
Dissídio coletivo
,

� Indice dos

�
vestuaristas
está definido
o Sindicato dos Vestuários

anunciou o resultado da negocia
ção do dissídio coletivoda cate

goria. Os vestuaristas vão rece

ber um reajuste de 63,83% no

mês de maio, sobre os salários de
abril. Os trabalhadores vão rece

ber ainda antecipações salariais
todos os meses. Página 12
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Paralelo

Compra(28,Q5). Cr$44.300,00
Venda(28/05) Cr$44.600,00
Fonte: HF Assessoria

Turismo

Compra(28/05) Cr$43.500,OO
Venda(28/05) Cr$44.300,OO
Fonte: BB

Comercial

Compra.(28A)5). Cr$41.164,50
Venda(28/0.5) Cr$41.165,00
Fonte: BB

.,
TR

:y TRD(28K>5) .177,64536911
Ta,'{amensaL 28,68%
URR
Ufrrdia(27/05) Cr$24.215,38
Mês Cr$19.506,S2
Poupança
Índicep/28/05 31,3934%
CUS

� Engenheiros.....Cr$8.412.925,42
'l' Salário mínimo

Fevereiro Cr$1.250.700,OO
Março/AbriLCr$I.709.400,OO
Maio Cr$3.303.300,OO

. ,

'.'

,. �
.

.

� ,�
.

-
.

�< �,..:
\

<,,�
1

.• '

AnoLXXV Jaraguá do Sul, 29 de maio de 1993N° 3.756 e-s 10.000,00

Explosão aconteceu em uma das empresas di! Parque Fabril II do Grupo WEG. Empresa diz que caso é inédito

, ,

,ID�. RPE®14� A GERACÁO

WIiDAMAlHA

Causas do acidente não são conhecidas Bananicultura

Estagnação do
mercado está

preocupando
Os bananicultores da região

estão sentnido dificuldades com a

estágnação do mercado e o alto
custo de manutenção dos bana
nais. O produtor Lauro Fröhlich
de Guaramirim, disse que o

.

Mercosul não vem se constituin
do em um grande alento aos pro-'
dutores brasileiros. Página 9

Operárioperde duas
explosãopernas em

Uma explosão no departamen- dois filhos, perdeu as duas pernas
to de injeção de alumínio da Weg e sofreu fratura craniana, no aei

Motores, deixou um operário gra- dente que-teve origem em um

vemente ferido, na última quarta- cilindro de nitrogênio do sistema

feira, dia 25, porvolta das 9 horas hidráulico de uma injetora de
da manhã. _ alimínio.

Libert Krause, 34 anos, pai' de A empresa distribuiu nota ofi-
- " ",.

f

eial à imprensa afirmando que as

causas da explosão ainda não fo- ,

ram identificadas.
O acidentado foi socorrido ao

hospital São José de Jaraguá do
Sul e deve sair da UTI antes do
final de semana. Página'8

FONE (0473) 76-3200

FAX (0473),76-0304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.

liA história de nossagente não pode ficar só n,ar· .,' ,'�
.:...•..!, 1.,> � :_>/',", ,;�,.4:.:::g�'. 'ß,"','a'"ç'

>.

'a·l!fI1Io···· "q"'ue"
.

"�e"str'0'',,"'.,,' ��'"/.
, " s,<!u�ªde':: o, pass�d�-Q til)l:p�rtàn;fê:se.'ó�eu:.fenJPÓ ffi[ ;r;i . . _

> '" �.: ..

,�'I • U j
_

.�

bem empregado. I

Barão de Itapocu

Conãra a história�
Há 72 anos

- Em 1921, ficava impedido o trânsito
na ponte do Ribeirão das Pedras Brancas,
na Barra do Rio Cerro (Ângelo Rubini),
na2' e 3'- feira, pormotivo de conserto da

.
mesma, imprescindível para a circulação

. dos moradores.
.

- Havia um movimento tupiniquim
chamada de - PerigoAlemão - referindo-

se às ligas de lavradores, o que muitos

anos depois eram conhecidos pelas ligas
camponesas, bembrasileiras, de defesa do
homem do campo. Osjornais de Joinville
polemizavam c sempre usavam pejorati
vamente a palevra "Bauernbund", que
achavam impatriótico, embora nada mais
fosse que não a Liga de Lavradores,

Há 10 anos

-Em 1923,acasaAloisStuber,antiga
casa do dr. Cezar Pereira de Souza, anun
ciava .

seus produtos entre eles arados e

ferramentas agrícolas.
- Em Hansa, estabelecia-se uma far

mácia conhecida como "Phamácla Po

pular", sob a direção de Gervásio Gon
! çalves,queanunciavano"CORREIODO

POVO".

- A reunião para construção de lima

ponte sobre o rio Jaraguá provocava

reações e se prometia uma outra sobre p
rio Itapocu, ligando ao Núcleo Barão do
Rio Branco e também à Blumenau, prin
cipalmenteMassarandubaque poderiame
lhorexportar suasmercadorias, o que"até
agora era possível quando o rio oferecia

passagem'�A ponte seria construída com
auxílio do governo estadual de 20. contos
dereis,amunicipalidade( leia-se Joinville)
com outros20 contos e a população fome
cia a madeira, como se vê, o mutirão não
é dos tempos modernos.

Há 50 anos

- Em 1943, no dia 8 de maio, realiza
va-se o enlace matrimonial da srta. Áurea
LuizaMüeller, filha do sr. ArturMüller e
deAdélia Doubrawa Müller com ojovem
BernardoW. Grubba, da firma Bernardo
Grubba, O ato civil era testemunhado por
parte <1.'\ noiva, por BertoldoNeitzel e sra.
AracyM. rJeitzel eporparte do noivoo sr.
OttokarGrubba e sra. Maria B. Gubba. A
cerimônia religiosa realizava-se na Igreja
Matriz. sendo padrinhos, por parte do
noivo o Sr. Ney Franco e sra, Edith Cruz
Lima Franco e por parte da noiva os seus

progenitores. O banquete realizava-se no

Salão Buhr.

- D. Pio de Freitas, bispo de Joinville
felicitava Honorato'Tomelin: "Apresento
sinceras felicitações pelos 25 anos de lutas
e vitórias com o se!Pl"CORREIO DO
POVO", que rompendo.dificuldades foi

sempre crescendo até se tomar indispen
sável no município. Felicito mais por
poder celebrar este acontecimento com

outro não menos notável da criação do
diário "A Naçäo", em Blumenau. "

Há 10 anos

- Em 1983, a imprensanoticiava as

atividades do prefeitô' Durval Vasel,
juntodo governo do estado e junto da

Salvita, com cuja entidade firmava

convênio, Com prazo de cinco anos,
renováveis por outros cinco e a Salvita
deveria se transferir breve para o

Agropecuário.

- Com objetivo de divulgar mais a
arte em nossomunicípio, notadamente
a música, Q prefeitó Durval Vasel pre
tendia criar em breve ( seria recriar por

quejáexistiauma)aBanda de Música

Municipal, e para isso já existia um

projeto bastante adiantado. Esta banda
faria apresentações ao público em festi-

. "idades cívicas, culturais e esportivas e
iria ocupar aquele coreto existentes alí
na Praça Rodoviária ( do Ej.,:pedicioná�
rio), queháaIguns anosfoi erguido;mas
que até omomento fora muitas pouéas
vezes usado.

- O 11l0toçlrOlll0 Getúlio Barreto de
Aze_vedo acontecia no Campeonato
Catarinense de Motociclismo-Cross.-

Alta Tecnologia
em matér:ias-primas
para alimentos

Fone: (0473) 71-2277 -Jaraguá do Sul- SC
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·Nomundo das negÓci�prin
cipalmente, cultiva-se um pro
vérbio, nem sempre verdadeiro,
mas que na maioria das vezes

acabapor comprovar-se.
Diz esse provérbio: Uma gera
ção constrõi; a segunda. man
tém; e a terceira destrói. Pois
bem.: muitas vezes issopode ser
transferido para outros setores
da sociedade. A politica, por
exemplo, pode ser alvo disso.

·

Umamaneira de confirmar essa
tese é o que está acontecendo em
GuaramNm. Nas décadas de 50
e 60, omunicípio deGuaramirim

viu surgir entre .suas figuras
ilustres da política, um homem

que erapautadopela honestida
de, austeridade, humildade, mas
acima de tudopreocupado com o

futuro do município, que adml
nistrou noperíodode31/01/1966
à 31/01/1970. Sua conduta como
homem público, sempre esteve

acima dequalquersuspeita. Este
homem é Arnoldo Bylaardt
Júnior. Seu sucessorfoi ofilho,
Bylaardt, vereadorpelo mun,icí
pio durante 12anos e quemante
ve a postura política de seu pai,
respeitando. correligionários e

oposicionistas. Sempre fiel ao

partido eseuseleitores, aosquais

procurava ajudar, enquanto ve

reador.

A terceiragéração depolíticos da
família BylaardtdeGuaramirim,
comprova, infelizmente, a tese

de que édestrutiva epode acabar
com tudo o que foi construido
durante anos. O atual vereador,
Nilson Bylaardt, vem fazendo
exatamente o contrário de seus

antecessores. Procurando detur

par .o papel do legislativo, colo
candoseuscompanheirosdeban
cada em situações constrange
doras perante a comunidade do

município. Não foi esse o ideal

público deArnoldo Bylaardt Jr;
e tão-pouco deArmimBylaardt.

Reminiscências

o salto
Weissbach na

força & luz de

Jaraquá
oJaraguaense sempre esteve ligado

à geração de eletrícídade para uso

· particular, paramovimentaratividades
mdustrtaís e para t1umtnação públíca,
na formatérmíca, conjunto de baterias
ou energia hidráulica.

Avocação índustríal dosmoradores
da aldeia de -Jaraguä exigia a cada ano
maís energia até que se pensou na

fundaçao daEmpresa deEletricidade
Jaraguá Ltda, fundada em 18-01-

1919. porPedro Chrtstiano Feddersen
eEduardoKellermann.mais tardecom
outros capitais brasíleíros vieram

reforçar e melhorar os serviços
Guílherme (Wtlhelm) Walter e Julio
Wetzet atropelandodepois aEmpresul
que ficou com os serviços de luz e força
de Joinvtlle. Dali pra frente.
rnaneírosamente, tomou conta de

Jaraguá, Mafra. São Bento. ruo Negro.
·

ia até a Lapa. passando por Campo do
Tenente. Mas nem sempre foi fäctl
lidar com os donos da energia da sede
domunicípio de Joinvtlle. (Ed. 801, p.
8. de 21-09-1935).

Nem sempre bem atendido por
Joinvtlle. visitava -Jaraguä o dr. Victor
Konder. Secr. do Interior e Justiça do
Gov. Hercflto Pedro da Luz.

acompanhado dos -engenheíros da'
EmpresadeEletrteídadedeBlumenau,'

. pletteando ae.ncampação daluz e força
em nossomunicípio (Joinvtlle) cfe, ed,
250. 23-02-24. do CORREIO DO
POVO..

. '

A Empresa de Eletricidade de

Jaraguá. depois de longas demarch�s
e esforços. resolvia o problema de
fonlecimento de energia ele1J;1ca da
localidade de Jaraguä."contratlindo o

fornecimentocom ausinadeBlumenau
(ed. 258. de 19-04-1924).

Prosseguiam os trabalhos de

Instalação da força efétrícaern.Jaraguã,
substítuíndo os postes de madetra por
postes de cimento e achava-se
adiantadas as obras do prédio (agora
demolido)na rua Pres. Epítácío Pessoa.
Chegavam á São Francisco grande
número de volumes com matertal para
a instalação da força e luz (ed. 320. de
27-06-25 e 321. de 04-07). Aempresa
de Jaraguä reclamava contra os danos
nas instalações. isoladores que eram

quebrados com tiros e pedradas (ed.
. 328. de 22-08-25).

A fornecedora de luz e força
comunicava aos moradores e

arredores. queJá estavafuncíonando a .

nova força elétrica para o distrito de

Jaraguä (ed. 346. de 24-12-25).

A ilumtnação publíca. pelo
orçamento cio Intendente Distrital,
melhorava a luminosidade das ruas

Proc. Gomes de Olíveíra. Nova, Preso

Ep, Pessoa, Independência. Abdon

Baptista.Cel.Jourdan. Felipe Schmídt,
Emílio Stein e BruestIein (ed. 396, de
18-12-1926í.

O Gov. Adolpho Konder elogiava o

surto de progresso no distrito de

Jaraguä. quI'! não tinha só a energia da
Companhia do Salto, de Blumenau.

como tinha reserva o grande salte do

Itapocuztnho commais de 3.000HP de

força, clima temperado, ótimo para
Indústrias e facílídade de transporte
rodovíãrto, ferrovíärío e marítírno (ed.·
415. de 30-04-1927).

Eduardo Kellermann requeria ao

Cons. Municipal de -Jotnvtlte.
lembrando que aatual Empresade Luz
eForçadeJoinvtlle terminavaem 1930
e havia necessidade de tempo para
Instalações para nova empresa a ser

escolhida por eoncorréncta (ed. 443,
de 12-11-1927).

.

tiA finna Olivetra. Schlemm & Cía,

requeria abertura de concorrência ao

Cons. Munícípal, para fornecimento
de luz e força em -Jaraguã, .Joínvílle,
Bananal e Hansa [ed. 464, de 07-04-
1928i .

-

A AE.G., de Berlim. escrevia o

CORREIODOPOVO.�asuapodeliosa
.fílíal no Rio de Janetro, comprava a

_Empresa de Força e Luz Jaraguá
Ltda. (ed, 501. de 22-12"1928). Afeto
do sr. Oswáldo Beims mostra o salto
no Rio Itaj�[... a primeira usina

construida' em 1909. ainda em

funcio!1-amento. suportando todas as

enchentes entre 1911 a 1983.

Fritz von Jaragúá � 05/93
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Enquanto rascunhavaestamatéria, recebomais umanotícia de
morte no trânsito. Logo vem-me a pergunta: até quando? Se

continuar no ritmo das-últimas semanas, a coisa tende a ficar

catastrófica. Quantas mortes absurdas e estúpidas ! Sem falar

naqueles que ficaram marcados, quem sabe inutilizados para o

resto da vida em conseqüência dos acidentes de trânsito.

Se fizermos uma investigação das causas, a imprudência e a

,

imperícia, ao lado da ingestão de bebidas alcoólicas, aparecem
como as principais. Aliás, se amaioria dos acidentes graves, em
nossa cidade, acontecem nos fmais de semana e o álcool e as altas

velocidades estiveram presentes.
O carto, lamentavelmante, tomou-sewua anua que, disparada,

qual bala perdida, pode atingir qualquer cidadão inocente ou

volta-se contrao autordo disparo. Uma arruausada pormeiadúzia
de malucos e ébrios ao volante.

�

Alguma coisa precisa ser feita. Ou libera-se as ruas e avenidas

a estes delinqüentes, obrigando as pessoas sensatas a ficarem em

casa, ou faz-se alguma coisa para impedir que estes loucos

varridos, ao volante, matem ou morram.

Com a palavra os legisladores, a quem pagamos polpudos e

exorbitantes salários, para .não aprovarem as leis de trânsito

necessárias para darmos adevida segurança e para punir, exem-
<, ,

plannente, aqueles que fazem do carro que pilotam uma arma

contra si mesmo e contra os outros cidadãos.

Com a palavra a ComissãoMunicipal de Trânsitopara estudar
e apresentar soluções para o problema em nossa cidade.

Com a palavra a Polícia para nos dizer o que vai Jazer para
coibir essa irresponsabilidade ao volante.

Com a palavra todo o motorist� para nos dizer que o carro em

suas mãos é apenas um meio de locomoção e não uma arma.

Acorda, Jaraguá do Sul ! Acorda, Brasil ! Estamos cansados de

chorar os mortos e carregar os mutilados do trânsito de um lado

para o outro,

RE�ERVAS PARA AQUISiÇÃO:
ENGETEC CREC/934-J

Imobiliária - Eng. Civil FONE 72-2679

ENGETEC
Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 285

v Jaraguá do Sul - SC

O reajuste de 85% concedido
aos servidores em greve eleva de
Cr$ 136 milhões para Cr$ 251
milhões o salário doS deputados e
senadores, Pela lei da isonomia,
eles também têm direito ao au

mento concedido pelo Executivo
aos funcionários em greve.

