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Dó/ar
Paralelo

Compra (02n) Cr$59.000,00
Venda(02n) Cr$59.9OO,OO
Fonte: HF Assessoria

Turismo

COmpra(02!7) , Cr$58.9OO,00
Venda(02f]) Cr$59 .900,00
Fonte: BB

Comercial

Compra(02!7) Cr$54.977,00
Venda. (02n) Cr$55.007,00
Fonte: BB

TR
02n a02/8 30,08%
03/6 a03/8 29,93%
URR
02n Cr$33.142,58
Poupança
Indicep/02n 30,99 I 7%
CUS (junho)
Engenheiros...Cr$11.247.715,35
Salário mínimo
Fevereiro Cr$ I .250.700,00
Março/Abril.. .. Cr$ 1.709.400,00
Maio/Junho.....Cr$3.303.300,OO

Nacion� 1151

o únlcoque quanto
mais você usa,'
menos anuidade

você paga.

AnoLXXV Jaraguá do Sul, 03 de julho de 1993 Cr$ 15.000,09

Foto: ArquivolCP

Tradição, lazer, ecologia e trabalho: molaspropulsoras doP!ogresso da MahveeMalhas, atestadopelo sucesso nos ,i;j unos ae sua}unaaçäo

Jubileude Prata daTradição e Trabalho com Qualidade

Malwee compietaêô anos
Neste domingo, 4, a Malwee

Malhas está completando 25\
anos de fundação. Empresa
consolidada como uma das
maiores do país, no ramo têxtil, a
Malwec é responsável por 3.600

.
empregos diretos e atingiu um

faturamento no ano passado de
US$ 98, I milhões.

Com uma adminisrração
dinâmica e jovem a empresa
investe, com recursos próprios,
namodernização do parque fabril,
além de beneficiar a comunidade
e incentivar o esporte amador e

profissional em diversas

modalidades. Página 5

As costureiras mereceram monume/�ri:o seu trabalho, no Parque
Ecológico Malwee, ponto de+r: da cidade

----------------------------------�
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"A história de nossa gente não pode ficar só/na
saudade". O passado só é importante se o seu tempo foi

e bemempregado.

Dal'io de Itapocu

I Confira a história�
Há 72 anos

- Em 1'921, o cidadão conhecido por
Paulo Pelizza percorria a localidade
deRetorcida em busca de assinaturas
contra a Emancipação de Jaraguá,
prometendo em troca que a Coletoria
Federal mudar-se-ia para Hansa e
que o Poço D'Anta também seria
anexado àquele3°distritode Joinville,
instigado que eslava para combater a

idéia de autoaomia municipal.
- A. Rubini & Mengarda,
comerciantes estabelecidos em

Retorcida publicavam comunicado à

Praça, que haviam dissolvido namaior
harmonia a firmá,' ficando todo ativo
e passivo com Olívio Mengarda, que
assinava juntamente com Angelo
Rubini.

Há 70 anos
.

- Em 1923, a ponte de Guaramtrim
rendia novos dividendos políticos. É
que o dr. Cezar Pereira de Souza,
administrador 40 Domínio Dona
Francisca conseguia recursos para
construir a ponte sobre o rio Jaraguá.

Os pollticos de Joinvtlle não

gos1arant da intromissão e foram ao

governo esladual para pedir a ponte
sobre o ltapocu, ai no Amo Zimdars,
e festej8fl!lll isso CoOIO uma vitória,
e o Jornal de Joinville fazia grande
alarde. Á intprensa daqui respondia:
"Com a chacota de que o nosso

distrito desapareceu do Mapa das

Nações, esqueceram-se os de
Joinvilíe-que já por muitas vezes, os
eleitores de .'araguá os tiraram de
situações d.fíceis nas eleições
disputadas". E arrematava o

CORREIO 00 POVO: "Temos na

verdade pontes boas (a melhor
construlda em 1913), mas o tempo
em que de fato se construíam pontes
e estradas magnificas, passou. Hoje,
quando se diz qualquer coisa sobre
melhoramentos em Jaraguá, vem o

recurso do deboche na falta de algo
melhor".

