
Efluen�es gososos

Moradores
reclamam
de poluição
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Dólar
Paralelo

Compra(12/6) Cr$49.500,OO
Venda(l2l6) Cr$50.500,OO
Fonte: HF Assessona

Turismo

Compra( 1216) Cr$48.800,OO
Venda(l2l6). Cr$50.000,OO
Fonte: BB

Comercial

COmpra(I216) Cr$46.152,OO
Venda. (l2/6) Cr$46.224,OO
Fonte: BB

TR
12/5a 12/6 29,88%
13/5,a 13/6 ./. 28,33%
URR
Dia 11/6 Cr$27.350,81
Dia 14/6 Cr$ 27.684,58
Mês Cr$ 25.126,35
Poupança
Índicep/14/6 27 ,4248%
CUS

.

Engenheiros.....Cr$8.412.925,42
Salário mfnimo
Fevereiro .... , Cr$I.250.100,oo
Março/Abril Cr$I.709.400,OO
Maio/Junho Cr$3.303.300,OO

Nacion� Visa·

o único que quanto
mais você usa, .

menos anuidade
você paga. ;
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.

WhDAMAlHA

AnoLXXV e-s 10.0pO,00Jaraguä do Sul, 12 de junho de 1993

Grevistas, mesmo empequeno número.fizeram umapasseata pelas ruas centrais de Jaraguá do Sul. Movimento não repercutiu

Menos de 5% dos servidores aderiram Inocente

F
'.

d Memórias de
racassaagreve o

122 dias de

Sinsep em Jaraguá horrores
DOIS rapazes presos

durante 122 dias foram �

libertados na semana

passada por decisão judi
cial. porque foram
considerados inocentes.
Um deles, Fábio Marcelo
Kurth, revelou alguns'
horrores da prisão.

Página 9

Poucos servidores participaram da

públicos de Jaraguá do Sul manifestação que constou
aderiram ao movimento de de passeata pelas ruas

paralisação de um día.> centraís da cidade.

deflagrado na última

quarta-feira, 9, pelo
sindicato da categoria.
Segundo os sindicalistas,
cerca de oitenta pessoas

serviço público ficou

paralisado. Os servidores

que não aderiram ao

movimento fizeram críticas
ao sindiéato e querem saber
o que é feito com o dinheiro
das contribuições.

A pr<: feitura afirma que
42 foi o número de pessoas
que faltaram ao trabalho,
mas que nenhum setor do Página 4

FONE (0473)76-3200

...... -..\�/-
O algoda(llon�a vida.! ;, (i'" '\

c �

)
�� FAX (0473) 76-0304
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saudade". O passado só é importantese o seu tempo foi

bem empregado.

Barão de Itapocu

, .

oE precisomais que U11la cadeia

Confira a história :J
Há 72 anos

- Em 1921, era tempo de futebol: no
campo do Sanson jogavam" os

seguintes quadros - Teutônia - Voss,
Roberto, Maier, Emílio, Antonio.
Max, Paulo, Lico, Jorge, Ernesto e

José - Catharinense - Valente,
Rubini, Satter, Arthur, Erich, Juliano,
Hilário, Sansen e Faustino. Ganhava
o "Teutônia" por 1 x O. Deveria ser

o campo onde-existia a antiga olaria
na rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira,

- Em 1923, reclamava-se da Rede
Ferroviária SP-RG um novo

aramzém, evitando as mercadorias
ficarem a mercê, não rara vezes,
estragando ao léu.

.

'- Á. Intendência Distrital de Jaraguá
multava o motorista Hartwig por
andar com o seu automóvel, ai noite,
sem luz. E a imprensa dizia: "Dizem
as más 'línguas que isso não foi mais
do que um avise à Empresa de Luz
e Força de Jaraguá, que também
gosta. de vez em quando, nos deixar
às escuras ...

"

quase defronte da atual empresa
Famac e-a antiga residência de Mário
Tavares.

- Bernardo Karsten vendia junta de
boie uma carroça e Guilherme
(Wilhelm) Walther vendia um

alambique e canos de sua propriedade
(hoje a' Arweg), na rua 12, nesta
cidade -a antiga cervejaria, a segunda
de Jaraguá.

Há 50 anos
.

- Em 1943, em 29 de maio, circulava
na cidade de Blumenau, o primeiro
número de A NAÇÃO, sob a

oriel)tação de Honorato Tomelin,
diretor do semanário jaraguaense
CORREIO DO POVO e seu

pr9prietário. João Cre�po, o

redator cl!!llprimentava em nome de
todos os Integrwltes e colaboradores,
desejando prosperidade ao novel
órgão de imprensa catarinense.

- A Comissi ()Nacional doGasogênio
baixava resolução determinando que
nenhum aparelho de gasogênio

fabricado para uso próprio seria
licenciado sem que o interessado
exibisse à comissão, docúmentos que
provassem a oficina em que foi
fabricado o aparelho, o "croquis"
com a especificação ól) material

empregado no fabrico e a declaração
de que o aparelho seria intransfedvel.
- O Interventor Federal no estado
informava que o DOPS estava
tomando todas as providências para
exibir no Rio, em Julho, o "museu
nazista", constante de material de

propaganda apreendida aos nazistas
em nosso estado.

Há 10 anos
- Em 1983, a Adjorl-SC - Associação
dos Jomais do Interior de Santa
Catarina, realizava em 11-06-83, no
Hotel Marambaia, em Bahleário
Canlboriú uma AGO, que tinha por
finalidade o reestudo da realização do
IVCongresso Brasileiro de Jomais do
Interior; em Santa Catarina, mais
precisamente em Balneário
Canlboriú. Estavanl presentes o sr.

Nivaldo Carazzone, dr. Mário
Gusmão e Luiz Pauletti, Presidente,
Presidelite de Honra e Secretário
Geral, respectivamente, �a

.

Associação Brasileira de Jomais do
Interior.

_

.

- Realizava-se a V Gincana
Reacreativa CulturáI
Champagnat e .vencia- a

Cogmau's: Geninho, CÚltia, Hélcio,
Herivelto, Gilmar, Solange, Evandro,
Kiko, Cal, Lígia, Marise, Adauto,
Baca, Beto, Anete, Luís, Dalton,
Dahnir, Luís Paulo, .Niki, Vergínia,
Geraldo, Jwnes, Moka, Agostinho,
Ronaldo, Denise, Lico, Airton, César, l�Mário e Rose. ti!

Alta Tec�ologia
em matérias-primas
para alimentos

FOlle: (0473) 71-2277 � Jaraguá do Sul- SC

.0.\
-,

OVIa/os revelados pelo rapa:
que esteve preso por 122 dias

inocentemente, Fábio Marcelo Kurth,
21 anos. revelam que a deficiência do

sistema judieiãrio não se resume em

melhores condições de trabalho para
as policias Civii e Militar de Jllrag';fl
do Sul

As revelações de Fábio dão conta

de que a sauaçâa atual no municiplo
1100 difere tio contexto Nacional e
confirmam a triste realidade de que II

sistema presidiário clllltribui, 1100 par«
o recuperação dos delinquentes mas

sim para a sua degradação total:
Em Jaraguâ tio Sul. como nas

grollt/es cidades dopais. existem gTllpo.v
depresidiários intemos que comandam
a vida lia cadela, obrigam/o tIS mais

"fracos" a se submeter asmais diversas
JlIlmilllOções. como se fossem eles tIS

donos da lei e tudo isso com uma

aparente conivência das autoridades.
diretamense /iglu/aç à cadeia pública

A lei do silêncio, sob pena de

represálias ainda maiores; as brigas:
submissões e os horrores relaltlt/os pelo
rapazpreso injustamente, por certo serão
objeto de investigação tio Juiz tia

Comarca. autoridade competente e

represelatante fiel da lei:

Entretanto fica uma Illh·it/a quant«
ao abuso de poder das autoridades 1/<
escalões inferiores que se colocam na

condição de imposuores de suas idéias,

jll/galldo como cII/patlll.ç qualquer ,11m
que venh a a ser envolvido,
involuntariamente 0/1 não, em sauaçõés
confrontanies 'à jlLwiça,

O trabalho policio! fica sériamente
abalado com a conduta inescmpulosa
de II/gIIIILV agentes policiais. i: preciso
que haja mais responsabilidade e

consciência por pane destas pessoas,
para que nã» seprocure canwlhos curtos

para resolver casos e prender
contraventores. sob pena de allllientar o·
descrédito tio sis/enUl.

A ja TURMA DA
ESCOLA .,TÉCNI
CA "SÃOLUÍS'"

,

Esta é mais uma foto que nos remeteu o

Irmão Evaristo - um dos cinco irmãos
maristas - que, pelos seus serviços pres
tados ao ensino. a Câmara Municipal de
Vereadores de Jaraguá do Sul outorgou o
título de CIDADÃOHONORÁRIO DE
JARAGUÁ DO SUL.

Oportunamente voltaremos 'a enfocar
este capímlb, em que os senhores vere

adores quiseram de forma singela reco

nhecer méritos aos educadores
jaraguaenses.
Se a primeira aula do curso técnico de
comércio foi uma experiência, em 1957
ela dava os seus primeiros .fiutos com a

formatura da PRIMEIRA TURMA DE
CONTADORANDOS DA ESCOLA

. TÉCNICA DE COMÉRCIO "SÃO
LUÍS".
E como profe.ssor iniciaria o seu

paraninfo uma longa carreira de
dezenove WIOS na 'Escola Técnica e mais'

quatro anos na FACULDADE DE ES
TuDos SOCIAIS, da FERJ ::--Fundação
Educaciona I Regional Jaraguaense, hoje
em ampla expansão.
O flagrante mostra o momento solene.
do juramento que era conduzido pelo
fomlando PAULO MORETII, sob as

vistas da assistência que se comprimia no
Salão Cristo Rei, aeompanhado pela
mesa dos trabalhos, no palco, onde se

vêem junto do.microfone u inllão marista
conduzindo o cerimoniale, 'sentados,da
e para a d o professor Dr. Osny Cubas

D'Aquino, o contador Sérgio Thomsen,
o técnico contabilista Rolwldo Jalmke,
já falecido, o Pastor Karl Gehring, da
Comunidade Evangélica Luterwla-Cen
tro, o sr. João Verbinnen, representante'
do prefeito Waldcmar Gnlbba, o econo

mista e contador Eugênio Victor
Schmöckel - paraninfo da turma que

CORREIO DO POVO
Fundado em 10demaio 1919 - DiretorGeral: EugênioVictorSChmöckeÇJorn. DRT/SC 729, Dir. Empr, nO 20- Diretor
Administrativo: Francisco Alves - RepórterRegional: MarcialMurara - Repórter: Yvone A. S. Gonçalves (ORT/SC
219) - Redação, administração e publicidade: Av. Mal Deodoro, 122, 1° andar- CEP 8925.1-700/Caixa P?�taI19-
CEP89251 - 970 -Jaraguá do Sul- Fone (0473) 72-3363 Fax: (0473) 71-0091 - SucursalRegional Guaramtrlm: Rua
Joao Butseharclt nO 67 - Fone: 73-0608 - Diagramação: Jaime de Borba ORT/SC 32 - Composição: Darion
Decleverson Adriano Trentini e Irma Pereira - Arte final: Arialves Laus - Fotolitos: Cesar Junkes - Diagramação,
Composião � laser e Fotolito: CORREIO DO POVO - Impressão: Jornal de Santa Catarin�. Associ�do a�djori e

. Abrajori, Os artigosassinados nao refletem a opiniao do jornal. Circula na microrregiao da Amvalt e emmais 93Cidades
do Estado, Pais e Exterior.

Reminiscências

tinlta como tinha' como lema "TRIUN
FA PELA CONSTÂNCIA" -

, o diretor
da Escola Técnica de Comércio "São

Luís", Irmão Evaristo, o Vigário da
Paróquiade SãoSebastião - PadreOrlando
dos Passos Kleis, o presidente da Câmara
de Vereadores de Jaraguá do Sul, verea
dor João Lúcio da CoSta; o professor dr.
MuriUo Barreto de Azevedo, o industrial
e químico industrial, dr. Raimundo
Emmendoerfer e o futuro capitão do

Exército Nacional - Manoel Lopes.
Seguindo o lema "TRIUNFA PELA
CONSTÂNCIA" e o juranlento profe
rido na noite de 14-12-1957 e das

homenagens prestadas ao Inspetor Fe
deral .de Ensino, o Coletor da Exatoria
Federai de Jaraguá do Sul - Altino Perei
ra, e dos maristas Inllão Luís, todos
tiveram uma excelente seqüência pro
fissional, a saber: ALTINO BERTOLI é
comerciante estabelecido em Joaçaba;
CLÁUDIO TOMAS�LLI, professor,
coletor estadual e ·empresário no íllUni

cípio de Schroeder (já falecido); CURT
JANSSEN, industrial em Piraooiraba (já
falecido); EDGAR WINTER seguiu
carreira de advogado e juiz de menores,
em CuritibaPR; FREDERICO
GUENTHER, contabilista e coletor es

tadual em (}uaraniirim (já falecido);.

GERHARD LESSMANN é empresário,
diretor da LUIZ KIENEN; HONÓRIO
TOMELIN seguiu a carreira de advoga
do e é diretor de uma Faculdade de

Economia, em Belo Hori�onte-MG;
IRIO PIAZERA, enlpresário; JOACHIM
JQESTING seguiu carreira de Direito,
foi promotor de justiça e juiz de direito,
já aposentado; LUCIANO DEMARCHI,
professor e ex-prefeito' interino de

Jaraguá do Sul; I.:;INO VOIGT, advogado
com banca em Blumenau; PAULO
MORETTI (orador da tunua), secretá
rio e professor dos CoI. São Luís eDivina
Providência, membro da UCRE, ex-dir.
do Colégio Cajurll e atual diretor admi
nistrativo da PUC - Pontificia Univer
sidade Católica do' Paraná, em São José
dos Pinhais " um homem comi<> pOucos
aentênder alíngua portuguêsa- OSÓ�O
JOSÉ SCHREINER destacou"se como

comentarista e locutor de Rádio, residin
doemCuritibaPR; VICTORHOERNER,
contabilista com escritório contábil e

TEREZINHA BÉRTOLI, casada com q
. dr. Reinoldo Murara, além da adminis

tração familiar, diplomou-se em Direi"'
to, exercendo a advogacia, junto com o·

esposo e o filho. Como se vê uma turma

pra_ não botar defeito.
Fritz von Jaraguá - 06193

Há 70 anos
- Vcltâncio da Silva Porto, escrivão
do Juizo de Paz e Oficial do Registro
do Distrito de Jaraguá, 2° da Comarca
de Joinville, publicava proclamas
para casamento: n° 17 - João José
Alves e Polsoheria da Costa; n° 18 -

Paulo Franzner e Margarida
Rammes;

.

n° 19 - Rodolfo Carlos
Emílio Lange e Frieda Zils; n" 20'
Adolpho Frederico Ferdinando
Guilherme Bramigk e Emília Behling;
n? 21 - Ignácio Schlindwein e Alma
Heise e nO 22 -- Leopoldo Rahn e

Emma Selke,

CORRE�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Duas escolas e um çql$_gjp. foram benefíciados

Secretaria de educação
Matutando .

-Egon L. Jagnow

Sem Nota Fiscal,
sem sapatos e sem Impostos

• •

repassa mtus recursos
Há alguns dias, um amigo meu veio queixar-se do par de

sapatos que comprará há menos de um mês e que, segundo ele,
usara, no máximo, oito dias. Apesar destes não lhe terem dado
calos nos pés, lhe furaram o bolso. Custaram caro, mas depois
destes poucos dias de uso estavam "em tiras". ( Meninos, eu
." )VI ...

Comentando sobre o direito de Poder pedir ressarcimento do

prejuízo, Wll direito que o Código do Consumidor lhe assegura,
me disse: Pois é, sabe que nem tenho nota fiscal, pois o cara

quando a pedi me disse que, neste caso, o preço seria outro."
É ... Meu amigo que pensou ter levado vantagem entrou numa

fria. Foi lesado e ajudou a lesar. Como? Eu explico.
Foi lesado pois, ao querer pleitear a subtituição da mercadoria

ou � reembolso do dinheiro, sem a nota fiscal, não terá como \

comprovar que ele a comprou em tallugar e em tal data. Ficou
no prejuízo.

Ajudou a lesar, pois o comerciante que, alegadamente, lhe
proporcionava um desconto extra, a título de não incluir o valor
do imposto no preço da mercadoria, estava com isto ajudando a

lesar os cofres públicos.
Aliás, este é um truque muito usado por determinados

comerciantes quando alguém lhes pede a nota fiscal. Negar a
nota não podem. É crime fiscal. O jeito então é procurar demover
o consumidor do intento dê levar a nota fiscal, assustando-o com
um neces sário acréscimo no preço da mercadoria.