O valor equivale a 76 salários
mínimos. Com a reposição sobre
o salário de abril. um assessor

Legiislativo no Senado vai ga
nharCr$ 173 milhões e a direteea
de secretaria da Casa Cr$ 210
milhões. OpresidenteltamarFran
co passará a receber Cr$ 214 mi
lhões e umministro de Estado que
não veio do LegislativoCr$193,5
milhões. Os ministros que têm
mandato podem optar por manter _

professor universitário pode ehe
o salário de parlamentar,

- gar a receber Cr$ 54,5 milhões.
- Cr$ 3 milhões a menos que um

motorista do Senado.
"Esse salário ainda é

pouco.Quando recebemos o líqui
do, vem descontado 45%. Um ge-

-

Vasel recebe reivindicação salarial

Amédia salarialdo Legislativo
é muito superior à do Executivo.
Com o reajuste, um general passa
a ganhar Cr$ 122 milhões. Um

Jaraguä do Sul - Na última

terça-feira, à tarde, reuniram-se
no gabinete do prefeito de Jaraguá
do Sul. Durval Vasel. além dele

próprio, representantes dos pro
fessores do município e alguns
secretários damunicipalidade, Na
pauta das discussões, algumas

Senador Júlio Campos (PFLlMT), primeiro-secretário do Senado

neral não paga moradia, tem sol
dadopara limpar sua casa edirigir
seu carro.

O senador tem despesas com

seus eleitores". disse o senador
Júlio Campos (PFL - MT), pri-

-

meiro-secretário do Senado.

reivindicações domagistério, prin
cipalmente solicitações de
melhoria dos salários.

estará pronta em agosto ou setem
bro. Na opinião do governo muni
cipal não há clima para greve no

momento e não acreditam na

paralização efetiva. O presidente
do sindicatodos servidores não foi
encontrado ontem para falar sobre
o assunto,

As exposições do prefeito rea

firmaram a intenção de acertar a

situação do funcionalismo, a par
tir da refcrma administrativa que

•

• TERRENO CENTRAL COM 2.175m2
EM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA (Rua Max Wilhelm)

• 2 APAR,TAMENTOS POR ANDAR.
• QUADRA DE TÊNIS.
• SAUNA.
• PISCINA (ADULTO E INFANTIL)
• PLAYGROUND.

,

Jaraguá Merece Este Empreendimento.
Resideßcial

CONDOMíNIO A PRECO DE CUSTO
•

Império do Sol

CONSTRUTORA:

������TO� Florianópolis - SC

CORREIO DO POVO - Jara uá do Sul; 29 de maio de t993Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(oluno
Rotário

Feira da Malha

A Feira da Malha represen
ta para Jaraguá 99 Stil o seu

maior evento turístico a nível
de número de pessoas que "em
nos visitar em um período cur
to de tempo para fazer compras
e conhecer um pouco daquilo
que nós fazemos e daquilo que
somos. Uma série de receitas
indiretas ao evento sãogeradas
por estes turistas e isto se refle
te ao nosso Comércio. Hotéis;

.>
Restaurantes, etc. Nós deve
mos nos preocupar em criar
um clima de festa e de hospita
lidade a estes turistas, que vem
a nossa comunidade. comprar
produtos de fábrica com a qua
lidade da industria local e tro
car experiências com a nossa

população.

o Rotary Club de Jaraguá .

do Sul promotor de eventos

pelo 7° ano consecutivo Gomo

objetivo, contribuir com' a di
vulgação da cidade como polo
textil e COI1J.O a Capital
Catarinense da Malha, dando
a sua parcela de contribuição
para o crescimento da nOSSa

economia e consequentemente .

melhorando o padrão da vida
da nOSSa população.

Os expositores da 7" Feira
.

da Mania tem como objetivo.
divulgar a cidadecomo Polo

Textil, beneficiando-se no fu
turo com a vinda de mais com

pradores e com isto expandiu
.do os seus negócios. divulgara
sua marca a mais de 150.000

pessoas que é o público esti
mado acompareceraoevento e
também uma_ oportunidade
única de divulgar a sua marca

ao público local da micro-re

giãoquevemempeso aJaraguá
do !u�e:�:���: 0d:v�:��·stria. I �
Comércio e Turismo ( Prefei
(luaMunicipal) tem como ob

jetivo estimular o "Turismo de
Compras", também, para COh

tribuir para o crescimento e.
desenvolvimento da cidade:
estas três grandes forças:
Rotary Club, Expositores e

Prefeitura Municipal juntos e

com oapoio da população local
e com a organização e infra- .

estrutura profissionaizada de
verão fazer deste desenvolvi
mento um marco no desenvol
vimento da nossa economia.

Uma Feira da Malha do ta

manho do nosso potencial In
dustrial e do tamanho do nosso

povo. Jaráguá do Sul precisa
defender seu mito "Capital da
Malha".
4

sendo beneficiadas.

-_. -_�.......� -,.. ........ -. _ .. " - ... ,., "" .. ,." .... - • � ... '" ...... 9

,

o. vidro continua a dar shows. Hoje centenas de

crianças estarão assistindo a apresentação da
r

peça de teatro "Todo Vidro Vira Vidrou, uma
. �

iniciativa da ABIVIDRO, com o apoio do Uriibanco

Ecologia. E�as vão aprender que o vidro não é lixo

e que ajuda muita gente. Como vem acontecendo .

aqui em Jaraguá do' Sul. Com o dinheiro

arrecadada 'com a venda de cacos para recicla�em
12 creches com 1200 crianças carentes estão

MAS LEMBRE-SE:
,."

o SHOW NAO
PODE PARAR

Mas não se esqueça. ° show não pode parar.
. Continue preservando o meio ambiente,

preferindo produtos embalados em vidro, que é

reciclável de verdade'. Ä cada' produto comprado
.

em vidro e descartado pararectclaçem você

estará ajudando '/a melhorar a sua vida e a de
-

toda a comunidade. Doe vidro para ajudar a Vida
de quem precisa. A Natureza e as comunidades

carentes de Jaraguá do Sul açradecern. E, como
você sabe, a vida não pode parar.

ASSOCIAÇko TÉCNICA BRASILEIRA
DAS INDÚSTRIAS AUTOMÁTICAS DE VIDRO ;

ABI\V/II�I:il(or
-

Embalagem de vidro. É melhor para sua vida, J

. ßalcão ríe Serviços II

O CORREJO DO�ovo, agorapresta mais um serviço pora você.
É o Balcão de Serviços, onde os leitores poderão encontrar e anunciar a prestação de qualquer
serviço.
Encanador, marceneiro, pedreiro, acompanhante para idosos, jardineiro, aulas particulares, -,

enfim tudo o que você quiser, todas as sextas nos classificados do CORREIO DO POVO II

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 29 de maio de 1993
���--��=---�--�------'--------�------------- �
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UM CORAÇÃO VERDE QUE BATE
POR VOCÊ O ANO INTEIRO!

Programação está elaborada

Semana do Meio

Ambiente começa
na segunda (31)

.
Jaraguá do Sul - De 31 de No dia 01/06. será reativado o

maio à 05 de junho realiza-se a COMDEMA ( ConselhoMunici
Semana do Meío Ambiente c a paI de Defesa do Meio Ambien

secretaria de de Agricultura c te), Nodia 02 acontecea assinatu

Meio Ambiente de Jaraguá do sul ra do termo dc cooperação entre

elaborou uma extensa programa- empresa i prefeitura, do progra
ção que vai desde a realização de ma adote uma praça. A Polícia

palestras até um passeio ciclístico Ambiental de Santa Catarina re

noturno. aIiza uma palestrapara os alunes

Na abertura da programação. da rede municipal. na quinta-fei
dia 31, segunda-feira. acontece às ra.dia 03. Na sexta-feira ( dia 04).
19 horas no auditório da Assoei- no gabinete do prefeito acontece a

ação Comercial e Industrial de assinatura do decreto que coloca

Jaraguá do Sul, uma palestra que como imunes de corte algumas
abordará o tema: Injeção de oxi- árvores do município. além da

gênio puro no tratamento de entregadocertificado docurso dc

efluentes industriais. Um assunto profisionalizaçãodc agricultores.
muito interessantejá que a polui- promovidos pela Epagri/ Seama.
ção industrial éo maior problema O último ponto do programa.
ambiental domunicípio. Será pro- acontece no dia 05/06. que é o

ferida por técnicos dc uma empre- passeio ciclístico noturno em 10-

sa multinacional. cal a ser definido.

CORREIO DO POVO � Jaraguá do Sul, 29 de maio de 1993
, .

Estado de Santa Catarina
.• - ..

-PrefeitUrà Munldpal de Guaramlriin
� ..

Lei N° 1.661/93
•

A utorlza ,Aquisição e Doação de

Liquidificador»

VictorKleine, PrefeitoMunicipal deGuararnirim,
no uso de suas atribuições

Faz saber a todos os habitanteedestemunicípio,
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a

seguinte Lei:
Art. 1° - Fica o Chefe do Poder ExecutivoMuni

cipal autorizado a adquirir, de quem melhor preço e

condições oferecer dois (02) Liquidificadores Mo
deloSimplescomvalormáximodeCr$I.IOO.OOO,OO
(HumMilhão e CemMil Cruzeiros) cada um, valor
de maio de 1993.-

Art. 2" - Fica, também, o Chefe do Poder Execu
tivoMunicipal, autorizado a doarosLiquidificadores
descritos no artigo anterior a APP da Escola Isolada
Germano Laffin da localidade de Ilha da Figueira.
Art. 3° - As despesas decorrentes da execução da

presente lei, correrão porconta de dotação específica
do Orçamento vigente neste exercício-
Árt. 4° - Esta lei entrará em vigor na data da sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

GuaramiFim, SC 14·de maio de 1993.
Victor Kleine

Prefeito Municipal
Jair Tome/in

Secretário deAdmlnistração

Estado de Santa Catarina

Prêfeltura Municipal déGuàramirim
Lei N° 1.662/93

Autoriza a Concessão de Auxilio Financeiro (lo

Hospital MunicipalSanto Amõnio»
Victor Kleine, PrefeitoMunicipal deGuaramirim,

no uso de suas atribuições
Faz saber a todos os habitantesdesteMunicípioque

a CâmaraMunicipal aprovou e ele sanciona a seguinte
Lei:

Art. 1° - Fica o Chefe do PoderExecutivoMunici

paI autorizado a conceder Auxílio Financeiro para o

Hospital Municipal Santo Antônio, desta cidade, no
valor de Cr$ 350.000.000,00 ( Trezentos e Cinquenta
Milhões de Cruzeírosj.-

Art. 2° - O auxílio Financeiro objeto da presente
Lei será destinado exclusivamente para a cobertura da
folha de 'pagamento do mês de maio de 1993, dos
servidores do citado Hospital.-

Art. 3° - asdespesas decorrentes da execução da

presente Lei correrão por conta da segninte dotação
Orçamentária:

Subvenções ao Hospital Municipal Santo Antô-
nio

15760312-04-3
0700 - Subvenções Sociais
3.2.3.1. - Subvenções Sociais

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data da sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guaramirim, 14 de maio de 1993.

Viaor Kleine

PrefeitoMunicipal
Jair Tomelin

Secretário lle Finanças

- ,.

FAÇA BRILHAR A IDEIA DO VERDE.
VERDE E VIDA.

,SEMANA DO MEIO AMBIENTE.
31 de Maio a 5 de Junho

Palestra sobre injeção de oxigênio puro no tratamento de
efluentes lndustrals,

Local: ACIJS -19 horas

Reativação do Condema, com discussão das prioridades
ambientais do município e região.

'

Local: Sala de Reuniijes da Prefeitura -1º andar -14 horas.
-

�

Assinatura do termo de cooperação entre ·empresas e

Prefeitura do Programa
IIAdote uma Praça"

J
Local: Gabinete do Prefeito - 19 horas

r

�� Palestra da Polícia Ambiental

� Local a ser anunciado-9 horas.

r>; Assinatura do decreto tornando imunes a corte

algumas árvores do município.
Entrega de certificados de profissionalização de

agricultores, promoção da Epagri/Seama.
Local: Gabinete do Prefeito-14 horas.

• ���
Qúalidade de vida

5
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o nosso amigo e competente as
sessor do prefeito municipal de
Jaraguâ do Sul; completou mals
um aniversârio.. Gervtjsio Pauli,
quenafoto está ao lado da esposa
Carmem, trocou de idade no

ú/timodia24.Aoamigoosnossos
sinceros cumprimentos.

A gatissima Luciani Russi, filha
de Liberato (Milde Lourdes)

.

Russi, completou mais um niver
na terça-feira (25/5). Ela recebe
os seus amigos neste sábado à
noite. A ela nossos

cumprimentos.

lEpoc�L!modas .

o melhor prá voe€.

Ligada do seit jeito
Mareeha4 491 - defronte o

Col São Ltlif

I'

6 �� "'�,
t-',:"

oes

-APAE r_ "agradece--' �_..

A:��:S.Q�t!l;Jção de Pais e Amigos
; dos Excepcionais - APAE,
engrandece a iniciativa do eLAS
CLUB pela doação de Cr$
10.000.000,00 feito aestaentidade.
Este- dinheiro advém de

percentagem dos shows que por
eles são promovidos. A APAE

precisa e muito destas
_-

colaborações. Agradecemos ao

eLAS CLUBE através de seu

presidente Wanderlei Luis Spézia,
secretário Vinicius Wodzinsky e

diretor social Reinaldo Corrêa.

Aproveitamos para reiterar nossos
agradecimentos pelas doações
feitas por Hannover & Cia de

Seguros-Cr$20.OÖO.000,00;Posto
MimeLtda-Cr$45.000.000,OO;U
ons Clube de Jaraguá do Sul

Centro- Cr$ 30.000.000,00;
Menegotti Veículos Ltda - Cr$
4.600.000,00.
O excepcional' precisa de você,
obrigado

Agende:
Breve na

Marrakech
'BandaNenhum

de Nós.
di I'"Imper tve ...

Rose e Krüger
o casalArnaldo (Roseli) Krüger;estão amil com o novo empreendimento, a Kfüger's Modas, de

Guaramirim, que está apresentando bons resultados. Também as últimas novidades em moda adulto e

infanto-juvenil estão estourando nas vitrines da Krüger's. O slogan também é dos bonsz.A sua melhor

" opção em moda.

"Pekabelãndia"
Florianópolis- Paulo Konder

Bomhausen está distribuindo con
vites para o Churrasco deConfra
ternização dos "Udenistas da
Velha Guarda", a realizar-se às
12:00 horas de sábado, Ö5�06-93,
emsua residência "Pekabelândia'',
na Praia do Santinho.

Somos agradecidospeloenvio
de convite.

d
.

uem troca de "

Neste sába
o II

• li
b lísSlma Sue

idade é a
. e. Filha de Anilvo

Campestrtn" . . ela
• i.\ Campestrlnr,(CustódIO) de gatas llue

integrou o gru�ss Jaraguá 93.
concorreu ao

Sônia Beatriz Henn

4P Advogada
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97

10 andar - sala 02
Fone 71-6410

-
- "-

.VERlo EMOÇlO
Sorvetes, tortas, bombons de sorvete.
Atendemospedidospara/estas e também

,

vendemos na loja
; .

�IODA SEMPRI
Para homens e mulheres de bom ,gosto

Avenida Getúlio Varg�s, 55/ Marechal,Deod9fo,819
CORRElO1>6'POVO - J'a'r�á'a'l"Sul; 29'dé ÍlIaio<dé1�3.

{,,��i :j-B ...Hbtfi :,1> ç',� (H,.iG,_t}'t_.; fii_'�; ttt1.. �-\.;'� �J:", �J��: "'J�,.;..",Jt"Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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cp·Classificado
Llrnpcc

Limpeza e

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

bancos, lojas, jardins, etc.)
O serviço que Imra sua

organizaçãoé incômodo.é
-

nossa especialização,
Consulte-nos sem

compromisso
Rua José Ennnendoerfer, 679
Fone 72-3809 - Jltuá do Sul

Casa residencial
Vende-se, mista clminemercado e
lanchonete anexo, na Vila Rau.
Valor Cr$ 600 milhões. Aceito

proposta. Informações no ponto de
táxi, próx. ao supermercado Rau,
ou fone 71-7811 em hor. comI.

Casa
Vende-se, de alvenaria, a 300.m da ,

faculdade, cl 3 qtos, sala, copa, �

cOZ., 2 bwc, salão de festas,
churraqueira, piscina, garagem,
toda murada clmuro alto. Valor Cr$
650 milhões, aceita proposta. Inf.

v- no ponto de táxi próx.
supermercado Rau ou fone 71-
7811 , em hor. comI.

