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Proprietários depostos de gasolina querem recuperar llicràtividadedó passadoe prestarmelhorserviço

Eles pedem que a margem volte a ser de 14%

Posteiros querem
aumento no lucro

para os 9% faturados hoje, pe- .posto deGuaramirim, comona
los proprietários de postos de maioriados postos daregião, a
gasolina. diminuição damargem de lu-

cro provocou uma redução de
Os revendedores da região 50% da mão-de-obra ocupa

o
afirmam que se a margem de da, além de outras medidas de

Os revendedores de corn-,

bustível esperam uma defini-
I

ção doGoverno federal, sobre
o aumento da margemde lucro
na venda de combustíveis. A

expectativa é de que se resta

beleça o percentual de 14%,
que era praticado a seis anos e

que sofreu uma redução de

50%, passando posteriormente

lucro aumentar, novos empre
gos serão oferecidos e o aten

dimento à população. terá

contenção de despesas que ti
veram de ser adotadas.

Promessa c,umprida
Pacheco traz

� viatiuras para
polícia de JS
o secretário de Segurança PÚ

blica do Estado de Santa Catarina,
Sidney Pacheco, esteve na quar
ta-feira em Jaraguá do Sul, para
fazer a entrega de 6 viaturas des
tinadas as polícias Civil e Militar .

do município. Pacheco anunciou

novidades, mas não disse quais.
PáginaJ

ompra .

Venda Cr$36.1oo,00
Fonte:'JiF Assessoria

Turismo

Compra Cr$35.8oo,00
Venda Cr$ 36.500,00
Fonte: BB

Comercial

Compra Cr$3 i .861,00
Venda � Cr$31.862, 1 O
Fonte: BB

TR
TRD(30/04) 139,5394660
Taxamensal (prev) 27 ,80%
UFIR c

Tx. dia (29/4) Cr$ 18.828,35
MêsablÍl... Cr$ 15.3 I 8,40

Poupança
Índ'icep/28/4� 27 ,5686%
CUB

Valormédio... Cr$6.594. 165,19
Salário mínimo
Fevereiro, Cr$ 1.250.700,00
M!m;o/AbliI...Cr$I.70�.40().O()

uma sensível melhora. Em um Página 9

Caso é gráve
Meio ambiente
está cada vez

s

mais poluído
Segundo informações da Se-.

cretaria de Agricultura e Meio

Ambiente, da
'

prefeitura Ide

Jaraguá do Sul, há 32 empresas ria
cidade que poluem o equivalente
a urnapopulação de 310mil habi
tantes. Amaioria não está preocu
pada com o problema. Página 5

Ontem à noite

Juventusjogou
tudo contra o

Inter em Lages
o "Moleque Travesso jogou

ontem em Lages a sua chance de

recuperação no Campeonato
Catarinense, frente a equipe do
Internacional. O time do técnico
Picolé, saiu de Jaraguá do Sul dis-
posto a lutar por urn bom
resultado. Página 11

Itamarguer

Remédios não
vão ter preços
mais baixos

A liberação da importação de

remédios, anunciada pelo Presi
dente Itamar Franco, não deve ge- •

rar uma redução no preço dos me-o'; <;

dieamentos no País, de acordo
com os comerciantes do ramo na

região norte do Estado. Eles afir
mam que os(_, preços, cae�n se a

inflação também cair. Página 12
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Méritos ãJaraguâ .âoSuio
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'.'Aliislória de nossa gente não pode ficar só na
saudade"]c passado só é importante se o seu tempo foi

bem empregado.
-r

é sem tempo.
Eli, relação aos episádios

envolvendo a imprensa de

Jaraguá do Sul; quando lia

visita do Governador e seu

colegiado, quando o secretá
rio Pacheco foi exaustiva
mentearguido, a respeito das
promessas feitas anterior

mente, deve-se deixar claro

que não se vive mais 110 tem

po deficar ouvindopromes
sas e, pasivamente acreditar
nelas sem que se efetivem:
Por outro lado devemos ago
ra, com consciência

tranqüila, dizer que o Secre
tário, começou a cumprir o
queprometerá à Jaraguá do
Sul

Já não era tempo disso

acontecer, omunicipio care
cia de muitas melllOri�s 110

campo da segurança públi
ca e ainda kâ muito por se

fazer, mas de qualquer IlIa
neira, os veículos entregues,
já são um alento para as

poiltcias Civi! e Militar de

Jaraguá do Sul.
O Secretário Sidney

Pac/reco, ainda mostrando
sinals de descontentamento

.

com a imprensa lia cidade,
prometeu mais novidades

para breve, não entrando em
detalhes. Procurou apenas
frisardequeoqueserâanun- .

ciado deixará a população
muito satisfeita; o quejá ;(ao

!' DepOis de 'mllita bri

ga, manifestaçõespopulares
e até ameaças de rompimen
to com o governo, porparte
do deputado estadual, Udo

Wagner, Jaraguâ doSul, COII
segue conquistar o direito de
ser reconhecidapelo Gover-
110 do Estado. As seis viatu-

.

ras entreguespelo secretário
de Segurança Pública,
Sidney Pacheco, lia quarta
feira, demonstrá ser o illício
de um trabalho de recupera
ção, que segundo o Secretá

rio, "trará muita coisa boa

parlUJaraguá do Sul".

<

, Barão de Itapocu

Confira a história
Há 72 anos

aspecto de cidade, com bons hotéis,
fábricas, cinemas e 'um perfeito
aparelhamento econômico. Sua

evolução era espantosa. Jaraguá -

comparava • é igual à Joinville,
proporcionalmente, distritoeleitoralque
elegiadeputados, quedevia levaravante
a idéia,"como Deodoro de Carvalho,
Plácido Gomes, Vasconcellos e Arthur
Casta".

-Em 192"l� a emancipação política de

Jaraguá estava em andamento - a.

AutooomJadeJaraguá7eScreviaBrasil
Görresen no CORREIO DO POVO,
nada mais era do que justo. Jaragná
tinha 10.150 habitantes, produzindo
centenas de contos de mercadorias

exportáveis, como qneijo, 'manteiga,
fumo, açúcar. Fundado apenas há 20

iH'os como distrito de Joinville, tinha

. Reminiscências
./

OJaraguá de

1936

Há 70 anos

Todosquasejovensesaudáveis,deboas
maneirase . bem trajados, dos quais os

jaragnaenses tiveram boa impressão. O
CORREIO DO IVVO desejava muita
sorte aos novos imigrantes, que se

adptassern às condições locais e que,
através de trabalho perseverante
ajudassem aconstruir onosso progresso
em sua nova Pátria.
Certamente o fizeram assim, por que
nunca mais se ouviu falar deles ...

-Em 1923, a Escola Fel1linbJa (Fed
eral) com a aposentádoria da prof

. Aurélia Walter, pela portaria n° 3.481,
era nomeada a normalista, srta. Scylla
Duarte Silva. Anteriormente o jornal'
reclamava ofechamentodaquelaescola.

A foto que ilustra esta reminiscência é da
sra, DcaRau deMio que seu pai adquiriu do

- "Photo-Hofmann", de Joinville, para
"guardar"ummomentoda terraqueReinoldo
Rau escolheu como sua terra adotiva, no
longínquo ano de 1918, vindo de Brusque e

aqui reinou soberanamente no seu império
variadoe bem sucedidoe não eram sem razão
chamado de capitalistas, por que tudo que
ele tocava com as suas hábeis mãos florescia
e ia de vento em popa.

Em 1920 adquiria o estabelecimento de

Benjamin Stulzer e passou e explorar um

hotel, salão de bilhar, loja de annarinhos e

secos c molhados, exportando aguardentes,
melado.doce de laranja, manteiga e produtos da Empresa de Transportes Frenzel S/A.
derivados de suínos. Adquire de Augusto A via Pública principal era então a

Mietke a fábrica de pólvora de ca9ft e minas, Avenida Independência, que mais tarde

instaladana"TifadaPólvora",quevendiaem receberia o nome de Getúlio Vargas e a

1939 para a "Pernambuco PowderFactory", mantématéhoje. Arua que sai da Avenida era
NosalãodaSociedadeAtiradores"Jaraguá", então a Rua. D. Pedro II e antes ela fora
a Schützenverein "Jaraguá", cuja sede foi denominada de Rua Cecília c hoje é a rua

contruída no tempo de sua presidência, ele se Padre Pedro Francken. Ainda não havia a

transforma em empresário e monta um ein-
.

Pra9ft T�te' Leônidas Cabral Herbster,
ema. Vendendooseuestabelecimento,monta . hojepra9ftdoExpedicionárioeopastomostra
umacasadec lmércionaRuaAbdonBaptista, a presença de um animal e, 80s fundos uma

depois Mal. Deodoro, esquina com um edificação que era a moradia de Francisco
caminho que se transformaria numa suposta Outra Filho e onde morou também Carlos
RuaRicardoGruenwaldt, 1937, no tempo de Hafemft!lll, q Ie mais tarde foi desapropriada
prefcitoLeopoldoAugustoGerent,deacordo pela Prefeitura, dentro do plano de
comaLei nO56, de 06..<J9-37 ("C.P.", ed. 90 1, ajardinamento, no mesmo lado a Rodoviária
de 25..<J9-37, p.2) mas que passou a ohamar- e, deoutro a futuraEstaçãoFelTflll a que seria
se de Rua Domingos da Nova. Lá monta mais imponente do Ramal Mafra-São Fran-
engenho de arroz e amplia seu comércio por cisco.
atacado e exporta açúcar gÍ'osso,aguardente, Na �quina da entio Rua Pe. Pedro
até 1942 quando transferia para Curitiba, no Francken,'queseriachamadadeArturMüller,
Est. do Paraná. depois de sua morte, a casa de alvenaria

Esta fotomostra o pequenouniverso onde assobradada era de propriedade de A.
se desenvolvia todas essas atividades. Ela Müller,ondefuncionavaafinnaArturMüller
deve ter- sido tirada da altura onde hoje se &Cia. que passariaparaOs sucessores Reiner
acha a edificaetiio do INAMPS, a antiga séde &Witl, quealímantinham tipografia, livraria

-Colonos Imigrantes continuavam

chegando, de trem, com destino à
Hansa (Hamônia), rnun. de Blumenau,
seguiam por estrada rural ao destino.

Há 50 anos

-Em 1943, na edição n° 1.172, de 8 de

maio, assinalava o diretor proprietário
do CORREIO DO POVO - Honorato
Tomelin - a passagem do 24° ano da
existência do jornal. Num longo edito
rial ele concluía: "Dentro dessa certeza
de ideal que nos animá, vencemosmais
uma etapa, O Jornal há de ser semp� o

jornal, E a prova de que aqui estamos,
dispostos a lutar para vencer".
-Honorato Tomelin, na mesma página
dava a notícia de ter consegnido no

Departamento de Imprensa e Propa-

ganda, noRio de Janeiro, oregistro para
a publicação do jornal A Nação, a ser

editado emBlumenau, atopublicado no
"Diário Oficial", de 12-04-1943, por
decisão do Conselho Nacional de
) Imprensa, órgão técnico daquele
Departamento. Desde 1937, ojornalista
empenhava-se num trabalho de são
nacionalismo. A partir de então
Honorato Tomelin transferia-se para
Blumenau, onde ainda hoje, em 93,
reside, em gozo de merecida

aposentadoria.

e papelaria. As oficinas gráficas ficavam ao

lado, um pouco recuado e a nova residência
de ArturMüller, hoje já demolida. Do outro
lado, damesmaquadra, naRuaEmílioCarlos
Jourdan vê-sea edificaçãodobancoAgricola,

,

comsédeemBhunenau,maistardeconvertida
.

emBanco INCO, depois Bradesco, defronte
daquela construção, o majestoso Hotel Cen
traI e, entre o arvoredo uma parte do prédio
de Leopoldo Jansscn.

Na Avenida Independência, a casa

comercial de Breithaupt& Cia., o prédio de

BernardoMeyer, depois BarCatarinense, na
csquina,.as edificações di: Leopoldo Janssen,
comaCia. Telefônica,ocasariojá identificado
em outra foto, a torre da Igreja Evangélica,
inaugurada em maio/35 e, bem na esquina,
onde hoje está o Banco Meridional a casa

comercial de Alois Stuber.
No lado direito da foto se observa a

edificação de Mahfud, onde se instalaria a

Prefeitura e a Comarca de Jaraguâ e a antiga
EstaçãoFI\rrea, quesofreriamai. lDOaemenda
para o annazenamento das mercadorias, que
muitas vezez fiéavam ao léu.

Fritz von Jaraguá - 05/93.

\
Há 10 anos

-Em 1983., balonistas de Colônia -

Alemanha - visitavam Jaragná e eram

recebidos no Clube Atlético Baependi,
integrantes da Federação de Bolão

, alemã, viajando por todo o Sul do País,
em forma de intercâmbio cultural

. esportivo.

governo Bauer, SigolfSchänke, como
vice, noexercício, fezadoaçlloda "Lagoa
do Czerniewicz à SCAR, que depois
voltou � prefeitura, trocando com o

terreno da antiga S.E.R. Progresso e

'novamente voltou para a SCAR.
curiosamente,já tendosido feitaSmuitas
construções na Rua Amazonas, que
faltam agora para concluir as obras na

jua Georg Czerniewicz e sem o

aproveitamento do lago artificial que
lhe conferia prolongamento ecológico
perfeito.

-Na edição 3.744 as anotações dos 10.
anos foram trocadas pelos SO, e vice
versa.Umcochilona horada paginação:
Assimmesmo pede-se retificar o que se
escreveu sobre a SCAR: no fim do

CORREIO DO POVO
I
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Jaraguá Merece Este EmpreendillDto.
ResidenCial

CONDOMíNIO A PRECO DE CUSTO
.

I

Império do 001
• TERRENO CENTRAL COM 2.175m2
EM LOCALlZAÇÃP PRIVILEGIADA (Rua Max Wllhelm)

• 2 APARTAMENTOS POR ANDAR .

. • QUADRA DE TÊNIS.
• SAUNA.
• PISCINA (ADULTO E INFANTIL)

.

• PLAYGROUND.
, CONSTRUTORA:

����TO� Florianópolis - se

� ------ ..

" \ 't (.., ... . .\-

MatutcllJdo
,

.

; .

Egon L. Jagnow

Resgatar tradições?

Quando da sua segunda estada'entre nós da banda alemã

"Original Markgräfler Blaskapelle"( a mesma que esteve aqui por
ocasião da 2a Schützenfest) foi levantada uma polêmica; dizendo
se, pelos meios de comunicação, que o motivo desta era a

constatação de que a Schützenfest, na verdade, não 'era o que

pretendia ser, "um resgate das tradições dos descedentes alemães da

região".
Sem entrar no mérito desta questão, gostaria de analisar o que

seja a propalada onda de "resgatar nossas tradições". A palavra
resgatar, assim empregada,tem o sentido de tirar do esquecimento.
reencontrar, recuperar algo perdido. Já a palavra tradição denota o

ato de transmitir Oll passar, de pai para filho na forma natural, de

lendas, cantigas, hábitos inveterados Oll valores espirituais.
.

Mas como se pode tirar do esquecimento ou algo que está vivo

e presente e que se transmite, naturalmente, de pai para filho? Uma

palavra denota abandono esquecimento, enquanto a outra traz o

sentido de estar vivo e presente no dia-a-dia das pessoas de geração
a geração.

Daí, pode-se concluir que 1) a própria expressão contém uma
.

contradição e que 2) as tradições sãocultivadas ou, no máximo,
relembradas, jamais resgatadas. Podemos resgatar nossa história, ..

jamais-nossas tradições,
É preciso ter cautela. Nem tudo o que nos apresenta como

tradição nossa de fato o é. Pode ser tradições dos alemães, italianos
ou outros grupos étnicos dalém mar, Ou pode ter sido tradição de

nossos antepassados que cá vieram. Pode-se considerar como

tradição nossa aquilo que se trasmitiu de 'geração à geração,

chegando até nós, E, aliás, é bom lembrar que uma tradição não é
'-

estática, porém, também semodifica gradativamente no correr das

gerações,
Relembrar o passado é bom. O resgate da história -é salutar a

nossa identidade. Quando.porém, se fala em tradição precisamos
sermuito criteriosos, E o tãopropalado "resgate das tradições", para
mim, ele não existe,

Momento daentrega dos equipamentos,em frente àprefeituramunicipal. Em brevemais novidades -

/'

Veículos foram entregues ao prefeito Vasel
-

PoliciasCivil eMilitar·
recebem viaturas novas

se antecipar a elas,
Está foi a terceira vez emmenos

de 30 dias, que o secretário veio a

Jaraguádo.Sulejácom equipamen-
. tos, eumprindo promessa feita an
teriormente. Ele também informou

que nesta segunda-feira iniciará,
no quertel de 3a Cia. de Polícia
Militar, o curso .de formação de

soldados, para tlinta homens, que
após a conclusão do curso � de 4 a

5 meses -, ficaram lotados em

Jaraguá do Sul.

Sobre as outras novidades,

Pacheco limitou-se a dizer que den- _.

tro de 60 à 90 dias, a população de �

Jaraguá do Sul, vai elogiar' a segu
rança pública do município. ,

Já oprefeitoDurval Vasel, disse
estar satisfeito com a entrega das

viaturas. que foram o dobro das
anunciadas pelo secretário, em

contato telefônico anterior, O pró
ximo passo, segundo ele, é nego
ciar com-o Governador a constru

ção das novas delegacias e cadeia
pública, "o que faremos entre os
dias 5 e 6 próximos", disse.

JaraguádoSul-O Secretáriode

Segurança Pública do Estado,
Sidney Pacheco, fez a entrega ofi
cial de seis viaturas para aspolícias
Civil eMilitar de Jaraguá do Sul, na
última quarta-feira. São três Fiat
Uno - 2 paI'a aPM e I para aPolícia
Civil-; uma Kombi para a PM; um
veículo para transporte de cadáve
res - PolíciaCivil-; e umamoto para
a PM Foi o maior lote de viaturas

entregues, de uma só vez, aomuni
cípio. Pacheco ainda declarou que
haverão novidades em breve, sem.