Esquecem-se, contudo, estes comerciantes (se é que dá para
chamá-los assim!) e não o sabem a maioria dos consumidores

que o preço fornecido pelos primeiros deve ter incluído o

imposto a ser pago pelo consumidor. Nenhum abatimento, a

título de não fornecer .nota fiscal, podem oferecer. também é
crime fiscal. O consumidor jamais deve ser convivente. Senão
acontecer como �nõ caso do meu amigo: ele sem sapatos e o

governo sem os impostos.
O único que ri à toa nesta história é esse comerciante.
Isso dá o que pensar.
Para cada 1 (um) cruz�iro pago no IR pessoa jurídica

- (empresas) 1, I cruzeiros são sonegados. No caso das pessoas
-

físicas a sonegação é de 0,5 cruzeiro. (Dados do MF). Será que
algo não precisa mudar?

Jaraguá do Sul - As
escolas da região daAmvali
voltaram a

'

ser alvo de

repasse de recursos

oriundos do Governo do

Estado, através do deputado
estadual Udo Wagner e do
Secretário do Educação,
Paulo Roberto Bauer. Os

recursos da ordem de Cr$
8,3 bílhões chegaram em

forma de ordens de serviço
para reformas e ampliações
de escolas de Guraramirfn,
Massaranduba e Jaraguá
doSul
Em Guraramirim, Cr$

2.388.073.998,00, foram

repassados para a escola
básica Almiran te

Tamandaré,' que serão

aplicados na reforma e

construção de duas novas

salas e um muro. Outro

educandário do município,
a escola básica São José,
do bairro Rio Branco, recebe
mais de Cr$ 573,9 milhões

para construção de uma

quadra de esportes.
Outra quadra de esportes

será construída na escola
básica Alvíno Tribess, de

Jaraguá do Sul, que recebe

Cr$ 884.824,629,00,
também para a reforma da

instalação elétrica.

Deputado UdoWagner, trazendo mais recursos

Em Massaranduba o

colégio estadual General
Róndon recebeu da
Secretaria de Educação,
recursos da ordem de Cr$

2,7 bilhões de cruzeíros.
Este dinheiro será utilizado

para executar obras de
reforma geral do prédio do

colégíor

Jaraguä Merece Este Empreendilßento.
ResidenCial

I

CONDOMfNIO A PRECO DE CUSTO
,

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

CONSTRUTORA: RESERVAS PARA AQUISiÇÃO:
-c,

I ENGETEC CREC/934-J

ESPAC..D MERTO A Imobiliária - Eng. Civil FONE 72-2679

Av. Trompowsky, 165 ENGETEC
Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 285

Florianópolis - SC .

_ "Jaraguádo Sul - SC

....--.....--
CO'RREtOD0. POVO ':�â'i::agtthlo Sul,.l��é i"Ílh�I��1.99�>:e

.
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«Fracassa a greve dos servidores
JaraguádoSul-o sindicato

dos servidofes públicos
municipais de .Jaraguá do Sul,
realizou uma manífestação ria
qurta-teíra. 09, vespera de
feriado. conforme oprogramado
durante a semana. O
movimento nãochegou a reunir
5% dos 1.800 servidores e

nenhum setor do serviço
público foi prejudicado.

Pelos números do sindicato
80 pessoas participaram do
movimento. que foi marcado

por uma passeata pelas ruas
centrais da cidade. Luiz Cezar
Schorner , presidente do

sindicato, disse que o número
de adesões só não foi maior.
em funçãodapressão feitapela
prefeitura ameaçando de
demissão aqueles que
aderissem nó movimento.

O assessor de Imprensa da
prefeitura. AderbaI
Machado.esttmou que aproxi
madamente 40 servidores

Iv

aderiram a greve, pelos
números apurados em cada
secretaria. "Apenas quatro
pessoas faltaram na secretaria
de obras e que atuam como

serventes, Na área de educação
as aulas não foram

ínterrompídas houve casos
'

isolados ern escolas onde
tentou-se tirarprofessores das
salas- de aula, mas os quals
foram substituídos
imediatamente. sem prejuízo
para os alunos. Na área de
saúde, somente houve. unia
falta".

Ele disse ainda que num

uníverso de 1800 servidores o

número de faltantes foi o nor-,

mal de umdia de trabalho. que
pode acontecer por vários

motivos. que até nem sejam
para movimentos grevistas.
"Neste tipo de movimento os

promotores correm um risco

perígosoque é o de se perceber
que as pessoas envolvidas não
fazem falta ao serviço".

Sindicato sem legitimidade
Grande parte dos

servidores públicos se

questionavam na tarde da

quarta-feira. 09. pelos fato
de que só agora o sindicato
da clssse resolveu
manifestar-se sobre os

pontos colocados em pauta
no início deste ano. Adejair
Balsanellí, funcionário de
prefeitua a 16 anos disse

que o movimento não tem
sentido e que se trata de

vingança política. Segundo
ele "o tempo de nova

, asmínístraçäo ainda é curto
e' devertamos. esperar
primeiro pelo plano de
carreira que está sendo
elaborado para depois sim
discutiro quenãoestá certo". ,

Balsanelli afirmou que o

sindicato não
.

tem

legitimidade para
representar a categoria por
que nas assembléias
realizadas são reunidos

pouquíssimos servidores e

as determinações tomam

proproções nãoverdadeiras.
Além dele outrosa

funcionários da prefeitura
de -Jaraguá do Sul. que
preferem não ser

identificados, se dizem
descontentescomo trabalho
do sindicato. "Até hoje só
vimos ser descontadas as

contribuições para o

sindicato, mas nada
recebemos entroca, como

,

ocorre em outros sindicatos
da cidade", disse uma

04

funcíongrta," com 8 anos de
casa.

Outro' ponto levantado

pelos servidores insatisfeitos
com o política sindical
adotada, refere-se ao tempo
em que se procuyrou fazer a

manífestaçäo. "Porque esta

paralização não foi feita no

ano �ssada quando os

índices inflacionários não
eram repassados aos

servidores. A defasagem que
temos hoje é por causa dos
aumentos Cque foram
deixados de ser repassados
na administração anterior",
disse outro servidor do

município.
Os servidoresmais antigos

também fizeram, uma

avaliação comparativa entre
a administrasção anterior
com os primeiros meses do

novogovemo. As notas dadas
àgestão de IvoKonell, ficaram
abaixo de 4, enquanto que
as de Vasel foram unãnines:
9.
De acordo com os

depoimentos dadosa pelos
servidores, na administração
de Ivo Konell o descaso coma

questão salarial era

terrivelmente pior. "Ternos
que aguardar o resuí�ado
dos estudos que estão sendo
feitos para ai sim nos

posicionarmos com mais
conciência. Neste .mornento
o movimento não tem razão
de ser", afírrnou um servidor,
com ligações políticas ao ex

prefeito..

Manifestantespereorreram as ruasdo centro

Ed. Isabella
RuaCet Procópio Gomes de Oliveira
'"

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
superfacilitada pela
Construtora&
IncorporadoraJaraguá

� ».

"

,

'

..

:..

'.

'.

A ;:(lualiejade
elo requinte
oo metro

quadrado'.)

mais
econômico
de Jaraguá
do Sul.

CONSTRUTORA E INCORPORADORA
�ARAGUA lTOA.

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

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 12 de junho de 1993
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VIIIO f...íllii(Ô
Dr. WalterB. Falcone

Trabalho com agrotóxicos

Em artigo publicado na Revista

Brasileira de Saúde Ocupacional
da Fundacentro, observamos o

pouco conhecimento que o

agricultor brasileiro tem ao

manipular '_ os
. famigerados

agrotóxicos. que além de fazer mal
ao próprio lavrador. contaminam

os produtos=do campo.

O artigo enfoca o estado deMato

Grosso do Sul no municlpo de

Vicentina onde temos plantações de

algodão. Observa-se que a faixa
etária predominante está entre 2ie

30 anos (35.1%); já em relação a

escolaridade 16.9"A; são analfabetos
e 26.3% têm primário incompleto.
A grande maioria (41.2%) são

proprietários da terra e 48.6%

dependentes (filhos. esposa). O

grupo estudado foi de 148

trabalhadores.

Quanto ao número de horas

diárias de exposição. 60.17%
trabalham mais de 6 horas/dia com

agrotóxicos, A leitura dos rótulos é

feita por metade dos lavradores e o

período de carência (tempo de

espera para colhe; o algodão após
a última pulverização} não é

respeitadopor 67.57% dapopulação
amostrada, dado que 'contraria a

legislação.

Da população estudada.
26.35% já se intoxicaram lima vez

e' 14.86% mais de uma vez. sendo

que 30.06% tiveram que internar

uma vez e 13.11% mais de uma vez..

a expensas daprevidência. Onera os
cofres públicos por simples falta de

orientação.

Produtos mais uttltzados:
Fa lido I. Metasytox, Ramaron,
Politrin; Axodrin. Sintomas mais

comuns de intoxicação: fraql/eza.
dor de cabeça. visão turva; tontura.

mal-estar. sudorese, salivação. abalo
muscular, etc.

"

A população estudada trabalha
em regime familar, ficando desta

forma toda a família comprometida
com as ativtdades de risco. porém as

Normas Regulamentadoras qlle
deveriam proteger a saúde do

trabalhador não podem ser

aplicadas. pois neste caso n,'Io há

relação de emprego.

A manipulação. aplicação.
transporte, armazenamento. bem
como a compra e venda de

agrotóxicos. /Ia maioria das ve:::es

são feitas de forma irregular.
infringindo. drasttcame nte as

legislações em vigor. Normas búsic"s
dc higiene do trabalho não são

aplicadas pelo trabalhador. por

�
vários motivos: já/ta de consciência

, do risco. falta de EPf (Equipamento
de Proteção índividúalJ. etc.

.

Turismo férreo pod�
ter reativaçãobreve
Jaraguá do Sul- Na semana

que passou o Secretário de In

dústria, Comércio e Turismo, da
prefeitura municipal de Jaraguá
do Sul, Gilmar Moretti, partici
pou de um encontro com Secre
tários de Turismo dos municípi
os que integram o 'projeto do
turismo férreo. A reunião acon

teceu emCuritiba e o objetivo foi
a reativação do Roteiro Turísti
co. Inicialmente os secretários

, acertaram a pauta e reivindica

ções para a reunão que aconte

ceu à tarde do mesmo dia com a

Superintendência da Rede Fer
roviária Federal S/A. Os pontos
lenvatados durane as conversa

ções foram: Reestruturar o rotei
ro em função das novas realida

des; reivindicar a redução dos
custos de utilização dos serviços
da RFFSA; viabilizar o

FAMTUR; preparar um noivo
material promocional.

Também Estiveram presen
tes os secretários de turismo,
Geraldo Limzmeyer (Joinville),
NorbertoMette (Blumenau), Lia
Tereza Mendes (Lapa),Oswaldo
Zattar Júnior (São Francisco do

Sul) e Francisco CanolaTeixeira
(Pomerode) .

Reunião com RFFSA
O superintendente da Rede

GOmarMoretti,Seeret..do l\uÂsmu deJaraguá do Sui

Ferroviária, Tarcísio Henrich,
reuniu-se com os secretários, e
ouviu do Secretário de Turismo
de Pomerode, Francisco Canola,
a posição do grupo no tocante as

vantagens do turísmo férreo para
a RFFSA, especialmente que vai
ocupar na mídia nacional, con
tribuindo para a criação de uma

imagem favorável. Canola expli
cou ainda que o turismo férreo

foi desativado em função dos
altos custos que representava,
na ocasião, para a RFFSA.

O superintendente da estatal
surpreendeu aos presentes, ob
servando que já estão sendo re
alizados estudos com vistas a

viabilização do turismo férreo,
inclusive com redução a índices
inferiores aos praticados na fase
anterior.

Atendimento'

Celesc em busca demelhoras
Jaraguá do Sul - A Celesc -

Centrais Elétricas de Santa

Catarina - quer diminuir em até

50% o tempo de atendimento ao

usuário em todo o Estado. Com

esse objetivo. foi assinado no

último dia 8 tim contrato de 3

milhões e quinhentos mil dólares
para implantação de um novo

sistema de rádio- comunicação
entre eletricistas e despachantes,

/

funcionários responsáveis pela
manutenção e emergências. O
sistema atual, implantadohá 15 dias,
já não atende mais a demanda de

serviços da empresa.

Com o novo sistema VHFIUHF,
a manutenção do sistema elétrico
em Santa Catarina passa a contar
com 15�entros de operação da

distribuição, 65 estações
Sugestões para solucionar:

campanhas educativas com caráter

corretivo/preventivo e permanentes:
maior fiscalização nc compre e

vende dos agrotóxicos. bem como

dc apl icuç ão das Norm as

Regulamentadoras Rur.us com

rigor: mudança na politica agricola.
tnclustvc mobtltzundo el sociedade.

pura L}I/e purttctpc das elções dc

411ÍJe .. -1.\"SIII1 estaremos dCIX(.llld()"....."
dc nos envenenarmos c' (.lOS JlOSSOS

[illtos: [:'.\'/)</1' lia m umclpro el

existência Je agricultores orgdmcos.
que tratarei cm urtigo proximo.
Com algumas Vt.lrl(.íVCIS J10SS(.l cidade
se t1IlCl..lIXI..I e muito 110 texto em

cpigrafe.
CORRE'O DO POVO ,"J��·.aguá do Sul, 12 de junho de 1993

a"'''I!Y"[i)I1DI!JO.1:J.1.1iI_��UJ.:l(5 CALÇADOS

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

Sônia Beatriz Henn
d �
&lffi

u Advogada
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97

10 andar - sala 02

Fone 71-6410

repetidoras, 91 estações fixas em

sub-estações e usinas, 300

estações móveis e 60 estações
portáteis "para rádio-

comunicadores. Tudo isso para
que os eletricistas sejam
informados rapidamente sobre

problemas na rede elétrica, o que

pode reduzir em até 50% o tempo
de conserto.

Noúltimo dia 2, foi realizada
no município de Corupá a pri
meira reunião dos secretários de
turismo dos mumcrpios
linútrofes à Jaraguá do Sul, den
tro do projeto de turismo inte

grado. Na oportunidade foram

conhecidas, visitadas, avaliadas
e discutidas as opções do muni
cípio em questão, bem como a

melhor maneira de desenvolvê
las, dentro do roteiro integrado
da região, Este é o resultado de
um trabalho idealizado pelo Se
cretário de Indústria, Comércio
e Turismo de Jaraguá do Sul,
GilmarMoretti, duranteuma reu
nião. que aconteceu na ACIJS,
em meados de maio passado.
Corupá foí-a sede do primeiro
encontro de um rodízio de reuni
ões que serão realizadas em cada
um dos municípios envolvidos.

Asreuniões acontecerãoquin
zenalmente, nas quais os mem

bros de uma comissão supra

municipal de turismo integrado
visitarão os principais pontos de
atração turística, visando uma

avaliação das potencialidades,
estrutura e desenvolvimento ne

cessários.
Após ser concluído O circuite

de reuniões, os secretários se

encontrarão mais uma vez, com

oobjetivodeproduzirum "folder"
sobre o conjunto de atrações
turísticas da região. vencidos os

dois primeiros passos junto de

atrações turísticas daregião. Ven
cidos os dois primeiros passos
ficou estabelecido que serão re

alizadas reuniões mensais, ou

quando se fizerem necessárias.
para o desenvolvimento do tu

rismo integrado:·
Dada OI sua posição geográfi

ca e equidistante, o pólo de turis
mo integrado será Jaraguá do
Sul. Fazem parte ainda do projc
to os municípios deGuaramirim,
Pomerodc, Corupá,
Massaranduba c Schroeder.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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município. uma suculante

"-

feijoada. com resultado em

prol do Hospital Sagrado
Coração de Jesus. Convida
se a população. os amigos e

admiradores do nosocônuo
a participar do
acontecimento que _ visa o

bem estar da comunidade

Who's this girl?
LizMaraGalastri,
the beautiful English
teacher ...

English, noblesse
obUge ...

"Chico" Fischer
Curte seus 92 anos,< -'.: .,: '.

.

.'.:"

NoúltimodiaB. dejluiuo 929anodeexistêhciadosr. Francisco
F. Fischer, jUJw deFranz FYscher, do alto comércio de então. O
natalicianie foi o pioneiro na instalação de um escritório de
contabilidade em Jaraguá do Sul e, por isso, foi o destaque da c,

semeno, dosemanárioMensageirodeJaraguá-Jaraguti-80te,
nl! 6, por suadestacadauävidadé no ramo coniàbil.

Pelapassagem de mais um anioersôrío, os cumprimentos do
"mais aniiqo", que ele retribuisegurando u�exemplar e do�quçLlo

.

seuprogenitor trabalhou anos riaredaçãodaSpáginasemlinqua.
alemã.

Troca de idade neste

domingo, 13, Paula
Ramthun, esposa de Jairo

.

Beal. O casal recepciona
amigos hoje ã noite no

Beiro Rio Clube äe Campo.
Parbéns e felicidades a

Paula.

massarandubense.

