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'<, A maior apreensão de drogas na cidade
Weg Química.
Tecnologia

lança nova

tinta em

página 5

Dó/ar
Paralelo

Compra(25/6) Cr$ 56.000,00
Venda(25/6) Cr$56.3oo,00
Fonte: HF Assessoria

Turismo
COmpra(2�;/6) Ci$55.000,00
Venda(25/6) Cr$55.800,00
Fonte: BB

Comercial

COmpra(25/6) Cr$51.720,00
Venda. (25/6) Cr$ 51.722.00
FOIúe: BB

TR
25/5 a25/6 .30,80%
26/5a26/6 31,02%
URR
Mês Cr$25.126,35
Poupança
Índicep/25/6 3l ,6751%
CUS (junho)
Engenheiros...Cr$11.247.7l5,35
Salário minima
Fevereiro Cr$I.250.700,OO
Março/Abril Cr$I.709.400,OO
Maio/Junho Cr$3.303.300,OO

Nacional Ylsa

o único que quanto
rnàls você usa,
menos anuidade

você paga.
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Pl" flagra traficantes
10M decom

,

cocaina
Ontem por volta das 14 horas, residêne; no bairro Ilha da

um grupo de agentes federais da FigIJ a, em Jaraguá do Sul. A

Delegacia de Entorpecentes ".foga é originária de RondÔnia e

pre_ndeu, em flagrante três/,'seria comercializada na cidade.
traficantes portando cerca de li Esta é a maior apreensão de

quilos de cocaína pura, em uma narcóticos realizada até hoje em

toda a região.
Os traficantes são: Guilherme

Voltolini, 38 anos, Nei Maxi
miniano Pereira, 26 anos e Laudeir
Verli Santana, 37 anos. Adroga foi
trazida para Jaraguá do Sul por

Política

Equipamentos financiados
até o ano 2000 em MS

O prefeito de Massaranduba,
Odenir Deretti, estacionou
caminhões e máquinas da frota

pública em frente ao PaçoMunici
pal, como protesto pelo
financiamento feito na

adrninistração anterior. Segundo
ele, a dívida compromete o

orçamento do município e se

estendeaté o ano 2000. Alémdisso,
foi revelado o valor do débito da

prefeitura para com o FGTS, que
atinge o total deCr$ 550,8milhões.

O ex-prefeito, Dávio Léu,
contesta as denúncias e afirma que
não deixou de pagar as

contribuições previdenciárias
durante os dois mandatos que
cumpriu como prefeito do

município. Ele disse ainda que a

amortização do financiamento dos

equipamentos representa apenas
I % da receita de Massaranduba,

Págína B-4 Caminhões expostos emfrente àPrefe,- ura tinham cartazes colados
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Laudeir, que reside em Rondônia.
Os 10 quilos de cocaína estão

avaliados em Cr$ 4 bilhões.

Após os interrogatórios os

traficantes foram levados para a

Cadeia Pública.

Agricultura

Produção de
cachaça com
problemas

A produção de cachaça de Luis
Alves está sofrendo uma queda,
emfunçãodafalta damatéria-prima.
A área plantada no município é de
1.200 hectares. Página 4.
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"A história de nossa gente não pode ficar só na
'saudade". O passado só é importante se o seu témpo foi

bem empregado.

Barão de Itapocu

.confira a história3
Há 72 anos

- Em 1921, a "Kolonie-Zeitung",
de Joínvilíe, trazia um artigo assinado
pelo correspondente desse jomal em
Hansa, protestando ele,' signatário,
em seu nome e no do distrito de
Hansa e também de Jaraguá, dizendo
que não queriam ficar independentes,
escrito por Emesto Globig e, em

lútguaalemil.OCORREIODOPOVO
desafiava ao "chantagista" a provar

as suas alegações.
- Realizavam-se eleições para
Conselheiros Municipais em vagas
deixadas pelos srs. CeI. Francisco

Gomes, Humberto Gusmão e pela
renúncia do capitão Mário Lobo. O
Partido Republicano de Joinville
concorria às vagas com o dr. João
Dias Paiva, Hans Jordan e Eduardo
Schwartz.

Há 70 anos
- Em 1923, o coletor Constantino

Tzelikis, do Estado, informavà por
edital, que se achavam os títulos de
terras em seu podei pata: Alfredo

Papal, Leopoldo Liesenberg, Alberto
Liesenberg, Augusto ZiehlsdorfT,
Polycarpo Bento de Souza,
Guilherme Jacobi, Alexandre
Cartens, Waldemar Braun, Carlos

Spredemann, Donato Antonio

Fernandes, Mathias Stenger, Ignacio
Schwartz, Jorge Henn, Giocondo
Pedri, Frederico Koch, Francisco

Frank, Alberto Radünz, Henrique
J

Seil, José Calazans Cordeiro e Hugo
Alvino Meldola.
- O Serviço Militar, em lútgua alemã,
na página alemã, estampava a notícia
de que 157jovens sorteados, deviam
se incorporar ao 13° Batalhão de

Caçadores, em foinville, da classe de
1901. Caso houvesse falecimentos
entre os sorteados, ou outra forma

que impedia a sua incorporação, os
sorteados a partir de 158, seriam
chamados para completar o efetivo.
Era o que constava do "CP"; ed. 208,
última página de 28-4-1923.

Há 50 anos
- Em 1943, no dia 7 de junho, era

instalado o Curso de Alettadoras
criado pela Legião Brasileira de
Assistência, unexa à Díretorla dos

, cursos deEnfermagem, subordinados
àChefiadoServiçodeDefesaPassiva
Anti-Aérea. O curso era instalado no

Clube Aimoré, presidido pelo 1 ° Ten.
Leonidas Cabral Herbster e os

dirigentes do curso - Ten. Orlon A.

Platt, Prof. Gelta Simas e 'dr.
Waldemiro Mazurechen.
Inscreviam-se as seguintes
candidatas: Adalzira Piazera, Adélia
P. Fischer, Alice Nunes, Amantina

Mueller, Carmen Piazera, Cecilia
Ersching, Diva Tavares, Freza '

Wensersky, Fritzi Déa V. Fiedler,
Gelta Simas, Gení Costa, Gisela
Ersching, Helena Leutprecht, Hilária
Leutprecht, Hilda Grubba Meister,
fuge Ramos, TheaMarqú�dt,Mariza
Nunes, Marta Hardt, Maria Ursula
Brueckheimer, Melânia Noroschny,
Marga Boss, Nair Sans, Odalzita

Borges, Ondina Gaia, Onélia Gaia,
Onélia Horst, Olindina Vieira,
Waltrudes Mielke, Olga Horn de
Arruda e Odila Borges. Ao final do
curso recebiam diploma de distinção.

Há 10 anos
- Em 1983, um total de 600 quilos de
amostras de produtos têxteis,
confecções, cerâmicas e de madeira
de Santa Catarina estavam sendo

apresentados a importadores dos
Estados Unidos, principalmente de
Nova Iorque, Los Angeles, Danas,
Miami, Atlanta, Chicago e Houston,
graças ao trabalho de pesquisa junto
ao mercado norte-americano,
coordenado pela Secretaria da
Indústria e Comércio e pelo Centro
de Comércio Exterior de Santa

Catarina, com apoio dos Ministérios

da Indústria .e Comércio e das

Relações Exteriores, Banco doBrasil,
através da Cacex, e da Varig.
- Em pesquisa a FURJ -

F�'daçãoUniversitária da Região de J ville
, mostrava a realidade dos IllUIll ípios
de Jaraguádo Sul, Schroeder, Corupá,
Guaramirim e Massaranduba,
especialmente os últimos 4, situados
em planícies de aluvião férteis,
próprias para arroz, cana-de-açúcar,
banana, mandioca e milho, onde se

��fixará uma população de origem \�
européia. '\ '

Alta Tecnologia
emmatérias-primas
para alimentos

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

Não matem os sonhos..•
Io

o regime feudal dava ao suserano o direito à

cópula com as habitantes de suas terras. As normas
de acasalamento, ou "casamento", eram mais ou

Cl menos frouxas até o aparecimento de Rousseau, no
séc. XVIII, que separou a infância da idade adulta,
criando o que convencionou-se chamar adolescên
cia. De láparo cá, ao queparece mais numa atitude
demerchandising, bláblála-se sobreproteção às cri
anças, aos menores, aos adolescentes. A fêmea da

espécie humana, numa sociedade tendenciosamente
machista, é duplamenteprotegida: enquantomulher
e enquanto adolescente. Isto na teoria. Na prática,
elementos inescrupulosos aliciam menores, afastan
do-as de suas famílias, para empregá-Ias - às vêzes

até a troco de cárcere privado, espancamento e

demais humilhações, se fossem necessárias - na

Despreocupacão policial

As belezas naturais de Santa
Catarina estão mais protegidas da
destruição causada pelo
desenvolvimento desorganizado
e sem planejamento. Governo,
empresários e ambientalistas
finalmente se uniram para tentar

salvar o que resta das belezas
naturais do estado.Naúltima sexta
feira, 18 de junho, foi lançado
oficialmente o Projeto Gaia. O

.

projeto, que é uma iniciativa do

lhama, da Coalisão Internacional
da Vida Silvestre e Jurerê
Internacional! Habitasul, visa
desenvolver a idéia de exploração
com conscientização e, a exemplo
dos países mais desenvolvidos,
implantar definitivamente o

Turismo Ecológico em Santa
Catarina.

A princípio se trabalhará com

três áreas: a Estação Ecológica de

prostituição.
Ospoderes constituídos gastamdinheiropúblico

na divulgação - hipócrita - de Estatutes>e Direitos
.

- da Criança, do A/enol', do Adolescente; o menor é
manipulado em sua crença-de que já conhece o

mundo e viramais um-joguete nas mãos, de empresá
rios, políticos, contraventores, aliciadores .. , Eapro
teção efetiva? E a fiscalização - sanitária, judicial,
policial, tributária? O aliciamento de menores -

mostra da misériamoral, pior do que a econômica
leva a outro mal, o do menor abandonado, que
também redunda em prostituição, roubo, assassina
to. drogas...

Deixem as meninas com suasfamllias, porfavor,
não matem os sonhos....

Projeto Gaia
Carijós, a Reserva Biológica
Marinha do Arvoredo e a Área de

Proteção Ambiental de

Anhatomirim.Oprojetocomeçana
capital, Florianópolis, emais tarde
será introduzido no restante" do
estado. Além de desenvolver o

turismo ecológico, ainda serão

feitas pesquisas nessas áreas e se

incrementará a Educação
Ambiental nas comunidades.

José Truda Palazzo Jr.,
representante da Coalisão
Internacional da Vida Silvestre,
ressalta a importância da

participação do governo e de

empresários no projeto, que vem

-rovar que a preocupação não é só
Q" "um bando de barbudinhos

malucos", mas da sociedade em

geral. Truda pretende criar aqui no
estado um "turismo formador de

consciência" e educar as

comunidades locais para a

rrnportiUlcia da preservação·das
áreasecológicas. Paraisso,jáestão
sendo preparados folhetos,
cartazes e vídeos que. serão
distribuídos nas áreas de atenção
dó projeto.

Péricles de Freitas, presidente
da Habitasul, disse estar "feliz e

emocionado" em participar do

projeto, já que uma de suas

principais preocupações é com a

qualidade de vida e o bem estar do

povo catarinense.
O Projeto Gaia um

compromisso com a natureza -

representa o início de uma solução
para os problemas gerados pelo
crescimento desorganizado e um

exemplo a ser copiado, ampliado e

executado, não só aqui em Santa

Catarina, mas em todo o país.
Braz/atina

Agência de Comunicação

Bicicletas são. roubadas
J��PÓIo industrial realizados nas escolas e nos que pudesse perder a esperança

de Santa Cat�a, bem estacionamentos de de reavê-la.
assessorada politicam&�, povo supermercados. As providências não estão
trabalhador que faz nossa q'fib:ida Quando minha filha foi vítima sendo tomadas para desvendar a

Jaraguáprogrediçinfelizmenteuêa, deste roubo no colégio em que origem dos roubos.

estásendoamparadapolicialmente. '\-I\.,studa,comomãe,registreiaqu,eixa Solicito às autoridades locais
Estamos sendo vítimas de "Delegacia local, onde para que tomem alguma atitude,

roubos constantes de 'bicicletas, surpreendeu-me a atitude dos pois pagamos impostos. e não

principalmente as de marchas policiais daquele distrito, que somos amparados pela lei.
"Mountain Bike". disseram-meterregistradonaquele IraciM"Dumke Pedri

Os roubos estão sendo dia o roubo de quatro bicicletas e Professora

CORREIO DO POVO
Fundado em 10 demaio 1919 - DiretorGeral: EugênioVictor scnmecket, Jorn. ORT/SC 729, Dir. Empr. nO 20- Diretor
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Matutando
Egon L. Jagnow

Devolvendo o Direito de Pescar
o Brasil é o terceiro produtor de alimentos do mundo e tem,

porém, um quinto de sua população passando fome? vivendo em
estado demiséria. Em Santa Catarina sãomais de ummilhão de

pessoas nesta situação.
Os dados acima são alarmantes, pois revelam um problema

social grevíssimo, com implicaçõespolíticas sérias eprofundas.
Esta, pelo menos, parece ser a visão do sociólogo Herbert de

Souza, um dos coordenadores da "Campanha de Combate à

Miséria e à Fome" lançada pelo Governo Federal quinta-feira à

noite em rede nacional de rádio e TV. Pois emseupronunciamen
to Herbert afirmou: "Miséria e democracia são incompatíveis".

Certamente, ele não se refere apenas a um sistema político.
Mas usando a palavra democracia, refere-se a um "estado de
coisas"onde o cidadão tem plena liberdade e condições de se

expressar, escolher seus governantes, locomover-se, realizar e

prover todo o necessário para uma vida digna para si e sua

família.

O ser uma democracia, na verdade, ultrapassa o campo do

regime político e a liberdade de expressão e locomoção. Ser
democracia é, antes demais nada, permitir que cada cidadão do
país tenha a possibilidade de exercer o seu direito de levar urna
vida digna. E por vida digna entende-se que ele possa atender,
pelomenos, todas as suas necessidades básicas. O que, infeliz
mente, cerca de trinta e dois milhões de brasileiros não conse

guem fazer.

Diante disso é de se perguntar: Somos uma democracia? É
possível classificar urn país como democrático onde urn quinto
de sua população tem os seus direitos fundamentais desrespei
tados?

A "Campanha de Combate à Miséria e à Fome" pretende,
segundo seus protagonistas, despertarcada cidadão, envolveros
diversos segmentos sociais e engajar os diversos órgãos gover
namentais numa ação conjunta e concreta no restabelecimento

pleno dos direitos fundamentais de cada cidadão brasileiro.

Esperamos que não se dê um peixe apenas, mas que se ensine
a pescar. E, o que é mais importante, que se lhe devolva o

direito de pescar.

Zimrnermannlança candldaturàdeVasel

PTB sepreparapara
as eleições de 1994

O presidente do diretório
estadual do PIB, Roberto

disputar urna vaga na assembléia

legislativa.
Zimmermann, participou do

.

encontro do partido realizado na Para Zimmermann, o diretório
última terça-feira, em Jaraguá do deve apontar um nome que
Sul. Na oportunidade ele afirmou represente a microrregião da

que o partido terá urn candidato Amvali, "e quanto a isso estaremos
para disputar as eleições atentos e vamos cobrar uma

majoritárias de 94 e lançou o nome posição dos companheiros
do prefeito de Jaraguá do Sul como jaraguaenses, respeitando os

candidato aQ Governo do Estado acordos firmadós pelo prefeito
de Santa Catarina. Ele também Durval Vasel junto a aliança com
informou que o partido vai lançar os demais partidos, que o elegeu
12 candidatos, já mapeados, a no município", disse ele.

Para o Senado o líder petebista
disse que a vaga fica em aberto

para possível negociação com

outros partidos. O PIB terá um

único candidato à Câmara Federal,
que é o próprio presidente estadual
do partido, Roberto Zimermann.
Ele promete repetir a campanha
,

'Santa Catarina, burro de carga
nunca mais, cangalha também
não".

Zimmermann - anunciou para
hoje, em Joinville, a filiação do
vereadorHercílio Rorbacher.

Hcoateceo....
htrode suafilosofiade

azer chegar o Legislativo
às bases populares, o

deputado Ivan Ranzolin,
presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de
Santa Catarina, está dando
curso ao projeto de

interiorização do Poder

Legislattvo. Em recente

reuniãonoHotelCambirela

(foto), ele trocavaidéiascom
onossodiretor, sob as vistas
do deputado Caramori, que os jornais do interior onotictártoque acontecena

querendo conhecerdetalhes enfrentam na suamissão de área do governo
eproblemasde comunicação fazer chegarassuas cidades catarinense.

•

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

Jaraguä Merece Iste Ilpreendillnto.
R�ia1

CONDOMíNIO A PRECO DE CUSTO
,

CONSTRUTORA: RESERVAS PARA AQUISiÇÃO:
.

� ENGETEC CREC/934-J

ESPAC'..oMERlO Imobiliária - Eng. Civil FONE 72-2679

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

Florianópolis - SC \.J Jaraguâ do Sul - SC
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jfa�ol lança nova

coleção
-

verao na

Jaraguá do Sul - A empresa
jaraguaense Marisol S.A.
Indústria do Vestuário, fará o

lançamento de uma nova marca

de produtos da linha infantil,
durante a 428 edição da Fenit

(Feira Nacional da Indústria

Têxtil), que acontece no

Anhembi, em São Paulo. A

empresa investiu US$ 60mil, no
estande de 200 m", localizado
nas ruasN° 2/0 1.Anova coleção
"Tigor T. Tigre", dirigida para
meninos de 2 a 8 anos de idade,
é o resultado de um investimento
de US$ 250mil, desde a criação
até a divulgação da coleção.

De acordo com a direção da

'empresa, inicialmente serão

produzidas 80 mil peças/mês,
competindo com as marcas

existentes no mercado e

procurando certificar-se das no-

,

vas exigências para levar ao

consumidor um produto de

•

primavera-

Fenit 98
primeira linha. A coleção
primavera-verão 93/94 do Tigor
T. Tigre é formada por 14

modelos, entre eles conjuntos,
camisas pólo, camisetas .meia

manga, camisa; regata, coletes,
maxi t-shirts, bennudas e calças.

