparar-se para uma efetiva

participação política, econômica social, assumindo já e agora, um papel de

f liderança em sua espera de atuação; .
.

3- Exercer o dir�ito de selecionar es�culos que a mídia divulga e não se

deixar manipular pela má

prõpagand1;
,

4- Valorizar a pessoa humana a ser ais sensível às suas reais necessidades;

_

5- B�sc.arafelicid.�d� e o direito de

.

r feliz desde que esta busca e este direito

,
ao prejudiquem o proXlmo; "

" 6- Não admitir nem fazer concessões em termos. de comportamento;
7- Respeitar os princí.pios da ética nas áreas social, política, econômica e

cultural;
8- Não aceitar suborno nem tentar corromper a quem quer que seja sob que

pretexto for.

,

" Afirmamos que assim querendo, assim fazendo, assim 'procedendo,
teremosum paismaís justo,umanaçãomaisdigna eumBrasil mais honrado

para felicidade dé todos os que habitam esta Terra."

2) Reconhecimen
O maestro Ricardo Feldens

agraciado em nossa última r

ttReconheeimentol'rofissionalpor
-

do Sul; Parabéns!

Profissional
convidado especial do nosso clube; foi
nião dia J6/03/93, com o troféu de

içasprestadosa comunidadedeJaraguá

t �� '\ ,,: ""��:\ �,,�_.""! �!.
, J' "J', • ; ....:'.�J :)lJIJC ',.:1_" ·�·I·.,,',� '... t..� .. t :

�-:. '\ .� .� .�. i.�' z, :') .. :.''';; L', I .� '1" J

Estado vai libetar recursos aos hospitais

Ghizzo
�

" ,

conceruo

.'

assina

•

com Amvali
Jaraguá do Sul - o o secretário João, Ghizzo,

secretário. de Saúde do manteve contatos com" os
.' Estado, João Ghizzo Filho, prefeítos de cada rmmícípío,
esteve. ontem em Jaraguá para ouviras reivindicações
do Sul, para a instalação e necessidades. "De acordo
oficial dá secretaria na com o que foi estabelecido
Amvali. Trata-se do pelogovernadorKleinübing,
programa de regíonalízação os recursos que foram
da saúde, que vai solicitados pelos prefeitos
possibilitar a solução .dos deverão ser agendados para
problemas, relacionados à omêsdeagosto,masoscasos
área, com màis rapide� de . urgência serão

"Após assinado o convênio e n c a m i n h a dos
com a associação dos individualmente, para

municípios (Amvali), os avaliação e imediata
recursos serão liberados e liberação", destacou Ghizzo.
devem chegar num prazo
de uma semana, declarou o

secretário João Ghízzo.
.

.Jaraguä do Sul e região, �
a 8ª, entre 18microrregiões
no total, que assina este

convênio ..Durante a visita

Hospitais

o secretário João Ghizzo,
também visitou os hospitais
de -Jaraguä do Sul e

Jarag . iiMerece fste Empreendimento.
,ial

I
.

.

" ,

NDOM,íNIO A PRECO DE CUSTO
I

• TERREN CENTRÁL COM 1.111m2
EM rocz LIZAÇÃO PRIVILEGIADA (Rua Max Wllh.lm)
.2 APA AMENTOS POI:t ANDAR .

. • QUAD A DE TÊNIS .

• SAU
• PISCI A (ADULTO E IN,FANTIL)
• PI:.A ·ROUND.

L

�SPAC�MERTO
A�. Trompowsky, 165
Florianópolis - SC

RES�RVAS PARA AQUISiÇÃO:

.... ENGETEC CREC/934..J

Imoblll"rl. - Eng. Civil FONE 72-2679

ENGETEC
Rua Cei. Procóplo G. de Oliveira, 285

\) Jaraguâ do Sul - SC

constatou as dificuldades

enfrentadas. De acordo com
o deputado UdoWagner, e o

. próprio secretário, está se

buscando" necuraos do
Estado para amenizar as

díftculd'ades , "Estamos

equacionando o' problema
com .0 governador e dentro
deuns dez dias acredito que
já se terá novidades

positivas quanto a isso",
declarou Wagner: A dívida
dos hospitais é de 4 bilhões
de cruzeiros e, Udo anunciou
ainda a vinda do governador
KleinübingàJaraguá do Sul
no dra 15 de abril,
juntamente com todo o seu

secretariado, para atender
toda amícrorregíão, além de
São Bento do Sul,' Rio
Negrinho e Campo Alegre.

UM CARRO SEDUTOR
'- -NOVO ESCORT GHIA

>c--

r: � VENHA CONHECER DÉ PER�
� MORETIl, JORDAN

Jaraguá do Sul, 20 de março de 1993
-�_ __ - _ ,-_ .-,-� _. c--.-.-__. Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Corrida contra o tempo
Há 18 dias no cargo; o engenheiroEliseu Resende mostra-se

em dificuldadespara montar sua equipe e mais ainda para
elaborar um programa.

O novo ministro da Fazenda só conseguiu tornarpúblicas
idéias inconsistentes e generalizadas. Não existe, até o presente
momento, nenhuma equipe econômicapara executar qualquer
tipo de 'plano, genérico ou detalhado.

Os agentes econômicos estão atuando como se disputassem
uma corrida contra o tempo. O comportamento do ouro, dólar,
ações e veiculasmostra nitidamente que osmercados estão

desconfiando do governo, com relação à divida intema de nosso

pais: ativos reais, como carros, já estão sendo negociados com
-ágio. As especulações com dólar e ouro no entanto, não devem

epntinuar, pois o Banco Central tem U'!Ül reserva bastante
confortávelde "verdtnhas";« "douradinhas" em seu poder.

Eliseu está numa sinuca de bico. A ansiedade dos mercados
só amenizará se o engenheiro apresentar um plano consistente.

E essa tarefa é infinitamente mais diflcil do que a de compor
uma equipe competente.

Esclarecimento (do Plebiscito)
O que as campanhas estão tentando impâr aos

telespectadores?
A formação de opinião pública com vistas ao pelebiscito de

21 de abril está estrapolando:
- Ospresidencialistas estão mostrandona sua telinha

imagens de váriosparlamentaristas que mudaram seu voto.

- Osparlamentanstos çomparam o funcionamento do seu

sistema ao de um clube de futebol.
'

.

- E osmonarquistas afirmam queo Brasil só manteve sua

.
"unidade politica" após a independência graças à monarquia.
Afinal de contas, o que pretendem os monarquistas,_

parlamentaristas e presidencialistas?
.

A) Esclarecer a opinião dos brasiléiros?

B) Buscar o voto-custe o que custar?

C) Fazer uma lavagem cerebral no povão?
D) Uma tetapara mamar?

E) Nenhuma das altérnativas anteriores.

[PMF
A regulamantação do IPMF ( Imposto Provisório sobre

Movimentação Financeira) deverá estar aprovada pelo
Congresso Nacional em aproximadamente 60 dias.

.

As instituiçõesfinanceiras querem cobrar US$ 0,12por cada
operação de dedução do IPMF. A Receita Federal acha que os

bancos não precisam serpagospara recolher o imposto. Os
estudos que foram apresentados ao governo no meio da semana'

-

sugerem a indexaçãopela UFIR (Unidade Fiscal de Referência)
do 'recolhimento diário do IPMFpara evitar prejuízos ao caixa
do Tesouro.

Vase1 Imobiliária

Centro Comercial Carlos FredericoV�
R..WalterMarquardt,623·sala 7·'on.:(0473)72 0153
Protocolo nO 0748'91/8·78 I Jaraguá do Sul·SC

G

Sine intr inedia contrataçõe
Jaraguá do' SulL"'/ Sine

(SistemaNacional
.

'l'mpregos),
informou q .%ú';ante o ano

pass�� m requeridas 3.468
carteiras de trabalho, entre novas
e renovadas- média de 289 por
mês, ou 9,6 por dia. Neste ano, ao
todojá foram feitas 466 carteiras,
somente nos doisprimeirosmeses
do ano. O maior problema do

órgão é a falta de pessoal, de

acordo com o responsável pelo
Posto do Sine em Jaraguá do Sul.
Arno Benetta.

Ele disse que a três anos e

meio, só há um funcionário do

órgão e que a Prefeitura Munici

pal de Jaraguá do Sul, colocou
uma pessoa a disposição para que
o atendimento, que é precário,
seja feito.

. Bolsa de emprego
O Sine também faz a

intermediação entre empresas e

trabalhadores, para o

preenchimento de vagas, e que

pode servir de parâmetro para se

Mercado de trabalho

VERIOlMOÇ10
-

.....

_MIJA0
UODA

.

SEMPRE
Para homens e mulher s de bom gosto

analisar o índice de pessoas que
não conseguem arranjar emprego

. \
na cidade. "No anôçiassado 2.633
pessoas ínscrever��-se para
1.198 vagas que foram��ertadas,
mas apenas '1.025 \�\foram
admitidas", declarou Ar�. Isto
significa que cerca de 39% das

pestoas que procuraram o órgão,
preencheram 85,5% das yagas

ofertadas. 1.608 pessoas não

conseguiram emprego através,do
Sine.

Neste ano, em janeiro e

fevereiro, conforme os números

divulgados, 428 pessoas já
inscreveram-se no Sine, à procura
de emprego, mas somente 124

foram admitidos nas 2 ..2 vagas
ofertadas

Avenida Getúlio argas, 55

Marcelo Luiz (produtor e locu r), Mayra Guimarães
(locutorae contato), Val�rioGo s(locutorecontato),
Paulo Fernandes (locutor e c denador), Sidenei
Adriano(programador),Edvaldofl itor), AlbjnoFlores
(locutor),OdairBerti (locutoreapr entadordoStudio.
Atualidades), Tim Francisco (re r e redator),
Lindolfofcontato),ElianeSilveira ( atecomercial),
Fernanda (secretária), Amarildo Po celli (técnico),
MariaAp" de Souza (colaboradora), sé Wodzyn�
(diretorproprietárioj.Arybertol.éoß checktdírétor
proprietário) 'e Waldemir Luiz Fre rger-(diretor
proprietário).

Otime

- -Giseie
Francener
./

Garota
-Studio92

Vende
Casa de alvenaria - c/125m2 - Vila Nova.
Terreno - cl 450m2 - Vila Nova.
Terreno - cl 1056m2 - Vila Nova.
Terreno - cj 48.200m2 - Rua Walter

.

Marquardt
02 churrascarias equipadas - Centro

.Panificadora e Confeitaria- - Rua Walter

Marqtlar� .'
Chácara - cl 1.�OOm2 - Rio Molha.

Aluga
Sala'comercial .;: Rua Domingos
Sanson
Salacomercial-Rua JoãoJ.Ayroso
Sala comercial - Rua José
.Emmendoerfer
l.telefone
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Profissão médica
Notícia sobremedicina/saúde

sempre deu ibope. Quer diga
respeito a novas descobertas //(/

área da medicina, com muitos

aparelhos sofisticados - que nem

sempre podem ser usados nos

paisesdeterceíromundo, inclusoo
Brasil, pois as condições sócio-
econômicas do /lOSSO povo não

permitem, ou seja, as exames são
/caros, os aparelhos são

comprados emdólar (não existem
subsídios governamentais) - e a

previdência social no país já
'morrell, sófalta enterrá-la (o que

é lamentável).

