
Política

PTB realiza
encontro em
Blumenau
o PTB realiza amanhã um

encontro estadual com todas as

lideranças cãtarinenses, em

Blumenau, no auditório da Senai.
O prefeito, Durval Vasel, será um
dos palestrantes. Página 3

Shopping de

Jaraguá já é
comercializado
Página4

...............................................................................

Dólar
r-�

Paralelo

Compra.................Cr$28.4oo,OO
Venda...................Cr$ 28.600,00
Comercial /

Compra.................Cr$�5.444,40
Venda...................Cr$ 25.444,50
TR

,

-

1RD(01,<>4)......... 110,28506407
1RD(02,{)4). ........ 111;70429389
Taxademarço.................25,81% .

Taxadeabril-projeção .. 27,5001o
UFIR

Valoremmarço.....Cr$12.161,36
ValoremOIi04.....Cr$15.318,45
Poupança -

ÍndiceemOl/04 ............26,4390%
CUB
Valormédio.....Cr$5.076.205,77
Variaçãodornês..............23,25%
Salário minimo
Fevereiro .........Cr$1.250.7oo,00
Março..............Cr$1.709.400,00

@
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,

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

Ano LXXIV 3.740

o
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Futebol

Juventus já é
O terceiro na

classificação
O Juventus subiupara a terceira

colocação do estadual, ao vencer

o Avaí, dentro. da Ressacada, na
última quarta-feira. Agora o

"Moleque Travesso", precisa
apenas de urna vitória, frente ao

Joaçaba, em casa, para encenar o

turno em 3°. Página 7

Sentença

TlP deve ser

restituída a

consumidores
Os prefeitos de Guaramirim,

Massaranduba e Schroeder
deverão

�

devolver aos

consumidores da Celesc, tudo o

que foi pago, referente a TIP, nos
últimos 5 an..9�. Esta foi a sentença
deferida pelo juíz da Comarca de _

Guaramirim, no dia 19 de março,
considerando indevida a cobrança.
Página8

Sede do Sindicato dos Vestuarlstas, uma estrutura modelo aprimorada ao longo dos anos

"Oposiçäo age como esperado", .dlz Alves
&

•

Cresce a brigapela
presidência do STIV
Começa a pegar fogo a

campanhapelapresidência
do Sindicato dos
Trabalhadores nas

,

Indústrias do Vestuário de

Jaraguá do Sul, que
congrega mais de 14.500
trabalhadores em Jaraguá
do Sul, Guaramirim,
Massaranduba, Schroeder,
Corupá e Pomerode. É o

mais forte e com maior
número de filiados - cerca

de 10 mil - e- por isso

despertou o interesse de

pessoas ligadas à CUT.

chapa 2, ligada a Central
Única dos Trabalhadores

�CUT) , procura de todas
as formas sair da condição,
de oposição e assumir a

presidência do sindicato.
O candidato da situação,
Gildo, deu uma entrevista
exclusiva ao CORREIO
DOPOVO.
Página 5

Moralização

Eletricitários

páramhojeem
todo O Estado

.

Os � eletricitários de todo o

Estado farão paralisação de urn

dia, hoje, para deflagar uma

campànha de moralização. Na

opinião do presidente do sindicato
da classe, no norte de Santa
Catarina, a: Celesc gasta mais com
empreiteiras do que custaria
ampliar o quadro. Página 8

FO.NE (0473)72-3200
TELEX 474- 519

FAX (0473)72-0304

_A chapa 1 é lideradapor
Gildo Alves, atual vice -

presidente e que tem uma

larga folha de serviços
prestados à entidade.rJá a

•
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Barãe de Itapocu

- Confira a história
Há 72 anos

• Em 1921, oShuefzenverein - Soe.
Atiradores Jarilguá; hoje o C. A.

-

Baependi que lhe assumiuo patrimônio,
realizava uma reunião, seguida de baile
que era realizado no salão de Hermann

Enke, atual AÁ. Kohlbach, na Rua 4 -
-

Pres, Ep. Pessoa.
- O jornal publicava a relação

completa das estradas cons�idas 110

período de setembro de 1918 a maio de
1921.

- O sr.Walter Breithaupt anunciava
pela imprensa que tinha para pronta
entrega, as famosas telhas fancesas, já
que até então só se vendiam telhas
conhecidas como telhas chatas ou lisas.

L Há 70 anos

-Êm 1923,osr. Leopoldlfortpunha
avenda a suapropriedade, sita à Estrada
Nova-quevemaseraRua-t-Presidente
Epitácio Pessoa - e prudentemente dizia
que ficava a :2knl.'"da-estação férrea, a
marcenaria e um grande galpão para
guarda demadeirá e todo inventário da
casa.

- Futebol sempre esteve nas allas

considerações dos esportistas
jaraguaenses. O SpOl't Club
"TeutôDia" jogava como"Royal" F.C.,

de Joinville, que terminava com um-

empate de Ix 1. O gol do clube local
era feito po�Ottokar Grubba e o jogo _

erarefebidoporArthurMüller, doSport
Club "UJÚão".

- Vindos de trem de São Bento

chegavrup a Jaraguá para reverparentes
a'sra. Amália Stüber e a srta. Paula,
que viria a ser esposa de Wieli mais
tarde.

-ASoc.Atir. "Jaraguá",reunia-se
para altas deliberaçõesno salão Enke.

Há5D anos

- Em 1943, o General João Gomes

Carneiro era nomeado interVentor da

"Eletro-A�o",deBlumenau-AEletro
AçoAltonaLtda. - .semprejuízo de suas
fimçõesnaadministraçãodaMetalÚfgica
OIto Bennack S.A., de Jöinville. O

presidentedaRepública,GetúlioVargas,
,

nomeavapara funções da administração
da Empresa Sul Brasileira de

Eletricidade, de Joinville, o Coronel
GracilianoNegreiros. Tantbémassinava
o presidente da República, decreto,
nomeando o dr. Henrique Rupp Júnior,
administrador da Sociedade,

Colonizadora Hanseática.
- A imprensa, no mês de abril,

publicava os estatutos da Sociedade
de Desportos América, fundada em

0I-03-1943(atuaIS.D.Acaral),situada
na Estrada Jaraguá Esquerdo, para
prática de esportes, especialmente
futebol, com reuniões recreativas e

dançantes, tendo como presidente o Sr.
Victor Bernardes Emmendoerfer,

- 'Renunciavam aos cargos doCons.

Fiscal, da AA Brasil, os conselheiros
Durval Marcatto e Erich Sprung.

�'
-f Há 10 anos

- Em 1983 , com a vitêria de Durval quando Deus criou .o Mundo, não
Vasel e o início de sua administração, esquecendo o Rein� da Mac;;lcadl!,"
como sempreos derrotadosprocuravam lembrandomaisespecificamenteagrande
os eventuais culpados pelo insucesso e árvore da passarada,ondetodostinham
direcionavam suas atenções contra o seu lugar, mandando o regulamento
diretordojörnaleseugenroquetambém sentar no galho mais alto-os mais

não lograra eleger-se. Escreveu, �tão, importantes, que -descia até aos beija-
oJogodoPretigio, colocando nos "ii" flores, canários, tieo-ticos, os vira-bosta

, a derrocada de novembro/82, para e assim por diante'é não esquecia de

aplacar as "descargas"e fazer justificar CCQtar, tàmbém, as "descargas", cobrindo
o' seu próprio infortúnio. Lembrava . as aves menores com excessos das

Kennedy e também Silveira Júnior - maiores.

�, ::.-=-
;\!ta Tecnologia

,

em matérias-primas
para alimentos

; ",
.

Fone: (0473) 71-2277 - Jaraguá do Sul- SC
02

CO/�1O primeira
empresa > do setor

automobittstico europeu, a

direçãoda Volkswagen (VW)
assinou com os

representantes dos

funcionânosUIII acordosobre
a criação de UIII conselho

europeu de
\ cogestão

empresarial. Os dezessete
membros deste conselko i/�
cogestão empresa!ialdetoda
aEuropavêmda VolkslVageIl
AGedaAUDIAG, llaSEAT
liaEspalll,aedaVolkswagen
lia Bélgica. Eles serão

sempre consultados quando lia Checostovâqula, afim de
se tratar de transferência de que' lião seja desrespeitada
produção além-fronteira, ali a (iI,',a conjunta- di)
com consequências conselhoeuropeu decogestm)
importantes pa� os empresarial, por exemplo,
empregados. Sempre .que quanto àduraçãodajomada
uma empresa quiser tomar de trabalho. Está plallejatla
uma decisão nesta área,

-

o
�

também uma cooperação
conselhoeuropeudecogestãti COIII asfábricas Volkswagen
empresarial terá de ser de ultramar. -Hans-Jürgen
-eonsukado-previamente;para U',',membro do Conselhode
o que a admillistração as- cogestão da VW: "No mais
sume os custos l/e viagem e tardar 110 ano 2000,
de intérpretes. Dentro em necessitaremos do conselho

breve; deverão ser ;"cluidas mundial de cogestão
também as novas empresarial da

compm,hias. subsidIárias em V�/kSlvagell".
Mosel, perto de Zwickau, e Fonte: SCALA Ir 1/93

Reminiscências
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J
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'buNal Va��1 �erá'U�,'d�s'päiêstra�tes
PTB realiza encontro

"... ".

Mátutando Egon�J�OW
. Personàs non gratas

o que significa o ditado ''In den andere seine Schuhe
stehen" ( estar nos sapatos dos outros) entendi numa

experiência vivida numa aula do curso de Psicologia, a qual
consistia em trocar os sapatos com o.colega ao lado.

Desconforto constrangimento e até repulsa ofato despertou.
E,parasuperar isto; amaioriaprocuravaumafuga eenfrentar
o I!roblema para resolvê-lo.

Você deve estar lembrado que, na semana passada, falei
dos migrantes como sendo um problema de cada um de nós.
Em outraspalavrasdisse que é umsapato quenão é nosso, más

precisamos calçar, trazendo-nos uma série de inconvinientes

que precisamos superar.
Os caminhosda superação são dois: o do enfrentamento do

problema Oll desviar-se dele. "Este último é o maisfácil, mas é
ilusão, não resolve o problema 'de fato.

A maioria das cidades, atingidas pelo problema, de

migração, procuram superá-lo, desviando-o. Fazem controle
de entrada depessoas nas rodoviárias e estradas de acesso,
inibindo a entrada dosmigrantes (o que contraria claramente
um direitofundamental de cada cidadão brasileiro de ir e vir

) livremente, garantindo a Constituição Brasileira noArt. 5�
inciso XV), oferecendo-lhe passagem de volta à cidade de

origem. Um inegável atestado de ''persona non grata".
Além de não espelharnenhumapreocupação com apessoa

humana do migrante, há ainda outro senão: é apenas_um
paleativo limitado efalho. Admito, contudo, a impotência das
administrações municipais destas cidades em solucionar o

problema de forma diferente. É um 'problema social que
ultrapassa seus limites e carece de medidas arrojadas.
E para que estas medidas venham, é preciso que todos

"ec/Icemos o sapato" e, num esforço conjunto, se exija das
autoridades competentes a adoção de - medidas sociais

saneadoras, que ataquem o mal pela raiz.

E dentre estas medidas poderíamos citar o fim dum

paternalismo barato e interesseiro, a reforma agrária, a

educaçãoparamudar amentalidade dosprópriosmigrantes
que nada sabemfazerporsimesmos e só esperam que alguém
faça alguma coisa por e para eles. "-

Bem istojá é o papo poro outro tanto. Em outra ocasião a
gente conversa sobre isto.

. ,

catarinense amanhã
Foto: Divulgação

Jaraguá do Sul - O Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB) de
Santa Catarina realiza neste

sábado, 03 de abril, o encontro

Catarinesne, . com a presença de
lideranças do partido à nível
Nacional e Estadual, entre elas, o
PresidenteNacionaldoPTB, Paiva
Muniz e Lider da bancada na

Câmara, deputado Rodrigues
Palma, o prefeito de Jaraguá do
Sul,Durval Vasel, estará presente
e fará uma pelestra sobr�
importância da participação das

lideranças catarinenses, e

companheiros eleitos pela sigla,
nos projetos eleitorais futuros do
PTB em Santa Catarina e o PrefeitoDurval Vasel
crescimento do PTB no Estado.