Há 50 anos
- Em 1943, o General.Gustavo
Cordeiro de Farias declarava que a

Base de Natal abastecia os exércitos
aliados de todas as frentes.
Acrescentava que estava preparada
para enfrentar qualquer surpresa e

que sua importância colocava o Brasil
num papel de relevo no seio da

Nações Unidas.
- O jornalista João Baptista Crespo
deixava de prestar a sua colaboração
no CORREIO DO POVO e pedia
exoneração do cargo de redator-

chefe do mesmo, só aceito pelo
diretor Honorato Tomelin depois de

esgotar todos os argumentos para
permanecer no semanário. Jornalista
sem ser demolidor ou crítico

sisremâtico, poeta, funcionário
federal, coletor federal é.b Jaraguá,
por um lustro foi a pena brilhante e

inspirada, norteou com fulgor o seu

estilo, cantou as belezas de nossa

terra e o valor da gente catarinense,
Foi fundador em Florianópolis da
Academia Catarinense de Letras.

Há 10 anos
• Êtll 1983, reunia-se Pela primeira
veZ com o prefeito Durval Vasel a
Comissão para Estudos da Reserva
Biológica e Florestal do Pico do

Jaraguá, que era formada por Ingo
Paulo Robl, José Alberto Barbosa,
Balduino Raulino, AmadeusMahfud,
Osmar Guenther, José Benedito
Cãinpos, Carlos Cesar Hoffittann e

Olavo Marquardt. O encontro servia

para início dos estudos prelintinares
com vistas a futura implantação da
Reserva que, além de proteger a flora
e a fauna daquela região, poderia ser

aproveitada, no futuro, para um

programa turístico.

- O município de Cõrupá; ao ensejo
do 86° ano de fundação, no dia 7 de

julho, o prefeito Albano

�elchertelaborava comemoração tstiva,entre elas a outorga do tí �o de
Cidadão Honorário de Coru�Q, ao

sr. Douglas de Macedo MeS\"lbita,
Presidente da Telesc, que Íllaugtkva
R ampliação da Central teletõni�de
I SO para 300 tenninais. �\

\It
- Canola (Francisco Teixeira)
defendia durante encontro com CDL
e AClrs o turismo comercial para .

Jaraguá do Sul com participação da
_ \\

iniciativa privada.

Alta Tecnologia
em matérias-primas
para alimentos

Fone: (0473) 71-2277 -Jaraguá do Sul- SC
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Chêga de lágrimas
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Quantos são os mortos chorados, diariamente, coni
suas vidas perdidas em acidentes (provocodosr) na
famigeradaRodoviadaklorte? Quantos bens materiais
perdidos, dívidas empobrecendo aindamais asfml/í/ias
enlutadas, o sorriso que nunca mais vai ser visto, o

abraço sentido? O Governo (?) Federal, em priscas
eras, em nome da "modernização" do país - leia-se
favorecimento às multinactonaisprodutoras de pneus,
automóveis e combustiveis - desativaram Oll deixaram
ficar obsoleto nosso sistemaferroviário. obrigando o

"progresso" acorrercélerepelas rodovias asfaltadas.
Milagremodernoso, qlle não esperapelo Futuro tão

propalado. Só que ele cobra hoje, em lagrimas; o que
nenhumacorrupçõo - ativaoupassiva - pode compreen
der. Os caminhões que percorrem nossas rodovias são

"

menos estruturadas em termos de
recursos técnicos e humanos do

estado, a ponto de não conseguir
atémontarequipe para elaborar o
PSDR - Plano Básico de Desen
volvimento Regional e o ZEE -

Zoneamentoßcolôgíco-Econômi
co, que deflagramos em agosto/
91, sob o nome de POT - Plano de
Ordenamento Territorial

Microrregional, quando à frente
dá Secretaria de Planejamento de
Jaraguá do Sul.