Casa
Vende-se, deatv., próx. ao centro.
Inf. no ponto de táxi, próx. ao

supermercado Rau, ou fone 71-
7811 �em hor. comI.

Troca-se

Apto no valorde 33mil dólares, por
.

casa na praia. Inf. no ponto de táxi

próx. ao supermercado Rau, ou

fone 71-7811 em hor. comI.

KOMBI FURGÃO
Vende-se, cl 3.000km. Valor Cr$
120.000.000,00.Contatosfone75-
1210.

Terreno
Vende-se, de 15x30, cl casa de
material de 6x7 e outras de madeira
de 6x8 na rua Joinville, em frente ao
Bar dos Amigos. Valor Cr$ 235
milhões. Contatos fone 72.1276 cl
Gilmar.

Terreno
Vende-se, na praia de Enseada.
Valor Cr$ 45.000.000,00. Aceita
se carro ou moto no nergócio ou

terreno em Jguá. Tratar fone 72-
.

0579, falar cl sr. Ronaldo.

Procura-se
Sealguem conhece o sr. João Sc;oz,
'que faça o favor de comunicar ao
mesmo, que a veneziana que me

reformou, uma delas só durante 2
dias funcionou. Não abre mais,
quando se fecha. Que ele venhà
dar um jeito nisso. Fico esperando
na rua Preso Epitácio Pessoa, 263.
falar com Alfonso Buhr.

Encanador
Sr. encanador Sehwein'le,
necessito de seus serviços à rua .

Presidente Epitácio Pessoa, 263,
falar com sr. Alfonso Buhr.

ALUGA-SE

Aluga-se vestidos de noiva e roupas
para testemunhas - Tratar Rua Major
Júlio Ferreira 228Vila Lalau72-1102.

Precisa-se de vendedor
Precisa-se de vendedor para
trabalharem Jguá do Sul e cidades
vizinhas para venda de produtos
alimentícios e etiquetas para

\
malharias. Tratar na rua Jorge
Lacerda, 293, ou pelo fone 72-
0661. Obs.: Que tenha veículos

próprio.

Santana-�LS/88
Vende-se Santana ano 88, cl ar
cond., dir. hidr., vidros eltr., preto,
em ótimo estado. Tratar fone 71-
3777, cl Luis Rosa.

Terreno
,

Vende-se, de 15x30, no Jardim
Versailles, ao lado do Lot do Rolly.
ValorCr$180milhões.lnf.noj9onto
de táxi próx. Supermercado Rad,
ou pelo fone 71"7811, em hor.
comI.

.

.--------- ...

:FarmáciaKury:
•
•
•
•
•
•
.1

Plantão: sábados, •
domigos e feriados, •

das 07:00 às 23:00 hs I
*Aluga-se.

..--c 'nebulizador.
Av. Mal. Deororo,.•364-Fone72-2047

•
._---..;---_.

Terreno

Vende-se, de 14x28 na Barra,
próx. Crismar Malhas. Valor Cr$
85 milhões. ·Inf. no ponto de táxi

próx, ao supermercedo Rau, ou

fone 71-7811, em hor. comI.

Vende-se
Terreno em Piçarras. Tr'ª-tar' 72-
0258.

DeIRey
Vende-se, ano 85, série Ouro, ou
troco por carro de menor valor.
Tratar 72-2399.

Gato
Vende-se gato siamês. Tratar fone
72-3732.

Fusca
Vende-se, ano77, em ótimo estado.
Tratar fone 71-5653.

SÓJORNAIS
Assinaturas dos seguintes

jornais;
Folha de São Paulo
Estado de São Paulo

Folha Mercantil
DiárioCatarinense

Jornal de Santa .Catarina
Assiriaturas/A�úncios

Fone 72-0887.

Ponto comercial cl residência
Vende-se ponto comerciar -ct
residência de 165m' de área
construída, na rua João J. Ayroso,
2432. Tratar no local cl sr. Vanildõ
Pradi.

Computador
Vende-se computador Amiga 500,
com 1 MB, drive, mouse, joystick e
modulador R� 1.096 cores na tela,
saída de som estéreo, serial,
paralela. Acompanha manuais e

disquetes cl ampliadores e jogos.
Tratar cl Tissot fone 71-3444/.

Agradecimento
O GrupoArtístico Sylker, agradece
o patrocínio cultural ao vereador
Sr. Werninghaus e à Weg, ao Sr.
WernerSchuster, eao Sr.Anlõinio,
do lYIercadão de Calçados
Catarinense.

Vende-se "'

Casadealv.,4x9, terrenode 15x41.
Tratar na Estrada Nova, final do
ponto de õnibus, nO 177.

Corcelll
Vende-se, branco, ano 83. Tratar
na ruaJosé TheodoroRibeiro, 4359.

Vende-se
Bicicleta Cruiser Croma. Tratar 72-·
3726.

, ..

Troca-se
Título do Baependi por um do Beira
Ris. Tratar 71-4464.

Geladetra
Vende-se, marca Consul. Tratar
na rua Preso Epitácio Pessoa, 1440
ou fone 71-1921.

Compra-se
Motor de barco. Tratar '73-0675,

Vendê-se.
2 em 1. Tratar fone 71-6254.

Compra-se
Guarda-roupas usado Tratar fone
72-2498.

r·---·········-·····�

; Resíduo Têxtil :
I Compra e Vende I
I Qualquer tipo, tamanho e qualidade. ,.'.
I - I
I. Inclusive resíduo de overlo"ck I
I 1. Meilet LIda I
I " , I
I'

FOße - (0473) 71-�964 Baírro- Nereu Ramos.
IJaraguádo Sul � SC .

,

•.�-� - �

Precisa-se
De IDnpregada doméstica. Tratar
na rua Joinville, 2818.

BARBADA
Moto linda! RD-135 ano 90, cl
apenas 10.000km, em ótimo
estado. Tratarna rua Guilherme

Kopmann (rua em _ frente ao

Uder), 86, ou $one 72-3363

Bicicleta
Vende-se, marca Caloi Cross, 2

pneus importados. Tratar 72-3440.

Compra-se
Casa pl tirar do local. Tratar 71-.
1211, cl Mário, ramal 29.

Vende-se
Carrinho de lanche sem uso e uma

overloque. Tratarna rua Ney Franco,
607 - fundos.

0
__

Troca-se
Um terreno por um Fusca modelo,
fafá. Tratar fone 72-2433 ou 72-
2197.

Vende-se
Ou troca-se lanchonete completa,
próx. Baependi (Charlene
"Lanches). Tratar no local.

'

DT-180
Vende-se moto, ano 92, ótimo
estado. Trátar 71"-3333 ou na rua

Barão do Rio Brmco, 465,

Vende-se
Móveis pata uma loja completa em

.

aramados. Tratar 71-8947.

Fusca
Vende-se, ano 69, em ótimo estado
e um 73. Tratar no supermercado
ceser. no.Ana Paula II.

Vende-se
Terreno 15x30, cl casa de madeira
grànde em Três Rios do Norte, no
Bar Alirio.

Compra-se
Máquina overloque. batar72-1550.

Vende-se
TV 14 polegadas, Telefunken. por
Cr$ 7 milhões. Tratar 71�2142.

Selina (Scala)
Vende-se, modeloDel Rey, GI.., ano
88. azul rnet.Tratar 71-2643.

Vende."se
Máquina overloc.ue 5.500 pontos.
Tratar 72-2923.

éHEVETTE \

Vende-se, ano75;em ótimo estado.
Tratar 73-0673.

Vende-se
Ciclomotor anjo ,86, por C ..$ 18
milhões.Tratar 71-2176, clGerson.

s
Vende-se

Máquina de costura simples. Tratar
72-1083.

Vend�-se
Arcondicionadoqúente efrio. Tratar
72-0737.

Vende-se
Fábrica de salgadinhos. Tratar 72-.

'

3408.

Aluga-se
2 casas no centro, uma c/7 peças
e outra c/5 peças. Tratar no ponto
de frete em frente ao BradeSco.

FlIsca ,

Vende-se, ano75,1500. Tratar72-
1973.

Vende-se
. Cjto de sala, cl 6 liugares,. ótimo
estado/Tratar 72-4332.

Spazio
Vende-se Fiat, ano 83. Tratar 72-

,

0199.
'

. � � .

:Farmácia"Suely:• •

• Aberto das 8 às 21 horas •
• Sábado até as 18 horas

: Fone 72-0170
• Promoção '.

�parelhodenebulizaçãoNevovi cl
.estojoporapena�Cr$ 3.400.000,00
·à vista. Válido até 04106, ou
•

.enquanto durar o estoque. _

• Av. Mal Deodoro, 852
•

•••••••••••••••••

"Fusca
Vende-se, ano 14"M. Pelapia ano

70 e umaRX ano 85. Tratar 72-
0903.

Vende-se
1

Toca-disco 2 em 1, .por. e-s 2
mithões Tr·atar 71-6254 cl

Jussatj.

VENDE:SE
Área cl 75 800m2, na Tifa dos
Martins Valor WS$ 150.000.
Tratar fone 71-6721 cl Hugo

Vende-se
2máquinas de costura indus�ri<!l, 1
cobertura outra reta zig-zag. Tretar
73-0934.

Vende-se
Ou treca-se Passat Village, 87.
Tratar na rua ao lado da igreja do
bairro Havai, 11° 35.

cempra-se
Cadeira giratória. Tratar 72-2532.

Vende-se
Gato e filhote de siamês. Tratar 72-
3732.

-

Vende-se

Overloque 4.000 pontos. Tratar na
rua Pref. José Bauer, após Olaria
Herdmann.

Vende-"Se
Belina. II LDo;-eel Rey ano 88 e

Corcel II ano 78. Tratar fone 71-
26443 cl Dulce.

Compra-se
MotoML,atéoanode90. Tratarna
ruaGeraldo Demarchi, 231, fone
71-9047 c/Irene.

Vende-se
Oficina de latoaria completa para
tirar do local. Tratar 7'1-31-57.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bordamos comMáquina
Computadorizada'

Rua: General Osorio. 363

Centro-Fone: (0473) 25-2774
Blumenau - SC

Rua Reinoldo Rau,632 ..
.

Fone: 72·1599
'

Vende-se
100 peças de roupas usadas e

uma divisória. Tratar 73-07ú3.

Vende-se
Casa pl tirar do local. Tratar 72-
2661.

Gol

Vende-se, ano83, em ótimo estado.
Tratar 72-3096.

Vende-se
CG-125, an081. Tratàr72-1787.

Vende-se
Terreno emGuaramirim, na rua Vila
Freitas. Tratar na reua Garoni
Tavares de Mira, 71.

Opala
Vende-se, modelo Oornodoro, ano
81. Tratar 71-9909.

Dou gatinhos. Tratar 71-
4931.

Fusca
Vende-se, ano 76, por Cr$ 70
milhões. Tratar na rua FRancisco
Hrusoka,867.

Fusca
Vende-se, ano 69 e uma XLX-250,
ano 85. Tratar 72-2609.

Vende-se
2 cachorros. Um Pastor Alemão e

outro Fila, Tratar 71-2643.

Corcel
Vende-se .. modelo I, ano 76,
marrom. Tratar na rua Joinville
defronte à FarmáciaOernpcs.

Compra-se Vende-se

Casa para tirar do local. Tratar 71- ., Del Rey Ghia, ano 86, cl ponto,
3314. preço a combinar. Tratar 71-8235.

TV
Vende-se, portátil, de 12 polegadas
p&b. Tratar 71-5753. ú

-

Vense-se
Aros demagnésio, Tratar 71-8653.

Vende-se

Máquina de tricô Elgin. Tr$r na

rua Paulo Kraemer, 405 oufone 72-
1065.

Vende-se

Égua crioula. Tratar na rua Goiás,
53, Vila Lénzi, ou fone 72-0430.

Gol

Vende-se, ano 8'3, ótimo estado.
Tratar na rua Constância Feder
Poncki, 109 - Vila Nova.

Compra-se'
Salão fde beleza. Tratar 72-1770
cl Nani.

Vende-se
Aparelho de som Phillips. Tratar na
ruaAngeloMenel,52, cl Madalena.

Gol
Vende-se, ano 84, em ótimo estado,
Tratar 72-0539.

Trcca-se
Terrenoem Itajuba portelefone em

Jaraguá. Tratar 72-1923 cl Ana.

Corcel

Vende-se, modelo II, ano 83; 5
marchas, por Cr$ 145 milhões.
Tratar na r.ua José T. Ribeiro, 4359
cl Marcos�

_

..

./

Vende-se
-Balcão de padaria de 4,80m, por
Cr$ 15 milhões. Tratar 73-0338 cl
Ana.

:::�(.: '!1�:,� ..�i.; '1 ..... �; '.,_/

-"Coril-pra':-se
.. � --�

Jibata. Tratar 72-0884 cl Clara.

Vende-se
Vestido de noiva, manequim 40,
por Cr$ 6 milhões. Tratar 72-1857.

Compra-se
Compressor de ar pequeno. Tratar
fone 71-9564 ou 72-0239, cl Edir.

Belina
Vende-se, modelo GL, ano 85.
Tratar 72-1003.

Vende-se
Geladeira Consul em ótimo estado,
por Cr$ 5 rgilhões. Tratar 71-1921.

Vende-se
27 discos por Cr$ 1 milhâo e 1500
livros. Tratar 72-0224 cl Aldo.

Compra-se
Selina ano de 81 a 82 ou Corcel.
Tratar 72-1747.

� Vende-sê
Terreno de 15x30, ctfundamento
de 7x1 O pronto. Tratar 72-3672 ou

73-0178, por Cr$ 60 milhões.

Vende-se
Fiat ano 81 GL, por US$ 1.700

(dólares). Tratar-na rua Adolfo A.
A. Zimmermann, 242,

Precisa-se
Empregada doméstica quepernoite
com referência. Tratar 71-8854.

Vende-se
Máquina overloque e uma máquina
de cobertura. Tratar 71-6135 com

Elke.

Precisa-se
Casa c/3oumaisquartos no centro
ou próximo para alugar. Tratar 71-
9787 ou 71 .. 3509.

, . do::-.�m\mlT Da'lL'ft
a 'J.- 600.- DU....,.

deTelefones
COMPRA - VENDE - ALUGA

Rua Walter Breilhaupt, 92 (defronte ao
Beira Rio Clube de Campo)
Fo1U! (0473) 72-2598
Jaragu4 doSul- SC

..

Vende-se
Bicicleta Monark, exaustor (pl
fogão 6 bocas), uma máquina d
costura antiga; e compra-s
balança para até 1 Okg e um balcão

p/loja. Tratar 73:0763.

Vende-sf'!
Casa clmercado e bar na Vila Rau.
Trocatambém apartamento no Edif.
Jaraguá por casa na praia. Tratar
71-7811.

Vende-se

Máquina de costura reta com

lubrificação automática. Tratar na
rua Emílio Stein, 132, próx. ao Edif.
Carvalho.

Vende-se
Pastelaria completa em frente ao

Calce Leve na Mal. Deodoro, 615,
ou fone 75-1114 a noite.

Barra Sul
-Imóveis

Vende
Casa de alvenaria - cl 3 quartos, sala, copa, ..

cozinha, banheiro, despensae terreno cl 1.360m2,
ná Barra Do Rio Cerro.
Casa de alvenaria � cl 2 qtos, sala, cozinha,
banheiro e terreno cl 593,56m2, na B. do Rio
Cerro.
Terreno -c/4.384,55m2, situadonumàcolina, na
Vila Rau, próx. a Faculdade ao lado da caixa

d'água da Samae. Aceita-se carro no negócio.

Rua Ângelo Rubini, 1223 - sala 09 - Fone
(0473) 72-2224 - Creci 5827

Funilaria

Jaraguã Ltda.
Calhas e aquecedor solar.

Rua FelipeSchmidt 279
Fone 72--0448

Jaraguá do Sul .. SC

CO-RREIO
DOPOVO
Nem grande, nem pequeno,

. apenas um JORNAL

Anuncie no CP Classificados gratuitamente
Jaraguá do Sul: tone 72 - 3363. Guaramirim: 73 - 0608 �

2-2
_J.i.
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Vende-se
CGan091,emótimoestado. Tratar
pelo fone 71-0699 cl Cris.