,.
•

.�,
. .

-'" .!

Luis Alves - Maiorprodutor de
cachaça dc Santa Catarina, o

município de Luis Alves vem

registrando uma redução na

produçãodoproduto, que há algum
tempo foi a principal fonte de

riquezadaeconomia local. Hoje, há
apenas 16 reminiscentes, de uma

legião que chegou a aproximar-se
de 60 alambiques que não

trabalham, permanentemente, no
limite de suas capacidades de

produção. A principal causa dessa

redução é a falta dematéria prima.

De acordo com os produtores,
atualmente só se consegue o

melado - matéria prima para a

produção de cachaça -, em maior

AM
.

I
.

'd it I �escalaquandoocorrem osperíodosanso ,empresa e capi a 1 afr d
b d

N � S a gor a.
a erto, tem. uma pro uçao �_
verticalizada e atua no mercado De .. -ordo com o engenheiro
de confecções emmalhas desde agrônomd1,:�-vEpagri, José Salva-
1968.

. .,

dor, o que ac�.:t�e é que houve
, ".

uma redução na piW�ção de cana

para aprodução de cacßi'.l<rl. "Hoje
plantam cana para cachàQ<l os

'\

proprietários de engenhos e" 1J

A empresa possui hoje
mais de 3 mil funcionários
distribuídos nas 5 unidades de

confecção em Santa Catarina,
com um patrimônio de 290 mil
metros quadrados de área
construíaa, A capacidade de

produção mensal é de 400
toneladas demalha, fato que lhe
assegura a posicionamento entre
as quatro' maiores indústrias
brasileiras de vestuárioemmalha
de algodão.

Foram investidos US$�'250 m'if" "'ProduCã'o de cana

Cai a produção de cachaça de L.A

CostaServiçosContábeisLtda
eRe - se - 348/0 - 5

Desde 1972 ajudando no desenvolvimento de
Massaranduba CJ

- COlltabilidade, Escrüa Fiscal, Abertura de Firmas,
Microempresas, FolhadePagallleldo,Sen. deColllpldaç4o.

Nelson José da Costa - Despachante oficial do .

Detran-SC - Credencial n° 318/8Q.

Elllplacalllentos, trallSj'eri"ciade l'e/culos,pl4ftijicaç40,
senifode.faxefotocópitl$.

Av. 7 de Setembro, )Oandar-Fones (0473) 79-1129/
79-1241 - Fax/fone 79-1252 - Massaranduba - SC

Massaranduba

Auto,
P \eças

\
'!'!.

Revendedor
Yammar

NiloMachado

alambiques, em função do preço
do produto que caiu muito, de dez
anos pra cá, manteve-se

estabilizado nos últimos anos e só

agora parece dar sinais de

recuperação'
,

.

Segundo José Salvador, há
1.200 hectares, de cana cultivados
no município, dos quais 800 ha

pertencem a uma usina de açúcar

de Ilhotal'SC, "São terrasalagadas,
que foram adquiridas, drenadas e

preparadas para o cultivo do

produto, que temdestinoexclusivo
para a usina". Para ele, não houve
uma redução na área plantada, pelo
contrário,masdequalquermaneira
os alambiques dispõem de uma

área cultivada; menor que há 20
anos atrás.

Produçãodebananas cresce'
5% da produção é exportado pata
o Uruguai e, mais recentément�
para a Argentina. .',

Com o desestímulo dos

produtores de cana, outro produto
começou _a ser cultivado emmaior

escala em Luis Alves. A banana,
que há 20 anos ocupava cerca de
250 a 300 ha, hoje já possui uma

Os 120 produtores atuais estão
organizados e criaram a ABLA

(Associação dos Bananicultores
área de L200 ha cultivados, com. de Luis Alves), através da qual
produção média de 25 toneladas compram os insumos em conjunto,
por hectare. O produto é

-

reduzindo o custo da produção e

comercializado no oeste de Santa

Catarina, parte doestado doParaná
e no estado de SãoPaulo. Cerca de

\ 1,

motivando o fomento à produção,
que tomoumaiorformanosúltimos
-() anos.

CDL deL.A. tem novoPresidente
Moser. As instalações do SPC,
com toda a estrutura necessária,
inclusive telefone e um

funcionário, já estão

providênciadas, aguardando-se
apenas a oficialização, junto à

Confederação dos Diretores

Lojistas do Estado.

O presidente que deixa o cargo,
VilmarMoser, encerra o mandato
de 2 anos após ter realizado o

trabalho de organização da

entidade, reunindo os lojistas e

articulando e possilitando a

Criação, também, do SPC em Luis -

Alves. Um dos objetivos do novo

presidente é fortalecer a entidade,
com a filiação de novos lojistas do

NiloMachado, novo presidente .mll}licípio .

..............• �.� .

•

Mercadão de Calçados
Catarinense

<,

Grande Promoção de arrebentar a boca do

balão de 10 a 30 de junho
Além dos preços baixos.nas compras acima de

Cr$ 800.000,00. Você estoura um balão e•

•

concorre à descontos de 10 a 50%)..
•

•

•

•

•

•

•

•

•

e muitos brindes.
É o Arraiá de preços baixos.

Av.Mal. Deodoro, 345,
em frente ao Breithaupt (Mat. Const)

Jaraguá do Sul- SC

•

•

•

•

Rua II deNovembr», 716 -Fone 79-1277
Masaranduba-SC

LuisAlves-OClubedeDil'etores

Lojistas (CDL) do município de
Luis Alves, vai empossar a nova

diretoria na próxima semana,

segundo informações do atual

presidente, VilmarAugustoMoser.
O novo presidente, eleito no mês
de maio, é o comerciante lojista
NiloMachado e ele será o segundo
presidente do CDL do município,
que está completando 2 anos de

fundação.

A entidade agrega cerca de 10

lojistas e deve inaugurar em breve
o Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC), que já funciona na prática,
mas ainda nãoestá interligado.com
o estado - o que deve acontecer

logo, segundo o atual presidente,

:ANUNCIE

Faça o seu anúncio no

CP Classificado, em

Guaramirim, pelo telefo
ne 73-0608, de segun
da à sexta, no horário
comercial.
CORREIO DO POVO,

,-
Sucursal Regional em .

Guaramirim, Rua João

Butschardt. 67 - anexo

ao Hotel Butschardt.
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Weg Química lançou tinta em pó
Guaramirim - AWegQuími- ticos, luminárias e auto-peças".

ca, localizada em Guaramirim,
urna empresa do Grupo Weg, . Os tipos de tinta em pó produ
lançounoúltimodia22,emCaxias zidos pela Weg Química, são: Ii
doSul,ondeacontece aFebramec nha epóxi, poliéster, híbrido e

- Feira Brasileira da Mecânica e poliuretano, sendo que as híbri

Eletroeletrônica -, um novo pro- das - mistura de epóxi com poliés
duto desenvolvido por ela. Trata- ter - correspondem a 70% do

se da tinta em pó que, segundo o mercado de tintas em pó, de acor
Diretor Superintendente, Walter do com as informações da empre
Janssen Neto, além de apresentar sa.

urn excel ente acabamento, com

elevadorendimento( deaté98%), Janssen Neto disse que o lan

ainda apresenta a vantagem de çamento acontece na Febramec

não agredir o meio ambiente, por por ser considerada a segunda
ser livre de solventes. maior feira do setor de mecânica

e eletroeletrônica. "Na verdade,
A empresa investiu US$ 2

milhões em equipamentos, insta
lações e pesquisas, incluindo a

adequação de uma' unidade fabril
para a instalação da nova fábrica,
equipada com extrusoras e outras

• máquinas importadasda Europa.

"O objetivo é conquistar 30% do

mercado nacional de tinta em pó
e vender 800 toneladas no primei
ro ano", afirmou Janssen. Ele in

formou ainda que este produto "é

um dos mais avançados sistemas
de revestimento para proteção de

superfície, isto porque possui
maior resistência fisica e quími
ca, evitando a corrosão, além de

proporcionar um excelente aca

bamento e ser de fácil aplicação,
principalmenteemmóveisdeaço,
painéis eletrônicos, eletrodomés-

AWeg participa da Febramec, dustrial, apresenta o novo

também apresentando outras no- conversordefreqüência, totalmen
vidades de empresas do grupo, te digital e microprocessado,
como omotor dealto rendimento, controladores programáveis para
que economiza energia elétrica, supervisão e controle de proces
além de outros modelos, recém- sos industriais e

lançados, a exemplo dos motores servoacionamentos, além do robô

para condicionadores de ar e Iinearparaosistemadepintura. A
portões eletrônicos e ainda a li- Weg mostra, também, transfor
nha de motores com carcaça de madores e componentes elétricos.
alumínio.

No segmento deautomação in- O Grupo �eg, em 32 anos de

não vamos só lançar mais um

produto, estamos apresentando o

que há de maismoderno em siste

ma de pintura, realmente urna

solução, pois para cada segmento
industrial temos a possibilidade
de oferecera tinta adequada". Par

ele, a tinta em pó da Weg é Parque/abril da Weg Qulmica. No detalhe, a tinta empô lançada na Febramec
solução confiável e econômica,
quelevaamarcaWeg,"reconhe- Outros produtos também são expostoscidapeloalto padrãode qualidade
e credibilidade".

Como "solução integrada", a

empresa também apresenta na

Febramec um reciprocador, que
compreende o sistema automáti

co de pintura com um robô linear.

Na feira reúnem-se cerca de 200

expositores e a expectativa é de

mais de 20 mil visitantes.

I!.idemar Comércio de

Madeiras Ltda
Anexo ao Posto Barricão
Madeiras a pronta entrega.

Alinhamentoe tabuadas diretodoMatoGrosso,daqualidade:
Itaúba - Angelim - Peroba - Grápia - Cerejeira - Cachilhos -

Cedrinho - Guarapeira
Rua 11 deNovembro,716-Fone47-1250-Massaranduba-SC

GARANTA A PESSOA CERTA NA FUNÇÃO ERTA

existência, tomou-se uma das

poucas empresas do país coloca
das entre os maiores fabricantes
mundiais de motores elétricos.

Atualmente emprega 6.500 tra

balhadores e teve umfaturamento
de US$ 215 milhões de dólares,
no ano passado, sendo que deste
total US$ 36 milhões foram gera
dos pelas exportações, para mais
de 50 países.

.' ",é,_.�)1í'@ßlr DA"�ft
a . .,.-eo;..- DU....,.

deTelefones
COMPRA - VENDE - ALUGA

Rua WalterBreithaupt, 92 (defro'* ao
BeiraRio Clube de Campo)
Fone (0473) 72-2598

IJaragu4 doSul - SC·

RuaReinoldo Rau,632
Fone: 72-1599

o Profissionál que sua empresa precisa.
Com a seleção mai's Profissional.

Marque uma visita da HUMANA.
Tercelrlzaçlo exige respons�blildade. E a melhor tecnologia.

. HUMANA ASSESSORIA EM RH
R. Henrique Sohn, slnR
Próximo ao Doerlng

_� ...�F.�ne <04��.!����!. �.�. � .'
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l.eV\'te :.�& -JQV\);" o' 1�1""l\a��' �"'--'o-� el:'}s':''': i.}��§� . f , f \ em Silo Francisco do Sill. os

cumprimemos e votos defelicidades dos
fdllOs,,,oras, fdllas, genro« e "elos, e

.� lambém tia coluna.

A APP, direção.funcionários e alunos do Colégio Estadua;RolandHarold
Dornbusch, realizam a tradicionalfestajulina no dia 10 de julhopróximo com início

previsto para as 14 horas. Uma das atrações será o "I"Festival Interno
da Música e Poesia". Também haverá a escolha da Sinhazinha/93. Aqui você

fica conhecendo as candidatas.

\,

Na recente inauguração da sede da ADJORI-SC, em

Florianópolis, quando se completou o projeto de comunicação direta
com os Poderes na capital do estado, a objetiva colheu 11m instante
do banquete 110 Hotel Cambirela, prestigiado pelas autoridades
executivas e legislativas, em que aparecem da (E) para (D) o sr.

FranciscoAlves,daadministraçãodoCORREIODOPOVO, arepórter Emanuele Hoppe, 3"sérieYvonne Alice Schmõckel Gonçalves, a sra. MiguelÂngelo Gobbi, ele
secretário geral da ADJORI e diretor da FOLHA DO OESTE, de S.

Miguel d'Oeste e a sra. Eugênio Victor Schmôékel (Brunhilde), da

direção do "

maisantigo de Santa Catarina", ele vice-presidente da
ADJORI-SC para a grande Florianópolis.

Daniela Hansen, pré-escolar\ 'Catiana Pereira, pré-escolar
. \

.

Fernandinha

Daniela dos Santos, 111série Joice Ztiferino, 211sérieIvonete Sassi, 211série

ts
�"",,""""""""""n

OQUE
A

'VOCE
QUER

,

EOQ.�
VOCEE.

Nesta sexta-feira, na Igreja São
Judas Tadeu, às I9h30min,
acontece o enlace matrimonial
de Rogério Kuhn e Claudia
Emmendöerfer:Elefúho dePaulo
Kunh (ln memoriam) e Clara
Kuhn. Ela fiih« de Guilherme
Humberto Emmendõerfer ( In
memoriam) e Edila

Emmendõerfer. A recepção aos

convidados será na Gredal -

Recreativa da Dalmar.

A pequena, mas alegre, Fernanda
Helena S. Müller, completa dois
aninhos hoje, 25. Ela é filha do

casaldeernpresários Jairo S, (Edelir
Sardagna) Müller. Eles recebem

amigos e parentes para comemorar
a data.

Sorvetes, tOI�as, bombons de .orvete.Atendemospea idosparafestas e também
ven�\ mos na loja

�oc�L!:modas
o melhor prà você:

Ligado do seu jeiJo
Marechal, 491 - defronte o

Lal Silo Luis

Vestindo você de corpo inteiro.
Getúlio Vargas, 55Marechal Deodoro,819

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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: Resíduo Têxtil � :
• Compra e Vende •
•• •Qualquer tipo, tamanho e qualidade.
• •
• Inclusive resíduo de overlock •
I J. Menel Lida •
I Fone - ( 0473 ) 71-5964 Bairro- Ncreu Ramos :• Jaraguá do Sul- SC

_.•.................._-

limpac
Limpeza e

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

bancos, lojas, jardins, etc.)
O serviço qltepara sita

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

compromisso
Rua José Emmendocrfcr, 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

GRêMIO ESTUDANTIL
bote a mão na conc::iência, pense
bem antes de dar o seu voto, você
tem uma grande responsabilidade
em suas mãos, por isso vote
conciente. Força jovem é a gente.
pense no futuro.

CARTEIRA DE IDENTIDADE EN·
CONTRADA
Foi encontrada a carteira de identi
dadede CharlesPieroSiemeintcoski,
o mesmo poderá ter em seu poder
em nosso jornal.

CADEIRINHA DE NENÊ PARA
CARRO
Vende cadeirinhade nenê paracarro
da Barigotto, valor a combinar. Con
tatos pelo fone: 71-0875 cl Marlete.

ALUGA-SI: TERRENOCENTRAL
Ao lado da Prefeitura. InformaçOes
pelo fone: 72-2059.

TERRENO CENTRAL
rua Leopoldo Jansen ,552m2, área
nobre, livre de enchentes. Contato

pelo fone: 72-2059.

LANCHONETE
Vende-seou troca por carro ou terre
no, Ilha da Figueira. Rua José
TeodoroRibeiro n°467, preçoa com
binar. Próximo ao ponto de táxi, falar
com Luis.

SECRETÁRIA ELETRÔNICA
Vende-se apenas por 60 dólares.
Tratar naSorveteria SorvetaoclAna.
Tratar fone: 71-8724.

TERRENO
Vendo ou troco terreno na Ilha da

Figueira próximo ao Figueirao. Tra
tar pelo fone: 72-1690, com Almir.

VENDE-SE FILMADORA SHARP
Vende-se uma filmadora Sharp -

Semi-nova. Tratar pelo fone: 72-

1690, com Almir.

3 EM 1 PANASONIC
Vende-se 3 em 1 Panasonic. Valor
Cr$ 5.000.000,00. semi-nova. Tra
tar na Rua Ângelo Rubini, 504 -

Barra do Rio Cerro. Fone: 76-1296,
com Altair.

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

DIARISTA OU BABÁ
Mulher quer trabalhar de diarista ou

babá. InformaçOes na Rua 25 de
Julho Vila Nova - LaI. Constancia
Roeder Ronk, 89, falar com

Gertrudes.

VENDE-SE CASA
Vende-se uma casa semi-acabada
9x9 com terreno de 15x30 em Nereu
Ramos. Tratar pelofone: 71-241 Ocl
José ou na Verdureira da Ivete em

Nereu Ramos. Valor Cr$ 165 mi
IhOes.

BARRACA
Vende-se barraca, semi-nova, para
5 pessoas, intéressados tratar pelo
fone: 79-1261 cl João ou 79-1 044cl

Everaldo, preço a combinar. Rua 11

de Novembro 586, Massaranduba.

PRECISA-SE DE MENSALISTA
Quero uma mensalista que tenha
referência, e que também saiba c0-
zinhar. Fone: 72-0841.

p---------.

:FarmáciaKury I

I Plantão: sábados,
I domigos e feriados, I
I das 07:00 às 23:00 hs I

"Aluga-se I: nebulizador I
I

Av. Mal. Deororo, I
I

364-Fone72-2047
I

._-------_.

TROCA-SE
Casa na praia porapartamento em

Jaraguá do Sul ou até mesmo na

paria e/ou por sitio. Tratar pelo fone:
72-0841.

VENDE-SE TERRENO
Vende-se terreno em Guaramirim
próximo ao descascador de arroz

Testoni.Mede700m2 pronto pl cons
truir e éótimo para o comércio. Tam
bémaceita-secarro nonegócio. Tra
tar Rua 28 de Agosto. ValorCr$ 350
milhOes.

TERRENO EM SCHROEDER
2.5OOm2 preço Cr$250milhOes, ne
gocia. Tratar pelo fone: 72-1880 cl
Marcelo. Rua Carlos May, 146.

VENDE-SE MOTO
Moto CG 125, vermelha, Cr$ 45 mi
IhOes. Tratar fone: 72-1469. Rua
Victor Losemberg 426, em bom es

tado.