Não sabemos se na RM' de
Joinville está incluída Jaraguá do
Sul..Tomara que não.Masmesmo
que não esteja, ficará isolada e

espremida entre as RMs de
Blumenau e Joinville e, ao longo
do tempo, se não mostrar a sua

força, fatalmente será engolfada,
sumindoentãodefinitivamente do

mapa. É preciso ter-se, mais do

que depressa, uma visão macro,
pois enquanto fica-se 'l>ensando
em currais eleitorais, no

clientelismopolitiqueiro, acabam
levando a nossa casa embora.

Toda atenção é pouca. Se não
bastasse a grande maioria dos

municípios ter que andar com o

pires nos corredores federais e

estaduais, corre-se o risco de ter

que recorrer a municípios vizi
nhos (ou a políticos deles). E o

pior, no nosso caso, sem precisar.
Não vamos envergonhar a honra
dos mortos que um dia lutaram

para que Jaraguá do Sul viesse a

ser autônoma.

projetadospara correr em auto-estradas modernas, de
fato, o que aliado Segunda a Lei de Newton

infelizmenteaindanõo revogada -metomorfoseia-os em
"máquinas de malar ".

Culpados os'caminhões ou culpado o (desjgoverno
qlle promete "apartir do 0110 que vem", novamente,
aduplicaçõodamalfododa rodovia? Eapreferênciade
"setores de administraçôo

' épelo trechoWo�ãO
Pau

lo. Jogadapoliücapara aPrivatizaçõo? Os ilhões de
dólares do BID são insuficientes para mil nizar as

famimas emprenteiras? Enquanto trocannossa dívida
externa - e a in/ema - por vidas humanas (h'Qje com

menor valia que a animal) o Brasil continuará 'a ser o
país dofuturo. Só que ofuturo é o aqui e o agora. Em
quase todo o mundo. E no Brasil?

do Sul, obtida historicamente em
priscas eras por nossos heróicos

antepassados sutilmenteestá indo
pelo ralo abaixo na prática. É
preciso acordarmos antes que seja
tarde, levantando a questão nos

órgãos de imprensa e nas classes

politica,' econômica e social re

presentativas.
Em 91 manifestamo-nos "en

passant" sobre a questão a mem

bros daAMUNESC, lá naprópria
, Joinville. Digno de registro histó
\ rico foi também a ida da comissão
central do Projeto Jaraguá 2010 à
sede da ACIJ, em 92, na vizinha
Joinville, a convite daquela enti
dade, exportando know-how

participativo e democráticomade
in Jaraguá, invertendo processo
tradicional de colonização cultu
ral. As provas de que Jaraguá
écapaz de evoluíremarchar rumo
a um efetivo e real progresso com
as próprias pernas estão aí. Em

que pese a queda de fronteiras, a
independência e a liberdade são
vitais.

Um fato importante foi a cria
ção da AMVALI, em 79, para a

integração e o fortalecimento da
19" microrregião polarizada, ten
do Jaraguá como sede. No entan

to, por visão míope e estreita de

lideranças, a AMVALI hoje faz

poucomais do que repassar índi
ces de ICMS, estando relegadas
ao limbo suas funções precípuas
de assegurar o desenvolvimento
sadio, equilibrado e racional atra
vés de um planejamento de toda a
microrregião. Segundo dados da

SEPLAN/SC, � inclusive umadas

Járaguá e aMetropolização de Joinville

Osmar Gilmher
Eng" civil

CORREIO DO POVO
Fundadoem10demalo 1919 - DiretorGeral: EugênioVictorSChmöckel, Jom. ORT/SC729, Dir. Empr. nO 20-Diretor
Administrativo: Francisco Alves - Repórter Regional: Marcial Murara - Repórter: Yvone A. S. Gonçalves (ORT/SC
219) - Redação, administração e publicidade: Av. Mal Deodoro, 122, 1°andar- CEP 89251-700/Caixa Postal19-
CEP89251 �970 - Jaraguá doSul- Fone (0473) 72-3363 Fax: (0473) 71-0091 - SucursalRegionalGuaramirim: Rua
João Butschardt. nO 67 - Fone: 73-0608 - Diagramação: Jaime de Boroa ORT/SC 32 - Composição: Darion
Decleverson , Adriano Trentini e Irma Pereira - Arte final: Arialves Laus - Fotolitos: Cesar Junkes -

\.