Compra-se
Máquina de cobertura e um

terrenona praia de Piçarras a tOOm
da praia. Tratar na rua João
Doubrawa, 493.

Vende-se

Máquina reta com zig-zag. Valor
Cr$ 23 milhões. Traar 73-0934.

Vende-se
Fiat Fiorioo, ano 83, por Cr$ 55
milhões. Tratar 72c2925 cl Edson.

Vende-sC!
Moto CG-125, ano 81, por Cr$ 30
milhões. Tratar 1787.

Compra-se
Ciclomotor. Tratar 71-0988 - ramal
269 cl Rogério.

Vende-se
Órgão Cassio, teclas médias MS
110

Canal Sertanejo
Vende-se o ponto clas instalações
do bar: balcão, cadeiras, estoque,
etc. Tratar cl Luis, nos fundos da

antiga ianehóóete O Canal, na rua
Proc. Gomes de Olivera.

Precisa-se
Telefone para alugar. Tratar 71-
4264 cl Marlene.

Vende-se
CBR-450 ano 92, e/7 mil km, por
U$S 5 mil. Tratar na rua João
Planinscheck, 966.

Vende-se
Fitas de videocassete selada.
Tratar fone 72-1877.
BrasIlla

yende-se, ano 80, toda original.
Tratar 71-7953.

Vende-se
Moto RX ano 82, modelo 180, Cr$
30milhões.Tratar72-3912, clJoão.

Vende-se

Máquina sequinha de costura reta

industrial, modelo Sínger, por Cr$
18 milhões. Tratar 72-0296.

Escort
Vende-se, modelo L, ano 88, por
Cr$ 260milhões e um-Del Rey 89,
por Cr$ 240 milhões. Tratar 73-
0490.

Vende-se
Terreno de 450m2 c/2 casas de
madeira de 6Om2euma dealvenaria.
de 50m2 defronte ao Costelão.
Tratar 72-0255 ou 72-1916.

Mudança de endereço
Dr.DouglasMauricioSpies

Médico-Urologista
(rins, bexiga e vias urinárias)

Comunica o novo endereço do consultório:
RuaJoãoPícolli, 235 _10 andar- sala 5 - Ed.lvina - Fone 71-4724.

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

v e I

•

•

.

Relação de Ím,óveis a venda

I
O@I - Terreno em Piçarras a beira rio cl 4.185m' (Ancoradouro) I
003 - Terreno-na Rua João Januário Ayroso, 660, cl 522m2 cl casa Ide madeira (Rota da malha) I
004 - Terreno 15x30 na Rua 313 - Centenário (imediações do

IZonta da Marechal)
005 - Terreno na Rua Marina Frumoso, cl 1.960m' I

I
I
I

006 - Terreno na Rua Amazonas cl 1.720m2
010 - Terreno no Loteamento Ana Paula II (próx. Escola) cl 14
x 57 (796m')
026 - Terreno na Rua 732 cl 8.994,02m' (Loteamento Liodoro

Rodrigues)
027 - Terreno na Rua 209 Francisco Hmschka, c/ 476m'
032 - Terreno 14XlO Ana Paula II - Lote n° 159
036 - Terrena na Rua 209 Francisco Hmschka, c/ 420m' (LOt. Ana
Paula II)
641 - Terreno Loteamento Ana Paula IiI - Lote n" 186 c/44}Jll'
(financiado)
042 - Terreno na Vila Rau cl 450m;-
043 - Terreno 15x31 (465m') Loteamento Ana Paula

�

Casas
013 - Casa alvenaria - (em construção) Rua Rudolfo Lessmann
cl 480m2•cl terreno de 9OOm'
037 - Casa alvenaria 60m' - Loteamento Liedoro Rodrigues
045. - Casa madeira - Ana Paula II - Jaraguá Esquerdo

Apartamentos
016 - Edifício Caeteano Chiodini cl 147m' + garagem
018 - Ediflcio Schiochet cl 156m'

Lotes financiados
019 - Loteamento Ana Paula III (residenciais e comerciais)
020 - Loteamento São Cristovão
021 - Condomínio Azaléias - (Empreendimento Classe A)

) 022 - Loteamento Acapulco na Praia de Piçarras
I

. I
I

I
I
I
I
t
I
I
I
I
I

Lindo Terreno

" s
Imobiliária Ltda
Rua WalterMarquardt, 623 - sala 07

Fone 72-0153
Creci n05.284

Vendas

Apartamento
Rua Waldemiro Mazureehen.
Edil: Centenário
3 quartos
Apartamento
Edif chiodini, 38 Mal Deodoro da

Fonseca"
3 quartos
Casa
Rua João Sam i Tavares
Terreno c/ �22m2 e casa c/ 75m'
Casa
Rua 25 de Julho
Terreno c/372m' e casa cl 125m'
Terreno
450m' na Vila Nova
Terreno

488m' - Jaraguá Esquerdo

Terreno
450m' - Rua Arduino Pradi
Terreno
Vila lenzi - 420 m' - Cr$ 150.000,00
Chácara
Terreno cl 1.8701ll�
com 1 sobrado.alvenaria de 238m'
Chácara
com 1.000.000 m2'
Rio Molha
Chácara
Terreno com 2.537m'
com casa de alvanaria de 108m'
Cr$ 280.000,00
Locação
Sala Comercial
Rua 25 de Julho
cl 50m2

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

2 casas excelente estado 14.700m'

Chácara

024 - Cflácara no Rio Molha c! 97.975m' cl ribeirão.
040 - Chácara em Nereu Ramos, cl 160.000m' c/ casa e ribeirão

"Terreno Comercläl .

025 - Av. Mal. Deodoro, ci 3000m'

Empreendimentos Imobiliarios Marcatto
--�---_._-_. ----_-_._-------_._-

Av. Mal. Deodoro. 1179
I
t
I

: t,
L J

Compra eVende

Estado de·Santa Catarina
Prt'feitura Municipal de Guaranúrina

ui N° 1.660/93
.

Autori::a Aquisição e Doação de Ventiltidores
VictorKleine, PrefeitoMunicipal deGuaramirim, no uso de suas atribui-

ções
.

Faz saber a todos os habitantes desteMunicípio que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica oChefe do PoderExecutivoMunicipal autorizadoa adquirir.
dequem melhor preço e condiçõesoferecer. dois (2) ventiladores de tamanho
30 cm. com valor máximo de Cr$ 1.600.000,00 ( Hum Milhão e Seissentos
Mil Cruzeiros) cada um.valor de maio de 1993.-

Art. 2" - Fica, também, oChefedo Poder ExecutivoMunicipal. autorizado
a doar os ventiladores descritos no artige anterior � Comunidade Evangélica
Luterana de Guamiranga e à Comunidade. dos Imigrantes, da localidade de
Bruderthul-

.

Art. 3· - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por
conta de dotação específica do orçamento vigente nestc cxercicio.«

Art. -l0 - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação revogadas
as disposições cm contrário-

.
.

Cuaramlrlm, SC 1-1 de maio de 1993

J 'ictor Kleine

Prefeito M1lnicipal
Jair Tome/in

Secretário de Administração

o SEU DINH�EIROF.AÇA RODAR .....
. .

MENEGOJTI ,VEíCULOS•

• .Ó»

L® IIMenegotti Veículos I Av. Mal. Deodoro, 930-FQne 71-0499

Jaraguá do Sul- SC

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 29 de maio de 1993
- � --- -

� -- ---- - -_ --���-�

2-;1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Chácara - Em Massaranduba, cl 80 morgos.
Chácara - EmGuaramirim, cl 50 morgos,
Casa alvenaria - Barra do Rio Cerro, na Rua Pe. Aloisio Boeing
Casa mista -Rua Henrique Piazera, 103 - Centro
Casa alvenaria - Rua Alberto Picolli, 651 (aceita-se carro no negócio)

Locacão
..,

Salas comercias
Salas comerciais - no I" andar na Av. Mal. Deodoro, 87 . Sobreloja própria p/ escritório, cl
sala de espera, sala de serviço, almoxarifado e bwc.
2 Salas comerciais - Av.MalDeodoro, 88, I"andar,própriasplescrotório, consultóriose outos
afins,

Vendas
Terreno - delõxôüm, no Lot. Meurer, próx. ao Juventus
Terreno - de 14x28Ih no Lot. Vila Romana, bairro Vila Nova
Terrenos - cl 435m2, próx. ao ColégioGiardini Lenzi
Terreno-c/ 17xlOm, defrentee2lmdeflUldodmnacasademadeirade llx3,5m,noLoteamento
JuliusRodrigues
Casa de alvenaria - c/2 qtos, sala, copa, cozinha, banheiro, garagem, próx. a Faculdade
Casa de alvenaria -próx. ao Hospital Jguá, cl 140m2 c terreno cl 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 Il.
Casa de alvenaria - c/100m>, terreno de 14x26, ma João Franzner, 987, Lot. São Luiz
(4) Apartamentos - No edifício Jaraguá, 2 grandes e 2 pequenos.

Carvallho

6<D alJ1Jar
Jguá Esquerdo . Terreno c/

514m', casa de alv., c/120m' (I
suíte, 3 qtos, bwe) • Rua OU"a
S. Pradi. US$ 28.000

Terreno > cl área de 6OOm2� na

rua Joinville, nO 3161, c/ 2 pav.,
c/ 480,ó6m', c/ aptos'
residenciais e comercial.

Parle
Apartamentos • Venda
Ed. Carvalho • Apto. c/193m'

.Ed, Carvalho c/ 15Om° (
Condomínio Azaleia (3" and.)
Ed. Argus (5" and.)

poupança

VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

Juvenfus
LOTES COM ENTRAÓA +

,FiNANCiAMENTO
VENdAS: CHAlÉ IMobi liÁRiA

FON E (047�) 71 ., 1 500
RUA REINOLDQ RAU, 61 .

'

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

CORREIO DO POVO:� Jaraguá do Sul, 29 de maio de 1993
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Aceitemos cartas de crealto. Melhorpreço em veículos
novos e usados. Atendimento especializado e oficina

Pensou FIAT LIGUE
9 (0473) 71 - 2111

Spézia
Pampa 1.8L-branca 9O

OpalaDiplomata SE - azulmet.. 89

VoyageLS 1.6-cinza 86
Gol Plus 1.8 - branco 86
GolBX - bege 85

PampaGL 1.6-douradamet 85

MarajóSl- bordô 82

OpalaComodoro -cinzamet.. 83
PassatLS - branco 81

Passat IS - cinza 80
Fusca 1300-cinza 81

Mofos
TeneréXI600 - branca 90
DI-180 - branca 89

CG-125 -preta 88
CG-126 - vermelha 88
CG- I 25 - vermelha , 87
KawasakiXIr 125 (Moto Cross) - verde 90

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

Fone (0473) 73-1003.- Vila Nova

Veículos importados
BMW3I8i-Ok-azul.. US$49.0oo
BMW325i -Ok-preto -:. US$6I.000
SaturnSC- 91-blueblack. US$26.000
Toyotal-lilix-txz -Ok - azul US$ 29.000
Mercedes 190E - 90 - preto US$ 49.000
HyundaiExceILS4p-Ok-prata US$17.500
SaturnSLcoupê-91.- branco US$29.000
Mazda626-0k-preto US$50.000
Mercedes 190E2.3 -88-branco US$39.000
HondaCivicEX92-0k-vinho US$34.000
Mercedes280S-76-azul... US$ 18.000

Veículos nacionais
ParatiCL 1.8-93Ok-prata Cr$685.oo0.0oo,00
LogusCL -930k-azul... Cr$745.0oo.oo0,00
F- 1000 SS -vermelha-SôOk-, Cr$ 1.280.000.000,00
KadettSL-vetmelho-93 Cr$585.0oo.oo0,00
EscortHobby-930k-vermelho Cr$465.000.000,00
SantanaGL c/ar, dir. -930k-cinza .. Cr$ 1.140.000.000,00
OinegaGLScompl.-930k Cr$1.210.oo0.000,OO

Confira: Aproveite preços antes da alta
Fones: (0473) Fax 22-2828/ 22-7058/ 22-4793

Aceitamos cartas de crédito, leasing, com menor taxa,
várias opções de financiamento. Aceitamos seu veiculo
77 - SPORT CAR - Rua Joinville, 128 - Blumenau - SC

Solicite nossa visita, sem compromisso

HP
GoICL 1.6 -branco : 9I

VoyageGL5M-prata 89
ParatiGLS 1.8-cinzamet... 88

QuantumCLc/aredir. -cinza 87
D-20 cab dupla 4p. cl ar e turbo (D) - bege 87

KadettSUE trioeletr - verdemet, 90

SaveiroCL(DieseI)-azul 89

Escortl. 1.6-cinza 86
ChevetteSL-verdemet. 89
ChevetteL 1.6-prata 85
ChevetteHatch-backSL - prata 82

ChevetteL-preto 74

Motos
CG-125 -verrnelha 85
CG-125-vemelha.� 82
CG-125 - branca �:' 87
CG- 125 -azul.. 83
CBX-750F -branca 89
TDR- 180Okm - azul.. 89
ML-125-vemlelha 86
Monareta - branca 86
CG-125-azul.. 82
- Lancha defibra clvolante
- Motor depopa Envirede-ãô HPs
- Carretinhapl lancha

HP Automôveis
(defronte q Lukisa) � Rua Reinoldo Rau, 433

- Fone/fax (0473) 72-1353

Mimecar
Monza SUE 1.8 - branco

;
86

DeIReyGL-cinza 85

DeIReyGLX-cinza � 85

DelReyL - branco � 89

EscortL - azul.. .,.88 .

Fusca 1300 - branco 7ß

Fusca 1200" branco 63

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

JAVEL

Menegotti
Kombi - bege � 83
Kombi Cabo dupla - bege 82
GolCL - branco 88
GolCL -prata 92
CoIGL- bege 87
GolGL - branco 87
GolGL - branco � 90
GoIL-verde 81
Fusca 1300 - branco 80

VoyageCL - prata 88

Voyagel.Svbranco :· :-: 85
EscortLX - preto 91
Monza SL-prata 91
VeronaGLX - vermelho 90
SantanaCL- branco : 87
Santana CL - bege 88
SantanaGL2000 - azul 88
SantanaGLS - cinza -:-: 89
Prêmio S - cinza 89
Uno- vermelho 89
ChevetteDL - azul.. 91
ChevetteSL 1.6 - dourado 90
ChevetteDL - cinza 91
Belina - prata : 89
CG-125 Today -azul 9I
ParatiCL - azul 90

�
... Menegotti Ve(culas 5 A

Fone 71-0499 - 71-0378
Av, Mal. Deodoro, 930 - Cx, Postal412

JAVEL
VeículOS novos

Tetnpra ;: cinza

Tempra Prata4p azuI
T€tupraPrata4p preto
TetupraPrata4p vermelho

TetnpraOuro4p venuelho

TetnpraPrata4p verde -.

Fiorino 1.5 .- bege
Fiorino 1.5 : branco
VeículOS Usados
PrêmioCS 1.5 -marrom, c 85
PrênúoCLS -cinza 89

Fusca 1300-bege 81

Chevette SL - vermelho 88

PrêmioSvvermelho : 86

Prêmio S - verde 86

FiorinoPick -up 1.6- vermelho 92

UnoCS 1.3-bege 87

UnoCS-cinza 89

Elba I.3-verde 88

Elba I .5 - vermelho 88

Jaraguá Veículos, Peças e Serviços
Ltda.

Rua João Zapella, 214 - Fone 71-2111

Rua João Zapella,
214 - Fone 71 - 2111

CORREIO DO POVO:- Jaraguá do Sul, 29'de maio de 19,93 . ·2-5Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Margot Adêlla Grubba

Lehmann, Oficial do Registro
Civil do 1°Distrito da Comarca.
de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, faz saber
que comp ireceram neste cartó

rio, exibindoosdocumentosexi
gidos pela Lei, a fim de habilita
rem para casar, os seguintes:

< Edital N° 18. 819 de 17-05-
1993.
Rudibert Meier e Isabel
Cristina da SiI\'a.

Ele, brasileiro, solteiro, operá
rio, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliadoeresidenteem Três
Rios do Norte, nesta cidade,
filho de Rudi Meier e Elvira
OallmannMeier.

Ela, brasileira, solteira, domés
tica, natural de São José dos

Pinhais, Paraná, domiciliada e

residente em Três Rios do Nor

te, nesta cidade, filha de Eduar
do da Silva e Cecilia da Silva.
Edital N° 18.820 de 18-0.5-
1993.
AdilsonAntônioCorrêaeTâ
niaMéri i.�unes.