#Querdiga respeitoànegligência
médica. Sabemos que errar é

,\ humano, porém osmédicos lidani
diretamente com vidas, pos isso

são visados. E acho que devem
estar sempre bem preparados
tecnicamentepara nãoerrar; não
devem errar. Outras áreas lidam
indiretamente, engenheiros -

quando cai um viaduto, ou tim

aviãopol'falha técnica -juizes, que.
condenam erroneamente o réu à

penademorte, etc,porémnonos1.0
sacerdócio C! relação é direta

efeitosocialé imediato.
-

Na presidência da Al

priorizei não só elevar o no e

desta entidade, aproximando-a
comunidade através depales
de utilidade pública e "da s

,

clínicos de sáude" em pr a

pública. Dei ênfase à cult "a

médica, através de montagem de

,;biblioteca médica na nossa

Associação, assinaturas de
revistas médicas, palestras,
jornadas médicas, 'etc. Se na

pessadasolicitei iruermedia do

presidente da Acijs, sr. v: ente

Donini,para termos setedi fano
de abono de ponto, q ando
estivermosparticipandod. ventos

científicos, congressos, e .. Todos
os custos elevados, dOI e entra

umaremuneraçãoadeqi da.para
podermossempremellf rarnosso
atendimento.

Enfatizo que ép 'Sívelmesmo

depoisdeum exame rdiolôgicoo
pacienteviramoi r.Eainãovai
nenhuma culpa profissional
médico. O doent

'

ardiológico é

muito lábil- está em agora emal

depois - paden' fazer trombo
embolismo (, rrame) com

facilidade. Gei' tentesãoidosos.
Acontece com

renome. São os

rofissão. Ma estamos sempre
igilantes.

./

(; isto é um retardo comum e

passageiroe que logoengravidarei.
- Sínto-me constrangido com

esta situação e estou até servindo

de chacota para os colegas de

caserna, e se dentro de mais dois

anosvocênãoengravídar, daremos
este casamento por terminado.

rompido.
- - Essa sua imposição não me

aflige em nada, pois tenho certeza
, que e�. pouco tempo o nosso filho
estará chegando e com ele a

salvação deste casamento que
ainda vai alcançar �s �das de

ouro e até mais.
- Jáestá fazendo dezoitomeses

do prazo que combinamos e nada

de sua gravidez. Não esqueça que
falta sómais meio ano, havendo o

risco do rompimento, que aliás já
é coisa mais do que certa.,

- - Esperoque issonãoaconteça,
mas se suceder já seí o que, vou

,

.; , ...

.j. N'-

ldrbamzacao

.

om amorte Kleine quer reconstruir(Conclusão - parte dialogad _

PorJoséCastilhoPinto

�""evos de acesso da 280'

/

- Hoje Atamos completando • I

três ano�e casados e jä fizemos ninguém se p'_;�cupe, nem

de tu� .pa.ra vir um filho. mas mesmo você, pois� cairei na Guaramirim- O prefeitomu- entroncamento com a mesma
nada (ae você engravidar, e sei bobagem do suicídio, vou morrer, nicipal de Guaramirim, Victor rodovia.,qU��ãO sou o culpado disso pois sim, mas de pouco em pouco,
no peste pré-nupcial que fiz fui -Nestadata- dtsse-lheomarído Kleine, está mantendo contatos O Chefe de Gabinete da

julgado apto em tudo. com aqueladureza prôpría da sua comadireçãoregionaldoDNER, Prefeitura, Ernesto Emílio
- - Ora. meu amor, você sabe profíssâo-, estáfazendodoisanos em Joinville, para que se elabore Meirinho, infonuou quejáforam

que já fiz vários exames doúltimoprazoquelhedeieagora um projeto de reconstrução e entregues à Biblioteca Pública
especializados. que estou sob desfazemos este casamento que ajardinamento dos trevos de Municipal, o álbum de fotos e
'g so tratamento e os médicos já dunl cinco anos e sem filhos.n oro

acesso principal e à localidade de volumes encadernados de
que me assistem garantiram que - - Tudo certo, meu querido -

,

Guaramiranga,naBR280. Kleine publicações, do períodorespondeu ela dirigindo-se para o

quarto de casal onde colocou em também quer a construção de administrativo de 89/92. Agora
duas malas seus melhores trajes outro trevo ou rótula, no início da eles fazem parte do arquivo
e outros objetos de uso, e foi rua 28 de agosto, onde há um histórico do município.
residir no mais chique e famoso
bordel da capital.

- Estou com um sentimento de

culpa arrasador e vou busc�
aonde está - disse o esposo. que
a seguir partiu para o Lupanar
onde já encontrou o sogro e os

cunhados, mas nãohouve jeito de

fazê-la voltar para casa.

- - Fui uma esposa modelar,
mas meu marido não reconheceu
isso. Agora sairei daqui sómorta.
e falaceu dali um ano vitima de

noitadas, alcoolismo' e,

principalmente, de um horroroso
abatímento fisico emoral causado

pela cruel atitude do marido, e

assim cumpriu a promessa de

morrerde pouco em pouco e sair

do bordel só mesmo com a morte.

Verão é tempo de se lambuzar com
o melhor sorvete destasparagens

,

Marechal Deodoro,819

****

HOTEL 8SU4SO
106 APARTAMENTOS E SUiTES,

( COAf FRIGOBAR, TELEFONE, AR CONDICIONADO, ,

TV A CORES).: '

. _'
,-

SALAS DE CONVENÇÕES
-

E CONFER�NêIAS.
Restaurante panorâmico com cozinha internacional
e.toäo o conforto de um Hótel quatro estrelas.

Av. Getúlio Vargas, 52-5 Centro
Chapec6 - Santa Catarina

Fone/Fax: (0497) 22-4444 ' Telex: 492.289

Spézio & Cio Ltdo
Serraria e serviços de trator

Madeiras para construção e servícos de trator
com profissionais especializados

Rua João J. Ayroso, 772 - Jaraguá Esquerdo
Fone 72-0300

Jaraguá do Sul - SC

Sônia Beatriz Henn

�. .Advogada
o

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97
10 andar - sala 02
Fone 71-6410

I'

Visite a ?1e?líe1tJ'}t -' .Z)� &Z'� e conheça as mel-hores

soluções em revestimentos cerâmicos, melois e louças scmitárl�cite um pré-orça�ento pelo
telefone: 71 4411 ou ven�a con�ecerp�ente noss�s instalações: R. Reinoldo Rau,787 -"__.

Transfopme o seu BANHEIRO num ambiente V.I.P.

Jaraguá do Sul, 20 de março de 1993
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.Gm:.z llU,·.xC3 S.A. :ND.C(!lL. E AGRICULT •

CGC/la' NI! 84.430.636/0001-63

Senhores Ao
í

on i ntraa ,
. _ ��.LAT<'UO ?A_ Jú;}.::!q:_e.T . �!-9.

Em cumpr-í.men'to às di�l1osiçõeo Leeai�: e Eetpt,utáriaa, eubme t.enos a apreG:i ,_
o de V .SIB., o Balanço l'a�imonial e Demonstrações Financeiras,

referente ao �xerc{cio sooia1 encerrado em 31 de derrrrbro de 1992. Pe,. �ecelllos ao inteiro dispor dos �nhores Acionistas para quaisquer

esclar:cimento nece���i�_�_�_��� ��_Su1(.::;C)_�_:_2_�[._�ç.o_��e. __�'J�:_� ADIl.?2;IS:RAÇ�:__ --,,: . -,- _

D;.:"\1'ÇC PATIlIIl.'OI'iIAL El/CE.l1RADO EM 31 DE DEZE1;:BRO DE 1992 '\
(em milhares de cruzeiros) "
1991 :PASSIVe �

CLttCUJ:.A1TTE
'iôrne-õedores
Salários e.Enoargos
Imposto de Renda a Pagar
Obrigações Tributárias
Instituições Financeiras
Frétes a Pagar
Dividendos a Pagar
Contas a Pagar

EXIGtVEL A LONGO PRAZO

ATIVO
CncULA.'iTE
DisPõi:iibi_l�
Bens NUIllerarios
Depósitos :9a.ncérios a Vi.sta

Aplicações Liquidez Imediata

1B
.. ·)_Q).·)2�.

.

407.424
�32:"662.
319;613
55.149

Direitos Realizáveis
Dup1iCã."täs a Receber
Provisão P/�evedores Duvidosos

Cheques em Cobrança
Estoques
Adiantamentos Operacionais
Aplicações Financeiras
Outros Crédi�oa .

Despesas Exercíoios FUturos

RE!�VEL j. LOX(}O P�ZC
. ,

Emprestimo Compulsorio Eletrobras
Depósitos Judiciais

E_tRMANENTZ_
Investimentos
Imobilizado
Depreoiações Acumuladas

TOTAL DO ATIVO.

18.496.005
10:ÖJ2.994
(385.S77)
2.088.319
4.493.061
347.104-

1.771;752
95.0]9
53.613

137.412
12í:-Ü3
16.239

.l���8.253
927.957

61.720.533
(26.460.237)

55.22�.094

DEIl.tONSTRA9ÃO DO RESULTADO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Deduções das Vendas
RECEITA OPERACIÖN4L ttQUIDA
Custo dos Produtos Vendidos

LUCRO. OPERACICNAL BRUTO
.

Despesas Operaoionais
Com. Vendas

1992

72 • 936 .745 .

(7.3::>2.124-)
65.608.021
(48.268.963)
17.339.058
(20.704�438)
(10.234.982)
(3.383.246)

, (8.938.875)
.

2.113.214
( 260.549)

(3.365.380)
1.348.433
(1.903.610)
(919.023)

(4.839.580)
(7.543)

(4.847.123)
1,82

Adm:i.Jiistra:t;ivas
P'inanceiras
Receitas Finance1ral?
Outras Despesas Operacionais

,< LUCRO OPIRACIOHAL r.tQUIDO
Receitas Não Operaoionais
Despesas Não Operacionais
Correção Monetária de Balanço

LUCRO (PREJUIZO) ANTES IMPOSTO DE RENDA
Provisão para Imposto de Renda

LUCRO (I'REJUIZO) DO EXERctCIO
Lucro (Prejuizo) por ação (Cr$)

1.440.676
.

..l.�-'Õ88
4.819
36.821

2G7.44e

1.1)1.58'8
496.954
(20.807)
113.892
506 .382
16.420
2.341
5.594
10.812

� 1.6_...?..J2

16.239

_ª-J_1�_.·523
387.036

4.125.939
(1.767.452)

- h�.O_2..d..l§

1991

6.733.212
(606.411)

.6.126.801
(4.956.376)
1.170.425
(768.299)
(626.259)
(267.547)
(259.034)
403.895
(19.354)
402.126
11.209
(14.974)
(220.192)
178.169
(31.778)
146.391
0,33

ATIVO CIRCUL.\,NTE· 1992 1991

No inicio do exercício 1.440.676 199�J46
No final do exe�c!eio 18.!_�.Q3 • 429 1..440.616

Variação 17.462.753 1.241.330

PASSIVO CIRCULANTE

Nb início do exerc!éio 1.211.658 140.294
No f'ina1 do exero{oió l6.567.� 1.2;tl.6�
Variação 15.355.367 1.07L364

VARIACÃO DO CAPITAL CIRC. LtQUIDO 2.107��86 169.��6

Jaraguá do sú:L(Sa), 12 de Jl8rÇo de'1993
Edeltraut :Bauer Gumz Lirio Utech

Diretora PresiQente Diretor Pr�Ind

Edeltraut Bauer Gumz
Presidente

Reiner Modro
Vioe�Pre8idente

Empresas coligadas e Oon1lrol84aa
Diretores e Acionistas

.