O início está previsto para às
8h30min e deve se estender por
todo o dia, com encerramento

marcado paráàs 16h e 30rnin.
Várias palestras estão agendadas,
entre elas a do cientista político,
Alcides Abreu. Além dos debates,
à cerca dos temasdestas palestras,
também será feita uma plenária,
sobre sistemas de governo
tendências nacionais e

Catarinense.
Vasel falasobreexperiência
O prefeito municipal, Durval

Vasel, falará como palestrante,
durante o encontro do PTB

catarinense, sobre o

desenvolvimento do partido,

enfocando a sua experiência em

Jaraguá do Sul. Ele dirá que o

PTB, na cidade que o elegeu,
buscou a conquista de espaço
através de lideranças bem

escolhidas, com resultados

práticos efetivos.
Durval Vasel, que é

parlamentarista, defende o

fortalecimentodos partidosapartir
de suas bases; mudanças na

legislação eleitoral e no sistema

partidário; modernização da

política e uma integração mais
firme

�
dos propósitos de

desenvolvimento econômico,
como condições indesviáveis deste
sistema.

Vereador Pedro Garcia

Indicações aprovadas
Jaraguádo Sul-OVereador

Pedro Garcia (PMDB),
apresentou indicação na sessão

legislativa da última segunda
feira, no sentido de que o Samae
realize urn estudo geofisico para
a perfuração de dois poços
artesianos, um na VilaOperária
antiga Vila Paraná -, e outro na

.
entradadoBraçoRibeirãoCavalo,
paraatenderàs duas comunidades.
Já conseguimos inclusive a

doação de duas áreas de terra, em
ambas as localidades para que se

possa efetuar a perfuração",
destacou o vereador.

Outra indicação do vereador,
busca a ampliação e reforma da

.

Escola D. Pio de Freitas,
localizada na Estrada Nova,
Nereu Ramos /Corupá, que
segundo o vereador, está nas más
condições.

)

Jaraguâ Merece Este Empreendilllnto.
.. iJencialRes
CONDOMfNIO A PRECO DE CUSTO

I

Império do 001
• TERRENO CENTRAL COM 2.175m2
EM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA (Rua Max Wilheiml
.2 APARTAMENTOS POR ANDAR.
• QUADRA DE TÊNIS.
• SAUNA.
• PISCINA (ADULTO E INFANTIL.)
• PLAYGROUND.

CONSTRUTORA:

����TO� Florianópolis· SC

RESERVAS PARA AQUISiÇÃO:

_� ENGETEC CREO/934-J

Imobiliária � Eng. Civil FONE 72·2679

ENGETEC
Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 285

v Jaraguá do Sul - SC

. Jaraguá do Sul, 03 de abril de 1993
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Co/una Rotário

rFeira da Malha
Em movimentado café-da manhã, aconteceu na última quinta

feira O1/0./ olaçamento de vendasda 7aFeiradaMalha. UmaFeira

do Tamanho de Jaraguá do Sul é o Slogam para 1993 e o objetivo
que o Rotary Club, Expositores e PrefeituraMunicipal iniciam a

trabalhar.

Quem participou da ô"Feira daMalha, em julho de 92, sabe o

sucesso que aquele evento representou. Grandelarticipação do

público e ótimo resultado de vendas. Os negócios somaram cerca

de lO bilhões decruzeiros, em valores atualizados.

Uma série de inovações estão sendopreparadaspara este ano,

uma administração totalmente diferente profissionalizada e uma

parceria COIlI a PrefeituraMunicipal visando uma melhor infra
estruturapara ó evento.

Uma das mais interessantes inovações é a construção do
PavilhãoAdicional, commoderna estrutura em alumínio, nopátio
do Parque Agropecuário, para aumentar o número de Stands e

oferecer um atrativo adicionalpara opúblico.Dutra novidade é a

Montagem Básica, que foi profissionalizada. Estão sendo
substituídasas divisões.em compensadopelo moderno sistema em

estrutura de aluminto-e divisórias de octanorn. Aspecto melhor,
maior qualidade e mais conforto. Com isto, o Lay-out da feira
também sofre modificações.

Haverá doiscorredorescentraisnopavilhãoBdoAIP'0pecuário,
permitindo.uma distribuiçãomelhor emelhorfluxo dopúblico. As
atraçõesparalelas e a apresentação dos Stands externos também
merecerãomaisatenção, dandoaopúblico um visualmelhoremais

qualidade, como os desfiles da moda di'6rios com alto padrão
estéticos.A vendadestands inicia-seneste iníciodeabril,permitindo
um melhor fluxo. de caixa para os expositores e uma melhor

programação para todos.

Com certeza, vem aí mais um grande sucesso, uma feira da
malha com 17diasdeduração emuitasatrações.Asmotivaçõessão
grandes. O Rotary, idealizador deste evento, 'trabalha para
contribuir com o Crescimento, o Desenvolvimento da cidade e a

Renovação do Conceito de Capital da Malha e investe forte 'lo
único evento organizado à nível de divulgação da Cidade como

Polo Têxtil.

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo tem

°

à motivação de estimular o chamado "Turismo de Negócios",
centro de um grande projeto que está sendo discutido com os

fabricantes e lojistas.

ônibus, o qual será equipado com
porteiro de segurança. As

dependências internas serão
dotadas de ar condicionado cen
tral, escada rolante, a primeira de
Jaraguá do Sul, etc.

\

Projeto do shopping que será construído na rua Marina Frutuoso,
próximo à Cozinha Industrial do Sesl

dá foram vendidas 30% das lojas
./

Jaraguá Shopping
Sul já é realidade

!
o�Io dos próximosa�l )

.(® )[Menegotti VeícuiõSJ ( )
Av. Mal. Deodoro, 930 �·Fone 71�0499 f /

Jaraguá do Sul - SC

04

JaraguádoSuI - Aconstrutora

Pajost de Blumenau, já está
iniciando as vendas das lojas do

. primeiro Shopping center de

Jaraguá doSul, quetemo início da

construção previsto para meados
deste ano. O projetojá estápronto
e 30%das lojasjá foramvendidas.

Ao todo serão 130 lojas
dispostas em dois andares do

prédio. O custo básico de cada

imóvel, segundo o gerente
comercial da construtora, Luiz
Mário Gomes, é de USS;20 mil,
mas a aquisição poderá �er feita
através de financiamento, direto
com a contrutora, em até 36meses

Com aprogramação de mídia que está sendoplanejada e com semjuros. "O custo-total da obra,
ações deMarketingprevistasnoplano de comunicação a 7aFeira está avaliado, hoje, em CrS 50

daMalha deverá ser um grande sucesso de público. de vendas e bilhões", informou Gomes.

de divulgação para o complexo de confecções da região: Numaârea de terrade 10mi12,
o projeto contemplá a construção

Jaraguá do Sulprecisa defender seu mito. A Capital damalha c
. deum prédio com 10mil- de área,

deve trabalharparamantersuapnncipalvocaçõo.Nósnecessitamos' em 3 pisos e o restante do terreno
nos engajar

_

em todos os segmentos da Sociedade Jaraguaense será ocupado com estacinamento
para o sucesso do evento. para 200 veículos, inclusive

. 5

maneira que os condominos,
explorem da melhor forma
possível. "Estimamos que desssa (i
forma os custos de manutenção
terão asdespesas reduzidas ematé
50 %, com o que se arrecadará
coma comercializaçàodestaárea".
destacou Gomes.OJamguáShoppingSul! como

será chamado, vai- ser

administrado em regime de
:

Oprazomáximodeconstrução
condomínio, pelos proprietários do shopping, é de 36 meses e o

das lojas, paraquem a construtora plantão de vendas funciona no

cederá o 3° piso dó shopping,de próprio local da obra.

Doze anosnornercado
"A Construtora Pajost, já declarou o gerente comercial dá

concluiu a construção e entregou . empresa:Luiz Mário Gomes..
em Blumeaau, dois prédios com . Ele informou ainda que, neste
área total de 20 mil metros primeiro empreendiinento da

quadrados.juntos. Alémdisso, nos empresa, em Jaraguá do Sul, não
doze anos em que atuamos no {oi prevista a instalação de .wo

riIercado da contrução civil, J. supermercado no shopping, em

realizamos à edificaçao de mais de função de wo problema de espaço
.20 prédios noRio Grande do Sul", fisico .

\

v

...

Jaraguá cio Sul, 03 de abril de 1993- .

-' ';,
. -
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CP Classificados'
�----------------�,----r----------------------T----------------------�----------------------'----------------------�

2 freezers verticais e 'um ar

condicionado 7 mii BTUs e

uma geladeira f�igobar. Tratar
72-1210.'

,,_

,

ALUGA-SE
Aluga-se veStidos de noiva e roupas
para testemunhas - Tratar RuaMajor
Júlio Ferreira 228Vila Lalau72-11 02.

CASA
Vendo ou troco casa de alvenaria
cl 243m2 em 'terreno de 2.900m2
latertal da rua Joinville, em frente a

Weg Il.lnf. na ruaJoinville, 3161 cl
Orlando ou Ana; somente em

horário comercial.

PONTOCOMERCIAL
Vende-se, ein frente a Weg II.
Informações na rua Joinville, 3161,
cl Orlando ou Ana.

VENDE-SE
56 mt de parquet. Tratar, na
Pedreira Rio Branco cl Julio.

VENDE-SE
Casa na COhab, na Tifa dos
Martins. Tretarfone 71-7957.

,

VENDE-SE
cäé raça Poodle. Tratar na rua
trineu Vilela Véiga, 234.

ALUGA-SE
Vestido de noiva e ternos.
Tratar na rua Major Julio
Ferreira, 228, fone 72-1102.

TV
Vende-se TV colorida 26

po.legadas. Tratar 72-0773.

VENDE-SE
Máquina impressora' para
perzonalizar, marca Rimak.
Tratar 72-3615.

VENDE-SE
Mesa de estamparia. Tratar
na rua Walter Marquardt ao
lado da oficina Yamoto.

VENDE-SE
Terreno com meia-água na

Estrada d� Schroeder, aceita
se veiculo. Tratar fone 72-
2240.

VEt1IDE-SE
Caixa de som profissional, 4
auto-falantes e 1 amplificador.
Tratar 71-7031.
-------------------- -

COMPRA-SE ç

Telefone. Tratar 72,-0490 a

partir das 14 hs. cl Nelson.

VENDE-SE
3 salas comerciais + um apto
de 140m2 semi-acabado.
Tratar rua Maria U. da Silva,
232Vila Lenzi, na Refrigeração
Gabriel.

VENDE-SE
Máquinà overloque de 4500
pontos. Tratar 71-7031.

'"
-

VENDE�

•

VENDE-SE
Casa de 75m2 em terreno de
670m2 na rua Francisco de
Goes. Tratar 72-1904,

COMPRA-SE
Casa para tirar do 'local. Tratar
71-0954.

'
,

VENDE-SE
Máquina decortargrama Maller
c/ recolhedor semi-nova e um

aprelho de som 3 em 1 . Tratar
na rua Richard Piske, 284
fundos, no centro.

VENDE-SE
Terreno em Schroeder I, cl
450m2• Tratar 72- 1025.

VENDE-SE
Sitio na Corticeira, c/11.000m2
c/ casa de3x 4 c/ churrasqueira
+ lagoa. Tratar na rua Ornélia
Horst, 566 Vi1a Lenzi.

',".
VENDE-SE
Betoneira 1.501 semi-nova.
Tratarna rua João Ooubrawa,
575.

VENDE-SE
Terreno de 332m2 em Barra
Velhaa 1200mda praiaevendo
terreno de 15x30 em Barra do
Sul a 60Qm da praia. Trara 71-
8909.

VENDE-Sf
5 mil telhas duplas. Tratar
Estrada Nova, 90, próx. Mine
mercado Franzner.

MOBILETE
Vende-se garelli ano 86. Tratar
na rua Felipe-Schmidt, 115 fORe
72-2486.

FUSCA
Vende-se Fusca 73, ótimo
estado. Tratar 72-2249. '

,

VENDE-SE
4 aros dê Brasllia. Tratar 72-
0225.

KOMBI
Vende-se, ano 78 modelo 86;·
ótimo, estado. Tratar na Vila
Nova, Guaramirim, nO 38ft

COMPRA-SE
Moto XL paga-se até 35
milhões. Tratar 74-1228.

C�L
Vende-se, ano 75, em bom
estado Q.u troca-se por moto.
Tratar na rua Campo Alegre,
529.

,
BUGGI
Vende-se, ano ,7ß.._ vermelho
em bom estado + um terreno
de 450m2. Tratarc/Mauriciona
Esc. Cristina Marcatto, ou 71-
0988 ramal 244 ou 248 .