RESERVAS PARA AQUISiÇÃO:
ENGETEC CREC/934-J

Imobiliária - Eng. Civil FONE 72-2679

ENGETEC
Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 285

\) Jàraguá do Sul-·SC .
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Olho ,Clínico

'Imprensa
",

e
,

Radial;sta�
Importante se jàz -apurar

", :" . .

hem os fatos 'que envolvem

hospitais.
.

seJis funcionários.
médico....· equaique» institu irão,..
,Somo:çfmror{ívéi:ç que ä ética e:
a.s· normas hospitalares sejam
seguidas criteriosamente.
',GoS'tetríaJl/Os que .!C)SSellJ
ouvidososdois lados - acusado
a acusador - pois temos

conhecimento de

reportagens.principalmente
.

nas rádios; que lião condizem

,com' a verdade.. Procurem

apurar, o nome completo dos

envolvidos, poisexistemmuitos

homônimos. Como presidente
daAssociaçãoMédtcaJaraguá
do Sul, nunca deixei de

contribuir com amídia. Inclu-
f

.

sive temos sempre elogiado o

, trabalhodalmprensaséria, que
em muito coJ1tribúi para re

solver os problemas do País, '

quando' fazem denuncias
embasadas na verdade. haja
vista o caso Collor/PC. Sou.
um defensar incondicional da

,

liberdade de imprensa, desde
quecom responsabilidade. Pois
defarina contrária, pode-se
estarcondenando injustantente
pessoas ou instituições
inocentes. Não se deve errar

, na área médica, CO/lIO não se

, deve errarnaáreajomalistica.

Câmarade
Vereadores

-

Oportuna a colocação do

vereador Frankowiak

questionando as obras já
realizadas pela atual

administração; solicitou do

secretário de obras o que foi
aprovado pelo presidente
Zonta. O Floriani solicitou

apoio das demais vereadores

para juntamente com a

pavimentação das ruas, fosse'
aprovada «pavimentação das
calçadas, queseriam cobradas

conjuntamente.Acreseen to que
também deve haver uma

padronização mais adequada"
de nossas calçadas" no que diz
respeito ao visual.

'

Opinião
c,

; c'

.0:Petrôleo é nosso .:
, [

ou na eletrificação do SêU território.

(icarÍamos apenas com as

destilarias, estas, porém, privatizadas.
Isto", e isto-é uma. verdade.
F.S, é advogadoe ex-assessor ela

CiaNacional de.Álcalis, ex-prefeito
de Itaocara e membro fundador da
Academia ltaocarensede I .etrus, neto
do dr. TheodnretoCarlos FHrüi Souto.
Presidente' da p.to"vÍncia dc Santa

Catarina, do tempo do Império.
- ,

'um;i das vantagens quesc tem
.

quando se é dono da publicação, é
'que V. pode exprimir suas idéÜt� e

Seus pensamentos,· sem censura, e

eensuraros que lhe.são encaminhados,
só publicando os que estiverem de

acordo com suas próprias idéias,

:É o que faz'9'GI{)(jo;tomando"se
iI central de intrigas entra o Í)Ianatto
e o MinistrePaulo Haddad, até

conseguir que estc, por questões
éticas, r solicitasse ·demissão,
prontamente atendida .

Assim tenho a liberdade de

expressar minha despretenciosa
opinião neste pequeno Boletim e,

desde que não ()fendo ninguém, sigo
uma linha de sugestões que penso ser
a m,elhor para o país.

.

Há .tempos que escrevi .sobre a
.

Petrobrás, a estatal que maior mal
causa ao país e ao povo. Naquela
ocasião apontava-a como a primeira
a ser privatizada: Recebi criticas de

.väriosamígos.Nãohaveria, disseram
.

me, capital capaz de pagar o valor de
seu patrimônio ... Não concordei, e

.' respondi que a privatização poderia
repartí-Ia em regioes; cada

interessadocomprava tunaplataforma
e assumia um escritório e o-seu
pessoal respectivo ...

Transcorritloalgum tempo vi, que
: já se pensava na privatização da

"intocável": o petróleo é 1l0SSQ!
Hoje (3.3.93) li, com satisfação;

110 Globo um edítçrial aconselhando
o fechamento e liquidação da

Intocável ! Como se despreende, a
mentalidade brasileira está se

ajustando à realidade da vida.

Porque teimar em explorar um
produto tão escasso em nosso solo,
somente encontrado' na plataforma
submarina, quando facilmente

podemos importá-lo de -países nos

quais abunda? é uma teima que dia a
....

dia está tornandomais cara a vida, os
transportes, a comunicação, aenergia,
e tómandö difícil o' equilíbrio
econômico da Ilação.

Por que teimar? Por que não

importar tranquilámente.este produto
como tantos outrosque importamos?
O Japão, como aAlemanha, países do
10 mundo, fortemente

industrializados, não possuem,
sequer, uma única gota de petróleo.
Importam-no. A inflação nesses

países 'é de-menos de 2% a.a.!! O

.

Ct".[1I.5 Ml1tIC.'J'" Faria Souto

argumento de nossos governantes era
-de que, �m .huvcndo UnHl. gU\:!ITa,
ficaríamos li mercê dos

. transportadores tine, evidentementc,
não poderiam cruzar osmares com os

seus petroleiros.'. Mus atualmente: -

: "Que guerra ')!! Não há mais clima

para urna guerramundial e '" lambem,
temos o álcool como combustível"

Nem se deve sa�riiicar iieconomia dc
um povo e d", \inl pais pela suposição
de uma guerra que ncmsc cogita ...

O que o país gasta púrü conseguir ,
extrair a terça pàrte do petróleo que
-consome, daria para explorar outros

, iiiineraisque "estão à Ilór da pele"ou
cmpregarna recuperação dasestradas,
na transamazônica, seu asfaltamento,

Ed... Isabelle

(

_

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira

4 aptos por andar (122m2
'iJJ

cada)
Vistapanorâmica,
piscina,play-ground,
churrasqueiras, salão de
jogos, salão de festas, 2
elevadores, água quente,"
antenaparabólica,
�ortões eletrônicos.
* Financiamento

garantido pelaCEF em

até20 anos

*Poupança
superfacilitada pela
'Construtora&

IncorporadoraJaraguá

A qualidade
e o requinte
dometro
oueäreco
mais
econômico.
de Jaraguá
dó Sul.

/

CUNSTRUJORA E INCORPORADORA
.JARAGUA LTOA.

o Rua Ceio BernardoGrubba, 246 - Fone (0473) 72-0014 - 71 .. 0347
I

UM C'ARRO SEDUTOR
NOVO ESCORT GHIA

,VENHA'CON·HECER·�DE· PER·TO
'. NA MORETIl, JO,RDAN ,:

-.

\
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Alcoolismo V
, .

, ;
.

Despelos industriais

Como' descobrir-se dlcoÓlatra:Poluição. é.' o maior
.. ..

p"roblema ambí..entalHu�PradiT advogado .

Você é um alcoólatra?
·'Você acha que é um

alcoólatr-a? A- resposta,
invariavelmente, é não, e

vem acompanhada de
-

ponderações as maís mais

diversas, sempre
procurando convencer-se de
que está comabsoluta razão.

Nó intuito de encarár com
�

realismo a maneira, de
beber, .as seguintes
perguntas, formuladas por
A.A.; deverão ser

respondidas com

honestidade:

1 - Já tentou par_ar de
beber por uma semana (ou
mais). sem atingir o seu

objetivo?
2 - Ressente-se com os

coselhos dos outros que
-tentam fazê-lo parar de
beber?

.

3 - Já tentou controlar
sua tendência para beber

demais, trocando uma

bebida alcoólica por outra?
4 - Tomou algum trago

pela manhã nos últimos

dozemeses?
p � Inveja as pessoas que

podem beber sem criar

problemas?
6 .: Seu problema de

bebida vem se tornando
cada vez mais ...sério nos

últimos doze meses? .

7 -. A bebida já criou
problemas no seu lar?

8 - Nas reuniões sociais
onde as bebidas são

limitadas, você já tentou

conseguir doses extras?
9 - Apesar de prova em

contrário. você continua

afirmando que bebe quando
quer e pára quando quer?

10 -Faltou ao 'servíço.
durante. os últimos doze
meses, porcausa dabebida?

11 - Já experírnentou
alguma vez um

"apagamento" durante a

bebedeira?
12 - Já pensou alguma

vez que poderia aproveitar
muito mais a vida, se não
bebesse?

Se você respondeu SIM a

. . 6 JaraguádoSul_:-Deacordocom
quatro oumais destas doze .

dados da Secretaria de Agricultu-
pergun tas tem claras

ra e Meio Ambiente da prefeitura
tendências pa��. o municipal de Jaraguá do Sul çape
alcoolismo �e podera ja' se� nas 32 empresas de cidade poluem
um alcoólatra) e � o equivalente a uma população de
considerado um doente: 31Omilpessoas,trêsve.zesonúme
quemdizissonãosomosnós, ro de habitantes do município.
mas a OrganizaçãoMundial Essas empresas integram um,gru-
de Saúde.

-

po de 4S que estão incluídas no
.Prociire, então, programaderecuperaçãoda bacia

oríentação médica ou junto hidrográfica de Jaraguá do Sul,
ao AA Lembre-se que não supervisionado pela Fatma e que
há desonra em admitir que termina em setembro.
você tem um problema de Segundo o secretário, Ingo
saúde. Se existe realmente Robl, menos de S empresas, qué
um problema, o importánte integram o programa da Fatma,
é solucioná�lo.

_.

estão cumprindo o cronograma de
Seguindo a fílosofía dos implantação do sistema de trata

AA, tenha em mente? que mentodeefluentes.Elelembratam
"Se o seu caso é BEBER, O bém que os padrões de avaliação
problema é seu. Se o seu são criteriosos e no final do pro
casoéPARARDEBEBER,o grama as empresas que não estão
problem.a é nosso". levando a sério o cronograma po-
Portanto, desça deste derão enfrentar muitas

pedestal inglório emque você conplicações.
está, aceite sua doença com Robl informou ainda que a

humildade e queira ser secretaria municipal deMeioAm
tratado. bienteeAgricultura.distribuiumais

Sem a sua colaboração e de 300 formulários às empresas da
ofirmepropósitodesecurar, cidade, para, através das informa
nada poderá s�r feito. ções prestadas, detectar o volume

Jaraguá Shopping Sul

e espécies de despejos, Iiberadõs
- pelasempresas, inclusive buscan
do saber o volume de água utiliza-
da por cada uma. "A poluição é o' .,. ,

maiorproblema que enfrentamos

hoje em Jaraguá do Sul. O volume
de despejos são �normes e os

.

materiais poluentes são das mais
variadas espécies", disse Ingo. :

,

Apesar da preocupação do se

cretário em descol:iir o volume de
despejos gerados por cada' ein
presa, até agora, menos de '10%
delas ,resporideram <;IS.
questionarios.

Em relação aos despejos do
.mésticos, Robl declarou que o

volume ainda não preocupa mui
to, mas é necessário a criação de

programas nas escolas para pre
pai-ar as gerações futuras para
este problema. "Somente uma,
educação ambiental, que preten
demos irnplementar através das
escolas municipais, poderá com

bater a falta de informação, a res
peito dê aspectos primários, mas
essenciais, do controle do lixo
doméstico, como a coleta seleti
va, a separação, na própria casa,
do lixo,

o centro de'compras que sua loja pedia
Moderno, do tamanho ideal, a mais nova atração, o ponto de' encontro da cidade.
Dimensionado pará atender' com conforto turistas e consumidores da cidade.

Lojas com o tamanho que você precisa. .

* Estacionamento
* Portaria de Segurança
* Praça de Alimentação

. * Espaço para eventos ( Desfiles, Exposições, Cinema)
* Área de lazer
* Fonte luminosa
* Opção para restaurante
* Ampla circulação interna
* Opção para mesanini nas lojas
� Ar condicionado central

Importante
Para adquiri; sua loja,.você faz as condições: Cqnfira !

Plantão' no I.ocal·

CONHEÇA AGORA

Rua Marina Frutuoso

( Ao lado da cozinha do Sesi)
:

Inclusive aos sábados

domingos e feriados
.. -

Fones:

71-2357
72-3229
71�2117

•

11"".51
.CONSTRUÇÕES LTDA.

Construção
e

vendas
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oes

ogrupodas terças-feirina, daOASE - OrdemAuxiltadora de Senhoras

. Evangélicas. -, realizou de J2 a 16 de abril, uma pequena viagem, até
a cidade turística de Gra,;wdo(RS) e região. Retiro espiritual e lazer,
foram os objetivos da viágem do gnlpo, que fez uma pequena pausa,
eternizada na foto que 0;'0 publicamos. Acompanharam o g11lpo da

OASE"o Pastor Carlos e família.

Clair e Katleen
Amanhã, âs, 20 horas, na igreja :'
Evengélica Luterana (centro), de
Jaraguá do Sul, realiza-se o enlace
matrimonial de Clair JoséBenatti e
Katleen Beatriz Henschell. Ele é

filhodeFernando(M'Rosa)Benatti
é ela, é filha de Amo (Traudi)
Hensehell. São padrinhos da noi
va, Carlos Arthur (Dylane
Terezinha) Henschell - no civil -;
.AmoJr (MárciaRegina)Henschell
- no religioso. Valério (Zélia)
Bordignon - no civil -, e Milton
SommereValdireneRegia Bizojo-
no religioso -, são os padrinhos do
noivo. Após a cerimônia, os convi
dados serão recepcionados no

Clube Atlético Baependi. Ao ca

sal, a coluna deseja felicidades na

vida conjugal.

Júlia
DeGuaramirim chegoumais
uma boanotícia.O casal amigo,
Ariobaldo (Regina) Ossoswski,
viveoutromomeato dealegria,
com achegada dapequenaJúlia,
terceira filha do casal (primeira
menina), quenasceu no último
dia 21 de abril. Dacoluna os

cumprimentos aos pais e aos
irmãozinhos Victor Hugo e

LuizCarlos

o garotão, com cinta de galã é
HenryMüller,fi1 odocasal,Ed
son (Inês)Müller. Elecomemorou
seus 5 anos no dia 22/04. Para
béns aoorgulho dopapalEdson.

MayraLizzianeReiserfilhadocasal
Mário Marcos (Leonora) Reiser,
recepcionou amigosemsuacasa, dia
23/04. pelapassagemde seus 12anos.

No domingo(25), a jovem Giseli
Patrícia Vasel, filha de Ademar

(Miriam)Vasel, trocou de idade.
Com elegância, ela recebeu, na
casa de seus pais, um grupo de

amigos para comemorar a data.
Aos 14 anos, ela já exibe muita
beleza.

A gatissima Renata

Bonilauri, estudante
secundarista do

Colégio. Positivo de I
,

Curitiba, está de

viagem marcada para
Weymouth (Inglater
ra), para estudos da

lingua inglesa. Ela é

filha do casal Luiz
Carlos (Ester)
Bonilauri, embarca no
final dejunho.

/'

rtpoc�l:!:modas .

o melhor prd voei.
..

Ligada rio seu jeito
, Marecha� 491 - defronte o

Col Silo Lids
-

'

..

VERÃO El\IOQÃO

Sorvetes, tortas, bom,bons de sorvete.
Atendemospedidosparafestas e também

vendemosna loja'

Marechal Deodoro,819

MODA SEMPRE-
Para homens e mulheres de bom gosto

.Avenida Getúlio Vargas, 55

Sônia Beatriz Henn

$- Advogada
Av, Mal. Deodoro da Fonseca, 9.7

1,° andar, - sala 02
Fone 7f-ß410

�-

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

- GARANTA A PESSOA CERTA NA
-

FUNÇÃO CERTA
O Profissional que sua empresa,precisa.
Com a seleção mais Pr.ofisslonal.

Ql
..

Marqué-uma visita da HUMANA. ..

Tercelrlzação exige responsabilidade. Eia melhor te�nologla.
HUMANA ASSESSORIA EM RH

R. Henrique Sohn, sinD
Próximo ao Doerlng
FQne (0473) 71-4311

Jadt�íiá 1(� �iÚlrlJ�(J'êiniä�(H'e4�l'&í.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



limpac
Limpeza e .

conservação Uda.
.

- Serviços de zelädoria
(escritórios, f4briGas,

,

bancos, lojas, jardins, etc.)
O seruiço quepara sun ,

organização é incômodo, é
'

nossq especialização,
Consulte-lias sem

"

compromisso I

�ua José Emmendocrfer, 679
Fone 72-3809- Jguádõ Sul

BICICLETA
Vende-se bicicleta Monark.

V�JorCr$1.200.000,OO.Tratar
fone 72-2342.

GELADEIRA
Vende-se, em ótimo estado.
'Valor Cr$ 7.milhões. contatos

,

fone 72�2342, no horário das
11 às 13h.

VESTIDODE NOIVA
Vende-se vestido, novo;

manequim 44. Valor Cr$
2.500.000,00. Tratar na rua

Hermann Schultz, 231, Vila
lenzi.

,

BICICLETA ,

Vende-se bic ibletaMonarkSu

per10. Contatosfone 71-2753.

REBOQUEP/CAMPING
Vende-se reboque novo.

Tratar fone 72-3157.

I

VENDE-SE

Fôgã06 bocasalumínio; Título
do Clube Diana; Aspirador de
pó Arno. Contatos cl Mauro no

Correios eTelégrafos de Jguá.

TDR180
Vende-se moto, ano 89,
Yarnaha, ValorCr$ 65milhÕes.
Contatos fone 71-6842.

VIDEOGAME
Vende-se, em ótimo estado.
Contatos fone 71-6842.

,ENCERADEIRA
Vende-se, marca Walftta.
Contatos fone 71-6842, �

PARABRISAS
Vende-separa'automóveis em' ,

,

geral. Tratar fone '(2-2218.

TíTULO
,

Vende-sé trturo patrimonial do
Clube" S;'tependi. yaror "Cr$
4.500.000,00, Inf. fone 71,
0435.

,PiÇARRAS
Terreno de 12 x 21 " Jardim Maria
luiza, 'Aceita-se carro no neg6CiQ.

" Inf.' pelá fone 71.-2453 cl Antonio
ou 'Rosani.

"

,

::,

ALUGA-SE

Aluga-seVestidos dI! noiva e roupas
para testemunhas - TratarRuaMajor
JúlioFerreira228Vßa Lalau72-1102.

AULAS DE PIANQ
Contatos fone 72::0012.

-

.�.