Instituições Financeiras

P�IMONIO LiqUIDO
Capital Social:
Reserva de Capi tal
�õrreção Monet. Oapital Sooial
Inoentivos Fiscais
Doações e Subvenções
Ações em Tesouraria
ReeJPbolsadas a Acionistas
Reservas de Lucros
Reserva Legal
Correção �onet.Esp.Art.3R Lei n2
Lucros (Prejuízos) Acumu.l8dos

TOUL.DO PASSIVO

cio do ex.rc10io
l'arcela de Lucro Inoorporada ao Capital
Gratificação à Diretoria

.

Correção Monetária
Corr.ção�net.Especial Lei n2 8200
Luoro LíquidO do Exe�{cio
?rejlÚzo Líquido do ExercíOio
Dest�ação do Lucro Líquido:
R.serY'a Legal
Dividendos

.
.

Absorção d� Prejuízo:
Reserva Correção Monet. Lei nR8200/91
Reserva Legal
SALDOS NO fINAL DO EXERCtC!O

16.567.025
6.984.377
3.651.990

1.350.957
1.657.796
95i.5:Qu

_

31.895.692
2.646.000
JO.1l3.969
29.882.924

8Õ.670
150 •.375
184.404
(184.404)

8200

1
I

226. 183
(20. )17)
(u. '79)

2.281. 38

�STRAÇlo DAS ORIGENS E APLICA OES DE RECURSOS �

1992
6.354.260
(4.847.l23)

.�

ORIGENS ::JOS RECURSOS
lucro" (prejü!zo) do Exercício
respesas que não afetam o CircUlante:
Depreciações dO'ExrcíCio
Correção If.onetária do Balanço
Prov.p/PeiI'das Aplicações em Ouro
Baixa �ens e Direitos do Permanente

. �umento do Ex:!givel a Longo Prazo

Consti�uição Reservas de Capital
correção !o1onetária Itens CircuJ.ante

AF'LICAÇOES DOS RECURSOS
--Gratificação a Diretoria
Ações em Tesouraria
Dividendos Propostos
Aquisição do Permanente
Aumento Realizáve1 a Longo Prazo
Aumento do Capital �Ü'cuiante

DIRETORIA:
Nelson Eichstaedt
Diretor Pesq/Desenv.
CONSELHO DE mrrNISTRA.cIO

Heinz Bf1,rtel Dietrich H.". Hufenuess1er
.

Seoretário Membro

1.808.156
919.023
29.521

1..648.591
6.763.056

-26.727
6.309

ß.354.260
1l.679

4.114.022
121.173

2.107.386

Vit&rio litair. Lazzaris
Diretor Adq/rinanoe1ro

,.

.

"-

1.211.658
608.485
205.0l8
31.778
93.906
77.435
77.755
22.279
95.002

�

�.321 .

i
2.987.459
441.000

2.1 7.215
2 84.925

58
12.232
15.000
(15.000)
137.561
123.898
13.663
226.683

4.202.1J8

1991
51.315
(35.293)

90.840
3.029

146.391

(7.320)
(22.219)

226.68)

1991
54l...ru
146.391

148.798
220.192
3.819
14.975
3.258
6.500

543.93}
15.000·
22.279
321.054
15.634
169.966

HeiJ1Z Bartel
Diretor Controle

/

Del:t'ino :Bruch
Técn.em Oontabilidade ..

.

-CRC-SC n2 9434
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Matutando
Isto? jamais;

A diferença entre a eficiência da iniciativa e o imobilismo da

administração pública em geral não está na capacidade Oll

incapacidade de seus mandatários. 1\1(/..; sim, nos objetivos
traçadospelosmesmos e os resultados a que sepretende chegar.

Enquanto na iniciativa privada o objetivo é produzir o

máximo com o mlnimo, não tendo oIdministradorpreocupação
com a sua continuidade no poder, na administraçõo pública é ,

em geral, a continuidade no exercicio do poder, que está em

primeiroplano. Opartidopolítico nopoder querperpetuar-se e

o próprio administrador, norma/mente, aspira a outro cargo
eletivo.

Sendo esta a pritneira preocupação, as leis e medidas

tomadas devemfavorecer este objetivo, ficando o real interesse

da nação, estado ou

=
ia legado a segundo plano. É isto

que chamam, erroneamen depoliticaltNa verdade, isto tem

outro nome). '

.

Você duvida daquilo que afirmei?! Contesta? É um direito

seu. Contudo o que disse posso provar. Só um exemplo, basta!
Você já ouviu falar em reformafiscal?

Sabe-se que a administração pública gasta mais do que

arrecada, gerando-se, assim, o "famoso'ídéftcit público. Na

administração pública afonte de receita são impostos. E como

o déficit público precisa ser zerado, a arrecadação precisa ser
ajustada às despesas (ou vice versa), ou seja, impostos e

despesas precisam ser e uiparados.
Ogovernofederalvi e,por isso, nacontingência deprecisar

promover uma reforma seal. Jogou-semuita conversafora e a

tãopropalada reforma cal nãopassou da criação demais um

imposto, sobre os cheq s, de "efeito cascata", onerando ainda
mais o bolso do contib nte e alimentando a inflação.

Sabe-se que oproble a na arrecadação não é afalta de tipos
de impostos, e sim, o euesso, que incentiva a sonegação. Por
outro lado, o caminho que os recursos percorrem até serem,

finalmente, aplicados é longo e moroso, alem de oferecer o

perigo, sempre iminente, de entrar num "desvio ".
. Uma reforma tribu triapara ser reforma, a meu ver, deveria

conter, pelo menos seguinte:
Primeiro, reduç do número de impostos. Facilita II

fiscalização, evitan a sonegação e a super-tributação.
Segundo, unific os impostos. Não haveriamais imposto da

união, imposto do. estados e dos municípios. De um mesmo

impostoomunicí o-ficariacom umaparcela, o estado com outra

e a união com ora.

E,
.

terceiro, nverter o fluxo dos impostos. O arrecadador

seria omunici ia que, nafonte, reteria suaparcela, remetendo
o restante ao todo. Oestadoporsua vez tiraria aparte que lhes
cabe, enviando o restante à união. Essa medidafaria com que a

cobrança dâ impostosfosse mais eficiente e a aplicação dos
recursos aru cadados mais imediata.

Mas qu I a chance de uma reforma destas ser aceita?

Nenhuma. or quê? Ora, onde ficariam a barganhapolitica na
distribuiçã de verbas, o serviltsmopolítico, a manipulação de

verbaspa fins eleitoreiros?
.

Simple ente, desapareceriam.
Por issä criar um novo imposto, sim! Fazer uma reforma na

Informática no comér6io

Lucro e rapidez no atendimento
(fone73-0260), Sr.Mauriciode

Fíoríanópôã ,.0 }2 Simpósio () Carvalho (ex-Compusis
Catarinense �utomação Sistemas) que entre outras

Ed. Isabella
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira

�
4 aptos por andar (122m2
cada)
Vistapanorâmica,
piscina, play-ground,
churrasqueiras, salão de
jogos, salão de festas, 2
elevadores, águaquente,
antenaparabólica,
portões eletrônicos.
* Financiamento

garantido pela CEF em

até 20 anos
*Poupança
superfacilitadapela
Construtora &

ll1corporadoraJaraguá

·0

CONSTRUTORA E INCORPORADORA
.JARAGUA LTDA.

RuaCeI. BernardoGrubba, 246 - Fone (0473) 72-0014 - 71 -0347

comercial, visando apresentar
,as últimas soluções a nível

nacional para a automação de
lojas, postos devendas eoutras
atividades do comércio.

Presente no evento o diretor

da INFogUE INFORMÁTICA

novidades aproveitou para
trazer a nossa cidade toda à

tecnologtade códigosdebarras.
terminais PDV [Ponto devenda)
eprogramasque possíbílítam'a
informatização desde uma

pequena 'loja a um grupo de

empresas interligadasadiversas
filiais.

A INFOQUEpossui também

programa próprio para a

ínformatízaçâo de Postos de

vendas de malharias. que

permite a total automação na

emissão de notas fiscais aos

clientes de excursão que nos

visitam frequentemente.

-"] ..

A qualidade
e o requinte
dometro
quadrado
mais
econômico
de Jaraguá

.

do Sul.

ChiIrrascaria RÁVANELLO
\ ..

Almoço ejantar

�
Oferecemos Buffet com:

21 Variedades de verduras 01 Variedade de carne ao molho
06 Variedades de quentes 01 Variedade de peixe
03 Variedades de carnes

. 08 Variedades de sobremesas

Jaraguá do Sul, 20 de março de 1993
.

Cr$ 65.000,00
Aceitamospedidosparafestas
epagamentos antecipados.

Churrascaria PAVANELLO
Rua: Joinville

fone (0473) 72� 0883

Jaraguá do Sul - Santa Catarina
Estacionamento com garagem

.() ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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..'. (Gente.
__��_;."'��-(� 136 págs.)

Amar épreciso
Sexóloga, socióloga,

especializadaem terapiadecasais,
a autora se vale de seus vinte anos

depráticaprofissionalparaanalisar
e redimensionar os encontros é
desencontros amorosos. Com o

subtítulo de.Os Caminhos para
uma Vida a Dois, Maria Helena ..
mostraquenãohá fórmulasprontas
para construir um bom
relacionamento. Oserhumano tem
que enfrentar o medo do
desconhecidoepassarpor todoum

processo de aprendizado na base
doensaioedoerro. Ptocuraraquilo
quemata suafome,sejaeladeamor,
sexo, de companheirismo, do que

,
for. É fundamentalque cadapessoa
tenha consciência desses

ingredientes, doqueestábuscando,
Da sua fé_rmula pessoal. É como

fazer um bolo: quando se faz um
bolo pela primeira vez, pode-se
errat" nas medidas. Ele pode não
crescerou ficarsem graça. Como

tempo, você ajusta a receita,
acrescentanovosingredientése seu
bolo vai ficando mais saboroso. É

.

natural fazer isso, até porque; ao
longo da vida, nossos gostos,
nossos valores, nossas

necessidades vãomudando.
O livro descreveas várias fases

do amor, explica as crises, as
.

separações, as relações
extraconjugais, eensinaatéabrigar .

de forma construtiva, Otimista,
MariaHelenamostraqueépossível
fazerdavidaadoisumaexperiência
deprazer e intimidade.
PorMargit Wagner

�\
-i1I1ODAS

CALÇADOS PARA
TODA A FAMÍLIA

Av. Mal Deodõró,'i!J3
Fone: 72-3585

(3el3eli�.
_ CALCADOS

Av. Mal. Deodoro, 319
Fone: 72-3985
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_ Wdeomania

Por Bernardo Aguiar Jr.
Hobby Video

Um Sonho Distante

único e verdadeiro amor para
sempre. Este filme sediferencia de
seus inúmeros predecessores,
entretanto, pela violenta carga
erótica,peloponto devista interior,
pelo seu estilo visual, pela trilha

.

sonoradeWojciechKilar,bemcomo
pelo 'célebre diretor Francis Ford

Coppola, Gary Oldman, como

Drácula-WinonaRydercomoMina,
uma inocente inglesa, a paixão de
Drácula- Keanu Reeves - como

noivo de Mina-. e o excelente
AnthonyHopkins comóoprofessor
VanHelsing, caçador de vampiros.