SÓJORNAIS
Assinaturas dos seguintes·

jemals:
Folha de São Paulo
Estado de São Paulo

Folha Mercantil
DiárioCatarinense

Jornal de Santa Catarina
Assinaturas/Anúncios

Fone 72-0887.

CACHORROS
Vende-se 2 cachorros Fox
Ciberianos, cinza e branco, Cr$
3.400.000,00. rua ErvinoMenegotti,
Video Locadora Brutus. Falar cl
Gerson.

JEEP
Vende-se Jeep, ano 66 em bom es

tado, original, traçäo nas quatro
rodas. Tratar fone: 79-1054.

VENDE-SE
Canheira com trocador. Fone: 71-
7021.

ALUGA-SE

Aluga-se casa de madeira na Vila
Nova. Fone: 72-2706.

COMPRA-SE
Pia Inox. Fone: 71-5743 com A�ina.

COMPRA-SE
Ou aluga-se Balcao de Vidro. Fone:
71-7953 com Maria.

LACHONETE
Vende-secompleta. TratarRua Joäo
Planicheck 3331 Marlene.

VENDE-SE
Vende-se 6 janelas de canela de
9OxBO e 2 janelas de 9Ox1 ,20 - Cr$
500 mil cada. Tratar Rua Rio de
Janeiro 101. Fone: 72-3032.

PRECISA-SE
Precisa-sedecasaparaalugar. Paga
até Cr$ 4.500.000,00. Fone: 72-
0131. Dalva.

VENDE-SE
Vende-se TV, P&B, 14 polegadas,
Phillips por 4 milhOes. Fone: 72-
0728, com Irene.

VENDE-SE
Vende-se lanchonete na Rua
Joinville próximo a WEG II - trevo.
Fone: 72-3642c/dona Rose. Aceita
se carro no negócio.

VENDE-SE
Casa de madeira de 7x5 completa
para retirar do local. Fone: 72-2894.

VENDE-SE
Bicicleta Monark Feminina. Cr$
2.500.000,00. fone: 72-2894.

VENDE-SE
Ch'acara comj 160 mil m2 com casa,

galpao à 5Kmdo Centro.Tratarpelo
fone: 71-8621. Precisa-se de do

méstica, tratar pelo mesmo telefo-
neo

•

VENDE-SE
Casa de alvenariade 70m2, e terreno
de 420 m2 na rua Lourenço Kanzler
454. preço 1.200.000,00, com

Ademar.

PRECISA-SE
De empregada doméstica pl traba
lhar em Blumenau. Fone: 22-4831.

VENDE-SE
Barraca de 8 pessoas preço 6 mi
IhOes. Tratar na Rua 668 nO 80 na

Ilha Figueira e manha, cl Ronaldo
Mendes

PRECISAiE
De empregada doméstica maior de
idade e e goste de criança. Tratar
Rua Fe e Schmidt, 96

PRE SA-SE
oça pl trabalhar como

m alista. Tratar fone: 72-1479.

VENDO
50m2 de carpê Cr$ 200 mii o metro.
Tratar pelo fone: 71-1087.

PRECISA-sE
.

Precisa-se de costureira. Tratar peio
fone: 71-0914.

VENDO
terreno loteamento Santo Antônio
364m'. US$ 1.700,00. Fone: 71-
9065.

VENDO
Casa pl retirar do local. Tratar Rua
Clara Hermann, 935.

VENDO
4 pneus com aro completa. Cr$ 18
milhOes. Tratar pelo fone: 71-8357.

VENDE-SE
Cozinhaamericana, geladeira, cama,
logo de sofá e mais utensilhos. Tra
tar fone: 76-0285.

VENDO
Terreno com 405m2 no Jardim sao

LuizGanzaga. Tratarfone:72-1514.

VENDE-SE
Bar Rua José Emendöfer, 594 com
Artulino Lopes.

VENDE-SE
Freezer 320L. Tratar Rua Dona

Matilde, 201. Fone: 72-1544.

•••••••••••••••••

:Farmácia:
• •

• •

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

• Sábado até as 18 horas :•

• Fone 72-0170 •

•: Av. Mal Deodoro, 852 •

••

•••••••••••••••••

CACHORRO
Vendocachorrocäo deguarda bran
co bravo. Tratar fone: 71-6721.

ALUGA-SE
Quero alugar uma , tenho prefe-

á do Sul. Tratar
lo fone: 72 ..2089.

<,

VENDE-SE:
2 máguinas 2 agulhas cobertura.
Tratar Rua Joinville 1464.

DAMA DE COMPANHIA
Rose oferece-se para cuidarde pes
soa idosa. Tratar fone: 72-1451.

VENDO
ViolaoGianini.Tratar fone: 72-2462.

VENDO
Mesa redonda com 6 cadeiras de
vidroeum freezer380lt. Tratarfone:
76-4921.

TERRENO
Vendo terreno 1.227m". Tratar fone:
71-6714.

TERRENO
Vende-se terreno 15x30 casa 48m2
mais alicerse 79m'. Tratar Rua 167,
Frederico Wilhelm Sonnenhol, 400
Vila Lalau.

VENDO
Vendo TV, P&B, 5 polegadas, na
caixa. tratar fone: 72-0214.

VENDO
Vendo CG. ano 83. Tratar Fone 72-
3276.

VENDO
CG Today, ano 90, Tratar fone: 73-
0673 .

CORRF;IOJ>Q P ,V , ..__�;tr�guflA.o.su!, �6 dej._u..:..ph..:._�o_:_d__"'e_.1_.9_J>_� 2_-_1__

C �

nde-se casa de alv., em constru

çäo de 100m2• Rua Ângelo Rubini.
Fone: 72-0157 cl Maria. Aceita-se
carro no negócio.

CASA PI ALUGAR
Procura-se casa pl alugar com 4

peças. Tratar no Supermercado
Wanderlei na Vila Rau, falar cl João
Jesus da Silva.

VENDE-SE
Vende-se bordadosdoCeara. Fone:
71-3124 cl Amauri.

VENDE-SE
Serra-circular completa por Cr$ 9
milhOes e serra-fita por 7 milhOes.
Fone: 72-2265, cl Amauri.

MÁQUINA DE COBERTURA
Nilda vende máquina de cobertura
de 2mil pontosmarca PhonerCr$ 22
milhOes. Tratar Rua Joäo Doubrawa.
Fone: contato 71-0676, cl Raulina

VENDE-SE�
Vende-se Filhotes de gatos Siamês
e cachorro Ruski Siberiano. Fone:
72-3397.

VENDE-SE
Vende-Se ribanae punho. Tratar Rua
Josef Fontana 34 - centro ao lado da

Grafipel.

COMPRA-SE

Compra-se uma betoneira usada.
Fone: 72-1505.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERRENO
Vende-se 9OOm' com 1Ox5 na Rua
Gustavo Lessmann, 462, fone: 76-
3656.

VENDO
2 TV colorida uma 14 polegadas, e
oulra 20 polegadas. Tratar Fone: 72-
3317.

VENDO
Casa em Guaramirim misla.Tralar
fone: 73-0666.

VENDO
Vendo muda de palmito. Tratar R.
266 nO 88 ( Rua do Ferro Velho)

VENDO
Casa 48m', terreno 418m'. Tratar
Rua Lourenço Kanzler,304.

VENDO
Fábrica de salgadinhos completa.
Tratar foen: 72-2735.

CHÁCARA
Vende-se chácara 17.7oom' com
casa de madeira em Corupá. Tratar
fone: 71-1300, cl Cláudio.

VENDO
Casa em Três Rios do Norte, Lot.
Souza n", com Francisco loppes Pe
reira.

VENDO
Máquina reta e zig-zag indUstrial.
Tratar fone: 72-2404.

VENDO
Vendo 9 cabeças de gado. Tratar
fábrica de doces Matedi. Fone: 72-

2212, cl Célio.

VENDE-SE
Móveisde salão de' cabeleireiro com

pleto. TratarRua Felipe Schmielt, 96.

·PROCURO
Pensäo para alugar em Guaramirim,
pl rapaz. Tratar fone:71-6509.

VENDO
6 janelas de ferro. Tratar Lot. Rosá
rua A nO 1.200, Barra rio Cerro, casa
260

VENDE-SE
Mercearia com casa completa. Tra
lar fone: 72-2931. c

VENDO

Vldeocassete4cabeças. Tratarfone:
72-3098.

VENDE-SE
Terreno em Schroeder, 20><35.Tratar
rua Major Julio Ferreira 373.

VENDO
4 paralamas de fusca completos.
Tratar Rua Joäc PIanicheck
Renovacar.

VENDO
Ciclomotor Monark, 87. Tratar fone:
71-1953.

VENDO
Geladeira cônsul SL nova + uma

geladeira semi-nova. Tratarfone: 72-
0654.

VENDO
Gareli S-50, 87. Tratar Rua Ana

Zacko, com Sandro Pereira.

VENDO

Chapa de Xis. Tratar fone: 72-2719.

OPALA

Compro, ano 76 a 79. Fone: 71-
7953.

VENDE-SE
Betoneira di 120 litros semi-nova
por Cr$ 7 milhOes. Tratar R. Silvio
Schork 188, em Guaramirim.

Bordamos comMáquina
Computadorizada

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

Blumenau - sc

COMPRO
Filhote de cachorro pinther nO Oou 1 .

tratar fone: 71-0625.

VENDO
Geladeira Cônsul230It, em bom es

tado. Tratar fone: 72-2674.

BICICLETA
Vendo caloi cecizinha. Tratar fone :

71-1921.

FACçAo
Fátima aceita facção para fazer em
casa. Tratar rua Rui Barbosa 89.

COMPRO
Casa na praia até Cr$ 150 milhOes.
Tratar Fone: 72-3519.

VENDO

C;onjuntodecozinhaamericana. Tra
tar fone: 72-2421.

TERRENO
Vendo próximo Postomarcolla. Tra-
tar fone: 71-6714.

..

o

·ESCORTXR3
Vende-se, ano 84� branco, e-s 220
milhOes. Fone: 71-2142.

VENDO
4 paralamas de Fusca completas.
Tratar R. João Planicheck
Renovacar.

OPALA

Vende-se, ano 72, 4 cilindro. Fone:
71-4535.

FUSCA �
Vendo bege, ano 79. For.J: 71-4198.

TERRENO EM ITAJUBA
Vende-se, autoplano, prontopl cons
truir. Terreno de 13x30 = 300m'.
Escriturado e registro de imóvel, di
reto com proprietário. Valor Cr$ 60
milhOes. Contatos pelo fone: (0474)
26-3352.

• ••••••••••••••••

:Farmácia
•

:Müller
• •

• A vista 1 ()% de desconto.
: ou cheque para 15 dias :
: com preço normal :
• Rua Reinoldo Rau, 243 •

• •

: Fone: 72.-3333
• ••••••••••••••••

PROCURO
Telefone para alugar. Tratar fone:
76-2671.

VENDO
2 camas de solteiro. Tratar fone: 71-
3065.

COMPRO
Carrinho de bebê da Burigotto. Tra
tar fone: 71-2564.

uina Interlock ou troca-se por
terr.. , . Tratar na Rua João
Doubrav._. m frente a Estação da
Luz, cl Jair

.

tino.

Terreno em Piçarras "
milhões. E compra-se umt o em

Jaraguá. Tratar na Rua '. o

Doubrawa em frente a Estaçao L�,
I,

com Jair.

VENDE-SE
Lanchonetedefronteao Fórum. Tra
tar no local.

VENDE-SE
Cama de solteiro nova. Tratar na R.

WolfgangWeege sInO 1" casa após
o Parque Malwee a esquerda.

VENDE-SE
Terreno naWalterMarquardl 14x28.
Fone: 72-2931.

SAVEIRO
Vende-se, ano 87, motor diesel,
Fone: 71-4154.

PRECISA-SE
De empregada cl referência que
pernoite. Fone: 72-1279.

VENDE-SE

Máquinadetricôcom tromura emesa
Cr$ 20 milhões + uma cama de bebê
cl 3 regulagens Cr$ 1.500.000,00.
TratarR. Joaquim FranciscodePaula
4177.

'COMPRA-SE
Cozinha americana ou outromodelo.
Fone: 72-3949, co, Silvana.

VENDE-SE
Terreno na praia de Itajuba. Cr$ 35

milhOes, ou troca-se por Overlock.
Fone: 71-5053, c/lrene.

VENDE-SE
Pastelaria naMarechal Deodoro 615.
Fone: 75-1114 à noite.

VENDE-SE

Fogao agár, 4bocas em bom estado .

Cr$ 3 milhOes. Tratar na R. Alagoas
211, Ilha da Fig�eira.

VENDE-SE

Coleçao de Curso prático de micro
ondasecurso decongelamento. crs
6.900.000,00. Fone: 71-3658.

FUSCA
Vende-se, ano 70, por Cr$ 55 mi
lhões. Fone: 71-4198, com Francis
co.

CORCEL
Vende-se, ano 72, modelo GT. Cr$
47milhões. Fone: 72-1690, cl Jair.

•

•

•

• FUSCA
Vende-se, ano 72, motor 1500. Cr$
65 milhOes. Tratar R. Bernardo
Schmidt após o Vitória 1" rua a direi
ta no Bar Tobia, com Narlon.

•
VENDE-SE
Casa mista com 3 qtos, crs 320
milhões. Fone: 72-2931.

•

COMPRA;;SE '

Carrinho de bebê em bom estado.
Fone: 75-1341.

DEL REYGL
Vende-se, ano 86, por Cr$ 260 mi
lhões. Fone: 72-0803.

•

•

Barra Sullmóveis
Vende
Casa de alvenaria - c/3 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro, despensa
e terreno c/1.360m', na rua Ângelo Rubini - B. Rio Cerro.
Casa de alvenaria - c/2 qtos, sala, cozinha, banheiro e terreno c/593,56m',
na rua Ângelo Rubini - B. do Rio Cerro.
Casa de alvenaria - c/110m", 3 qtos, sala, coz., 2 bwc's, terreno murado
e ajardinado, c/ 405m' - bairro São Luiz. Aeita-se carro no neg6cio.
Casa de alvenaria - C/70m", 2 qtos, sala, copa, coz., bec, rua Lourenço
Kanzler, terreno c/42Om" - Vila Lenzi. Aceita-se permuta por outros bens.
Casa de alvenaria - c/SOm2, 2 qtos, 1 suite, sala, coz., 2 bwc, terreno c/
360m', lat. Estrada Garibaldi.
Terreno excelente - c/479,25m', todo murado,lat. rua Pe. Aluizio - B. Rio
Cerro.
Terreno excepcional - c/878m', na rua Pe/ Aluizio Boeing
Terreno - c/376,08m' na rua Frida Piske Kruger - B. Rio Cerro
Terreno- c/4.384,55m2, situado numa colina, naVila Rau, pr6x. a Faculdade
ao lado -da caixa d'água da Samae. Aceita-se carro no neg6cio.
Chácara - c/20.000m', na rua Pe. Aluizio, em frente ao Noviciado c/100m
de frente e distante 900m da rua Ângelo Rubini
Chácara - c/60.000m', na Barra do Rio Cerro
Chácara - c/SOm2 na Estrada Garibaldi, distante 12 km do centro

'\2 terrenos - cada c/396m2, na rua Walter Marquardt
�rerreno - c/1.900m', na Estrada Ponta Comprida - Guaramirim.

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

Funilaria

Jaraguã Ltda.
Calhas e aquecedor solar.

Rua FelipeSchmidt, 279
Fone72�448

Jaraguá do Sul - SC

r---------------------.
I Agora em Guaramitim I

: K LAXO N :--
: A nova maneira de você se vestir com sensualidade alinhada :

ao bom gasto e requinte. I: Venha conhecernossa ColeçãoOutono Inverno I
I KLAXON,porque a vida éuma eternametamorfose I
I Cor1fecções Klaxon Ltda I

Rua 28 de Agosto, 1297 - Guaramirim - sc I (1-'
._-------------------_.

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

telefone e fax.

Varig - fones - 71-0363 e 71-0091

Varig e CORREIO DO POVO - Fax-
71-0091

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VENDE-SE
Terreno com casa de 70m' de alv.
Tratar no local R. GermanoWagner
64.

VENDE-SE

Máquina de tricô com fronturá. Tra
tar ná rua GermanoWagner 64.

VENDE-SE
Balcão frigorffico, uma assadeira de
frango, 13 caixas de vasilhames de
cerveja e 10 caixas de refrigerantes,
Tratar na Ruaßerta Weege 101.

VENDE-SE
Sauana e aparelho de fisioterapia.
Tratar na Rua José marangoni 55.
Fone: 72-2349, com Angela.

COMPRA-SE
Enceradeira usada. Fone; 72-3949
com Silvana.

-

CHEVETTÉ
Vende-se ano 75 ou troca-se por
terreno. Vendoou troco um Caravam
75. Tratar R. AntOnio Bernardo
Schmidt s/no, cf Pipoqueiro. -

FIAT
Vende-se ano n, por Cr$ 30 mi
IhOes. Tratar R. José do Patrocinio

57, Cohab.

OPALA
Vende-se ano 72, totalmente refor
mado. Cr$ 70 milhOes. Fone: 71-
4535.

CORCEL II
Vende-se, ano 78. Fone: 72-1362,
preço a combinar.

SAVEIRO
Vende-se, ano 87, a diesel. Fone:
71-4154.

CHEVETTE
Vende-se, ano 82, cor prata-met. E
um Fusca ano 83. Fone: 72-2208.

FlAT147
Vende-se, ano 86. Cr$ 130 milhOes
e um Fusca, ano 76 por Cr$ 100
milhões. Tratar R. 433 AntOnio

ße$ser, casa 62 oufone: 71-9010.

KOMBI
Vendo,an074. Tratar R. Mario Klein,
141.

-

VENDO
Motorde Fusca 1500, Standart. Tra
tar fone: 73-0106.

VENDO
2 toca-fita um auto reverse. Tratar
fone: 71-9054, cflsaia,s_
FUSCA
Vende-se, ano 76, 1300, cor verde.
Tratar Fone: 71-8357,

BI.... r�- �\ ...........

CP Classificados
MARAJ6
Vende-se, ano 83. Fone: 72-3464.

SAVEIRO
Vende-se 1.6, ano 85, capota de
lona. Fone: 71-2044.

FUSCA

Vende-se, ano 80, 1300, motor 12
mil Km. Fone: 71-0181.