• laraguá do Sul 03 de abril de 1993

\/

-

VENDE-SE
CG-125 ano 91, cl 2300km.
Tratrar 72-0089..

VENDE-SE
Moto XLX-350 ano 89 e vendo

galpão de 12 x 22 de madeira
pl tirar do local. Tratar na rua

Roberto Ziemann, 2790.

VENDE-SE
Carreta pl barco e vende-se
alarme residencial ou-

comercial. Tratar 72-1730�
---------------------

CG-125
Vende-se moto ano 87. Tratar
na Estrada Nova, rua Luiz
Piccoli, 205.

PASSAT
'Vende-se, ano 80, em boll?
estado. Tratar 72-2312.

·DELREYGHIA
Vende-de, modelo Ghia, ano
85. Vende-se também XLX
-350R ano 89. Tratar na rua

JorgeMathias deOliveira, 138,
Vila Progresso, Guaramirim.

-COMPRA-SE
Veiculo. Tratar fone 72-2573.

FUSCA
Vende-se, ano 82, arosa de
Brasilla, motor 1500. Tratar rua
Bernardo Dornbusch náVeja
Auto Peças.

FUSCA
Vende-se, ano 77. Tratar na

rua Augusto Mielke, 80.

FUSCA
Vende-se, ano 81 motor 1600.
Tratar na Vila Lenzi, rua Irmão
Leandro, 160.

XL-125
Vende-semoto, ano 84 ou troco
por CG-125 ano 84. Tratar na
Vila Nova, 65, Guaramirim.

FUSCA
Vende-se, an06�. Tatar na rua
Ida Brida, 207 próx. ao salão
Lider.

PARATI
Vende-se, ano 85, modelo S,
em bom estado, por Cr$135
milhões. Tratar 71-2643.

CB-400
-Vende-se moto, ano 84, por
Cr$ 55milhões e um Opala 80,

. por Cr$ 65 milhões. Tratar na
rua Luiz Picolli, 104 na Vila
Rau. -..

RD/86
Vende-se moto, ano 86,
vermelha, porCr$ 23 milhões.
Tratar 72-1524.

COMPRA-SE
Fogão a lenha. Trata 72-3775.

- ••

'.'

FUSCA
Vende-se, ano 81. Tratar na

Qua José T. Ribeiro, 4359 cl
Andreia.

BUGGI
Vende-se, ano 78/86, por Cr$
32 milhões, Tratar 72-2898 cl
Andre.

BELiNA
Vende-se, ano 7_4 ótimo
estado, pior Cr$ 50 milhões.
Tratar 72-1247 cl Renato.

CORCEL
Vende-se, ano 77 em bom
estado, por Cr$ 37 milhões.
Tratar 72-2208 cl Fernando.

FUSCA
Vende-se, ano 81, por Cr$ 55,
milhões ou troca-se por
terreno c/ casa e paga-se a

giferença. Tratar na rua lrmäo
Leandro, 160 fundos da casa

�58.

OPALACOMODORO
Vende-se ano 81 em bom
estado. Tratar 74-1228.

BICICLETA
Vende-se Ranger HTT cl

,

peças de liga leve

YAMAHARD-135
Vende-se moto ano 90, preta.
Aceita-severculo. ValorCr$ 35
milhões. Tratar na rua Afonso
Nicoluzzi, 2453.

ALFAROMEU
Vende-se, ano 80 em bom
estado. Vende-se TratorAgrale
4100 com todos· os

equipamentos por Cr$ 95
milhões. Tratar 72-1787.

FlAT
Vende-se 147, ano 79 e uma

Brasilia 76. Tratar no

Restaurante Capilé. Tratar 11-
3157.

SAVEIRO
Vende-se, an089, azul, porCr$
125 milhões e âssumir 9

,e prestações. Tratar 71-1339.

PRÊMIOCS
Vende-se, ano 86, por Cr$124
milhões. Tratar 72-1868 cl
Antonio. .,

VOYAGE.
Vende-se, ano 82, modelo LS,
por Cr$ 85 milhões. ótimo
estado, ou troca-se por veiculo �
dernen, .valor. Tratar72-1362.

�RCELIIvende-se, ano 78, troca-se por
velculo de menor valor. Valor
Cr$ 45 milhões. Tratar12-0782
c/ Laudir.

o

. ,-- ..

CHEVETIE
Vende-se, ano 85. Tratar na

ruaJoinville3161,ou71-9010.

VENDE-SE
Casa de alvenaria de 38m2 e

terreno de 12x25 em

Guaramirim na BR-280. Tratar
na rua 28 de Agosto, na Loja
Garcia, fone 73-0369.

COMPRA-SE
Vrdeocassete Philco Hitashí.
Tratar 71-9909.

I

VENDE-SE
Máquina overloque Yamata,
3500 pontos + uma reta zig-zag
industrial. Tratar na rua Roberto
Zacko,40.

VENDE-SE
Máquina de bordar Elgin
Broder, 840. Tratar73-0580 (pl
recado).

ALUGA-SE
Quartos pl moças e rapazes.
Tratarna rua HenriquePiazera,
103.

COMPRA-SE
Máquinaderoçargrama. Tratar
·72-3241.

50 JORNAIS
Assinaturas dos seguintes

jornais:
Folha de São Paulo
Estado de São Paulo

FolhaMercantil
DiárioCatarinense

Jornal de SantaCatarina
Assinaturas/Anúncios

,Fone 72-0887.

BICICLETA
Vende-se, modelo Tropical,
por Cr$ 1 milhão e uma

bicilceta em alumínio, por Cr$
2.500.000,00 e um CD
Gradiente potcrs 4.500.00,00.
Tratar 72-1798.

VENDE-SE
Fogão econômico Semer.

Tratar no Loteamento Itajara,
casa 455, cl Darlene.

VENDE-SE
TV p&b de 16 polegadas, por
Cr$ 3 milhões. Tratar 71-7665
c/Odete.

GELADEIRACONSUL
Vende-se, 280L, por Cr$ 5
milhões.Tratar ruaWald�miro
Schmidt, 33 lateral da Joao J.
Ayroso, cl Nildo.

VENDE-SE'
Impresso de etiqueta pl
confecção, por Cr$ 6 milhões.
tratar na BR-280, 18 entrada à
esquerda, 28 casa à esquerda
após Recreativa Menegotti.
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FARMÁCIAMÜLLER
RuaReinoldo Rau, 234

Fone72-3333
Centro - Jaraguá do Sul

Desconto especial de 10%

AULASOEPIANO
Particular. Tratarfone 72-0512.

TELEFONERESIDENCIAL
Compra-se telefone
residencial. Tratar na rua

Henrique Bortolini, 80, Jguá
Esquerdo, c/ Aliomar ou pelo
fone 72-1800.

MOIAESTÉTICCENtER II
Para melhor atender os seus

clientes, Moia Cabeleleiros

inaugura, hoje (22) o MOIA
ESTÉTIC CENTER II -

Cabeleleiro unissex na filial
da Figueira defronte ao Posto

Behling.

ORAÇÃOASANTACLARA
Para conseguir uma graça:
Oh! Santa Clara, que seguiste
o Cristo com tua vida de

.pobreza e oração faze que
entregando-nos confiastês à

providência do PaiCeleste, no,
inteiro abandono, aceitamos
serenamente tua soberba

vontade, Amém. Em seguida,
deve-se rezar 9 Ave-Maria,
durante.9 dias, acendendo
uma vela pordia. No último dia
fazer 3 pedidos, sendo 1 de

negócio e 2 imposslveis
quando atendida,

.

a pessoa
deve publicar essa novena e

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

FOGÃOOUBICICLETA
Troca-se fogão 4 bocas, semi
usado, por uma bicicleta.

Informações na rua José

Fontana, 42, falar c/ Paulo.

ATENÇÃO
Proprietários de Enciclopédia
Mirador Internacional, possuo
os volumes 05 e 13 da coleção
em duplicata, cedo-os à quem
interessar. Contatos pelo fo e

71-0188.

CASA
Vende-se casa de alvenaria,
bairro Rau. Valor Cr$ 600
milhões, c/ piscina, salão de

festas, churrasqueira,
garagem, 3 quartos, sala, copa,
cozinha, banheiro. Inf. no Bar
do Tino no Rau, c/ Beto
Passarinho.

TERRENO
Vende-se terreno a 50 m do

calçamento no Rau. Inf. no Bar
do Tino no Rau, c/ Beto.

SOBRADO
Vende-se um sobrado próx. a
Marisol, na rua Joinville, terreno
cl 1.00Qm2• Inf. no Bardo Tino
no Rau, cl Beto Passarinho.

CASA
Vende-se casa de alvenâria c/

.

200m2, bairroÁgua Verde, c/1
suite, 3 quartos, sala, copa,
cozinha, churrasqueira,
garagem, toda murada, frente
p/ calçamento. Inf. no Bar do
Tino no Rau c/ Beto
Passarinho.

TE�O
Vende-se terreno de 15x30 no
Jardim Varsalles. Valor Cr$
120nilhões.lnf. no Bardo Tino
no Rau, c/ Beto Passarinho.

TERRENO
Vende-se terreno de 700m2
alterado em Guaramirim, na

rua 28 deAgosto, bairroHaval,
por Cr$ 200 milhões. Acejta
se veiculo no negócio ou troca
se porterreno em Jaragl:lä. Inf.
fone 7'2.-1880, falar c/Marcelo.

cP Classificados

TERRENO
Vende-se terreno de 1250m
em Schroeder I, aceita-se
veiculo no negócio. Valor Cr$
120 milhões. Inf. fone 72-1880
c/Marcelo.

APARELHOAQUATERM
Vende-se um aparelho
Aquaterm, para aquecimento
de água através de gás, com
capacidade de 75 litros, ideal
para residência até 160m2.
Tratar fone 72-1161 ou 71-

�6114.

GELADEIRA
Vende-se uma geladeira
marca Prosdócimo, branca,
280 I, c/ motor novo em

garantia. Tratar fone 71-6114.

GELADEIRA
Vende-se marca Consul,
vermelha, 2801, em perfeito
stado de funcionamento.

. Tratarfone 71-1161 e71-6114.

ÁREARESIDENCIAL
Vende-seárea residencial livre
de cheias, centro c/552m2, na
rua Leopoldo Janssen, perto
da residência da famllia
Torres. Tratar fone 72-1161 e

71-6114.

TERRENODEPRAIA
Vende-se terreno de praia,
Loteamentos Omar, praia de
Piçarras, medindo 12x20cada
lote. Tratarfone72-1161 e71-
6114.

VENDE-SE
Casa mista em terreno de
675m2• Tratar na rua Antonio
Bernardo Schmidt, stt«, I. da

Figueira, pedir pelo
pipoqueiro.

VENDE-SE
Casa na Estrada Garibaldi.
Tratar na Agha pré-moldados
cl José 'Pires de Lare.

RuaReinoldoRau,632
Fone: 72·1599

a 5'"itf!l!JLBolsa
deTelefones
COMPRA - VENDE - ALUGA

Rua WalterBreithtJupt, 92 (defronte ao .:
ti BeiraRio Clube de Campo)

Fone (0413) 12-2598
Jaragu4 tioSul- SC'

Churrascaria PAVANELLO

Almoço ejantar

� Cr$ 75.000,00
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

2-�
"

. :).,

c � -, ...�

C ENTER BURGER
·.�7

Lanches em pão sirio, sucos naturais '

epetiscos elaborados com o carinho
de quem entende do' assunto

Av. MaL Deodoro, 819

Tubos Santa Helena Ltda.
Divisãodeconcreto

(tubos eartefatos de concreto).
Rua Joinville, 1016 5Fone 72-1101

DivisA0 deplásticos (tubos dePVC -eletrodutosllinhaesgoto
tubosdepolietileno/mangueirapreta).

Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025
EscritórioGeral

Rua Cei. Procópio Gomes, 89 - Fone 72-0066

Spézia & CiO Ltda
, Serrarià eserviços de trator

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais especializados

Rua João J. Ayr_gso, 772. - Jaraguá Esquerdo
Fone 72.,()300

Jaraguá do Sul - SC

Funilaria

Jaraguã Ltda.
calhas e aquecedor solar.

Rua FelipeSchrnidt. 279
Fone 72-0448

Jaraguá do Sul- SC

Nemgrende, nem pequeno,
apenas u.nJORNAL

CORREIO'
DOF'OVO

Aceitamospedidosparafestas
epagamentos antecipados.