Ele,brasileiro, solteiro, vigilan
te industrial,natural deJoinville,
neste Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Gumercindo da

Silva, 596, nestacidade, filhode
Ismael Corrêa e Dirce Neves
C01Têa.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar
ße artesanato, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua João
Planinscheck, 945, nesta cida
de, filha de Ostenil Nunes e

Irma Iria Stinghen Nunes.
Edital N° 18.821 de 19-05-
1993.
Paulo 'Carlos Mafra Filho e

Clesia ratricio.
Ele,brasileiro, solteiro,mecâni
co, natural de Itajaí, neste Esta
do, domiciliado e residente na

Rua Francisco Manoel da Cos

ta,1.026,0mJoãoPessoa,nesta
cidade, filho de Paulo Carlos
Mafra eHelenirNazarioMafra.
Ela, brasileira, solteira, do lar,
natural de Itajaí, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua
Aldano José Vieira, 35, em

Guaramirim, nesteEstado, filha

de Domingos Patricio c Raquel
de Oliveira Patricio.
Edital N° 18.822 de 19-05-
1993.
MoacirPedroGeraldoAh'esQ

SylviaCrístínaGio\'aneUaBar
bosa.
Ele, brasileiro,
solteiro,vendedor, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Avelino
Floriano de Borba, 30 I, em Ilha
da Figueira, nesta cidade, filho
de Arthur Alves e Irene Maria
Geraldo.
Ela, brasileira, divorciada, tele
fonista, natural de São Paulo,
São Paulo, domiciliada e resi
dente na Rua Avelino Floriano

deBorba,301,emIlhadaFiguei
ra, nesta cidade, filha de
Valdomiro Barbosa e Mistica
Giovanella Barbosa.
Edital N° 18.823 de 19-05-
1993.

-

Jair Burger e Hilda Alves
Tavares.

,

Ele, brasileiro, solteiro, dese
nhista têxtil,natural de SãoBen
to do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente na Rua
João Sanson, 75, em Ilha da

Figueira, nesta cidade, filho de

Angelo Burger e Marlene

Burger. "

Ela, brasileira, solteira, escritu
rária, natural deFaxinal,Paraná,
domiciliada e residente na Rua
João Sanson, 75, em Ilha da

Figueira, nesta cidade, filha de
Mario Alves Tavares e Helena

Lopes Tavares.
EditalN° 18.824 de 19-05-1993

JoelNazárioeCeciliaNalepa.
Ele; brasileiro, solteiro,
industriário, natural de

Apucarana,Paraná, domiciliado
e residente ein Loteamento

Hanemann,65, emBarradoRio

CêJTo, nesta dàade, filho de
ArantesManoelNazário eIrene
Sartorato Nazário.
Ela, brasileira, solteira, domés
tica, natural de Rio Branco -

Grandes Rios, Paraná,
domiciliada e residente em

Loteamento Hanemann, 65, em
Barra do Rio Cêrro, nesta cida
de, filha de Silvestre Nalepa e

Benedita de Jesus Nalepa.

Edital N° 18.825 de 20-05-
1993.
Vilmar Oldenburg e Iraci

Stenger.
Ele, brasileiro, solteiro, operá
rio, natural de Jm'aguá do Sul,
domiciliado e residente na Rua
Bertha Weege, emBarra doRio

Cêrro, nesta cidade, filho de
Oswaldo Oldenburg '? Wall i
Radünz Oldenburg,
Ela, 'brasileira, solteira, costu
reira, natural de Jaraguá do Sul,

,

domiciliada e residente na Rua
BerthaWeege, emBarra doRio
Cêrro, nesta cidade, filha de

Siegfrid Stenger e Onda Friese

Stenger.
Edital N° 18.826 de 21-05-
1993.

Cópia recebidadocartóriode
CampoLargo,Pal'aná.
aonildo Marcos Dallabona e

AlessandraMariaBalsaneli.
Ele, brasileiro, solteiro, natural
de Rio dos Cedros, neste Esta
do, domiciliadoe residente nes-
ta cidade, filho de Ardemiro -

Dällabona e Hildegart
Dallabona.
Ela, brasileira, solteira, natural
de Campo Largo, Paraná,
domiciliadaeresidemeemCam

poLargo,Paraná, filha deDarlei
Thadeu Balsaneli e Celina
Terezinha Balsaneli.

EditalN° 18.827 de21-05-1993
Wilson Mathias e Dorilda
Pakuszewski.
Ele. brasileiro, solteiro,mecâni
co, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente em Rio
Cêrro I • nesta cidade, filho de
AnildoMathias eRegina Schulz
Mathias.
Ela, brasileira, solteira, operá
ria, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em Rua
Tifa dos Martins, em Jaraguá
Esquerdo, nesta cidade, filha

,

de Paulo Pakuszewski e Paula

KitzbergerPakuszewski.

E para que cheguem ao conhe
cimento de todos, mandei pas
sar o presente edital, que será

publicado pela imprensa e em

cartório, onde será afixado por
l S dias:

" Edital KrenkeBrinquedosPedagógicos Ltda - Rua: Carlos

_
Blanck, 271 - nesta.

P-atricia Taval1es da Cunha Mello Gomes, Tabeliã, Rojan Ind. Com. Malhas - Rua: André Voltollni,
eOficialdeTítulosdaÇomàrcadeJaraguádöSul,Estado, 1320 - nesta.

de Santa Catarina, na forma da Lei, etc. Rodolfo .Iahne Cia LT - 'Estr. do Sul Km 28 - nesta.

Fazsabera todosquantoesteedital virem que seacham Ronaldo Kreyssíg- Estrada Garibaldi, s/n,·- nesta.
neste Cartório para Protestos osTítulos contra: E, como 08 dites devedores não foram encontrados ou,
Armazém Bar Lacabana Ltda - Rua: Geral, 320 - serecusamaaceitaradevidaintimação,fazporintenné-
nesta. dio dopresente edital, paraqueosmesmos compareçam
Dynamicron Sistemas Eletrônicos Ltda - nesta. neste Cartório na.Rua: ArthurMüller, 78, no prazo da
Empresa Tallcler Represe Comere Ltda - Rua: Lei, ii fim dilliquidâr o sen débito, ou então dar razão
Estrada Sat. Luzia. Km 16· nesta. .porque não o faz, sob a pena de.sereia os referidos '

Flormar Malhas Ind. e Com, Ltda - Rua: Afonso protestados na forma da Lei, etc.
'.

Nicollluzzi, ".7 - nestã.
.

KEIJaraguá (lo Sul, 25 demaio de 1993.
. HenriqueHardi - Rua: Pre�. Epitácio Pessoa, 111 - Patricia Tavares da Cunha Mello Gomes -

apto 31 - nesta,
, . , . ,

- Tabeliã -

" , _

'.

, -

Dr. Edson Carlos
Schulz

Vídeo Endoscopia Digestiva (estômago e

intestinos)
Ultrassonografia Geral (ecografia)

Gastroenterologia
Rua Jorge Czernietoicz, 84 Fone 72-1109

Convênio com Ilnimed - Banco do Brasil - CEF -

IPESe.

li
li

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de .Iaraguá do Sul - SC

Lei N· 1.691/93

Autoriza oExecutivoa CelebrarAcordoJudlcialemAçãodeAnulação
deEscritura Pública.

O PrefeitoMunicipal de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições que lhe
são conferidas,

Faz saber a todosos habitantes destemunicípio queaCâmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1·· Fica oChefe doPoderExecutivo autorizado a celebrar acordo

junto ao Processo N° 0122/93 • Ação Ordinária de Anulação de escritura
Publica -,movida pelo Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa
Catarina SIA - Badesc ., contraoMunicípiodeJaraguádo Sul,em trâmite

perante o juízo da 2" vara desta.Comarca.
Art. 2° - o acordo de que se trata o artigo anterior consistirá no

pagamento ao Badesc do valor consignado na escrita pública de compra e
venda', atualizando monetariamente até os dias do efetivo pagamento, por
cálculos do contador judicial, além das custas judiciais e honorários

advocatíciosde at� 10% (dezporcento) sobreovalorque resultardocálculo
de atualização.

Art. 30 - As despesas decorrentes do.presente ato correrão por conta de
dotação orçamentária própria, constante do Orçamento vigente:

Art. 40 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 20 de maio de 1993.
Durval Vasel

PrefeitoMunicipal
lrineu BianC/li

Procurador Geral

Estado de Santa Catuina
Prefeitura Municipal de Jaragua do Sul- SC

- Decreto N° 2.692/93

Suplementa eAnula dotações do Orçamento vigente.
OPrefeitoMuniéipal de Jaraguá doSul, no uso das atribuições que lhe

�

são conferidas e com base na Lei Municipal N° 1.636/92, de 15 de
dezembro de 1992;

Decreta:
Art. 10 - Fica aberto um êrédito suplementar no valor de Cr$

450.000.000,00 ( Quatrocentos e cinquenta milhões de cruzeiros) para
. reforço dos programas e .verbas abaixo discriminados, constanes do Orça
mento vigente, a saber:
0502 - DivisA0 de Material e Bens Públicos
0502.03070212.013 - Manutenção da Divisão de material
502.03-3.12.0-MaterialdeConsumo Cr$50.000.000,OO
0702 - Divisão de Saneamento
0702.13754282.029 - Manutenção dos Serviços de Saúde

0702.10 -. 4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanen-
te :.. : : Cr$200.000.000,00
1001· Divisão de Cultura

r
'

1001.08482472.046 - Manutenção do ParqueMunicipal de Eventos
1001.04·3.1.2.0 - Material de Consumo Cr$ 50,000.000,00
1301 - Divisão de Serviços Públicos
1301.10603272.067 - Manutenção da Rede de Iluminação Pública,
1301.25 - 3.12.0 - Material de Consumo , Cr$ 150.000.000,00
Total. e CI·$450.000.000,00

Art. 2· - Pafãfazer as despesas mencionadas no artigo anterior, será
/C

parcialmente anulado o programa e verba abaixo disoriminados, constantes
do Orçamento vigente, a saber:

.

0601 - Divisão de Contabilidade e Orçamento
0601.99999992.023 - Reserva Orçamentâria '.
601,10 . 9.0.0.0 - Reserva de Contingência .......Cr$ 450.000.000,00
A,rt. 3· - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ,

revogadas as disposições em contrário.

.Iaraguá do Sul, 17 de maio de 1993.
Durval Vasel

PrefeitoMunicipal
.. Adolar Jark

Secretário de Finaças

II

II
.�

\

"

,-COR��IO DO POVO - Jar<âgua do Sul, 29 de maio de 1993Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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s,oida de: Rio Molha '()7:Gq I 13:00 I 19:00 Hrs
Sábodo
Saída de Centro -06:3Q I 12:0S Hrs
Saída de: Rio Molha '()7:00 I 13:00 Hrs.
Domingo· Nio tem horário na linha

/

TELEFONES ÚTEIS DISTÂNCIAS RODOVIÁRIAS�'I'

JOINVILLE••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••44KM

C6DIr;O DDD 0473
CELESC 72-0724

L.....: Coa"", • Lot..monteSlo·luk

S.",nda a sextafoira
Saldado:Centro'()3:SSI06:30/Q7:30/03:301 11:001 12:00/ 13:30
I 16:30 I 17:301 18:30 Hrs.
Saída de: Loteamento 810 lUiZ 07:00 I 03:00 I 09:00 I I 1:30 I 13:00
I 14:00 I 17:00 I 18:00 I 19:00 Hrs
Sábado
Saída'de: centro -06:3q I 07:30 I 08:30 I I I�OO Hrs.
Saída do :Iot. 810 Luiz '()7:00 I 08:00 I 09:00 I 11:30 Hrs.

BLUMENAU.•.•.•..•....•....... ;......•..•...•.................50 KM via SC 416
58 KM via SC 413

FLORIANÓPOLIS.•••••..•••..•••..•••..........•....•....•••......••...••••..•185KM
CURITIBA••.•.•••.•..•.•........•.•.............•.....•..•....••••..� ....•.••....•178KM
POMERODE••.•.•.•.•�••.•� .•..•••.•.•.•..•.••..•••..........•••.•.....••...•••••••..l7KM
COR'UPÁ. :•••�••••••19KM

71-0724
CORPO DE BOMBEIROS•••••....193
·DELEG. DEPOLÍCIA.••••...•72-0123

71-0123
II

POLÍCIA...••••••..•••••••.• � ,190 SCHROEDE.R.•••••••••••••••••••••••••••••••� .•••••••••••••••••••••••..••••••••••••••14KM
GUARA.MIRIM•••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•8KM

L..... V J\IO)'eI'. Coa"'"
S.",ndn o SeJltof.ira
Saída de: V. Meyer-04:20/117:SO/12:40 H..
Saída de: Centro '()7:30 I 12:00 Hrs.
Sábodo

I' , Saída �: V. Moyer '()7:SO I 12:40 Hrs.
Saída de: Centro '()7:30 I 12:00 Hrs.
Domingo· Não tem honirio na linha aos domiJIgos
Linh. • FranCisco de Paula • çentro
S.",ndo o Sextofoiro
Saída de :·Centro-06:301 12:051 13:SO 118:40 Hrs.
Saída de Feo, de Paula -04:20 I 06:4SI 12:30/ 14:1S 119:00
.Sábado
Saídade:Centro ·12:00/I3:10Hrs
Salda de: Fee de Paula 06:4SI 12:201 14:1S'1 19:00 HIS.

Domingo- Não tem horário na linha aos dom!Íl8os

DETRAN•..••.•••••••.•••....•.••.••••72-1�46
71-1546

RÁDIOPATRULHA....••••.••••72-1010
71-1010

HOSP. E MAT. JARAGUÁ 72-1300'
71-1300

HOSP. EMAT. SÃO JOSÉ 72-1977
71-1977

AGUA E ESGÓTO 195
CORREIO•••••••••••••• � ·

••12-0989

II

II SÃO FRANCISCODOSUL...••••.•..•.•• ;••......••....•••......•..•..••...55KM
BARRAVELHA.••••••••

,
••••.••••••••••.••••••••.••.•••••..••••••••.••••••.••••••••58KM

II

I IS:OOI 16:00/ 17:001 18:00/ 19:00/ 20:10/22:IOHrs.
Saída de: Sam do Rio Cmo- 07:30 I 08:30 r09:30 I 10:30 I I 1:30 I
13:30/14:30/15:30 116:301 20:30m.
Llahll: Vila Rau· Céa1ro - Vila Rau
Sepnda aSutafoira
Sal... de: Centro·04:30/06:40/07:10/08:0SI09:0SI 10:OSI I 1:00

· 111:30/12:00/12:40/13:10/13:401 13:451 í4:301J5:05I JS:30
116:05/16:30/17:00/18:10/19:00/20:00I22:IOHrs.
Sãl.... de Vila Rau '()3:SO I 06:00 I 06:4S I 07:00 I 07:30 I 08:00 I
08:30 I 09:30/10:301 II:SSI 12:30/ 12:40/ 13:00/14:301 IS:OOI
16:00/16:30/17:00/18:30/19:00/1900/·20:30 Hrs,
Sáhtu/o -CÍ4:40 I 06:40 I 07: I O I 08:0S I 09:0S I 10:OS I I 1:00 I I 1:30
112:OO'/12:401J3:SOI IS:OSI 16;OS I 17!OS I 18:0S I 19:00/22:10
Hrs.
Obs.: 11:00 e 12:40 Alternados.

Salda deVllaRau'()4:00106:001 07:00/07:301 08:30109:30 I 10:30
II I:SSI 12:30/13:001 14:30/ IS:301 16:30/ 17:30/18:301 19:30Hrs.
Domingo
Sal... de: VllaRau '()7:30/08:00 109:00/10:00/11:00 113:001
14:00/15:00 16:00/17:001 18:00119:00120:001.22:10 Hrs,
L..... : Vila Rau- VIa'Rodelo

Se",ntID aSextafelra -

..lda.�:Coalro'()4:00 108:00/09:001 I 1:001 13:SOI 14:30/15:30
I 16!00 I 16:30 fJ8:00 I ?2:00 Hrs.