EMPR.EGADADOMÉSnCA
, Procura-se empregâda
"qualificada", que durma no

emprego' com folga AO fim-de
semana. Exige-se referências.
Paga-se bem. Tratar 71-0188.

,

fAX
,

Serviço de Fax - locação mensal,
:: COntatos ria' rua Ângelo Tancon,
106 oufone 72-31Õ4.

'

CONs6RCIOS
.

, De videocassete 4 cabeças, fax e '

filmadora. Tratar na rua Ângelo'
Tancon, 106 ou fone 72-3t04.

�DE-SE
Videocassete 4 cabeças c/
controle remoto. Valor Cr$ 13
milhões. Cont. na rua Ângelo
Tancon, 106 ou fone 72-3104.

VENDE-SE
Filhote de cão Boxer. Tratar 71- '

.
4735:

VENDE-SE
Moto CG ano 92. Tratar 72-3299.

COMPRA-SE·
Balcão para loja. Tratar 72-0734.

VENDE-SE
Casa pl tirar do locet. Tratar' 71 J

.2744.

VENDE-SE
,

Wp&b4"eumaTV24".Tratar71"
6032..

PROCURA-SE
Casa para arugar. Tratar 72-1102.

VENDE.sE
_ Terreno em Schroeder / e .casa

comercial. Tratar na rua Joäo J.

Ayroso, 747.

PROCURA-SE
Casa pequena para alugar, pode
ser c/2 peças. Tratar no mercado

Miguel França falar cl Maria em

Estrada Nova.

VENDE-SE
Aparelho de som 2 em·1 Frahrn,e
compro forraçäo- ou "piso usado.
Tratar na rua Barão do Rio Branco; _

421 - fundos.
,

COMPRA-SE
Terreno, paqa-se até Cr$ 40

milhões. Tratar 72-3227,

. VÊNDE-SE
ßicicll!(a Ceci semi nov� e:"'[\I p&b
20" 'Tratar 72-3980.'

VENDE-SE
Gato siamês. Tratar 72-2320.

VENDE-SE
Freezer Consul hor-izontal de 220
litros. Tratar 72-2§94.

VENDE.sE
,

Casa de madeira pl tirar, do local.:
Trátar na rua Arduino Praoi, 800.

. Jãl�iÍ9j)�p.lfllJ1"'etIJUtio. JlR!!'iit1',:,
� __ __j� :: __ � �- -�- -

__..c"'___�

SÓJORNAIS
Assinaturas dos 'seguintes

jornais:
Folha de São Paulo
Estado de São Paulo,

Folhá Mercantil
Diário Catarínense

,

Jornal de Santa Catarina
Assinaturas/Anúncios

Fone.72-0887.

fUSCA
Vende-se, em otimo estado. Tratar
72-3336 ou 72-3399 cl Evandro.

VENÍJE-SE
.

Terreno de 540m2 em Schroeder.
Tratár na rua I;xP. Antonio C.,
Ferreira, ao lado do Foto Loss, nO

71, cl Ademar.

VENDE-SE
RP-135, ano 86, em ótimo estado.
Tratar na rua Victor Rosemberg,
1036.

COMPRA-SE , ,

Casa que fique próximo ao centro.
Trata02-1335 ou �4-1315.

VENDE-SE
Telefone prefixo 72 instalado .

'Tratar 71-0035 ou 72-1711.

VENDE-SE
Jogo se sofá corino cl 6 lugares e

canto bar marrom' Tratjlr na rua

Pe, Alberto Jacebs, 378 - fdos, Vila
Lenzi.

(ALUGA-SE
Apartamento na Barra do RioCerro,
para casal sem filhos, moças ou

rapazes. Tratar na rua Felipe
Schmidt em frente a delegacia no

salão cabeleleiro S�eli.

VENDE-SE.
Gareli Monark, ano 86, em' ótimo
estado: Tratar 72-2365.

COMPRA-SE
Balcão frigorífico e aparelho para
academia. Tratar 72-3727, er
Antonio.

COMPRA-SE
Gato siamês. Tratar na rua Manoel
F. Cásta, casa 1192 cf. Berfoldo
Bartel.

-ENCERADEIRA
Vende-se. Tratar 71-4447,

GELADBRA '

Vende-se, marca Consul, média.
-

Tratar na rua Joâo Planinscheck,
333 - fdos, na parte da manhã.

FILMADORA
V.endooutrocoportelefone. Tratàr '

72-2573.

TELEFONE
Alugo ou comprö. Tratar 71.0B35.

V1:NDE-SE' "

-2 garells. Tratar na rua Henrique
Marquardt,_ '},27ou 7�-0903clKiko.

'. 'VENOE.sE'
Jogo de quarto pl caSai semi novo.
Tratar 72-3124:

-fIAT
Troca-se 147, ano 84, por 0P..élla
79,80. Tratar 73-0759.,

VENDE-SE
TV p&b 20" Telefunken. Tratar na
ruaNsa.SenhoraApa, 125-fundos
da Igreja.

,VENDE-SE
4 mil tijolos maciços e� telhas.
Tratar narua José T. Ribeiró, 2-30
em' frente à 'Mat. de Constr.

Figueirão.

. TlrULO
Vende-se título do Baependi, mas
4 arosde carro em alumínio. Tratar
72-1�70.

VENDE-SEURGENTE
Estande emplnus, por motivo de

doença. Tratar na, rua João
Píanisncheck, 1417.

VENDE-SE
Máquina de _roçar grama cl
recolhedor: Tratar na rua Fran-

·,cisco Hruschka, 539.
"

VENDE,sE
. TVPhilips20"b&p. Tratar72-3992.
FREEZER

....

Compro.Tratarem RioCerro II, BR-
416 que vai pl Blumenal!l, pröx.
salãQ Aliança.

ALUGA-SE (

Casa c/ 3 quartos, Tratar na rua
,

Marechal Florianode Borba, 1540
- Borracharia.

VENDE-SE �

�qúecedo(Cardall�ustrial5000
watz + 1 banheira de

hid�omassagem de 1 ,5m redonda
c/motor.Tratar 72�2037 clAdécio.

BICICLETA
Vende-se, modelo Ceci. Tratar na
rua 25 de Julho, 1301.

GELADEIRA
Vende-se, marca Consul, 280
litros, 1,5 ano de uso. Tratar 72-
2738.

'

",' !

,.-�--••··IIII"·········'·.
I'

'

- ",'

Resíduo Têxtil' " I '

'. v-. • '

I
c'

Compra e Ve,nde .1
.

= Qualquer tipo, tamanho e q'ua�idade. :
• Inclusive re�íduo de overlock I
'. -', .

,

_.' . J. Mellel LIda -

'.• Fone - ( �473 ) 71-5961; "," Bairro- Nereu Ra!"os '..1
'.' Jaraguä do Sul , sc ", ,

..-···_··_· .. ··.··�"-111·�·:-· .. 1

,", _.

OFE�E.· '"

Para cuidarde,éhãcara. Tratãr 7'3--
0147.

"

VENDE-SE _

Aqueciédor de ar. Tratar 71-4447.

BRASILlA. ,

Vende-se, àno 7�. Tratar 72-2349...... ,"

'GAREU. '

Vénde-se. ano86.Tratar72-2365.

VENÖE-se
Mêsa de sinuca oficial módelo
antigà, madl!ira m,aciça, c/2jÕgôs .

de·bola. Tratar na �ãdiCl Jguá cl

,Valério;-
-, VENDE.sE

,

Parabrisas e vidros pI carros d� ,

todosostipos.l'ratarnaVda Pa�nâ
155.

COMPRA-SE
Carro, Pilga-seaté Cr$ 35milhões.
Tratar 72-ö887.

�ALANÇA "

Vende-se, Filizolla, pera.peso de
até 6OKg. TratarnaruaAnaZacko,
217.

PASSAT
Vende-se, an082, emótiínoe$lado. '

Tratar n� rua José Narloch. 800
, bairro São Luis��"

'
�.

FREE2ER
Vende-se, cl 2 tampas e 2
'sorveteiras americanas. Tratar 73-
0863.

.

TERRENO
compre-eeterreno entre Cr$ 40 a

50 milhões. Tratar 72-3227.

VOYAGE
Vende-se, aRO· 82, modelo LS, a
gasolina. Tratar 72-1003.

ETERNIT
Compra-se, usadas. Tratar 71-
9165:

COMPRA-SE
Betoneira. Tratar na rua 400, lat
éral da rua Francisco Hruschka,
em frente ao n°.121 , falar c/ Rocki.

CHÁCARA
Vende-s, c/15mórgos, na Estrada
Geral Sta Luzia à 8km do centro de

Jguá.lnf. naVila RaunoBardoTina
cl Beto Passarinho ou fone 71-
7811 pl recado no horário corni.

CASA
Vende-se casa de alvenaria à'
200m dá faculdade cl 3.qtos, sala,
copa, cozinha e banbelras. sala de
festas; churrasqueira, pisolna.'
tedamurado (muro alto)egaragern
fechada Valor e-s 550millíões ou
em condições. Inf. na Vila Rau; no

, Bar do Tino, c/ Beto Passarinhó ou
fone 71-781 j pl reçado nohorárlo-,
comercial. i >

Rua Reinoldo Rau, 234 -'

-Fone 72�3333
Centro - )afaguá-dô Stil

,J)escol1;o e�pecial de 1O,}� J:
.:

,,,2 - 1•
;>'-

.•
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VIDEOCASSETE
Vende-se, 2cabeças, marca Philco
Hitashi. Tratar 72-1442 cl Anne.

VENDE-SE'
2 botijões de gás, por Cr$ 600 mil
cada, 2 janelas basculantes de
1 ,00e 1 ,20mcada, porCr$ .15Omil.
Tratar fone 71-8242, cl Edilson ou

Odair.

VENDE-SE
.

Acordeon Todeschini, 80 baixos,
porCr$12milhões. Tratar72-3317.

CHEVETTE
Vende-se, anon em bom estado,
porCr$48milhões.Tratarnarua28
de��Agosto, na lanchonete 28 Cl

Junior.
.

VENDE-SE
.. Berço completo, por Cr$ 700 mil.
Tratar 71-0576.

VIDEOCASSETE
Compra-se. Tratar 72-3210.

ESTAMPARIA
Vende-se completa. Tratar 73-

) ,0147, preço a combinar.

VENDE-SE
CG Today, 91 preta, praticamente
nova, por Cr$ 70 milhões. Tratar
73-0258. para recado. o'

ARCOH[)ICIONADO .

Vende-se, marca Consul, 7 mil
BTUs, porCr$ämilhões. Tratar 72�

. '0224.

VENDE.sE
2 cachorros dsa raça Winne
Rimmer, de70 dias.Tratar72-2133
muito bonitcé,

VENDE-SE
2 alarmes ,residenciais de porta,
por Cr$1.500.000,OO cada.Tratar
71-6233.

PRECISA-SE
Telefonep/aluguel.Tratar72-2719.

VENDE-SE
Aparelho de, som 3 emt, marca
CCE,c/3caixas,porCr$?milhäes.
Tratar 75-1215.

VENDE-Si: ú'

Roupas usadas. Tràtar fone 0763.

VESTIDO
Vende-se vestido de noiva

manequim 42 de tafetá, bordado
em perola. Tratar na rua Joaçaba,
57 lateral da ruaWalter Marquardt. �

PRocURA-SE
Máquina overloque 7 mil pontos
'para alugar. Trata na rua Angelo
Rubini, 418 cl Rosangela.

o

COMPRA-SE
Fusca, Brasilia, Passat ou

Chevette� até o ano 81, paga-se
até Cr$ 65 milhões. Tratar na rua

Leopoldo Janssen, 353.

COMPRA-SE·
Telefone, paga-se a vista. Tratar

72-3563, cl Lilian.

COMPRA-SE
Filhote de cãoPif}!cher, nO 2. Tratar
72-2433 ou 72-2197.

COMPRA-SE
Bicicleta de 'senhora. Tratar' 71-
9643.

VENDE-SE
Compréssor de ar, 120 libras cl

motor, pistola e' 1'0' metros de

mangueira nova. Tratar na rj;la

Amabila l'ecilla Pradi, ao .lado de
Tendência Malhas, em Jguá'
Esquerdo.

PRECISA-SE
Doméstica que pernoite no

emprego cl�ferência. Tratar 72�
1300.

.

VENDE-SE
_

.Aparelho de soldade 250 amperes
monofásiço e um motor elétrico 2
CVtrifásico, por Cr$ 7.500.000,00

'

tudo. Tratar na rua Francisco de
Paula,1514,

.

BICICLETAS
Vende-se, bicicleta aro 20, por Cr$
2 milhões e outra aro 26 também

'por Cr$ 2 milhões. Tratar 71-0005 r
,

OT-180
Vende-se moto, ano 82, PQ�Cr$ 25..
milhões. Tratar fone 71-0139, cl
Jair.

-.

Rua Reinoldo Rau,632·,
.

,Fóne: 72·1599
o

VENDE-SE
10 mesas c/4 cadeiras-cada, em
pinus. Tratar 72-5832, de manhã.

TROCA-SE ,

Lancha de 4 mettos por uma de 5
metros. Tratar 71-0988 ramal 211
cl Sidnei.

VENoE-SE
JOgo de sofá e um colchão de casal

ortopédico, Tratar na rua Paulo
Cremer, 143.

VENDE-SE

Jogo de quarto semi novo de casal.
Tratar na rua Antonio C. Ferreira,
626.

COMPRA-SE
Filhote de cão Píqulnês. Tratar
72-0951,

'

VENDE-SE
Clclomotorano 86, Monark, em
perfeito estado, por Cr$ 14
m:)ljhões. Tratar na rua

Domingos Rosa, 286, Morro
da Boa Vista.

VENDE-SE
Gravador e um relógio de pulso
Citizen. TratarnaruaAcre, 307,
no Jguá Esquerdo.

VENDE-SE
Prateleirã para loja de centro

(4 metros) e um balcão devidro
e 3 pedestais, tudo por Cr$
12,500,000,00, Tratar71-6521.,

TERRENO,

Vende-se, na Corticeira, cl,

8.200m2, cl casa de 150m2, por
Cr$130 milhões. Tratar das 12
às 13 horas pelo fone 73-0048.

VENDEoSE

eicicl�ta Barra Circular, porCr$
2 bilhões, Tratat71-8832.

CHÁCARA
Vende-se,' cl nascente. Tratar
72-2949 clSilvana.

Lanches em pão sírio, sucos naturals
epetiscos elaborados com o carinho

I
r

äe quem entende do assunto
.A,'. Mal. Deodoro, 819

Tubos Santa Helena Ltda.
Divisão de concreto

(tubos e artefatos de concreto).
Rua Joinville, 1016 - FOlie 72-1101

Divisão de plásticos (tubos dePVC -eletrodutos/linhaesgoto
tubosdepolietileno/mangueirapreta).

Rua Bernardo Dornbusch. 858 - Fone 72-3025
EscritórioGeral

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

l,e,-,��i1'@tnr
o

Da1lL'ft
_ ,_,.-e.;..-DV�,

de.Telefones"
OOMPRA - VENDE - ALUGA

J?ua waltirBreithaupt, 92 (defro'* ao
BeiraRio Clube de C(JlI1pO)

,

Fone (0473) 72-2598
,JaraguJfdoSul- SC

Spézia & Cio Ltdo
Serraria e serviços de trator

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais especializados

Rua João J. AyrosC), 772 - Jaraguá Esquerdo
o,

Fone 72-0300
'

Jaraguá do Sul - SC

(Funilaria"
Jaraguã Ltd,a.
Calhas e aquecedor solar.

Rua FelipeSchmidt, 279
Fone 72-0448

"Jaraguá do Sul- SC

(

Nem grenae, nempequeno;
,

epenes um JORNAL

Churrascaria PAVANELLO
,,� ,

Almoça e jantar "

� - Cr$ 75.00Q,OO
OferecemosBuffet com:

21 Variedades.de verduras 01 Variedade de carne ao molho
06 Variedadés de quentes 01 Variedade de peixe,

03 Variedades de carnes 08 Variedades de sobremesas

·2:,,-.'2

"

Aceitamospedidospara/estas
epagamentos antecipados. '

Churrascaria PAVANELLO
Rua: Jeinville

,�foneJ0473)'72- 0883

Jaraguá do Sul - Santa Catarina
Estacionamento com garagem

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



C,p,Classificados

VENDE-SE
Vaca Holandesa. Tratar 71-
0771.

CHEVY
Vende-se, ano 85, em ótimo
estado. Tratar na rua José T.'
Tibeiro, 4359.

VENDE-SE
2 sorveteiras pl sorvete

"americano". Tratar 7-3-0863.

VENDE-SE

Aparelho defisioterapia. Tratar
na rua Irmão Leandro, 390 junto
ao bar Montanha.

VENDE-SE
Kombi 78 cl motor semi-novo.
Tratar 72-1862.

VENDE-SE
'2 botijões de gas P.20. Tratar
na ruaCabo HarryHadlich, 296.

TERRENO
Vende-se em Guaratuba, cl

250m2, à 200m da praia. Valot '

Cr$ 150 milhões. Tratar na rua
Eugênio Nicolini, 91.

DELREY
Vende-se, modelo Ghia, ano

85, completo, ótimo estado.
Tratar na avo Getúlio Vargas,
659.

VENDE-SE
2 terrenos em Guaramirim.
Tratar 72-1026.

VENDE-SE
,

Órgão eletrônico ou troca-se

por Garelli. Tratar 73-0675.

VENDE-SE

Máquina de cortarfiosmanual,
mesa 4 cadeiras, armário cl 3
portas. Tratar 72-3719.

VENDE-SE
Litros de pintura. Tratar rua

Brusque',129.
FUSCA· -

Vende-se, ano 79, 1300L,
impecável. Tratar 72-2340.

VENDE-SE
Sofá-cama duas poltronas e

mesa de centro. Tratar 72- "

2100.

No dia dasMÃES de o seu recado no

CP Classificados
, .

Fone: (0473) 72 - 3363 •

ALUGA-SE
Casa de 70m2 em Jguá
Esquerdo. Tratar 72-2834.

VENDE-SE
Máquina reta industrial. Tratar
Tifa Max Schubert, casa 120.

COMPRA-SE
Casa, paga-se até Cr$ 70
milhões. Tratar 72-3023.

OPAlA
Vende-se, Comodoro, 87, em
bom estado. Tratar na rua

Domingos Rosa, 314.