Impressão: Jornal de Santa Catarina. Associado aAOjorie Abrajori. Os artigos assinados näo ref.fetem a opiniao do
.

jornal. Circula na microrregiao da Amvali e em mais 93 cidades do Estado, Pars e Exterior.

CORREI ui, 03 de julho de 1
.

93

, Depoisdamunicipalização, da
p�tização, da terceirização,
vem aí mais uma "ação": a

metropolização. Sob o patrocínio
do dep. estadual Adelor Vieira
(doPFL de Joinville) e do Gover
no de se tramita na Assembléia

Legislativa a proposta da criação
de 6 RMs (Regiões Metropolita-

.

nas),dentreasquaisasdeJoinville
e Blumenau. Pinçados todos os

argumentos a favor e nenhum
contra, a idéia está sendocoloca
da aos olhos da opinião pública
como a nova tábua de salvação
para os combalidos municípios
menores que gravitarão em torno

dos municípios-polo. Serão aten
didos nas suas carências de infra
estrutura, de serviços públicos, de
integração e até de recursos, já
que são considerados Como insu
ficientes e incapazes pata solu
cionar seus próprios problemas
individualmente. O santomais do

que nunca deve desconfiar. É de
seperguntar: oque realmente está
por trás disso?

Ao longo de um passado bas
tante recente, Jaraguá do Sul vem
assistindo passivamenteuma ação
de esvaziamento por parte do go
verno do estado com a supressão
deórgãos queforamconquistados
a duras penas e renhidas lutas

pela comunidade. A lista é longa
e de domínio público. Mesmo
tendo mals deputados eleitos no

último pleito à Assembleia
Legislativa de SCdoque Joinville
e da sua tão decantada

expressividade econômica. Pelo

visto, a independência de Jaraguá

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Colhettafora de época e armazenamento inadequado são principais causas deperda agrícola
\

Maisde 180 mil produtoresem todoestado

Perdas nas lavouras
de Santa Catarina
Brazlatina - A perda naprodu- pria propriedade para servir de No que se refere aos produtos

ção do milho, principal grão culti- alimento aos suínos, aveseatérnes- vegetais como as frutas e as horta

vado em Santa Catarina chega a 1 mo para sua alimentação, mas den- liças, as perdas em suas produções
milhão de toneladas ao ano. Este tro do paiol as perdas continuam sãomuito grandes. Desde a hora da
númeroé o equivalente a 20% do acontecendo por causa do carun- colheita estes vegetais exigem um

total produzido por 186 mil agri- cho.fungos.umidade e anirnaisras- manuseio muito mais cuidadoso.
cultores em 990 mil hectares de teiros. Na lavoura as chuvas, as pragas e

terra. Entre as principais causas O estado de Santa Catarina pro- outros fatores externos fazem com

deste desperdício estão a colheita duz 2milhões e 76mil toneladas de que estes produtos se percam du
fora de época e o armazenamento milho por ano e a sua principal rante a colheita. Até mesmo no

inadequado do produto. região é o oeste. Sendo que momentodetirarafiutadopésão
De acordo com o cálculo reali- Chapecó, São Miguel do Oeste, necessários osequipamentos apro

zado pelo EPAGRI - Empresa de Concórdia e Xanxerê são osmuni- priados para que não haja desper-
Pesquisas Agropecuárias no Esta- cípios de maior produção. dício, porém nem sempre o produ-
do - seria necessário um valormé- tor possui estes recursos. "QutroQuando o assunto refere-se às
dio de financiamento de 3mil dóla- problema que ocasiona grandesperdas na agricultura catarinense,
res por agricultor, para que este se perdas dos hortifrutigranjeiros é a

não sepode esquecer do feijão, poisequipasse com máquinas de seca- embalagem que namaioria das ve-há uma perda deste grão principal-
gern e investisse em tecnologia de zes é inadequada", acrescenta Ro-mente com as chuvas na época da
armazenamento. Porém falta di- que Hentschke, gerente de desen-
nheiro para resolver este quadro colheita. Inclusive é importante res- volvimento municipal daEPAGRI
extremamente problemático. saltar que os secadores a nível de Na produção das frutas e horta-