Sai.... !Ievila Rali -04: 10 I 08:30 I 09:30 I 12:30 I 14:30 I I S:OO I
16:00/16:30/17:00./18:30m.
Sábado
Sal... de: C.Iro· 04:00 I08:00 I 09:001 I 1:00II 3:SO I IS:OO II 7:00
118:00 Horários Alternados: 04:00
Salda. deYlJa Rau .()8:30 I 09:30 I 14:IS I IS:30 117:30 I 18:30
HortIrios Alternados: 04: 101 12:30 122: IO

Domingo
Sal... do Coa"'" .()8:00 I I 1:00 113:00 I 17:00 I 18:00 Hrs.

Sal"," de: VilaRau.()8:30I I 1,30 112;30/13:301 I 7:30 118:30Hrs.
L.....: Cenlro- Ilha ... Figueira
Se_da o 8utofelro
Sal... de:Cen""'·05:10106:30/07:00107:30/08:00109:001 10:00
111:001 12:0Sl 13:001 13:SOI 14:301 IS:301 16:001 16:301 17:00.1
17:301 17:3SI 18:0S 118:30 119:00 119:30122:30 Hrs.

-

Saldas de : Ih ... Figueira -04;10 I 06:00 I 06:551 07:30 I 08;00
108:30 109:30/.11:301 12:40 I 13;001 13:301 14:001 14:301 IS:OOI
16:00/17:00 117:30-118:00 118:30/19:00/19:30 121:15/Hrs.
Sábodo .

. (
Sal... deCeaIro-06:30/07:00/07:30/08:00/09:00/!0:OOI I!:QO
I II:SS fl2:0SI 13:301 IS:OOI 16:001 17:00/18:00 120:JS Hrs.
Sal... de: Ilha ... FIgueira
-06:00/06:S"07:30/8:00/08:30/09:301 I 1:001 I I :301 13:001-14:30
I IS:301 16:30/ 17:30/ 18:30

Dolitingo"'-
Saldasde: CeaIro-08:00/09:001 10:001 I 1:001 12:001 14:001 IS:OO

·

116:00/17:001 18:OC 119:00/20:10 Hrs.
Sal.... de lIIuI ... FIgueira '()7:30 I 08:30 I 09:30 I 10:30 111:30 I
13:301 i4:30 I IS:30i 16:301 17:301 18:301 19:30 Hrs.
L.....: Janpi doSul-'NenuRa_
SegundaSutafolra
·SaI... de: Janpi doSui ·04:4S10S:10107:ISI 10:001 11;45 I
13;4SI IS:SOI 16:301 17:SOI 18:4SI22:IOHrs; 122:4S(CoIégioSio
Luiz). '..

.

Sal...de:NenuRamos· 03:4SI06:4SI06:SOI07:451 12:30112:40
114:ISI 16:IS116;SSI 18:ISI21:00/22:30 Hrs.
Sábado
Sal... de: Jorapi 'do Sul
·04:4SI 06:30 I 10:00/ 12:00/ 13:4SI 15:SOI 16:30 H...
SoI.... deNenuRa_

.

-03:4SI 06:30/10:30 112:40 I 14:JSI 16:IS Hrs.

Domingo
SaldadeNonuRa_.()7:4SI 14:00/ 18:00Hrs.
sar de Joraguá doSul ·10:4SI IS:SOI 18:30 Hrs.
L Janguá E.q_do· Cenlro
Se_Ja a SextaFeira

· Sal... de: Janpi Eiq_do-04:IO/04:ISI06:001 06:451 01:00
107:30 I 08:00 I 08:30 I 09:30 I 10:30 I I 1:30 I 12:30 I 13:30 I 13:2S
I 14:3Õ/IS:00/1S:301 16:00/16:30/17:00/17:30/18:00/18:301

19:00/ 19:4S, 21:IS H..
Saída de: Centro
'()3:SS,1 04:00 10S:30 I 06: IS I 06:30 I 07:0S I 07:30 I 08:00 I 09:00 I
10:00/11:00/12:001 12:09SI 13:40/ 13:SOI 14:30/ IS:OOI IS:30
116:00/17:00/17:30 118:00 118:30/19:00 119:30 122:10 Hrs,
Sábodo '

.

Saída de: Jaraguá Esquerdo-o4: IO I 04: I S I 06:00 I 06:30 I 07:00 I
07:40108:30109:30./ 10:30/ 12:40 13:30/ 14:30/ 15:301 15:30 I
16:30/17:30/18:301'19:30/20:30 Hrs.•
Saídade:Centro.()3:S5104:00/0S:30/06:ISI06:30 107:0SI08:0S
I 09:0SI 12:05/ 12:0SI 13:SO 113:00 I IS:OOI 16:00/ 17:00/ 18:00'
119:00/20:10122:10 Hrs,
Domingo

'-

Saídade: J..... Esquerd0-07:30 I 08:301 09:301 10:30/ 11:301
13:30114:30 I IS:301 16,30/ 1-7:30/ 18:30 I 19:30/2J:JS Hrs,
Saídasde:Cen!rO.()7:oo/08:001 09:001 10:00/11:00/13:00/14:00
I JS:OOI [6:001 18:00/19:00/20:00/22:10 Hrs.
Llbho: L..... Janluá·.Tn. rio. deN_
S.",..do aStJiafoira
Saída de Jaiaguádo SuI.()S:IOI07:00/08:00/09:00/10:001 I 1:00
1112:0SI 13:40/'U:001 16:00/17:00/17:40 I 18:IO!J8:40/J9;00
120:00 122:10 Hrs.

.

Sáida de TIês Rios do None -04: 101 06:30 I 07:30 108:30 /c09:30./
10:.30/11:30 112:40/14:301 IS:301 16:301 11:301 18:401 19:301
21:1S Hrs

.

Sábodo
..

Saídade laraguádo Sul '()S;10/07:001 08:00/09:00/10:00./ 11:00..

I 12:0SI 13:40/ IS:OOI 16:00/ 17:00/ 18:00/ 19:00/20:00/22:15
Hrs
Saída de TIês'Rios do Norte -04;10 I 06:30 I 07:30108:30 I 09:30 I
10:30/ I 1:301 12:40/15:301 16:30/17:301 18:30/ 19:30/21:15Hrs.
Domingo
Saídade: Jl!ßI8Uádo SuI.()7:00/08:001 10:30/ 12:00/ 14:00/16:00
118:00 120:00122:15 Hrs.
Saldade: Três Rios do Norte 06:30 I 07:30 I 08:30 I U:JS/13:001
U:OOI 17:001 19:00/21:U His.
Comunicação

. comünícames que apartir de 16 março de 1992 será implantada
mais umalinha Uib!1ß8 do Central Rodoviária Nova, éonforme
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. 13:00·13:30· 14:00
·14:30· IS:OO,· U:30· 16:00 ·16:30· 17:00·17:30· 18:00 • 1�:30
·19:00·19:30,20:00·20:30·21:30 ·21:00·22:00·22:30.
SaídadaRodoviáriaNova- 06:IS·06:4S· 07:JS: 07:45� 08:15 •

. 08:4S ·00:JS ·09:4S· 10:IS • IÓ:4S· II:IS· 11:45·12:15· 12:4S
·13:15· 13:45·14:15· 14:4S· JS:IS· 15:4S· 16:JS· 16:4S· 17:15
• I7:4S·18:15·· 18:4S· 19:1S·19:45·.20:JS· 20:45· 21:JS· 21:45
·22:15·23:00
OsHoniri06estabeJecidosacimac!i1adoterali'equenCiadiariarnente ..

Llalia C.... • Cenlro

S.",nda a 8uta.foria
�da de: Cohab -06:00 I 07:00 I 12:30 I 14:30 I 17:30 120:30�Saída de: Centro -04:40 I 06:30 I I 1:00 I 13:SO I 17:00 120:00 Hrs

.

SábQtID· Não tem Hölário aos sábados
Domingo·mo tem horário na linha aos domingcQ

.. Llnhll: JanCuá do Sul· RlllelrioGrande do·N_
Se",nda a $utafoira
Saída de: Janoguá do sul -04:4SI 11:00 13:4SI18:0S
Salda de Rib. Ode. do Norte -O4!OO1 06:ISI 12:30Hrs
Sábado
Salda de Janoguá do Sul -04:4S I 13:4S ,

Saída de Rib. Ode. do Norte· 04:00 I 06: 1 S Hrs'
Obs. Sábados alternados

Do!Dingo- Nilo tem holário.na linha
LInha: RlllelrioCavalo

Segunda a sextaf.ira
Saída de: Ribeirão Cavalo '()5:30 I 06:30 112:30/18:30 Hrs
Saída de : Centro -04:4S I 05: 101 I I :4S I 17:SO H..
SiibadCM • Nilo tem holário aos sábadós
Domingos· Não tem honirio.aos domingos
L.....: Cenlro. RIo Molha

Segunda a Sextajeira
Saídade: Centro -06:30/12:05118:40 Hrs

Centro Joio Pessoa -

Segunda a $Ulaf�;rQ
Saída de: Centro

.

'-04:00 I 05:10106:301 07:30/08:30/11:00 I 12:051 13:3SI 15:00 .

117:30 118:35120:00/22:10 Hrs.
Saída de : Joio Pessoa -04:30 I 06:00 I 07:SO I 08:00 I 09:00 I I 1:30
113:00/14:00/16:00/,18:00/19:oo/21:00/22:40Hts

':sabaaos
Saída de: Centro -04:00 105:101 06:301 07:30/08:301 11:00/12:05
113:351 IS:OOI 17;30118:35122:10 Hrs(Nohorário das 22:10 só

quàndo .. industrias trabaJham. .
.

Saída de: Joio Pessoa '()4:30 I 06:00 I 07:00 108:00 109:00 I I 1:30
113:00 /14:00 116:00/18:00/19:00 Hrs
Aos domingos não tem hodrio
Unha: Janoguá do Sul· Santa Luzia. I
Domingo • 08:IS 7 18:00 Hrs .

Sábado·OS:ISIII:OOI 11:45113:301 16:30/ 22,fo Hts.'
SegwtdaaSexta·OS:U/07:001 I 1:001 I 1:4SI 13:2SI 13:301 15:30
116:30/17:301 18:0SI 19:30 I 22:0S I 22:101 22:3O·Hrs

·

r ;

Santa Luzia I anual

Domingo .()7:00 I 17:00 Hrs.
Sábado-04:00/06;IOI06:301 12:301 14:30/20:SO Hrs.

Sog. aSexta '()4:00/04:0SI06: 10106:301O9:00/J2:2SI 12:301 14:30
115:30 I 17:15118:001 18,15120:SO Hrs.
Linha: J8J8gUá do Sul- SaDta Luzia (via Rancho Bom)

. Segwtda i sexta feira
Saída de: Rancho bom (Shd) -04:001 06:ISI 12:IS.l14:30 121:00
salda dejamguá do Sul .()S:IOI 11:00 113:30 117:30 122:10 Hrs.
Sábado '

Saída de: Rancho Bom (Sltd) -04:00 I 06:IS I p:15/21 :OOJirs.
.

Saídade: lanoguá do Sul· 05:101 II:OQi 13:30 I 17:301 22:10 Hrs .

Domingo
Saídado: Rancho Bom (Sltd) '()7:00/ 17:00 Hrs,
Saída de: Jaraguá do Sul.()8;OO I 18:00 Hrs.
Unha: Janoguá do Sul· Sania Luzia (Via São Joio)
Segwtda a sexta Ceira
Saída<le: Santa LUZia -04:00 I 06:20 107:00 I 12:30 I 11:00 /21:00
Saída de Janoguádo SuI-j)S:IOI 11:00 113:30/16:00/22:10 Hrs.

IJomingo
Salda de: Santa Luzia '()7;00 I 17:00m
Saída de Janoguá do Sul· 08:00 I 18:00HJs.
Unha Centrolf'.rá SclÍubertiCentro
segwtda a sexta feiJa
saída de ToCa Sch!lbert -04:JS I 06:30 I 08:00 I 12:40 Hrs.
Saídado Centro .()S:IOI 07:00 1J2:ÓSI 13:30

.

·Unha.JaraguádoSui • SioPedro
Segwtda a sábado
Saída de: Sio Pedro '()3:SO I OS:SO I 07:SO I '12:00 I IS:ÓO I 17:00.
21;OOHrs.

. SaiJlade: JaraguádoSul'()S:10107:001 I 1:007 13:3SI 16:001 18:05
/22:10hn.

Domingos .

.

Saídade: 810 Pedia '()7:40 116:301 21:00 fus.
Salda de: Jaraguá do Sul .()9:001 18:00 121:10 Hrs.
Linha· Jaraguá do Sul· Santos

.Segundl!. • sábado
Saldada: Santos.()3:SOI0S:SOI 07:SOI 12:001 IS:OO I 17:00 121:00
IH...
Saídade: Jaraguádo SuI'()S:10107;001 I 1:00 I 13:351 16:00/18:05
/22:10

Domingo
Saída de: Santos '()7:40 116:30/21:00 Hrs
Saída de: Jaraguá do Sul ..()9:00 I 18:00 122: I O Hrs

INSS••••••••••••••••••••••••••••••••••••:;;72-0958
71-0958

POSTO DE SAÚDE 72-0789
71-0789

RECEITAFEDERAL•••...•.•••72-OO95
\ 71..0095

PREF.M'UNICIPAL 72-0988
71-0988

RODOVIÁRIA.••.••••....•.•....••72-0622
71-0622

VIAÇÃOCANARINHO•••••••71-1422

PONTOS DE TAXIS
ARTURMÜLLER
(RODOVIÁRlA) 72-0461
MAL DEODORO DA

. FONSECA 72-0661
72-0216

MAL FLORIANO
PEIXOTO 72-0861

QUINTINO BOCAIÚVA
(BESC) � �:...•.......72-0914

Horário de Onibus

LInhuU.......
LlnhII: lIaI:n de RIoCerro· Centro
Sepnda aSutafolrtl

.

Sal... de: Bana do RioCerro -04:20I 06:30 I 06:SO I 06:5S I 07:30
108:00/08:30'109:00/09:30/10:00/10:301 II:l51 12:301 12:451
12:5SI 13:301 13:4S'/ 14:001 14:301 U:OOI JS:30/16:001 17:001
18:00/19:00/19:30/22:10 Hrs.
SaldadeCeaIro ·04:UI 06:JS/07:0SI07:30/08:05108:30/09:00
I O9:JS I 9:301 10:S51 1I:30/12:OS/ 12:451 13:ISI 13:401 14:001
14:30 I U:OOI JS:30 I 16:00 I 16:30 I 11:00 I 17:30 I 18:00 I 18:30 I
19:10/22:10/22:3S Hrs.
Sáhtu/ó"
Salda de: Barrra do RIo é........ • 04:30 I 06:30 I 07:30 I 08:00 I
08:30/09:00/09:30 110:00/10:301 I J:JSI II:S.s 112:30-113:101
13:30/14:301 U:301 16:301 17:301 18:301 19:30120:30 Hts.

.

SaldadeCoa""'-04:U/06:UI 07:0SI07:30/08:05108:30/09:00
109:301 10:OSI 10:SSI 11:301 12:0SI 12:4SI 13:ISI 14:0" JS:OSI

'

,16:051 17:0SI 18:051 19:0.s/20:10/22:IOHrs.
"-

Domingo
Sal_de:C.tro. 07:00/08:00/09:001 10:001 11:001 13:001 14:00

TRANSPORTE
COM CARINHOViação Canarinho Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Tubos Santa Helena Ltda.
/ Divisão de concreto, --'.

(tubos e artefatos deconcreto).
RI/a Joinville, 1016 - Fond 72-1101

Divisão de plásticos,(t�bos (JePVC -eletrodutosllinha esgoto
tubos de polietileno/mangueira preta),

RuaBernardo Dornbusch, 858 - Falle 72-3025
Escritório Geral

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

�

Spézio & Cio Ltdo
Serraria e serviços de trator -O

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais especíaüzados

Rua João J. Ayroso, 772 - Jaraguá Esquerdo
-

Fone 72-0300

Jaraguá do Súl- SC

-

Estado de Santa Catarina
Prefeitura M:unicil)al de Guaramirim

Decreto N° 04/93
Abre Crédito Suplementar no valor de CrS 25.000.000,00.
VictorKleine, PrefeitoMunicipal de Guaramírim, no uso de
suas atribuições.
Decreta:
Art. 1° -FicaabertoDillCrédito Suplementar no valer ele Cr$
25.000.000,00 (Vinte Cinco Milhões de Cruzeiros) para."
reforço nos Ítens Orçamentários abaixo descritos constantes
do OrçamentoMunicipal aprovado pela Lei n" 1610 de 29 de
dezembro de 1992.