MORAJ6
Vende-se, ano 82. Fone: 71-7946.

DELREY

Compro, ano83, 84. Fone: 71-0694.
VOYAGE

Vendo, ano 84, Tratar Rua Francis
co Huscka867.

ESCORTL
Vendo, ano 89, cinza-met. Fone: 71-
2643.

KOMBI
Vende-se, ano 75, Pick-up com tol
do. Fone: 71-3314.

KOMBI
Vende-se, ano 75. Cr$ 85 milhOes e
um Fusca, ano 72, 1300, aro de
Brasilia. Fone: 71-3314.

Oração dos Aflitos
Aflita se viu a Virgem aos pés da
cruz, aflitamevejo, valei-me'mãede
Jesus.
Confio em Deus com todas as

minhas forças, por issopeço aDeus
que ilumine os meus caminhos,
concedendo-me a graça que tanto

desejo. (Faça o pedido). Mande

publicareobserve oqueacontecerá
no 4° dia. F.P.

DELREYGL
Vendo, ano 86. Fone: 72-0803.

CORCELII
Vende-se, ano 83. Tratar Rua José
teodoro Ribeiro 4355.

Beí;.t.á eão Lanches
Todos os tipos de lanches. Às sexta-fei"

notamhor.
Sábados div.ersos tipos

RuaAraquari cl rua José-The'odo ibeiro (ao lado do
CoIégioHolandoM.Gonçal ), Ilhada Figueira.

Assine o CORREIO DO POVO
e receba em sua casa o

jornal que traz a informação
do jeito que ela acontece,

sem-distorções ou paixões.
O único que circula com duas

edições semanais poro que
,

você possa saber com mais

rapidez tudo que acontece

em sua volta.
CORREIO DO POVO

Nem grande, nem pequeno,
apenas um jornal

o

o

Relação -de bn�veis a venda ,
I

001) - Terreno em Piçarras a beira rio cl 4.185m' (Ancoradouro) I
003) - Terreno na Rua João Januário Ayroso, 660, c/ 522m' c/ I

casa de madeira (Rota da malha) I
004) - Terreno 15x30 na Rua 313 J Centenário (imediações -do

Zonta da Marechal) .1
005) - Terreno beira-rio na Rua Marina Frutuoso, c/ 1.960m' I
006) - Terreno na Rua Amazonas c/ l.72Om' I-
026) - Terreno na Rua 732 c/ 8.994,02m' (Loteamento Liodoro

IRodrigues)
041) - Terreno cl 450m' (Vila Rau) '1
042) - Lote n" 186 Loteamento Ana Paula II c/ 447m' (finan.) I
043) - Terreno 15x31 (465m') Loteamento Ana Panla I

Casas

,OB) - Casa alvenaria - (em construção) Rua Rudolfo Lessmann
c/ 480m' cl terreno de 900m'

037) - Casa alvenaria 60m' - Loteamento Liodoro Rodrigues
04;) - Casa madeira - Ana Paula II - Jaraguá Esquerdo
047) - Casa alvenaria cl 70m' + 1/2 água de alv, Rua Pedro Winter

(lat. Walter Marquardt)
048) - Casa alvenaria c/ 100m' no bairro Jaraguá Esquerdo
049) - Casa mista, na rua Onélia Horst, 597 (Vila Lenzí) c/130m',

terreno cl 525m'.

051) - Sobrado em constr. c/220m', terreno de esquina, c/754m',
na rua João Franzner, lote n" 25 - Giovani Manfrini.

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

Lotes financiados

019) - Loteamento Ana Paula III (residenciais e comerciais)
020)- Loteamento São Cristovão

021) - Condomínio Azaleias - (Empreendimento Classe A)
022) - Lotearaente Acapulco na Praia de Piçarras
050) - Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau)

Lindo Terreno

023) - Arborizado, c/ área 14.700111', a 5km do centro, c/ boa água
no terreno e casa excelente estado e casa de caseiro.

�
Chácara

024)- Chácara 110 Rio Molha c/ 97.975111' cl ribeirão.

040) - Chácara em.Nereu Ramos, c/160.000m' c/ casa e ribeirão

Terreno Comercial

025) - Av. Mal. Deodoro, cl 3000111'

"

r
I:
,
t·
I
"

___________________________J

FAÇA o SEU DINHEIR

MENEGOTTI VEíCULOS

RODAR ...

I� IIMenegotti Veículos I Av. Mal. Deodoro, 930 - Fone 71-0499
Jaragu4 do Sul- SC

OVO': :ral�ag�á aO Sul, 26 de Junilo ue 1993
-
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Av. Mal. Deodoro, 141

VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

Casa alvenaria - Barra do Rio Cerro, na Rua Pe. Aloisio Boeing
Casa alvenaria - RuaAlbertoPicolli, 651 (aceita-se carro no negócio)
Casa de alvenaria - cl terreno de 470m2 no Rio Molha

Terreno - com duas salas comerciais e duas casa de alv., na rua Bernardo Dombusch
Lo"�"';oTerreno - cl casa na rua Bernardo Dombusch .CIJ'.CIJ'

....

Terreno - de 14x28m no Lot. Vila Romana, bairro VilaNova Salas comercias
Terrenos - c/435m2, próx. ao ColégioGiardini Lenzi
Casa de alvenaria - próx. ao Hospital Jguá, c/140m2 e terreno cl 700m2, cl 30m de frente Sala comercial-no IOandarnaAv. Mal. Deodoro, 87. Sobreloja própria plescritório, cl sala
Casa de alvenaria - Rua Jorge Lacerda (centro) de espera, sala de serviço, almoxarifado e bwe.

Casa mista - cl 90m2 em terreno de 15x30, na Rua José Narloch, 282, Lot. Ana Paula II. 2 Salas comerciais - Av.MalDeodoro, 88, 10andar,própriasplescrotório, consultóriose outos
Casa de alvenaria - cl 100m" terreno de 14x26, rua João Franzner, 987, Lot. São Luiz afins,

(4) Apartamentos - No edifieio Jaraguá, 2 grandes e 2 pequenos. 01 Apartamento - na rua Albino Zanghelini, 178 - Nereu Ramos
Chácara - EmMassaranduba, cl 80 morgos. 01 Kitinete - Rua Alfredo Funke, 76, e/2 qtos, sala, eoz., bwc, área de serviço
Chácara - EmGlJ!I1'_amirim, cl 50 margoso Apartamento - na ma Acre, 6.?l- Jguá E�querdo

--------------------------------

comprove. LOTES COM ENTRAdA +

FiNANCiAMENTO
VENdAS: CHAlÉ IMobiliÁRiA

FONE (047�) 71 ... 1 �OO

CRECI 0914 - J

JA121GUÁ Vendas - Casas
1) Casa em alvenaria cl 300m2, terreno de 270m2,
3 pavimentos. Localizado na rua Irmãos Maristas,
603 (pröx, casa do Kohlbach).
2) Casa em alvenaria cl 75m2, semi-acabada,
terreno de 450m2. Localizado na Tifa Schubert

(bairro Amizade).
3) Casa em alvenaria de 286m2, c/3 pavimentos,
terreno de 810m2. Localizado na rua João M.

Lopes Braga, 142 (subida Acaraf).
4) Casa mista de 70m2, terreno de 450m2 (salão
Diva). Localizado em Três Rios do Norte. Preço
200.000,000.
5)Casa em alvenariade 120m2, terrenode 150m2,
rua Raia, 220 (Barra Velha).
6) Casa em alvenaria de 238m2, terreno de 640.
Localizado na rua Erwino Menegotti, 3262 (lado
VaptVupt) .:
7) Casa de madeira de 70m2, terreno de 400m2

(pröx Colégio Giardini Lenzi).
8) Casa em alvenaria de 217m2 e casa mista de

160m2, mais 10.000 pés de bananas, lagoa,
água. Localizado na rua GermanoWagner, 346.
Preço US$ 215,000. r:

Chácaras
Área de 121,000, localizada em Ribeirão Gustavo

(troca-se por terreno em Jaraguá).
Área de 109,51 Om2, casa de madeira, 3 ranchos.
Localizado em Nereu Ramos Estrada Ribeirão
Cavalo. U$ 25,000.
Área de 146,81 Om2, edificado cl casa de alvenaria
e casa mista, 2 galpões, 3 lagoas, árvores
frutíferas. Frente de 250m2• Estrada Ribeirão
Cavalo. Preço US$ 33.000 (estuda-se propostas).
Área de 14.000m2, sem bemfeitoria. Localizado
na entrada Ja rua Walter Marquardt.

�·.rea
de 12.000, situado na Estrada 'Rio da Luz I,

I casa de alvenaria e rancho em alvenaria cl
te de SOm.

LOteaJUento
Juvenbts

cßlfOJJfJING

Retorno

garantido.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



!SI (SULARROZ)
Beneficiamos e Transportamos
O ARROZ PARBOILIZADO

Sularroz Beneficiamento e Comércio de Arroz Ltda,
Estrada Benjamin Constant, s/n". Fone: (O�73) 47 •

1177.F.x:(0473147. 1323" CEP 89108 Massaranduba- SC.

CJ,
IMlRIIII

Capital da cachaça vai receber os amantes da tradição gaúcha

VIII-º- Rodeio terestadual

Leia nesta edição:

•Sociais e' as

variedades
págs. 2 e 3

Laçada
individuai
é 111110 das

atrações d_a
festaqu»
acontece

lia cancha

do CTG

Laço
Luisal

vense:

Cachaça
à

vontade:

•Aliciamento
de-menores
pág.4

Distribuidora de
Parafusos Ewald Ltda
Parafusos, porcas, arruelas,
brocas, machas, buchas,

graxeiras e serras.

Rua Bernardo Dornbusch, 1136
Fone (Q473) 72-0136 e 71-3947

Jaraguá do Sul

Luis Alves - Nos dias 9,
10 e 11 de julho acontece em

Luis Alves o VIIIo Rodeio
Interestadual do CIG Laço
Luisalvense, uma das festas de

tradição gaúcha mais

Populares do estado, que conta
com a participação de

catarinenses, gaúchos,
paranaenses e até paulistas. A
Capital da Cachaça se

transfonna na Capital do
Rodeio com gineteadas, tiro de

laço, vaca parada, laçada
individual e os grandiosos
fandangos que animam e

levam os peões à loucura.
O patrão do CIG Laço

Luisalvense, Frederico Spézia,
grande produtor de cachaça do

município, garante que a festa

promete ser uma das melhores

já organizadas em Luis Alves e

ressalta que não vai faltar a
famosa cachaça, ponto alto da

festa. Haverá, inclusive,
estandes para a venda do

produto durante o Rodeio.
.

A festa, que começa na

sexta-feira, tem dois bailões

programados, com animação
pelo Grupo Rodeio, que serão

realizados na Sociedade

Esportiva e Recreativa A. Luis

Alves(SERAL).
Paralelamente ao VIUO

Rodeio, acontece também a

VI" Festa da Banana que terá,
além de exposição dos

.

produtos, o Concurso de
Bananas e Leilão. A Festa da

Banana é promovida pela
ABLA(Associaçâo dos
Bananicultores de Luis Alves)
com o apoio da ASCABAM

(Associação dos

Bananicultorcs de Santa
Catarina).Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Farmácia
do Bibi
Bijouterias
Perfumaria

Medicamentos
en Geral

Av. Sete de Setembro,
213 - Massaranduba -

se

F_esta Junina
- Amanhã, com início às 15 horas, no

Pavilhão da Fecarroz �m
d ba aconteceaFestaJlUtmaMassaran n , .

1
'da pelo CoI. Est. Genera

promoVI 'URondon,ApresentaçãodeQuadri las,
d Fita DesaLios Casamento

Pau e I , "A' 19
"

e Duplas Sertã.neJas, s

CaipIra 2b" 1 tas
1 sorteiodeBingocom ICIC � .

joras, o 20
•

mos)
M Bike 21 marchas (1 e prel,
e iboide 14arrobas(3°prêmio):�s22
1 show com a cantora VIVu�ne.ioras, '

t M isicalGfalldeBailecomoCOl1jlUlO l.,
''NovaEmoção".ADireçãodoColegio

e a APP agradecem seu

"prestigiamento" ,

--APedido

Dia 3 de julho, sábado, apartir das J 7 horas,
defronte à Prefeitura de Luis Alves, acontecerá a III
Festa na Praça. Julina. Mas com toda a tradição
das melhoresfestasjuninas: Casamento Caipira,
Quadrilhas, Quentão, Pinhão, Som, Diálogo Caipira
e milita Diversão. Tem também troféupara o

Melhor Traje eMelhor Quadrilha. Você nãopode
perder... A festajunina t 4, tradição religiosa,
homenageando os santos o �' s 12 - Antonio, 24 -

João e 29 - Pedro... Mas hoje, é't.. tremenda

curtição... Festapopular, vocêparti
.

fica "fregueis"....

CrecheMunicipal "HuldaCardoso"
Massaranduba - A Direção da

'

Creche tem oprazerde comunicar
o ganhador da colcha de casal

(edredon) que foi Alan
Michel/mann (Fundo Botuca),
com o número 491. O sorteio foi
realizado nas dependências da
Creche dia 7/6, estandopresentes
aDiretoria daSaúde eBemEstar,
Sonia Martini, o Auxiliar
Administrativo daMarisol, Allrio
Matuszewski e demais

funcionários e criançasdacreche.

O objetivo desta campanhafoi
angariar fundos para a compra
de brinquedos pedagógicos e

material didático.

A Direção, juntamente com

funcionários e crianças, agradece
a colaboração da comunidade
nesta primeira promoção
realizada pela Creche.

Foto

Ially
- Fotos de qualidade

- Venda de filmes e álbuns
- Fotos pl documentos
- Cobertura de eventos

(casamentos e festas
diversas)

Rua 18 dejulho slno
Centro - Luis Alves - SC

Completou 9 anos no último dia
19 o jovenzinho Guido Osvaldo

BompaniJúnior,filho deNeusa
NeliBompanie GuidoBompani:
Muitas felicidades na longa
esÚ'ada da vida...

"

PitUkaMod
Infantil

a CU
Enxovais�/ bebêllJoda infl e

Mo antO-juvenilassaranduba _ Sc

Parabéns ao Jonas Ariel, que
apaga as velinhas do 4·
aniversário hoje, dia 25,
recebendo todo o carinho dos

pais, Claudete Altini e Jairo L.

AltiniedosmanosHenriqueLuís
eSarah Sherow:

No último dia 10 a

fallú/ia Shappo
comemorou °

aniversârío do

Felipe, que posa
feliz entre os

queridos pais,
Adelaide e Guido,
e as sortidemes
IIUlllillhas Marialle
e Neidane:

Parabéns, Felipe. ..

I:
CEI- Centro de Educação

Infantil Arara
Matriculas abertas

Preçospromocionaispara o mês de julho
Crianças do maternal (1 no e 6 meses) até o pré-escolar (6 a

7anos)
Horário: das 7 às 19 horas

Venha 'nos visitar sem compromisso
Rua II deNovembro,439 -Fone79-1256

Massaranduba - SC

Fabricamos:
* Telas trança simplespara viveiros, hortas,
jardins, alambrados, indústrias e residências,

campos esportivos, chácaras, etc.
* Telas crespasparaportões, divisórias, painéis

e outras.

Fabricamos qualquer tamanho sob encomenda
Revendemos:

*AramefarpadomarcasMoto eFarbel
*Grampo galvanizadopara cerca

*DistanciadormarcaAçofix
*Arame galvanizado

Bar do Ginásio d
Aberto de segunda a unda

Direção deAdem r

Em breve todas as sextas:
Salgadinhos, Caldo de Peixe, Feijoada, Churrasco e

Costela
Fone 79-1203

Massaranduba-Se

Rodovia BR-280 - Km 60 n° 96
Fone (0473) 73-0317 (divisa
Guaramirim/.Jaraguá do Sul)

-""",!"",_.!",!,�,....,-_.........;.-�,�;•.",---�-:""'!'-""""--"""-"""-"""----''''''''----__'
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ACADEMIA VIDA ATIVA

Convida você a fazer: Musculação, Karatê, Ginástica:
aeróbica e localizada.

Oferece: roupas para todas as atividades da acade
mia. Também lanches, sucos, vitaminas e bebidas.
Rua 11 de Novembro 268 - Centro- Massaranduba.

Invista em você. Participe.
Massaranduba - SC

LUIS
LANCHES'
O lanchemais

gordo da cidad�.
Servimos: coraçao,

batata frita e

lanches.
Rua 11 de

Novembro
Massaranduba - SC

Presidente da Seral
esclarece e desabafa

Pelo falo de receber críticas

por não abrir as porias do Salão
da Sociedade para a realização
de Show Artlstico com pessoas
totalmente desconhecidas da

região, e sem nenhuma referência
de pessoa da nossa Sociedade.

É lamentável quemoradores de
Luis Alves, talvez nem sócios, não
entenderam a posição do

Presidente, que quer preservar o
nome da Seral e dos Associados.
A prova disto foi dada domingo,
dia 20 dejunho, com o ato corajoso
de trazer pela primeira vez na

Scoeidade o grande conjunto mu

sicalCorpoeAlma, que semdúvida
nenhuma deu um verdadeiro show
de música para quem veio assistir
e dançar.

Tenho a certeza de que
principalmente a juventude
divertiu-se e saiu satisfeita do
Salão, e que estas pesssoas me

apoiam e dão forçamoral para que
eu possa seguir em frente e fazer
uma boa administração,

Aceitocríticas, desde que sejarn
construtivas, e é por isso que todas
as vezes em que tenho que tomar

atitudes como esta o farei para o

bem da Sociedade e de nossos

Associados.
Presidente da Seral

Lazanha, pizza, peixe, carne, frango e petiscos.
Forno a lenha

Leve lili/a pizza para casa e ganhe lili/a Coca
Cola litro,

PAPELARIA LOJACIVAL

II

A noite de 6"feira 28/5 registrou a ekgãncia de

Regina M. MüUer. O finissimo vestido e chapéu
substituíram o longo, o véu e grinalda. Parabéns,
Jorge! Parabéns, Regina! Felicidades sempre!

Ocasa finaRecheDenilsonJoséMilUerdisseram
o�" embonitacerimônia realizada em Canõas.

[recepção aconteceu no salão Faixa Azul, onde
todos foram parabenizar os simpáticos noivos.