) Churrascaria. 'AVANELLO
......",

Rua: Joinville

fone (0473) 72- 0883

Jaraguá doSul - Santa Catarina
Estacionamento com garagem

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VENDE-SE
Terreno de 14x27 em Três Rios
do Norte, Lot. Sto Antonio, por
Cr$ 25 milhões ou troco por
máquina de cebertura. Tratar
na rua MaxWilhelm, 412.

PROCURA-SE
Casa meia água pl alugar.
Tratar na rua Tereza Agner
Hruschka, 363.

VENDE-SE

Máquina de costura simples
com motor Singer. Tratar 72-
1872 ou troco por máquina de
tricô.

VENDE-SE
200m2 lage forro. Tratar narua
JorgeLacerda, 2930u 720162.

FREEZER
Vende-se, vertical 280L semi

. novo e vende-se máquina
fotográfica. Tratar 72-2595 ..

VENOE-SE
Aparelho (exaustor) Su�gar.
Tratar 71-5842.

VENDE-SE
Casa na ruaMarinoWittkoski,
nO 321, e um Corcelll ano 78.
Tratarcom DetenaVlIaRau, 1a

. casa apös a --Cohab 1 a

esquerda.

VENDE-SE _

80 folhas de eternit usadas.
Tratar na rua Joinville 1923.

Umpac

� .

cp Classificados

o último Adeus
Tocaosino como se fosseum choro
e noa chama tão desconsolado n�'
caixão, últimoberço levam-nomeu
filho triste e calado.
S0110 profundo calou teu sorriso,
sob o sol de uma tarde fúnebre.
Como, a imagem doCristo morto,
levam-nomeu filhotristeecalado,
No chão batido segue o andor que
vai levando meu grande amor,

seguindoo sinonumavozdechoro,
lecam-nomeu filho triste ecalado,
O caminho é triste, quão longa e

doídaéa viagemenfileirados sob a

ramagemlevam-nomeufilho triste
.ecalado,
No triste som destes. badalos, por
entreas cruzes demadeiracinzana
tristehoradecair da tarde, levamo.
nomeu filho triste e calado.
Com voz languida e sussurros

tantos uma ave maria vafitmdo
-rouca, de passo incerto e olhar
inerte levam-nomeu filho triste e

calado.
r

É chegadaahora tãodesgraçada, a
-

voz de todos ficou calada, o padre
reza sobre amortalha, e baixam o

'

corpo triste e calado.

Oquefízerammeuquerídofilho.as
mãosrudesfecharamas tampas,na
cova inerte com flores tantas,
ficastes só triste e calado.

.

César Mac/,ado

Limpeza e

conservação Ltda.
,

- Serviços de zeladoria
(escritórios, fábricas,

bancos, lojas, jardins, etc.)
O serviço quepara sua

organização é incômodo, é
nossa especialização ..
Consulte-nos sem

compromisso
Rua José Efi'lmendocrfer, 679
Fone 72-3809 - Jguá do Sul

VENDE-SE
Amplificador marca Delta 80
wats, corneta de som e

microfone. Tratar rua Campo
Alegre, 529.

GATOS
Vende-se casal de gatos
siamêses. Tratar 71-1153.

COMPRO
Prancheta de desenho cl

preço mais acesslvel. Tratar,
72-0089.

.

VENDE-SE
Casa de madeíra p�ra tirar do
local. Tratar fone 73-0779.

VENDE-SE

6rg40 eletrônico marca

Cassio MT240 evendo terreno

de40011)2 próx. ao salão União
daVila Lenzi. Tratar 71-0979 cl
Mary de manhã.

VENDE-SE
Terreno próx. ao salão
Vieirense aceito carro ou

telefone no negócio. Tratar 71-
6842.

TÉRRENO
Vende-se em Barra do Sul, por
Cr$ 25 milhões. Tratar 72-
1524.

BALCÃo
Vende-se, balcão frigorfflco (:Ie
3m por 18 de comprimento.
Tratar 11-2340 él Junior.

MICROCOMPUTADOR
Vende-se,' marca Gradiente
MSX 2.0 cl drive, megaron e

mais alguns aplicativos. Valor
US$ 200. Tratar fone 72-2295 ..

r/

Vase1 Imobiliária
I
J

Centró Co.ercial Carlos Frederico Vasel:
RHW.lt.rM'r....rclt,623·••I. 7.fo�.:(0473)72-0153

. Protocolo aO 07489(/8·78, J.r••_ do S.,OSC
,

-

.
-

-

r II . ..

j---------- - - ----- ----II-in _
I
I
I
I
I
I
I
I

Relação de imóveis_ a venda
001 - Terreno em Piçarras a beira rio cl 4.l85m' (Ancoradouro)
002 - Terreno em Piçarras a beira rio cl 420m' (Ancoradouro)
003 - Terreno na Rua João Januário Ayroso, 660, cl 522m' cl casa
de madeira (Rota da malha)
004 - Terreno 15x30 na Rua 313 - Centenário (imediações do
Zonta da Marechal)

I 005 - Terreno na Rua Marina Frutuoso, cl 1.960m'
I '006 - Terreno na Rua Amazonas cl 1.720m'

I 007 - Terreno na Rua 207 (Jaraguá Esquerdo) cl 412,SOm', cl casa
, de madeira
008 - Terreno na Rua Guilhenne Wackerhagen (Vila Nova) cl
18,30x35,52 (638,28m')
009 - Terreno na Rua Guilhenne Wackerhagen (Vila Nova) cl 16

, x 36 (572m') _

I' .010
- Terreno no Loteamento Ana Paula II (prôx, Escala) cl 14

x 51 (796m')I 026 - Terreno na Rua 732 cl 8.994,02m' (Loteamento Liodoro
, Rodrigues) '<,

I
I

,

Casas
_

I
I Oll _ Casa alvenaria 70m' - Rua Pedro Winter, 219 (lateral da .,
, Walter Marquardt), ... .

I
, 012 - Casa alvenaria 100m' - Rua Rudolfo Sanson (toda murada) I
.,

- Ilha da Figueira
.

,.013 • Casa alvenaria - (em construção) Rua Rudolfo Lessmann
, cl 48Om' ch terreno de 9OOm' I

014 - Casa alvenaria - (em construção) cl 170m' lateral da :Rua I
5 Prefeito José Bauer (Rau) ,
015 - Casa alvenaria - cl 220m' cl terreno.de 600m' Rua Marechal •

Castelo Branco, 925 (Schoeder) �
027 - -Casa .a1venaria - Loteamento Liodoro Rodrigues :

,
I
I
,
I
I
,
I
I

:\
I
I
I
I
I

I
1.
I

I
I
I

I
I
I
�
I
I

l--.- - -- -_ - - - _ --- ... .
J

Apartamentos
016 - Edificio Caeteano Chiodini cl 147m' + garagem
018 - Edificio Sehiochet CI 156m'

Lotes flnanciadoljl
019 - Loteamento Ana Paula III (residenciais e comerciais)
020 - Loteamento São Cristovão
021 - Condomínio Azaleias - (Empreendimento Classe A)
022 - Loteamento Acapulco na Praia de Piçarras

Lindo Terreno
023 - Situado aprox. ,a 5km do centro, cl boa água no terreno e

2 casas excelente estado 14.700m'

Chácara
024 - Chácara no Rio Molha cl 97.975m' cl' ribeirão.

Terreno Comercial
025 - Av. Mal. Deodoro. c/30ÓOm'

Empreendimentos lrnobiliario s Marcatto

Av. Mal. Deodoro. 1179

Compra eVende
,.,.
...

71-1136

Vende
Casa de alvenaria - cl 125m2: Vila Nova.

o .

rTerreno - cl 450m2 - Vila Nova.
Terreno - cl l056tW- Vila Nova.
Terreno - c] 48.20.9m� - Rua Walter

Marquardt '�. ..
02 churrascarias equipad�- Centro
-Panífícadera e Confeitaria -. Rua Walter

Marquardt. .

..

Chácara - c] 1.000.000m2 - Ri? Molha .

Sanson
Sala comercial-RuaJoão].Ayroso
Sala comercial. . Rua ']osé
Emmendoerfer
1 telefone

Aluga
Sala comercial Rua Domingos
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VENDAS

LOCAÇÕES

LOTEAMENTOS

Casa de alvenaria - Rua Jorge Lacerda (centro)
Casa mista - cl 90m' em terrenode 15x30, na Rua José Narloch, 282, Lot. Ana Paula II.

Terreno - cl450m'na Vila Rau
Terreno - de16x50m, no Lot. Meurer, próx. ao Juventus
Terreno - de 14x28m 110 Lot/Vila Romana, bairro VilaNova
Terreno - emNereuRamos no Lot. Schiochet c/12x30m, com fundamento de 85m' e 4000 Casa de alvenaria - Rua João Franzner, 620 c/ 3 dorm. e demais dependências
tijolos, 2 cúbicos demadeira cl ferro de construção e área de 50.000m Casa de alvenaria - Tifa Vieira, e/2 dorm. e demais dependências (após o salãoBotafogo)
Terrenos - cl 435m', pr6x. ao ColégioGiardini Lenzi Casa de alvenaria - RuaAdãoNoroschny, 270 - fundos, c/2 dorm. e demais dependências

/ Terreno - c/17x10m, de frente e 21m de fundo c/ uma casa de madeira de 11x3,5m, no Casa de madeira -Rua VietorRosemberg, 844 -fundos,cl2 dormedemaisdependêneias
LoteamentoJuliusRodrigues Casa de madeira - Rua 25 de Julho, c/2 dorm., e demais deps.
Casa de alvenaria - c/2 pisos, 160m' construída em terreno de 14,5x30m. Casa de madeira - Rua João Planinscheck, 827 - fundos, cl 2 dorm. e demais deps.
Casa de alvenaria - C/160m', cl terreno de 48Om', pr6x. a Igreja S. Judas Tadeu Salas comerciai� - no 10 andar na Av. Mal. Deodoro, 88 (antigaMP)
Casa de alvenaria- p�óx. ao Hospital Jguá, cl 140m2 e terreno c/700m', cl 30m defrente Sala comercial- R.ua Pr�s. _Er:..,Pe�soa, 723

iiiiii

CRECI 0914 - J

L a· n ç a m e n t o

JaraguáShoppingSul

*13510jascom:
1 - Ar condicionado central;

2 - Escada rolante;
3 - Salão de Convenções;
4 - Controle de entrada de
carros 00 estacionamento;

5 - Áreas de lazer;
6 - Fácil estacionamento;
7 - Preço em condições.

JaraguáResidenceSul

*30 apartamentos com ótimo
acabamento, salão de festas,

elevador, garagens, etc.

Locacão
..,

LoteaUJento
Juvenfus
LOTES COM ENTRAdA +

FíNANCiAMENTO
YENdAS: ChAlÉ IMobiliÁRiA

FONE (047�) 71" 1 �OO
RUA REINOlDO RAU. 61

FONES (0473) 72-1500 E 72-1390
JARAGUÁ DO SUL - sc .

g
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Av. Mal Deodoro, 158 � Fone 71-1777
Jaraguá do Sul

/

Spêzia
ChevetteDL - preto 81

PampaL - branca 90

CorcelIIL- branco 83

OpalaComodorocp - cinza 83
F-lOOO-cinza 82
Passat TS - cinza : 80
EscortL-bege 84
ChevetteSE-azulmet. 9 87

PampaGL- vermelha 85
ChevetteSL - preto 83

OpalaComodoroSE - azul 89

DelReyGL-marrommet. � '67

EscortGL-preto 84

PampaL- vermet. 82
CorcelnL- verdemet.. , 81

DelReyGL-prata 86

Spézia Automóveis
.� End. cornI. - Rua Joinville, s/n -Fone (0473)

71-9032 - Ed. resido - Rua Guaramirim s/n
Fone (0473) 73-1003-- Vila Nova

Moretti, Jordan
& Cio Ltda

EscortXR3 - branco 91

VeronaLX - vermelho 91

VeronaGLX - verdemet.. 90

DeiReyGhia - vermo per.. 88

DeiReyGhia -preto 90'

VersailleaGhia-dourado � 92

PrêmioS-branco 93

CP Veículos

HP
GoICL-azulmet. ( , � .. 90
MonzaSUE cldir. _ vermelho 86
MonzaSL-bordô 92

VoyageCL _ branco 90
UnoS - branco : : 88
UnoCS-branco 87

UnoMille-bege 91

Chevy 500SL - branca 86
F-I000Diesel-prata 82
GoIGL-dourado 87

Maraj6SE -prata 87

Mofos
DT-180Z-branca 91
RD-Z-135 - preta � 92
XL-125-vennelha �:: .. 87

CB-450TR-azul.. 87
DT-180N-branca 87
Monareta - vermelha 86
CG-125 - vermelha CY 85
Monareta-azul. 85
Monareta- bege , ,.85
CBX-750F -branca 89

HP Automóveis
(defronte a Lukisa) - Rua Reinoldo Rau, 433

- Fone/fax (0473) 72- 1353

Mimecar
MonzaSUE 1.8 -azul 89

MonzaSUE2.0 -marrom 88

DeIReyGL-cinza 86

GolBX - branco ' 86

GolS - branco: 81

Fusca 1200-branco 63

Brasília - branca 76

ChevetteL - vermelho 77

\

Rod. BR-280 - Km 56 - Fone 72-0035

o

-

JAVE�Pensou FIAT LIGUE .