Adireçãoefuncionários
da escola municipal
Loteamento Amizade
convidam a comunidade
ein geral para participar
da festa junina que será
realizada hoje, sábado, a �partir' das 15 horas.
Haverá completo serviço
de bar e cozinha no local.

o médico Urologista.
Douglas Maurício Sptes,

r -

participa desde ontem s .
êm

Florianópolis. do cursp:

"Controvêrsías-em tumores
urológicos". ,O curso se

extende até o final do dia de ,

hoje e' tem como objetivo
principal o aperfeiçoamento
e capacítaçäo proflssíonal.

A Associação de Pais e

Professor.es, Clube de
Mães, ClUbe de Leitura e

Grêmio Estudantil da
escola básica Professara

.

Elisa Cláudio de Aguiar,
da Estrada Schroeder 1
realiza hoje, apartir d�
15 horas, a tradicional
festajunina e para tanto
está convidando a

-comunidadedeSchroeder
e muni�ípios vizinh.os .

Haverá dança . da

-quaârittia, casamento

caipira,fogueira, correio
elegante e completo
serviço de bar e cozinha.

-,

OQUEA
SUA NAMORADA
QUER ESTÁ AQUI.DialB realiza-se aceromônia

�de casamento dojovem casal
Moacir Pedro Alves e SUvia

�-
............----------------------

Cristina. Os familiiues - serõa

recepcit;mpdosapósacerimônia.

li

o melhor prd você.

Ligada do seu jeilo
Marechal, 491 - defronte o

Col Silo Luis

Sorvetes, tortas, bombons desorvete.
Atendemospedidosparafestas e também

vendemos itR.loja
-q-)

Vestindo o seu amor

de corpo inteiro.
Getúlio Vargas, 55 "�"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Limpac
Limpeza e

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

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

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

compromisso
Rua José Emmendoerfer, 679.
Fone 72-3809 - Jguá do Sul

VENDE-SE
Área cl 75.000m2, na Tifa dos
Martins. Valor US$ 150.000.
Tratar fone 71-6721 cl Hugo

Precisa-se
De telefone para alugar.
Tratar fone 72-0153.

Vende-se
7 mil tijolos de 6 furos novos a

retirar do depósito. Tratar 71-0590.

Vende-se
Casa em Itajuba, a 1SOm do mar.

Tratar 72-3500.

Corcel77
Vende-se, Super Luxo. Tratar na
rua Maria Klein, 40 ao lado colégio
Giardini Lenzi.

Vende-se
Casa de alv., c/2 pisos cl BOm2 +

sala comercial, em Penha. Tratar
fone 45-0621, das 15 às 17 hs.

Vende-se
Contra baixo Kramer modo ST 700,
cl estojo e cordas importadas.
Tratar 71-7221.

Vende-se
Terreno na Praia Grande, em S.
Francisco. Tratar OS04.

Compro
Terreno na praia ou casa. Tratar
71-4221.

'

Vende-se
Terreno na rua José Bauer, 35x139.
Tratar 7'2-3632 cl Una.

Vende-se
CorcelGT72, uma Filmadora Sharp
e terreno na I. da Figueira. Tratar
72-1690. '

Compro
Cofre usado. Tratar 72-3797.

Compro
Calculadora emáquinade escrever.
Tratar 71-9564.

Alugo
Lanchonete na Vila Lenzi. Tratar
71-3922.

Vende-se
Casa cl48m2 , em terreno 15x30, na
lateral da rua Bernardo Dornbusch,
Tratar 71-9024.

, '

ALUGA-SE
Aluga-se vestidos de noiva e roupas
para testemunhas - Tratar RuaMajor
JúlioFerreira228Vila Lalau72-1102.

V!I!nde-se
TitulodoBae(.l8Í"!dI.Tratar71-8447,
em hor. comi.

Vende-se
Mercearia cl casa, tudo completo.
Tratar 72-2931, cl Passarinho.

Freezer
Vende-se, Consl.II, 4301, branco.
Tratar 72-2667.

Troca-se
Fusca 69, modelo BO, por Fiat ou
Chevette. Tratar 71-0622.

Aluga-se
Casa de alv., c/3 qtos a 1,5km da
malwee. Tratar na rua João C.
Stein,1305.

Telelone
Compra-se, prefixo -16. Tratar 76-
1678. �

-
.

p---------.
Ir ,. v

' I
Ira,rmaCla nUry I
I
I
I
I
I
I
I

Plantão: sábados, I
dornigos e feriados, I

das 07:00 às 23:00 hs I
*Aluga-se I

nebuli1.ador I
Av. Mal. Deororo, I'
364-Fone72-2047.1

._-------_.

Betoneira
Compro, cl motor. Tratar 72-3024

Vende-se
Capota de F-1000 original. Tratar
76-1082.

Terreno .,.

Vende-se, de 12x36, cl casa de.
60m2, no Lot. Dalrnar. Tratar 76-
2695.

Geladeira
Vende-se, Duplex Consul. Tratar
71-3821.

Corcel
Vende-se, modeloll, anoêt. Tratar
72-1362:

.

Chácara
Vende-se, c/160�OOOm2, cl casa a

5km do centro. Tratar 71-8621.

SÓJORNAIS
Assinaturas dos seguintes'

jornais:
Folha de São Paulo
Estado de São Paulo

F.olhaMercantil
Diário Catarinense

Jornal de Santa Catarina
Assinàturas/Anúncios

Fone 72-0887.

Vende-se
Ano 71, em perfeito estado. Tratar
72-3014.

Brasilla
Vende-se, ano 75, azul escura,
porCr$78milhões. Tratar72-3739.

'

------------------G
Compra-se
Telefone instalado.Tratar72-2392.

Vende-se

Máquina de costura Elgin reta Ei zig
zag. Tratar 72-1042.

Terreno
Vende-se, após o Parque Malwee.
Tratar 71-4053.

Vende-se
Lanchonete defronte ao Forum:
Tratar no local..

Mercearia
Vende-se, completa no Rau. Tratar
71-7811.

Bellna
Vende-se, ano 83, ótimo estado.
Tratar na rua Maria Klein, 40 .

TV
Vende-se tv cores 14" Sanyo.
Tratar 71-9810. �

Vende-se
Cão raça Husky Siberiano. Tratar
72-0050.

Chevette
Vende-se, ano 76. Tratar na ·rua

Emilio Mafra Cardoso, 146, fone
71-8421.

Chevette
Vende-se, ano 78. Tratar 71-9165.

Vende-se
TV colorida. Tratar na rua Fran
cisco Stingher:l, ao lado da Ciluma,
3aeasa.

Vende-se
Casa de madeira, na rua Carlos

Schultz, 233, clOscarern frente ao
salão D�e!irig,

r··_············_···�

; Resíduo Têxtil ;
• -

. Compra e Vende •
• Qualquer tipo, tamanho e qualidade. •
· -" .
• Inclusive resíduo de overlock .:.
• _, J.'M.enel Lida

"

'

•
· - .
•

Fone - (0473) 71-5964 Bairro- Nereu Ramos
•Jaraguá do Sul - SC

�......•.._ �

,--------------------__

Terreno
Vende-se ern Navegantes, cl
400m2, clcasa de 42m2• Tratar 72-
1025. -,

Banheira
Vend,"se, pl criança, cl trccador,
Tratar 71-6333. ";

Aluga-se:
Casa para rapazes ou casal SI
filhos. Tratar na rua Ernesto
Lessmann, 130.

Caravan
Vende-se, ano 83, ótimo estado.
Tratar na rua Antonio Carlos
Ferreira, 71.

Precisa-se
De babá. Tratar na rua Domingos
da Nova, na Laco Auto Center ou
72-2081.

Vende-se
F-4000 em perfeito estado. Tratar
73--0580.·

Kombi
Vende-se, aAO BO branca, ótimo

.

estado. Tratar 72-3612 ..

Vende-se
Contra baixo. Tratar na

.

rua

Henrique Marquardt, passando a

gruta, 3a casa.

Bar e Mercearia
Vende-se, no Jguá Esquerdo:
Tratar 72-3823.

Vende-se
SOm2 de laje forro. Tratar 72-1581.

Vende-se
5 janelas cl vidros e 5 portas, 30m
de assoalho. Tratar 71-7687.

Vende-se
Mountain Bike. Tratar 72-3744.

Vende-se GI
Corcel 7,.5. Tratar 71-0165.

Pastelaria
Vende-se, completa, na avo Mal.
Deodoro, 615, em frente a Calce
Leve.

Vende-se
Bicicleta Cross em ótimo estado.
Tratar 72-3440.

, Fusca
Troca-se, ano 72, 1500. Tratar
lanchonete Rio Molha, cl José
Mareio,
----------------"

Fusca
Vende-se, 64, em ótimo estado,
por Cr$ 55 milhões. Tratar na rua

Goiás, 323'na Vila Lenzi.

Vende-se
Jogo de sofá cl 5 peças, por Cr$

2.5�000,00.
Tratar 72-0518 cl

Val r,

Precisa-se, ,

De doméstica, cl experiência.
.

Tratar 72-143 cl Rosa

Aluga-se
Casa cl ponto comi no Jguá
Esquerdo. Tratar na rua João
Januário Ayroso, 1929

Vende-se
Máquina de fazer sorVete. Tratar
na rua Venâncio da S. �orto, 929. -

Fogão
Vende-se Geral 6 bocas. Tratar
71-0643.

Compro carro

Uno, Escort, GooI, acima de 84.
Tratar 72-3096.

" ---------------------

Corcel
Vende-se, modelo II, ano 79, origi
nal. Tratar na rua Bernardo
Dornbusch, ao lado da Veja Auto

Peças..

Chácara
Compra-se, de4a5morgos. Tratar
71-0246. ';

Vende-se
Mesa c/4 cadeiras. Tratar na rua

Max Doering, 20..

Vende-se·
2 portas e :2 janelas. Tratar na rua

Maria Pamplona, 139, Vila
Baependi, fone 72-3541.

. ..•..•... � .

:Farmácia Suely:
• Aberto das 8 às 21 horas •

• Sábado até as 18 horas •

: Fone 72-0170 :
• Promoção •

�pareihodenebulizaçãoNevovicl :
.estojoporapenasCrS3.400.000,00·.
·à vista. Válido até 04/06, ou

"

• •

.enquanto durar o estoque. •

• A\'. Mal Deodoro, 852 •

• •
,

•••••••••••••••••

Vende-se
4 aros de Verona cl pneus novos

(servetambém para Escort). Tratar
71-1157.

Vendé-se
70m2 de forração. cor marrom.

Troca-se aspirador de pó por
enceradeira e vende-se pia inox 1
cuba. Tratar 72-3859.

,

Vende-se

Grampeador pl estofaria ct

grampos, por Cr$ 5,100.000,00.
Tratar na rua 25 de JUlho, 1427 -

Vila Nova.

Serra fita
Vende-se, grande pl madeira.
Valor Cr$ 4,500.000,00. Tratar na
rua Francisco Z, Lenzi, 592 -Vila
Lenzi.

Vende-se
Overloque marca Phoner. Valor
Cr$ 17 milhões Tr.atar 72-2775.

Vende-se
Fogão de4 bocas e uma máquina
de lavar Real, por Cr$ 3 milhões.
Traar na rua Wâldemuo Sehmidt,
13S - Jguá Esquerdo. Fone 71-
0095.

Casa

Vende-se, na Cohab : Vila Rau, cl
11 peças, churrasqueira, cl ponto
cornerciaf Tratar na rua Abolição
160.

-<

Í'. ·-ã _.
. :< � � ",- f> ...._ - ,_ ,
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TV cores-

Vende-se tv 14" Philco, por Qr$ 8
milhões. Tralar 72-0728 c/lrene.

Vende-se
Terreno de 1060m' no bairro AvaL
Tratar 73-0831 e troca-se por
freezer de 310 litros por um menor.

Compra-se
Casa clterreno entre Cr$ 130 a Cr$
150 milhões. Tratar na rua .. lrmão
Leandro, 160, fundos cl Getúlio

Marques.

Gol
Vende-se, ano 86 todo original,
impecável, por Cr$ 230 milhões.
Tratar no hotel Represa, em

Guaramirim.

Precisa-se
De empregada doméstica. Tratar
72-2117.

Precisa-se
De empregada doméstica que
pernoitenoemprego epodeestudar
de manhã. Tratar 72-3441.

Corcel
Vende-se, modelo II, ano 83,
branco, ótimo estado. Tratar na rua
José Theodoro Ribeiro, 4359 e

vende-se Mobilette.

Chevette
Vende-se, ano 74 em bom estado,
por Cr$ 160 milhões. Tratar 72-
2847.

'

Compra-se
Máquina overloque ou Lnterloque.
Tralar 72-3892.

Vende-se
Prancheta de desenho cl

temigrafo, completa, por Cr$ 12
milhões. Tratarna ruaEugênio Pi�,
237 - Vila Nova ..

Vende-se

2geladeiras em bom estado. Tratar
73-0454.

Vende-se
Jogo de sofá cor vinho, por 4
milhões. Tratar 73-0454. C

Vende-se
Pia por Cr$ 3.500.000,00. Tratar
73-0454.

Terreno
Vende-se, em Barra Velha, Tratar
no Jguá Esquerdo, Oficina 25 de
Julho, cl Antonio.

Vende-se
Órgão Cassio 110, por Cr$ 10
milhões. Tratar 72-0526 cl Joelmir.

Compra-se
Casa, paga-seatéCr$600milhões.
Tratar 71-4487 cl D. Ana.

Terreno
Vende-se, de 12x30, na Figueira,
por Cr$ 200 milhões. Tratar 72-
1690 cl Almir.

Brasilia
Vende-se, ano78, emótimoestado,
porCr$85milhões:Tratar72-1362.

Terreno
Vende-se, de 2O.ClOOm2, próx. ao
Noviciado. Aceita-se carro no

negócio. TratarnaOticinadeWaldir
, Kopsch, final do asfalto da Barra.

Vende-se
Ou troca-se fassatVillage 87" 1.8
5marchas, por um carro de menor
valor. Trátar ao lado da igreja do
Hawai, em Guaramirim.

Bordamos comMáquina
Computadorizada

Rua: GeneralOsorio, 363
Centro -Fone: (0473) 25-2774

Blumenau - sc

Terreno
Vende-se, de 15 x 30 cl casa de
48m2 e alicerce para 79m2• Trataar
na rua Friendrich Wilhelm
Sonnenhohl, 400 - Vila Lalau, fone
71-9024 cl Anastácio.

Compra-se
Equipamento para açougue. Tralar
na ruaRobertoZiemann, 774. Tratar
72-2475.

.

Casa
Vende-se, amo alvenaria, semi
acabada e uma casa mista, porCr$
150 milhões. Aceita-se carro no

negócio, até Cr$ 50milhões. Tratar
na rua Irmão Leandro, 1457 -

fundos.

Vende-se
Balcão de pia branco, por Cr$ 800
mil. Tratar 71-5543.

Fiai
Vende-se 147, ano 79 em bom
estado. Tratar 72-3023.

Vende-se
Máquina de cobertura semi nova,
por 45 milhões. Tratar 72-1042.

r---------------------�

Vende-se I Agora ein Guaramirim II �

2 mil telhas + caibro e tábuas. I
K L A X O NTratar na rua Henrique Marquardt, I I

2� I. I
I

A nova maneira de você se vestir com sensualidade alinhada I
ao bom gosto e requinte: I: Venha conhecernossaColeçãoOutono Inverno I

I KLAXON,porquefl vida �uma eternametamorfose I
I

< Confecções Klaxon Ltda I _

,I Rua 28 de Agosto, 1297 - Guaramirim - SC I
�--------------------_.

,cp Classificados
•••••••••••••••••

iFermécie :
•

:Müller
• •

• A vista 10% de desconto.
: ou cheque para 15 dias :
: com preço normal :
• Rua Reino/do Rau, 243 •

• •

: Fone: 72-3333 :
•••••••••••••••••

Vende-se
Casa de alvenaria de 180m2, em
área nobre de Guaramirim, por Cr$
1.200.000.000,00, eterrenoao lado
da delegacia de Guaramirim, por
Cr$ 1.400.000.000,00. Inf. pelo
fone (0432) 24-7812 no HC oir
(0432) 21-5914.

Vende-se
TV p&b 20", por Cr$ 2.500.000,00.
(
Tralar 71-6721, cl Fábio.

Vende-se
Terreno de 405m2, no Jardim são
LUis, aceita-se carro. Tratar 1514
cl Terezinha.

Vende-se
Carrinho plbebê Burigotto, por Cr$
1.800.000,00. Tratar 72-2151 cl
Vera.

Compr_a-se
Caminha de bebê e carpê forração.
Tratar 71-5710 cl Dolores.

Vende-se
Máquina de lavar roupas Müller,
por Cr$ 4 milhões. Tratar na rua

Adão Noroschni,. 2· casa de
alvenaria 51 pintura na mesma rua.