Asmats belasflores desta co/una são dirigidas,
hoje, aofeliz casal Dulce eAntonio Ranghetti,
que nopróximo dia 29 dejunho completam 27
anos de união matrimonial.

IF-:1
I i �' �:_ :,

G�Nv..w.;.;ww
�."",.q�

Embeleza nossa

colunaamanequim e

"f9delo Patrícia

Ruow; de LuisAlves,
quefrequentou curso
básico em sua área
na Maison Monique
Evans para poder
atuarcomtodogarbo
e elegãncia nas

passarelas da região.

Loja
Maitê

I'

Tudo em confecções
para adultos e

crianças.
Variada linha de

presentes.
Rua Sete de Setembro, s/n°
Massaranduba - SC

Farmácia
11

Medicamentos e Perfumaria

�:!�:�, ,emfrente
aPadariaBauer

Massaranduba - SC

"Para quem tem bom

gosto"
Fone: 77-1177
Luis'Alves

Os últimos

lançamentos

Luis Alves - SC

s. S. Promoções
Representação de grupos musicais e artistas de

rádio e tew'isão
Av. 7 de Setembro, s/no - Fone (0473) 79-1283

Massaranduba - SC"

Direção: Souza e Sasse

VelllJelldf/ asme[hf"esmarcasdopais:Dijo", DiFiori,
Fico, Transport, Samello, !tI-ZOOO, Dakt/ta, Coopere

outras:

Em breve ao lad« do Banca Itau.

Massaranduba - SC

- Cartões variadas - Material de expediente
- Jornais. revistas e livros

- Variada linha de presentes
Rua 11 deNovembro,313 - Fone79-1000

MassaraJJlduba -SC

Florença

Rua Marina Frutuoso, 149 - ao lado da

Confecções Martini

JaraguádoSul
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Boite Casa Branca, Relatos de agressões e encarceramento

no

Prefeitura paga até o ano 2QOO

Derettidenuncia
..

Massaranduba - o prefeito de
Massaranduba, Odenir Deretti,
estacionou caminhões e máquinas
da prefeitura em frente ao passo
municipal,comcartazes fixadosnos

mesmos, denunciando que o ex

prefeito, Dávio Léu, teria
contratado financiamentos para a

aquisição desses veículos que se

extendem até o ano 2000, com

valores reajustados mensalmente,
o que está prejudicando a sua

administração. Segundo o Chefe
de Gabinete do Prefeito, Paulo

Ramos, as prestações começaram
a vencer exatamente a partir de 10

de janeiro, após a posse do atual

prefeito.
\

.

São cinco caminhões, uma pá-
"\ rregadeira, uma retro-

e vadeira e um misturador de
adubo orgânico, que hoje somam

juntos uma prestação de Cr$ 52

milhões, com reajuste mensal.

"Além disso, a máquina de xerox

está financiada com um custo de
Cr$ 18 milhões mensais, com

idêntico reajuste. A intenção de

expor os equipamentos na rua é
exatamente para mostrar à

população qual é a situação
deixada pelo ex-prefeito, que
afirmou não haver dívidas quando
entregou o cargo", declarou
Ramos.

Segundo Ramos, os

computadores adquiridos por Léu
têm prestação de Cr$ 12 milhões

por mês. "AsdívidascomoFGTS

atingemCr$ 550,8milhõeseforam
deixadas pelos dois últimos

prefeitos, que administraram o

município por dois mandatos cada
um". Ele disse também que os

calçamentos realizados na

administração anterior terão de ser
pagos, integralmente,' pelas
próximas administrações, dada ao

alongamento da dívida com os

financiamentos.

financiamen to
a longo prazo

Dono de boite é o principal suspeito

Trafico de menores Lê:dizqueprefeito
oste do estado é inerle

o ex-prefeito, Dávio Léu, disse 51 milhões, em maio, para uma

Massaranduba-Adenúnciade que "Deretti mente quando diz receita de Cr$ 5 bilhões, portanto
trêsmães domunicípiodeChapecó. que não sabia deste financiamento, não representa 1% da arrecadação
revelou o possível esquema de pelo fato de constarem no balanço do município. Esse débito refere-

aliciamentoetráficodemenoresde geraldoexercíciode92, bemcomo se a obras de calçamento e

regiões pobres do interior do do relatório que lhe passei às aquisição demáquinas, na gestão
estado para prostituição no mãosno dia de sua posse ". Quanto Kuklinski/Reinke, sendo que na

município de Massaranduba. As à dívida para com o FGTS, Léu minha administração foram

informações do delegado, Dr. afirma que durante os dois adquiridos caminhões e uma

Celso Roque dos Santos, de Edmundo mandatos como Prefeito de carregadeira com estes recursos".

Chapecó, dão conta de que as Lubastki, Massaranduba efetuou todos os Dávio acrescentou que, por ser

meninas - 'entre 14 e 16 anos " empresário recolhimentosexigidosporlei. "De uma das poucas faixas de

teriam desaparecido nomesmo dia que cabeça erguida posso pedir que financiamento para os pequenos

emquePedroda Silva,proprietário emprestou me prove o contrário", disse. Ele municípios,foiabsorvidopor90%
da boite Casa Branca, em carro fez questão de frisar que essas dos municípios do estado.

Massaranduba, teria estado na dívidas foram originadas nas Ele atacou o atual prefeito
cidade. Orientado pelas administrações dos ex-prefeitos dizendo que esta amortização
informações das mães, foi pedida lrineu Manke, Ivo Brarnorski e representa a metade do salário do

a apreensão de um automóvel Zeferino Kuklinski, nos períodos prefeito, que éde Cr$11 O milhões.

Tempra, de Massaranduba, de deI967a1971e1983a1986."Pelas "Se ele não tiver capacidade
propriedadedeEdmundo Lubatski, informações que obtive na gerencial para administrar essa

empresário no município. contadoriadaprefeitura,estedébito situação, que convoque a Câmara
Edmundo disse ao comissário refere-se aorecolhimentodoFGTS de Vereadores e renuncie ao

Ivan Kasmirski, emMassaranduba, sobre os salários de zeladores que mandato, pois a atitude tomada de

que emprestou o carro a Pedro da estas administrações mantinham paralisar o trabalho dos

Silva no dia. apontado pelo de que já houve casos de menores blitz nunca encontrou nada que no interior equeforamdesativados equipamentos da prefeitura
delegado de Chapecó. Ele acertou serem induzidas à prostituição por comprovasse a existência de no meu mandato", declarou ele. comprova a inércia de sua

com o Dr. Celso que prestaria Pedro da Silva, inclusive com menores nos quatro prostíbulos administração e o auto-

esclarecimentos naquela cidade do queixas de agressão e localizados na periferia da cidade. Quanto ao financiamento até o desmoraliza",disparouDávio, que
oeste durante o 'dia de ontem. encarceramento. A polícia de Foi instaurado inquérito policial ano 2000, Léu afirmou que" isso afirma que a prefeitura possuimais
\"Dutras informações dão conta- - -Massarandubadisseqee em várias para apurar-es -denúncias. - -- ,..rep'J.:�en}auma amortiza�ªo deCr$. qe Çr$ 1 O b�l!tõçs aplic1}dq�. . "

íiiíIli_iiiíiiiií_íiiiiiííiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiõiiiiiiii _.::(·;C.t,mllEm:.ll(M�,YO'- .Ja.'a2mi:do Sul!\U }de 'iuôbó; dé,:1993
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Spézia
Kombi - branca 92

Pampa 1.8L - branca 90
MonzaSL/E - azulmet 89
MonzaSlJE-prata 88
EscortXR3 -pratamet, 87

.

MonzaSlJE-pretoônix , 85

OpalaComodoro - cinzamet. 83

Marajó - bordô 82
PassatLS-cinza 80
BrasiliaLS - vermelha 78
Fusca 1300 - bege 74

Motos
CBX-750 -cinza 88
XL-125 - preta 88
CG-125 - vermelha 88

Ragiva 125 Cross -laranja 86
/-

Agrale 16.5 - vermelha 85
CG-125 - vermelha 85

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

Fone (0473) 73-1003.- Vila Nova

Veículos importados éna

77 SI'()It'l'
'�l'll

Todas as marcas.

Preços abaixo da tabela
Rua Joinville, 128
Blumenau - SC

Solicite nossa visita sem compromisso.
Fone (0473) 22-2828 - 22-2124 -

22-2170

HP
o

GolCL 1.6 -marrommet., o 89

GolGTSc/ar-pretomet. 89

F-1000SS-prata 89

QuantwnCLc/aredir.-cinza 87
0-20 cab dupla 4p. cl are turbo (D) - bege 87

KadettSL/E trio eletr - verdemet... 90
EscortGL -prata 88

DelReyGL -azulmet, 88'
BelinaDelReyL - prata 88
Fusca 1300L-azul. 77
ChevetteHatch-back SL - prata 82
Chevettel.voreto 74

ChevetteL -lnarrom 84

Mofos
Kawasaki ZX-lO - preta 90
CG-125 - vermelha 87
CBX-750F -branca/verm 87
ML-125 - vermelha 86
Monareta - branca............... .. 86

Turuna 125 - vermelha.c.c.,.. .. 81

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

Mimecar
MonzaSLIE 1.8 -azul 88

DelReyL- branco 89

Fusca 1300 - branco 78

Fusca 13OO-branco 82

SaveiroCL - branco 87

KombiFurgão - branca 85

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

Pensou FIAT LIGUE
9 (0473) 71 .. 2111 JAVE

Menegotti
Kombi - bege 83
Kombi Cabo dupla - bege 82
GolCL- branco 88
GolCL -prata 92

CoIGL-bege 87
GolGL - branco 87
GolGL- branco 90
GoIL-verde 81

I Fusca 1300 - branco 80

VoyageCL - prata : 88

VoyageLS - branco 85
EscortLX - preto , . 91
Monza SL- prata 91
VeronaGLX - vermelho 90
SantanaCL - branco 87
SantanaCL-bege 88.
SantanaGL2000 - azul 88
SantanaGLS - cinza 89
PrêmioSvcinza 89
Uno- vermelho 89
ChevetteDL - azul.. 91
Chevette SL 1.6 - dourado 90
ChevetteDL - cinza 91
Belina - prata 89
CG-125 Today -azul 91
Parati CL -azul 90

�
.. Men690tt, \'erculos 5 A

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

JAVEL
Veículos novos e usados
ElbaCSL 1.64p azul
ElaWeekend , vermelha

TempraOuro 16v2p .- vermelho

TempraOuro 16v2p branco
.

TempraPrata4p azul

TempraPrata4p vermelho-

TempraPrata4p branco.
UnoCSL 1.64p azul
UnoCS ie �· vermelho
PrêmioCl.Svcinza 89
�rêmio S - verde 86

Elba 1.3-verde 88

Elba 1.5 - vermelho 88

PrêmioCSL - vermelho 92

Fiorino - branco 89

Voyage -beg« 89

VoyageGLS - cinza 88
ChevetteSl. 1.6 -venuelha 88

DelRey-bege , 82

Fusca 1300L - branco 79

Fusca 1300L-bege 81·
EscortXR3 - branco , 89

Jaraguá Veículos, Peças e Serviços
Ltda.

Rua João Zapella, 214 - Fone 71-2111

Rua João Zapella,
214 - Fone 71 - 2111

Aceitamos cartas de crédito. Melhorpreço em veículos

novos e usados. Atendimento especializado e oficina
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



EDITAL
PATRÍCIA TAVARES DA CUNHA MELLO GOMES,
Tabeliã eOficial de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, na fonna da Lei, etc.

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

Ambienge Móveis Ltda - Rua 13 de Maio, sinO - Nesta;
Altair Valdemar Sßveira <Rua Av. Mal. Deodoro, 744
- Nesta; Auto Posto Mavoto - Rua Mal. Castelo Branco,
3.490 - Nesta; Clothíer Magazine e Com. Ltda ME -

Nesta; Casa da .Carne e Mere. Três Rios - BR 280, Km

nsbens Transp. Gerência de Bens Ltda

Zirner, sinO.
devedores não foram encontrados ou, se

recusaram a a ar a devida intimação, faz por intermédio
do presente edi

" para que os mesmos compareçam neste

Cartório na ma Arthur Müller, 78, no prazo da Lei, a fim
de liquidar o seu débito, ou então dar razão porque não o faz,
sob a pena de serem os referidos protestados na forma da

Lei, etc.

KElJaraguá do Sul, 22 de junho de 1993
PATRíCIA TAVARES DA CUNHA MELLO GOMES

. Tabeliã

cP Publicações Legais

Proclamas de Casamento
Edital N° 18.866 de 16-6-1993

Cópia recebida do Cartório de

Pomerode, neste estado.
Valdir" Krueger e Marcia
Erdmann.

\

Ele.brasileiro, solteiro, industriário,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na ma

Alvino Carlos Kmeger, 75, nesta
cidade, filho deWaldo Krueger e
Ilsa ProchnowKrneger.
Ela,btasileira, solteira, industriária,
natural dePomerode,nesteestado,
domiciliada e residenteemAltodo
Rio doTesto, emPomerode, neste
estado, filha de HeinzErdmann e

RovenaErdmann.

Edital N° 18.867 de 16-6-1993
Charles Neitzel e Glaci Lenita
Colaço
Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliadoe residentenama25 de
Julho, 1.457,em VilaNova,nesta
cidade, filho de IrioNeitzel eEdla
Hort Neitzel.

Ela, brasileira, solteira, costureira,
natural de Rio Negro, Paraná,
domiciliadae residentenarua25 de

Julho, 1.463, em VilaNova, nesta
cidade, filha deEuclidesColaço e
AlziraNogueiraColaço.

. Edital N° 18.868 de 16-6-1993
Roberto Alvarenga Filho e

Jussanã Garci;l.
Ele,brasileiro, solteiro, engenheiro
mecânico, natural de Londrina,
'Paraná, domiciliadoeresidentena
ruaArthurGünther, 220,Bloco 6,
apto.l02, bairro Amizade, nesta
cidade, filhodeRobertoAlvarenga
eLeonorFerreira BrancoAlvarenga.
Ela, brasileira, solteira,pedagoga,
natutraldeGuaramirim,nesteesta
do, domiciliada e residente nama
Arthur Günther, 220, Bloco 6,
apto. 102, bairro Amizade, nesta
cidade, filha deHamiltonGarcia e
Marli Butschardt Garcia.

•
Edital N° 18.869 de 17�-1993
AntonioPadoan eNadir daCos
ta.

Ele, brasileiro, solteiro, comercian
te, natural deBrusque, neste esta
do, domiciliado e residente na rua
JaimeGadotti, 750,emVilaLenzi,
nesta cidade, filho de JoãoPadoan
eAngelinaPadoan.
Ela,brasileira, solteira,
ral de Iatajaí, nes

domiciliadaeresidente
Gadotti, 750, emVi:laL
cidade,filhadePedroVi
Costa eMaria da Costa.
Edital N° 18.870 de 18-6 993

Margot Adélia Grubba

Lehmann,Oficial doRegistroCi
vil do 10 Distrito da Comarca de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina,Brasil, fazsaber quecom
pareceramneste cartório, exibindo
os documentosexigidos pela Lei, a
fim de habilitarem para casar, os
seguintes:
Edital N° 18.862 de 15-6-1993
Perclval Stolf e Viviani Streit.
Ele, brasileiro, solteiro, lavrador,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente em Santa

Luzia, nesta cidade, filho de João
StolfelldinaCannenBortoliniStolf
Ela,brasileira, solteira,do lar,natu
ral deJaraguádoSul,domiciliada e
residente na rua Paraná, em

Schroeder, neste estado, filha de
WernerStreit eWaltmdeBehling
Streit.
EditalN° 18.863 de 15-6-1993
Zeno Daren e Dolores Bruch.

Ele, brasileiro, solteiro,motorista,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliadoeresidenteemRibeirão
Molha, nesta cidade, filho de
Walden1arDareneMarieWachholz
Daren.
Ela, brasileira, solteira, do lar,na
turaldeJaraguádoSul,domiciliada
e residentenaruaJoinville,2.155,
nestacidade, filhadeRudíbertBruch
eAlidaBachmannBruch.
EditalN" 18.864 de 15-6-1993
Luiz Carlos da Sil�a Junior e

Leurízete Carvalho.

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural deGuaramirim, nesteesta
do, domiciliado e residente nama
Thomas Francisco de Goes, 477,
nestacidade, filhodeLtúzCarlosda
Silva eVeronicaRuizda Silva.
Ela, brasileira, solteira, operária,
natural de Joinville, neste estado,
domiciliada e residente na rua

Thomas Francisco de Goes, 477,
nestacidade,filhade Paulo'Carva
lho eRidaCarvalho.
Edital ND 18.865 de 15-6-1993
Francisco Manoel Calazans Fi
lho e Roseli Deluca.

Ele, brasileiro, viúvo, empresário,
natural c.e Jaraguá - do Sul,
domiciliado e residente na ma

FredericoTodt, 327, emVilaAmi
zade, nestacidade, filhodef'rancis
coManoel Calazans e Veneranda
Köhler Calazans,

Ela, brasileira, solteira, do lar,natu
ral deDoutorPedrinho, nesteesta
do, domiciliada e residente na rua
FredericoTodt, 327,emVilaAmi
zade,nestacidade,filhadePantilio
DelucaeOnemiaDeluca.

tra�--nnurrn"'f""�---- - __

Charles Butendorff c

Carmelinda Fidelis.

Ele, brasileiro, solteiro,auxiliartéc-
·nico, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliadoeresidentena ruaJosé
Emmendoerfer, 1.691, nesta cida
de, filho deFredericoBntendorffe
RaulinaHafemannButendorff.
Ela,brasileira, solteira,balconista,
natural de Apiúna, neste estado,
domiciliadaeresidentenarua Vale
Selke, 2.420, emPomerode, neste
estado, filha deFranciscoFidelis e
Julia Fidelis.
Edital N° 18.871 de 18-6-1993
Solnei Cassio Bin e Maria de
LurdesWeiler.

Ele, brasileiro, solteiro,mecânico,
natural de Vitorino, Paraná,
domiciliado e residente na rua

ConradoRiegel, 58, nesta cidade,
filho de Nelson Bin e Anna Ittner
Bin.

Ela, b
.

ira, solteira,auxiliarde
escritório, aI de Jaraguá do

Sul, domiciliadà sidenteuarua
ConradoRiegel, 5, ta cidade,
fllha de Ernesto Weile
VictorinaWeiler.
Edital N° 18.872 de 21-6-199
JânioWisnieski eRosane Rosa.