, 9 (0473) 71 _ 2111
.

a

Acenemos cartas de credao. Melhorpreço em veículos
novos e usados. Atendimento especializado e eJfic;/na

Meneçotrl
Kombi - bege �6
Kombi - bege 83

GoICL-bege 9l
GolGL - cinza 90
GoIGL-azul. :: 91
Gol GL-vennelho " 88
Saveiro'oL- branco 89
ParatiCL - preta ;

90
SantanaCL- vermelho., 88
SantanaCD -verde 86
SantanaGLS2.0-verde 90

QuantumCG-preta 86

ApolloGL-azuJ 91
Uno S -vermelho 90

EscortXR3 -cinza 89

Pampa 1.8L-cinza 91
Monza 1.8 SLIE - cinza 86
KadettEFI SUE - vermelho 89

lInI
.. Menegoth \Ie(cu!os S A

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

JAVEL
·Veículos novos
Tempra0ur04p vermelho

Tempra Ouro2p vermelho

TempraPrataap : o: verde

TernpraPrata2p roxo

TernpraPmta4p ; azul

JernpraPmta4p '; vermelho

TernpmPrata4p azu1

ElbaCSL4p �: azul
UnoMilleEletric verde
Fiorino 1.5 branco

VeículOS Usados
SantanaGLS -cinza 91

ApolloVip- vinho : 91

ParatiGL -azul., 90

UnoS-branco 89

EscortGhia-vermelho.; 88

BelinaGL-dourada 86
PrêmioCS 1.5 -marrom. 89
UnoMille-vermelho

:::.;,
91

147C-branco 84
Fusca 1300-bege 81
ElbaS-verde 87
ElbaWeekend IE2p- branco 93

Pick-np l.S-branco 91

Jaraguá Veículos, Peças e Serviços
Ltda.

Rua JoãoZapella, 214 - Fone 71-2111
.>

Rua João Zapella,
214:': Fone Jl - 2111

Jal"aguá d-o Sul,.:03 de abril de 1993 Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proclamas de casamento

EDITAL N° 18.713 de 23-03-
1993-

Cópia recebida do_ cártório de

Guaramirim, neste Estado-
-

DANIEL DE SOUZA E
ELIZETE LUZIA PEREIRA

Ele, brasileiro, solteiro,
programador, natural deRio doSul,
nesteEstado,domiciliadoeresidente
na Rua Estheria Lenzi, 18, nesta"
cidade. filho de Geraldoßernardo
de Souza eEni Glorinha de Souza.

Ela, brasileira, solteira, caixa.natu- EDITAL N° 18.717 de 25-03-
ral dePalotina, Paraná, domiciliada 1993-

eresidenteem EstradaGuamiranga, CLAIR JOSÉ BENATTI E

emGuaramirim.nesteEstado.fílha -, KATLEEN BEATRICE

de Francisco Pereira e Donilza HENSCHEL-

Margot Adélia Grubba Lehmann,
oficial do Registro Civil do 10 Distrito
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, Brasil, faz saber que
compareceram em cartório, exibindio
os documentos exigidos pela lei, a fim
de se habilitarem para casar, os

seguintes:

EDITALN° 18.712 de23-03-1993-
INGO DALLMANN E DULCE
LUIZA FRANZNER-

Ele, brasileiro, solteiro, motorista,
natural' de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente em Rio
Cêrro IT, nesta cidade, filhodeAmo
Dallmann e Ema Neumann

Dallnann-
•

Ela, brasileira, solteira, cabeleleira,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua
Walter Marquardt, 2.747, nesta

cidade, filha de Cleto Franzner e
Jovina Therezinha Bussarello
Franzner-

>

Pereira.

EDITAL N° 18.714 de 24-03-
1993-
ADELIRIO URBANSKI E
LORECI SOUZA DOS
SANTOS-
EIe, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliadoeresidentenakuaFran
cisco Hruschka, 954, em Jaraguá
Esquerdo, nesta cidade, filho de
Vicente Urbanski e Rosália
Urbanski-
Ela ,brasileira, solteira, secretária,
natural de São José Cerrito, neste
Estado, domiciliada e residente na
Rua Pastor Alberto Scheneider,
1.120, emBarra doRioCêrro, nesta
cidade, filha de Lauro Souza dos

Santos eMaria da Graças de Souza
Santos-

�

EDITAL N° 18.715 de 24-03-
1993-
NELSON LENZ E ARLETE
LUZIA KITZBERGER

Ele, brasileiro, solteiro, comprador,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliadoe residentenaRuaFrau
cisco Todt, 230, nesta cidade, filho
de Adernar Lenz e Angelina
Hanemenn Lenz-

Ela, brasileira, solteira, escriturária,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na ma João

Planinscheck, 834, nesta cidade,
filha de Francisco Kitzberger e

EIsira Fussi Kitzberger-

EDITAL N° 18.716 de 24-03-
1993-
LAERCIO VICENTE RECH E
MARLENE GARCIA-

Ele, brasileiro, solteiro,operário,
natural deLuísAlves, nesteEstado,
domiciliado residente na Rua

Joaquim Francisco de Paula, 892,
nesta cidade, filho .de Antônio .

Roberto Rech e Leopa Rech-
EIa, brasileira, solteira, operária,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente naRua 242.
n° 1!3, nesta cidade, filha de
Waldemar Garcia e Alida Garcia-

Ele. brasileiro, solteiro, contador,
natural de Seara, neste Estado,
domiciliado e residente na Rua

Guanabara. 114, nesta cidade;filho
de Fernando Benatti e Marina
Rosa Zanluchi Benatti-

Ela, brasileira, solteira. telefonista,
natural de Jaraguá do -Sul,
domiciliadaeresidentenaRua João
Piccoli, 165,apto. 305,nestacidade.
filha de Amo Henschel _e Traudi

Penscky-Henschel-

EDITALN° 18.718 de 25-03-93-
JOSE €ARLOS DE OLIVEIRA
E MARCIA ELISABONELLI
Ele, brasileiro, divorciado,militar,
natural de Lauro Müller, neste

Estado, domiciliado e residente em
Bairro .João Pessoa, nesta cidade,

EDITAL

- ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de
Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que sê
acham neste cartório para Protesto os Títulos contra:
Emidel Ind. de Pias Ltda -R: Nereu Ramos 213

Corupá;
Marceu Finta _R: Pedra de Amolar SIN° Nesta;
Montserrat Ind. Móveis:..R: VitalRamos 369Nesta;
Nerci Luiz Risso -R: Germano Mauke 492-Nesta;
Wilson Scbroeder -R: Carlos Krogher SIN° Nesta;

o

filho de Amantino de Oliveira e

Maria de Lourdes Bento de
Oliveira-

Ela, brasileira, solteira. do lar,naht
ral de Joinville, neste Estado.
domiciliada e residente em Bairro
João Pessoa, nesta cidade, filha de
Anoé Bonelli e Arlete Miriam
Bonelli-

EDITALN° 18.719 de 29-03-93-
ELISEU JOÃO PEREIRA E
NAIR MELDOLA-

Ele, brasileiro. solteiro, tipógrafo,
natural deBlumenau, nesteEstado,
filho de João Pereira e Maria dos
Santos Pereira- _

Ela, brasileira. solteira, costureira,
natural de Jaraguá do Sul.
domiciliada e residente na Rua
Henrique Marquardt, 620, nesta

�de, filha 4e AlfredoMeldola e

Maria SehröderMeldola-

EDITALN° 18.720 de 29-03-93-
JOSÉ ROBERTO VIEIRA E.
ILETI BUDENDORF
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar
administrative,natural- deFonnosa
D'Oeste, Paraná, domiciliado e

residente na Rua Angelo Rubini,
2.420,emBarradoRioCêrro,nesta
cidade, filho de IvoVieiraeMiranda
Uller-

Ela, brasileira, solteira, industriária,
natural de Jaraguá do Sul.
domiciliada e residente na Rua
JoaquimFrancisco dePaula, 2.379,
nesta cidade. filha de Rolf
Budendorf e Gertrudes Schuster
Budendorf-

EDITALN° 18.721 de 30-03-93-
RlNALDO STRELOW E CAR
MEN JURACY DE TOFFOL
Ele,brasileiro, solteiro, escriturário;
natural de Jar�uá do Sul,
domiciliadoe residentenaRuaJoão
Planinscheck, 338, nesta cidade,
filho de Renato Strelow e Cecilia
Strelow-

Ela, brasileira, solteira, vendedora,
natural de Massaranduba, neste

Estado. domiciliada e residente na

Rua Joaquim Francisco de Paula,
2.265, nesta cidade, filha de

Angelo De Toffol Cecilia De
Toffol-

E, para que chegue ao conhecimento
de todos mandei passar o edital, que
será publicado pela imprensa e em

cartório, onde será afixado por 15 dias.

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

compareçam neste cartóriona ruaArthurMüller. 78,
no prazo da lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então"
dar ��rque não o faz, sob a pe�la de serem os

referidos prOtestados na forma da lei, etc.

RMN/ Jaraguá do Sul, 30 de março de 1993.

ÁUREA,MÜLLERGRUBBA-Tabeliã eOficial de
Protestos de Títulos.

r

JUSTIÇA ELEITORAL

CIRCUNSCRIÇÃO DE SANTA CATARINA

Juízo Eleito;al da lVi 8. Zona

EDITALN°04/93
O Doutor Ricardo José Roesler, Juiz -Eleitol'3l da 17· Zona, municiplo
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições
legais...

.

,

TORNA PÚBLICO que em audiência pública, a realizar-se no dia 05 de abril
de 1993, às 14 horas, no Cartório Eleitora! desta 17" Zona, Edificio do Forum,
à rua Guilherme Wackerhagen, nO 87, proceder-se-á o lacre das umas que
serão utilizadas nas eleições do dia 21 de abril de 1993.

E,- para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e em especial dos
partidos políticos, mandei passar o presente edital, que

- será afixado no "local
de costume, às portas do Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos trinta dias do mês do ano

de mil novecentos e noventátrês (1993).
RicardJJ José Roésler - Juiz. Eleitoral

Estado de Santa Catarina

Prefeitura'Municipal de Guaramirim
DECRETO� 019/93

TOrllIJsemefeitooDecrnon"017193de 19/02193 ed40utrtlS
.

provúlh,cias
OPrefeitoMunicipal deGuaranúrim, nó uso de suas atribuições
DE.CRETA:
Art. 1° -Fica sem efeitooDecretonOOI7/93. de 19 de fevereirode 1993 e
fixa os vencimentosdos cargos deSecretáriosMunicipais,Chefe doGabinete
eAssessoria de Secretarias, que passam a ser os seguintes, a contarde 1 °de
fevereirocorrente:

SecretáriosMunicipais ::-:-. � CrSll.557.500,00
ChefedeGabinete ,_, : CrSII.557.500.00
AssessoresdeSecretarias Cr_$ 7.475.000,00
Art. 2° - EsteDecretoentraráemvigornadatadasuapublicação,revogadas
as disposições em contrário.