COMPRA-SE
Carro, paga-se até Cr$ 50
milhões. Tratar na rua Fritz
Bartei, Vila Baependi, 738.

CORCEL
Vende-se, ano 73. Tratar 72-
1787.

VENDE-SE
Cão raça Doberman. Tratar

.

71-2643.

COMPRA-SE
�

Casa em Barra Velha. Tratar
71-7298.

COMPRA-SE
Gàrelli Monark. Tratar72-2068.

'VENDE-SE'
Casa pltirardo local. Tratar na
ruaAntonio Bernardo Schmidt,
em frente ao nO 111.

LANCHONETE
Vende-se, toda equipada, cl
clientela formada. Tratar rua

Lourenço Kanzler, fundosWeg
I.

VENDE-SE
Filhote de cão Poodle branco,
tamanho médio. Tratar 71-
2340.

VENDE-SE
Fiat Uno branco, bege, pneus
novos,perfeito estado. Tratar
72-0773. .

VENDE-SE
Terreno de 55 hectares em Rio
do Oeste cl casa + rancho.
Tratar 72-3130.

COMPRA-SE
E alugc;l-se telefone. Tratar 72-
2573.

VENDE-SE
Casa de madeira para tirar .do
local. Tratar na Farmácia são

Luiz, em Jguá Esquerdo.

VENDE-SE
.

•

Freezer horizontalConsul�Ol.
Tratar 71-5087.

ALUGA-SE
Telefone. Tratar 72-2864.

VENDE-SE
Terreno de 1092m�m Jguá
Esquerdo. Tratar 71-2924.

VENDE-SE
Caminhão Ford caçamba F-

750, em perfeito estado. Tratar
72-0023 .

VENDE-SE
Tobata cl todos os

implementos 9 HP ou troca-se

por carro. Tratar 72-3775.

BICICLETA
Vende-se, modelo Brisa e

Ranger. Tratar 71-0621.

VENDE-SE
Balança Filizolla, capacidade

. 6kg. Tratar na rua Ana Zacke,
217.

FREEZER
Vende-se, vertical, 2201. Tratar
71-2553.

VENDE-SE

'G�reli, 87, em perfeito estado.
Tratar na rua Domingos
Sansan, 514, fone 72-3958.

VENDE-SE

Máquina,.de fazeretiquetas e

cartão de visitas. Tratar 72-
·0773.

J
J
I
I
I
J
I
I
I
I

I
I
I
I.
I
J

I

1: I
Relação de Imóveis a venda

: 001 - Terreno em Piçarras a beira rio cl 4.185m2 (Ancoradouro) I
002 - Terreno em Pi�arras a beira rio cl 420m' (Ancoradouro) I
003 .. Terreno na Rua João Januário Ayroso, 660, cl 522m2 cl casa. I
de madeirá (Rota da malha) I
004 - Terreno 15X30 na Rua 313 .. Centenário (imediações do I
Zonta da Marechal) I
005 -- Terreno na Rua Marina Frutuoso, c/.1.960m2 I '

006 - Terreno na Rua Amazonas cl 1.72Om2
010 - Terreno no Loteamento Ana Paula II (próx. Escola) cl 14 I
x 57 (796m')

.

.

' I
026 .. Terreno na Rua 732 cl 8.994,02m2 (Loteamento Liodoro

Rodrigues) ,I
027 .. Terreno na Rua 209 Francisco Hntschkll,"'cl 476m2 '1
036 .. Terrena na Rua 209 Francisco Hntschka, cl 420m2 (Lot. Ana I
��m I032 .. Terreno 14 x 30 Ana Paula II Lote n° 159

ICasas
Oll .. Casa alvenaria 70m2 .. 'Rua Pedro Winter, 219 (lateral da I,
Walter Marquardt) 'I
012 .. Casa alvenaria 100m2 - Rua Rudolfo Sanson (toda murada) I
.. Ilha da Figueira
013 - càsa alvenaria .. (em construção) Rua Rudolfo Lesemann I
cl 480m' cl terreno de 9OOm' I
014 .. Casa alvenaria .. (em construção) cl 170m2 lateral da Rua

I5' Prefeito José Bauer (RauL �.

015 .. Casa alvenaria .. cl 220m2 cl terreno de 600m2 Rua Marechal
Castelo Branco, 925 (Schoeder) ./

033 .. Casa de lambris, cl 84m' .. Rua Ana Zacko, 217.

Apartamentos
016 .. Edificio Caeteano Chiodini cl 147m2 + garagem
018 .. Edificio Schiochet cl 156m2

Lotes ("mandados
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 5)<m 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/3000m'

Empreendimentos lmobiliarios Marcatto
- ------

--- -----
---

Av. Mal. Deodoro. 1179

Compra eVende
�
....

71-1136

FAÇA o SEtJ I DINHEIRO

J
\

RODAR ...

.MENEGOTTI VEicUlOS I* IIMenegotti Veíç�los I
, .

Av. Mal. Deodoro, 930- Fone 7HJ499
.

Jaragu� doSul- SC

'A�:aa,ragua Go Sul,"l'!·.(le maioJdé�1�93
. /--

\
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(4) Apartamentos - No edifício Jaraguá, 2 grandes e 2 pequenos.
Chácara - EmMassaranduba, cl80 morgos.
Chácara - EmGuaramirim, cl 50 morgos.

Vendas
Terreno - deléx50m, no Lot. Meurer, próx, ao Juventus
Terreno - de 14x28m no Lot. Vila Romana, bairro Vila Nova
Terrenos - cl 435m2, próx. ao ColégioGiardini Lenzi
Terreno-c/I7xIOm, de frentee2Imde fundoe/umacasademadeirade II x3,5m,noLotemilellto
JuliusRodrigues
Casa de alvenaria - cl 2 pisos, 160m2 construída em terreno de 14,5x30m� �

Casa de alvenaria - próx. ao Hospital Jguá, cl 140m2 e terreno c/700m2, cl 30m de frente
Casa de alvenaria /- Rua Jorge Lacerda (centro)
Casa mista - cl 90m2 em terreno de 15x30, na Rua José Narloch, 282, Lot. Ana Paula II.
Casa de alvenaria - cl 100m2, terreno de 14x26, rua João Franzner, 987, Lot. São Luiz

Locacão
'"

VENDAS'

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

Salas comerctes
Salas comerciais - no I" andar na Av. Mal. Deodoro, 88 (antiga MP)
Sala comercial - Rua Preso Ep. Pessoa, 723
Sala comercial-RuaRobertoSeidel, 1117, emCorupá, c/80m2,pontoexcelenteplqualquer
tipo de comércio
Sala comercial: PraçaÂngelo Piazera, ao lado da Prefeitura

IN1ERIMÓVEIS
CRECI 0914 - J

Lançamento

.JaraguâShoppingSul

.*135Iojas'com:
1 - Ar condicionado central;

2 - Escada rolante;
3 - Salão de Convenções;
4 - Controle de entrada de
carros no estacionamento;

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

JaraguâResidenceSul ,

*30 apartamentos com ótimo
acabamento, salão de festas,

elevador, garagens, etc.
LoteaJUento
·Juventns
LOTES COM ENTRAÓA +

FiNANCiAMENTO'
VENdAS: ChAlÉ IMobiliÁRiA

.

FONE (047�) 71 .. 1 �OO
/

RUA REINalDO RAU. 61
FONES (0473) 72-1500 E 72-1390

JARAGUA DO SUL - sc .
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Spézia
Pampa 1.8L-branca � 90

OpalaDiplomataSE - azul tpet.. 89

DelReyGL-man·ommet. : 87
ElbaCS 1.5 - vermelha 87

VoyageLS 1.6-cinza 86

OpalaComodoro - cinzamet. 83

GolLS 1.6 -bege 85
PassatLS - cinza 80
Corcel Ill.vmarron : 78

ToyoteDiesel-cinza 7••••••••••••••••••• ., •••••••••••••••••••• , ••78

Motos
CG-125-preta 88
ML-125 - preta 88

RD-350-preta 88·
RD-125 - vermelha 86
DT-180 - branca 90
Turuna 125 - vermelha 83

Agrale 16.5 -vermelha 85

Spézia Automóveis
End. corni. - Rua Joinville, s/n -Fone (0473)
71-9032 - Ed. resido - Rua GuarafTlirim s/n

Fone (0473) 73-1003.- Vila Nova

Moretti, Jordan
& Cio ltda

EscortXR3 - branco ; 91
c

VeronaLX - vermelho 91

VeronaGLX-verdemet.. : 90

DelReyGhia-verm.per : : 88

DelReyGhia - preto , 90

VersaillesGhia - dourado 92

PrêmioS-branco : 93

Av. Mal Deodoro, 158 - Fone 71-1777

Jaraguá do Sul

Pensou FIAT LIGUE

HP
ColCL 1.6-verdemet.. 92
Goi CL - azulmet.. 9i
Monza SUE c/dir. - vermelho 86

VoyageCL - branco : !lJ0
KadettGS ar/dir. -cinza 90
UnoMille - bege ; 91
D-20dir/hlrb-branca 86
VeronaLX _ bege '-

C
90

SantanaCL 4p-azulmet... 89
ParatiGLS 1.8-cinzamet... : 88

Voyage LS - verdemet. 83

Mofos
RD-Z-IJ5-preta 92
CB-450TR-azul.. 87
DT-180N-branca _ v 87
Monareta - vermelha ; 86
CG-125 - vermelha 85
CG-125-vemell18 82'
CG-125-branca , 87

CBX-750F -branca 89

o

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

- Föne/fox (0473) 72- 1353

Mimecar
MonzaSLIE 1.8 -azul. , 87

MonzaSLlE 1.8 -branco : 86
'"

DeIReyGL-marron :
86

EscortGL - preto � ,_.. 88

EscortXR3 -cinza , .. 87

Fusca 1300-branco _ 76

Fusca 1200-branco 63

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

o

Menegotti
Kombi -bege , 83
Kombi Cabo dupla - bege 82
GolCL - branco " , , 88
GoICL-azul...: , 91
CoiGL-branco

;, 87
GoILS-cinza 85

� ParatiGl.cmarrom 87

Voyage 1.6CL-azul... 91

VoyageCL- branco , 89
" VoyageLS-verde 85

<, .VoyageSvbranco : �:-:- 83

Fioríno - branco 87
ESCOItGL - cinza 89
Monza 1.8 SLlE-cinza .. : 86
MonzaSLlE I.O-pul.. 90
VeronaLX-dourado .. ; 91

�
.. Menegoth \klculos 5 A

Fone 71-0499-71-0378
I

Av. Mal.Deodoro ,930 - Cx, Postal412

/JAVEL
VeículOS novos

TempraPrata4p verde \

TempraPrata4p , preto
TempraPrata4p : vermelho

Tempraf'rataap vermelho

BrêntioCSL4p 1.6 azul

Pick-npLX 1.6 _ azul
Veículos Usados

.

SantanaGLS -cinza.. < , 91
PrêmioCS 1.5 -marrom.. .' 85
'Fusca 1300�bege : 81

DelReyGL-dourado 85

Escortôuarujä 1.8-cinza 92

ChevetteSL-bege 89

Spazio'Cl.vvermelho , 8:3,
PrêmioS - vermelho ;." 86

PrêmioS - verde , 83
FicrinoPick-up 1.6 - vermelho 92
Fiorino - branco 88

VeronaGLX - branco 9.I

Jardguó Veículos, Peças e Serviços
Ltda.

Rua JoãoZapella, 214- Fone 71-2111

Rua João Zapella,
214 - Fone 71 - 2111

� �_'� ; A'· �..���<.} .�_.-t-�.�. 1�:, 7�' - �!-lâ,�... i.
.

n:i,li�i;} �t ,�';a.
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Proclamas de casamento
!\hlfgot Ad�lin Gruhbu Lehmaan, oficial do

Registro Civil do 1 c Distrito da ('oll1arca-d�;

Jaraguá do Sul. ESli;ll'h,\ de Santa Catarina. Brasil,
faz saber qUI! compareceram neste cartono.
exibindo os documentos exigidos pela Lei. a tim
de habilitarem para casal'. os seguintes.

EDITAL N° 18.773 DE 19-04-93

AlLTOl\ GOLFE 'E DOLORES

MÖU;ER
Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natu
ral de Abelardo Luz, neste Estado,
domiciliado e residente na rua José

Theodoro Ribeiro, 2.922, em Ilha da

Figueira, nesta cidade. filho de Maria
Rosalina Golfe -

Ela, brasileira, solteira, secretária, natu
ral de Palotina, Paraná, domiciliada e

residente na rua José Theodoro Ribeiro,
2.922, em Ilhada Figueira, nesta cidade,
filha de Oswaldo Willi Möller eLidia
Möller -

EDITAL N° 18.774 DE 19-04-93
JAIRO DE MEDEIROS E

VANDERLEI DA SILVEIRA

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, naiu
mi de Jamguá do Sul, domiciliado e

residente na rua Franciscco Domingos
de Medeiros, 5 I, nesta cidade, filho de
Humberto Alcantara de Medeiros e

Irací Maria dos Santos de Medeiros -

Ela, brasileira, solteim, do lar, natural
de Pomerode, neste Estado, domiciliada
e residente: na rua Ana Utpadel, 48, em
Pomerode, neste Estado,' filha de
A1idio da Silveira e Geni da Silveira -

EDITAL N° 18.775 DE 19-04-93
ODAIR JOSÉ FREINER E TÂNIA
DOS SANTOS

Ele, brasileiro, solteiro, promotor de

vendas, natuml de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na rua-Amonio
Stanislau Ayroso, nesta cidade, filho
de Hilário Freiner e Ermelinda Konell
Borchardt -

Ela, brasileira, solteira, secretária, natu
ral de Brusque, neste Estado,
domiciliada e residente na rua dos

Imigrantes, em Vila Rau, nesta cidade,
filha de Pedro dos Santos e Ana dos
Santos -

EDITAL N· 18.776 DE 20-04-93

SERGIO ANTONIO MINEL E
TÂNIA MARA �ÓRIES
Ele, brasileiro, solteiro, industriário,
natural de Corupá, neste Estado,
domiciliado e residente .na rua

Almirante Barroso, 295, em Corupá,
neste Estado, filho de Sergio Minel e

.

Sheila Stazack MineI -

Ela, bras leira, solteira, professora,
natuml de Porto União, neste Estado,
domiciliada e residente na rua Maria
Madalena Lopes Santana, 1.279, em

Nereu Ramos, nesta cidade, filha -de

Felipe Bóries e Anizia Michaltchuk
B6ries -

.

EDITAL N° 18.777 DE 20-04-93

DE OLI\'EHU E

DOS SA;'I;TOS
GILMA1{
I\'O:"ETE
'\�TOi\IO

Ele, brasileiro, solteiro, operário. natu
ral de Toledo. Paraná, donllcilifll'do It

residente na rua-Do em Três Rios do

Norte, nesta cidade, filho de João

Maria de Oliveira e Sehastiana de

Oliveira -

Ela. brasileira. solteira. do lar. natural
de Ampere. Paraná. domiciliada e

residente na rua D. em Três Rios do
Norte, nesta cidade, filh� de Paulino
Antônio e Maria Laudelina dos Santos

Antônio -

EDITAL N° 18.778 DE 20-0-'-93

LUISOSMAR DA ROCHA E ILICl
TEREZINHASTUY

Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico,
natural de Corupá, neste Estado,
domiciliado e residente na rua Águas
Claras, em Ilhada Figueira, nesta cidade,
filho de José da Rocha e Maria

Ginzarowsky da Rocha -

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural
de Rio dos Cedros, neste Estado,
domiciliada e residente em Estrada

Garibaldi, nestacidade, filhadeBernardo
Stuy e Carmela Stuy -

EDITAL N°18.779 DE 20-04-93
HÉLCIO ANTÔNIO TOLARDO E
SUELI CARDOSO

Ele, brasileiro, solteiro, funileiro, natu
ral de Luis Alves, neste Estado,
domiciliado e residente na rua Águas
Clams, 394, em Ilha da Figueira, nesta
cidade, filho de Rodolfo Tolardo e

Alsemiria Inácio Tolardo -

Ela, bmsilelra, solteira, operária, natu
mI de Jamguá do Sul, domiciliada e

residente na rua Águas Claras, 126, em
Ilha da Figueira, nesta cidade, fiUla de
Waldemiro Cardoso eNilda dos Santos
Cardoso -

EDITAL N° 18.780 DE 22-04-93
FIDELIS BURGER E IRACI

'MARIA

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natu
ral de Jamguá do Sul, domiciliado e

residente em Estmda Garibaldi, nesta

cidade, filho de José Burger e Joana
Schwartz Burger -

Ela, brasileira, solteira, operária, natu
mI de Rio dos Cedros, neste Estado,

.

domiciliada e' residente na ma Adolfo

Püttjer, 403, nesta cidade, filha de
João Maria e Rosalina Maria -

EDITAL N° 18.781 DE 22-04-93
CÉLIO DALCANALE E

LUCILENE HENCKMAIER

Ele, bmsileiro, solteiro, escriturário,
natuml de RiodosCedros, neste Estado,
domiciliado e residente na rua Arduino
Pmdi, 326, em Jaraguá-Esquerdo, nesta
cidade, filho de Ivanildo Dalcanale e

Ana Dalcanale -

Ela, brasileira, solteira, comerciante,

natural de Palmeiras - Otacilio Costa.

neste Estado. domiciliada e residente
na ma Arduino Pradi, 326. em Jaraguá
Esquerdo, nesta CIdade. filha de Rogério
Henckmaier e Dilrna Antunes

Henckrnaier -

EDITAL N° 18.782 DE 22-0-'-93
JOARES RAßELLO E LllCIANE
l\IEIKE FLORIAl'iI

EI.::. brasileiro. solteiro. vendedor.
natural de Jaraguá do Sul. domiciliado
e residente na rua Padre Alberto Jacobs.
656. nesta cidade, filho de Antonio
Rabello e Regina Lemke Rabello -

Ela. brasileira, solteira. secretária.
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na ma Padre Horácio, 223,
nesta' cidade, filha de Luiz Carlos
Floriani e Vandélia Irene Pereira
Floriani -

EDITAL N° 18.783 DE 22-04-93

JOSÉ ARILDO TEIXEIRA E

JOANITA KOCH

Ele, brasileiro, solteira, carpinteiro,
oJIatural de Guamiranga - Imbituva,
Paraná, domiciliado e residente em

Estmda Nova, nesta cidade, filho de
Theodoro Teixeira e Cirene Pereira
Teixeira -

Ela, brasileira, solteira, operária, natu
ral de Jamguá do Sul, domiciliada e

residente em Estrada Nova, nesta

cidade, filho deEdmundo Koch eWally
e Wahcerbage Koch -

EDITAL N° 18.784 DE 23-04-93
VALMOR ANTONIO MAES E
SANDRA DIAS DE CAMPOS

Ele, brasileiro, solteiro, cobrador, natu
ral de Jamguá do Sul, domiciliado e

residente em Três Rios do Norte, nesta

�idade filho de Silvio Maes e Luzia
Flores Maes -

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural
de Nova Cantu, paran( domiciliada e

residente em Três Rios do Norte, nesta
cidade, filha de José Divar Dias de

Campos e Maria Margarida Camargo
de Campos-
EDITAL N° 18.785 DE 26-04-93

RUBENS ROSA E SANDRA
CORREIA MINEIRO

Ele, brasileiro, solteiro, oJII-'I'8dor de

máquina, natural de Blumenau, neste

Estado, domiciliado e residente na ma

José Pomianowsky, 337, nesta cidade,
fiUIO de Luiz Carlos Rosa e Anair Rosa.