Ele, brasileiro, divorciado, cobra
dor, natural deRio doOeste, neste
estado,domiciliado e residentena
ruaCarlosOeschler, 264, em Ilha
daFigueira, nesta cidade, filho de
InácioWisnieski e Ana Dominga
Wisnieski.

Ela,brasileira, solteira, do lar,natu
ral de JaraguádoSul, dOlniciliada e
residente na rua Carlos Oeschler,
264, em Ilha da Figueira, nesta
cidade, filha de Alfredo Rosa e

Graciosa Fusi Rosa. '

Edital N° 18.873 de 21-6-1993
Remir José Schiochet e Almiri
Horongoso.
Ele,brasileiro, solteiro,almoxarife,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado eresidentena ruaPa
dre Horácio, 245, em Vila Lenzi,
nesta cidade, filho de Fidelis .

Schiochet e Olinda Garcia
Schiochet.

Ela,brasileira, solteira, do lar,natu
raldeJaraguádoSul,domiciliadae
residentena ruaMaxWilhelm,412,
nesta cidade, filha de André

Horongoso e Waltraut Leitzke

Horongoso.

Eparaquechegue aoconheeimen
to de todos, mandei passar o pre
sente edital, que será publicado
pela imprensa e em cartório, onde
será afixado por 15 dias.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul -SC

Lei N° 1.700/93
Autoriza o Executivo Municipal à celebrar Convêntô com a

FUNDA(.40 NACIONAL DESAÚDE - FNS, para Orientação
Técnica aos Sistemas de Abastecimento de Agua e Esgoto do

Município.
O PrefeitoMunicipal de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições

que lhe são conferidas,
Faz saber a todos os habitantes desteMunicípio que a Câmara

Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. )0 _ Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar

Convênio com a FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FNS,
objetivando a cooperação mútua entre as partes convenentes, na
orientação das atividades técnicas, pela FNS ao Município, para
a operação e manutenção dos Sistemas de Abastecimento de

Água e Esgoto de Jaraguá do Sul.
.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

.Taraguá do Sul, 18 de junho de 1993.
Durval Vasel

Prefeito Municipal
José Benedito de Campos

Secretário Geral
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Dr. Edson Carlos
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Vídeo Endoscopia Digestiva (estômago e

intestinos)
Ultrassonografia Geral (ecografia)

Gastroenterologia
Rua Jorge Czemiewicz, 84 Fone 72-1109

Convênio com Unimed - Banco do Brasil - CEF -

IPESC
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Viação Canarinho Ltda.

TELEFONES ÚTEIS

CÓDIGO DDD 0473
CELESC 72-0724

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

71-0123·
,

POLICIA.•••••••..••.•.••..••..•.••••••••••••190
DETRAN••••••••••••••••••••••••••••••72-1546

·71-1546

RÁDIOPATRULHA..•••.......•72-IOI0
71-1010

BOSP. E MAT. JARAGUÁ 72-1300
71-1300

BOSP. E MAT. SÃO JOSÉ 72-1977
71-1977

ÁGUA E ESGOTO••••••••...•.••.••.•.195
CORREIO.•..•.••.••••.•••••••....••.72-0989
INSs•..•.....•••.•••••••••.••;e•••••••••••72-0958

71-0958

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

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

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

RODOVIÁRIÁ..•••.•.•.•.•••..•.•.72-0622
71-0622

VIAÇÃOCANARINBO.•....•71-1422

PONTOS DE TAXIS
ARTURMÜLLÉR
(RODQVIÁRIA)....•....................72-0461
MAL DEODORO DA
FONSECA. 72�61

72-0216
MAL FLORIANO

.
PEIXOTO 72-0861

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

Horário de ônibus

LIDba. Urbana.
Linha: Barra do RIo Cerro - Cen....
Segunda a Suta/elra
Salda de: Banado RioCerro -04:20 I 06:301 06:j() I 06:55 I 07:30
108:00/08:30/09:00/09:30/10:00/10:30 11I:1S/12:30/12:451
12:55/13:30/13:45/14:00/14:30/15:00/15:30/16:00/17:001
18:00/19:00 119:30/22:10 HIs.
SaidadeC....... ·04:151 06:15107:05107:30108:05108:30/09:00
109:1519:30/10:SS/1I:30/12:051 12:4S/13:IS/13:40/14:001
14:30/1S:00I15:301 16:00/16:30/17:00/17:30/18:00/18:301
19:10/22:10 1 22:3S Hrs.
Sábado
Salda de: Barm do RIO Corno • 04:30 1 06:30 1 07:30 1 08:00 1

08:30/09:00/09:301.10:00/10:30/1I:IS/1I:SS/12:30/13:101
13:30/14:30/15:30/16:30/17:30/18:30/19:30/20:30 HIs.
SaldadeC....... ..()4:ISI06:15107:0SI07:30/08:05108:30/09:00
109:301I0:OS/I0:SS/1I:30/12:0S/12:4S 113:IS/14:05/IS:0SI
·16:0S/17:0S/18:05/19:05/20:10/22:IOHls.
Domingo
Saldade:C......... 07:00108:00/09:00/10:00/11:00/13:00/14:00

...-_....._...........--_.....�...
-

.....
=
........_-........................._-_...._....._..........._........_-....,.

- - �

"säléb"a",it;;Moiha :o7:õô!i1ö<fíi9:00H;';
,

Sábado
Saída de Centro ·06:30 I 12:05 Hrs
Saída de: Rio Molha "()7:00 i 13:00 Hrs.

Domingo - Não tem horário na linha
DISTÂNCIAS ROI)OV/ÁRIAS O

JOINVILLE ; ; 44.KM
BLUMENAU 50 KM via SC 416

58 KM via SC 413
FLORIANÓPOLIS•...........................•..........•.........Cl•••••••••••185KM
CURITIBA.•........•...... :.•......•.........................................•.....178KM
POMERODE........•••...•••...............•.....•.............................•..•.27KM
CORUPÁ.....••.•......••..........•.....•......•..•..........•.••...........•.••......19KM
SCBROEDER.•.•.•.••.......:..•.•••.•..•..•..•.•.•...•..••..•..•.•....•...•••.•.•..14KM
GUARAMIR.IM•••••••.••••••••••••••••••••••••••••.•••.•••••••.•••••.••••••••••••••••8KM
SÃO FRANCISCODO SUL......••..••..•............•••.•••...••••...••••.•55KM
BARRAVELBA..........•...•.••.•••••.........•... �•.....•....•••....••...•.....•58KM

115:OO/16:00/17:00/18:00/19:00/20:10/22:IOHrs.
Saída de: Bana do RioCerro- 07:30 1 08:30 1 09:30/10:30 111:30 I
13:30 I 14:30 115:30 116:301 20:30 hrs.
Linha: VIla Rau - C.......c Vila Rau
Segunda aSuta/elra
S.lda de: C....... ·04:30/06:40/07:10/08:0SI09:0SII0:OS/II:00
111:30112:00/12:40/13:10/13:401 13:4SI14:30/15:0SIIS:30
I 16:0SI16:30/I7:00/18:101 19:00 I 20:00122:10 HIs.
Sáldas de VIla Rau "()3:j() I 06:00 1 06:4SI 07:00 I 07:30 108:00 I
08:30 I 09:30110:30 11I:�S/12:30/12:401 13:00/14:30 IIS:OOI
16:00116:30/17:00/18:30 119:00 119:30 120:30 Hrs.
Sábado-04:40 106:40/07:10 I 08:0SI. 09:0HIO:OS/1I:00/1l:30
112:00/12:40/13:50/IS:OSI16:0S/17:0SI18:0SI19:00/22:10
HIs.
Obs.: 11:00 e 12:40 Alternados.

SaldadeVilaRau "()4:00 106:001 07:00107:301 08:30109:30II0:30
111:5S/12:30/13:00/14:30/15:30/16:30/17:30/18:30/19:30Hrs.
Domingo
Saída de: Vila Rau "()7:301 08:00 I 09:00 1 10:00 111:00 113:00 I
14:0ai 15:00 16:00/17:001 18:00/19:00 120:00 122:10 Hrs.
LIDba: Vila Rau- Via Rodeio

Segunda aSutafelra
salda.de:C.n.... -04:00 108:00/09:00/11:00/13:
116:00 116:30 118:00_1_22_!OO__H..,.rs... /
Saldas deVila Rau -04: 101 08:30 I 09:30
16:00/16:30/I7:00/18:30hrs.
Sábado
S;olda de:C....... • 04:00 I 08:00109
118:00 Horários Alternados: 04:
Saldas de vila Rau -08:30 I 09: 114:IS 115:30 117:30 118:30
Horários Alternados: 04:10/12:30/22:10
Domingo
Salda do c....... ..()8:00 111:00/13:00/17:00 118:00 Hrs.
Saldade: VllaRau·08:30/II:30/12;30/13:30/17:30/18:30Hrs.
LIDba: C.n.... - Ilha da FIgueira
Segunda a sextafetr«
Salda de: Cen.... ..()5:10/06:30/07:00107:30/08:00/09:00/10:00
11I:00/12:0S 113:00/13:j()114:30 I1S:30/16:00/16:30/I7:001
17:30/17:3S/18:05/18:30/19:00/19:30I22:30HIs.
Sâldas·de: Ilha da Flgu.lra ·04;10 I 06:00 I 06:5S I 07:30 I 08;00
108:30/09:30/11:30/12:40 113;00/13:30/14:00/14:30/IS:001
16:00117:00/17:30/18:00 118:30 119:001. 19:30 121:15/H1s.
Sábado
Salda deC...tro ·06:30107:00 I 07:30 1 08:00109:00 II0:00 111:00
111:SS/12:05 113:30 115:00 116:00 117:00 118:00 120:ISHIs.
Sal.... de: Ilha da FIgueira
-06:00/06:SSI07:30/8:00/08:30/09:30/11:00/II:30/13:00/14:30
IIS:30/16:30/I7:30/18:30

Domingo
Salda.de:C....... ..()8:00109:00/10:001 i 1:00/12:00/14:00/IS:00
116:00/17:00/18:0( 119:00 120:10 Hrs.
Saldas de Ilha da Figueira "()7:30 I 08:30 1 09:30 I 10:30 I 11:30 I
13:30/14:30/15:30/16:30/I7:30/18:30/19:30HIs.
Linha: Jaraguá do Sul - Nereu Ramos

Segunda Sutafelra
Salda de: Jaraguá doSul ·04:451 OS:IO I 07:IS/I0:00 11I;4SI
13;4S/IS:50/16:30/17:50/18:45122:IOHls; 122:45(ColégioSão
Luiz) .

S;oidade:NereuRamos· 03:451 06:45106:j() I07:4SI12:30112:40
114:IS 116:IS 116:5S 118:IS 121:00 122:30 Hrs.
Sábado
Salda de: Jaraguá do Sul
-o4:4SI06:30/10:00/12:ÓO/13:4SI15:50116:30Hrs.
Salda deNereu Ramos
"()3:45106:30/10:30/12:40/14:15116:ISHIs.
Domingo
Salda de Nereu Ramos "()7:4SI14:00 118:00 Hrs.
Salda de Jaragu' doSul·10:4SI15:50118:30 Hrs.
Linha Jaraguá E.querdo - Cen....

Segunda a Sexta Feira
Saida de: Jarae'" E.querdo "()4: I O I 04: I S I 06:00 I 06:451 07:00
107:301 08:00108:30/09:301 10:30 111:30 112:30 113:30 113:2S
114:30115:00/IS:30/16:00/16:30 117:00 117:30/18:00/18:301

19:00 119:45. 21:IS Hrs
Saída de: Centro
"()3:SS I 04:00 I OS:30 I 06: I S I 06:30 I 07:051 07:30 I 08:00 I 09:00 I
10:00/1l:00/12:00/12:09S/13:40/13:501 14:30115:00/IS:30
116:00/17:00/17:30 118:00/18:30/19:00/19:30/22:10 Hrs.
Sábado
Saída de: Jaraguá Esqu",do"()4: I O I 04: 15 I 06:00 I 06:30 I 07:00 I
07:40/08:30/09:30/10:30/12:40 13:30/14:30/15:30/15:30 I
16:30/17:30/18:30/19:30/20:30 Hrs.
Saída de: Centro "()3:SS I 04:00 I 05:301 06: I S I 06:30 107:0S 108:0S
109:0SI12,OSI12:05/13:50113:00/IS:00/16:00/17:00/18:00
119:00/20:10/22:IOHrs,
Domingo
Saídade:Jara

.r uerdo-07�/08:30/09:30/10:30/ll:301
13:30/14' .r1S:30/16:30/I7:30/18:30 1 19:301 21:IS HIs.
Saí . entro"()7:00/08:00/09:00/10:00/II:00/13:00/14:00
I/. 116:00/18:00119:00/20:00/22:IOHls.
<Inha: LIDba Jaraguá - Três rios doNorte
Segunda a Sexofetm
Saída de Jaraguádo Sul..()5:101 07:00/08:00/09:00 110:00 111:00
1112:0SI13:40/IS:00/16:00/17:00117:40 /18:10/18:40119;00'·
120:00t22:10 HIs.
Sáida de Três Rios do Norte·04:101 06:30/07:30 108:301 09:301
10:30/1l:30 11�:40/14:30/IS:30/16:30/I7:30/18:40/19:301
21:IS Hrs
Sábado

SaídadeJaraguádo Sul·OS;10107:00108:00I09:00/10:00.lII:00
112:0S/13:40/IS:00/16:00/I7:00/18:00 119:00/20:00/22:IS
Hrs
Saída de Três Rios do Norte "()4: I O I 06:30 1 07:30 I 08:30 1 09:30 I
10:30/II:30/12:40/15:30/16:30/17:30/18:30/19:30/21:ISHrs.
Domingo

.

Saídade:JaraguádoSul..()7:00/08:00/10:30/12:00/14:00/16:00
118:00 120:!lO 122:IS Hrs.
Saída de: TrêsRios do Norte 06:30/07:30/08:30/11:15/13:001
IS:OOI 17:001 19:00/21:IS Hrs.

Comunicação
comunicamos que apartir de 16 março de 1992 seni implantada
maís uma linha Urbana do Centro! Rodoviária Nova, conforme
segue
Saída do centro- 06:00 ·06:30· 07:00·07:30 • 08:00 - 08:30 - 09:00
·09:30-10:00·10:30-11:00 ·11:30·12:00-13:00 -13:30- 14:00
·14:30-IS:00·IS: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.
Saídada RodoviáriaNova- 06:IS-06:45· 07:IS· 07:4S· 08:1S •

08:45 ·09:15 ·09:45 ·IO:IS - 10:45· 11:IS- 11:45 - 12:15- 12:45
·13:IS· 13:4S ·14:IS·14:45·15:IS ·IS:4S· 16:IS·16:4S-17:IS
- 17:45 - !8:IS- 18:4S- 19:IS-19:4S· 20:IS- 20:4S· 21:15- 21:45

.

- 22:IS - 23:00
OsHOrári06estabelecid068cimacitado terafrequenciadiariarnente.
Linha Cohab - C.......

Segunda a sex/nferia
Saída de: Cohab ·06:001 07:00/12:30 114:30/17:30/20:30 Hrs
Saída de: Centro -04:401 06:301 I 1:00 I 13:j() 1 17:00120:00 HIs
Sábado- Nio tem Horário 80S sábados O·Domingo - Não tem horário na linIia 80S domingos.
LInha: Jaraguá do Sul- Rlb.trio Grande doNorte

Segunda a Sexta/eira
Saída de: Jaraguá do sul·04:451 11:00 13:4S I 18:0S
Saídade Rib. Gde. do Norte -04:001 06:IS/12:30 HIs
Sábado

SaídadeJaraguádo Sul"()4:45/13:45
Saída de Rib. Gde. do Norte- 04:001 06:15H1s
Qbs. Sábados alternados
Domíngo- Niío tem horário nalinha
LInha: RIbeirão CavalO

Segunda a sestafeira
Saída de: Ribeirão Cavalo "()5:30 I 06:30 I 12:30 118:30 Hrs
Saída de : Centro "()4:4SI OS:10/1l:4S/17:5O Hrs
Sábados • Não tem horário aos sábados
Domingos» Não tem horário aos domingos
LInha: C....... - RIOMolha

Segunda a Sextafeira
Saída de: Centro ..()6:30 112:0SI18:4O Hrs

)
Linha: C....... - LoIea......to São lulz

Segunda a sestajéira
Saídade:Centro"()3:55/06:30/07:30/08:30/1I:00/12:00/13:30
116:30 117:30/18:30 Hrs.
Saída de: Loteamento São luiz 07:00 I 08:00 I 09:00 111:30 I 13:00
114:00/17:00/18:00119:00 Hrs
Sábado
Saída de: centro -06:30 I 07:30 I 08:30 I 11:00 Hrs.
Saída de :Iot. São Luiz "()7:00 I 08:00 I 09:00 1 1.1:30 HIs.

Linha V I\leyer - C.......

Segund'l a Sexta!eira
Saída de: V. Mey", ·04:20 I 07:50 112:40 Hrs
Saída de: Centro "()7:30 1 12:00 Hrs.
Sábado

• Saída de,.V. Meyer"()7:50112:4O Hrs,
Saída de: Centro "()7:30 I 12:00 HIs.

Domingo- Não tem horário na llitha aos domingos
Linha r Francisco de Patda • Centro

Segunda a :Sutafeira
Saída de : Centro -06:30 112:05/13:50 118:40 Hrs.
Saída de Fco. de P8ula -04:201 06:4SI12:30/14:IS/19:00
Sábado
Saída de: Centro -12:00 113:10 Hrs
Saída de: Fco de Paula 06:45/12:20 114:IS 119:00 Hrs.

Domingo· Não tem horário na linha aos dommgos

Centro João Pessoa

Segunda à sêxtafeirtl
Saída de: Centro

.