Guaramiri", (SC), 24defevereirode1993
VictorKleine - PrefeitoMunicipal

Jair Tomeli,,- SecretáriotkAdmillistraçílo

Estado de Santa Catarina
PrefeituraMunicipal de Guaramirim

. DECRETON° 024/93
COlltrtltaAllairJoséAguiar

OPrefeitoMunicipal deGuaramirim, no uso de suas atribuições:
DECRETA:
Art. 1° - Contrata Altair José Aguiar para a função de Chefe do Setor de

Esportes, vinculadonaSecretariaMunicipal deAdministraçãoa contarde 15
de feveréiro de 1993. /

Art. 2° - Oenquadramentodocontratadopelopresente instrumentoobedecerá
as normas básicas do Quadro Geral dos Servidores PúblicosMunicipais.
Art. 3° - Além da função citada no artigo 1°, acima, o contratado prestará
serviços de orientação técnica em Educação Física, para os professores
vinculados ao Quadro doMagistérioMunicipal.
Art. 4° - Ficaconcedido 57% sobreo salário basedocontratadopelopresente
instrumento, a título de Gratificação pelos serviços previstos no artigo

_

anterior.
Art. 5° - Este decreto entará em vigor na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Guarallliri", (sq, 24defevereirode1993.
VictorKleine - PrefeitoM""icipal

Jai, Tomelin - SecretáriodeAd",i"istraç40

Estado de Santa C_!ltarina
Prefeitura Municipal de Guaramirim
DECRETON° 020/93

Tomasem efeito oDecretou"005/93 de 05/01/93 e dá outras
,

.

prOJWlêllcias..
OPrefeitoMunicipal deGuaramirim, nousode suas atribuiçõesque lhe são
conferidas;

.

DECRETA:
Art 1° -Ficasemefeito,a contarde 1 "de fevereirocorrente oDecretonoOO5/
93, de05 dejaneiro de 1993, epassa o sr. AntonioVacir Stringari, a exercer
o Cargo de SecretárioMunicipal da Saúde e BemEstar Social.
Art 2° - EsteDecreto entrará em vigorna data da sua publicação. revogadas
as disposições em contrário.

Guaramirim (SC), Z4defevereiro de 1993
VictorKleine - PrefeitoMIlI.icipal

Jair Tomei;'. - Secretário deAdministração

2 - 6' Ja.·aguá do Sul, 03 de abril de-1993 ___
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Estado deSantaCatarina
Prefeitura Municipal de Guaramirim

DECRETON°022/93
Contrata José Dorival Bizatto

o Prefeito Municipal de Guaramirim.. no uso de SUllS

atribuições O
DECRETA:

>

Art. 1°- Contrata José Dorival Bizatto para a função de
Chefe do Setor de Serviços Urbanos, vinculado na

Secretaria Municipal de Obras, Viação e Saneamento,
a contar de 15 de fevereiro de 1993.' ,

Art. 2° - O enquadramento do contratadopelo, presente
instnnnento obedecerá as normas básicas do Quadro
Geral dos Servidores Públicos Municipais.
Art. 3° - Este Decreto entará em vigor na data da sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Guaramirim (SC), 2./ defevereiro de 1993.

Victor Kleine

Prefeito Municipal
Jair Tomelin

��----------------------------------�--------------�--------------�----��------------------------------------��\
� �

Secretário de Adminlstração

EstadodeSantaCatarina
Prefeitura Municipal de Guaramirim r

DECRETO N°(l21193
Nomeia Alfonso Vlck para exercer o cargo de

Assessor da Secretaria de Obras, Viação e

Saneamento.
O Prefeito Municipal de Guararnirim, no uso de suas

atribuições,
DECRETA:
Art. 1° - Fica nomeado Alfonso Vick, para exercer o

cargo de Assessor da Secretaria de Obras, Viação e

Saneamento, da PrefeituraMunicipa, de Guaramirim, a r

contar de 15 de janeiro de 1993.
Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

J

Guaramirim (SC), 24 defevereiro de 1993.
Victor Kleine /

Prefeito MU'hicipal
Jair Tomelin

Secretário de Administração

'Produções
Gráficas

O'CORREIODOPOVO emseunovoemoderno
sistema de produção gráfica, o primeiro a laser
na região, conta com profissionais de ampla
experiência e qualificação técnica.
Por isso coloca os seus

diagramação, composição,
fotolito de tablóides, boletins, panfletos
promocionais, etc, a disposição dossetores da
economia que necessitem deste tipo de trabalho.
Os recursos a disposição do CORREIO DO

POVO, sãode última geraçao e a qualidade de
- .

seus produtos tem sido constatada em várias
. publicações que circulam em toda a-região.
Faça um contato conosco pelá telefone 72-

3363, ou procure o Departamento Comercial
oere que juntos possamos encontrer o melhor
caminho para seu negócio.

deserviços
montagem e

\

,
c,

EstadodeSantaCatarina
Prefeitura Municipal de Guaramirim

DECRETON°023/93
Contrata Ilson Giro/a

O Preteno Municipal dé Guaramirim, no uso de suas

atribuições:
DECRETA:
Art. 1°- Contrata Ilson Girola, para função de Chefe-do
Setor Rodoviário, vinculado na Secretaria de Obras

Viação e Saneamento, a contar de I o de fevereiro de
1993.
Art. r -'0 enquadramentodo Contratado pelo presente
instrumento obedecerá as normas básicas do Quadro
Geral dos Servidores Públicos Municipais.
Art. 3° - Este decreto entará em vigor na data da sua

publicação, _revogadas as disposições em contrário.
Guaramirim (SC), 24 de fevereiro de 1993

VictorKleine
PrefeitoMunicipal
JalrTomelin

Secretário deAdministração

I'

Gumz Innãos S/A - Ind. Co'l1. e Agricultura-
CGC MF nO 84.430.636/0001-68 �'-.

Ass�mbléia Geral Ordinária e Extraordinária

CONVOCAÇAo ./

São convidados os Senhores Acionistas de Gumz Irmãos S/A Ind. Com. e

Agricultura,paraasÃssembléiasGeraisOrdináriaeExtrnordinária, que serão
realizadasnodia 30de abril de 1993, às 16horas, na sede social daempresa,
na ruaGhstavoGrunz, 488, bairroRioCerro Il, nestemunicípio de Jaraguá
doSul-SC, paradeliberarem sobre a seguinte:

Ordem do dia - .

1 ° - Apreciação, discussão e aprovação do Relatório da Diiêteria e- as
DemonstraçõcsFinanceiras, relativasaoexercício social encerradoem 31 de
dezembro de 1992. ./'

2° - Deliberar sobre a destinação doResultado do exercício e a distribuição
dos dividendos. �.

3° - Eleição dadiretoria,membros doConselhodeAdministração e fixação
das respectivasremunerações. ,

-

4° - Aprovara correçãoda expressãomonetáriadÖCapitalSocialeaumentá
lo de Cr$ 2.646.000.000,00 Para Cr$ 32.700.000.000,00 mediante a

capitalização da Correção Monetária do Capital Realizado e de outras
reservas legalmenteexistentes.
5° - Alteração doArtigo 5° do Estatuto Social.

-: 6° - Alteração dosArtigos 1 ° e 3° do Estatuto Social.
7° - Outros assuntos de interesse da sociedade.
Aviso: Acham-se a disposição dos Senhores Acionistas, na 'sede social da
empresa,na ruaGustavoGumz,488, nobairroRioCerro Il,nestemunicípio
de Jaraguá do'Sul-SC os documentos a que se refere oArtigo 133 da Lei n°
6404 de 15-12-1976, relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 1992. -

JaraguádoSul(SC), 12demarçode 1993.
EdeltrautBauerGUniZ
Direto,ap,esú/ellte

CPF"O 066. 570. 959-53

I'

Gumz Innãos S/A Ind. Com. e Agricultura
CGC MF nO 84.430.636/0001-63

Reunião do Conselho de Administração
Convocação

São convidados os Senhores Membros do Conselho de Administração de
�

Gumz Irmãos S/A Ind. Com. e Agricultura, para a reunião Ordinária, a
realizar-se no dia30 deabril de 1993, às 14 :30 horas, no bairroRioCerro Il,
nestemunicípiode Jaraguá doSul-§C, para deliberarem sobrea seguinte: _

Ordem dö día
1°-Apreciação,discussão eaprovaçãodascontas relativas aoexercício social
encerrado em 31 de dezembro de 1992.
2° - Eleição deDiretoria para o exercício de 19931l994.
3° - Assuntos Diversos.

V JaraguádoSul(SC), 12demarçode 1993.
- EdeltralllBalle,GUIIIZ

Presidellte I

CPF"o066.570. 959-53

..

o
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Roçadeira Stihl FR 106
II vista - Cr$ 17.'00,00
ou 'x Cr$ '.000.000,00

Jamail

Máquinas de escrever e calcular - relóriQ - arquivos - cofres -

roupeiros - fichários-baicOes-escrivaninhas-armários-ventiladores
-cadeiras -máquinas usadas - mQveis e acessórios pl computador
- fax - toner pl xerox. to

Assistinçia técnica em geraL
Fone ('0473) 72-1492 - Fax ('0473) 72-3868

.

, I
,
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.
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"

,__.D17
080

Reinoldo Rau, 37. �
- .

ANd WElcOME TO Hollywood!

c

\-
-

�-�CP-:otertas'

"-

Supermercados
�Vitória

Ofertas da semana
,/

. Frangodaaranja.•••••••••••...••••••Kg-CrS2l.9'O'O,'O'O StibonetePa�üve5cx.••.••••••90gr-CrS 5.8'0'0,'0'0

CeivejaBudwtilSet5'Odz.•...••.••Itlta-CrS12. 98'0,'0'0 V"urhoDue/otintogarrajão.•...5/ts-CrS 59.7'0'0,'0'0
C

. r�' 2'0 .r r "8.'7'00.'0'0 AmacianteBabuSohj'Ocx.••••2/ts-CrS48.3'OO','O'Oen?.eJa..,yrU!ga cx.••.•..••.•••••glj - ....roll r , J 'J�

SaisichaSeara.._•••••••••••••••••••••••Kg-CrS 31.200,'0'0 Massa V"dória 1'0fartlos...•.•••••l kg-CrS12.9'O'O,'O'O
LinguicinhaSantaFé.•••••••••__•.•Kg-CrS24.9'O'O,00 ErvilhaArisco.••.•••...•• , ...••••...••2'O'Ogr-CrS 8.9'0'0,00

éidÇlÍCilI'PortobelJo__••••••••••_.__5kg-CrS54.800,'O'O MilhoverdeArisco•••••õ•••••••�.200gr-CrSl '0.900,'0'0
AÇlÍCilI'PortobelJo......__•••.•_....l kg-C,Sl'O.96'O,'O'O Pepsi-Cola..•.•.•..• , ...••••••••••••..•••••••/itro-CrS 9.4'0'0,'0'0
rrigoDonaBenta.••.••.••.•••••••••••5kg-CrS 53.9'0'0,'0'0 ExlratotomalJ!�pagheto•.•.37'Ogr-:-CrS14. 7'0'0,'0'0'
rriioDonaBenta m l kg-CrS12.9'O'O,'O'O A"ozMesaFartà5'Ofartlos.•••5kg-CrS42.9'O'O,'O'O
Caf1VitórialOOkg _500gr-CrS35.700,Ö'O Amendoimdesc. V"lIória.•••:•••• lkg-CrS29;8'O'O,'O'O
S'L

.

•

L 3'O:"Y 42'Oml-C·"13' '700''0'0 Àmendoimdesc. VlIória.••..5'O'O"r-CrS14.9'OO','O'Onampoo orys "__."••"_. .011 .,, , G'

Marga;intiA/pina 7'Ocx.••••5'O'Ogr-CrS17.'9'O'O,'O'O LeileNmholnst. ••:••••••••.•••;.•••4'OlJgr-CrS49.98'O,'O'O
CremedentalKo�nosbco; 9'Ogr-Cr$16.9'O'O,'O'O Filésimples � _kg-:CI$39. 8'0'0.'00 �

Ofertas válidas do dia 3'01'03 a '031'04192 ou enquanto durarem os nossos estoques
.,-

Caça - Pesca - Camping - Náutica. - Esportes
Distribuidor dos produtos:

Rossi - Tramontina - Yannes - Penalty
Taurus - Marinez - Cobra - Umbra

eBE - Tokio - Tupy - Kanxa
Baita - Grilon - Hobby - ces

_Preços §uper" espeeJa1s a

>vista' OU,, -a prázo-
Av. Mal. Deodot», 583.