: Ela, brasileira, solteire, do lar, natural
de Doutor Camargo, Paraná,
domiciliada e residente na rua Urbano

Rosa, 20, em Vila Lenzi, nesta cidade,
filha de Leoncio Correia Mineiro e

Eva Eliziário Correia -

E para que chegue ao conhecimento de Iodos ,

mandei passaro presente edital, que serápublicado
pala imprenso e em cartório, onde será afixado por
15 Was.

EDITAL
Nesta;
Madearte Ind. de Mov. Ltda- Rua: Angelo Rubini, 477 -

Nesta;
Oficina Mecânica Tiberio Ltda- Rua: Leopoldo Malheiro,
67 - Nesta;
SoeuDogeME- Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 44 - Nesta;
l"iberio Hßario Muram- Rua: Leopoldo Malheiro, 67 -

Nesta;
E, como os ditos devedores não foram encontrados Oll se

recusaram aaceitar adevida intimação, faz por intennédio do
presente edital, para que os mesmos cOlupareçam neste

cartório nßdUa Arthur Müller, 78, no prazo da lei, a fUII de

liquidar o seu débito, ou então dar razão porque não o faz,
sob a pena pe serem os referidos protestados na forma da lei,
etc, •

KE I Jaraguá do Sul, 27 de abril de 1993.

ÁUREA MÜLLER GRUBBA- Tabeliã e Oficial de

Prote§tos de Titulo�.

ÁUREAMÜLLERGRUBBA,TabeliãeOficial deTítulos
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na
forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto esteedital virem que se acll8ß1 neste
cartório para Protesto os Títulos contm:
Amo & Cia Ltda- Rua: DuqUe de Caxias, 546 - Nesta;
ComI. Belenice de Mel'cadorias Ltda- Rua: Luiz Sarti,
1207 - Nesta;
Comunidade Ey,angélica Luter. Cristo- Rua: Av. Mal
Castelo Branco, 3554 - Nesta;
Eletro ComI. LM Ltda- Rua: Papa João Jq(I1I - Nesta;
Gerson Krutzsch- Rua: Reinoldo Rau, 168 � Nesta;
Laudelino dos Santos- Rua: Jose Teodoro Ribeiro, sln<>

Nesta;
Marcelo Dorival Fodi- Rua: Rio Grande do Sul, 134 -

Dr. Edson (arios
Schutz

Vídeo Endosêopia Digestiva (estômago e

intestinos)
Ultrassonografia Geral (ecografia)

Gustroenterologia
Rua Jorge Czemietoicz; 84 FOtle 72-1109

Convênio com Ilnimed - Banco do Brasil - CEF -

IPESe.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guaramirim

Lei N° 1.6-'6/93
Conva/ú/a reali;;açt1o de despesas
O Prefeito Municipal de Guaramirim, no uso de suas atribuições
Faz saber a todos os habitantes deste município que n Câmara Municipal aprovou .

e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica convalidada a participação Financeira da Prefeitura Municipal d
Guaramirim na aquisição de um Cabo Telefônico pam a localidade de Rio Branco
deste Município.-
Art 2° - O valor da despesa realizada foi de Cr$ 40.500.000,00 ( Quarenta
Milhões e Quinhentos Mil Cruzeiros) dividos em crS 10.000.000,00 ( O\,"Z
Milhões de Cruzeiros) de entrada e mais três (3) parcelas mensais consecutivas,
contadas trinta (30) dias após a formalização do contrato de aquisição e

corrigidos pela taxa referencial diária - TRO.-
Art 3° - A execução da presente Lei, correrá à conta de dotação específica do
Orçamento vigente neste exercício,-
Art. 4° - Esta Lei entm em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições.- I..

Guaramirim, SC 16 de abril de 1993.
Hctor Kleine

Prefeito Mllnicipal
Jair TonreÚ1l

Secretório de Finanças

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guaramlrlm

Lei N° 1.647/93

All/oma Aqllisiçt10 e dotlfOo de LiqllidijicadDr
O Prefeito Municipal de Guammirim, no uso de suas atribuições
Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmam Municipal aprovou
e ele sanciona a seguinte Lei:
Art 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo municipal autorizado a adquirir, de
quem melhor preço e condições oferecer um (O1) Liquidificador modelo Simples
com valor máximo de Cr$ 1.100.000,00 ( Hum Milhão e Cem Mil Cruzeiros)
valor de Abril de 1993.-
Art. 2° - Fica, também, o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar
o Liquidificador descrito no artigo anterior a APP do Pré-Escolar "Vldinha
FeUz"da Rua Cláudio Tomaselli, deste lIIunicípio.-
Art. 3· - As despesas decorrentes da Execução da presente Lei, correrão por conta
de dotação específica do Orçamento cigente nesre exercício.-
Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação, revogadas as

disposições em contrário.-
Guaramirim, SC 16 de abril de 1993

Victor Keine

Prefeito Mllnicipal
Jair TonreÚ1l

Secretario de AiJnúnistraçt10

Estado de Santa Catarina
Pl'ereltura Municipal de Guaramirim

Lei N° 1.648/93
A,I/or;;;« «qllisiçOo de venliúulores

Victor Kleine, Prefeito Municipal de Guaramirim, no uso de suas atribuições
Faz saber a todos os habitantes deste municipio que a Câmara Municipal aprovou
e ele sanciona a seguinte Lei:
Art 1· - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir, d \
quem melllOr preço e condições oferecer, um(l) ventilador de tamanho 30 cm,
com valor máximo até Cr$ 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil

Cmzeiros), valor de abril de 1993.-
Art, 2° - Fica, também, o Chefe do Poder executivo municipal, autorizado a doar
o Ventilador descrito no artigo anterior à Igreja "Sagrado Coração de Jesus", da
estrada Bananal do .Sul.- \

Art. 3° - As despesas decorrentes da Execuçãó da presente, correrão por conta
de dotaçào específica o vigente neste exercício.-
Art. 4° - Esta Lei entrará em vfgor na data ,da sua publica,Ção. revogadas as

disposições em contrário.-.

Guaramirim., SC 20 de abril de 1993,
Hetor Kleine

Prefeito MIm
icipnI

Jair Tonrelin
Secretário (Ie Administrnçt10

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. Viação-' Canarinho Ltda.
Linhas Urbanas
Lln"': Barra do Rio Cerro - Contro

Segunda aSUlafetr«
Sllda de: Barra do Rio Cerro -04:20 I 06:30 I 06:50 I 06:551 07:30
108:00 I 08:30 109:00 I 09:30 r I 0'00 110:30 I II: 151 12:30 I 12:451
12:55/13:30/13:45/14:00/14:30 115:00/15:30 116:00 117:00 I
18:00 119:00/19:30/22:10 HIS.
SaldadeCentro -04:151 06:15107:05107:30108:05108:30/09:00
109:1519:30/10:55/11:30/12:05/12:45/13:15/13:40 114:00/
14:30115:00115:301 16:00/16:30/17:00/17:30/18:00/18:301
19:10/22:10/22:35 HIS.
Sábado
Sllda de: Barrn do RIoConTO - 04:30 I 06:30 I 07:30 108:00 I
08:30/09:00/09:30 110:00/10:30/11:15/11:55/12:30 113:10 I
13:30/14:30/15:30/16:30/17:30/18:30119:30120:30 HIS.
SIIldadeContro-04:15106:15107:05107:30/08:05108:30/09:00
109:30110:05/10:55111:30/12:05112:45/13:15/14:05/15:051
16:05/17:05/18:05/19:05/20:10/22:10 HIS.

Domingo
SIIlda ....Centro- 07:00/08:00/09:00/10:00/11:00/13:00114:00
115:00/16:00/17:00 118:00/19:001 20:10'/22:10 HIS.
Salda de: Barra do Rio Cerro- 07:30 I 08:30 I 09:30 110:30 /11:30 I
13:301 14:30/15:30 116:301 20:30hrs.
Linha: VIla Rau - Centro - Vila Rau

Segunda aSUlaftira
SIIlda de: Cen.... -04:30/06:40/07:10/08:05109:05/10:05/11:00
111:30/12:00/12:40113:10/13:401 13:45/14:�/15:05/15:30
116:05/16:30 117:00/18:10/19:00/20:00122:10 HIS.
til.... de Vila Rau -03:50 I 06:00 I 06:451 07:00 I 07:30 I 08:00 I
08:30/09:30/10:30/11:55712:30/12:40/13:00/14:30115:001
16:00116:30/17:00 118:30/19:00/19:30/20:30 HIS.
Sdbado-04:40/06:40/07:10/08:0SI09:OS/I0:05/11:00/I1:36

r-: 112:00 112:40 113:50 I 15:05116:05 117:05118:05 119:00 122: 10
HIS.
Obs.: lI:00e 12:4OAlternados.
SIIldadeVllaRau-04:00/06:00/07:00/07:30/08:30/09:30/10:30
III:S5/12:30113:00114:30115:30/16:30/17:30/18:30/19:30HIS.
Domingo
SIIlda de: Vila Rau -07:30/08:00 I 09:00 110:00/11:00 113:()() I
14:00115:00 16:00/17:001 18:00/19:00/20:00/22:10 HIS.
Linha: Vila Rau- Via Rodeio

Segunda a SUla/elra
wdasde:Cen....-04:00 108:00/09:00; 11:00113:50/14:30115:30
116:00 116:30 118:00 122:00 HIS.
SIlldas deVlIa Rau -04:10/08:30/09:30 112:30 114:30 115:00 I
16:00/16:30/17:00/18:30hrs.
Sábado
Salda ..:C....... -04:00/08:00/09:001 I 1:001 13:501 15:00117:00
118:00 Horários Alternados: 04:00
SIll...... vila Rau -08:30 I 09:30 I 14:ISI 15:30 117:30 118:30
Horários Alternados: 04:10 112:30/22:10

.

Domingo
SIIlda doCentro -08:00/11:00/13:00/17:00/18:00 HIS.
SIllda": VII.Rau -08:30/11 :30112;)91Ú:30/17:30 118:30 HIS.
LI,uha: Centro - Ilha da Figueira
Segunda a ,ulaftira
SIIldade:Centro-05:10/06:30/07:00/07:30/08:00/09:()()/10:00
111:00112:05/13:00/13:50114:30/15:30/16:00116:30/11:001
17:30/17:35 118:05/18:30 119:00/19:30122:30 HIS.
SIIlda. de: Ilha da Figueira -04;10 I 06:00 I 06:55107:30 I 08;00
108:30 109:30111:30112:40113;00/13:30/14:001 14:30/15:001
16:00/17:00/17:30/18:00/18:30/19:00/19:30/2U5/H1S.
Sábado
Saida "Centro-06:30 I 07:001 07:30 I 08:00/09:00/10:00/11:00
I 11:55 I 12:051 13:30 tJ5:00 I 16:001 17:00 118:00 120:15 HIS.
Sai.... de: Ilha da FIgueira
-06:00/06:55107:30/8:00/08:30/09:30/11 :00111:30113:00114:30
115:30116:30117:30118:30 \'
Domingo
Salda. de: Centro-08:001 09:001l0:00111:00IlÍ:00114:00115:00
116:00/1"7:00 118:00119:00 120:10 HIS.

.
.

5.1.... de Ilha da FIgueIra -07:30 108:30 I 09:30 I 10:30 111:30 I
13:30/14:30/15:30116:30/17:30118:30/19:30 HIS.
Linha: J....guá do Sul- Nonu Ramo.

S.gunda Sexla/elra
Saida ":J.raguá doSul -04:45/05:10/07:15/10:00/11;451
13;45/15:50116:30117:50118:45/22: IO HIS; 122:4� (Colégio São
Luiz).
Saidade :Nenu Ramos- 03:45106:45106:50/07:45/12:30/12:40
rt4:15/16:15/16:55/18:15/21:00/22:30 HIS.
Sábado
Saida de: Jaraguá do Sul
-04:45106:30 110:00 112:00/13:45115:50 116:30 Hes.
S.lda doNonu Ramos _�

-03:45106:30/.10:30/12>40 114:15/16:15 HIS.
.

:pomlngo
S.fda deNonu Ramos -07:451 14:001 18:00 HIS.
Saida de Jaraguá doSul-10:45/15:50/18:30 Hes.
LInha J....guá E.querdo - Centro
Stlgunda a Sala Fllira . ':.

Safda de: Jaraguá Esquerdo -04: 101 04: 151 00:00 I 06:45'/07:00
107:30 I 08:00/08:30/09:301 10:30 111:30 112:30 113:30113:25
114:30/15:00115:30116:00116:30/17:00/17:30118:00/18:301
19:00/19:45. 2l.:!S Hes
Salda de: Centro
-03:55104:00 I 05:30 I 06: 151 06:30 I 07:051 07:30 I 08:00 109:00 I
'10:00/11:00/12:00/12:095/13:40/13:501 14:30/15:00115:30
116:00/17:00117:30 118:00/1.8:30/19:00 119:30/22:10 HIS.
Sábado
Salda de: laraguá Esquerdo-04: IO I O4:1j'I 06:00 I 06:30 I 07:00 I
07:40/08:30/09:30/10:30/12:40..13:30/14:30/15:30/15:30 I
16:30/17:30/18:30/19:30/20:30HIS.
Salda de: Céntro -03:551 04:00 I 05:301 06: 151 06:30 107:05108:05
109:05/12:05/12:05/13:50/13:00115:OQ/16:00/17:00/18:00
119:00 120:10 /22:10 HIS.

Domingo
Salda de: laraguá Esquerdo-07:30 I 08:30 I 09:30 I 10:30 I 11:30 I
13:30/14:30115:30/16:30/17:30/18:30/19:30/21:15 HIS.
Saldasde:Contro-07:00/08:00/09:00/10:00/II:00/13:00/14:00 .

115:00 116:001 18:00 119:00/20:00/22:10 Hrs.
Linha: Linha Jaraguá - Tm rios doN_

S,pnJa a Sua/eira
Salda de laraguádo SuI-05:10I07:00/08:00/09:00/10:00/II:00
1112:05/13:40115:00/16:00/17:00/17:40 118:10118:40/19;00
120:00 122: I O HIS,
Sáida de Três Rios do Norte -04:101 06:30 I 07:30 I 08:30 I 09:30 I
10:30/11:30 112:40/14:30/15:30/16:30/17:30/18:40/'19:301

J

I

21:15Hr.
Sábado -

Salda de laraguá do SuI-05;10/07:00/08:001 09:00/10:00.( U:OQ
112:05/13:40./ 15:00 116:00 117:00 118:00 119:00120:00/22:15
Hes
Saída de Três Rios do Norte -04:10/06:30 1 07:30 I 08:30'/ 09:30 I
10:301 I 1:30112:40/15:301 16:30/17:30118:30/19:301 21:15Hes.

Domingo
Saídade: laraguádoSuI-07:00/08:00/IO:30/12:00/14:00/16:00
/18:oo/20:oo/22:1511rs. -

Saída de: Três Rios do Norte 06:30 I 07:30 I 08:30 I i I: 151 13:00 I
15:00/17:00/19:00/21:15Hes.

Comunicação
comunicamos que apartir de 16 março de 1992 será implantada
mais uma linha Urbana do Centro! Rodoviária Nova, conforme
segue
Saída do centro- 06:00 - 06:30- 07:00 - 07:30 - 08:00 - 08:30 - 09:00
-09:30-10:00-10:30-11:00-11:30-12:00-13:00- 1'3:30- 14:00
-14:30-15:00-15:30- 16:00-16:30-17:00-17:30'-18:00 -18:30
- 19:00 - 19:30 - 20:00 - 20:30 - 21:30 - 21:00 - 22:00 - 22:30.
Saída da RcdoviáriaNova- 06:15 - 06:45 - 07:15 -ON5 - 08:15 -

08:45 -09:15 -09:45 -10:15 - 10:45- 11:15- 11:45- 12:15- 12:45
-13:15-13:45 -14:15-14:45-15:15-15:45- 16:15-16:45-17:15
-17:45 - !8:15- 18:45- 19:15- !9:45 - 20:15 - 20:45 - 21:15 - 21:45
- 22:15- 23:00
OsHoráriosestabelecidosacimacitadoterafrequenciadianamente.
Linha C"""b - Cen....

Segullda a .exla/eria
Saída de: Cohab -06:00 I 07:00 I 12:30 I 14:30 I 17:30 120:30 HIS
Saída de: Centro -04:40/06:30 111:00/13:50/17:00/20:00 HIS
Sábado- Não lern Horário aos sábados
Domillgo - Não lern horário na linha aos domingos.
Linha: Joraguá doSul.R_oC...nde doN_
Segunda aSextaftlra
Saída de: laraguá do sul-04:45 111:00 13:45/18:05
Salda de Rib. Gde, do NOIte -04:00 I 06: 151 12:30 Hes
Sábado
Saída de laraguá do SuI-04:45 I 13:45
Salda de Rib. Gele, do NOIte - 04:00 I 06: 15 HIS
Obs. Sábados alternados

Domingo- Não lern horário na linha
LInba: Rl!Jelrio Cavalo

.S,ido"'.: Jartg'iió'dmSul-05:10/07:00; II :OOi 13:3�! Iti:OO 118:0�
'/22'10 hrs.