Vende-se �

Toca fitas Road Star novo, por Cr$
3 milhões. Tratar 72-1787.

Corcelll
Vende-se, ano 77, Super Luxo,
ótimoestado. Tratarna ruaGiardini
L. Lenzi, 40.
!
Bicicleta
Vende-se Monark pl mulher, por
Cr$ 1.200.000,00. Tratar 72-1715
·cl Anita.

Compra-se
Máquina de roçar grama usada.
Tratar 71-0924 cl Ari.

Vende-se �
Ou troca-se Monza ano 89 S�E.
Tratar no Bar Alves em frente ao

salão Doering, cl Alves.

Compra-se
Ou aceita-se' por doação cão
piquinês. Tratar na rua Horácio
Rubini, 509, fone 76-2191.

VIdeogame
Vende-sem Dactar, por Cr$ 1
milhão. Tratar 71-2687 cl Ricardo.

Vende-se
Máquinaoverloque de 3 mil pontos,
por Cr$ 10 milhões. Tratar na rua

Emitio Schultz, 250, no Jguá
Esquerdo.

Troca-se
Corcel I ano 76, marrom por uma

..moto acima de 83. Tratar 71-2924
cl Jerry

Terreno
Vende-se, clmeia água, porCr$ 50
milhões + prestações de um salário
mínimo plmês. Tratar 71-6898.

Vende-se
Mesa elástica cl 4 cadeiras, por
Cr$ 2.500.000,00 e um kit cozinha

por Cr$ 3.500.000,00. Tratar 71-
7322.

Fusca
Vende-se, ano 83 (carro batido),
porCr$ 45 milhões. Tratar 72-1823
cl José. f

Chevette
Vende-se, ano 82. Tratar 71-7946,
cl James.

Chevette
Vende-se Hatch, 81 bege, por Cr$
130 milhões. Tratar 71-7543 cl
Darci.

2..2" .... ...t..�a;_�."'..""tA..'iL��,.-:.�'�Jà;!.'It..� � � '"

r.:",.\:'

Vende-se
.

2 grades de Kombi, por Cr$
3 ..500.000,oocada. Tratar71-6333
c/Solano.

Precisa-se
De telefone pl alugar. Tratar 71- \

.

2238 cl Ligia.•

•

Freezer
Vende-se, Metalfrio, pequeno em

bom estado, por Cr$ 5 milhões.
Tratar 72-2499 cl Mària.

•

• Opala ,

Vende-se, de 76 a 79. Tratar fone
71-7953.

Kombi
Vende-se, em bom estado, por Cr$
110 milhões. Tratar 72-3612.

Vende-se
Vasilhames pllanchonete e chapa
de lanches. Tratar 71-1931.

Barra Sul
Imóveis

Vende
Casa de alvenaria - cl 3 quartos, sala, copa, cozinha,
banheiro, despensa e terreno cl 1.360m2, na Barra do Rio
Cerro.
Casa de alvenaria - cl 2 qtos, sala, cozinha, banheiro e

terreno cl 593,56m2, naB. doRio Cerro.
Terreno - cl 4.3 84,5 5m2, situado numa colina, naVilaRau,
próx. a Faculdade ao lado da caixa d'água da Samae.
Aceita-se carro no negócio.
Chácara - cl 60.000m2, naBarra do Rio Cerro
2 terrenos - cada cl 396m2, naruaWalterMarquardt

Rua Ângelo Rubini, 1223 - sala 09 - Fone
(0473) 72-2224/ 72-3666 - Creci 5827

Funilaria

Jaraguã Ltdâ.
Calhas ii aquecedor�Dlar.

Rua FelipeSchmidt, 279
Fone 72-0448

Jaraguá do Sul- SC ,/

A Varig e CORREIO DO POVO
informam seus novos novos números de

telefone e fax.

Varig - fones - 71-0363 e 71-0091

Va.rig e CORREIO DO POVO - Fax-
71-0091

I

O telefone do CORREIO DO POVO
continua o mesmo - 72-3363.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Compra-se
Casa, paga-seatéCr$200milhões.
Tratar 72-0801 cl Luiz Carlos.

Pick-up Wlllys
Vende-se, ano 75, por Cr$ 90
milhõeseum Fiat 147GI,83porCr$
60 milhões. Tratar na rua Marechal
Castelo Branco, 3454 em

Schroeder.

Para brisas
Vende-se para todo tipo de
automóvel. TrataremNereu Ramos,
na rua Júlio Tissi, 232 (próx. ao
campo do Estrella). Tratar fone 72-
2218.

MOTORD-135
Vende-se, ano 90, cl apenas
11.000km, preta. Moto linda.
Valor Cr$ 65 milhões. Tratar cl
Cesl!lr fone 72-3363.

Freezer
Vende-se, 2401, horizontal. Tratar
na rua Pedra Branca, antes da

ponte da Barra. Tratar fóne 71-
5732.

Corcel

Vende�se, ano 78 ..Tratar 72-1769.

Vende-sé
Opala Comodoro 82. Tratar 71-
3157.

Vende-se
.

Câmera de video. Tratar 72.2735.

Sitio
Vende-se na Estré!da Garibaldi, cl
38 morgos. Tratar 72-3821.

'Compro
Máquina zig-zag. Tratar .na rua

EmilioStein, 132.

Precisa-se
Temos vaga pl programador de

computador. Tratartone 71-6814.

Vende-se

Amplificador equalizador GR-100,
100 watts, pl automóveis. Tratar
71-3434, cl Tissot.

Barbada _

Vende-se terreno cl meia água.
Valor Cr$ 50 milhões e assumir +
30 prestações de 1 saláriominimo.
Inf. fone 71-6858.

Bicicleta
Vende-se, modelo Tropicel, ano

91. Valor Cr$ 4 milhões ou a

combinar. Tratar na rua Pastor
Alberto Schneider, 61, cl Hélcio.

Tv cores

Vende-se tv em cores 16", Semp
Toshiba. Tratar na rua Alberto

Schneider, 61, cl Hélcio. ValorCr$ .

10 milhões.

Mudança de endereço

Dr.DouglasMauricioSpies
.)

Médico-Urologista
(rins, bexiga e vias urinárias)

Comunica o novo endereço do consultório:
RuaJoãoPícolli,235-1o andar-sala5-Ed. Ivina -Fonc71-4724.

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

v e Ia s
Imobiliária

Vendas

Apartamento - Edif Centenário - ruaWaldomiroMazurechen, cl 3
qtos+ garagem
Apartamento - Edit. Chiodini - avo Mal. Deodoro, cl 3.qtos +
garagem
Apartamento - Edif Joverli. Próx. Apae, c/3 qtos+ garagem ,

Apartamento - Edif. Chiodini, cl 3 qtos + garagem. Vende ou troca

porcasa.
Casa - Rua João S. Tavares, terreno cl 222m2, casa cl 75m2
Casa - cl 125m2, terreno cl 372m2, Vila Nova.
Casa -alvenaria, cl l lüm-iterreno cl 1.793m2, Vila Lenzi
Terreno - metragem: 488m2 - Jguá Esquerdo
Terreno - cl 450m2 - Vila Nova.
Terreno - cl 5.646m2 - rua Três Rios do Norte.
Terreno - cl 420m2, Vila Lenzi - Cr$ 150.000.000,00
Chácara- eil :870m2 - ma Carlos Oeschler.
Chácara - cl 1.000.000m2 - Rio Molha
Chácara - el2.500, cl casa de 98m2 - Cr$ 200.000.000,00
Locação
Sala comercial- Vila Nova

Rua WalterMarquardt, 623 - sala 07

Fone 72-0153 - Creci n05.284

Compro
Fogão a lenha. Tratar fone 71-
7810.

Casa
Vende-se, na rua Rio Branco, 200
em frénte à Peliclinica Rio Branco.
Inf. fone 72-2810 cl Davi.

Contra baixo
Vende-se, marca Kramer (USA),
modelo ST 700 Striker. Valor 650
dólares' ou troca-se por contra
baixo nacional. Inf. fone 71-7221,
cl Carlos.

Vende-se
Titulodo Baependi. Tratar71-2924.

Casa X terreno
Troca-se por carro ou casa, um

terreno no valor de Cr$ 450
milhões, no Jguá Esquerdo. Tratar
fone 72-1581.

Vende-se
2 fitas coloridas para impressora
CitizenGX200. US$ 2Ocada. Tratar
fone 71-3444, cl Tissot. Vende-se

Master System II, c/2-pistolas e 2
fitas. Valor Cr$ 3.800.000,00.
Tratar pelo fone 72-0865, Ci

Werner no período da tarde.

Fiat
Vende-se 147 ano 83, ótimo

estado, por Cr$ 80 milhões, Tratar
no Supe�mercado Cesar, na rua

Francisco Hruschka, 1267 - Jguá
doSul.

' Vende-se d� troca-se

Por carro, 4 morgos deterra em

Garibaldi - Ribeirão Oacilda. Tratar
na Verdureira da Ivete em Nereu
Ramos. -

Compro
Carretinha. Tratar na Rádio

Jaraguá, fone 71-0699.

FAÇA o SEU
,

DINHEIRO RODAR .. .;

o

•

Relação de imóveis a venda

001 - Terreno em Piçarras a beira rio cl 4.185m2 (Ancoradouro)
003 - Terreno na Rua João Januárió Ayroso, 660, cl 522m' cl casa
de madeirá (Rota da malha)
004 - Terreao 15x30 na Rua 313 - Centenário (imediações do
Zonta da Marechal)
005 - Terr.;;}o na Rua Marina Frutuoso, cl 1.960m'
006 ', Terreno na' Rua Amazonas cl 1.720m'

.

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

Rodrigues)
043 - Terreno 15x31 (465m2) Loteamento Ana Paula

046 - Terreno no Loteamento Ana Paula III - 14x25 lote n° 24

Casas

013 - Casa alvenaria - (em construçãoj Rua Rudolfo Lessmann
cl 480m' cl terreno de 900m2
037 - Casa alvenaria 60m2 - Loteamento Liodoro Rodrigues

. 045 - Casa madeíra - Ana Paula II - Jaraguá Esquerdo
047 - Casa alvenaria cl 70m' + 1/2 água de alv, Rua Pedro Winter

(lat, Walter Marquardt)
048 - Casa alvenaria cl 100m2 no bairro Jaraguá Esquerdo

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

.Lotes financiados

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

Lindo Terreno

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

2 casas excelente estado 14.700m'

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

\
III

Terreno Comercial
. 025 - Av. Mal. Deodoro, cl 3000m'

I· -

I
I
,
I

I "
L -:,

J

MENEGO�Tr VEíCULOS I ®.IIMenegotti
..

Ve(culosl ,Av. MaL Deodoro, 930-Fone 71-04"99
�

,

_

. JaraguA do $ul- $C

2-3 .
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VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

(-') Apartamentos - No edifício Jaraguá. 2 grandes c 2 pcquenõs.
Chácara - EmMassarauduba, cl 80 morgos.
Chácara - EmGuaramirim, cl 50 morgos-
Casa alvenaria - Barra do Rio Cerro, na Rua Pe. Aloisio Bocing
Casa mista -Rua Henrique Piazera, 103 - Centro
Casa alvenaria - Rua Alberto Picolli, 651 (aceita-se carro no negócio)

Loêacão'
Salas cómercias
Sala comercial-no I "andar naAv. Mal. Deodoro, 87. Sobreloja própria pl escritório, cl sala
de espera, sala de serviço, almoxarifado e bwc,
2 Salas comerciais - Av.MalDeodoro, 88, I" andar, própriasp/cscrotório, eonsultóriose outos

. afins.

Vendas
Terreno - deI6,,50m, no Lot. Meurer, próx. ao Juventus
Terreno - de 14x28m no Lot. Vila Romana, bairro Vila-Nova
Terrenos - c/435m2, próx. ao ColégioGiardini Lenzi
Tcrrcno-c117xlOm, de frentee2 lmde fundocluma casade rnadeira de Ilx3,5m,noLoteamento
JuliusRodrigues \

Casa de alvenaria - cl 2 qtos, sala, copa, cozinha, banheiro, garagem, próx, a Faculdade
Casa de alvenaria - pró". ao Hospital Jguá, cl 140m2 e 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 - cl 100m" terreno de 14x26, ma João Franzner, 987, Lot. São Luiz

/'

c CRECI 0914 - J

Vendas - Imóveis comerciais
1)Prédiodeesquina na ruaProc. Gomes deOliveiral
Barão do Rio Branco, cl 2 pavimentos, àrea

construída de 506m2•

2) Terreno c/2.000m2, edificado cl casa de alv., na
ruaJoinville. US$70.000.
3) Terrenocl 400m2 , casa de alv., entreEd. Jaraguá
e Colégio Jaraguá. Rua Ep. Pessoa. -:

4)LANCHONETEGRANFINALLE - Ótimoponto
na rua Venâncio da S. POltO.

5) Próximo à rodoviária. e Baependi - frente rua

Bernardo Dornbusch. Terreno de 198m2, área

construída de 209m2, 2 salas comerciais e

apartamento.
Terreno de 401m2, áreà construída de 448m2, I

apartamento de 2242,3 salas comerciais.

Apariallnen to

COlln

J:=>' 6°anJar

Parte
Vendas :.. Terrenos

6) LOTEAMENTOVERSAILLES - 2 Terrenosde
498m2 e 548m2, pronto pl construir
7)JAAAGUÁEsQUERDO - Rual.uízßortoliniárea
de 1.090m2 (ótimas condições), próx, Loteamento
AzaJéia.
8)Terreno de 5.500m2. Rua BerthaWeege, próx,
Malwee

9) Terreno cl 3.000m2 todo plano, na rua Pastor
Alberto Schneider, na entrada de Rio da Luz.

10)LotenobaiIToIlhadaFigueira-LOTEAMENTO
BRUNS. US$4.700.
l l j'Ierrenode 14.052m2,localizadonalUa I 95,próx.
Marisol, c/ água nascente..

12) LOTEAMENTO BEHLING - Lotec/ 405m2,
frenteaLeomaq. ValorUS$7.000.

�
v

financiaJa e

r·

.poupa.nça a

Tereno cl g"plo em cOßstr.
Rua JoioFrancener, cl6S2,40ml,.
galpão cl 3(/8m'.

LoteaUJento
Juvenbts
LOTES COM ENTRAdA +

FiNANCiAMENTO
VENdAS: CHAlÉ IMobi-liÁRiA '

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

FONES (0473) 72-1500 E 72-1390
JARAGUÁ DO SUL - SC .
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Spézlo
Monza SUE - cinzamet... : 89
Prêmio S - pratamet.. 89

Pampa 1.8L-branca , .. 90
EscórtXR3 - pratamet. 87
Escort L-bege 84
BelinaGL- cinzamet., 85

OpalaDiplomataSE- azulmet... : -:-89
MonzaSUE-pretoônix 85
GolBX - bege 85

MarajóSL - bordô 82

OpalaComodoro- cinzamet.. 83
Brasilia LS - vermelha 7R

Mofos �

TeneréXT600-branca : 90

DT-200 - branca t; 92

XL-125 - preta 88

CG-125 -vermelha :: 85

CG-125-prata : 79

Turuna 125 - vermelha 83

Spézia Automóvéis
End. cornI. - Rua Joínvâle. s/f) -Fone (0473)
71-9032 - Ed. resido - Rua Guaramirim s/n

Fone (0473) 73-100(3,- Vila Nova

��
SPORT
CAH

Honda (dó/ar (omereia/)
NSXA , , .. . : US$152.500
LegendSedan :US$ 77.300
PreludeS :�.. :: : : US$4S.400
AccordWagonLX. : : US$46.400
AccordSedanLX .uS$ 37.100

CivicSe9mlLX. : ..US$32.000
CivicWatchBacKVfi US$ 37.100

OJ.!trDs (dó/arpara/e/o)
BMW325i -Ok-preto , US$61.000
SaturnSfl-. 9I-blucblack. US$26.000
ToyolaHilux4x2-0k-azul .. ; : US$29.000
Mercedes 190E-90-preto US$49.000
HyundaiExceILS4p-Ok-prata US$16.000
-SatumSLcoupê-91- branco US$29.000
Mazda626-0k-preto � US$50.000
Mercedes 19OE2.3 -88- branco US$ 39.000
Mcrdxics280S- 76-azul... US$IKOOO

(

Confira: Aproveite preços· antes da alta

Fones: (0473) Fax 22-28281 22-70581 22-4793

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

Solicite nossa visita. sem compromisso

Pensou FIAT LIGUE
9 (0473) 71 - 2111 �"'

B==�

HP
o

r -:- < �_� ·T� 'i" 1f � 'L� 'fi iI-.iI l .s."';' lI·i �.,. 01..) "'-tr' ,-

_

-' '$"-4 _,� .t"/_'-:':·"�,14 ';l.-�/',�/ �;� '." 'J..,� -;- ",;. J f'y
'.f!� �. _, ::- -j Jf

GolCL 1.6 -branco , 91

F-lOOOSS-prata 89

QuantumCLeIare dir. -cinza ..' 87
D-20 cabdupla4p. c/ are turbo CD)- bege 87
KadettSUE trio eletr - verdemet. 90
EscortL 1.6 -cinza 86",
DeIReyGhíac/ar/dir. - cinzamet.. 89
GolGL l.õ-marrommet.. 89
Fusca 1300L-azul•.-

.>
77

ChevetteSL- verdemet. :89

Chevettefíatch-backâl.cprata � 82

., ChevetteL-preto 74

Mofos
KawasakiZX-lO-preta ::- : :.90
CG-125 - vermelha 87
CG-125 - branca 87
CG-125 -azul.. 83
CBX�750F - branca/verm � 87
ML-I25 - vermelha 86
Monareta - branca 86

,

HP Autornôvels
(defronte a Lukisa) - Rua ReiEloldo Rau, 433

: Fonelfai('C0473) 72-1353

Mimecar
Monza SLIE 1.8 - branco : 86

)

. DeJReyGL-cinza 85

DelReyGLX _ cinza
'

85

DelReyL- branco : 89

Escortl.vazul. :-:- 88

Fusca 1300-branco : 78

Fusca 1200-branco 63

�

I<od. BR-2ßQ_-:_ Km 56 - Fone 72-0035

Menegotti
Kombi -bege , � 83
KombiCab. dupla - bege , 82
GolCL- branco 88
GoiCL -prata

- � 92

CoIGL-bege -; 87
GoIGL-branco ; 87
Gol GL- branco : : 90
GoIL-verde 81
Fusca 1300-branco I-. 80

VoyageCL - prata 88

VoyageLS - branco .. �' 85

Escortl.Xvpreto < 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--t25 Today -azul �.91
Parati CL-azul "' , � 90

�
� Menegeth Verculos 5 A

JAVE�

Fone 71-0499 - 71-0378
Av. Mal. Deodoro, 930 - Cx, PostOl412

JAVEL
Veículos novos
ElbaCSL 1.64p :<."." cinza

ElaWeekend : vermelha

TempraOuro I (;ív2p vermelho

TempraPrata4p : azul

Tempral'rata-lp vermelho

TempraOurndp c vermelho
.