.

"Drácula'é um delírio visual, foi
filmado em 77 estúdios, e custou

nada menos que US$ 45 milhões
mas valeu a pena. Vejam!

Programação
Quinta- 18/03/93-
20: 15- Filme Pornô
Censura 18 anos
Sexta- 19/03/93-
20:15- Drácula de Bram Stoker
Sábado- 20/03/93-
20: 15- Drácula de Bram Stoker
22:15- Filme Pornô
Censura 18 anos

Domingo- 21/03/93- .'

20: 15- Drácula de Bram Stoker

Segunda -22/03/93
Sem programação
Terça- 23/03/93-
20:15 - Drácula de Bram Stoker

.
Quarta- 24/03/93-
20: 15- Drácula de Bram stoker

Tom Cruise e Nicole Kidman
estrelam uma aventura romântica
aclamada pela crítica e dirigida por
Ron Howard.

Este épico de tirar o fôlego tem

itúcio na costa oeste- da Irlanda, em
1892. Joseph Donnely, um pobre
empregado de uma fazenda, decide
fazer justiça a um opressivo senhorio.

,invés, disso, acaba
a mpanhando a filha do senhorio à
A rica, em busca de terras.

e ando em Boston, consegue um

lugar para morarem, enquanto prova
ser um boxeador nato. Mas seu triunfo
tem vida curta: ele e Shaimon são

jogados na rua num frio amargo. Suas
brigas acabam revelando os

verdadeiros sentimentos de um pelo:
outro.

Separados por uma virada do

destino, Joseph' vai trabalhar numa

estrada de ferre, até que a passagem
de um trem o faz lembrar de seu

objeti o original- de vir para a

Améri ,,: possuir sua própria terra,

E Oklahoma, eles se

reenc tram e redescobrem seus

sonho I e' aventuras de grandes
.

poro ções, que a WNeN Rádio
chama e "o melhor filme de Ron

, rácula" ( Bram Stoker's

Drácula) do consagrado diretor
Francis Ford Coppola, tem seu

.

roteiro <iliginal baseadonoromance
clássico de BramStoker, de 1987.
A trama em linhas gerais, é bastante
conhecida- um mito tradicional: o
carismático vampiro Drácula troca
a Transilvânia porLondres, atraído
por urna jovem inocente que é como

.

por milagre a sósia perfeita da
mulher que amara quatro séculos
antes. Sua busca: Juntar-se ao seu

HOjE

- um épico maravilhoso".

II

�m���
ESCOLA OE NATA(ÃO

.

II

II
..

'�..
Rua Preso EpitdciiFPessoa, 1081
Fone - 72-1862 �

Nataçãopara todas as
'tdades durante o ano inteiro.

Jaraguá do Sul, 20 de ma.I'ço de 1993
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Trocoude
idade no dia
14 a

encantadora

jovem Orjana
Bartei,
estudante do

segundo ano
de Direito da
FURB. É filha
de Osnildo

(Aurea
Maiochi)
Bartel, da
sociedade
guaràmirense.

C ENTER BURGER
ão sírio, sucos naturais

epetiscos e�abotados com o carinho

\ de qu . entende do assunto
A . Mal Deodoro, 819

\

Rua � rBreidumpt, 92 (defronte ao
Beira Rio Clube de Campo)
Fo,.e (()473) 72-2598
\ Jaragu4 doSul- SC

�I�-----ll

/

!WIZ

.... o
Thiago
No dia 23 dõ mês passado nasceu no Hospital Santa Cruz de Curitiba, o
menino Thiago de Campos Schmöckel, pesando 3,450 quilos e medindo 49 -

centímetros. Ele é filhodocasalEdilson (Maria deFátimaCampos)Schmöckel
e pertence a segunda geração das famílias de Rubens ( Maria Hyg410 ) de
Campos e Evaldo Schmöckel ( In' memorian) e Edil Guerra Schmöckel.
Parabéns aos pais, avós e à irmãzinha Thamilde.

Grau em Comércio Exterior
'Colou grau em Comércio Exterior a jovemAdriana AparecidaMurara. Ela
é filhado casalRafael (Loreta Junkes)Murara.A formaturaebaile aconteceram
no dia06 na sociedade Harmoni�aeClube 31 de Julho respectivamente,'
na cidade vizinha de Joinville.

Errata

Ana Paula Bonilauri Nivea Goedert

Na ediçllo ,,°3.734 do dia 11., de março fora,,, invertidas as

legelldas dosfotos deAliaPaulaBonilauri eNivea Goeden: Pelo
erro illl'obllltário estamos republicalldo asfotos para corrigir a
faBla. A ambas as j01'ellS e aos leitores dojOTllal apresentamos
nossas escusas.

Aniversariantes
da semana

Dia19/03 -Alfredol.ange.Renato
José Wunderlich. João Carlos
Lange. JoséBruner, PaaloRoland
Unger, Eneas Neto Fernandes e

Rafae/Kienen.

Dia20/03 - Inocêncioõilva,Cecília
Benetta, José Watzko, Mi/da F.
Schatze. Araci Winter Schmist,
Nelson Lipinski, Paulo Roberto
Bauer,LaérciaMuller;Marleneõ.
C. Pan tein eSorayaMasimann,

Dia 21/03 - Renilda K. Beck.Elio .

Zanotti, CéliaRodrigues.Manoel
Henrique Karam e Josiane

Schroeder.

.

Dia 22103 - Nair Elza Horst
Cassuli, Roberto Keiser., AUda
Mannrich,Guidol'tutjer,Rogério
ÚJeWe11.ElianaZ. Vieiraiiodrigues,
Edir Marquardt, Amazilda
Margarida Lenzi Leitempergher,
IiseKrüger, IvoneKarsten. Karin
Krüger Rubin; e Ronaldo

Kôhntopp.

Dia 23/03 - Herta Henschel

Marquardt, Marli Hasse

Gustafson, Wilson Roberto

Schãffer, Mauri César Raduenz,
PaulaLuziaSteilein.MariaMueller
Holler. Marcia J. Cizeski, Leoni

.

Buzzi,AdrianaCláudiadosSantos.
JoséZózimoPereira. SandroJosé
Krause, Jerri Luciano Klobunde•

. Sandra Rosângela Henn, Maria
LúciaHomereIstegodeAlmeida,

Dia 24/03 - Franklin Fischer;
RigobertoBehling, Lisete Veloso
Rosa. Leonida K. Sasse. Osnildo
JoséNeitzel,MoacyrSilva (Cilo),
ElvioSouzaBelderraineGraziele
JaquelineFugel.

Dia 25/03 - João C/áudioBraga.
NormakdúllerdaSilva.JoséMiguel
Campestrini, ValérioKasmierski,
RosaneSasse.Adelmarbdaxliggen
e GerharâRoeder.

( DOMAS)
Para quem deseja voar alto

Rua Preso Epitacio Pessoa, 820
Fone (0473) 72-0294 -Jguá do Sul

RuaReinoldoRau,632
Fone: 72-1599

oestilo dos ..

(� )__e_ne_g_o_t_ti_�_e_í_cu_l_o_s

.- .
.

roxlmos anos.

Av. Mal. Deodoro, 930 -'Fone'71-0499
Jaraguá do Sul - SC

Jaraguá do Sul, 20 de março de 1993 09
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CP-Classificados·

VENDAS

LOCAÇOES.�

Deodoro,141

Terreno - cl 450m2 na VilaRau
Terreno - de16x50m, no Lot. Meurer, próx, ao Juventus
Terreno - de 14x28m no Lot. Vila Romana, bairro Vila Nova
Terreno - cl 700m2, prox, a Faculdade
Terrenos - Loteamento Marquardt
Casa de alvenaria - na ma Arduíno Pradi, cl 126m2 e terreno de 12x32'

.
Casa de alvenarlavc/ 160m2, cl terreno de 480m2, próx. a Igreja S. Judas Tadeu
Casa de alvenaria - próx. ao Hospital Jguá, e! 140m2 e terreno cl 700m2, cl 30m de frente

Apartamentos - Ed. Jguá cl 3 dormitórios (grandes)
Apartamento - próx. àWeg I, cl 130m2
Casa de alvenaria - c/2 pisos, cl 160m2, em terreno de 14,5x30m

Olerta Especial
Chácara - cl 80.000m2, em Shroeder I, a 12km do centro
de Jaraguá, com 3 casas de alvenaria, 6 lagoas cl peixe, 3
cavalos manga larga, 10 cabeças de gado, criação de

ovelhas, codornas e tipos de aves variadas, há também ·0
cultivo de árvores frutíferas variadas e milhares de pés de
palmito.

CRECI 0914 - J

VENDE
Casadealvenaria-com26Om2,terrenoc/350m2,
Rua Antonio Teixeira Jr.

Cas�dealvenaria-comI40m2,terrenoc/420m2,
Rua Alfredo C. Mayer

"

Casa de alvenaria - com 140m2, Rua Onélia

Horst, emVilaLenzi.

Apartamento - com 250m2, Ed. Athenas

(mobiliado, 2 garagens)
Apartamento - com 194m2, Ed. Carvalho(O 1

garagem) cl parle financiada.

Apartamento - com 135m2, Ed. Eldorado, cl
parte financiada

Apartamento - com -144m2, Ed. Barão do Rio
Branco
Terreno - com-I.739m2, Loteamento da: Barra.

Terreno-com652,50m2(14,50x45),RuaEmma
Ziernann, próx. ponte do Grubba
Terreno - com 600m2, Rua JoãoPicolli.
Mini chácara - com O 1 casamista, terreno com
4.496,Rua AleixoDellagiustina.
Chácara - com 25.000m2,emGaribaldi.

ALUGA
Saia comercial - el 10m2, rua Bernardo

Dornbusch, depois da entrada do Baependi.
Sala comercial - cl 70m2 rua João Marcatto;
esquina cl a rua Jose Fontana
Sala comercial- com70m2,RuaReinoldoRau,
l° andar

l�

LOTEAMENTOS

Loteameto.
Juvénbts
LOTES COM ENTRAdA\ + �

FiNANCiAMENTO'
VENdAS: CHAlf IMobiliÁRiA

FON f. (047:7) 71 ... 1 500
, -

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

JARAGUÁ DO SUL - SC .