- Teis. (0473) 72-1389 e 71-8135./

TRAMONTINA

..

r_

. , �

, ,

,

Jàl·àguá do Sul, 03 de abril de 1993'2-8
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Olho Clínico

[\ Dr. J.Valter Falcone

c Ignorãncia/Natalidade
,

A saídapara a maioria de nossos

problemas não passa
exclusivamente pelo. plebiscito de

21 de abril Oll pela reformulaçõo da

Constituição em outubro vindouro.
como tentam fazer crer alguns
políticos. Temos que dar prioridade
à Educação. Esta é a. base primor
dialpara o desenvolvimento de uma

sociedade, democrática e jus;a. A

Educação recebe menos de 2% da

orçamento federal (no Japão recebe
35%1). Entre _1970 e 1985. a

produção industrtal brasileira
cresceu apenas 4.5%. Neste mesmo

período. a Coréia registrou 247%
de crescimento. o Japão 189%. a

Itália lOOOA e Js' EUA 85%.
. a

Sem Educação não há

desenvovimento ou aumento de

produtividade. Necessitamos de
100.000 novos professores de 1 °

grau por ano. só para atender à

demanda da população que atinge
a idade'esc<jar. Caso não se consiga'
controlar a taxa de crescimento

demográficoe
,
teremos mais 100

milhões de subnutridos e sem
,

,

emprego em apenas 35 anos. A

opçãoéentreparticipardo J "mundo, '

com muito trabalho e sacrifício ou.

ficar trremediávelmente

r. condenados ao subdesenvolvimto.
O crescimento populacional tem

que ser observado com carinho.
Já passa a ser um problema

ecolôgtoo: Temos que também

preservar a vida. É muito alto o

Ip,/, i�dicede 70mortes�r JOOnascidos,jA VIVOS em nosso pais.
Daí a importância da iniciativa

qtJ Sesi/Secretaria'Municipal de

Saúde. que pretende através de

orientação/educação, evitar os

nascimentos. desnecessários. É u";a
atitude louvável. Colocamos a

Associação Médica a disposição
destas entidades no,que se fizer
necessário.

-.

Cresce a briga pelomaiorsindícato classista de Jaraguá

"Nós somos os autênticos"
-,

'

CORREIODOPOVO-Comó
você está vendo o quadro de

disputapela direção do Sindicato
dos Trabalhadores nas
Indústrias do Vestuário de

Jaraguâ ?

GILDO ALVES - Nós temos

apenas uma preocupação: não

confundir o trabalhador
vestuarista. Nós acreditamos que
temos um sindicato atuante mas

que pode ser ainda melhor. As

transformações que estamos

propondo são todas elas tiradas
das discussões com Q trabalhador
do vestuário. É muito importante
renovar e, avançar nas discussões
de interesse de nossa categoria. '

. Estamos na campanha jogando
limpo.
CP - A Chapa da CUT

representa umá oposição real?
ßA' - Olha, o vestuarista que

batalha o dia-a-dia' sabe que o

$iiídicato não pode passar para a

direção desse pessoal.
' A

manipulação é a' marca da chapa
oposicionista, são muitos
interesses ligados ao Sindicato dos
Metalúrgicos, verdadeiros donos /

dessa chapa, que quer entrar no
Sindicato para usá-lo com

propósitos políticos eleitoreiros.
Creio que na hora de decidir o
trabalhador saberá em quem
confiar: nós somos os autênticos,

CP-Easacusaçõesesupostas
denúncias feitas pela Chapa de

oposição?
GA - Não resistem a mínima

análise. Veja bem: fizemos as

Gildo Alves é candidato à presidência pela chapa 1

,Esquenta a d,isputa pelà direção do Sindicato do«
Trabalhadores nas Indú.strias do Vestuário de Jaraguá do

SlJL Essa semana !:' chapa de oposição, ligada a CUT, Jet
várias'a.cusaçi1es contra a atual direção dÓ sindicato. No
ú.ltimo sábado! dia 27, aconteceu aAss'embléia da categoria
de ondeloi tiradaapauta de reivindicações a ser discutida
com a classep(ÚTonaL acandidato àpresidência doSTJ do
Vestuário pela CHAPA VERDADE - CHAPA. 1, Gildo
Allttinio Alves, dii o quepens« sobre a atual situação.

'

Assembléiasde forma transparente
e temos a Chapa I que representa
a VERDADE. A oposição está

-agíndo como é esperado, dentro
de uma ação de falsas denúncias e
querendo agitar, confundir, o que
aliás é marca registrada de tudo o

que a CUT faz. Para as acusações

responderemos com trabalho.
Cp.:.ComofoiaAssembléiade

sábado passado, (lia 17?
-

GA - Não tenho dúvida de que
o trabalhador da nossa categoria
sabe que foi uma das mais

importantes Assembléias dos
últimos anos em Santa Catarina.

Conseguimos discutir e aprovar
uma pauta de reivindicações de 88-
cláusulas; propostas reais como,

'por exemplo a recomposição
salarial pelo INPC pleno, aumento
real de salários.jornada de trabalho
de 40 horas, reajuste automático
de salários mensal e é claro a /

garantia deemprego. E um detalhe,
a chapa de oposição participou da
Assembléia e creio que não

discorda desses avanços.

/
CP-Oquediferencia aChapa

1 que o apoia, da,Chapa 1,
apoiada pela CUT?

GA - Antes de mais nada a
/

grande diferença é a seriedade;
não somos um grupo de "última
hora" e estamos propondo a'

manutenção de um trabalho sério e

que pode ser renovado e

melhorado no sindicato dos
trabalhadores do Vestuário. As
outras diferenças passam pela
nossa base de apoio, por exemplo: .

somos integrados à FETIESC -

Federação dos Trabalhadores nas

Idústrias de Santa Catarina - que
tem uma atividade marcante junto
aos 37 sindicatos que representa;
portanto, com o apoio geral da .

classe dos trabalhadores da nossa

categoria na base de Jaraguá,
avançaremos pare consolidar os

interesses e as conquistas da
classe. A outra diferença está na
honestidade, pois não ficamos
inventando "denúncias" para
buscar mudar o quadro de

desespero pell!,derrota, pois temos
'a certeza do apoio do trabalhador
e da vitória nos dias IS e 1-6.

Terceírlzação de Recursos Humanos pará-sua empresa.'

Início das ativ-idades dia 07 de abril de 1993.

Solicite' uma visita de nosso representante técnico.
/

Rua Henrique Sohn, sln - Prox. ao Doering - Fone (0473) �1-4311 Jaraguá do Sul - SC
,

/

UM GARRO SEDUTOR
NOVO ESCORT ,GHIA

VENHA CONHECER DE PERTO
NA MOREm, JORDAN

Jal·aguá do Sul, 03 de ablil de 19.93
\
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Henrycksen -

É este belo garotinho trajado nomãis autêntico estilo
germânico. Ele completamais umaano de vida no próximo-dia
5. Os pais são Adelaide e Nelson Jansen. A festa promete ser

grande.

Rede Feminina

A�ede Feminina de Combate ao

Câncer, realiza durante todo o dia
de hoje, uni Bazar de Páscoa.
estarão à venda nas barracas,
expostas na praça da prefeitura,
bordados, bolachas, chocolates,
ovos e cestas de páscoa. Também

, será rifada uma grande cesta de

páscoa, contendo chocolates,
vinhos, enlatatados e doces: A
renda será totalmente revertidapara
as ações da Rede Feminina de
Combate ao Câncer, de Jaraguá do
Sul. Participe!

Assessoria de RH
Inaugura dia 07 deste mês, a

primeira empresa especializada em
assessoria na área de Relações
Humanas, para prestar os serviços,
desde recrutamento de seleção,
com� cadastramento ao

exame médico -, até cursos de

desenvolvimento; análise de

funções (laborativas) nas

empresas; adequação homem"

função; assessoria em 'RH. Com

profissionais, associados, de larga
experiência, desde psicólogos e

assistentes sociais até médico do
trabalho e psiquiatria, A era da

terceirização chegou mesmo.
J

/

06

VERlo EMOÇlO

Verão é tempo de se lambuzar com
o melhor sorvete destasparagens

Marechal Deodoro,819

Maria Alice Hélix, candidata do concurso Garota Marisol 93

Nestesábal/o, lß 201115",;11, lia
CapelaNossaSenhora do
Rosário, 110RioMolha, acontece
acerimôniadecasamento de
La'ertePauli eRaquelGonçalves.
Ele éfilh» deHonôrio (Maria
Isoltle) Pauli e a noiva éflUla de
Nicäcio (WalJrauil) Gonçalves.

An iversariantes
da semana·

Dia 02/04 -liarold Schulz, Denise
FischerMartins Püttjer, Theobaldo
Hajedorn, Marize Rosane Balleck

Lescowicz, Ivone Driessen, Wilma

Krause, Celestina Borchers, Álido
Krutzsch, Jeisse Karina Bauer,
LucieneSchipmannPizzolatti,Bruna
Schmöckel Zuchowski,

Dia 03/04 - Waltrudes Tomaselli,
AletinaMarisa Tomaselli, Cristina
ZapellaKlems.AldoBartel.Balduino
Raulino, Asta Spliter, Iracema

Tomazelli Bassani, Julio Roberto
_
","J\

Rodrigues, Edemar Eggert, Darcy
Ehlert.OlíviaEhlertFemandes.

Dia 04/04 - Herminio Glowatzki,
TerezinhaS. Bigneni-CláudioWin- GI)
ter, Manfredo Hornburg, Eugênio

o

Trapp.. r

Día 05/04 - Irene Lúz Dantas,
Geraldina daSilvaPereira, Lorenço
Gressinger,DárioG. Schütze.Anette
Driessen, Cleide Tereià Chiodini

Pedri, Debbie Mara Souza Bona.
.

Dia 06/04 - AnaBona,RudiFiedler,
.

Raul Carlos Gesser, Edson carlos

Schulz, Alan Jonas Gonzaga dos

Santos,EmaIrenePedrotti, Rodney
RobertoDal Bello.

Dia 07/04 - Janice Baechhold

Correia, Elizabet Harmel, Elvira

Lickfeld, Ivanir Buzz, Ana Scheila

Pereira, Eclair Maria Martins

Cardoso, Ilca Henschel Krambech, f))José Castilho Pinto, Elvira Coelho, .'

Nelson Ehlert, Aldo Blank, Lilli
Karnke Tepassé, Fabiano Eduardo

Kanzler, Sidnei T. Stein.

Dia 08/04 - Elfi Seidel, Guido

_ Mundstock, HélioMeyer, Carmem
DecckFachini,MaikeNeves, Jorge
Marquardt, Margit Krause, Carlos
Pscheidt, Jorge Maurício Black,
Antonio J.Krawulski,Kátia Edilene
)

.

IZanella.EmilaMarsc lall.

Sônia Beatriz Henn

$ Advogada
..

<}�

IIODA SRMI)RR
Para homens e mulheres de bom gosto

Avenida Getúlio Vargas, 55
';.�--------------------------------------------�

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97
10 andar - sala 02
Fone 71-641 O

Jaraguá do Su'l, 03_dc .10. iI ti,,· 1993

li

"

I'
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Com 3 gols, Ederfoi o "carrasco do Leäo"
tMais'd'ê·s cartõe-s por .Juventus vence Avaí
i partida na primeirona

Jaraguá do Sul-A 48 rodada Aspirantes, Marcos do Aliança; e
,

.do campeonato da 18 Divisão de eWanderson do Alvorada, é que
'A}lladores e Aspirantes da Liga m� marcaram até agora -

Jaraguaense de Futebol (LJF), também 5 gols cada.
foi realizada nos dias. 27 e 28, Em quatro rodadas, foram

passados. Juventus' e Amizade distribuídos 10.9. cartões aos

lideram, com seis pontos cada, a jogadores da 1 a divisão - 97
1 a divisão, enquanto' nos amarelos e 12 vermelhos -, o que
.aspirantes

.

os líderes, são em 19jogos dá uma média de
Amizade e Cruz de Malta. 5,736 por partida. Já nos

.

aspirantes a média é mais baixa
AdemirDuweéoartilheirona o 4,736 - 79 amarelos e 11

a .divisão com 5 gols, e nos vermelhos.