• c

0304 - Setor deAgricultura, Pecuária e Psicultura
0414c705-20 11 - Manutenção das Atividades da Agricultura
3120 - Material de Consumo : Cr$
10.000.000,00
0601 - Setor de Educaç�o
0847235-2026 - Concessão de Bolsas de Estudos
3250 - Transferências a Pessoas Cr$
15.000.000,00 ,

Art. 2° - Os recursos para a cobertura do presente Crédito

Suplementar, provêm da anulação do Ítem abaixo relaciona
do .

.

9999 - Reserva de Contingência
99999992999 - reserva de contingência _

9999 - Reserva 'de Contingência · :
'

: e-s
f5.000.000,00
Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.-
Guaramirini', SC 21 de maio de 1993

Victor Kleine

Prefeito Municipal
Jair Tomelin

Secretário de Finanças

.��. CP Ofertas
- - _ _ -L

�...
'

.. ---....

_-��"t�:-:,;

-, _"':.,

o

··CORREIO

)

J

o

DO·POVO
Agora com SucursalRegional em

Guaramirim ..

Redação, circulação, classificados;
anúncios. tablôidespara terceiros.

f

o

CP mais perto dé você

Fone:. 73 .: 06'08.' .

)

2-8
'--\

,
,

Rua João Butschardt, 97. - anexo ao Hotel Butschardt

.
.

Guaramirim - 'Sarda Catarina

Caça - Pesca - Ca,mpi,ng - -Náutica - Esportes
Distríbuidor dos produtos:

Rossi - Tramontina
.

- Yannes - Penalty
Taurus -, Marinez - -Cobra - Umbra

CBE - Tokio - _Tupy - Kanxa

.

Baita - Grilon
_

- Hobby - ces

Preços super espeeiai§ a
. )

� J7i�ta ou a prazo·
Av. Mal. Deodoro, 583.

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

TRAMONTINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I Dicas de leitura I
PorMargit Wagner

A Linguagem das Flores

Livro.flor e perfume

U"I livro perfumado, com
poesias em homenagem � cada
tipo de flor e fotografias
belíssimas. Assim é A Lingua
gem das Flores, de Sheila

{'t Pick/es, uma excelente opção
para presentear sua namora

da 110 dia I2 de junho. A atri

buição de significado àsflores
começou na Antiguidade. Os

romanos homenageavam os

heróis com coroas de louros e

a mitologia grega relata a cri

ação de muitas flores. Os poe
tas sempre exaltaram as virtu

des das flores. e 110 época
,-

elisabetana começaram a es-

crever sobre seu significado,
mas foram os vitorianos que

transformaram em arte as

f:;oferendas deflores.Inspirados
em UIII livro chamado Le

Langage des Fleurs, escrito

pela francesa Madame de Ia

Tour, seguiam o novo código
rqoralcom omesmo entusiasmo

dedicado à construção das ci

dades e à decoração das casas.
A escolha da flor era. muito

importante, o mesmo aconte

cem/o com a maneira de

apresentá-Ia. Quando as flo
res estavam de cabeça paro
baixo, a intenção em o contrá
rio do que significavam. Assim,
tu lipas com os cau lespara ciml�
demonstravam a rejeição do

namorado. Quando afita esta

'a amarrada à esquerda, o sig
nificado referia-se a quem dava

as flores. Amarrada à direita,
referi t-se a quem recebia. Esta,

poroutro lado, sempre respon
dia usando a [lor - sobre ()

coração sixn(ficava amor, mas
10 cabelo aconselhava caule-

Impressa em llong Kong , a

obra foi trazida p(/ra o Brasil

pela J Ielhoratnentos.

iDh\RPE
_,�, "'RAÇÃO!ll1I DA MALHA

CORREiO 1)0 POVO =Jaraguà-du Sul, 29 de maio de 1993" .'-
....... "'," v..._' ...... .,oro. - .�.

7

E modelo a esposa do Conde. dono
.

sta história tem lugar no de grandes terrenos nas redonde- .

século XVI, durante uma guerra zas. Quando o Conde visita o

sangüinária. quando um grupo de mosteiro para admirar o quadro.
frades encontra um bebê entre as encontra-se com Marcelino e se

ruínas de algumas casas. Eles le- interessa por sua história a tal

vam o bebê ao mosteiro onde ponto de ver rro garoto o seu filho

doze frades cuidam dele. resol- que desapareceu na guerra. du

vendo com muito amor quase to- rante a qual sua primeira esposa

dos os seus problemas. Eles o morrera. Ele decide adotar

batizam comonomedeMarcelino. Marcelino. mas. entre o luxo e a

e o menino passa os primeiros riqueza da casa do Conde.

anos de sua vida cercado do amor Marcelino se sente triste e isola
c das atenções dos frades. do. Ademais, a segunda esposa
Marcelino agora tem seis anos e

' do Conde. sendo uma pessoa fria.

começa a sentir um forte desejo não conquistou o afetada criança.
de ter uma mãe. Enquanto isto. no que não a considera como a sua

mosteiro. um pintor está fazendo mãe ..•

um quadro de Jesus com a Vir-

gem Maria. O pintor tem como Você não pode deixar de ver!

Programação
Quinta27/05
20: 15 - China Sisters - 18 anos

Sexta 28/05
o

20: 15 - Marcelino Pão e Vinho

Sábado 29/05

20: 15 - Marcelino Pão e Vinho

22:00 - China Sistcrs - 18 anos

Domingo 30/05

20: 15 - Marcelino Pão e Vinho

Segunda - Sem programação
Terça - 01106

20: 15 - Marcelino Pão C Vinho

Quarta - 02/06

20: 15 - Marcelino Pão e Vinho

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081
Fone _-' 72 ...1862

Nataçãopara todas as
idades durante o ano inteiro.

Videomania
�

Por Bernardo Aguiar Jr.
Hobby Vitko

Jogos Patrióticos

*Aventura

o que você faria se

presenciasse um atentado
terrorista e tivessea chance
de tmpedir que o ptõr
-acontecesse. mesmo que
isso significasse matar um

homem? Harrinsan Ford
não teve nem tempo de

pensar nessa questão.
Simplesmenteagiu. Edeum
dia pro outro concebeu a

glória, virando um herói

para o público. Mas

também conheceu o in

ferno. se transformando
num alvo para terroristas

obcecados' por vingança.
pondo emperigo, inclusive
a vida da própria familia.
Agora. uma perguntinha
maisfácil: o que vocêfaria
se tivesse namão um thrtller
deação. elogiadissimopela
critica. capaz de deixa}'

qualquer um de olho na TV?
Se a resposta é "pegaria
correndo", você acabou de
achar o seu filme de hoje.
Duraçãode 120minutos.

dirigidoporPhillipNoyce.

\

li

�mß�fffiltpl]�
ESCOLA DE NATA(ÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Acidente dê trabaillo

dest�/J�t? estadual Operário fica' sem as
c�

pernas após explosão
J

Mladelo empresarial

ARGlé
Jaraguá do Sul - A empresa

Jaraguaense, Carroçarias ARGI

Ltda, será destacada neste final
de semana por um programa de

televisão, a nível estadual. A em

presa que atua no mercado de

implementos rodoviàrios a 21

anos, possui hoje WO funcionári
os e o diretor da empresa, Richard
Herrnann, tem planos de expan
são deparque fabril para este ano..

Hermannquerampliaremmais
1.000 m2 o espaço fisico da em

presa quehojeé de e.Oôüm" Com

isso, .espera ele, aumentar a pro
dução de 1 para 2 carrocerias por
dia. "Nós já produziamos duas

carrocerias por dia, mas com a

recessão do mercado a demanda
sofreu uma queda, mas agora o

quadro demonstra uma reação
positiva", disse Richard.

.

Ele declarou ainda que o nú
mero de caminhões vendidos du-

Parquefabril tia empresa no bairro Jaraguâ Esquerdo
o \

rante O ano passado igualou-se ao

registrado em 1960. "Com isso
tivemos uma queda no

faturamento de 92 que foi de US$

1,5 bilhão, mas ainda neste ano

estimamos um crescimento de
20%eesperamoschegar aUS$l,7
bilhão", afirmou entusiasmado.

Jaraguá do Sul > Na última

quarta-feira-tzö), uma explosão
na empresaWeg Motores, deixou
gravemente ferido o operário
Libert Krause, 34 anos. pai de
dois filhos - um de 14 é outro de 13

anos. O acidente aconteceu no

departamento de injeção de alu

-mínio, quando um cilindrode ni

trogênio, do sistema hidráulico de
uma injetora dê aluimínio, explo
diu. Libertperdeuuma das pernas

.

no instante da explosão.

cial à imprensa descrevendo o que
aconteceu, mas disse que as cau

sas do acidente ainda estão sendo

apuradas e que nunca ocorreu algo
similar na empresa. Segundo a

nota oficial da empresa o acidente
ocorreu após Libert abastecer o

compressor de gás.
O presidente do sindicato dos

metalúrgicos de Jaraguá do Sul,
Jair Mocinatti. disse que não tem f"l'
informações precisas a respeito

'

do acidente, mas segundo infor

mações que recebeu de dentro da

empresa outras duas pessoas so?\\,}).freram ferimentos leves. "Deacor!,J_J
do com as informações que rece

bemos o acidente foi causado por
uma falha do equipamento, mas
não são dados precisos", declarou
Mocinatti.

O sindicalista disse vai acom

panhar as investigações.

O operário foi conduzido ao

hospital São José de Jaraguá' do
Sul, onde teve a outra perna am
putada, constatando-se também
fratura craneâna. Ele está fora de

perigo edeve sairdaUTI - Unida
de de Terapia Intensiva - até o

final da semana.

A empresa distribuiu nóta ofi-

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municil)al de Jaraguá do Sul - SC

Secretaria de Planejamento
COMUNICADO

Ultimamente, o jaraguaense e o visitante que vem a nossa

cidade têm se deparado com uma imagem nada agradável:
deposição de entulhos e resíduos de construções, .demolições e

reformas, bem como de galhos de árvores, restos de podas e

sobras de capinação sobre as vias públicas, sem observância aos

dispositivos legais do Código de Posturas.
Diante do fato, a Secretaria de Planejamentô'vem a público

solicitar a colaboração dos munícipes para que tenhamos uma

Jaraguá do Sul mais limpa, humana e bela, buscando providen
ciar a remoção de taisentulhos, resíduos e detritos em curto prazo
e preferencialmente através de firmas particulares que prestam
tal serviço.

. Informa, outrossim, que a. prestação desse serviço pela
municipalidade deve ser requerido e pago pelo contribuinte,
conforme estabelece e lei Municipal 837/81 (e modificações
posteriores).

. ._.

Por último, esclarece que o não atendimentoaos preceitos
legais enseja a aplicação de penalidade aos infratrores, medida
esta que a municipalidade começará a colocar em prática daqui
a 30 dias ( trinta dias).

Jaraguâ tio Sul (SC), maio de 1993.

Qualidade de vida

c: (". t ...:t e t '.}".,'

8

·Ed. Isabelle
. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira

CONSTRUTORA E INCORPORADORA
.JARAGUA LTDA.

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

<.

-

4 aptos por andar (122m2
cada)
Vistapanorâmica,

.

piscina, play-ground,
churrasqueiras, salão de
jogos, salão de festas, 2
elevadores, água quente,
antenaparabólica,
portões eletrônicos.
* Financiamento

garantido pela CEF em

até 20 anos

*Poupança
supérfacilitada pela
Construtora &

Incorporadora Jaraguá

A)

�
1\ .ouenäeae
e c requinte
do metro

quadrado
·mais
económico
de Jaraguá

-

do Sul. �.

. '" CORREIO DO POVO - Jàrag!)á do Sul, 29 'de maio deJ993
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dr. Walter B. Falcone

Olho Clínico

Pronto Socorro
Em artigos anteriores relata

mos que oProntoSocorro{pS) em
toda instituição hospitalar é o

"tendão deAchiles", ou seja, onde
acontecem osmaioresproblemas:
agressões; descontentamentos;
setor qlle sempre dá prejuizo fi
nanceiro ao hospital; é o setor

fiais visadopelamídia. qllepare
ce desconhecer os problemas de

todoPS.

Para os médicos o desgaste
fisico, mental e profissional é

indubitável. Pormaiseducadoque
seja oprofissional de saúde. sem
pre acontece adentrar ao PS 11m

mall educado. Namaioria das ve
zes desabona oprofissionalmédi
co ou mesmo põe em risco SIW

integridade flsica. Isto leva a 11m

tremendo desgaste emocional do
médico. prejudicando o seu aten

dimentoposterior, com repercus
sõesgraves 110 relacionamentomé

dico-paciente.

Nos hospitais de cidades mai
ores. Rio ou São Paulo. existe 110

próprio PS lima unidade de polí
cia - uma mini delegacia - pois a
parte da medicina legal diz res

peito diretamente ao setor.polici- ,

ai. Como exemplos: estupro. bô
lead.os. brigas com lesões. morte
etc. Quando isto ocorre. já 110 ato

opolicialfaz sua fichapericial e
arrola testemunhas sefor o caso.

r
Em reunião ocorrida semana

passada os médicos plantonistas
unanimente deliberam que o pri
meiro tópico asersanadonoPS é

Õ item segurança, contando com

o apoio irrestrito da direção cli
nica e da presidência da Associ
açãoMédica.

Temos qlle terpolicial 24 110-
raspordiaparaproteger não só a

integridadeflsica dos que ali tra
balham comodos acompanhantes
dos pacientes.

Entramos com oficio 11(/ Câ
mara dos Vereadores. haja visto

já termosfeito contato verbal com
a presidência desta casa de leis e.

com ralguns vereadores. que de
ram o seu avalfavorável. Temos
que encontrar lima solução defi
nitiva pois acreditamos sera rei

vindicaçãojusta. Oll a Prefeitura
resolee, Oll a PolíciaMilitarsolu
cionat Como esta não dá para

I �

ficar.' -

sJ

Guaramirim -Aqualidadeda
banana produzida na região e no

estado deSantaCatarina,deacor
do com Lauro Fröhlich: "O fruto

que produzimos é bom. A

tecnologia aplicada no cultivo e

manutenção dos bananais acom

panha os padrões dos melhores

produtores mundiais. O grande
problema que o produtorbrasilei
ro enfrenta é o manuseio do pro
duto no pós-colheita. Esse traba
lho precisa de umaprimoramento
muito grande".

O produtor guaramirense dis
se ainda que os bananicultores

Qúalidade

Manuseio pós-colheita
é a grande dificuldade

estão perdendo espaço no merca
do externo em função deste traba
lho não estaratingindo a expecta
tiva desejada. "Os produtores de

Registro, SP desenvolveram téc
nicas que são utilizadaspelosmai
ores produtores do mundo, mas
esse trabalho deve demorar para
acontecer aqui", complementou
Lauro Fröhlich.

Segundo ele, aEpagri de Itajaí
construiu uma casa-modelo de

embalagem da banana para os

produtores do estado conhecerem
um processo moderno de trata

mento no pós-colheita.

Fröhlich:"Precisamos de um-trabalho demarketing"

CWIZARD
o AI I

'--
o M

Para quem deseja voar alto
Rua Preso Epitácio P�ssoa, 820

Fone (0473) 72-3497 -Jguá do Sul

Bananicultura

Alto custo deprodução
e mercado estacionado

Guaramirim -Os produtores
de banana da região estão enfren
tando uma situaçãodifícil. O alto

preço dos insumos e o mercado
estacionado tem sido amaior difi
culdade. Não há uma expectativa
em relação aoMercosul, pelo con
trário, existe hoje até retaliações
da Argentinaao produto brasilei
ro. O produtor Lauro Fröhlich, de
Guaramirim, disse que a manu

tenção dos bananais é possível
apenas com o "giro financeiro",
proporcionado pela venda do pro
duto no mercado interno:

Segundo Fröhlich, que expor
ta 50% de sua produção, neste

ano todos os produtores têm que

trabalhar no vermelho, se for dis
pensado o tratamento necessário
para se obter 'um produto, de 1 a

qualidade.
"Em recente encontro com pro

dutores do Mercosul, senti muita
frieza por parte dos produtores
dos países vizinhos, inclusive

com}penas um representante de
cada um e até sem nenhum, como
foi o caso do Uruguai Até o mo

mento me parece que não será
interessante para nós, brasilei

ros", disse Fröhlich.
Outro aspecto que precisa ser

atacado é a mídia:. elaborar uma

campanha demarketing para que
se elimine a imagem negativá da
banana.