Jaraguá do Sul, 20 de março de 1993Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Spézia
PAssatGISPointer - preto "" 31

€h�vetteSL - azul 87
HelmallGL - verde 86
BelinaHL- azul r•·•••••••••••••••••••••••••83

CO!:.-celIIL- branco 83

OpalaComodoro4p -cinfl : B3
F-lOO0 -cinza il ? 82
PassatIS-cinza ::· 80
CorcelL-.branco 76

sca l300-azul : 72
.

antanaCâ-lp-cinza : 85

scortL-bege . , 84

otos .

IénéréXT600 - branca 90
CI ..

Ih \.

I
G-125-verme a 88

CÔ-125 -vermelha :.85·
ML-125 - vermelha 88

Agrale27-5 "EX"En'lF0 - amarela 92

Agrale 27-5 "E"End�fo - preta 91

SPéZii Automóveis.

Esd. corni - Rua Joinville, s/n .

Fone D473) 71-9032 .

Ed. resido - Rua Guaramirim s/n
Fone (0473) 73-1003 - Vila Nova

Moretti, Jotden
& ibo Ltda

I .'

.

EscortXR3 - brànco : 91

VeronaLX-vérmelho , 91

veronaGf;'�. v.erdemet..
; : 90

DelRey a-verm.per 88

DelRey .: ia -preto , 90

VersailllsGhia - dourado 92

prêmioV-branco .
:

<:n

/
/

Av. Mal Deodoro. 158 - Fone 71-1777

Joroquó do Sul .

Automóveis
.�
.'

'.

, .. .I<" .\.' _.
- .. ,_'_ . - ......

HP a
.'

Monza SUE - bordômet.. 92
VeronaLX - azulmet.. 90
GolCL - preto 90
EscortL - azulmet.. ; 89
UnoS-branco 88
UnoCS - branco 87
MonzaSUE - vermelho : 86

Chevy500SL- branca : 86

MonzaSL/E-bege e 84
F71000Diesel-prata : 82

Voyage S - dourado 83

Motos
DI-180Z-branca , : 91
TDR-180-branca �.: 89
CBX-750F -branca 89
XL- i 25 - vermelha : 87
CB-450 TR - azul 87
CG-125 -branca .: � 87
DI-180N - branca 87
Monareta "vermelha 86
CG�125 - vermelha -:-:., 85
Monareta-azul. : 85

.

Monareta- bege : , 85
RX-125 - preta 83

HP Automóveis
(defronte a Lukisa

'Rua Reinoldo Rau, 433 - Fone/fax
(0473) 72- 1353

Mimecar
MonzaSUE 1.8 -azul... : :89

,.

MQnzaSLlE2.0 -azul ; : 88

Pampal.» branca ,'
86

ColBX - branco 86

Gol Svbranco : 82

Fusca 1200-branco 63.

Brasilia-branca : 79

Belina -branca ;.: 86

o

Jar��á do Sul, 20 de março de 1993 -e
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Menegotti
Kombi-bege : 90

Goi CL - bege 91

SantanaCl> vermelho , : '; 88

GolCL-branco , 89

SaveiroGL - cinza 91

SaveiroCL-prata 92

VoyageGL - cinza 89

ParatiCl.vcinza 90

ParatiGl.Svcinza : : 86

QuantumCG-preta 86

QuantumCL - branca .. 90

Apollo i.8GL-azul. 9l

EscortGL-cínza � 89

EscortXR3 _ cinza , 89

ChevetteDL - cinza .. : 91

MonzaSUE - preto 88

KadettSUE - vermelho 89

.

..

.. Menegotti \Ie(culos 5 A

Fone 72-0499 - 720378
Av. Mal. Deodoro, 930 - Cx, Postal412

JAVE.L
Veículos novos
IempraOuro4p : vermelho

IempraPrata4p : , branco

TempmPráta2p : : roxo

TernpraPrataZp , azul
IempraPrata4p verde
IempraPrata4p azul
ElbaWeekend2p ie : , branco

ElbaCSL4p : azul

UnoCSL4p , azul
Fiorino L5 : branco

Veículos Usados
Santana GLS - cinza 91

Apollo Vip-vinho , : 9l
Parati GL 1.8 - azul.. 90
UnoS - branco : 89
DeIReyGL-azul : :: 89
ESCOItGhia - vermelho 88
Belina GL - dourada 86
Belina II GL - dourada 8'4
PrêmioCS 1.5 -maITom. , : 89
UnoMille-vermelho ., 91
147 c- branco ;�84
Fusca 1300 - bege , 81

I
!
\

Jaraguá Veículos, Peças e Serviços'
Ltda�

.

Ruq João Zapella, 214 - Fone 71-2111
11Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OFERTAS�--------------------------�.�.----------------------------------------------�

Supermercados
Vitória

. �� @ ��llJJ oo©��w �
(J '.
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Reinoldo Rau, 37.

ANd WElcOME lO Hollvwoodl
. ,

�.
.

Ofertas da seme a

Margarina DeUcata 500 gr -Çr$16.800,00
Creme dentalKolJlnos bco..•..90gr -Cr$ 11.900,00
Sabonete Lux Suave.•.•••.....•.•100 gr -Cr$ 4.900,00
VinhoDuelo tinto garrafão...•.•..51ts -Cr$59.800,00
AmacianteBabySoft.••...•....•...•21ts -Cr$ 27.800,00
Massa VitÓria..•.......••............

�
...l kg-Cr$12.800,00

Ervilha Quero.••.......••...•....... í200gr -c-s 6.800,00
Pepsl-Cola; � L.litro-Cr$10.900,00

�

SalsichaSeara. Kg-Cr$ 33.900,00
Linguicinha SantaFé Kg-Cr$19.800,00
Açúcar Portobello 5 kg-Cr$ 59.900,00
Açúcar Portobello l kg -Cr$ 11.980,00
TrigoDonaBenta 5kg-Cr$ 45.900,00
TrigoDona Benta. 1 kg -Cr$ 10.300,00
Feijãopreto Vdória. 1 kg -Cr$ 8.900,00
Far. demand. Engenho Velho.1 kg -Cr$l0.900,00
Café Vdória 500gr -crs 29.800,00

FrangodaGranja. Kg-Cf$19.980,00 ArrozMesa Farta eMai$a. 5 kg -Cr$ 37.900,00
CervifPBudweiser lata -Cr$ 12.980,00 Shampoo Lorys 500ml,-Cr$12.900,00

Ofertas váUdas do dia 16/03 à 20/03/93, ou enquanto durarem os nossos estoques.

.-Safari t-'1I
,

\

Caça - Pesca - Camping - Náutica -_ Esportes
Distribuidordos produtos.

Rossi - Tramontina - Yannes -

=Taurus - Marinez - Cobra - Umbra
CBE - Tokio - Tupy - Kanxa
Baita

_

- Grilon - Hobby - ces �
PreçON N'.per eNpeciaiN' ii

viNta ou á prazo (1
Av. Mal. Deodoro, 583.

Tels. (0473) 72-1389 e 71-8135.

TRAMONTINA

, Jaraguá do Sul, 20 de março de 1993
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Terrenos
Terrenos em Piçarras, a beira rio cl 4.185 e outro e! 420m'

(ancoradouro)
Terreno tia Rua

JOãoti
Ayroso, 600 cl 522m', cl casa de madeira

(Rota da Malha); ,

'

Terreno de 15x30 na ,1�ua 313 - Centenário (imediações do Zonta
da Marechal)
Terreno na Rua Marina Frutuoso cl I.%Om'
'Terreno na Rua Amazonas cl 1.120m'
Terreno na Rua 207 (Jguá Esquerdo) c,1 412,50m' cl casa de
madeira
Terreno na Rua Guilherme Wackerhagen (Vila Nova) cl 18,�0 x
35,52 (638,28m')
Terreno na Rua Guilherme Wackerhagen cl 16x36 (572m')
Terreno no Loteamento Ana Paula II (pró':' escola) cl 14lÕ7

(796m'),
'

Terreno na Rua 732 cl.8.994,02m' (Loteamento Liodoro

Rodrigues)

II, Casas,
.

Casa alvenaria 701/1' -, Rua PedroWinter, 219 (lateral da Walter

Marquardt) ,

Casa alvenaria lOqm' - Rua Rodolfo Sanson (toda murada) - (Ilha
da Figueira)

�.r
.

Casa alvenaria (e construção) Rua Rudolfo Lessmann cl 480m'
cl terreno de 90 ,I' '

Casa alvenaria (enl construção) cl 170m' lateral da Rua 5 Prefeito
José Bauer (Rau)
Casa alvenaria cl 220m' cl terreno 600m' Rua Mal. Castelo Branco

(Schroeder)
Apartamentos,

Edificio Caetano Chiodini cl 147111� + garagem
Edificio Schiochet cl 156m' semi-mobiliado
Edificio

SChi�et,
cf. 156m"

'

Lotes Financi os '

. Loteamento a PaulaIll (residenciais e comerciais)
Loteamento o Cristovão

COndOmínio�.
léias (Empreendimento Classe A)

Loteamento capulco ua Praia, de Piçarras
Lindo Terreno .

Situado aprox, a 5km do centro, çj boa água no terreno e 2 casas

excelente estado ci 14!700m'

Chácara'
Chácara no Rio Molha cl 97.975m· cl ribeirão

!.' , TerrenoComercial
ai Deodoro, cl 3.000m· "

fErn".}! eencimentos Imobiliarios Marcatto
I

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

-
- -

-

�
AvMal.Deodoro. 1179

I·
I
I
I
I'

L _ _, - J

Compra eVende
--
...

72·1136

residente na rua Victor Rosenberg.
etil Vila Lenzi, nesta cidade. filha do
Alcides Antonio da Silva e Sebastiana
Maria da Silva -

EDiTAL N° 18.967 DE 12.03.93 ,

ADILSON CÉSAR DEMATIIE E
SIRLI�I CRISTINA I'EI>ROTTI

EI�, brasileiro, solteiro. laborntorista,
natural de Jaraguá do Sul. domiciliado
e residente na ma Francisco Zacarias
Lenzi. 355. em Vila Lcnzi, nesta

cidade. filho de Hilário Dcmathc c

Madalena LJbú Demaíhe -

Ela. brasileira. solteira. do lar. natu
ral do Jaraguá do Sul. domiciliada e

residente na rua Marina Fructuoso,

244, nesta cidade. filha de Albano
Pedroni e Marilene Lúcia Pedroui -

EDITAL N° 18.698 ,DE .15.03.93

Cópia recebida do' cartõrto de

-Guaramtrlm, neste estado.
DALTON LUIZ CIIICATTO E
ADRIANA APARECII>A

SIQUEIRA
Ele. brasileiro. solteiro. comerciante.
natural de Trombudo Central, neste
Estado, domiciliado e residente na

ma Garroué Tavares de Mira, 39.,. em
Guaramirim, neste Estado, filho de
Heintz Roland Chicatto eMaria Isolda
Chicatto -

Ela, brasileira, solteira, comerciante,
natural de Jamguá do Sul, domiciliada
e residente na rua Rodolfo
Hufenuessler, 390, nesta cidade, filha
de Zilda Siqueira -

•

EDITAL N° 18.699 DE 15.03.93
CLOVIS JOSÉ ALEGRI ,E
ROSILENE STOLF

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de

administração, natural de Rio dois
Cedros, neste Estado, domiciliado e

residente em Loteamento Rosá, em
B81'1'8 do Rio Cerro, nesta cidade,
filho de Tiburcio Alegri e Angelina
Elodia Alegri -

'

Ela, brasileira, solteira, do lar, natu
ral de Timbó.: neste Estado,
domiciliada e residente na rua Fridá
Piske Krüger, 80, em Barra, do

.