Fiorino 1.5 � bege
.

Pick-np Lx bege
VeículOS Usados y

PljmioCLS-cinza 89

Fusca 1300-bege : 81.�.

ChevetteSL - vermelho 88 o

PrêmioS - verde 86

FiorinöPick-np-bege : 90

Uno S - verde � 88

GoI CL l.ö-branco 88
\

Elba .1.3 - verde 88

Elba l.S-vermelho : 88

Del Rey - bege 82

EscortXR3 -branco 89

Jaraguá Veículos, Peças e Serviços
Ltda.

Rua João Zapella, 214 - Fone 71-2111

���ír.j:.".....,," • Rua João Zapeüa,
214 � Fone 71 -.)]11.

Aceitamos certes de crédito. Melhorpreço em veículos
novos e usados. Atendimento especializado e oficina'
,;> '�,'

2-5
j j ':

'
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Proclamas de Casamento
Margot Adélia Grubba

Lebmann. Ofícial do Re

gistroCivil do I" Distrito da
.CornarcadeJaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina,
Brasil, faz saberque compa
receram neste cartório.exi
bindo os documentos exigi
dos pela Lei, afim de se ha
bilitarem para casar, os se

guintes:

EDITALN° 18.839 de31-

05-1993-

JOÃO ADEMAR
HENCKEMAIER . E

ARLEIDE ZECHINI
-

RODRIGUES-
Ele brasileiro, solteiro, ope
rário, natural de Realeza;
Paraná, domiciliado e resi
dente na Rua Luís

Bortolini.em Jaraguá-Es
querdo, nesta cidade, filho
de Vilarino Henckemaier e

SoniHenckemaier-
Ela, brasileira, solteira, ope
rária, natural de Lages, nes
teEstado, domiciliadaeresi
dentenaRuaLuísBortolini,

'_ emJaraguá-Esquerdo, nes
ta cidade, filha de José

'Rodrigues e Maria Rita
ZechiniRodrigues-

EDITALN° 18.840 de31-
05-1993-
'LUIZCARLOSPINTER
E EDNA CARVALHO
DE MELLO

Ele, brasileiro, divorciado,pe
dreiro,natural de Jaraguádo

_
Sul, domiciliado e residente
naRuaGuilhermeHaering,

-44, nesta cidade, filho de
Conrado Pinter e Irma

Haering Pinter.
Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural de Imbituba, nes-

te Estado, domiciladae resi
dente na Rua Carlos May, o

. 30, nesta cidade, fílha de
Edison RosaMello eHynna
CarvalhoMello-

EDITAL N° 18.841 de 02-

06-1993-

JAIR JOSÉ
KANCZEWSKI E

A R D E T E

MARQUARDT-
Ele, brasileiro, solteiro,mo
torista, natural de

Massaranduba, neste Esta
do, domiciliado e residente
emRio daLuz I, nestacida
de, filho deJoãoKanczewski
e Maria Pawlak

,. -

Kanczewski-

Ela, brasileira, solteira, se
cretária, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e resi
dente emRio daLuz I, nesta
cidade, filha de Arno

Marquardt eAlidaßloedorn
Marquardt-

...

EDITALN° 18..842de03-

06-1993-

GILBERTOVENTURIE

CYNTHIA SIMONE
WITKOSKI

Ele, brasileiro, solteiro, auxi-,
liar de escritório natural de

Guaramirim, neste Estado,
domiciliado e residente na
Rua Santilia Pures Rengel,
104, em Ilha da Figueira,
nesta cidade, filho de
Aristides Venturi e Vanda
Deretti Venturi-

Ela, brasileira, solteira, estu
dante, natural de Jaraguádo
Sul, domiciliada e residente
ria Rua 25 de Julho, 1.971,
emVilaNova, nestacidade,
filha de VilmarWitkosky e

Maria Salete Brugnago

Witkoskv-

EDITALN" 18.843de04-
06-1993-

ARI NOGUEIRA E

MÁRCIA RIBEIRO DE

LIMA-

Ele, brasileiro, solteiro, vigi
lante, natural de Paranaguá,
Paraná, domiciliado e resi-.
dente na Rua Waldemar

Rau, 532,nestacidade, filho
de Elpidio Nogueira e Zita
Luizade FariaNogueira
Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural de SãoCristovão
- União da Vitória, Paraná,
dqniciliada e residente na

Rua Waldemar Rau, 532,
nesta cidade, filha de

WaldomireRibeiro de Lima
eMariaPrzygurskideLima-

EDITALN° 18.844 de 07-
06-1993-

GEOMIR MANOEL
PEREIRA E .ARLETE
DA SILVA-

Ele, brasileiro, solteiro, co
merciante, natural deRio do
Sul,nesteEstado,domiciliado
e residente na Rua Manoel
FranciscodaCosta, 241,nes
ta cidade, filho de Manoel
Francisco Pereira e Elza

EspindolaPereira-
Ela, brasileira, solteira,
vendedora, natural de

Jaraguádo Sul, domiciliada
e residente naRua Ernesto
RodolfoFredericoSohn, 65,
nesta cidade, filha de IIário
da Silva e Elisa Stein da
Silva-

E para que cheguem ao conheci
mento do todos, mandeí passar o
presenteedital, que serápublicado
pelaimprensa e em cartório, onde
será afixado por 15 dias, '

EDITAL
PATRÍCIA TAVARES DA CUNHA MELLO GOMES,
Tabeliã e Oficial de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Saara Catarina, na forma da Lei, etc.

Bertoldi, sln' - Nesta; Rets Jaraguá Ltda - Rua Reinoldo

Rau, 460 - Nesta; W. HinschIng Com. e Ind. Ltda - Rua
Venâncio da S. Porto. 225 - Nesta; Gilson Loreno
Bardin - Nesta.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham
neste Cartório para Pro�estos os Títulos contra:

Armazém Bar Lacabana Ltda - Rua Geral, 320 - Nesta;
Arnildo Ehlert - Rua João Doubrawa, s/n" - Nesta;
Baumgartel Qtúmi�'a .Ind. Ltda - Rua Rod. 280, km 61
- Nesta; Blddetaria Adriano Ltda - Rua Proc. Gomes
de Oliveira, 1530 - Nesta; Heriberto Schultz - Rua Águas
Claras, sln' - Nesta; L� V; da Graça R Lopes - Rua

Domingos da Nova, 334 - Nesta; Mat:Ceu Finta - Rua
Pedra de Amolar, sln' -'ÇQrupá; Marcelo Dorival Fod' -

• Rua Rio Grande do Sul, 14 � Nesta; Monaco - Rua Eugênio

E, como os ditos devedores não toram encontrados ou, se

ree.l1saram�.a�ceitar a devida intimação, faz por intermédio
do present �'Fital, para que os mesmos compareçam neste

Cartório na ra Arthur Müller, 78, no prazo da Lei, a 11m
de liquidar o seu débito. ou então dar razão porque não o faz,
sob a peita de serem os referidos protestados .na forma da

Lei, etc.

KElJaraguá do Sul, 08 de junho de 1993

PATRíCIA TAVARES DA CUNHA MELLO GOMES
-

tabeliã
-

-

,';�
-

,�, ., ....� � ....,c> �
. _� •. � � ..,.

__ • .;• .;eßn.�U t"'U_�V .. Jaragila,dß SUl, U de ju�ho de l,��

Dr. Edson Carlos
Schulz

Vídeo Endoscopia Digestiva (estômago e

intestinos)
Illtrassonografia Geral (ecografia)

Gastroenterologia
Rua Jorge Czemietoicz, 84 Fone 72-1109

Convênio com Ilnimed - Banco do Brasil - CEF -

IPESe.

·

,

II

Assine o CORREIO DO POVO
.

�

e receba em sua casa o

jornal que traz à informação
do jeito que ela acontece,
sem distorções ou paixões.
O único que circula com duas

edições semanais para que
você possa saber com rnols

rapidez tudo que .ocontece
em sua volta .

CORR,EIO DO POVO
Nem grande, nem pequeno,

apenas um jornal

Advogado - OABISC 8643
Av. MaL Deodoro da Fonseca; 97

EtlificioDinner, sala 07 - Centro - FOlie (0473) 71-2735
- 89251-701- Jaragllá tio Sul-Santa Catarina

I'AssisMareiel
Kretzer

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
· -.

: Mercadão de Calçados :
- Catarinense

• •

•

•

..

•

•

• Grande Promoção de arrebentar a boca <to
balão de 10 a 30 de junho

•
•

•

•

•

Além dos preços baixos,nas compras adll_la de :
Cr$ 800.000,00. Você estoura um balão e •

•

concorre à descontos de 10 a 50% •

•

e muitos brindes. •

t o Arraiá de preços baixo�.
•

.. •

• c

AV.Mal. Deodoro, 345,
•

• •

•
em frente aoBreithaupt (Mat. Const)

•

• •

• Jaraguá da S�/- SC •

• - •
, , , .
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TELEFONES ÚTEIS

CÓDIGO DDD 0473
CELESC.•••••••....•....••••••.•••••.•72-0724

'I 71-07:24

CORPO DE BOMBEIROS.••••..•• 193

DELEG. DE POLÍCIA•••..•..•72-0123
71�0123

POLÍCIA.•••••••••.••.••••••.•••••••••••••••.190
DETRAN•••••••••••••.••••••••••••••••72-1546

71-1546

RÁllIOPATRULHA..••.••••••••72-1010
71-1010

HOSP. E MAT. JARAGUÁ 72-1300
71-1300

HOSP. E/MAT. SÃO JOSÉ 72-1977
71-1977

ÁGUA E ESGOTO•••.••••••••••••••.••195

CORREIO••••••••••••••••••••••••••••72-0989

INSS••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••72-0958
71-0958

POSTO DE SAÚDE•••••••••••••72-0789
71-0789

REÇEITAFEDERAL •••.•••••••72-OO95
71-0095

PREF.MUNICIPAL••••••••••••••72-0988
71-0988

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

VIAÇÃOCANARINHO•••••••71-1422

PONTOS DE TAXIS
ARTUR MÖLLER
(RODQVlÁRIA) 72-0461
MAL DEODORO DA
FONSECA..: � 72-0661-

72-0216
MAL FLORIANO

.
PEIXOtO 72-0861

QUINTINO BOCAIÚVA
(BESC) ::.

-

72-0914

Horário de ônibus

LlnbasUrb_
Linha: Barn ..RIo Cerro - c......
S'/IUnda aSUlafolra
Salde de: Bana do RioCaro -04:20106:30 I 06:50 I 06:55 1 07:30
108:00/08:30/09:00/09:30/10:00/10:30/1I:15112:30112:45(
12:55113:30/13:45114:00 114:30/15:60/15:30 116:00 117:001
18:00119:00/19:30/22:10 HIS.
SaidadeC...... -04:151 06:15107:05107:30/08:05108:30/09:00
109:1519:30110:55111:30112:051'12:45113:15113:40/14:001
14:30/15:00115:301 16:60116:30/17:00117:30/18:00/18:301
19:10/22:10I 22:3'!; Ho.
Sábado
Salda de: lIanTa do RIo C........ - 04:30 1 06:30 I 07:30 I 08:00 I
08:30J09:00/09:301.10:00I 10,30/11:15/11:55/12:30/13:101
13:30/14:30/15:30/16:30/17:30/18:30/19:30/20:30 HIS.
SaldadeC...... -04:15106:15/07:05107:30/08:05108:30/09:00
709:30/10:05/10:55/11:30/12:05/12:45 I 13:151 14:051 15:051
'16:05117:05/18:05/19,05/20:10 I 22:10 HIS.

Domingo
Salda de:C.._ 07:00/08:00/09:00/10:00/11:001 13:001 14:00

o

DISTÂNCIAS RODOVIÁRIAS
JOINVILLE••.•..••••.....•.. ; 44KM--
BLUMENAU 50 KM via SC 416

58 KIf via SC 413
FLORIANÓPOLIS 185KM
CURITIBA ; 178KM
POMERODE. 27KM

, (\

CORUPA ; 19KM
SCHROEDER. 14KM
GUARAMIRIM ; 8KM
SÃO FRANCISCODOSUL 55KM
BARRAVELHA :; � 58KM

I'

II

[I
li

II

115:00 116:00/17:00/18:00/19:00 1 20:10 122:10 HIS.
Saída do: Bana do Rio Cerro- 07:30 I 08:30 I 09:30 I 10:30 I 11:30 1
13:301 14:30115:30 116:301 20:30hrs.
Linha: Vila Rau - Centro'- Vila Rau

S'/IUnda aSutafolra
Salda de: Centro-04:30/06:40/07:101 08:05109:05/10:05/11:00
111:30/12:00/12:40/13:10/13:401 13:45114:30/15:05115:30
116:05/16:30/17:00/18:10/19:00/20:00122:10 HIS.
Sá1da. de Vila Rau -03:50 106:00 I 06:45107:00 I 07:30 I 08:00 I
08:30/09:30/10:30/11:55/12:30/12:40/13:00/14:30/15:001
16:00/16:30/17:00/18:30/19:00/19:30/20:30 Ho.
Sábado -04:40 I 06:40 I 07: 1O I 08:05 I 09:05 110:051 I 1:00 111:30
112:00 112:40 I 13:501 15:05/16:05 117:05718:05/19:00/22:10
HIS.
Obs.: 11:00 e 12:40 Alternados.

SaidedeVIIaRau-04:00I06:-00/07:00/07:30/08:30/09:30/10:30
111:55/12:30/13:00/14:30/15:30/16:30/17:30/18:30/19:30HIS.
Domingo
Saida de: Vila Rau -07:30 I 08:00 I 09:00 110:001 11:00 113:00 1

14:00/15:00. 16:00/17:001 18:00/19:00 120:00 122:10 Hrs.
Linha: Vila Ra... Via Rodeio

Se/IUnda aSextafelra
saida.de: Contro-04:00 108:60/09:001 I 1:001 13:50114:301 15:30
I 16:00/16:301 18:00/22:00·HIS.

Saida. deVIIa Rau -04:10/.008:30/09:30/12:30 114:30115:001
16:00/16:30/17:00/18:30hrs.
'Sábado
Saida de: CenÜ'O - 04:00 108,00 I 09:00 111:00 I 13:50 115:00117:00
118:00 Horários Alternados: 04:00
Saidas de vila Rau .008:30 I 09:30 114:15115:30 117:30 I 18:30
Horários Alternados: 04: 101 12:30 122: I O

Domingo
Saida doCentro .008:00 111:00 I 13:00 I 17:00 I 18:00 HIS.
Saidede: VIIaRau-08:30/11:301 12;30/13:30/17:30/18:30Hrs.
Linha: Centro - Ilha da FIguftra
Segunda Q sextafetra
Saida de: Centro -05: 1OI 06:30 107:00 I 07:30108:00 I 09:00/10:00
111:00/12:05113:00/13:50/14:30 115:30 116:00/16:30/17:001
17:30/17:35/18:05 118:30 119:00 119:30122:30 HIS.