>,
.

Domingos
Saícb de: são Pedro -07:40 Iló:3Õ / il:oO Hrs,
Saida de: Jaraguá do Sul -09:Cß/18:00 122: 10 Hrs.
Linha - Jaraguá do Sul - Santos

Segundo a sábado
Saídade: Santo.-03:50/05:501 07:50/12:00/15:00 117:00 121:00
I HIS.

Saídade:laraguádoSuI-05:10/07:00/Il:.00 113:35/16:00118:05
122:10

'

Domingo
Saída de: Santos -07:40 Iló:30 121:00 Hr.
Saída de: Jaraguá do Sul -09:00 118:00 122:1"0 HIS

.

Linha : Jaraguá do Sul - FuI.lni

Segunda à .libado
Saída de Furlani - 04:00 06!00 08:00 12:00 15:00 21 :OOhs
Saícb. laraguá - 05:10 07:00 11:15 13:35 17:30 22:IOhs

DomlngOl - Nilo tem horário
Linha Estrada NovalCentrolEstrada Nova

Segunda n sUla-,folra
Saída da Estrada Nova - 04:15 06:30 07:30 08:30 10:30
12:50 14:30 15:00 17:00 18:20 21:IShs.
Saída do centro - 05:15 07:10 08:00 10:00 11:30 13:45
16:05 17:30 18:40 22:IShs.
Sábados
Saída da Estrada Nova - 04:15 07:30 08:30 10:30 12:50
14:30 15:30 17:00 21:IShs.
Salda do centro - 05:15 08:00 10:00 11:30 13:45 15:00
16:00 18:00 22: 15

Domingos
Saída da Estrada Nova - 06:30 08:30 10:30 14:00 15:00
1>7:00 21'15hs
Salda do centro - 07:00 09:00 11:00 14:30 15:30 18:00
22:15hs.
Em caso de dúvida entrar em contat<!. .com a Empresa (fone
71-1422).
Linha: Jaraguá do Sul -Alto da Serra

Segunda ti .lula
Saída de Jaraguá do Sul - 05:00 07:30 11:00 11:35 13:30
15:50 16:45 17:30 18:30 22:5Shs
Sald;l dO Alto da Serra - 04:15 O6:IS 07:00 09:00 12:10
IS:OO 17:00 17:50 20:3Ohs,
Sábado 0
Saída de laraguá do Sul - 05:00 09:00 11:00 13:30 16:00hs
Saída de Alto da Serra - 04:00 07:00 10:00 11:00 15:00hs

Domingo
Saída de Jaraguá do Sul - 09:00 18:00hs
Saída de Alto da Serra - 08:00 17:00hs
Linha CenIrofRio da Luz/Centro
Salda de Rio da Luz - 04:00 04:15 06:00 06:45 08:15 09:30
12:10 12:45 15:00 16:00 17:00 21:00hs
Saída do 'centro - 05:00 05:10 07:25 07:30 10:30 11:00
11:45 13:30 13:35 16:00 17:30 18:40 22:IOhs
Linhas Interbairros
Linha Franci5c0 de Paula - Barra
Segunda a sexta-feira
Salda de Francisco de Pàula - 06:45 12:30hs
Saída da Baira - 18:30 22:IOhs
Sábado
Saída de. Francisco de Pàula - 06:45 08:15 12:30hs
Salda da Barra - IJ:IOhs

Domingo - Nilo tem horário
Linha Barra - Vda Rau

Segunda a ,ula-felra
Saída da Barra - 04:30 06:30 11:15 12:30 12:55 13:4Ohs
Saída de Rau - 04:00 06:00 07:00 11:55 12:30 n:oo 13:30
Sábado
Saída da Barra - 04:30 06:30 06:55 07:00 11:15 11:55 12:30
Salda da Rau - 04:00 06:00 07:00 11:55 12:3Ó 13:00

Domingo - Nilo lern horário na linha
.

Horário para FERJ
Saída da Barra - 18:30h.
Salda de Rau - 22:30hs
-Itinerário pelo Kohlbach
Linhas para Indústrias -

Linha MarcaDa - Inds, Reunidas
Segunda a sáhado
Salda de MarcoDa - 04:30 07:00 13:00 21 :30hs
Saída lnds. Reunidas - 05:10 13:40 17:30 22:IOhs
Aos domingos não tem hodrio
Linha Ilha da Figueira - Weg II

Segunda Q sexla-/éira
Salda da 'Figueira - 04:10 06:45 12:40hs
Saída da Weg II - 05:10 07:15 13:45 17:30 22:IOhs
Sábado. - ídem, àternados
Domingo - Nilo tem horárió
Linha Barra - Weg II
Saída da Barra - 06:50 12:45hs
Salda da Weg II - 17:30 22:15hs
Sábado
Saída da Barra - 12:45hs
Saída da Weg II - 22:15hs

Domingo- Não tem horário
Linha laraguá - Esquerdo Weg II

Ségunda a sexla-feira
Salda 19uá Ilsquerdo - 04:00 06:20 12:30 17:00 21:IShs
Salda da Weg II - 05:00 13:45 17:30' 22:15hs
Sábado.
Saída de Jguá Esquerdo - 04:00 12:30h$
Saída da Weg II - 05:00 13:45 22:IOhs

Domingos - Nilo tem horário
Linha Vila Rau - Weg II

Segunda a sexta-feira
Saida da Vila Rau - 04:20 06:45 12:30hs
Saída da Weg II - 13:45 17:30 22:IShs
Sábado
Saída da Vila Rau - 04:20 12:30hs
Saída da Weg II - 13:45 22:15hs
Domingo - Não tem horário
Linha Francisco de Paula - Weg II

Segunda á sexta-feira
Salda de Francisco de Paula - 04: 15hs
Saída da Weg II - 13:45hs
Sábado - Mesmo horário

Domingo - Nilo tem horário
Linha Estrada Nova - Weg II
Segunda a iuta:folra
Saída de Esttada Nova - 04:10 06:40 12:30 21:00hs
Saída da Weg II - 05:10 07:10 13:45 17:30 22:IShs
Sábado - Mesmo horário - !llternado
Domingo - Não tem horjriÓ'
Linha Vila Meyer - Weg II

Segunda a sexla-felra
Salda de Vila Meyer - 12:30
Saída da Weg II - 22:15hs
Sábado - Mesmo horário - alternados

Domingo - Nilo .tem horário
Linha Nere" Ramos - Weg h
Segunda II suta-felra

Domingo - 16:00hs
Saída de laraguá
Segunda a sábado - 05:10 09:00' 13:30 16:00hs
Domingo - 18:05lls.
Linha laraguá -Barra Velha
Saláa de Barra VeDla

Segunda a ri'Jda-folra - 06:45 II :45hs
Sábados, domingo. e feriado. - 06:45 11:45 18:00hs
Salda de laraguá do Sul

Segunda a sexla-felra - 09:00 16:00hs
Sábado., domingos e feriados - 06:00' 09:00 16:00hs
Obs, lfodos os horários via Massaranduba e Sta Crui
LinhasdeGualllmirim /-

Linha Jaraguá do SUt - Guaramirim
Saldas de Jaraguá
Segunda a .exla-feira - 05:10 05:30 06:00 06:30 07:00
07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30
���3013:OO�30�OO�30�OO.�30�:OO
16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30
21,00 22:IR �2:.5
Sábado - 04:30 06:20 07:30 08:00 09:00 10:00 11:00
11:30 12:05 13:00 13:45 15:00 16:00 18:10 19:15 20:15 21:15
22:15 _

Domlng"" eferlados" 09,00 10:00 11:00 15:00 17:00 18:00
19:15 22:45
Salda de Guarainirim
Segllnda a su/a-felra - 04:20 04:25 05:30 06:00· 06:30

07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00
11:30 12:05 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30
16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
20:30 21:00 22:45
Sábado - 04:30 06:20 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
11:30 12:20 13:00 14:30 15:00 15:30 17:30 18:40 19:45-
20:45 21:45

Domlngo./erlados - 08:30 09:30 10:30 14:30 17:30 18:30
22:15 _

(

Lii1ha Jaraguá do Sul - Guaramirim (via BR,280)
Saída de laraguá
S.gunda a .ábado - 04:24 05:10 06:30 07:00 07:30 12:00'
12:50 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 2J:00 22:10
Salda de Guaramirím
Segunda a .dbado, - 04:25, 05:10 06:30 '07:00 '07:30 08:00

. 13:35 17:30 18:00 18:30 19:00 22:10

Domingal - Nilo tem horário
Linha laraguá do Sul - Guaramirim (Corticeira BR-280)
Salda de laraguá
DIOI Úleis - 05:10 08:15 11:30 13:30 17:30 22:10
Salda de Guaramirim
Dia. úlels - 04:00 06:15 09:00 12:30 15:00 21:00
Linha Tibagi - Jaraguá do Sul
Salda de Tibagi
Segunda a sexla-felra - 04:00 12:00 21:00
Saída de laraguá
Segunda a sexla-feira - 05:10 13:40 22:10
Sábado e domingo - Não tem horário
Linha Guamíranga - Guaramirim
Salda de Guarariiirim para Guamiranga
Segunda a sábado - 16:30 ou 16:00 de laraguá
Saida de Guamiranga
Segunda a sábado - 12:00

Domingo
Saída de Guamiranga - 16:00
Saída de Guaramirim - 18:00
Linha Especial para 2', 4' e Sábado
Salila de Jaraguá pl Guamiranga - 10: 15 (parando em Gmirim)
Saída de Guamíranga pl Gmirim e laraguá - 07:00 (mesmo
itinerário acima pl retomo)
Linha São Miguel - Guaramirim

Segundas e 6"-felra
Salda de_§io Miguel - 06:30
Saída de Guaramirim - 12:00
Linha Corticeira - Guaramirim
Saída de Corticeira
Segunda a It,,"a-fei�a - 06:30 .,09:30 12:30 16:00
Sábado - 06:30

Segunda aswaftiro
-

Saída de: Ribeirio Cavalo -05:30 I 06:30 /12:30 I 18:30 HIS
Saída de: Centro -04:45105:10/11:45117:50 HIS
Sábados - Não tem horário aos sábados

Domingos - Não lern horário aos domingos
Linha: Centro - RIoMolha

Segunda"Sala/eira
Saída de: Ceritro.-06:30/12:05118:4O HIS
Saída de: Rio Molha -07:00 113:00 119:00 HIS
Sábado
Salda de Contro -06:30 112:05 Hes
Saída de: Rio Molha -07:00 113:00 HIS.

Domingo - Não lern horário na linha

LInba: Coatro - .............10Slo lulz

Segunda a sextafoira
Saída de: Contro-03:55106:30/07:30 I 08:301 11:001 12:00113:30
f.l6:30/17:30118:30 HIS.
Saída de: Loteamento São 1uiz 07:00 I 08:001 09:00 I 11:301 13:00
114:00 117:00 118:()() 119:00 His

:Sábado -

Saída de: centro -06:30 I 07:30 I 08:30 I 11:00 HIS.
Saída de :Iot. São Luiz -07:00 I 08:00 I 09:00 I 11:30 HIS.
Linha VMeyer - Centro

Segu"dil aSexlaftira
Saída de: V. Meyer -04:20 I 07:50 I 12:40 HIS

.

Saída de: Centro -07:30 112:00 HIS.
Sábado
Saldade: V. Meyer-07:50/12:4O HIS.
Saída de: Centro -07:30 I 12:00 HIS.

Dom;"go - Não lern horário na linha aos domingos
Linha - Francisco de Paula .- Centro

Segu,:,da Q Sextafoira
Saída de: Centro -06:30/12:05113:50 118:40 HIS.

Saísla de Fco. de Paula -04:20 106:45112:30 114:15119:00
Sábado
Sáldade:Contro '-12:00/13:IOHes
Saída de: Fco de Paula 06:45112:20/14:15 r i9:00 Hrs.

Domingo- Nilo (em horário na linha aos domingos
Centro João Pessoa

Segunda a sextofeira
Saída de: Centro '

-04:00 I 05:10 I 06:30/07:30 I 08:30/11:00/12:05113:35/15:00
I 17:30118:35 I 20:00f"22:10 HIS, \

Saída de : João Pessoa -04:30 I 06:00 I 07:50 I 08:00 I 09:00 111:30
113:00 114:00 116:00 118:00 119:00 121:00 122.:40 HIS
Sábados
Saídade:Contro-04:00/05:10I 06:30/07:30/08:30/11:00/12:05
I 13:351 15;00 I 17;30 i Ui:35 I 22: 10 HIS ( No horário das 22:1O só

quando as industrias trabalham,.
Saída de: João Pessoa -04:30 I 06:00 I 07:00 108:00 I 09:00 111:30
113:00 114:00 116:00 118:00 119:00 HIS
Aos domingos não tem l\orário
Linha: Jaraguá do Sul- Santa Luzia I

Domingo - 08:15118:00 Hrs.
Sábado - 05:15 111:00 I 11:45113:30 116:30 122:10 HIS.

SegundaaSexta-05:15/07:,00/11:00/11:451 13:25113:30/15:30
'/16:30 117:30/18:05/19:30 122:05122:10 122:30 HIS
Santa Luzia 1 .nual
Domingo -01:00 f, 17:00 HIS,"
&lbado-04:00/06;IO/06:301 12:30/14:30/20:50 HIS.

Seg,aSexta -04:00/04,05106:)01 06:30/09:00112:25/12:30/14:30
115:30 I 17:15118:00 118:15120:50 HIS.
Linha: laraguá do Sul- Santa Luzia (via Rancho Bom)
Segunda a sexta !eira
·Saldà de: Rancho bom (Shd) -04:00 I 06:15/12:15/14:30/21:00
salda de jaraguá do Sul -05: 10 I 11:00 I 13:30 I 17:30 I 22: lOHes.
Sábado
Saídade: Rancho Born (Shd)-04:00/06:15112:15í2J:OO HIS:
Saída de: laraguádo SuI-05:10 111:001 13:30 117:301 22:10 Hrs,

Dommgo --�
Salda de: Rancho Bom (Shd) -07:00 117:00 Hes,
Saída de: laraguá do SuI'-08;OO I 18:00 Hes.
Linha: Jaraguá do Sul- Santa Luzia ( Via Silo loão)
Segunda a sexta !eira.
Saída de: Santa Lúzia -04:00/"06:20 I 07:00 112:30 117:001 21:00

.

Salda de Jaraguá do SuI-OS: I O I 11:00 I 13:30 I 16:00 I 22: 10HIS.

Domingo
-

Salda de: Santa Luzia -07;00 117:00 hrs
Salda de laraguá do Sul- 08:00 118,ooHes.
Linha Controlf'úa Schubert/Centro

segunda a sexta feira
salda denf. Schubert -04:151 06:30 I 08:00 112:40 Hri.
Salda doCentro -05:101 07;00 112:05113:30
Linha - Jaraguá do Sul> - São Pedro

Segunda a sábado
Saída de: São Pedro-=03:50 I 05:50 I 07:50 112:00 115:00 117:001
21,:OOHIS.

Saída de Nereu v 04100 06:25 12:20 16:55 21:00hs
Saída da Weg II - 05:10 13:45 17:30 22:15hs
Sábado - Mesmo horário

Domingo - 'Não· tein horário.
_

Linha Três Rios do Norte - Weg II

Segunda a s�xta1éirn
Saida de Três Rios�o Norte - 04: 10 06:30 12:30hs
Salda da Weg II - 05:10 13:45 17:� 22:IShs
Sábado
Saída de Três Rios do Norte - 04:10 !,2:30hs
Saída da Weg II - 05:10 13:45 22:l.5hs

Domingo - Não tem horário
Linhas Intermunicipais \

Linha Schrceder I - Jaraguá do Sul

Segunda a sábado
Saída de S.H.D I - 04:00 06:30 09:00 12:30 15:00 21:00.
Domingos - 06:30 09:00 15:00 17:00
Saída de fguá do Sul- 05:10 08:10 11:30 13:40 17:30 22:10

Domingos - 07:30 11:45 16:00 18:1Si
Ponto de partida: Rodolfo Jahn
Ponto de chegada: Estaçilo Ferroviária
Roteiro de volta: Rodolfo Jahn, S.H,D, I, Vila Lombardi, BR-
280, Epitácio Pessoa, Bernardo Grubba, Getúlio Vargas até
a Estaçilo Ferroviária.
Roteiro de ida: Getúlio Vargas, Aorianpo Peixoto, BR-280, -

,Vila Lombardi, S.H.D. I, até Rodolfo Jahn.
Linha M.ssaranduba - Jaraguá do Sul-

olllunda a suta-foira
Saída de Massaranduba -04: IO 05:50 06:30 08:30 12:00
12:30 13:30 15:00 18:00 21:00hs
Salda de Jaraguá - 05:00 07:30 11:15 11:45 13:35 15:30 17:20
18:05 22:00h.

Domingo ..._ -

Salda de Massaranduba - 16!30hs
Saída de Jaraguá - 18:0Ohs
Linha Santa Cruz - laraguá do Sul
Salda de Massarandul!a
Segunda a sula - 03:00 05:50 11:30 16:00hs
Sábada - 03:00_ 05:50 1I:3Ohs-_

Salda de Ouaramirim
Segunda a sexla-felra - 09:00 12:00 18:30
Sábado: 12:00

Domingo - Não tem horário (nas duas linhas)
Linha Poço Grnnde - Guaramirim
Saída d. Poço Grande

Segunda a sula-ftira : 12:00 23:30
Saída de GuaramirínJ
Segunda a lUla-felra - 11:30 17:00
Sábado e domingo - Não tem horário (nas duas linhas)
Linha Guaramirim - Estrada do Sul
Saída de Guaramirim

Segunda a ,ula-feira - II: 15 17:00
Saída de EStrada do Sul - 11:40 18:00

S�do e domingo - Não tem hOMO (nas duas linhas)

.',' 2,. 7
________________________________________________________________________________________�L- .•

___
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Suo�empresa
necessita.de
'. .

ar e terramentàs?"

A tecnologia dos produtos
SCHULZ aliada à distríbuição
da JAMAIL com permanente
estoque de equipamentos e
pessoal treinadogarantem a

você o melhor compressor de ar METALÚRGJCA SCHUU SA.