Rio
Cerro, nesta cidade, filha de Armelino
Stolf e Adelia Stolf -

EDITAL N° 18.700 DE 15.03.93
JAIR QlJELIN DE LIMA E
ROSEMERI BRIDAROLLI

Ele, brasileiro, solteiro, escriturário,
natural de Lagoa Vermelha, Rio
Grande do Sul, domiciliado e residente
na rua Trindade, 500 em Santa Luzia,
nesta cidade, filho de Orides Quelin
de Lima e Iraci da Cruz Lima -

Ela, brasileira; solteira, costureira,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na ma Rio de Janeiro,
153, nesta cidade, filha de João
Bridarolli e Mafalda Sacht -

EDITAL N° 18.701 de 15.03.93
JACKSON STEIN E IARA
REGINANERI
Ele, brasileiro, solteiro, comerciário,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente na Av.'Marechal Deodoro,
429, apto. 206, nesta cidade, filho de
Élio Stein e RelindaKlinkowski Stein
Eia, brasileira, solteira, bancária,
natural de Witmarsun, neste Estado,
domiclliada e residente na Av.
Marechal Deodoro, 429, apto. 206,
nesta cidade, filha de Osvaldo Neri e
Ivonete Neri

natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na rua Emílio Stein. 167.

,

nesta cidade. filha de Jurandyr Neves
Coelho e Hedwig Malewschik Coelho

EDITAL l'í0 18.()93 DE 10.03.93

Cópia recebida do cartório de

Guaramlrim, neste Estado.
JUARESJOSÉBEBEREELIANE
DENK
Ele, brasileiro, solteiro, 'eletricista.
natural de Guaramirim, neste Estado,
domiciliado e residente em Rio

Branco, em Guaramitim. neste
Estado, filho de Juvenal Beber e'
Gertrudes Degasperi Beber -

Ela, brasileira. solteira, industriária,
natural de Massaranduba, neste
Estado, domiciliado e residente na

ma Henrique Fernando G. Milke,
Il9, em Vila Lalau, nesta cidade,
filha de Carlos Denk e Etelvina
Raimondi Denk •

EDITAL N° 18.694 DE 11.03.93
Luís CARLOS MALHEIRO E
NOELI CORDEIRO DE SOUZA
Ele, brasileiro, solteiro,

-

motorista,
natural de JaraguádoSul, domiciliado
e, residente nama João Planinscheck,
774, fundos, nesta cidade, filho, de
Valdemar Malheiro e Alciera
Ziehlsdorff Malheiro "-

Ela, brasileira, solteira, do lar, natu
ral de Paranaguá, Paraná, domiciliada
'e residente na ma João Planinscheck,
774, fundos, nesta cidade, filha de
Gilberto de SouzaeDoraliceCordeiro

EDITAL N° 18.695 DE 12.03.93

ILMAR BAUMGARTEL E
ROSANE GREUEL

'Ele, brasileiro, solteiro, servente,
natural de Pouso Redondo, nesta

Estado, domiciliado e residente em

Rio da Luz II, nesta cidade, filho de
Alfredo Baumgartel e Regina Sasse

Baumgartel -

Ela, brasileira, solteira, do lar, natu
ral de Jaraguá do Sul, domiciliada. e
residente em Rio da Luz II, nesta

cidade, filha deWinoGreuel eRenilda
Krüger Greuel»

EDITAL N°-18.696 DE 12.03�93
JOÃO BERTÃO DE PAULA E
MARLENE DASGRAÇASSILVA
Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro,
natural de ,Pitanga, Paraná,
domiciliado e residente na ma Victor

Rosemberg, em Vila Lenzi, nesta

cidade, filho de Marinhö Pereira de
Paula e Olimpia Brisida da Silva -

Ela, brasileira, solteira, do lar, nam-
<;) ral de Pitanga, Paraná, domiciliada e

EDITAL
ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de Títulos da Comarca de

Jamguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc. ,

Faz sabera todosquanto este edital virem que se achamneste cartórioparaProtesto
os Títulos centra:
AdaIberto Mayer - Rua: Rlbeirio do Molha . NESTA

Auto Mecânica Ltda - Rua: Gov. Jorge Lacerda, 600- NESTA
',Gerson Krutzsch - Rua: Reinoldo Rau.168 - NESTA

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a
devida intimação, faz por íntennédio do presente edital, para que os mesmos

compareçam neste cartório na rua Arthur Müller, '78, no prazo da lei, a fim de.

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

referidos protestados na forma da lei,-etc.

RMNI Jamguá do Sul, 16 de março de 1993,
ÁUREAMÜLLER GRUBBA. Tabeliã, eOficiai de Protestos de Titulos.

l' -
"

Pr(?clnmas de casamento

Margot Adélia Grubba Lehmann,
oficial do RegistroCivil do 1° Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de
Santa Catarina, Brasil. faz saber que
compareceram em cartório, exibindo os

documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar, os seguintes:

EDITAL N° 18.689 DE 09.03.93
ANTENOR ANTONIO
GIOVANELLA E ODETE
CARDOSO

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário,
natural de Rio dos Cedros, neste

Estado, domiciliado e residente na

ma Luís Piccoli, em Vila Rau, nesta
cidade, filho de Nelo Giovanella e

Maria Giovanella -

Ela, brasileira, divorciada, do lar,
natural de Ribeirão do Salt�a�ó,
neste Estado, domiciliada e residente
na rua Luís Piccoli, em Vila Rau,
nesta cidade, filha deManoel Antonio
Cardoso e Ana Cardoso -

EDITAL N° 18.690 DE 09.03.93
ADEMIRSTREBEE ROSEMERI
KREUTZFELD
Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente em Rio da Luz I, nesta

cidade, filho de Victor Strebe e Elidia
Strebe -

Ela, brasileira, solteira, lavradora,
natural de Jaraguádo Sul, domiciliada
e residente em .Rio da Luz I, nesta

cidade, filha de Lourival Kreutzfeld
e Avani Koepp Kreutzfeld -

EDITAL N° 18.691 DE 09.03.93
WILSON NATALICIO DANA E
MARLENEODERDENGE
Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natu
ral de Corupá, neste Estado,
domiciliado e residente na rua Afonso
Nicoluzzi, em-Vila Rau, nesta cidade,
filho de Leonildo Dana e Hilda Boldt
Dana -

Ela, brasileira, solteira, costureira,
natural de Taió, neste Estado,
domiciliada e residente na maWalter

Marquardt, nesta cidade, filha de
Mateus Oderdenge e Salete

Oderdenge -

EDITAL N° 18.692 DE 09.03.93
FERNANDO JOÃO JANSSEN E
ADRIANA NEVES COELHO

Ele, brasileiro, solteiro, eletricista,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente na Av. Getúlio Vargas,
�59, nesta cidade, filho de Roland

Leopoldo Germano Janssen e Lagny
Branca Meneghin Janssen -

Ela, brasileira, solteira, professora,

Clube Atlético Baependi
EDI1'ALDECONVOCAÇÃO

-Pelopresente edital, ficamconvocados todososAssociadosPatrimoniais do
ClubeAtléticoBaependi, à fim de se reunirememASSEMBLÉIAGERAL
ORDINÁRIA, em sus Sede Social, sita à rua Augusto Mielke, 466, nesta
cidade, no próximo dia 29 demarço de 1993, às 19:30 horas em primeira
convocaçãoou às20:30horasem segundaeúltima covocação, e01l1qualquer
número de associados presentes, para tratarem da seguinte:
ORDEMDODIA:
10, _ Apreciação do relatório, prestação das contas daDiretoria e parecer do
ConselhoFiscal, referentel!oexer�20 - Outros assuntos de interesse --=Cfedade.

Jaraguá_dp Sul, 26 de fevereiro; 1993.
� CLUBEA"TLÉTICO BAEPENDI

.

ReinerA. Wiele
Preside;,te

E. para que chegue ao conhecimento dc
todos, mandei passar.o' presente edital.
que será publicado pela imprensa e em

cartório, ondeserá afixadodurante 15 dias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CP ClassificadosI'
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,_ FIAT 1"7
Vende-se, ano 84/85 em ótimo
estado. Tratar 72-3024.

SÓJORNAIS
Assinaturas dos seguintes

jornais:
Folhada São Paulo
Estado de São Paulo

Folha Mercantil
DiárioCatarinense

Jornal de Santa Catarina
Assinaturas/Anúncios

Fone 72-0887.

ORAçAo A SANTA CLARA
Para conseguir uma graça:
Oh! Santa Clara que seguiste o

Cristo com tua vida de pobreza e

oração, faze que entregando-nos
confiantes. é previdência dó Pai
celeste, no inteiro abandono,
aceitamos serenamente tua
soberba vontade, Amém. Em
seguida, deve-se rezar 9 Ave
Marias, durante 9 aias, acendendo
uma vela por dia. No último fazer 3
pedidos, sendo 1 de negóCio e 2

impossíveislquando atendida, a

pessoa deve publicar essa no

vena essas instruções no jornal de
sua preferência, para que todos
tomem conhecimento dela.
Glória

SP2
Vende-se ou troca-se veiculo SP-
2 ano 73. Tratar na rua Joinville
após ponto comercial turistico cl
Gilberto Angela.

VENDE.sE
Veiculos Fiat 147 ano 78 e Opala
Comodoro80. Tratarfone 71-3157.

MOBILETTE
Vende-se, marca Caloi. Tratar na
rua José Narloch, bairro Ana
Paula, na vidraçaria Cristal.

MOaiLETE86
Vende-se, ano 86 e uma 88. Tratar
75-1238.

.

VENDE-SE

Máquina de lavar roupa Write

Westinghouse automárica. Tratar
na rua Irmão Leandro, 800.

VENDE-SE
Garelli 90. Tratar no Estadão
Lanches ruaWalter Marquardt, em
frente a Marisol.

VENDE-SE
Jodode copa novo. Tratarfone 72-
3995.COMPRO

Terreno próx. aocentro. Tratar71-
0353. VENDE-SE

Carrinho de bebê. Tratar fone 72-
2202.

FREE2ER
Vende-se, de 280 litros, vertical.
Tratar 72-0444 cl Nara. LlrnpocVENDE.sE

Fábrica de sorvete com 4 frezzers,
4 carrinhos e estoque. Tratar na
rua Erwino Menegotti, 414.

VENDE.sE
Máquina overloque 3 mil pontos.
Tratar fone 71-6043 .

VENDE-SE
Video game. Tratar na rua Max

. Doering, 111.
Limpeza e

conservação Ltda.
- Serviços de zeladoria
(escritórios, fábricas,

bancos, lojas, jardins, etc.)
O serviço que I,ara sita

organização é incômodo, é
nossa especialização.
Consul te-nos sent

compromisso
Rua Jo� Emmcndocrfcr, 679
Fone 7.J-3809 - J�uá do Sul

VENDE-st;
Casa Píti�t\r do local, casa de 9x12;completa, �rCr$25milhões. Tratar
fone 72-1 �23.