·04:00 lOS: 10 I 06:30 I 07:30 I 08:30 I 11:00 112:051 13:351 15:00
117:30118:35120:00122:10 HIs.
Saída de : Joio Pessoa "()4:30 1 06:00 I 07:j() I 08:001 09:00 I 11:30
113:00 114:00 116:00 118:00 119:00 121:00/22:40 HIs

Sábados
Saídade:Centro-04:00/0S:10/06:30/07:30/08:30/11:00/12:0S
113:3S/IS:00/17;30/18:3SI22:10 Hrs( Nohorário das 22:10 só

quando as industrias trabalham.
Saída de: João Pessoa·04:30 I 06:001 07:00 108:00 109:00/11:30
1 13:00/14:001 16:00/18:00/19:00Hrs
Aos domingos não tem horário
Linha: Jaraguá do Sul· Santa Luziar

Domingo· 08:15118:00 Hrs.
Sábado - 05:IS./ 11:001 11:4S/13:30 116:30 122:10 Hrs.

SegundaaSexta.05:ISI07:00/II:00/11:4SI·13:2S/13:30/IS:30
116:30/17:30 118:05/19:30 122:05) 22:10 122:30 Hrs
Santa Luzia I anual

Domingo "()7:00 111:00 HIs.
Sábado -04:00 1 06;10 I 06:30 I 12:30 114:30 120:50 Hrs.
Seg.aSel<ta "()4:00/04:05106:10/06:30/09:00/12:2S/12:30/14:30
11S:30 I 17:15/18:00/18:15120:j() HIs.
Linha: Jaraguá do Sul- Santa Luzia (via Rancho Bom)
Segunda a sexta feira
Saída de: Rancho bom (Shd) ·04:001 O6:IS 112:15/14:30/21:00
saída de jaraguá do Sul ..()S: I O I 11:00 I 13:30 I 17:30 122: 10 Hrs.
Sábado
Saída de: Rancho Bom (Shd) ·04:00 I 06:15/12: ISI21:00 Hrs.
Saídade: Jaraguá do Sul- OS:10/1l:00/13:30/17:301 22:10 Hrs.

Domingo
Saída de: Rancho Bom (Shd) "()7:00 1 17:00 HIs,
Saída de: Jaraguá do Sul"()8;00 118:00 HIs.
Linha: Jaraguá do Sul- Santa Luzia ( Via São JOio)
Segunda a sexta feira
Saídade: Santa Lúzia -04:001 06:20 I 07:00/12:30/17:00 121:00
Saída de Jaraguá do Sul..()S:IO 111:00/13:30 116:00 122:10 Hrs.

Domingo
Saída de: Santa Luzia -07;00 1 17:00 hrs
Saída de Jaraguá do Sul- 08:00 118:00Hrs.
Linha CentrolT'lfa Schubert/Centro
segunda a sexta feira
saída deTIfa Sehubert-04:151 06:30 I 08:00/12:40 HIs.
Saída do Centro ..()S:1O 107:00 112:0S 113:30
Linha • Jaraguá do Sul - São Pedro

Segunda a sábado
Saída de;São Pedro "()3:j() I OS:5O 1 07:j() I 12:00 I 15:00 I 17:00 I
21:00 HIs.
Saídade: 1araguádoSul"()S:10/07:00/II:00/13:35/16:00/18:0S
122:10 hrs.

Domingos
Saída de: São Pedro ·07:40/16:30 I 21:00 HIs.

Saí<hl de: Jaraguá do-Sul..()9:00 118:00 122:10 Hrs.
Linha • Jaraguá do SÚl. Santos

'

Segunda a sábado
Saídade: Santos-03:50/05:S01 07:j()/12:00/15:00 117:00 121:00
IHrs.
Saída de: Jaraguá do Sul·05:10/07;00 I lI:OO 113:35116:00/18:05
122:10

Domingo
Saída de: Santos."07:40/16:30/21:00 Hrs
Saída de: Jaraguá do Sul ..()9:00 118:00 122:10 Hrs

COM CARINHO
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Divisão de concreto

(tubos e artefatos de concreto).
RI/a Jotnville, 1016 - Fone 72-1101

Divisão de plásticos (tubos de PVC -eletredutos/linhaesgoto
tubos depolietileno/mangueira preta).

Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025
EscritórioGeral

Rua Cel. Procópio Gomes. 89 - Fone 72-0066

Tubos Santa Helena Ltda.

Spézio & Cio Ltdo
Serraria e serviços de trator

Madeiras para construção e servícos de trator
com profissionais especializados

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

Jaraguá do Sul - SC

MARMORARiA KRAisc�
INd. E COM. Lrdx

I)

,

Mármores, granitos epedras naturais
Rua 28 de Agosto, 142 - Fone 73-0522 - Fax 73-0307

CP Ofertas
."."

.,..•• ..,.. _.,.. •. ._4..'t,.

BAR LANCHONETE ESCONOIOINHO LTOA
Carlos F. Minei
Eronero G. Minei

Sócios Proprietários
Especialidades da Casa
Diariamente Caldo de Cascudo
Dobradinha à Moda daCasa

Feijoada
Sopa de Camarão

Atendimento
De la, a 6a, a partir das 17:00 horas

Sábados, Domingos e Feriados, a partir das 09:30 horas
Obs: Temos co�gelados para viagens - Aceitamos Encomendais

RIm: Carlos SC/mi:.' 68,�
FOlie 71-45�5(rlla defrollle $aliloDöerillg)

.Sa(arl

CP
CLASSIFICADOS

Umbom

negócio para
você

Ligue já ! .

72-3363

Jaraguá do Sul
73-0608

Guaramirim

�sca - Camping - Náutica - Esportes
D stribuidordos produtos:,

Rossi - Tr�ontina - Yannes - Penalty
Taurus - Nltarinez - Cobra - Umbro

CBE - Tokio - Tupy - Kanxa
Boito - Grilon - Hobby - ces

Preços super especiais a

vista ou a prazo
Av. Mal. Deodoro, 583a

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

TRAMONTINA

CO��EIODOP
... .. • '"J; t . -. .' �

ilamaü
\

� ,

M'
.

, aragua aqulnas e

'flplementos Ltda
»ne (0473) 71-0904
Fax 71-3669

RuaMax Wilhelm, 82 - Centro

Jaraguá do Sul- SC
- Jaraguá do Sul, 26 de junhç de 1993

, ". � ; 'I"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I Dicas de leitura I
PorMargitWagner

o Dossiê Pelicano

Best-sellers são aqueles ro
mances recheados de diálogos,
feitos para ler enquanto se

espera o tempo passar e que
não exigem do leitor nenhum

esforço de raciocínio. Costu
mam virar filmes, engordando
aindamais a conta bancária de
seus autores. São desprezados
pelos intelectuais e adorados

pelos leitores nos quatro can

tos do mundo.

Um autêntico representan
te dessa linhagem de literatura
de diversão é ODossiêPelica
no, de John Grisham.

OcineastaFrancisCoppola
leu, gostou, puxou do talão de

cheques e entregou 1,3 milhão
de dólares pelos direitos de

filmagem deste terceiro livro
de Grisham, a grande revela

ção dos últimos tempos no ter
reno dos best-sellers. Advo

gado, de 38 anos, por força da
antiga profissão especializou
se em romances jurídico-poli
ciais. Aproveita para colocar
nos livros casos que na vida
real jamais seria capaz de re

solver. Em O Dossiê Pelica
no, dois juízes são assassina
dos. Um deles é um ancião de
tendência liberal. O outro tem

por hábito deixar o prédio da

Suprema Corte, no fim do ex

pediente, para se divertir em
cinemas que passam filmes
para homossexuais. O que
ambos podem ter em comum

para virar alvo do mesmo as

sassino? Fácil: poderiam con

denar magnatas que investem
num grande projeto
antiecológico. Uma estudante
deDireitoe umjornalista aca

bam se aliandona tentativa de
desvendar os crimes, e se apai-

J -

xonam.

O segundo livrodeGrisham
também foi lançado no Brasil,
mas emmatériade imaginação
fantasiosa O Dossiê Pelicano
é imbatível.

iD��RPE�, A ...AÇAO

rntJ DA MALHA

N essa estória ambientada na

Pittsburg atual ...
Marie (Anne Parillaud) é uma vampira

jovem e bonita, mas anda muito solitária,
poisperdeu seu companheiro háalgum tem

po, e está faminta, uma vez que segue um

certo códigomoral para obter sangue-comi
da: só ataca bandidos ou vítimas de aciden
tes. Até que vê boas novas no jornal ...
Umaguerrapelo poder tem causadomui

tas mortes nas duas principais famílias
mafiosas da cidade. Sallie (Sal) Macelli, o
Tubarão, é um dos principais chefes da
máfia que acaba de executar um "traidor",
napresençados seus auxiliares, JoeGennaro
eTony.
Marie ronda a área. Ela atrai Tony para

lhe dar urna' carona, chupa seu sangue e

mata-o, disparando um tiro no sistema ner
voso central. Damesma forma, Sal é atraído
e se encontra a sós com a Marie, que ataca
seu pescoço mas é baleada por Sal. Marie
foge antes de desfechar o tiro para definiti
vamente matar a vitima.

Quinta: 24/06
20:15 - Filme Pornô - 18 anos

Sexta 25/06
20:15 - Inocente Mordida - 14 anos
Sábado 26/06
20:15 - Inocente Mordida
22:00 - Filme Pornô

Domingo - 27/06
20:15 - Inocente Mordida

Segunda - 28/06
Sem programação
Terça - 29/06
20:15 - lnocente Mordida
Quarta - 30/06
20:15 -Inoi:ente Mordida

WARNER BROS. APRFSENTA
liMA PRODUÇÃO LEE RICH UM FILME DE LANDISIBELZBERG 'INNOCENT BlOOD' ANNE PARlllAUD

WBERT LOGGIA ANTHONY LAPAGUA DON RICKlES MÚSICA DE IRA NEWBORN PRODVIOR EXEClTl'lVO IONATHAN'SHEINBERG

wrrz."::'RITO POR MICHAElWOlK PRODUZIDO POR LEE RICH E lESUE BElZBERG DIRIGIDOPO����!�.=,

APAE agradem
Floricultura e PapelariaA APAE de Jaraguá do Sul agradece às pessoas que prestigiaram o Leilão

de Arte e principalmente 'as madrinhas, Jana Schulz, Katia Bartsch e Zaraide
Rozza. Da mesma/arma agradece aos artistas que doa�'alll as obras vendidas,

.

que teve a renda revertida para a entidade: Vera Triches, Cali, Du Jahnke,
Dom Cabral, Maria Helena Feldens eMaria Lecir Bona.

li APAE também agradece ao Núcleo de Criadores de Cavalos da Raça fJ.Mangalarga, em Santa Catarina, através do presidente, Roberto

=
//

pelo leilão de um pOII'o, que teve lima arrecadação liquida de mais de Cr$
81,6 milhões. "'- . _

�----------------------

Lilli Fiori
,

1
Temos variada linha depresentespara o Dia dos

Namorados, com preços especiais

Rua 11 de Novembro, 330 - Fone 79-1316
Massaranduba - SC

<

�HßedaJo
�eceJdo

Nataçãopara todas as
idades durante o ano inteiro.

@m�MmPIm
ESCOLA DE NATA(ÃO

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081
Fone - 72-1862

\.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pajost: experiência de uma década
A Pajost Construções Ltda.,

empresa fundada em Nova

Hamburgo, RS há 12 anos, atua

desde então na Serra Gaúcha, Vale
do Rio dos Sinos e dó Rio Caí,
atendendo a doze cidades de uma

região cuj a indústria é

fundamentalmerite voltada à

produção de calçados, tendo como
canalização do produto a

exportação para os EEUU, com as

inconstâncias que este tipo de
comércio internacional acarreta.

Buscando região mais estável,
realizarou pesquisa de mercado

para a instalação de filial em Santa

Catarina, resultando nas mais

proeminentes as cidades de

Florianópolis,Criciúma,Blumenau
e Joinville. Decidiu-se pela
instalação da filial da Pajost em ;

Blumenau por entender que a

população blumenauense tem

características semelhantes à' de
Novo Hamburgo.

Instalade. desde 1988 naquela
cidade, a Pajost já concluiu dois
edificios - umcom80 apartamentos
e 92 box de estacionamento,
financiado pela CEF e o outro,
classe A, com 36 apartamentos e

42 boxs, fmanciamento Bradesco.
Tem em construção um edificio
com 240 apartamentos, no centro

de Blumeneu.

Seguindo o roteiro de

investimento, em 1990 adquiriuárea
de 36.000m2 em Joinville, em

transação de 500.000 US$, onde
está para ser iniciado o projeto de
432 unidades residenciais, em

conjunto de apartamentos, com

obra custeada pelo Sistema

Financeiro de Habitação.
-

Jaraguä do Sul
Atuando no mercado

catarinensehá 5 anos, teve a Pajost
conhecimento sobre" outras
cidades importantes, inclusive ()
de que, estatisticamente.jlaraguä
do Sulpossui uma das maiores
rendas per capita do estado.

Procurando, também, mercado

específico na área de necessidade
da população, optou pelo
lançamento do Jaraguá Shopping
Sul, que além de ser um centro de

'" -,

Srs. LuizMdrio Gomes ePaulo JoséSteigleder, respectivamente GeT:(�teComercialeDiretordaPAJOST
��� �

I

"Queremos dar a Jaraguá do Sul
um centro de compras, lazer e convivência. Não será
um terminal de lojas, mas um moderno shopping. "

compras pretende vir a ser o

primeiro centro de convivência da

cidade, proporcionando
comodidade, segurança e lazer.
Localizado em área de fácil acesso
e na região central da cidade, o
Shopping vai transformar-se em

atração.' o

Paulo José Steigleder, Diretor
da Pajost, diz que"queremos dar a
Jaraguá do Sul um Centro de

Compras, de Lazer e de
Convivência.Não será um terminal
de lojasdefábrica, e sim omoderno
conceito de shopping atendendo
à comunidade. Dentro da filosofia
do mix, o ShoppingRrevê lojas'de
diferentes ativida [\s: esportes;
divertimentos, �aça de

alimentação, etc. Pret ide-se atrair

griffes para o empr \ndimento:
existe alta seleção \entre os

da ACHS e com o Secretário de

Indústria, Comércio e Turismo,
GiImarMorení.

condôminos e só vai ter condição
de adquirir a loja aquele que tiver

produto ou serviço de qualidade
comprovada".

Existe apossibilidadedecriação
de cinema, caso a ser resolvido e

administrado pelos futuros
condôminos. "Jaraguá do Sul vai
ter duas histórias: antes e depois
do Shopping", enfatiza Luiz Mário
Gomes, Gerente Comercial da
PAJOST.

Steigleder já tem novas idéias

para investimentos futuros em

Jaraguá do Sul, mas "a dificuldade
que estou encontrando é de não

ter, ainda, urna participação efetiva
na vida da comunidade para poder
direcionar com=certeza este

potencial".
A decisão poderá sair das

reuniões que terá com a diretoria

Função Social
Acomeçar pela construção, que

empregará mão-de-obra local, o

Shopping vaimudar o conceito de
atendimento ao cliente, devendo
os futuros vendedores adaptarem
se às exigências do mercado, com
perfil já delimitado em outros

grandes centros. Durante os dois

primeiros anos de funcionamento
aPajost irá co-administrar, com os

condôminos."o empreendimento,
quando promoverá o treinamento
- via assessoria especializada -, do

pessoal que irá trabalhar no

JARAGUÁ SHOPPINGSUL.

Investindo no futuro
O Gerente Comercial, Gomes,

informa quealémdas lojas, aPajost
tem franquias - que oferecem

treinamento, preço e qualidade - à

disposição dos interessados,
salientando uma na área de

alimentação, com 80 tiposde sucos
e sanduíches,

Ao contrário dos lançamentos
congêneres, neste Shopping, a

pessoa compra a loja, não o ponto
- como ocorre normalmente -, �

ficando o investimento livre do

aluguel. Também, por terem os

condôminos área de 750m2

disponível para locar à atividades
de lazer, ou centro de convenções,
cinema, exposições, etc, o custo

do condomínio será reduzido em

aproximadamente 50%, o que

poderá ser maximizado em

decorrência da perícia com que o

mesmo for administrado.
OJARAGUÁSHOPPINGSUL

oferece aos seus condôminos:
* a primeira escada rolante de

Jaraguá do Sul;
* ar condicionado central;
* todas as lojas com pé direito �

de 5m, viabilizando construção de
mezanino;

* 3° pavimento a ser explorado
pelo próprio condomínio (área de

75Om=].
O custo real é menor,

considerados os benefícios
oferecidos pelo projeto.

Investindo no futuro, já foram

'efetuadas vendas com vistas à

locação, o que eleva o percentual
de lojas adquiridas para 60%.
"Estamos mantendo, durante este

mês, ainda os preços de

lançamento - final de abril. A
tendência é ocorrermajoração dos
valores, devido ao sucesso do

investimento", pondera
Steigleder. �

Também seguindo o exemplo
.,

de outtos centros consumidores,
o Shopping vai buscar seus

próprios horários de

funcionamento, sempre visando
atender a população em todos os

níveis. "Investir no Jaraguá Shop
ping Sul épensar grande - epensar I
no inevitável futuro", finalizaPaulo
José Steigleder, Diretor da Pajost.

�.
AdolarVoelz Vidraçaria

CP Classificados & Cia Ltda VilaSaltoLtda
o seu melhor Esquadrias' II Mecânica, pintura, Vidros

negócio. Fone Deretti Ltda. EMPREITEIRA serviços em gerai, Espelhos
72-3363 em Fabricaçllodeportase

URBANODECKER peças e acessórios-part; Colocações
LTDA carros, 1110tos, Massa :.?

Jaraguá e 73- jat,elasemgera/sobmedida.
Casa. de alio 'padrllo lambretas e bicicletas. Moldurase

0608 em
finlssilllO acabamento. Rua 11 de Novembro, Box

Estrada 10 Braço do Norte, si Rod. SC 413, n' 199 -

210-Fone(0473)47- Rua Prof Simão Hess,n° - Fone pl recados 47-1250 Fone (0473) 77-1165

Guaramirim Massaranduba - SC
Vila do Salto - Luis AlI'es 1170 432 - Vila do Salto
- sc Massaranduba -sc Luis Alves - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Para crianças do município
• Teste do pezinho
será gratuito em

v \

Massaranduba
Massaranduba - A secretaria

. deSaúdedeMassaranduba, firmou
convênio com o Ciência

i. Laboratório Médico Ltda, para a

realização do Teste doPezinho em

todas as crianças nascidas no

município. O exame será
inteiramente gratuito.