AssisMareiel
/Kretzer

Advogado - OAB/SC 8643
A l'. MaL Deodoro tiaFouseca, 9.,

EdificioDinner, sala 07 - Centro - FOlie (0473) 71-2735
o 89251-701- Jaragl/á do Sul- Santa Catarina

.�""�lIDJ!JI1I:JI. U&ZI.:IO CALÇADÖS

Av. Mal. Deodoro, 600
Fones (0473) 72-0506 e 72-0605

o pezinho transadinho da cidade

GARANTA A PESSOA CERTA NA FUNÇÃO CERTA
O Profissional que sua empresa precisa.
Com a se�eção mais Profisslonal.

Marque uma visita da HUMANA.
Tercelrização exige responsabtüdade, E a melhor tecnologia.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 29 de maio de 1993

HUMANA ASSESSORIA EM RH
R. Henrique Sohn, s/n2
Próximo BO Doerlng
Fone (0473) 71-4311
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Mais de 1.500 alunos!ªtlßt�s P:9.�i-�>i.p���1:f\�c;t��=�ç�,p�*�ç����,>t?��:\{in:a � ,fiC.0U-

Ana Nagel vencej()guinhos ��::i�e�:���
Jaraguá do Sul- Durantes

os dias 20,21,22 e 23 destemês
a Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazerda Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul,
realizouos Il"JoguinhosAbertos
de Jaraguá do Sul, reunindo
mais de 1.500 alunos-atletas,
das várias

-

escolas e

agremiações existentes no

município.
Foram disputadas diversas

modalidades esportivas nas

categorias masculino e

feminino, onde pôde ser

avaliado o potencial de cada
.

jov�m atleta.

Ao final dos quatro dias de

competições foi premiada a

escola campeã dos Joguirihos
Abertos Municipais. O �hulo
ficou para aEscolaMunicipal

., [ .

de 10GFauAnaToweNa,gel. A
diretora da escola rec�beu o

troféudasmãos do pr1eito de
Jaraguádo Sul, Durvál Vasel,

-

durante a entrevista coletiva

comaimprensa, dia25 demaio.
Na avaliação do secretário

de Cultura, Esporte e Lazer,
. BalduínoRaulino.osjoguinhos
abertos é um evento que veio

para ficar. "Ós resultados
alcançados foram altamenté

positivosenopróximo ano, com
certeza, eles integrarão a

programação da secretaria",
disseBalduíno.

. Jaraguá do Sul - O Colégio .

Divina Providência obteve óti
mos resultados nos II Joguinhos
Abertos de Jaraguá do Sul:

3° lugar no Basquetebol, fe
, minino e masculino;

l° lugar no Futebol de Salão e
Voleibol feminino.

Há que ressaltar que a equipe
de Futebol de Salão obteve a

melhor defesa e omelhor ataque
da competição. Teve como des-

. taquesogoleiroJosé,ofixoJoneO
e o artilheiro Ga competição -

com 18 gols marcados em cinco

jogos -, agaroto Fábio Nazário.
O título veio de forma invicta.

.

\
Já a equipe de voleibol femi

ninb sagrou-se bi-campeã invic
ta dos Joguinhos Abertos de

Jaraguá do Sul: foram cinco jo
gos com vitórias consecutivas,
sem perder um único set sequer.

\�As-atletas bi-campeãs são: �

Liziana,
.

Sílvia, Thaisa,
Daniela B., Kelly, Rassele,

_--------------_.....'---_------------_" Andréa, Josiana P., Francielle,
JosianeR, Lucinéia eZuleica.A�
capitã foi Sílvia.. _
A equipe do Colégio Divina

Providência obteve o 3° lugar
nesta competição,' com apenas
uma derrota: um excelente lugar

\

pará a equipe, formada basica-

mente por atletas da equipe mi
nm.

A diretora da Escola-Ana Towe Nagel, quando" recebia o trofeu de campeã dos JoguinhosAbertos,
das mãos d0'Prefeito Durval Vasel

Classificação g-eral dos 11° JoguinhosAbertos De Jaragua do Sul

1° Lugar
2° Lugar
3° Lugar
4° Lugar
5° lugar
6° Lugar

Escola Municipal de 1° Grau Anna Towe Nagel
Colegio Estadual Abdon Batista

Colegio Divina Providencia

Colegio Estadual Jose Duarte Magalhaes
Colegio Estadual Holanda M. Gonçalves
Colegio Estadual Rolando H. Dornbusch

50 Pontos
37 Pontos
36 Pontos
29 Pontos
27 Pontos
26 'Pontos

Participe do 3° LeHão de Cavalos da Raça-Mangalarga, daABCCRM - Núcleo de Santa Catarina e

ajude aAPAE de Jaraguá do Sul.
Todo o valor arrecadado com os ingressos será revertido,à entidade. Também haverá o sorteio de um

�
.

potro, para quem estiver presente ao leilão.
Mais outro potro será leiloado, com o valor destinado para a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Jaraguá do Sul.

__________________________________-P_a-rt-ic-ip-e--�------�
\

�.�

Vá ao Leilão e ajude Q APRE

/

Tf'ansfof'me o seu BANI-iEIRO num ambiente V.I.P.
Visite a 7J(,;4;e'l()� - Z)e4úJn & z:>� e conheça as melhores

soluç'ões em 'reveStimentos ç�ramicos, meleis e Ió"uças .sanitári.9so Sdicite um pré-orçamento pelo
telefene: 71 4411 ou venha conheceI" pessoalme:,te nossas instalações: R. Rei no-Ido Ra u,787 ./...."""'......

10
."

CORREIO 00 rovo - Jaraguá.de Sul, 29 de maio-de HJ,93
� \. ... !, "".;.._, �: lo" •
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Juventus joga contra
Marcílio no domingo

Jaraguá do Sul - O Grêmio

Esportivo Juventus estréia na

segunda fase do Campeonato
Catarinense, neste domingo,
jogando em casa com o time do
Marcílio Dias, de Itajaí. A torcida
deve lotar o estádio JoãoMarcatto.
Pelomenoséo queespera adireção
do clube que já reajustou o valor
dos ingressos para o jogo deste

domingo.
A comissão técnica apresentou

um levantamento da primeira
fase do certame, avaliando o

desempenho de. cada atleta. O

ponteiro Ricardo foi o jogador
que mais atuou em partidas do
Juventus (25), e que por mais

tempo permaneceu em campo -

ao todo foram 2.250 minutos de

Jogo.
Nesta fase o Juventus enfrenta

os outros três integrantes do

quadrangularsecundário, emjogos
de ida e volta. Mais do que nunca
as vitórias dentro de seu estádio se

fazem importantes para obter a

classificação.
O técnico Picolé cumpriu sua

promessa de classificar a equipe
no quadrangular secundário.

Primeirona

Guaramlrím - Prossegue
neste final de semana o

Campeonato Varzeano de

Guaramirim, com mais oito

jogos. As partidas. serão

realizadas em três estádios: o
municipal João Butschardt, o
Henrique Bernardi e do Avaí.
Os melhores jogos são

Cruzeiro x Camarões- e Weg
Metalúrgica x Barro Branco.

Os líderes devemmanter as

suas posições, caso sejaseguida
a lógica dos resultados.

5a rodada do
Varzeano de
Guaramirim

Domingo
Local: Estádio Henrique Bernardi
·8h 30min. - Uniêo x Esporting
10h 30mino - Caixa O'Água x Barrinho

Local: tstádio Municipal João
Butschadt-

8h3Omin.-Weg Metalúrgica x-Barro
Branco
10h3O mino - Beira Rio x Aval
13h3Omin. - Cruzeiro x CamarOes
15h3Omin. - Rebas x La de Cima

Local: Estádio do Avaí
13h 30 mino - Veterano x Cruzeirinho
15 h. 30 mino - Juventus x Ferroviário.

,

Ricardofoi ojogador que mais atuou: 2.250 minutos

Returno inicia neste sábado
Jaraguá do Sul- Inicia já neste

final de semana o segundo turno

do campeonato da 1 a Divisão e

Aspirantes da Liga Jaraguaense
de Futebol. Só dois jogos
acontecem no sábado; os demais

"

serão realizadosnodomingo, agora
todos em novo horário. Os

Aspirantes jogam sempre às
13h30min e a I a Divisão de
amadores inicia seus jogos às
15h30min,

Duas equipes entramno returno
com a posição garantida no quad

�rangUlar final do campeonato:
Estrella, campeã do primeiro turno
e Amizade, vice. Nos Aspirantes o
Amizade também carimbou o

passaporte para a fase final do

certame, juntamente com o time do

Botafogo, da Ban-a do Rio Cerro.

la Rodada do r Turno

la Divisão As irantes

• A CENTERSOM
JÁ VEIO

NA FOTO O SR. PAULO LUIZ SCHULTZ,
PROPRlETÁRIODA CENTERSOM, UMADAS
EMPRESAS MAIS CONCEITUADAS NA
LINHA DE CDs, DISCOS E FITAS DA

CIDADÉ, ASSINANDO O CONTRATO DE

AQUISIÇÃODE UMA LOJA NO JARAGUÁ
SHOPPING SUL AO LADO DE LUIZ

MÁRIO GOMES, GERENTE COMERCIAL E

NORECI SEDERS, ASSESSOR COMERCIAL
DA PAJOSTCONSTRUÇÕES LTIJA

A SUA LOJA QUANDO VEM?
PLANTÃO NO LOCAL

qUA MARINA FRUNTUOSO (AO LADC DA COZINHA DO SESI).
INCLUSIVE AOS SÁBADOS. DOMINGOS E FERIADOS.

I
-

_. '

s �FONES 71-2357

_l'_!��. 12-3229
.

' �
.

.-
-

I

CONSTRUÇÃO
___

• E VENDAS

="'"11--, Il!A-m1�_._._-- - -�-_." ... - -
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Sábado - 15:30 mino
Malwice x João Pessoa
Estádio do Malwice

Sábado - 13:3Q
Mahvice x João Pessoa
Estádio do Malwice

Juventus x Alvorada
Estádio João Marcatto

Juventus x Alvorada
Estádio João Marcatto

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA.

PROJETOS, CONSTRUÇÃO,OECORAÇÃO,VENOAS OE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541- Fone: 1232à 2

Domingo - 15:30 mino

Amizade x Aliança
Estádio Henrique Bernardi

Domingo - 13h 30 mino
Ámizade x Aliança
Estádio Henrique Bernardi

Guarani x Cruz de Malta
Estádio Guarani

Guarani x Cruz de Malta
Estádio do Guarani

"
� ) II

Estrella x Caxias
Estádio do Estrella

Estrella x Caxias

Estádio do Estrella
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SEMINARIODA LUZ

Seicho-No-Ie significa "Lar do Progredir Infinito". É um

ensinamento filosófico-religioso, iniciado no Japão em lOdemarço de

1930, pelo prof. Masaharu Taniguchi.
É um ensinamento de revolução da consciência e, quando 0COlTe

essa mudança na mente das pessoas, transforma-se automaticamen
te a estrutura social e o sistema econômico.

Para o despertar da verdade: "Homem, Filho de Deus" e

conscientizar que o ambiente e as circunstâncias são reflexos da

mente, será realizado o Seminário da Luz no dia 20 de junho de 1993,
das 9:00 às 16:30 horas no Liga Sociedade Joenvilense, sito à rua

Jaguaruna n" 100, Centro, Joinville, SC, orientado pelo Preletor da
Sede Intemacional Yoshio Mukai.

O Seminário da Luz constitui o cerne doMovimento de Iluminação
da Humanidade e é o evento mais importante a nível regional, para o
qual está

prevista a participação de 3.000 pessoas.
Maiores informações: Assessoria de Impresa, Paulo Seichisti

Saita.
Fone (O 11) 578-8399, SãoPaulo, SP.

WIESTINVESTEEMQUALIDADE

O grupo Wiest, com indústrias em Joinville e Jaraguá do Sul
atendendo principalmente à indústria automobilística, respondeu
rapidamente à sensível recuperação do mercado de reposição e

também das encomendas das montadoras, retomando seus investi
mentos.

Visando o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade
dos seus produtos, aMetalúrgica JoãoWiest e a Simesc já encomen

daram da Europa novasmáquinas e equiparàentos que devem chegar
já no segundo semestre.

Controlado .pela Wiest Administração e Participações, o grupo
produz escapamentos para autoveículos, longarinas para chassis de
caminhões e ônibus, tubos de aço, eixos de caminhões, perfilados,
peças engenheiradas, além de distribuir aço para todo o país.

JamiroWiest, diretor-presidente do grupo, acredita em um cresci
mento em tomo de 30% este ano, com um faturamento de US$ 50
milhões.

Controlar efiscalizar o crescimento

A Celesc fez cerca de 300 novas ligações residenciais de luz em
_ Jaraguá do Sul, nos meses de fevereiro, março e abrit:.

Somente nos dias 17, 18, 1ge20 demaioforamrealizadas23novas

ligações.
Isto significa que somaram-se à atual ocupação de imóveis em

Jaraguá do Sul mais de três centenas de famílias, de fevereiro até

agora, de acordo-com a Celesc.
Neste sentido, a Secretaria do Planejamento vai exercer um con

trole, a partir de visitação a todos os novos ocupantes de imóveis,
com base nos dados apresentados pela Celesc.

A preocupação é evitar a improvisação do desenvolvimento de

construções, dentro dos novos conceitos urbanísticos preconiza
dos e praticados

pela administração de Durval Vasel.

(J

reajuste
Também ficou acertado no

dissidio que haverão

antecipações salariais todos os

meses e essas deverão atingir 65%
da inflação do mês anterior. No
fechamento do quadrimestre esses

saldos deverão ser fechados, no

sentido de cobrir os 100% de

inflação do período, para todas as

faixas salariais.

Jaraguá do Sul - Os milhões, com a novidade,
trabalhadores das indústrias do segundo o presidente Lauro

vestuário de Jaraguá do Sul, vão Siebert, de que foi acertado um

receber 63,83% de reajuste sobre salário de admissão. "Agora
os salários deabril, nomêsdemaio. todas as pessoas que estiverem
Este foi o resultado da negociação em período de experiência, não
salarial do dissídio coletivo da poderão receber menos que este

categoria, conforme anunciou o salário que é de Cr$4.355.000,OO",
sindicato. Este índice representa disse Siebert,
o INPC integral de maio de 92 à O sindicalista disse de que este

abril de 93. De acordo com os é o maior salário de toda a região
dirigentes sindicais , do último entre as demais classes operárias.
quadrimestre ficou um saldoi de Ele lembrou que este piso salarial

�6,03%, sobre o qual foi se estende por toda a base terri
adicionado um aumento real de torial do sindicato, que abrange
5%, totalizando os 63,83%. os municípios de Jaraguá do Sul,

Entre os pontos acordados no Massaranduba, Pomerode,
dissídio, mantiveram-se todas as Corupá, Schroeder e Guararnirim.
clausulas sociais. O novo salário Ao todo são aproximadamente
normative (piso), será de Cr$ 6,7 14mil trabalhadores.

Siebert declarou ainda de que a

negociação começou tarde e por
isso o sindicato entrou com o

pedido de dissídio coletivo para
que se garantisse a data base da

categoria. O motivo do atraso,
entre outros fatores, foi a eleição
para presidência do sindicato que
aconteceu no mês de abril.

, o CORREIO DO POVO,
completa 74 anos, mas quem

recebe presente évocê.
A partir de oqoro, você

anuncia no CP CLASI�ICADOS,
gratuitamente. Ligue para o

fone 72-3363 em Jaraguá ou

73-0608 em Guaramirim, e
faça um bo'm neqóclo."

AQUI VOCÊ ENCONTRA TUDO O QUE PRECISA·
COM A QUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

E AS MELHORES CONDiÇÕES DE PAGA'MENTO.
.MÓVEIS
• ELETRODOMÉSTICOS
• BRINQUEDOS
• TECIDOS /CONFECÇÕES

É HORA DE ABASTECER A CÂSA
SEM ESVAZIAR O BOLSO.

NOS SUPERMERCADOS
BREITHAUPT

TODOS OS DIAS VOCÊ ENCONTRA
PRODUTOS DE ÓTIMA QUALIDADE
COM PREÇOS SUPER ESPECIAIS
E EXCELENTE ATENDIMENTO .

VENHA CONFERIR!

.FERRAGENS

.MAT. DE CONSTRUÇÃO

.PNF;US

.DECORAÇÃO

..

--_---"- -- - -
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