CG-125
Vende-se, ano 89. Tratar na rua

José Emmnenderfer, .19 fone 71-
4322.

.

MESA ESTAMPARIA
Vende-se mesa de estamparia cl

jogo de quadros. Valor Cr$ 20
milhões. Inf. fone 73-0798, cl
Rogério.

VENDE.sE
Máquina piassar frango. Tratar na
lanchonete do Pedreiro, na Vila
Progresso, em Guaramirim.

\fEJ'15l:.sE
Carrinho de bebê. Tratar fone 72-
0683.

TERRENO
ALUGA-SE CASA
Procuro casa pequena pl alugar,
pago no máximo Cr$ 1 milhão.
Contato fone 71-3847 cl Marli no
hor. comercial.

KOMBI76
Vende-se, ano 76 e um sítio de 40
morgos cl casa. Tratar na rua

Walter Marquardt.

Vende-se de 3Ox30 em Três Rios
do Norte. Tratar cl Marcos na

Moretti Jordan.

VENDE.sE
Terrenode 15)(30, na ruaß53, Tifa
da Pólvora.. Tratar cl Luiz no looal.

VíOEOGAME
Vende-se 2 vídeo-games Dactar
c/6 fitas. Tratar 72-3341 c/lvonir.

COMPRO
Freezer pequeno. Tratar na rua

Joinville nO 2320.
COMPRO
Acessórios de máquinas para
sorveteria.,Tratar 71-8624.

COLECIONADORES
Colecionadores de EnCiclopédia
Mirador Internacional. Volumes 5 e
13, tenho em duplicata. Contatos
fone 71-0188.

VENDE-SE
Terreno na Vifa Rau. Tratar fone
71-8910.

VENDE-SE
Terreno na rua Pastor Albert
Schneider, fone 72-2480.

ALUGA-SE
Casa cl 5 peças por um salário
minimo e vendo máquina da,
galvanizar câmara. Tratar na

Estrada Nova no Mercado Brazão.
TERRENO
Vende-se ou troca-se c/2.000m2,
cl casa mista de 12 peças cl 2
banheiros. Tratar rua José
Emmendoerfer, 82, ou pelo fone
72-2433 ou 72-2197.

COMPRO
Carrinho de bebê. Tratar fone 72-
3363.

CASA
Vende-se ou troca-se casa de
112m2 de madeira, ,cl terreno de
450m2, na rua Angelo Schiochet,
próx. Bar do Valdir, casa cor verde,
falar cl Alemão.

TERRENO
Vende-se, no centro de
Massaranduba, cl 800m2• Tratar
na ötica Guaramirim, por Cr$ 15
milhões.

VENDE.:sE

TelefoneporCr$43milhões. Tratar
72-2292.

TELEFONE
Vende-se. Contatos fone 71-8909.

MARQÚITEL
Com. Inst. de Equip. de Tele
Comunicações - Serviços de

lnstalaçêo de telefones, fax e mi
cro. Contatos fone 71-1142, falar
cl Darci ou Marcio.

VENDE-SE
Mesa de estampa cl vários jogos
de quadros, por Cr$ 20 milhões.
Tratar fone 73-0798 cl Rogério.

VENDE.sE
Touro GS puro sangue. Tratar 71-
1477. CORCEL"�

,

Vende-se C rcel ano 79, verde
metálico, mot [c/20 mil km. Tratar
na rua Antcnic C. Ferreira, 71,
próx. Foto Loi;�.

TROCO
Videocassete por máquina
overloque. Tratar na rua João
Planinscheck, 1391.

COMPRO
Casa, pago até Cr$ 40 mifhões.
Tratar 73-0238 cl Walmor.

VENDE-SEVENDE.sE
CG-125 ano 92. Tratar 72-3299. Videocassete Panasonic G-21, cl

controle ou troca-se por um S!!!mp
Toshiba. Tratar fone 71-9909.

VENDE.sEFUSCAl69
Vende-se. Valor Cr$ 33 milhões.
Tratar fone 72-1408.

Balança eletrônica Filizolfa. Tratar
pelo fone 72-0018.VENDE-SE

Balcão com pia inox. Tratarna rua

TerezaAgnerHruschka, 382, Jguá
. E:squerao.

FUSCA72
Vende-se, Tratar fone 71-7357.

VENDE-SE
Casa de 140m2, mista, cl garagem,
em terreno de 450m2, por Cr$ 80
milhões. Tratarna ruaÁguasClaras
após a gruta no Bar. do Waldir.

COMPRA-SECARRO
Passat ou Chevette .J:.os 80ou 81.
Tratar na rua Leopor<Q Janssen,
353 (próx. Ed. Carvaftú)..

.

MICROCQMPUTADOR
Vende-semicrocomputador Expert
Plus, sistemaMSX, clcaixa, manual,
2 .. cartuchos (3 jogos). Valor 150
US$. Inf. cl Pablo Machado. Rua
Francisco Hruschka, 1267 - Jguá
Esquerdo.

. .

COMPRO
Móveis, pl salão de cabeleireiro.
Tratar 1 a rua ao lado da Menegotti
Motos, última casa cl Sueli.

VENDE.sE
Enceradiera Arno. Tratar fone 72-
2189. Uma estrela se ápagou

Filho,filho 1]1eU
estrelasemcalor
morrestespráminhalbida
naceétepromeuSenhort

VENDE.:sE
Fogão usado. Tratar no morro do
Boa Vista, casa nO 21 cl Iracema.

TROCA-SE,
Terreno cl casa de alvenaria, no
bairro João Pessoa,' por chácára

) não muito grande. Tratar no João
Pessoa no Ferro Velho Albino.

VENDE.sE
Fogão econômico completo. Tratar
na rua 612 casa 447 loteamento
Itajara.

CASA.
Vendo ou troco casa de alvenaria
cl 243m2 em terreno de 2.900m2
latertal da ruaJoinville, em frente a

Weg II. Inf. na rua Joinville, 3161 cl
Orlando ou Ana, somente em

horário comercial.

VENDE-DE
Gol e Voyage ano 84 ambos.
Tratar na rua Joinville, 2117, ou
fone 72-2885.

•

- .
- \

Es agora estrela s Im luz
-

astroSOl, blente

espaç.) vazio
correndominhamente!

PASSAT79
Vende-se, em ótimo estado, ano
79. Tratar fone 71 "6922.

ALUGA.:sE
Quarto pl rapazes na Barra e vendo
lanchonete ou troco por carro e

vendofreezerafOlärosnovo. Tratar
71-6565.

I'ALUGA-SE
Quartos pl rapazes em

apartamentos. Tratar 71-5753.
VENDE.:sEMÁQUINAS
3 máquinas de costua, 3 retas, 1

overloque, 1 talhadeira, 1 máquina
de pregar botão, 1 mesa de talIJar
e alguns moldes. Tratar ria rua

Marina Frutuoso, 419.

PONTOCOMERCIAL
Vende-se, em frente a 'Weg 11.
Informações na rua Joinvilfe, 3161 ,

cl Orlando ou Ana.

Filho.filhomeú
buraco escuro sem vida

•
porti;minh'almaestàpartidal

VENDE.sE
Filhotes de cães raça Pastor
Alemão;Huski SiberianoePintcher.
Tratar. 72-3397.

FUSCA81
Vende-se, vermelho, em ótimo
estado. Tratar na rua José T.
Ribeiro, 4359, na Ofina Pelense.

TERRENO

Vinde-se terreno de 3QOm2 na rua

Bernardo Dornbusch, próx. à
rotatória daWeg II. Aceita-se carro
no neg6.cio. Inf. fone 71-5753.,
comMoià.

Portisiepara bemlonge
a noite chegou emmim

cometaera antes

agorasomente Sera.ftm1

I'·
VENDE-SE
Chacrinha próx. Chocoleite, cl 2 vENDE-SE
morgos. TratarnaruadoJuve�Ca.sa de alvenaria cl 70m2• Tratar
122, ou 72-2004.

.

'ifPQ.§..o N6viciàdo 1" casa a direita.

KOMBI80
. Vende-se, ano 80, por Cr$ 70
milhões .. Tratar fone 71-1842.

,..

Filho.filhomeú ......

saíste cedo semdespedida
como um cometa
no céu da rrlinha vida!

'"
..... COMPRA-SE

Casa, paga-seatéCr$180milhões.
Tratar 71-4833 de manhã uo 71-
2222 a tarde, cl Sidnei.

VENDE-SETERRENO
Vende-se, cl 322m2, em Jguá
Esquerdo, loteamentoAnaPaula I I.
Tratar 71-4535.

.

;;:..

VENDE.:sE
Máquina de lavar roupa Lavamax,
marca Suggar. Tratar na Box Car
fone 71-2649.

'

Casa em Barra Velha, grande, em
alvenaria, aceita-se carro ou moto
no negócio. Tratar 72-1634.

14 Jaraguá do Sul, 20 �e março de 19'31- _ Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Foto:Divulgação

Márcio Mielcke

.' 'Meeting Internacional
De 20 à 27 deste mês acontecem as provas de vôo livre (asa delta), do
Meeting Internacional, queestá sendo realizado emGovernadorValadares

(NfG). Desta vez é ojaraguaenseMielcke, que estará viajando amanhã à
tardeparaparticipardas 7provasdevelocidade (triangulação, ida/volta

_ egoal).EquipesdaFrança,lnglaterraeltá/ia,entreolltrasjäco1lfirmaram
suasparticipações nomeeting. A expectativa dopiloto daJaraguá doSul
é grande, sortepára ele. As competições estarão valendopela I''etapa do
campeonato brasileiro. Sópor curiosidade, as inscriçõespara o-meeting
custam US$l00.00, por issoMárcio sópôdeparticipar, graças ÖO apaio
dopatrocinador, Dalcelis e daPrefeituraMunicipal de Jaraguâ do Sill.
- �
FutebolSuiço
As inscriçõespara o tomeio dJ,utebol suíço do ClubeAtléticoBaependi

- já foram abertas de forma individual, com posterior formação das

equipes. Aprevisão de inicio do tomeio épara omês deabril e se restringe
apenas aos sócios e filhos de associados. Para inscrições, basta 11m

iontato com a secretaria do clube pelofone 71-0179; com Sandra ou
/ .

Ademirpelo telefone 72-0415; ou ainda comLuizCarlosnofone 72-1612.
Com tanto número só não liga quem não gosta defutebol.

-

F'oriGfti
Equipamentos para escritório

Móveis em: madeíra, aço e estofados

Máquinas de escrever

Calculadoras

Computadores 8e acessórios
Oficina técnicá

Floria(i(-Equipamentos para escritório
ForJs (0473) 72-1492 e 72-3868

Funilaria

Jaraguã Ltda.

l}alhas e aq__or.s;'/ar.
Ruá FelipeSchmidt, 279

Fone 72-0448

Jaraguá do Sul- SC

Equipe ficou cqm dois jogadores amenos

Juoentusganhafora de
casa.Lxü em Concórdia
Jaraguã do

_

Sul - o
Grêmio Esportivo
Juventus, jogando em

Conçórdta, ontem à
noíte, fez um primeiro
tempomuito superior ao
adversário. O time de

Jaraguá do Sul teve 5
escanteios a seu favor
contra 2 do Concórdia.
Possivelmente o desejo
de vencer ou conseguir
algumponto fotade casa,
fez a equipe Impor u�
ritmo forte e o jogador
Gomes, depois de levar
cartão amarelo, aos

dezoitominutos, acabou
sendo expulso aos 21
minutos .do primeiro
tempo.