O teste do pezinho, completo, é
capaz de diagnosticar com

precisão, além do hipotireoidismo
congênito e a fenilcetonúria,
outros erros natos dometabolismo

• ,r i" ".

o

FEIRA DA

que também podem causar

deficiência mental. São exemplos
disso, a mucoviscidose - doença
que causa problemas respiratórios
e intestinais -, e a hiperplasia
congênita de supre-renal - doença
das glândulas supra-renais, fatal
se não for tràtada precocemente.

O exame poderá ser feito todas
as38esafeiras,naunidadesanitária -----------------------------
do município, mediante a

apresentação do cartão fornecido

pela Secretaria de Saúde da

prefeitura municipal.

,

Sônia Beatriz Henn

$. Advogada
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97· .

10 andar - sala 02
Fone71-6410

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

9 a 25 de iulho de 1993 - PAVILHÃO MUNICIPAL DE MNTOS

FALTAM 13 DIAS

� 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 t-damadoestado, VeraKleinDbing, esteveem visitaaomunkípio
de Massaranuha, no dia 16 deste mês. Na oportunidade ela fez a

entrega defios e Ii/spara os, clubes de mães do município. Após a

recepção, no gabinete do prefeito, a 1- dama do município, Edla
Deretti, homenageou a Sra KleinDbing com um café no Sa/iio da
Comunidade Evangélica.

Assille o jomal commaiorcirculação 1U1 região�
COftREIO 00 POVO

Fones (0473) 72-3363 cm Jaraguá
e 73-06m� emGuaramirim

A
. qualidade

ab requinte
dometro

.

quadrado
mais
económico
de Jaraguá
do Sul.

�----------------------------------�I'

a�"I3,,(R)lIl1J!/I1I:JIiII16DI.:I8CALÇADOS
o pezinho transadinho da cidade

]l
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



t-(oza Cereais e

Transportes Ltda
Rlla Campinas S/II° - FOlIe

(0473) 79-1154 - Mossaram/Ilha - SC

38 Haluschkifest
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IIIª Semana B
Organizado pela Associação

A1emã-.BucovinadeCultura-ABC,
os alemães-bucovinos,
comandados pelo seu presidente
AyrtonGonçalvesCelestino estão
convidando para a III" Semana
Bucovina de Rio Negro/ Mafra e

demais festejos do 1060

Aniversário das Imigrações, de 3 a

II de julho próximo vindouro.

As origens
Eles procedem da Baviera

(Bayerischerwald), no sul da

Alemanha,' para o Boehmerwald

(naBoêmia),emfinsdoséc.I8.Em
1838/40, para a Bucovina, hoje
Romênia (Vila de Buchenhain ou

Poiana Miculi). Em 1887 e 1888
vieram para o Brasil (77 famílias,
377 pessoas).

Características
Língua: dialeto da-Baviera

_

(Bayerisch/ Boarisch). Religião:
CatólicosRomanos. Tradições: as
doBoehmerwald. Especialidades:
uso damadeira, gosto pelamúsica.
Culinária: Haluschki, Mamaliga,
Mamalai, Wackeria, Kropfa, Sau
erkraut, Apfelstrudl, Krautstrudl,

•

scomna
'lo

quem sabe. Diz o Ayrton: "��latim, de 11-1-1889, tentando

passagem por Jaraguá, nosmeados levantar informações sobre a

de maio, num sábado, procurei-o família, seus antepassados
para uma visita. Infelizmente não austríacos "Ballog" e o vice
tive o prazer pois estava o sr. em cônsul, Ivo F. Schrnithausen,
Florianópolis. Visitei apenas o respondeuinformando quehaveria
escritorEmílioda�ilva, suadistinta colaboração da Embaixada em

sogra e cunhada ... " . Brasília.
Dos Bucovinos de Jaraguá O adido da Embaixada' -

É expressivo o número de Christine Moosbrugger >

descendentes de Boehmerwald e Ebner -, mesmo constando na

Buchenhain. Dos mais notórios certidão de batismo do Império
figura Carlos Lehmert, pai de Austríaco o Ducado de Bukovina

criação do prof Emílio da Silva, e odistrito de Suezawa, lamentava
autor do z=LivrodeJaraguã-Um informar que o "território da

Capítulo da Povoação do Vale do Monarquia Austro-Húngara, que
Itapocu. existiu até o ano. de -1918, era

Outro é Aloysius Balog, que a muitíssimomaior que o da Áustria
grafia mudou para Balloch e, de hoje, o que dificultavamuito as

depois, paraBallock, pai de Stefan averiguações". Não existe na

e avô de Stefânia Ballock, esposa Áustria o nome mencionado, e as

.;de SílvioPiazera,falecidaem26-9- informações recolhidas nas

1991 aos 82 anos. Embaixadas da Iugoslávia,
Werner Carl Alois Balleck Tchecoslováquia e Polônia

dirigia-se ao vice-consulado da resultaram infrutíferas; De modo
Áustria, em Florianópolis-SC, em que énecéssário perseverar, agora,

10-5-11.83 - há 10 anos, portanto - com a libertação daquela região.
juntando xerox da. certidão' de Na redação do jomal está Um
batismo de Joannes (João), filho exemplar do programa da 3a
de AloysiusBalog, toda escrita em SemanaBucovina.

Biersuppen, (Boemerwald).
Temperamente: simples, alegre,
religioso, honesto, trabalhador,
familiar.múaico.

"Povo Irmão"
Outras famílias doBoemerwald

foram para São Bento do Sul. São

parentes dos Bucovinos. Têm as

mesmas tradições e origens.
Jaraguá do Sul também possui
famílias tradicionaisaqui radicadas
que procediam da região dos
Bucovinos. Pelo fato de serem em

númeromenor, perderamocontato

com-a corrente migratória, mas

participam des movimentos

jaraguaenses tradicionais da

colonização alemã.

Um convite
Ayrton Gonçalves Celestino,

descendente dos bucovinos e

presidentedaABC, enviou extensa
carta ao nosso diretor, e aos srs.

Castilho Pinto e Emílio da Silva,
convidando para paliicipar das
festividades cív �as-culturais
históricas, que d ��enderão das

disponibilidades \e tempo do

início domês de julH � e de saúde,

, -

Dr. Waller ß. Falcone

Semana da SalÍt[e

AssociaçãoMédica.laraguá doSul
(AA-IJSJ, em conjunto com a

Associação dosBioqulmicos e com
apoio da Secretaria Municipal de
Saúde, promoverá a Semana da

Saúde. Direcionadaaoshabitantes
da periferia, onde serão aferido
pressão arter ial; medição da taxa
de glicose no sangue; cuidados

básicos de higiene; cólera; Aids.
Estes temas serão esclarecidos à

população por 11m grupo de 36

médicos que se alternarão, além
dos bioquimicos e do pessoal da Jt:'

.....,

enfermagem. Com o intuito de

esclarecimento aosmais carentes.

pois serão realizados /IOS bairros

petiféricos.noperíodode lva lõ d. I �

julhodesteano, visandoaprevençãâ :�

destas doenças. Contaremos com

materialaudio-visual, paramelhor
entendimento dos temas

apresentados.
Concomitantementenodia 22de

julho estaremos apresentando
palestrasobreCóleraeAidsa cargo
dosDrs. Antônio F. Andrade e da

_

sanitarista Lizete Confim; são

pessoas ligadas à Secretaria

EstadualdeSarídeemFlorianópolis.
Apalestra seráabertaaopúblico e I

divulgada adequadamente mais§.
prôximodo evento.

Aoscolegasmédicossolicitoque
nãodeixemdeogendarseuhorário,
para partioipação na Semana da

Saúde.A nossasecretária Ilzeest �»)
fazendo o agendamento. O
crescimentodequalquerassociação
dependedaparticipaçãode todosos
associados,principalmentequando
a causaéjusta esolidáriaaosmais
necessitados de nosso apoio.

Festa Junina - A Associação
Médica promove dia 26/6/93, 110

Acarai.festajunina, com início às

1 f) horas. Será animada por 11m

conjunto musical. O� associados

podem e devem levar amigos. Não
deixem de comparecer, pois são

estespequenosmomentosalegres�
de confraternização milito

importantes na nossa vida

associativa. 4s crianças são as

convidadas de honra.

INPS/SUS - Consulta paga

para os médicos por este órgäo
governamental, para atendiment"
dos carentes: Cr$ 23.000,OOnesf.. �
mês.

\u 'BANHEIRO num ambiente V.I.P.

I_-ZJ�&Z'� econheçaasmelhoresVisite a

soluçôes em revestimentos cerâmicos, rn'etais e louças sanitárias. Solicite um pré-orçamento pelo
telefone: 714411 ouvenha conhecer pessoalmentenossas instalações: R. Reinoldo Rau,787 _..,_ .........-�

._"'�t;\'1-utlU��""j .� ·,1
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Time, sem oponteiro Ricardo, precisa voltar ajogar bem, masmarcar golo;

Juventus precisa de vitória sobre o JEC

Clássico region
é nestedom
Jaraguá do Sul - Depois,da

derrota de 1 x O para oMarcílio
Dias,oGrêmioEsportivoJuventus
precisa de urna vitória, frente ao

JEe, domingo, para manter as

hances de classificação D<?
quadrangú1ar secundáriódo cam-
peonato catarinense. Em Itajaí o
timedo técnicoPicolé não conse

guiu marcar os gols - teve pelo
menos três oportunidades claras
demarcar-, necessáriosparacon
quistar um resultado 'positivo, o
que não poderá acontecer nopró
ximojogo.

O "MolequeTravesso" ainda
não conseguiu vencer a equipe
joinvilense nestecampeonato: fo
ram duas derrotas e um empate,
em Jaraguá do Sul, no returno da

&primeira fase do certame.
O técnico Picolé não poderá

contarcom algunsjogadorespara
esta partida, entre eles o ponteiro
Ricardo, que teve urna boa parti
cipação no jogo de domingo pas
sado. O jogo será no Estádio João
Marcatto e o apoio da torcida é

mportante.
Em caso de derrota ou empate

o Juventusprecisa torcerpara um
resultado negativo doAraranguá,
frente aoMareílio Dias, para de
cidir tudo noúltimojogoda roda
da do sul do estado, o que seria
um jogo de vida ou morte.

Classifi'
-

açao
Quadrangular Principal

Coi. Equipes PG J V E D GP GC SG
1° Criciúma 4 4', 1 2 1 4 3 1
,2° Chapecoense 4 4 t 2 1 5 5 O
3"" Tubarão 4 4 1 2 1 4 5 -1
4° Figueirense ' 4 4 O 4 "O 3 3 O

-

Quadrangular Secundário
1° MarcilioDias 7 4 3 1 O 8 3 5
2° Araranguá 4 4 2 O 2 4 4 O
3° Juventus " 3 4 1 1 2 2 4 -2
4° Joinville 2 4 1 O 3 2 5 -3

Hexagonal de Repescagem e Descenso

1° Caçadorense , t 6 2 3 1 7 5 2
2° Conc6rdia 7 6 1 5 O 4 3 1
3° Internacional 6 6 1 4 1 8 7 1
4° Joaçaba 6 6 1 ,4 1 4 4 O
5° Aval 5' 6 1 2 2 3 6 -3
6° Brusque 5 6 O 5 1 5 6 -1

Artefatos de Cimento;
Te'passé Ltdo.

Tubos, palanques, fossas, lajotas, anel depoço,
pilarespara casas, tanques de lavar roupa, etc.

Rua 28 de Agosto, 08 - Cx. Postal64
Fone (0473) 73-0232
Guaramirim -SC

Loja Cival
Promoção de Inauguração

o
A cada compra você concorre aos seguintes,

prêmios:
Um liquidificador
Um Ferro Elétrico

Um Par de Tênis M 2000
Venha conhecer a nossa nova loja

Rua 11 de Novembro, ao lado do banco Itau
Massaranduba - SC

Agradecimento
Osfamiliares de JoãoDunker, agradecem aoHospital São José,

ao corpo clínico - Dr. Beltrami,DraNanci,Dnßianchi -, e também
às pessoas que enviaram flores, coroas e telegramas, bem como

a todos que acompanharam o extinto até a sua última morada.
Convidam a todos para participarem da missa de sétimo dia que
acontece hoje, 25, às 19 horas, na Igreja Matriz São Sebastião.

Doces dietéticos - Doces importados - e grande
variedade de balas, pirulitos, chicletes, chocolates, etc.

A preços especiais para bafe�, lanchonetes,
bombonieres, etc.

Av. Mal. Deodoro, 1771 - Sala 2 - Fones: (0473) 72-0161.
Jaraguá do Sul- sc 71-4842

AssisMareiel
Kretzer,i

Advogado - OABISC 8643
Av. MaL Deotforo da'FOIlSeca, 97

EdificioDinner, sala 07 - Cemro - FOlie (0473) 71-2735
89251-701- Jaraguá tio Sul- Santa Catarina

Para quem deseja voar alto
Rua-Pres. Epitãcio Pessoa, azo

Fone (0473) 72-3497 -Jguá do Sul

1'::;:;- , SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ,IMOBILIARIA LTDA.

E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541-Fone: 723282
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Nova diretoria do Lions Club
Eleita a nova diretoria, que regerá os destinos do Lions Clube _. dCidade Industrial, na gestão 93/94, ficando assim constituída: ePresidente - Aryberto Leo Bartuscheck
Ex-Pres. Imediato - OsmarAndreatta
1 ° Secretário - Décio Mengarda
2°Secret'lfrio - Nelson Lacerda Passos
1° Tesoureiro - Oswaldo Pereira
2° Tesoureiro - Mario M. Rubini
1 ° Vice-Presidente - Nelson Lacerda Passos
2° Vice-Presidente - Luiz Zonta
3° Vice-Presidente - Remigio Vicenzi
Diretor Social - Osmar Andreatta
Diretor Animador: Alibert Ewald.
Aposse acontecerá às 20h30ll1in do dia 5dejulho, nas dependências
do Restaurante Itajara.

Palestras de associados no COL
o Clube de Oratória e Liderança de Jaraguá do Sill realizará na

próxima segunda-feira, dia 28, sua 13a reunião. Na oportunidade,
estará cumprindo uma de suas metaspara 1993,_com a realização
de palestras proferidas por associados:

la palestra
Palestrante: RolfDieter Teske - Sócio Fundador;
Tema: Os fundamentos da Oratória Positiva.
r palestra
Palestrante: Sérgio Rubens Zonta - Sócio Fundador;
Tema: Como nasce uma empresa.
3a palestra
Palestrante: OscarMendonça - Sócio Fundador;
Tema: Importância do som no autolllóve�
A reunião, no Clube Atlético Baependi, terá início às 20 horas

e após as palestras será destinado tempo para debate com os

oradores. Em seguida, haverá jantar de confraternização.

Obras
A Prefeitura Municipal de Schroeder encaminhou ao MEC/

FNDE, em Brasília, solicitação de recursos para construção do
Centro Educacional, Cultural e Desportivo de Schroeder. Trata-se
de uma obra que virá atender as necessidades da comunidade
schroedense na realização de eventos sociais, conferências e

reuniões, localpara realização de cursos, jogos de mesa, sedepara
a CME, e contará ainda com conchas de bocha e stand de tiro. A
área total projetada é de I. 200m2 em cada pavlmento.

Esportes
Teve início, na última 6a feira, dia 18.6, o I Campeonato

Municipal de Veteranos de Futsal. Com a participação de seis

equipes: - OficinaMarjan, Veteranos, Aliança, Verde Vale, Braço
do Sul e Rio Camaradas -, todas com atletas de mais de 34 anos,

pretendem incentivar estes craques dos anos dourados a mostrar

novamente, desta vez aos jovens atletas, o ar de sua .![faça, com

jogadas que ficarão, com certeza, marcadas para seli'!l�'e em nas

suas memórias. O destaque desta primeira rodada jil,� pa7'O o

goleiro COI1'eia, do Rio Camarada, que literalmente fec?�u o gol
com sua habilidade e com sua barriga. Vale a pena assis�\ a esses

.

I
�

espetacu os.

arrombamentos
Luis Alves - O município de

Luis Alves está registrando um

aumento considerável no índice
de criminalidade nos últimos
meses. No período de uma semana

- de 16 a 23 deste mês - foram

registrados dois arrombamentos
com furto nomunicípio. No dia 16
o bar de propriedade de Paulo
Zimmermann foi assaltado e os

ladrões levaramumaTV a cores 14

polegadas, alguns pacotes de

cigarrosebalas,alémdeCr$SOOmil
�quehavia nocaixa. Naquarta-feira
i'f�5\ada 23,amotoplacasLH290,
de (J., 'mar Maes, também foi
roubada .:!:O interior de sua

residência.
"

�
De acordo co�.',o comissário

responsável pela àe��acia, o

número de arrombameh��s no

município aumentou a partir da

inauguração do asfalto ligando '(:"
município ao litoral. O efetivo de\lt
justiça em Luis Alves é composto
por um comissário responsável e
cinco soldados da PM. Seríam
necessários pelo menos um

delegado, um escrivão, dois
comissários e mais três PMs. A

comunidadepensaem semobilizar. Vanildo Domingos Pereira, comissário respolfSável de LuisAlves

Visita

Jaraguá do Sul - O grupo de
monitores da Ação Gerontológica
daUFSC esteveem Jaraguá do Sul
na última quinta-feira,
acompanhado pelo pró-Reitor,
prof Júlio Wiggers. Eles foram,
recebidos pelo prefeito, Durval
Vasel na prefeitura municipal.
Depois disso visitaram o ancianato
"Lar das Flores' ,

, sendo

recepcionados pelo Sr. Hermes

Krüger. Na agenda da visita
também constou o inevitável - e

querido - passeio pela cidade e

algumas compras na Capital da
Malha.

Grupo gerontológico em Jaraguá

Grupo, quando visitava a prefeitura municipal de Jaraguá do Sul

É HORA DE ABASTECERA CASA
SEM ESVAZIAR O BOLSO.

AQUI VOCÊ ENCONTRA TUDO O QUE RECISA
COM A QUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

E, AS MELHORES CONDiÇÕES DE PAGAMENTO.

.MÓVEIS
• ELETRODOMÉSTICOS
• BRINQUEDOS
• TECIDOS / CONFECÇÕES

NOS SUPERMERCADOS
BREITHAUPT

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

VENHA CONFERIR!

.FERRAGENS
• MAT. DE CONSTRUÇÃO
.PNEUS
.DECORAÇÃO
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