Ótimospreços Consulte

[�-�Jarnail
J....gut mtq ... ina. e implementos Lida.

Fone (0473) 71-0904 tFax 71-3669
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Mercadão. de Calçados' <
.

·Catarine.nserLtda

Em maio mês das mães e das noivas oMercadão de

Calçados Catarinense vai liquidar todo.seú estoque a
preços nunca vistos.

Não perca!
Mercadão de Calçados Catarinense

Onde você·compra o_me/hor pelo menorpreço.
Av

..
Mal. Deodoro. 345 -ern fr�nte ao Breithaupf

(" -

,CORREIO DO POVO,
.

'.

Agora com SucursalRegional em Guaramirim .

Redação, circuláção,
-

classificados, anúncios, '<,

•

.

tablóidespara terceiros.

CP mais perto de você
-

Rua João Butschardt, 97 ; anexo ao Hotel Butschardt
Guaramirim • Santa Catarina

,

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

Rossi - Tramontina � Yannes .;- Penalty
Taurus - Marinez - Cobra - Umbra'

- CBE - Tokio - Tupy - Kanxa
'-

Baita - Grilon - Hobby - CCS
.

.. . .

r_reçON ..Nuper' eNpeClalN a

vista ou'a· prazo
Av: Mal. Doodoro, 583.

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

TRAMONTINA
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Co/una Rotário
Intercâmbio de Grupos de Estudo
Ainda bastante comentado � passagem de intercambistas da Inglaterra pela
nossa cidade, onde muitas outras amizades foram consolidadas euma troca
de experiência muito grande aconteceu.
Este é um dos grandes objetivos doRotaryClub, contribuir para ummelhor
relacionamento entre os povos e as pessoas.
Na foto abaixo, um flagrante do Lider do grupo "BrianEllis" quando fazia
a entrega ao presidente do Rotary Club de Jaraguá do Sul " Eduardo
Ferreira Horn'', a flâmula do seu Clube "O Rotary Club de Wigan"

.

Inglaterra.

Ética
A campanha continua em andamento nas escolas da rede municipal com
� trabalhos sendo desenvolvidos por professores e alW10S. Semana

passada fizeram palestras sob o tema os companheiros "RolfHermann,
Douglas Anjo, Eduardo Horn, Waldemar Behling" e Luis Leigue.
74Feira da Mallla
Trabalhos em andamento em um ritmo muito bom.

tands estão sendo comercializados no escritório da CMC Marketing e

municação, telefone 72-1177, onde se encontra a Secretária Geral do

Evento. Até a data de 23/04, 75 stands já haviam sido adquiridos por

empresas de Jaraguá do Sul, perfazendo um total de 70% do espaço total.
Assembléia Distrital
Estão sendo iniciados os preparativos para a realização da Assembléia

Distrital di IDistrito4650 em Jaraguá doSulno dia 05/06/93. O govemador
indicado 93/94 DF. Hélio Freitas, esteve visitando o nosso Clube na última
semana para tratar de assuntos pertinentes ao grande evento Rotário.
Conselho Diretor 93/94:
Já escolhidos os novos líderes do Rotary-Club de Jaraguá do Sul para o

período de 93/94:

Presidente: Paulo Brissola.
Vice-Presidente: Luis Leigue.
�cretário: Douglas Anjo.
Tesoureiro: Mareio Marcatto.

Diretor de Protocolo: Ivo Ewald.

Diretor de Avenida Serviços a Comunidade:Marlo Souza.

Diretor de Avenida Serviços Profissionais: Rolf'Hermann,
Diretor de Avenida Serviços Intemos: Luis Fernando Gonçalves.
Diretor de Avenida Serviços Intemacionais: Sebastião Resende.

r

****

HOTB.&e'Af4S0
106 APARTAMENTOS E SUíTES, ,

( COM FRIGOBAR, TELEFONE, AR CONDIOIONADO,
TV A CORES). .

SALAS DE CONVENÇÕES E CONFERtNCIAS.
Restaurante panorâmico com cozinha internacional
e.totio o conforto de um Hotel quatro estrelas.

Av. Getúlio Vargas. 52·S '. Centro
Chapec6 . Santa Catarma

Fone/Fax: (0497) 22·4444 Telex . 492.289

Prefeiturafará plano

�:-. .

Reforma�dmu�ustratJ.va
-

de
•

cargos e salários

Justiça eleitoral aplica multas

, R A B A L, H O

Trabalhador
parabéns
pelo seu. ·dia

Prefeitura Municipal de Guaramtrun

Jaraguä do Sul - Está em

andamento estudo técnico para
elaboração e implantação do
Plano de Cargos e Salários da

PrefeituraMunicipaldeJaraguá
do Sul, através da empresa
paulistaFausto&Associados,
de renome nacional e com ex

periênciacomprovadanaárea
O Plano iniciará por um di

agnóstico da situação atual e
em noventa dias deveré estar

implantado.
Hoje, o quadro de funcioná

rios da Prefeitura de Jataguá
do SiJI é completamente

.Ausentes no plebiscito
.

JaraguádoSul-O Juizeleitoral
de Jaraguá do Sul, Ricardo José

Roesler, informou ontem que está
sendo realizado o levantamento

que indicará o número de pessoas
que faltaram à convocação da

justiça eleitoral, para trabalhar no

plebiscito de 21 de abril. Em

o SEGREDO
DA CRIAÇÃO

Revelado nos braços, que se

movem; nas cabeças, que pensam;
nos espíritos, que Cismam;
nos corações que botem,

desordenado:a) nãoháquadro
de carreira; b) não há classifi
cação defunções oucargos; c)
não há padrões de salários por
carreira ou funções; d) não
existe oRegimeÚnico, previs
to na Constituição de 88; e) o
concurso público, obrigatório,
só ocorreu em ocasiões fortui
tas; f) há, no quadro da prefei
tura, cerca de 750 servidores
contratados irregularmente.o

O quadro, além disso, tem
hoje 187 funções, distribuídas
aleatoriamenteem todos osní
veis e carreiras, com

Corupá, uma pessoa foi conde
nada a pagar uma multa de 1
saláriomínimo.

SandroValfridoSchuIz, deveria
se apresentar na seção eleitoral n°
166, localizada no Colegio Esta
dual Têreza Ramos, para trabalhar
como mesário. Como não compa-

,
,

disparidades gritantes de ven
cimentos entre servidores do

.

mesmo padrão funcional .

Isto porque, anteriormente e
contrariando alei, eramautori
zados reajustes individualiza-

.

dos.comfavorecimento deser-
.

vidores em detrimento de ou
tros.

O Plano de Cargos e Salári
os encomendado teráo objeti
vo de eliminar todas essas

distorções,óque seoficializará
com a realização de um: con
cursopúblico, possivelmenteno
segundo semestre deste ano..

receu, nem deu justificativa, terá
de pagar a multa e ainda vai res

ponder a um processo por crime

eleitoral, previsto nos artigos 344 e
347,docódigoeleitoral. EmJaraguá
do Sul o número de pessoas que
não apareceu para trabalhar apro
xima-se de dez.
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Por Dr. Walter Falcone

Publicado naimprensaleiga
·

do Rio de Janeiro, em artigo
copilado doNewYork Times,

· -relata- nos queum estudo feito
com mais de 85 milenfermei

ras, com idade quevariava en-
tre 34 e 59 anos, iniciado em

1980, correlacionou as doen

ças cardíacas emmulheres, com
o elevado consumo degordu
rashidrogenadas,Como asinar
garinas. A ingestão acentuada
de gordura vegetal eleva em
70% o risco de doenças cardí

acas:Este e�tudo feito na Un�- _

versidade de Harvard e publi
cado na revista britânica.

"Lancet'vdividiu as enfermei
ras em cinco categorias, 'de
acordo comconsumo diário de
óleos vegetais processados.

Concluíram �ué asmargarinas
e outros óleos vegetais sólidos
e semi-sólidos não são as me
lhores alternativas parasubsti
tuir a manteiga, a banha, e os

óleos tropicais. Jáas indústrias
preferem os óleos

hidrogenados ao óleo natural,
porque elespodem ser usados
várias vezes. "Não estamos su

gerindo queomais indicado é a

manteiga, mais que' os óleos
•

Jvegetais teriam que ser utiliza
'dosem seuestadonatural, como
o óleo de milho, de canola e

azeite deoliva Oshomens tam
bém devem seguir esta dieta,
assinalou Dr. Vilalter Wiellett,
autor do estudo','. Quando ain
dústriaconverte óleos vegetais
em produtos sólidos, ou semi
sólidos,': através da

hidrogenação, esse processo
.

criagorduras chamadas ácidos
transgraxos, que atuam como

gordura saturadas.' Estas ele
vamo colesterolsanguíneo, pre
dispondo à doenças cardíacas
pelobloqueio das paredes arte
riais. Acrescento que às mar

garinasparanão solidificarem
sedentro de umageladeira(bai
xas temperaturas), recebem
umagamadeprodutos-quími
cos queemnadabeneficianos
soorganismo,muito pelo con-

-s •
trário. Ficao lembrete;

.

.' 08 �';,� ,.. . �[:;- ��fn'(

Conforme previmos e

adiantamos no artigo intitulado

"Plebiscito"; publicado na edição
.

3.745 de 21/04destejornal, a d�pla
. Repúb líca-Presidencial ísmo
conquistou um número' de votos

muito maior que a' dobradinha
Parlamentarismo-Monarqula.
Nesta região da Amvali foi uma
vitória retunbante pois somou

89.785 votos contra 35.684 do
adversário Parlamentarismo e

Monarquia. E por ter conseguido

Por..José CastiUIO Pinto
região sul doPais, tivemosa ocasião

uma vantagem assim Tão desacreditadosecausadosde sofrcr. de verificar isso entre prefeitos..

cxpressiva não só aqui más em Masvoltamos aalertarque nenhum 'goveraadores.ernprcsárioseoutros
"

todo o resto do País; esse futuro o sistema ou forma de governo pode-tipos de adrninistradorcs.

governo presidencialista- fazer o milagre de bem governar, Que a Divina Providência na

republicano tem a obrigação de se o governante não possui sua santasabedoria ilumíneofuturo

fazer uma administração de cápacidadc, espírito de trabalho, governo presidcncialisra
primeira ordern reduzindo a honestidade. patiíotismo e uma republicano -do Brasil: e quando
inflação. o custo de vida. o. assessoria de real qualidade. Sim, falamos em governo estamos

desemprego, o abandono,. a assessores honestos, competentes referindo ao Presidente. aos

pobreza, á miséria. o e dinâmicos ajudammuito, pois no Ministros de Estado e todos os

Éisto oquepedea unanimidade desempenho de nossa função' demais funcionários e auxiliares
dos brasileiros já angustiados, públicafederalnostrêsestadodesta . governamentais.

Você �abia que, em
de Santa Ca nna...

Pavimentou mais de 300
quilômetros de estradas e

iniciou o maior programa
de recuperação de rodovias na historia do
nosso Estado?

Construiu, reformou -ou
ampliou 361 unidades de
Saúde, num total de 101

mil metros quadrados, atendendo todo o

Estado?

Em função das campa
nhas -de vacinação, há 20
meses não existe nenhum

foco de aftosa ou peste suína no Estado
e que, por isso, voltamos a exportar carne?

Investiu muito na recupe
ração e ampliação da rede
física escolar, construiu

478 novas salas de aula e reformou 368
escolas? .

Está executando a maior
obra de saneamento em

todo o Brasil, oSistema '.

de Esgotos Sanitários Insular, num investi
mento de US$ 50 milhões?

Através de várias ações
junto com a' iniciatíva pri
vada, garantiu no último

ano US$- 1,8 bilhão em exportações para
o Mercosul e que o principal importador
foi a Argentina? A

.CEBo
CODESC

"
� :1 n j.';

SESC
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Épreciso honra; espírito despreendido,
heroísmo, vontade de lutar e profundo

Jaraguá reverencia
:0 Trabalho e o

Trabalhàdor
_ K,.' :"_ -

--'
.

� - .

Da saga e do sacrificio de Sacco e Vanzetti, os
-

'". # --

deflagradores 'dos m6vimentós de
trabalhadores do Mundo Livre, extrai-se a

lição primeira dos seus.seguidores.

�
-_ �

discernimento entre o certo e o errado, o
'

excesso e a omissão, a justiça e a injustiça.
Neste l+de maio, reverenciamos os

.-: trabalhadores de todos os níveis e de todas as

estirpes, fiéis depositários da ordem social do

mundo de hoje.

Queneste dia comecem a cessar as hipocrisias,
. emerja a pre1valfncia da realidade e se busque,

sem hesitações, um mundo melhor e com a

riqueza mais equitativamente distribuída, no

afã de reduzir-se a diferençaentre a miséria
sufocante e a opulência agressiva.

, \

Prefeitura. MU,nicipàl
deJaraquá doSul

Compromisso com a

qualidade de vida

.

.,.

Proprietáriosde postos.querern qanhar 1.4%

.Revendedores pedem
maior margem-de lucro

Guaramirim - Osrevendedores
, de combustível de todo O' Brasil;

.

estão sO'licttandü O' aumento do
.'

percentual da margem de 'lucrü,
para 14%. Hoje O'S proprietários
dos postos de gasolina recebem
9% de cada litro de combustível

que é vendido. Renato CésarDias,
sócio-proprietário, do Auto PO'stO'
28 deGuaramirira, informou que"a
margem de lucro já foi de 14% e

depois foi reduzida para 7%, so- ,

freu uma elevação para os 9%
.

que hoje recebemos".
@l

Segundo ele üs, benefíciosque'
O' aumento damargem de lucro; vão
desde O' aumento da oferta de em

prego até amalhoriano atendimen
to aos clientes. Dias teve de, juntá
mente com s�u Sócio, Eduardo

. Guenther, reduzir50%onúmerode

Revendedores alegam quemargemmaiorpoderágerar emp;egos
funcionárics, alugar as' rampas de
lavação é a borracharia do posto,
para minimizar os custos, com a

redução da margem de lucro. "Se

. readquirirmos a margem real de

14%, será possível uma recupera
ção das condições de trabalho",

,

finalizou Renato César Dias.' .

.

Colégio Divina Providêncià

Comemora �74 anos de fundação

Dentro desta proposta o

Colégio Divina-Providência se

propõe a continuar a caminhada
educativa, servindo a

Comunidade Jaraguaense, que '

sempre procurou uma educação
integral e de qualidade.

,..

De modo especial,
agradecemos àqueles que nestes '.

74 anos caminharam c

caminham conosco construindo
história!

Hoje, em primeiro lugar, nos expressões, tanto para atender numa prática coerente, capaz de
sentimos impulsionados a as situações novas quanto para

� tomar a reaidade transparente e

agradecer a Divina Providência atualizar .formas que já não .transcedente; se for capaz de
- Deus Uno e Trino - Deus da correspondem aos tempos humanizar e 'per�onalizar Ô ser

Vida, (que' com Sua infinita atuais. humano, de forma que consiga
bondade abençoou os 74 anós É preciso encontrar caminhos plenamente o seu pensamento e

de história. Temos certeza,
.

novos e criativos, capazes de sua liberdade, tornando-se,
continuará abençoando esta revitalizaranossaaçâoconcreta, ,cünsciente e crítico, sendo capaz
obra, enquanto caminharmos na Encontrarmos métodos que de humanizar o seu mundo,
Sua Luz! Enquanto a nossa sejam capazes de desencadear produzir cultura, transformar a

prática pretende ser a semeadura WU, processo de transformação sociedade e construir a história.
das, sementes da paz, da eficaz.

fraternidade, da verdade, do Nossa prática diária terá nova
compromisso... r expressão, se for encarnada

Dinamizados peloDeusTrino, acompanhada de umanova leitura
na plenitude da Esperança, ,do passado e de wna leitura

comprometemo-nos .cO'm .a . critica da realidade presente; se

libertação e promoção da VIDA renovar por dentro nossa

mais digna e justa. comunidade educativa e cada
,

Caminhamos numa dinâmica um de nós; se nos comprometer
participativa corresponsável. sempre mais na construção de

O nosso serviço terá novo lima sociedade justa, solidária e

ardor, ao nascer de uma nova e semdiscriminação.senos animar
'-- --------__-___....._----......... profunda experiência de Deus, a buscar novO's métodos e

o 'emp-enho' e dedicação de nossos
colaboradores-fazem a s

crédibilidade-:dê-,nossa'·empr�sa.

. M --"

Marlsol,
.

HOM'ENAGEM A TODOS os NOSSOS COLABORADORES NESTE 1 Q DE MAIO - DIÁ Do;fRABALHO.
..

{
. .

-ii

:.�'

.... -.;. ... "t'-
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For{es .disputas nà v:
rodada; da primeirona

temporada
de bicicross
Jaraguá (rO Sul- Neste dia I"

de maio na pista ecológica do ""

Parque Malwce. acontece a

primeira prova aberta, do
bicicross catarincnsc, que
contará com a presença das

grandes feras de todo o Estado e

.também com muitos pilotos
principiantes que farão sua

estréia neste tipo de prova, Os

organizadores esperam cerca de
100 pilotos pata a competição,
que terá premiação para os três

primeiros colocados em todas
as categorias: .:

Este evento marca também o

reinício das competições napista
.

ecológica Parque Malwee, que .

teve apenas a prova do
Campeonato Brasileiro de 1991
realizada nas suasdependêneias,
a pista sofreu uma reforma total

- cóin mudanças nos obstáculos
mais difíceis e perigosos; dando
assim condições para que os

pilotos principiantes possam
também . participar com

segurança,

A pedido . .i
/

Sem comentários
.

Cabeleireiro desocupado, sem
trabalho, passa seu tempo
contando fofoquinhas de histórias .

acontecidas, com.pessoas de séu

tipo, baixa e. desocupada' com
tempo disponível para passar 29
trotes arrepiantes' por telefone,

.

{lW11 só dia, Pessoas que realmente
tem como -objetivo se preocupar
com a vida do concorrente por isso
anda por levar o que,merece na

.

cabeça. Isto é o mínimo que se

pode fazer, pois justiça não existe

para este tipo de monstro onde o

envelhecimento é precoce e as

neuroses de inveja o perturbam.
Vergonha é o que umas e outras

fazem rÍôearnavalêtemhistória de
cabeleireiro alcoólatra que émuito
forte. Mais tarde posso falar bem
inais se for necessário. Tentes
cuidar do seu· próprio negocio.
Você vive em paz com você

mesmo? Tente. Passe muito bem,
semme incomodar de preferência,

Jaraguá do Sul - Neste final
de semana acontece a 9" -rodada
do campeonato de futebol ama
dor da Liga Jaraguaense de Fu-

.

tebol, com mais cinco jogos, Q .

destaque eh1 rodada é o jogo
entre as equipes do Amizade, de
Guaramirim, contra o líder do
certame, o Grêmio Esportivo

.