_ Saida. de : Ilha da FIgueira -04; I O I 06:00 I 06:55 I 07:30 I 08;00
108:30/09:30/11:30/12:40/13;00/13:30/14:00/14:30/15:001
16:00/17:00/17:30/18:00/18:30/19:00/19:30/21:151H1S.
Sábado
Saide deCen.... -06:301 07:00/07:301 08:00109:00/10:001 11:60
111:55/ 12:0'!;1 13:30115:00/16:001 17:00/18:00/20:15 HIS.
Saidas de: Ilha da Fipelra
-06:00106:55107:3018:00/08:30/09:30/11:00/11:30113:00/14:30
115:30/16:30/17:30/18:30

Dommgo _

Saida.de: Centro-08:00/09:001 10:001 i 1:001 12:00114:00115:00
116:00/17:001 18:OC 119:001 20:10 Ho.
Saida. de Ilha da Figueira -07:30 I 08:30 I 09:30 I 10:30 1 11:30 I
13:30/I4:30/15:30i 16:'30 117:30/18:30 119:30 Hrs.
Linha: Jaracuá do Sul - Nereu Ramos
S.pndaSutoftlra
Saida de: JaraCuá doSuI -04:45 I 05:101 07:15/10:00 111;45 I
13;45115:50/16:30/17:50/18:45122:10HIS; 122:45(ColégioSão
Luiz) .

Saidade:Nereu Ramo.-03:45106:45106:50107:451 12:301 12:40
I 14:1S 116:15 116:55/18:15121:00/22:30 Hrs.
sáblUÚ>
Saida de: Jaragwi do Sul
-04:45106:30/10:00/12:00/13:45/15:50 116:30 Hrs.
Saide deNereu Ra......
-03:45106:30 I 10:30/12:40 /14:15/16:15 Hrs.

Domingo
Saida deNereuRa...... -07:45114:00/18:00 Hrs.
Saide de JanCuá doSul-10:45115:50/18:30 HIS.
Linha JaraCuá .:s"uerdo - Coatro

St!gunJa a Sexta Feira
Saida de: Jancuá Esquerdo -04: 10 I 04: 151 06:00 I 06:45107:00
107:30 I 08:00/08:30/09:301 10:30 1 JJ:30/ll:30/13:30113:25
114:30 115:00/15:30/16:00/16:30 117:00 117:30/18:00/18:301

19:00/19:45.21:15 Hrs
Saída de: Centro
'-03:55 I 04:00 I 05:301 06:.IS 1 06:30 I 07:05107:30 108:00 I 09:00 I
10:00/11:00/12:00/12:095113:40/13:501 14:30/15:00/15:30'
116:00/17:00 117:30 118:00 118:30119:00 119:30 122:10 Hrs.
Sábado
Saída de: Jaraguá Esquerdo-04: I O 1 04: 15 I 06:00 I 06:30 I 07:00 1

07:40'/08:30/09:30/10:30/12:40 13:30/14:30/15:30/15:30 I
16:30 117:30/18:30/19:30/20:30 HIS.
Saída do: Centro-03:551 04:00 I 05:301 06: 151 06:30 107:05/08:05
109:05/12:05/12:05113:50113:00/15:00/16:00/17:00/18:00

119:00/20:10/2p>Hrs.Domingo
Saída de: Jataguá Esquerdo--07:30 I 08:30 I 09:30 I 10:30 111:30 I
13:30/14:30115:301 16:30117:JoI 18:30/19:30 I 21:15 HIS.
Saídasde:Centro-07:00/08:00/09:00/10:00/II:00/13:001 14:00
115:00116:00/18:00/19:00/20:00/22:IOH{s.
Linha: Linha Janguá - Três ..... doN_
Segunda a Sexofeira
Saída do JaragUádo Sul -05:101 07:00/08:00/09:00/10:00 111:00,
I I 12:051 13:401 15:001 16:00/17:00/17:40 118,101 18:40/19;00
120:00 1 �2:10 HIS.
Sáida de Tres Rios do Norte -04:10 I 06:30/07:30 I 08:30 I 09:30 I
10:30/11:30 112:40114:30/15:30/16:30/17:30/18:40/19:301
21:15 HIS
Sábado

SaídadoJaragUádoSuI-05;10/07:00/08:00/09:001 10:001 11:00
112:05/13:40/15:00/16:00/17:00/18:00/19,00/20:00/22:15
HIS

Saída de Três Rios do Norte -04: 10/06;30 I 07:30 I 08:30 I 09:30 I
10:30/II:30/12:40/15:30/16:30/17:3Ô/18:30/19:30/21:15Hrs.
Domingo
Saídade: Jaraguádo SuI-07:00/08:001 10:30112:001 14:00/16:00
118:00/20:90/22:15 HIS.
Saídade: Três Rios doNorte06:30 107:30/08:30111:15/13:001
15:00117:00 119:00 121:15 Hrs.
Comunicação
cómunicarnos que Õpartir do 16 março de 1992 será implantada
mais mnalliÍha Urbane do Centro! Rodoviária Nova, confonne
�
Saída docentro- 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
-14:30-15:00-15:30 - 16:00-16:30-17:00-17:30-18:00 -18:30
- 19:00 - 19:30 - 20:00 - 20:30 - 21:30 - 21:00 - 22:00 - 22:30.
SaídadaRodoviáriaNova- 06:15- 06:45 -OÚ5-'07:45- 08:r5-
08:45-09:15-09:45-10:U -10:45- 11:15-11:45-12:15-12:45
-13:15-13:45 -14:15: 14:45-15:15 -15:45- 16:15-16:45- 17:15
-17:45- !8:15 - 18:45 - 19:15- !9:45 - 20:15- 20:45- 21:15- 21:45

.

- 22:15 - 23:00
•

-

OsHoráriosestabelecidosacirnacitado terafi:equ...ciadiariamente.
LinhaC_ - Centro

Segunda a lulaItria
Saída de: Cohab -06:00 I 07:00 112:30 114:30 1 17:30 120:30 HIS
Saída de: Centro -04:40{ 06:30/11:00/13:50/17:00/":00 HIS
Sálmdo- Não tem Horário aos sábados
Domingo - Não tem horário na linha aos domingos.
LInha:.Jaraguá do Sul- RIbeirio Grande doN_

S.grmda a Sextafeira
Saída do: JaragUá do sul -04:45111:00 13:45/18:05
Saída do Rib. Ode. do Norte -04:00 I 06:15 112:30 Hrs
Sábado
Saida de Jataguá do Sul -04:45113:45
Saída de Rib. Ode. do Norte - 04:00 I 06: 15 Hrs
Obs. Sábados alternados
Domingo- Não tem horário na linha .

Linha: RIbeirio Cavalo

S.gúnda a sextafetra
Saíd;l do: RibeiJão Cavalo -05:301 06:30112:30 118:30 Hrs
Saída de: Centro -04:45-1 05:10/11:451 17:5() Hrs
Sábados - Não tem horário aos sábados
Domingos. Não tem horário aos domingos
Linha: Centro - RIoMolha

Segunda a Sexlafeira
-

Saída de: Centro -06:30 112:05118:40 HIS

Saída de: Rio Molha -07:00 113:00 119:00 Hrs
Sábado
Saída de Centro -06:30 1 12:05 Hrs
Saída<te: Rio Molha -07:00 i 13:00 Hrs.

Domi"go· Não tem horário na linha

Lln".: Centro - ),01........nlo Silo lul.

Segunda a sexto leira
Saída de: Centro -03:551 0ó:301 07:30 I 08:30/ 11:00 /12:00 /13:30
Iló:30 117:30118:30 Hrs.
Saídade: LotearnentoSãoluiz07:00/08:00i�:00/1UO/ 13:00
/ I �:OO / 17:00 1 18:00 1 19:00 Hr.
Sábado
Saídu de: centro -0ó:30 I 07:30 / 08:30 1 11:00 HIS.
Saída de :Iot. São Luiz -07:00 I 08:00 1 09:00 111:30 HIS.

.:»

Linha V l\leytr - Centro

Segunda a Sextafoira
Saída de: V. Meyer -04:20 1 07:50 / 12:40 Hrs
Saída de: Centro -07:30/12:00 Hrs.
'Sábado "

Saída do: V. Meyer -07:50 1 12:40 Hrs.
Saida de: Centro -07:30 112:00 HIS.

Domingo» Não tem horário na linJ13 aos domingos
Linhà - Francisco de Paula - Centro

Segrtnda Í1 sestafeira
Saída de : Centro -06:30/12:05113:50 118:40 HIS.
Saída de Fee. do Paula -04:201 06:45/12:30/14:15/19:00
Sábado
Saída do: Centro - 12:00 I 13: IO HIS
·Saída de: Fco de Paula 06:45/12:20/14:15/ 19:00 Hrs,
Domingo- Nio tem horário na linha aos dommgos

Centro João Pessoa

Segunda a sestafeiro
Saída de: Centro

.

-04'00 1 05:10106:30 1 07:30 1 08:30/11:00/12:05113:35/15:00
117:30/18:35120:00/22:10 HIS.
Saída de : João Pessoa -04:30 106:00 I 07:50 I 08:00 I 09:00 I I 1:30
113:60/14:00/16:00 118:00/19:00/21:001 22:-!O HIS

Sábados
Saída de: Centro -04:00 IOS: 10106:30/07:30 I 08:30 I I 1:00 1 12:05

113:35115:00/17;30/18:35/22:10 H{S(Nohorário das 22:10 só

quando as industrias tmbalham.
Saída de: João Pessoa -04:30 I 06:00 I 07:00 108:00 I 09:00 I 11:30
113:00/14:00/16:60/18:00/19:00'1:Jfs

-

Aos dorníngos nio tem horário
Linha: JaragUá do Sul - Santa Luzia I .

Domingo - 1)8: 15118:00 Hrs.
Sábado - 05:15/11:001 11:45113:30/16:30 I 22:10 Hrs.
SegundaaSexta-05:15107:001 11:001 11:45113:251 13:30/15:30
116:30/17:30/18:05119:30/22:05/22:10/22:30 Hrs
Santa Luzia I anual

Domingo -07:00 117:00 HIS. -

Sábado -04:00106;10106:301 12:30/14:30/20:50 HIS.
Seg.aSexta -04:00/04:05106:10/06:30/09:001 12:25112:30/14:30'
115:30/17:15118:00/18:15120:5OHIS.

-

Linha: Jaraguá do Sul - Santa LII2ia (viaRancho Born)
Segunda a sexta feira
Saldade: Rancho bom (Shd)--04:00 I 06:15 112:15114:30 I 21:00
saida dejaraguádo Sul -05:10/11:00 113:30/17:30/22:10 Ho.
Sábado
Sâidado: Rancho Born (SM) -04:00/ 06:15112:15121:00 HIS.
Saidade: Jataguá do Sul- 05:10/11:00113:30/17:301 22:10 HIS._
Domingo
Saida de: Rancho Born (Shd) -07:00 I 17:00 HIS,
Saída do: Jaraguá do Sul .008;00 I 18:00 HIS.
Linha: JaragUá do Sul - Santa Luzia (Via São João)
Segunda a sexta feira
Saída de: Santa Lúzia -04:001 06:201 07:00/12:30/17:00/21:00
Saida do Jataguá do Sul -05:10/11:60/13:30/16:00/22:10 HIS.

Domingo
Saída de: Santa Luzia -07;00 I 17:00 hrs
Saída de Jataguá do Sul- 08:00 I 18:00HlS.
Linha CentroflUà Schubert/Centro
segunda a sexta feira
-saída derüa Schubert -04:151 06:301 08:00/12:40 HIS.
SaídadoCentro-05:10/07:001 12:051 13:30
Linha - Jamguá do Sill - São Pedro

-

Segunda a sábado
Saídu de: São Pedro -03:50 I 05:50 I 07:50 I q:OO I 15:00 1 17:00 1
21:00 Hrs.

.

Saídade: JaraguádoSul-05:10/07:00/1 1:00/13:351 16:00/18:05
122:10 hrs.

Dorníngos
Saída de: São Pedro -og:40/16:301 21:60 HIS.
Saída de: Jaraguádo Sul -09:00/18:00 I 22:10 HIS.
Linha - JaragUá do Sul - Santos

-

Segunda a sábado
Saídade: Santos-03:50105:501 07:501 12:00/15:00 117:00 121:00
IHrs.
Saídade: JaraguádoSui -05:10/07;00/11:00 113:35116:00/18:05
122:10

'Domingo
Saídu de: Sanlos -07:40116:30 121:00 Hrs
Saídu de: Jaraguá do Sul -09:00 I 18:00 I 22: I O Hrs

TRANSfORTE
COM CARINHOViação Canarinho Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tubos Santa Helena Ltda.
Dh'isãode concreto

(tubos e artefatos de concreto).
Rua Joinville, 1016 - FOlleJ2-1101

Divisão de p,lásticos (tubos dePVC -eletrodutQs/lióhaesgoto -

tubos de polietileno/mangueira preta).
Rua Bernardo Dombusch. 858 - Fone 72-3025

EscritórioGeral
Rua Cel.Procápio Gomes, 89 - Fone 72-0066

Spézia -& Cio Ltda
5erraria e serviços de trator

Mad.eiras para construção e servícos de trator
com profissionais especializados

Rua .Joio J. Ayroso, 772 - Jaraguá Esquerdo
.
.r '" ,Fone 72-0300
Jafaguá do Sul.,· SC

Carlos F. Minei
BAR LANCHONETE ESCONDIDINHO LTOA

Q) Eronero G. Minei
Sócios Proprietários

Especialidades da Casa
Diariamente Caldo de Cascudo
Dobradinha à Moda da Casa

Feijoada
Sopa de Camarão

Atendimento
-,

De 2'. a 6·. a partir das 17:00 horas
Sábados, DO!JlÚlgos e Feriados, a partir das 09:30 horas

Obs: Temos congelados para viagens - Aceita.iJos Encomendas'
Rua: Carlos Schill:; 68 -

-

FOlie 71-4565 (rlla defrOlúeSalão Dõering)

.Safari

CP

CLASSIFICADOS
Um bom'

negócio para It

você
'Ligue já !
72-3363

.Jaraçuá do Sul
13-0S0S

Guaramirim

Caça - Pesca Campi'ng Náutica - Esportes
Distribuidor dos produtos:

Rossi: _ Tramontina v_ Yannes _. Penalty
Taurus Marinez Cobra _ Urnbro

. CBE _

- Tokio .. Tupy' _
.

Kanxa
Boito Grilon Hobby ces

Preços super especiais· a
vista ou a prazo

Av. Mal. Deodoro, 583.
Teis. (0473) 12-1389 e 71-8135.

CQmarca de Jaraguá do Sul
CARTÓRIO DA 28 VARACíVEL

. ED1TAL DE PRAÇA .

O Doutor Ricardo José Roesler, Juiz de Direito Ifal 2· 'Val1l 'da
Comarca de Jaraguá' do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da

lei, etc...
'

Faz saber (em resumo, art. 687 do CPC), o seguinte: 1" Praça -

08.06.93, às I3h30Illill, por valor superior ao da avaliação. 2" Praça "

29.0(i.93, às 13Íl30mill,' por quem mais der e maior lance oferecer. Local
- Edificio do Fórum desta Comarca. Carta Precatória n° 818/90. Oriundo da
Comarca de Blurnenau, 4° Vara Cível. Execução n° 73/88, em que é exeqüente
DICATESA - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE TECIDOS SIA
executada LELÉ.DA CUCA IND, E COM. DO VESTUÁRIO-LTDA. Bem
a· ser praceado - Um terreno situado na rua 09/25 de Julho, fundos, nesta

cidade, coiitendo a área total de 55:000 metros quadrados, fazendo frente
com terras de Erico Schwanbach, fundos rom Arthur Aldroandi, limitando
se de um lado com Albano Fachiíli com 550 metros e do outro lado com terras
de Daniel Brugnago com 550 metros, localizado no lado par da' referida rua;
I" quadra, confrontando pelo lado direito. de quem olha o imóvel, com o

prédio de 0° �98. Registrado nesta Comarca sob o n° 41.322, fl� 74. Total
da avaliação: Cr$ 122.797.017,5.0 em data dê 1%8/91, que deverá, ser
atualizada na data' da praça. Nos autos não consta qualquer ônus ou recurso

pendente, Fica através do presente, intimado o devedor caso o mesmo não

seja encontrado pelo Sr. Meirinho. E, para que chegue ao conhecimento de .

todos e quem interessar possa,. foi expedido o presente edital, que será

publicado na forma da lei e afixado no átrio do Fórum. Dado e passado nesta

cidade de Jaraguá do Sul, aos nove dias do mês de março do ano de mil
novecentos e noventa e três. Eu (Sérgio Alberto Martins), Escrivão

Designado, o subscrevi.
RICARDOJOSÉROESLER

JUIZDEDIREITO

TRAMONTINA

/

Jamail
.Jaraquá Máq�inas oe

�flplementos Ltda
Fone (0473) 71-0904

Fax 71-3669
Rua Max Wühelm, 82 - Centro'

Jaraguâ do Sul- SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I Dicas de leitura I
PorMargit Wagner

Árvores Brasileiras

Para achar, fotografar, ca
talogar e refazer em viveiros
árvores nativas, o engenheiro
agrônomo Harri Lorenzi, 43 .

anos, se embrenhou durante
uma década inteira no Brasil.
"Teve árvores que me fize
ram viajar mais de 10.000

quilômetros", diz ele. "A

Sucupira - amarela eu não

t, encontrava, na mata, nem

cultivada, em luga nenhum.
Deve haver urnas quatro ou

cinco no estado de São E�lU
lo".