Class Equipe PG J V E D GP Ge -BG
l° Juventus 6 4 2 2 O 10 3 7
2° Amizade 6 4 2 2 O 5 2 3
3° Cruz de Malta 5 4 2 1 O 11 6 5
4° João Pessoa 5 3 2 1 O 5 2 3
5° Estrella 4 3 2 O 1 9 5 4
6° Aliança 4 4 1 2 1 3 7 -4
7° Guarani 3 4 1 1 2 6 10 -4
8° Caxias 2 2· 1 O 1 5 5 O
9" Botafogo 2 3 O 2 1 5 8 -3
10° Alvorada 1 3 O 1 2 2 5 -3
11° Malwice O 4 O O 4 6 14 -8

" .... ;............

partida que otime de Jaraguá do
Sul, só precisa vencer para
iniciar o returno ainda na 3a

colocação. O primeiro jogo do
returno também será no estádio
João Marcatto em clássico re

gional - Juventus x Joinville.

assume
-

Jaraguá doSul- "OMoleque
Travesso", provou, na última

quarta-feira, que temfutebol para
estar entre as melhores equipes
do Estado. A vitória de 3 x O
sobre � Avai, no Estádio da
Ressacada, foi- o ponto que
faltava para a torecida- se
convencer disso. O Juventus
soma agora 15 pontos e sete

vitórias no campeonato, o que o
coloca em 3° lugar na tabela de
classificação. Eder mais uma

vez foi o destaque do time, � Na última rodada do turno, o
pelos 3 gols que marcou em, Juventus joga no João Marcatto
Florianópolis, foi chamado de "o contra oJoaçaba - 12° colocado
carrasco do Leão". no certame estadual -, numa

Nestes dois compromissoso
"Moleque Travesso" poderá
assumir a vice-liderança do

campeonato, atrás do Criciúma,
com quem joga na segunda
partida do returno, dia 14. A

expectativa é dequeos torcedores' .

do Juventus poporcionem rendas'
recordes nestes três jogos.

Class Equipe PG J V E D Gp Gg Sg
6 4 3 O 1 8 3 5

2° 6 4 3 o 1 7 6 1
3° João Pessoa 5 3 2 1 O 7 2 5
4° Alvorada 4 3 2 O 1 9 2 7
5° Guarani 4 4 2 O 2 9 6 3
6° Caxias 4 2 2 O O 4 1 3
7° Botafogo 2 3 1 O 2 3 3 O
&0 Estrella 2 3 1 Q 2 5 6 -1
9" Aliança 2 4 1 O <..3 7 8 -1
10° Malwice 2 4 1 O 3 5) 10 -5
11° Juventus 1 4 O 1 3 2 19 -17j.

açadorense 2xl Figuerirens
hapecoense OxO Brusqu
ternacional 1x2 Concórdi

aranguá Oxl Marcílio Di
.

oaçaba OX2 . JoinviiI
.

2xO

3xO

:-:-'-:.: :.;. '.'-::�":-:':- •••••• " '". 'C',' , ',' ',- ,"" ••• :. •••• :-•••• -.� •••••

Class Equipe PG J V E D Gp Ge SG
1° Criciúma 20 12 9 2 1 25 10 15

2° Joinville <, 16 12 6 4· 2 12 6 6
3° Juventus 15 12 7 1 4 17 11 6
4° Figueirense 15 12 6 3 3 19 11 8
5° Tubarão 15 12 6 3 3 19 12 7

6° Chapecoense 14 12 6 2 4 13 11 2
7° Marcílio Dias 14 12 5 4 3 20 15 5
8° Concórdia 12 12 4 4 4 16 20 -4
9° Araranguá 12 12 3' 6 3 11 11 O
10° Brusque 8 11 1 6 4 6 8 -2
11° Avaí 7 12 1 5 6 .11

.

23 -12
12° Joaçaba 7 12 1 5 6 8 20 -12
13° Caçadorense , 6 12 1 4 7 8 18 -10
'14° Internacional 5 11 1 3 7 9 18 -9

Regulamento
Wa primeira fase todosjogam contra todos, em turno e returno para
definir os-dois quadrangulares e hexagonal da segundafase.Em caso

'de igualdade em pontos, o,s critérios dedesempate entre pesquisas,
pela ordem, nessa primeirafase, são os seguintes: }O)Maior número
Ide vitórias; 20;Maior saldo degols; 30;Maiornúmero degolsafavor;
14°) Confronta direto: e 5°) Sorteio.

"Estamos atingindoomáximo
do equilíbrio da equipe.
Conseguimos manter uma

mesma formação em vários
jogos e o nervosismo da fase de

formaçãojá foi embora", dizia o

técnico Picolé na terça-feira que
antecedeu º jogo contra o Avaí.
A rígida aplicação tática, do que
é determinado pelo treinador,
também é um aspecto positivo
da equipe.

�

••••.•••••. > Pt6�itttä •• -Idadá····················
x Joaçaba
x Criciúma

x Araranguá
x Avaí

areílio Dias x Internacional

x Chapecoense
x Caçadorense

S�ANTA MARTA,
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA.

PROJETOS, CONSTRUÇÃO,DECORAÇÃO,VENDAS DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541- Fone: 72;5 28.2

Transforme o seu BANHEIRO num ambiente V.I.P../

Visite a "11tÁ1e'lfJ'1't - 'Z)��& 'Z)� e conheça as melhores

soluções em revestimentos �erâmicos, metais e louç�s sanitárias�ohcite um pré-orçomenjo pelo
telefone: 714411 ou venha conhecer pessoolmenle nossas_instalaç�es: R. Reinoldo R�tI,7t?7 ./-""""

--'"-------
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restituir valor pa\90

que Tl
. \ {

devolvida

1"'---_6_1__1-7__;,__n-o____,_G_o-"-olJ::ii tedi;e
Segurança no Trabalho
No próximo dia 06 de abril, será realizada uma palestra=« �

"GLP Aspectos Gerais". E uma-realização da Ultrogás S'A e terá

lugar no auditório do Senat de Jaraguá do Sul. Serão apresentados
temas como: Segurança e manuseio do GLP (Gáz Liquefeito de

Petróleo); Normas de Segurança; e Esquipamento de queima
(fogões e aquecedores). Os palestrantes serão Alpidio de Oliveira
Marcondes -doDepartamento de Instr. Undustrial-, e o Engenheiro
Cleversan Augusto Túlio - Gerente do Dpt" de Instr. Industrial.

Participam da palestra, o C01pO de Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul e de Guaramirim; além de engenheiros e técnicos
de segurança do trabalho, Maiores informações" na empresa
Comércio e Representações de Gáz de Osni Romeo Dencker, em
Guaramitim.

deve s-er
- I I

"valores, efetivamente, pagos
pelos consumidores".

J

Osni -Jimior, disse que àquelas
pessoas \- físicas ou jurídicas -

que quiserem receber devolta
estes valores deverão procurar o
seu escritório, na rua Quintino
Bacaiuva, 64, munidos de

Q documentaçãó CPF,
Identidade, e a última fatura pa
deenergia elétrica,nomunicípio.

O juiz da Comarca.i de

Gu�ramirilU disse ontem que o
-_

recurso da sentença é de oficio e

Guaramirim - No dia 19 de

março foi deferida a�entença,
pelo juíz da Comarca de

Guaramirim..da ação popular
que pedia a ilegalidade da

cobrança da Taxa de Iluminação
Pública (TlP), nos municípios
de Guaramirim, Massaranduba
eSchroeder.A açãofoi impetrada
pela Associação Catarinense de
Defesa do Consumidor

(ACADECO) e de acordo com

a sentença, as prefeituras terão

de suspender a cobrança além de
restituir todos os consumidores,
dos valores pagos durante os

últimos 5 anos, acrescidos de

correção monetária e juros de
6% ao ano.

)

De acordo com os advogados
credenciados pela ACADECO, .

em Jaraguá do Sui, Osni Müller
Júnior e Margit Marquardt,

Horto vende mudas
Já emplenofuncionamento, o horto florestal de Jaraguá do Sul

está vendendo mudas de eucaliptos citriodora de cheiro, do tipo
usado em saunas.

Outras espécies de mudas estão sendo vendidas, mas dá-se

preferência ao eucalipto porque as 1I1,;das estão no tamanho ideal
_ para plantação.

O preço de venda é de Cr$ 500 milporLÜôtl mudas.

Reciclagem de vidro
AABIVIDRO (AssociaçãoBrasileira das IndústriasAutomáticas

de Vidro), mantém em 26 cidades do país o Programa Permanente
de Reciclagem de Vidro (PPRV), Jaraguá do Sul é uma delasque
além de NovoHamburgo (RS) e Campos (RJ), ganharam agora um

importante impulso, na forma de contrato de parceria com o

UnibancoEcologia, que beneficiadiferentesprojetos depreservação
ambiental em todo o pais. A ABIVIDRO, prevê o estímulo, também
nas outras 23 cidades onde o programa também é realizado.

_ . -

Estudantes pagam menos

A tarifapara o serviço de Transporte Coletivo Urbano deRio do

Sul, desde o dia 20 de março passou a custar Cr$ 6.500,00:
Estudantes terão desconto de 30% sobre o valor. Nás 10cJlidades
-de Fundo Cobras, Alto Albertina e Serra Taboão o valor é o dobro
ou seja Cr$ 13.000,00, sendo-que o desconto para estudantes será
de 50%.

Bolsas de estudos
Bolsas de Estudos foram concedidas pela Secretaria do Estado

da Educação, através de seu secretário Paulo Roberto Bauer, a
todos os alunos dos cursos do magistério a nível de 20grau e serão

repassados às inslitu,ições de ensino, sediados em Santa Catarina

proporcionalmeme
.

, :.mero de alunos matriculadosnos referidos
cursos, Terão

-

_

de na obtenção da bolsa os alunos
matriculados n de: Pedagogia com suas habilitações;
letrgs com suas s, ciências, geografia. historia.filosofia,
estsdos sociais, em (ltcenctatura) e Educação Especial,
Apôs a classifica _"_

_ unos conforme os critérios estabelecidos.
caberá à. institu{f.,' ,."ensino, a seleção dos beneficiários e a

fixação doperce�êJtlabolsa, observando os seguintes requisitos:
a) carênciafinancifrd::

"

_ residênciafixa no territôrio catarinenseö
c) despesa com 111 f}limentação; d) despesa com transportes;
e) necessidades ds ""

_

_

o de trabalho, Os interessados em adquirir
a referida bolsa, _ili�� procurar a instituição de ensino a que
pertence,

_

Kleine, em silêncio

"desde março de 92 os.valores oprocessoserâautematicamente<,

pagos foram depositados em enviadoparaoTribunal de Justiça
juízo e agorora, após a' do Estado. Já o prefeito de

procupalaçãodasenrença.foram Guaramirim, que terá �de pagar
liberadas", Margit disse-que, de esta conta astronômica, não quis
acordo CÖIÍl a sentença do juíz, _ se pronunciar, afirmando ser

"a cobrança foi considerada - prematura qualquer declaração".
indevida e desde logo estão antes de serem esgotadas todas
asseguradas as restituições dos as instâncias legais,

Pela moralidade

Eletricitários vão parar hoj
Kleinübing foi funcionário da o

empresa e colocou agora o ex

prefeito de Lages, Raimundo
Colombo" na presidência da
Celesc, com o intuito de lançá-lo
candidato em 94,

Jaraguá do Sul - "Os
eletricitários de todo o Estado
/

vão fazerhoje paralização de um
dia,nãoporumaquestão salarial, __

masparadeflagarumacampanha
demoralização da Celesc", Esta
é a declaração do presidente do
sindicato dos eletricitários, no

norte de Santa Catarina, .AÍ'amis
Luiz de Novaes. Na opinião
dele, a empresa gasta mais com
as empreiteiras e está tratando
mal as cidades do Estado,
"especialmente Jaraguá do Sul e

região que tem apenas seis
funcionários para fazer

_

a

manutenção em todo o sistema,"
disse,

�gundo ele, a estrutura hoje
_ existente é menor que a de 5

anos atrás e lança um desafio �

para que a Celese prove que o

trabalho das empreiteiras é mais
barato quea ampliaçãodo quadro
de funcionários capacitados e

melhor qualificado, "A estrutura

existente não condiz com o

tamanho da cidade, além do que
o serviço prestado pelas
empreiteiras é de sofrível
qualidade, porque pagam mal
seus trabalhadores e têm

profissionais de qualidade infe
rior aos da Celese", disparou o

sindicalista/

Ele ainda disse que "a celesc
está tentando desmoralizar os

funcionários, quando afirma que
o menor salário é de Cr$ 10..
milhões e o maior é 90, e na

verdade o 'menor salário é 5,2
milhões e o maior chega apenas
a 50", Aramis fez ainda criticas
à terceirização dos serviços de
corte e ligação de linhas,
afirmando que serão cobradas
taxasmuitoaltas, forada realidade
dos consumidores catarinenses

Aramis acusou o governo
tomar a Celesc uma fábrica de
governadores pãra o Estado,
apontando o fato_de que

A MAIOR VARIEDADE DE
CHOCOLATES E PRESENTES

VOCÊ ENCONTRA NAS "

LOJA_S E SUPERMERCADOS BREITHAUPT.

Você sempre sai ganhandO
(

---

APROVEITE PARA ADOÇAR
A PÁSCOA DE TODA A SUA FAMíLIA!

08 Jaraguädo Sul, 03 de abril de 1993
( Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