Juventus, no Estádio Municipal
João .Butschardt (Seleto),

o Amizade, terceiro coloca
do, tenta descontar a diferença

! t)
de 2 pontos que o separa do
líder, -que tenr um jogo a mais.
Só a vitória interessa ao time.de
Guaramirim, que pode aumentar
as chánces de decidir 0,10. turno
do campeonato.

CLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRONA
r:

Class .Equipe PO J V .E D GP Ge SG
I" Juventus 12 8 4 4- o 19 7 12

.

2° João Pessoa 11 7 4' 3 O 10 5 5
3" Amizade 10 7 3 4 O 12 4- 8

..

4° Estrella 9 7 3 3 I. 14 9 5

5° CruzdeMalta 8 7 2 4" I 15 10 5
6" Guarani 6 7 2 2� 3 10 13 -3
7° Alvorada 6 7 1 4- -"2 7 9

. _

�2'
8° Caxias 5 6 2 t 3 8 16 -8

9° Aliança 4 7 1 i 4 5 13 -8
'.

lO" Botafogo 4 7 O 4 3 10 15 -5
11° Malwice 3 8 O 3 5 10 19 -9

..

Em outro jogo" o João Pes

soa, defende 'a vice-liderança,
contra o time do Caxias, de San
ta Luzia. Se vencer-a equipe do

Estágio João Lúcio da 'Costa,

mantêm-se no páreo.
Os. dois primeiros colocados

no primeiro turno classifícam
se par_a a fase final do campeo
nato

Turno definido nos aspirantes
Nos Aspirantes,. João Pessoa,

com 11 p�ntos e Amizade com 11,
são os líderes da: competição. O

primeiro colocado joga contra o

Caxias, que divide a terceira posi
ção com outras duas equipes, eri
quanto o Amizade enfrenta o últi
mo colocado.Juventus, que tern só
W11 ponto até agorà no campeona-

.

to. Dificilmente estas duas equipes
não decidirão o turno, salvo algu
ma recuperação das demais equi
pes, ou então W11 acidente de per
«urso. Os jogos pela divisão de

aspirantes iniciam às 14 horas, an
tes dos jogos pela I" Divisão.'

Class Equipe PG J V E D GP Ge sc
lU João Pessoa, 12 7 5 2 O 14 3 11
2° Amizade 11 7 5 '1 1 . 19 4 15
3° Cruz de Malta 9 7 4 1 2 15 14 1 .

4° Botafogo 9 7 4 1 2 8 4 4
5° Caxias _

9 (, 3, 3 O 12 6 6
6° Alvorada 7 7 3 1 3 14 8 ,6,
7° Estrella 6 7 3 o 4 13 11 2
8° Guarani 6 7 3' O 4 11 10
9° Aliança 4 7 2 vO 5 8 12 -4
10° Malwice 4 8 1 2 5 11. 24 -13
llo Juventus 1 8 O 1 7 4 33 -29

Sind.dos Trab. Ind. do Vestuário de Jguá do Sul,
1" de Maio de '1886, Id se vão í07 anos em que muitos trabalhadores

na cidade de Chicago, nos Estados Uniâos ", foram assassinados pelos
patrões, por que queriam trabalhar 'apenas 8 horas diárias.

Neste 1" de Maio de 1993, devemos fazer ·uÍlJa reflexão pois todas
as conquistas que hoje temos, sempre foram obtidas através de muita
luta e sacrilicios, onde muitos companheiros no passado deram suas

vidas para que hojê'" tivéssemos. melhores condições de trabalho e

salário.

A luta continua, e o' STJ Vestuério aproveita para
�

neste
.

dia lembrar

que a/é hoje sempre estivemos presentes e continüaremos cada dia
mais e :mais, mas só seremos verdg_deiramente gran des �. fortes se nessa.
caminliada estivermos unidos

A 'Diretoria,

Resultados dão
anrodada

í �

Mudança de endereço tf)

Dr.DouglasMauricioSpies
Médico-Urologista

(rins, bexiga e vias urinárias)
Comunica o novo endereço do consultório:

RuaJoãoPícolli,235 _1° andar- sala5 -Ed. Ivina - Fone71-4724.
JaraguádoSul

Horário de atendimento: de segwtda a quinta, das 14 às 18 horas.

1°Divisão
Alvorada 2 x 2 Caxias -

Botafogo 2 x 2 João Pessoa
. Mah�ice I x I Amizade -

Estrella 2 x I Aljança - Cruz
de Malta 2 xZ Juventus

Folga da 83 rodada: Guarani

Aspirantes
Alvorada O x Ó Caxias -

Botafogo O x O João Pessoa -

�

Malwice O x 6 Amizade -'

Estrella O x I Aliança - Cruz
de Malta 5 x I Juventus .

Jogos doflm
desemana

1 aDivisão

Sábado: -Caxias x loão Pessoa
� Estádio Waldemar Gumz �,

16hs
- Bötafogo x Aliança � Estádio. "?)
do Botafogo - 16hs

Domingo: - Alvorada x Cruz
deMaha-Estádiodo.Alvorada
- 16 horas

�

.

"")h
- Amizadex Juventus - Está9i�i ,
Mun. João Butschardt - 16hs

"

- Guarani x Estrella - Estádio
do Guarani - 16hs' �

Asptrames
Os jogos pela divisão'

. Aspirantes acontecem nas

mesmas datas e locais, com

início às 14 horas

Tpansfopme o seu BANI-i·EIRC) num �mbiente V.I.P'.
Visitea 1Itrlíe'd� - z,� &z,� econheça,asmelhores

". ü·
. •

s�luçõ.es e� pevestimentos cerâmicos, metais e louçassa'�itáriqs. Solicité um ppé-örçamento pelo
telefone: 714411 ouven�a�on�e€eppessoalmentenossasinstala.ções: R. Rejnold?_Rau,787 _,....._.. ,
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

Lei N° 1.649/93
Autoriza a Conscessão de Auxílio Financeiro ao Hospital Municipal
SantoAntônio, desta cidade»

Victor Kleine, Prefeito Municpal de Guaramirim, no uso de suas atribuições
Faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

_

Art 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder
Auxílio Financeiro para o Hospital Municipal Santo Antônio, desta cidade,
nç valor de Cr$ 200.000.000,00 (Duzentos milhões de Cruzeiros).-
Art. 2° - O Auxílio Financeiro objeto da presente Lei será destinado
exclusivamente para aCobertura da Folha de Pagamento do mês deAbril de
1993, dos Servidores do citado Hospital-
Art. 3° - As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por
conta da seguinte dotação Orçamentária:
Subvenções ao HospitalMunicipal Santo Antônio
15750312-04-3
0700 - Subvenções Sociais
3.2.3.1. - Subvenções Sociais
Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.-

Guaramirim, SC 20 de.abril de 1993
Victor Kleine

he/etoMunicipal .

Jair Tomelin
Secretário deAdministração

Em maio

Esquema retrancado prejudicou otírne nó 2?:tempo

Juoentus cede empate
após estar ganhando
Jataguá do Sul - O Grêmio

Esportivo Juventus, foi a Lages
decidido a trazer umbom resultado
e estava conseguindo isso no

primeiro tempö quando tinha o

placar a seu favor, com dois gols de
Éder, em jogada com o ponteiro
Ari, Mas no segundo tempo o

técnico Picolé optou por um jogo
retrancado o que acabou dando

oportunidade para o Internacional

chegar aos gols que precisava para
não perder.

Até. os 29 minutos o Juventus Gi

conseguiu seguraro resultado,mas
o ataque do time de Lages foi mais
persistente e marcou dois gols em
poucos minutos e acabou

empatando oJogo em 2 x 2.

Canelinha sedia latino'.' No final daetapa inicial omeio
campo do Juventus, Edmilson

,. Paulista, foi expulso e o Juventus.

americano demotocross ficoucomdezhomensemcampo,
o que dificultou ainda rnais as

Canelinha (SC) O representa uma equipe de

campeonatoLatinoAmericanode Florianópolis. Os paulistas
.

A>tocross_classe250cilindradas Rogério Nogueira, Gilberto
.93 começa em SantaCatarina.' Nazzeri,RafaelRamos eAlberto
A prova será disputada no TognozzeNeto estão na lista dos
Motódromo de Canelinha, a 45 favoritos. Milton Chumbinho

_ quilômetros de Florianópolis. O Becker de Joinville, e Elton
evento estámarcado para ós dias Becker de Rio do Sul, são os

7, 8 e 9 de maio e vai contar com nossos representantes. O Paraná
mais de 80 pilotos do Brasil e de terá pilotos com condições de
outros nove países latinos. Entre disputar a prova: David
os favoritos estão CassioGarcia, Guimarães, Arno Jung Junior e
brasileiro de Araranguáque está Marcelo Shimoguri. Elton
radicado na Argentina. Marcelo Zagonel do Rio Grande do Sul e
Sanchez também ,da Argentina é Bernardo Guimarães de Minas _

t.
consideradoum forteconcorrente Gerais completam a listade forres

-âo título da etapa. Sérgio Bacart concorrentes. O piloto Eduardo
é o representante do Chile. A Saçaki, o japonês voador já
Venezuela terá· dois. confirmou a sua inscrição. O
representantes com chances, piloto que está competindo no

PedroGonzales eCláudio Perez.' Japão retoma ao Brasil no final
Arturo Robert, Daniel Murillo e de abril e já promete um grande
Hugo Carmona são os chilenos show em Canelinha, O público

<prova. Marcelo Vila que desejar acampar nO

\ guai), Julio Chiang (Peru), . Metódromo terá todas as

Ramón Moraies (Guatemala), c�l1dições necessárias de
. Rady Waller (Panamá) e Pedro infraestrutura no, local. A

GOllzales(México)sãopresellças � programação do evento será
garantidas em Canelinha. O· definida nos próximos dias pela
Bresil apresenreeomodcstaques, Federação Catarinense de
o paulista Jorge Negreui que Motociclismo.

<,

..._____�

COIsas.

Após o segundo gol do

Internacional, houveuma confusão
generalizada e â partida ficoumais
de nove minutos parada. O
resultado final .da paretida acabou
ficando em 2 x 2 e o Juventus
ainda é o sexto colocado. o ponteiroAri doJuventus, teve boaatuação nojogo deontem

. '/ ,". . . . .. ':-. �. ,',';�-':'.' ,"
.

. GL1\S$JF�f2��i()-li êÃNlIl�(1)iN�'í'(l)"'''''
Class Equipe PG J V E D Gp Ge SG

1° Criciúma 31 19 13 5 1 34 13 1'1 Concórdia 2x4 Joinville
2° Tubarão 24 19 9 6 4 28 19 9

3° loinville 23 19 8 7 4 23 14 9
. Criciúma 2x1 Avaí4° Araranguá 23 19 8 8 3 20 17 3

5° Figueirense 21 19 8 5 6 24 18 6

6° Juventus 21 19 8 5 6 23 17 6 Caçadorenselx2Tubarão
7° Chapecoense 21 19 8 5 6 22 19 -2

8° Marcílio Dias 21 19 6 9 4 30 22 8
Araranguá 2x1'Brusque-9° Concórdia 19 19 7 5 7 26 30 -4

10° Brusque 16 19 3 10 7 14 17 ..
-_, \

lIo Internacional loJ 19 5 4 10 20' 32 -12 JoaçabaOx�Chªpecoense
12° Caçadorense 14 19 4 6 9 15 25 -10
13° Aval 10 19 r. 8 10 19 34 -15 Figueirense lxi M. Dias.
loJ° .' . Joaçaba 8 19 1 6 12 11 . 30 -19

.

CP ESPORTE A SUA INFORMAÇÃO I Juventus 2x2 Inter

MAIS QUENTE .

••··••··.is.u.íta.üns.··· •••••
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Tráfego Pesado no Centro
o

A Comição Municipal de Trânsito de Jaraguá do .SI/I deverá

definir untaroia alternativa para o trânsito de veiculas pesados
através da cidade.

A idéia é retirar esse trânsito das mas centrais. tendo em vista

os sérios problemas de ordem urbana e de segurança que causa.

A passagem de veículos pasados pelo centro da cidade é vedade

por leis municipal;' dentre elas o Código de Posturas. e agride o

bom senso, prejudicando ofluxo normal de veículos menores, além
de danificar a estrutura da pavimentação.

r

Posto de Saúde da J,11a Amizade

o posto foi inaugurado no ano passado, mas não possuía as

condiçõesflsioas de atender ás necessidades dos seus usuários, pela
inexistência de equipamentos e mobiliário mínimo, agora consig
nados ao seu patrimônio.

O atendimento incluirá um clinico e um pediatra, diaramente,
numa primeira etapa.

Aumenta Subvenção do CHV

O Secretário da Fazenda de Santa Catariha, Luiz Fernando
Verdine Salomon, informou que a subvenção socialmensal emfavor
do Corpo de Bombeiros Voliuntários de Jaraguá do Sulfoi ampli
ada de 80pprc;150 salários de referência. _

,

A solicitação fez parte de um dos itens arrolados no Memorial
de Reivindicações entregue ao Governador Vilso;l Kleinubing no

último dia 15 de abril, quando de sua visita ao minicipta.
A majorição da subvenção vigorará já a partir de agora.

prevalecendo durante todo o anc-de 1993, segundo informa oficio
do Secretário da Fazenda.

Convênios para Creche

o prefeito DU/val Vasel enviou projeto de lei à CâmaraMuni

cipal de Jaraguá do Sul, propondo a celebração de convênios com
-

pessoas jurídicas de direito privado, atrvés da Secretaria do Bem
-Estar Sosial. objetivando o atendimento, pelas creches munici-

pais, dos filhos, de empregados das empresas envolvidas.
A finalidade é ampliar emelhorar o atendimento a crianças de

O a 6 anos nas creches municipais. _

\

Prefeito cobra ação policial
'"

, Em reunião C()l!' os delegados e com o comando da Polícia

Militar, p prefeito Durval Vasel cobrou ação imediata e enérgica
na investigação- e repressão aos atos de vandalismo praticado
contra escolas e creches municipais.

'

Segundo se sabe, já há pistas a serem seguidas, a partir de
testemunhas que anotaramplacas de carros suspeitos rodando as

escolas ti 'Creches assa/todas pelos vândalos.
A partir desses indícios e de outros, envolvendo pessoas vistas

por ocasião da prática dos delitos.
Essas 'denúncias e suspeitas jáforam levadas à polícia, para as

investigações.

Farmácias já estão praticando novos preços desde o dia 20. Importação não reduzirá os preços

Reajustes devem permanecer iguais à inflaçäo

Preço dos remédios
não vai baixar 40%
Guaramirim - o Govemo Fe

deral aposta na queda dos preços
dos remédios, a curto prazo e na

ordern de 40%, com a redução das
taxas de importação do 'produto.
Na opinião dos revendedores de

medicamentos, esta é uma idéia
ilusória e não passa de um

medida que procura assustar ou

tros setores do mercado, que pra
ticam preços abusivos.

Para João Luiz Rosa De Bem,'
proprietário de farmácia e

revendedor de medicamentos, "de
maneira alguma os remédios terão
essa redução, projetada pelo 00-

vemo, a curto prazo. O que.poderá
_
acontecer é que a médio prazo, e
caso ocorra uma inversão na espi
ral inflacionária, os remédios

passarão a ter reajustes menores,
mas evidentemente que. os

percentuais inflacionários afetam
o comportamento' dos preços de

mercado", esclareceu ele, anteriormente, a redução dos pre
ços dos remédios".

Romildo disse ainda que uma

redução do preço dos remédios,
passá, invariavelmente, pela de

queda _ da
-

inflação. "'Creio que
nem os índices de reajuste irão

cair, pelo fato de que as tarifas

públicas permanecem em ascenção
- comoenergiaelétricaporexemplo
-, provocando reajustes
consequentes" .

Letzner informou que os me- :i
lhores produtos já estão com

novos preços desde o 'dia 20 de

abril, com reajustes que vairam
de 25 a 30%. Ele ainda revela que

em pesquisa rescente, foi consta
tado de que os remédios brasilei
ros, sãoos mais baratos da Améri
ca Latina, chegando a ter

pre�o�__�menores do que em mU1to�
países exportadores.

De Bem, declarou ainda que o

presidente procura, com essa me

dida, utilizar os remédios como

"bode' espiatórid", para pressio
nar outros setores do comércio

que praticam remarcações
descriteriosas.

"',

o Presidente do Sindicato do
Comércio Varejista dos Produtos
Farmaceuticos, de Joinville, que
congrega farmácias de 21municí
pios da região norte do Estado,
Romildo Marcos Letzner, acres
centa que "uma medida parecida
já foi tomada a algum tempo, que
reduzia as alíquotas de importação
de algumas materias-primas, mas
há uma dificuldade grande de ma

nipulação desses produtos, pelos
laboratórios nacionais - armaze

nagem, estoques, falta de prepa
ro, etc... -, e isso já inviábilizou,

AQUI TODO DIA O PRECO É ESPECIAL!
Dê uma pas�êlin�a em nossas LOJAS e SUPERMERCADOS e confira de perto as nos

sas ofertas. Você v'ai $Iescobrir gue não precisa correr para C?0'Aprar o que prec�sa!
Nas LOJAS BREITHAUPT você encontra toda linha de MOVflS, DECORAÇAO; ELE
TRODOMÉSTICOS, BRINQUEDOS, l'ECrDOS/GÖNFECÇÕES, PNEUS, FERRAGENS
E MATERIArS DE CONSTRUÇÃO com preços e condições especíals. E nos SUPER
MERCADOS BREITHAUPT além dos melhores preços você encontra uma infinidade de
-produtos nacionais e importados, amplc-eetaelonamentc, tanehonete e ainda uma RO-
TISSERIE que oferece pratos deliciosos e económicos.

-

O QUÊ VOCÊ ESTÁ ESPERANDO?

12

�I·o CaminhodaEconomia.
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