Lorenzi chegou a decolar
sexta-feira deCampinas, onde
mora e trabalha, em avião de

carreira, para passar o fim de
samana na Amazônia e lá

flagrar uma floração especi
almente arredia. Viajoumuito
atrás de sementes - porque,
segundo ele, replantar espé
cies negativas "é o objetivo
básico desse trabalho". Ele
calcula já ter plantado 1800
hectares de floresta. Fez, por-

e': tanto, mais de meio Parque
Nacional da Tijuca - que por
sinal, também é floresta
replantada no II Reinado.

Esse nianual é o único.
Nem no Jardim Botânico do
rio de Janeiro, numa coleção
de 78000 títulos, existe algo
semelhante. mesmo porque
ele nasceu exatamente de fal
ta que Lorenzi sentia de litera
tura especializada no seu

ramo. "As árvores são maio
res seres vivos do planeta e os

"

mais desconhecidos", segun
do ele. Em dez anos, cadas
trou 500 árvores. Com fotos
coloridas, geralmente tiradas
de exemplares que cresce

ram isoladamente, fora da
mata, visando dar uma idéia
aproximada da forma que
poder ser quando plantados
em jardins ou praças. É um

livro técnico irresistivelmen
te bom de ver.

iDA�RPE�4!. ....AçAOWh DA MALHA

\

Estréia dia lS no

eine Jaraguá
- Com um elenco constituído

por "cobras" com Tom Cruise (
Ases Indomáveis), Jack Nicholson
( Um Estranho no Ninho), Demi
Moore (Ghost), Kiefer Sutherland
(Os Garot�� Perdidos) e Kevin
Bacon (JKF), e dirigido por um

diretor competente como Rob
reiner (Conta Comigo, A Princesa
Prometida e Louca Obsessão), e,
ainda, com quatro indicações para
o Oscar nas categorias de melhor \

Filme, melhor Ator Coadjuvante,
montagem e Som um filme só pode
ser bom mesmo. este é o caso de

Questão de Honra ( A Few Good

Men), uma super produção com

um custo de 40milhões de dólares,

da Columbia pictures, e que foi
uma das graudes bilheteris do ci
nemaamericanode 1992,comuma
arrecadação de aproximadamente
de 800 milhões de dólares só nas

bilheterias dos Estados Unidos

É um desses filmes que prense
a atençào do espectador da primei
ra à última cena, comumfinal como
hámuito não se via. Baseado numa

peça da Brodway, de autoria de Meio ambiente - 110 dia 07 de junho foi feita na E. B. Almirante

AaronSarkin,mostraTornmCruise,' Tamandaré, uma exposição de trabalhos sobre o meio ambiente.

como um advogado da Marinha participaram alunos eprofessores de JUa 8uséreis. os objetivosforam
Americana defendendo dois fuzi- de criar l/ma conscientização emfavor do meio ambiente e da ecologia
leiros navais acusados de matar em busca de UIIIGmelhorqualidade de vida. nafoto 11m grupo de alunas

um soldado amerivcando na base da ô" série A. que sob a coordenação da professora Patrícia Silveira
de Guatanamo, em Cuba. executaram a canção "Viver".

�m���
ESCOLA DE NATA(ÃO

,4� no edtuia
d�e�'
Nataçãopara todas as

idades durante o ano inteiro.

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081
Fone - J2-1862

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



--A Weg no controle
do GrupoPerdigão

,

IsabelaSalumFett, segurando o exemplardo livro "Avidada
vtda que a gente leva".

Comemoração

Biblioteca Pública do
Estado fa-z 139 anos

Nodia31-S-1993transcorreuo 139"
ano de fundação da Biblioteca
Pública do Estado de Santa

Catarina, hoje instalada no prédio
da rua Tenente Silveira n° 343, em
Florianópolis.

Para assinalar a efeméride, a Fun
dação Catarinense de Cultura ex

pediu convites para a abertura das

comemorações, com coquetel de
lançamento do fascículo

HOLDEMARMENEZES,daCole
ção Escritores Catarinenses e do

livroHOLDEMARMENEZES,Li
teratura e Resistência, de autoria

delaponan SoareseSalim Miguel,
que OCOITeu no dia 25-5-93 no hall
da entrada da Biblioteca, às \9
horas, muito concorrida, fazendo
se ouvir a diretora da biblioteca, o
presidente da Fundação, omédico
e escritorHoldemarMenezes e ou

tros, com palavras elogiosas aos

acontecimentos que se verifica
vam na ocasião.

o que tocou de modo especial a
seleta assistência foi a apresenta-

ção doMagnificatVocale, no au

ditório da biblioteca, um coral de

renome na capital catarinense, com
posto de membros egressos do
Coral da Catedral, que impressio
nou pelas peças apresentadas,
destacados nos apresentadores
srs. Dauth .Ejnmendoel1er e João
Sa,vador Bonatelli. De há muito
não se realizava uma çomemora
ção dessas, foram as avaliações
dos presentes. Compareceu ao ato

o deputado estadual Udo Wagner.
Aproveitando a oportunidade,
nosso diretor fez entrega à dire
tora ISABELA SALUM FETT de
um exmplar do livro de sua autoria
-AVIDADAVIDAQUEAGENTE
LEVA - Tomo IV;comemorativo
dos 45 anos do "Ás de Oúro", para
integrar as coleções de livros que
se encontram à disposição de mi
lhares de estudantes e de pesqui
sadores que ali comparecem para
enriquecer os seus conhecimen

tos, deste estado, dos outros e de

países interessados em nossa cul
tura.

o escritor laponan Soares e o deputado UdoWagner.
Q_

.

-;:

Videira - Os acionistas da Perdi

gão S. A. fecharam acordo que
prevê a limitação das decisões to
madas pelos sóciosmajoritários - a

família Brandalise - na condução
dos negócios do grupo. O acordo
foi protocolado junto à CVM na

semana passada.

Com o acordo, a Perdigão conso
lida o processo de transferência da

direção da empresa para uma dire
to� nomeada em comum acordo
com os sóciosminoritários - o gru
po de motores elétricos WEGS.A
e oContinental Bank e com bancos
credores.

Desde janeiro último, executivos
chefiados por Roberto Outra Vaz
desenvolvem plano de saneamen

to financeiro e de fortalecimento
damarca Perdigão. Em 92 o grupo
encerrou o exercício com prejuízo
próximo aUS$ 42milhões.Nopri
meiro trimestre-de 93 obteve lucro
deUS$ 6,4milhões.

O novo acordo estipula que qual
quer deliberação só pode ser apro
vada se dois terços dos votos dos

acionistas forem favoráveis, des
de que neles estiverem
contabilizados os votos dos acio
nistas minoritários (Weg e Con
tinental Bank).
As três empresas pertencentes à

CP Classificados
o seu melhor

negócio. Fone
-72-3363 em

Jaraguá e 73-
0608 em

Guaramirim

holding Perdigão - Agroindustrial,
Alimentos e Amazônia - passam a

ser administradas por um conse-

.
lho composto por representantes
dos três sócios c por uma diretoria
executiva ..Atualmente, -a família
Brandalise é dona de 74% do capi
tal total da Perdigão e 51% do

capital votante. O grupo Weg e o

Continental Bank detêm, cada um,
perto de 5% das ações. O acordo

de acionistas prevê que os sócios

majoritários não podem assumir o
controle executivo da empresa nos

próximos quatro anos.

Em dezembro de 92 a Perdigão ha
via formulado, em comum acordo
com os. bancos credores, estraté
gia de saneamento que previa
emissão de debêntures por palte
da família Brandalise. Com os re

cursos, a família compraria ativos
nãooperacionais da empresa como
forma de dar liquidez ao grupo,

Falecimento

GermanoGascho
Faleceu em sua residência, às 20:30 horas de 5 do

corrente, o estimado sr. Germano Gascho, filho de
tradicional família de imigrantes húngaros que se

_

radicaram em Jaraguádo Sul. Oextinto eracasado com
afilhamaisvelhadopatriarcaArnoldo Leonardo Schmitt

_� teveumacondutaexemplarem todas as atividades de
que tomou parte e desaparece aos 79 anos-de idade. Em
vida desenvolveu-se um ótimo relacionamento com o

nosso diretor, que teve no falecido um amigo certo nas
atividades profissionais, políticas e sociais em que se

envolveu, quando recentemente chegou à Jaraguá do
Sul. O seusepultamentodeu-senatarde de domingo para
o Cemitério Municipal do centro, com grande
acompanhamento de familiares, parentes amigos e

admiradores. '

Este semanário sente o seu desaparecimento e

) apresenta à éxma.'esposa,MariaSchmitt Gascho, seus
filhos, netos, bisnetos e demais parentes, o sentimento de
.pesar dos integrantes do CORREIO DO POVO.

Posteriormente o acordo foi modi
ficado. Os Brandalise assumiram
dívida de US$ 53 milhões com o

grupo, a ser quitada até o Iinäl do
exercício de 93. Namesma ocasião
o grupo anunciou sua intenção de
se desfazer da Perdigão Alimentos
-quepreccssafarelo e óleode soja.
Analistas do setor acham que a

estratégia da nova diretoria da

empresa é fortalecer a marca, atra
vés de pesados investimentos em

marketing, com o objetivo de valo
rizar as unidades de aves e embu
tidos.

Roberto Tracanela, diretorde rela
ções com o mercado da Perdigão,
disse que os acionistas não pre
tendem se desfazer das empresas
do grupo que produzem proteína
animal, agrupadas na Perdigão
Agroindustrial.

( Jomal "A IMPRENSA", Caça
dor-SC)

:á":5i1.1ttktt.Bolsa
deTelefones
COMPRA - VENDE - ALUGA

Rua WalterBreiJhaupt, 92 (defronte ao
Beira Rio Clube de Campo)
Fone (0473) 72-2598
Jaragud do Sul- SC

Rua ReinoldoRau,632
Fone: 72-1599

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 12 de junho de 1993Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FábioMarceloKurth,dificuldadespara recomeçaravida.-

-Carona os levou para 4 meses de horror

Inocentes ficaram
-,

122 dias na cadeia
causa de uma dor de -cabeça, en-

.

quanto iria abastecer o carro. Nes
te ínterim ele assaltou o operador
demáquinas ValdirWille, toman
do dele a carteira com documentos
e 470 mil cruzeiros. os dois não

sabiam por que estavam sendo

presos.

Jaraguá do Sul- No dia 08 de
fevereiro deste ano,' Fábio
Marecelo Kurth c seu amigo Rena
to Tonon, pegaram uma carona na

saída de uma danceteria, que lhes
custou 122 dias de cárcere na ca

deia pública de Jaraguá do Sul.
Eles foram presos em flagrante
quando acompanhavam o moto

rista da Brasília placas ART 7995,
que Charles Nicoletto que prati
cou um assalto na mesma noite.

Charles havia deixado os dois
em uma farmácia semedicandopor

assalto. Fábio contou que o dono
do carro, Charles, saiu com polici
ais e voltou tempo depois com a

carteira de Wille c dois revólveres
de plásticos, afirmando que per
tenciam aos dois rapazes.

Lavrado o flagrante, os três
foram conduzidos para uma cela
"o 24", como disse Fábio e.no dia

seguinte toram jogades na .prisão
junto aos demais presos. Começa
va ali um drama que durou quatro
meses e dois dias.

Na delegacia-Fabio, após fie
gar insistemente à autoria do cri
me, foi espancado pelapolícia para
que revelasse o paradeiro dos re
vólveres que teriam usados no

Ritllais e submissões

um dos "líderes", reclamou do
barulho e depois de uma respos
ta de Fábio, saltou da cama onde
donnia e "espetou" três vezes a

perna do rapaz. "Isso porque é

proibido portar anuas dentro
das celas", disse Fábio, que foi
socorrido pelos demais detentos.

"Os horrores da prisão vão
muito mais além", diz Fábio. Na
noite que antecedeu a sua saída
da prisão, ele, testemunhou um
dos rituais justiceiros dos pre
sos. Alzemiro Nunes, que foi
preso por tentar roubar unta bi
cicleta, mas que respondia pro
cesso por matar uma mulher a

pauladas, foi submetido à mais

ultrajante humilhação.
Os presos, além de obrigá-lo

limpar tudo como de prache e

vestir a saínha, colocaram uma

mandioca em sua boca, espan
caram a pauladas e avioletaram
sexualmente com uma cenoura.

"Uma vez na cadeia ele já está

pagando pelo crime' que come

teu e os outros também comete- .

ram crimes e não são melhores
que ele para fezerem isso",
disse Fábio.
Apolícia também é responsá

vel por horrores, segundo Fá
bio. "Uma noite um casal de

indigentes foi levado à delegacia,
apenas pelo fato dê estarem dor
mindo 'embaixo da ponte. A
mulher estava grávida, masmes
mo assim foi almejada e

.

espancada por policiais sem que
tenha cometido crime algum".

A lei do mais forte

Revoltado, ainda do "24", Fá
bio queria que Charles revelasse
a verdadeira história e teve como

resposta a garantia de que no dia
dia seguinte contaria, que ambos
participaram do assalto, mas
pela manhã isso não aconteceu
pelo contrário, Charles
incriminou ambos.

Após os depoimentos Fábio,
Renato e Charles foram coloca
dos junto aos presos na cadeia

superlotada. Na mesma noite,
dois deles, Charles e Renato,
sentiram na carne a crueldade da
vida na cadeia. Eles tiveram que
tirar a roupa e vestir "a saínha",
peça produzida com camisetas
dos próprios presos. Foram ain-.
da obrigados a limpar toda ca

deia e o - "boi", nome dado à
minúscula privada onde os pre
sos fazem as suas necessidades,
além de ter de cortar as unhas
dos mais antigos.

"Ládentro impera lei do silên
cio. Aquele que 'caguetar'o que
é feito com os outros, estará na

'lista', disse Fábio. Ele contou

que contou que com frequência
se fazia a "lambreta", um pedaço
de papel, colocado entre os de
dos dos pés depois incediado.
"Passei um mês e meio sem

dormir com medo do que pudes
se acontecer comigo", afirmou
ele.

Uma noite, enquanto conver
sava coni seueamigo Renato, um
dos presos, considerando como

A degradação da família
. Por causa de sua prisão, o pai de

Fábio, Mário Kurth, não aceitou
mais o filho em casa. Isso gerou
brigas entre o pai e amãe do rapaz,
'que já se-separam . Fábio, por en
quanto, .mora com os tios c agora
está preocupado em arrumar traba
lho, para sustentar a mãe, e irmã

que tem 24 anos, mas retardamen-

o esconde os horrores

GARANTA A PESSOA CERTA NA.FUNÇÃO CEHlA
o Profissionál que sua empresa precisa� .) ·.a ..

".

,�',
-'

Com a seleção mais Profiss.ional. .

Marque uma visita da HUMANA. .

Te�celrização exlge- responsabilidade•. E a .melhor tecnologla�

tomental- sua idademental é de 12
anos -, e ainda a namorada que está

gravidaedevedar a luznopróximo
mês:-

-,
.

Elêdisse que seu objetivo
não édenunciar ninguém nem cn

ticar nada ele apenas acredita que
dessejeito, a cadeia vai gerarmais
cadeia.

HUMANA ASSESSORIA EM RH
R. Henrique 'Sohn, s/nR
Próxlmd ao Doerlng
Fone (0473) 71-4311
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Pena/ti cobrado paraforapelo atacante do Amizade

Juventus perdeu para o Alvorada quinta

A-mizadeempata e

perde a liderança
Jaraguá do Sul - o time da

Sociedade Esportiva e

RecreativaAmizade,jogou fora
a vitória contra o Guarani na

segunda rodada do returno da

primeirona, nodomingopassado
no estádio Municipal João
Butschardt, emGuaramirim. No
último minuto da partida o

atacante da esquadra azurra,

perdeu um pênalti e o jogo
acabou com o placar de 1 x 1.

Com isso o líder do certame,
no segundo turno, é o Curz de
Malta que venceu ao Estrella

por f x 0, no Estádio Eurico

Duwe, no Rio da Luz.No meio
da semana, na qui n t a -

feira, o Juventus recuperou uma
partida que ficou atrasada da 18
rodada do returno e acabou

perdendo por 1 x ° para o

Alvorada ..