Sempre procurando o

ataque ebeneficiado com
a - prorrogação que o

árbitro, Getúlio Barreto
de Souza, provocou na

etapa inicial, o Juventus
acabou abrindo o

marcador aos 47

minutos, num gol contra
do jogador Jair. Éder até
saiu para a

comemoraçäo.. mas o

árbitroanotou golcontra.

expulso no jogo, aos 16
minutos' do segundo
tempo. Com nove ficou
mais dífícíl.

Mesmo com, um

homem a menos o

Juventus resistiu com

bravuraeaos 16minutos
da etapa complementar
aequipe de Jaraguaense
ficou semAlcir, também

Mas durante o resto do

jogo a equipe tratou de se
defender e garantir o

resultado de 1 x O, que
acabou se confirinando
aos 47minutos, quando
GetúlioBarreto deSouza,
deu o apito final.

Figueirense 1 x 2 Críciúma ;
Concórdia O x 1 Juventus;
Araranguá O x 2 Tubarão;

. Caçadorense O x 2

Chapecoense;
Marcí1io Dias O x O Joinville;

Joaçaba 1 x 1 Avaí,

Internacional,x Brusque
Transferido para 07/04

Próxima rodada
Criciúmax Internacional;
JuventusxChapecoense;
ConcórdiaxAraranguá;
BrusquexTubarão;

,

�- MarcilioDiasx

Caçadorense; JoinviUex
Avaí;Figueirense x

Joaçaba.

Criciúma 14 8 6 2 O 18 7 11
2° Figueirense 12 8 5 2 12 6 6
3° Joinville 11 8 4 3 8 4 4

4° Tubarão 10, 8 4 2 2 14 8 6
5° Araranguä 10 8 3 4 1 7 5 2
6° Chapecoense 9 8 r 1 3 10 8 2
7° Concórdia 9 8 3 2 9 9 O
8° Juventus 8 8 4 O 4 9 9 O
9" Marcílio Dias 8 8 2 4 2 14 13
10° Joaçaba 6 8 1 4 3 8 12 -4
11° -Brusque. '4 7 O 4 2 2 7 -5
l20 Caçadorense 3 8 O 3 5 5 11 -6
13° Internacional 3 7 O 3 4 4 11 -7
14° Avaí 3 8 O 3 5 '6 17 -11

Regulamento
• Naprimeira fase todos jogam contra todos, em tumo e retumopara

definirosdois quadrangulares e ohexagonaldasegundafase. Em caso
de igualdade empontos, oscritériosdedesempate entreas equipes, pela
ordem, nessa primeira fase, são os seguintes: 10Maior número de
vitórias; 2")Maiorsaldodegols; 3")Maiornúmerodegolsafavor; 4")
Confrontodireto; e 5") Sorteio.

-

(J PJfO)�JOç)iO
ESPECIAL

Roçadeira Stihl FR 106
A vista � C,$ 17 .500;00
ou 5x C,$ 5.000.000,00

Jamail - Jaraguá Máquinas e Implel11entos Ltda. I
Rua Max Wilhelm, 82 - Fone (0473) 71-0904 - Fax 71-3669 IJaraguá do Sul - SC ,.' -

-

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

/'; SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPOR�ORA E IMOBILIARIA LTDA.

r'

PROJETOS, CONSTRUÇÃO,DECORAÇÃO,VENDAS DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541-Fon.:72 32 82

Jaraguá do Sul, lO de março de 1993
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Jaraguá do Sul - A

população de Jaraguá do Sul
tem crescido acentuadamente
nos últimos anos em funçãoda
grandemigraçãoqueépercebida
através dos setores de
atendimento a comunidade,

. mais especificamente,
hospitais, comércio, prefeitura,
transporte coletivo. Para se ter
uma idéia os pronto-socorros
dos hospitais São José e

Maternidade -Jaraguá, atendia
até o finalda décadade oitenta,
cercade 15mil pessoasporano

ehojejäsuperaa äârnüpessoas.
Mesmo com as subvenções
pagasaosmédicos oaumento é
um reflexo da migração
iminente hoje na cidade.

Os riscos são os mesmos

vistos em' outros pólos
industriais do Brasil e Estado

.

.

('\
oomo são os casosdeSãoêáulo Não se trata de, impedir o
(na década de 70 direito de Ir e vir dê cada um,
principalmente)eemJoinville. mas, simdeimpedirqueestas . Jaraguá do Sul- O último
Paveltzação, aumento da pessoastenhamumaqualidade estágio de Visualização das
criminalidade, escolas sem devidapouco dignaaqualquer
vagas, hospitais süperlotados, h condíções de vida a que estão

.

ser umano. sujC(!tÁsaspessoasque chegametc, contribuindoparaaqueda Entre as causas desse
. à' J raguá d S I

-

de qualidade dos serviços crescimento migratório,
. - .

a ou, sao os

prestadosàcomunidade. existem as de orígemIocal e ': loteament�s clandestinos.

Entretanto, apesar dessas extema.PoderiamoschaIÍlârde Lotes vendidos a preços que
;

. _.' podem ser considerados
ameaças, ésóagoraqueopoder locaís as contr�taçoes feitas econômicos, em condiçõespúblíco começa a dar slnaís de por empresarios,. mal muitasvezestentadoras porémcombater a migração intencionados, que trouxeram semnenhumainfraes�turae
desenfreada, com medidas gente que por fim incentivou a garantíade qualidade
como o levantamento do fluxo vinda dos seus familiares. As

.

migratório do município e a causas externas podem ser o

consequente conscientização trabalho escravo a que eram

para que as famílias que submettdas as pessoas,
chegam, sem emprego e sem principalmente do Paraná.
moradia, voltem para suaS:

-

Nada contra os amigos do
cidadesdeorigem, ecomisso se vizinhoEstado,mas hoje, para
evitar a criação de bolsões de cada cidade fantasma no

pobrezanacídade=oque
ê

uma Paraná, surge um novo bairro

consequência inevitável. emJaraguá.

Quatro mil pessoas desempregadas

. ,

'

, - - -� •. , --o .�_._��_.�.��_. �

7' - �

•

_.

Sonhos de urnavidamelhortornarn-se um grandepesadelo
-...;

..,. '" _.' ��
.

..:.-- .

�

-

.Migração:
.

a história se repete

Jaraguá do Sul - Trabalho,
moradia e' melhores

oportunidades. Estes são os

sonhos que buscam aqueles
que chegam todos os dias à

.Jaraguá do Sul - número que
não se tem idéia, dado ao fato
de que nunca foi feito um

.levantamento estatístico. Mas
ao chegarem, o confronto com
a realidade é, no mínimo

decepcionante. A cidade está

longe de ser um paraíso' para
quem procura trabalho,
principalmente não

especializado. E que não
venhamosempresáríösquerer
tapar o sol com uma peneira
furada,

Hoje o número de

desempregadosnacidade, chega
a casados 4mil, de acordocom

J.lm levantamento feito junto
aoPostoRegionaldoMinistêrio
do TrabaÍho. 'Só em 9�, 4.456�

...,.., ,.......
.

pessoas requisitaram o

pagamento do seguro
. desemprego. Isso se não for

analisado onúmero depessoas
que não tinham condições
legaís para receber o seguro,
pois caso contrârío o número
aumenta ainda mais.

oSine (SistemaNacional de
Empregos), recebeu no ano

passado, 2.633 Inscriçõespara

vagasemempresasdeJaraguá
do Sul, mas a oferta não

chegou a 50% e as admissões
não atingiram 39o/� deste total.
Este ano o quadro alterou-se,
para pior. Só em janeiro.
fevereiro .e até o dia 16 deste
mês, 'm�i� de 100-0' pessoas
foram ao Posto Regional do
Trabalhopararequereroseguro
desemprego - em média são

maís de 400 por 'mês.

O desemprego é uma

rea lida.de., com taxas' que
superam os índices de cidades
como São Paulo que possui
mats de 10 milhões de
habitantes.

informou que nas prôxímas
se'manas será possível'
apresentar um diagnóstico da
situação dos loteamentos
clandestínos da cidade.

Vida nos loteamentos clandestinos

O presidente daAssociação
daslmobiliáriasdeJaraguádo
-Sul,LuízSérgioqeAssisPereira,
que também é vice-presidente
do Sindicato da Habitação/

1\ Seccional Norte de Santa

\�Catarina, declara que a únic
O número de loteamentos formadaspessoasseremsal

nessas condições, também é dos loteadores
outrodadoimpreciso, por falta intencionados, é recorrendo
de uma atitude positiva da para as imobiliárias, "pois há
administração' pública em um controle rígido na

controlar e impedir a prática ídoneídade decada umadelas,
deste tipo de comércio evitando-se que qualquer
imobiliário. O secretário' de loteamentosejacomercializado
Planejamento de Jaraguá do sem a devida infraestrutura
Sul, Octaviano Pamp lorra, necessária", observou.

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.

Em m�di� hoje, segund
Mauro, os aluguéis vão desde
d� 2milhões aCr$ 6mílhões,
por mês. O menor valor é
cobrado por uma kitinete com

duas peças e o maior atinge
uma casa ou apartamento co
dois quartos edema
dependências. "Alémdessevalor
ainda são incluídos os

condomíníos ( no caso de

apTento) e luz. .'.
De acordo com Informações

da Prefeitura Munícípal e da
Associação das Imobilárias o

déficithabitacionaldeJaraguá
doSul, chega à4milmoradias.

Mercado de alugt{Jéis de Imôveís
� .

Juaguá do Sul - Se o nível
de empregoem JaraguádoSul
jä é um desalento para quem
chegana cidade. conseguirum
lugar para morar é uma
dificuldadeaindapior. Segundo
a Associação das Imobiliárias
de .Jaraguâ. do Sul, não há
imóveis para alugarna cidade.
Mauro Schmidt, diretor de

Locação da associação, disse
que "não existem ímôvéís e não

há�ctativaparaquesu�am
novos a curto e médio prazo,
em funçãodeque a defasagem'
no valor dos aluguéis,
desestimula os investidores a

.

ampliar os negócios".
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VoCê· sempre sai ganhando

Pensou FIAT LIGUE
9 (0473) 71. - 2111

DIA 27/03/93
2 AUTOMÓVEIS FIAT UNO MILLE

JAVEL EttiJ1J1

72SORt;EIO
27/03133

2 AUTOMO�ÉIS
FIAT UNO MILL" OKm

2 MOTOCOMPRESSORES SCHuLl
.

2 KITS FECHÄDURAS PADO
2 FORNOS TRAMONTINA
2 CARRINHOS DE MÃO

,\

:,
(1 Prêmio para cada lJ'érie) _

Rua João Zapella,
214 � Fone 71 - 2111

Aceitamos cartas�"Crédito. Melhor preço em veículos
. 1,

novos e usados. Atendimentó especializado e oficina ....•..
16
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Jaraguädo Sul, 20 de março de 1993.
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