Neste final de semana

acontece a terceira rodada do
returno e o equilíbrio Ra

classificação geral ainda é
mantido.

_.

,-CLASSIFICACÃO DA 7º DIVISÃO
Class EauiDe PG J V E O GP Ge SG

10 . Cruz de Malta 4 2 2 O O 3 1 2
20 Amizade 3. 2 1 1 O 3 1 2
30 Malwice 3 2 1 1 O 2 1 1
40 Botafoqo 2 1 1 O O 2

, O 2
50 t:Stre IIa 2 2 j O 1 1 1 ,o
60 Alvorada 2 1 1 O O 1 O 1
10 Juventus 1 2 O 1 1 2 ,3 -1
80 JoãoPessoa 1 2 O 1 1 ·2 3 -1
90 Guaram 1 2 O 1 1 2 3 -1

100 Aliança 1 2 O 1 1 1 3 -2
110 Caxias O 2 O 1 2 O 3 -3

CLASS�FICAÇÃO DOS ASPIRANTES

Class Equipe PG J V E D GP GC SG

10 João Pessoa 4 2 2 O O 11 1 10
20 Amizade 4 � 2 O O 4 O 4
30 Estrella 4 2 2 O O 3 O 3
40 Botafoqo 2 1 1 O O 5 2 3
!)V Alvorada ? 1 1 O O 6 O 6
60 Cruz de Malta 2 2 1 O .1 3 1 2
70 Aliança 2 2 1 O 1 3 3 O
80 Caxias O 2 O '0 2 2 7 -5
.l:tv ouaranl O 2 O O 2 O 5 -5

.

100' Juventus O 2 O O 2 1 10 -9
110 Malwice O -2 O O 2 1 10 -9

ASPIRANTES"�4"'.<"'�"""_"""" ..
s

.Amizade e Estrella J'

fazem. omelhorjoqo
Jaraguá do Sul- Três equipes

dividem a liderança na divisão de

aspirantes do campeonato. da

primeira divisão de futebol. da

liga jaraguaense, João Pessoa,
Amizade e Estrella. Já estão

garantidos para a fase final do
certame, Amizade e Botafogo, as
demais equipes lutam por uma

vaga na final .

que seus gols possam garantir a
vitória. Já o .Estrella entra em

campo com o apoio de sua torcida
querem proporcionadoasmaiores
rendas nos jogos da primerona.
Será um duelo de Titãs.

o outro líder tem um

compromisso dificil frente ao

Alvorada, que goleou o Juventus �

na quinta-feira (6 x O) e joga em

casa. No primeiro turno o João
Neste finalde semana, emjogos Pessoa esteve sempre nas

preliminares da 18 divisão, as

equipes aspirantes participaram
. primeiras posições mas acabou

....1

da terceira rodada do returno e o
não conseguindo garantir a sua-

presença na final, na última
jogo principal reúne as equipes
do EstreIIa, de Nereu Ramos e o

rodada, quando perdeu para o

time do Amizade, em casa.Amizade de Guaramirim, no

estádio da equipe de Jaraguá do O Botafogo, já classificado
Sul. Quem vencer sai na frente na para as finais, pega o Cruz de

disputa do título do returno. Malta. O jogo promete pela
rivalidade queexiste entre as duas "'

equipes. antigos adversários do

campeonato amador de Jaraguá
do Sul.

O Amizade tem um dos
artilheiros do certame, Romeo
ButschardtJúnior (Duno)e espera

RomeoBut'schardtJúnior(Duno) umdosartilheirosnosAspirantes

\._

Transformeoseu BANHEIRO numambienfe V.I.P. r

Visife a 1It;4;e1�-�� &Z>� e conheça as melhores

soluções em revestimentos cerâmicos, metais, e louças sar:tifár:ia�. Solicite um pré-or>ço'mento pelo
telefone: 7144110uvenhq c�nhece� pessonlrnenle nossas inst:lö�,ões: R. Reinoldo�au,787 ...-:.....n
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Araranpuá no dominao

Zona Sul de Karatê
Foi realizado no dia 05/06/93 em Curitiba-Pk; no Ginásio do

Tarumã. o Zona Sul- VI do Campeonato Brasileiro de Karatê, com

asseleçõesparticipantes dós seguintes Estados: SãoPau/o, Paraná.
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Pela seleção catarinense pos atletas de Jaraguá do Sul

participaram obtendo bom resultado, por ser o 1° Campeonato
Brasileiro em que estes atletàs participam com pouco tempo de

prática de karatê.
Os resultados foram: U1ll 3° 11lg01� dois 4° e dois 50.

Mal/las Darpe patrocina a canoagem
o Clube de Canoagem Kentucky de Jaraguá do Sul

contará com o patrocínio de Malhas Darpe, agora em

terceira edição, o que, sem dúvida, é um incentivo essencial
à canoagem, e ao esporte amador de um modo geral.
Enaltece o presidente do clube de que Malhas Darpe é

uma das poucas empresas que se preocupam com aqueles
que estão começando ou que estão tentando desempenhar
um papel importante no quandro nacional, como é o caso
do Canokem.

Brasileiro de Bicicross
Com U1II grupo formado por 30 pilotos e mais 11 dirigentes, a

equipeMa/wee deBicicross da cidade deJaraguádo Sulparticipará
fio próximo fina/ de semana da segunda .etapa do Campeonato
Brasileiro de Bicicross 1993. a competição será realizada na

cidade de Santo Antônio do Sudoeste (FR), e devera contar com a

presença de mais de 300 pilotos de todo o Brasil, sendo que a

maioria será dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e

Rio Grande do Sul, a competição será disputada em 27 categorias,
e a equipe Malwee participará de 19 categorias:
A equipe da Associação Atlética Divina Providência, A.A.D.P.!

Dalmar estará disputando nos dias 11-12/06/93 em Florianópolis,
a primeira etapa do Campeonato Estadual de "Voleibol Feminino
lia categoria mirim.

Os-atletas serão os seguintes:
11/06 - Sexta-feira 19: 30 - AAPP/ FME/ Dalmar x

Coração de Jesus (Fpolis)
12/06 - Sábado 15: 00 - AADP/FME/DalmarxBluvâlei/

Breitkopf
O técnico Carlos R. N Coelho (Calica) e seu auxiliar

técnico Charles R. Silva contam com as seguintes atletas:
lessandra, Cibellyn, Bruna. Franeielle, Fernanda, Leslie,

Melissa, Dayana, Fabiane, Giovana, Paloma eMayenne.

CWIZARD
o A sJMo I

Para quem deseja voar alto
Rua Preso Epitãcio Pessoa, 820

Fone (0473) 72-3497 -Jguá do Sul

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTOA.

'" -

PROJETOS, CONSTRUÇÃO,OECORAÇÃO;VENOAS OE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541-Fon.:72 32 82

Varzeano

Sétima rodada é neste domingo

Jaraguá doSul- o Juventus do
técnico Picolé é o lanterna do

quadragular secundário do

Campeonato Catarinense. Os dois

primeiros jogos não foram os

melhores da equipe na competição
e de quatro pontos disputados o

time sómarcouum.Nestedomingo,
no João Marcatto, o "Moleque
Travesso" pega o Araranguá, que
foi o carrasco do Juventus na

primeirafase do certame. Aequipe
jaraguaense perdeu os dois jogos
- fora e em casa - para o time do sul
do estado. ,

-

Só a vitória interessa para o

Juventus que ainda tem chances
de chegar a classificação. Agora é
vencer ou vencer e o técnico
Picoléjá assumeuma nova postura
de escalar uma equipe mais
ofensiva tanto. em jogos em casa

quanto nos domínios adversários.
A torcidajuventina, que começa

a se-organizar aindamais, acredita
na vitória e não está preocupada
com a sina de não vencer do ABC
neste certâme. Este é o último jogo

Guaramirim - Acontece neste

domingo 9Sjogos da sétimarodada
da primeira fase do campeonato
varzeanomunicipaldeGuaramirim.

As partidas serão disputadas nos

estádios Rodolfo Jahn (bairro
Avaí), emunicipal JoãoButschardt
(Seleto), a partir das 8h30min da
manhã.

Ctassmcaçõo

Os dois jogos- de destaque da
rodada vão reunir as equipes do
Barro Branco x Cruzeiro e Caixa

D'Água x Veterano, que serão

realizados no domingo pelamanhã
no Seleto.

Quadrangular Principal
-

Equipes PG J -V E O GP Ge SG
Criciúma 32210 2 O 2
Tubarão 2 2, 1 O 1 2 3 -1
Figueirense 2 2 1 O 1 2 3 -1
Chapecoense 1 2 O 1 1 1 2 1

Na chave A os líderes são

Juventude (lI pontos) e Barro
Branco (8 pontos), enquanto que
na chave B o Avaí assumiu a

liderança com 1 O pontos ganhos,
seguido da Caixa D'Água (9
pontos).

Quadrangular Secundário
MarcílioDias 3 2 1 1 1 O 4
Joinville 2210121
Araranguá 2 2 1 O 1 3 3
Juventus 1 2 O 1 1 1 3

1
1
O
-2

Hexagonal de Repescagem e J?escenso
10

-

Internacional 4 3 1 2 O 4 1 3
20 Caçadorense 4 3 1 2 O 2 1 1
30 Concórdia 4 3 1 2 O 2 1 1
40 Joaçaba 3 3 1 1 1 1 1 O
50 Brusque 2 3 O 2 2 2 3 -1
60 Avaí 1 3 O 1 1 1 5 -4

Próximos Jogos - Quadragular Principal - Figueirense x Tubarão e

Chapecoense x Criciúma. Quadrangular Secundário - Marcílio Dias x
JEC e Juveritus x Araranguá. Descenso - Inter x ·Joaçaba, Brusque x

Concórdia e Avaí x Caçadorense.

do tumo do quadrangular e na Hercílo Luz, em Itajaí, por isso os

próxima semana o Juventus vai dois pontos no jogo de amanhã

pegar o MarcílioDias no Estádio são fundamentais.

,

Classificação Chave A
elas. Equipe PG J V E O GP Ge SG
1° Jwentude 11 6 5 1 O 19 3 16
2° Barro Blanco 8 6 3 2 1 17 7 10
3° Camarões 7 6 3 1 2 11 6 5
4° Weg Met. 7 6 2 3 1 10 7 3

II

5° Esperting 6 6 3 O 3 14 13 1
'I
"

6° Cruzeiro 6 6 3 O 3 7 5 2
7° União 1 6 O 1 5 8 22 -14
8° Ferroviário 1 6 O 1 5 5 28 -23

Classificação Chave B
·Clas. Eguipe PG J V E o GP GC SG
1° Avaí 10 6 4 2 O 16 5 11
2° Caixa D'Agua 9 6 4 � 1 15 6 9
39 Veterano 8 6 4 O 2 12 9 3
4° La de Címa 7 6 3 1 2 15 8 7
5° Beira Rio 7 6 2 3 1 7 6 1
6° Cruzeirinho 4 6 1 3 2 5 15 -10
7° Barrinho 2 6 O 2 4 7 14- -7

.

Rebas 1 6 O 1 5 2 16 -14
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ALUNOS PREMIADOS NO 11.0 FEMP

Foi realizado no último dia 5 de. junho, na cidade de

Blumenau, o 11.0 FEMP - Festival Ecológico de Música e

Poesia, �nde participaram estudantes de estabelecimentos

estaduais de ensino de todo o estado de Santa Catarina e das

escolas municipais deBlumenau, sede do evento.
Os estabelecimentos vinculados a 19.a SERE - Secretaria

ExecutivaRegional deEducação de Jaraguádo Sul tambémse
fizeram presentes e obtiveram bons resultados, com três

alunos classificando-se em 2.0 e 3.0 lugares.
Foram preíniados com o 2.0 lugar os alunos Fernando

Boeng eFernando Baldussi, do Ensino Fundamental do C.E.
Prof.a Valdete I.P. Zindarz, com amúsica "Viveré belo com

você, Natureza", e em 3.0 lugarclassificou-se o alunoMaiehel
Rodrigo Deretti, também do Ensino Fundamental do C.E.

Roland H.Dombusch, com a poesia"A Natureza".

CONUÊNIO SEBRAE/AJORPEMI

O SEBRAE-SC e a Ajorpemi (Associação de Joinville e

Região daPequena eMicroempresa) assinaram convênio no

último dia 8 de junho. A parceria prevê a realização da

Expoinvemo, feiramultisetorial que reunirámicro e pequenos
empresários entre os dias 9dejulho el.odeagostónaExpoville,
eniJoinville.

_

Durante o evento está programado um desfile técnico

produzidopelo Cetiqt (Centro de Tecnologia da Indústria

QuírnicaeTêxtil) do SENAI, comaapresentação dastendên
cias para o verão 93/94. A Expoinvemo tem o objetivo de
incrementar as vendas na região de Joinville.

ChamÚlé da caldeira é responsávelpela liberação dos gases

Gerente da empresa diz que busca solução

Moradores reclamam
de poluição do ar

MISSÃOÀ FENIT/SP
Com apoiodo SEBRAE-SC, cercade 120 micro epeque

nos empresários catarinenses visitaram aFENIT (FeiraNaci
onai da IndústriaTêxtil) durante esta semana, em São Paulo.

Divididosemquatro caravanas, os empresários sairamdia 8 de

Criciúma, Brusque,Blumenau e Joinvilleemdireção aomaior
evento do gênero no país, onde estão apresentados os últimos
lançamentos do setor.

.

A Missão Empresarial é uma parceria do SEBRAE-SC

com oPórtico Comercial deCriciúma, Associação da Indús
- tria e Comércio de Azambuja (Aica/Brusque), Associação
Comercial e Industrial deMicro Empresas do Vale do Itajaí

.. Acimpevi/Blumenau eNúcleo de Confecção daAssociação
Comercial e Industrial de Joinville (Acij).

de efluentes líquidos, que obe
dece às ecigências dó, programa
de despoluição: "Inclusive rece
bemos uma visita dos técnicos
da Fatma, que verificaram a efi
ciência do sistema, concedendo
o alvará de funcionamento -da
nossa Estação de Tratamento".

O mau cheiro alegado pelos
moradores dos arredores da em

presa, segundo a gerente indus

trial, é originário de um

loteamento Iocalizado atráz da

fábrica, cujo esgoto sanitário é

despejado a céu aberto. "Já pedi
mos a intervenção da prefeitura
municipal para que este proble
ma seja sanado, já que a culpa é
atribuída à nossa.empresa", afir
ma.

Quanto aos efluentes gaso
sos, Cristina disse que são gera-

dos por uma caldeira, com capa
cidade de produção de 10 tonela
das de vapor, e que é usada nos

trabalhos de extração de óleo de

soja, parboelização de arroz e

estrusão da proteína de soja, em
três unidades localizadas no par
que fabril.

"Estamos trabalhandoem con

junto com técnicos da empresa
fabricanteda caldeira,H.Bremer,
'para que se encontre uma forma

.

de reduzir os efluentes para ní-:
veis não poluentes. O problema é

complexo, mas entendemos que
há necessidade de sua elimina

.ção: por isso,
pedimos a compreensão da co-

munidade, pois trata-se de um

trabalho minucioso e de muita

complexidade", esclareceu
Cristina.

Guaramirim - Moradores das

imediações da empresa
Nutrimental SIA, de

Guaramirim, estão reclamando
de vários problemas de poluição
causados, aparentemente, pela
empresa. Os moradores, princi
pahnente vizinhos, alegam que a

chaminé da fábrica solta para o

ar Ulna fumaça preta que acaba

por sujar roupas que estejam nos

varais, carros e as próprias pare-
-des das casas. Também

é

men

cionado o mau cheiro que, se

gundo os vizinhos, vem do siste
ma de tratamento de efluentes

líquidos da empresa.
A gerente industrial da

Nutrimental, CristinaTazinaffo,
informou que a empresa investiu
milhões de dólares na implanta
ção de um sistema de tratamento

PRESENÇASNOSHOPPING
Jágarantiram suas presenças no empreendimento demaior

destaquedacidade, neste ano, até omomento, mais uma série
de empresários de Jaraguá do Sul e outras cidades. As Lojas
Hering vão ocupar em torno de 10 mil m2. Outras duas

empresas que já garantiram seus lugares no Shopping foram
a Darpe Malhas e a Escorza Diversões Eletrônicas. O ritmo
das vendas está acelerado.

É HORA DE ABASTECER A CASA
',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!

AQUI VOCÊ ENCONTRA TUDO O QU{'PRECISA
COM A QUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

E AS MELHORES CONDiÇÕES DE PAGAMENTO.

.MÓVEis
• ELETRODOMÉSTICOS
• BRINQUEDOS
• TECiDos I CONFECÇÕES

.FERRAGENS
• MA T. DE CONSTRUÇÃO
.PNEUS
• DECORAÇÃO

'
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