"Existe um programa de mma-' propriedade dariam para secar o liças doestado de Santa Catarina se

zenagem, mas que não consegue milhoetambémofeijão. "Em épo- perde cerca de 30% da colheita.

atingirdefatooagJicultor,poi�este cas ruins além do produtor perder Este desperdício somente poderá
não dispõe de recursos. Além do em qualidade, pois o feijão brota, ser minimizado através da educa-

mofa e apodrece, ele ainda perde ã "Tod
..

dmais os juros são altos e os prazos ç o.
.

o o circuito por on e tra-
no frete que fica bemmais caro,nas· d d d dmuito eur-os", afirma Daniel Dusi, nuta o pro uto eve ser e uca o.

estradas cheias de lama e através de d Ih dgerente de desenvolvimentomuni- Des e o produtor, co e or.trans-
cipal e produtos prioritários do outros fatores. O ideal seria que ele portadores, embaladores, vendedo
EPAGRI. O produtor está acostu- pudesse secar o feijãopeito da pro- res até os consumidores finais. Isto
mado a deixar o milho secar na priedade e depois vender com cal-

porque já foi comprovado que os

I ma", diz Dusi.avoura e neste processo ele já está consumidores também são causa-

perdendo com os fatores externos, A produção da cebola é de 267 dores de perdas, as pessoas mor-

como os ataques de insetos, o vento mil toneladas por ano, produzidas dem a fruta para ver se está doce,
que derruba a espiga e também os por 23 mil agricultores e a perda colocam a unha para ver se o legu
ratosqueinvadema plantação. Após está estimada em t01110 de 25% rne está maduro e cometem outros

acolheita,oagricultordeixa 74,4% pelos mesmos problemas, ou seja, tiposdc atitudesprejudiciaisv.lern-
de sua produção guardada na pró- armazenagem e secagem. bra Hentschke.
C �
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Gripe

Idosos '�'criâiiça�'são
•

os que maís sofrem

I
Brazlatina - o invemo é a

estação do ano consagrada pe
i las gripes fortes ou pelos resfri
ados leves. Agrandemaioria da
população é atingida por doen-

I

I ças respiratórias, porém os ido-
sos e crianças são os que so

frem as piores conseqüências
deste mal. Todo ano

é

a mesma

história - espirros, tosses, in
fecções na garganta, febres e

muitos outros sintomas da gri
pe, no entanto a Secretaria da

Saúde do Estado de Santa

Catarina não possui um pro

grama específico para a pre
venção desta doença e muito

menos possui dados informan
do o número de pessoas conta

minadas.

A impressão que se tem é

que os catarinenses já estão
acostumados a se auto medica

rem, não procuram orientação
médica nenhuma. Eopior é que
muitas vezes usammedicamen
tos que não alteram em nada o

quadro do paciente, podendo
até prejudicá-lo. Neste sentido
é importante ressaltar que não

há nenhuma comprovação ci
entífica de que a vitamina C

ajuda a combater a gripe e o

resfriado. Uma coisa é certa,
para este mal da estação fria
não há remédio ou tratamento,
e a famosa aspirina somente

alivia os sintomas, pois reduz
as dores no corso e omal estar.

Em outras palavras, quando
"o bichinho do ram-ram" chega
pra valer, pouco adiantam as

receitinhas caseiras como cha
zinho com limão emel. O que se
deve fazer é prevenir. Em pri
meiro lugar, é importante não

esquecerque agripe arrasa com
os organismos debilitados emal
nutridos, portanto uma boa ali
mentação é indispensável. As
pessoas idosas acometidas pela
gripe são mais suscetíveis de
contrair pneumonia, que é uma

infecção bacteriana, e morrer

da doença. Os efeitos do vírus
sobre o corpo permitem à bac

téria, que é um organismo di

verso do vírus, invadir os pul
mões. Se o paciente estiver
muito debilitado, isto só vai fa
cilitar seu alojamento.
Amelhormaneira de curar a

gripe é repousarmuito e ingerir
bastante líquido. Recorrer aos
antibióticos naturais como alho
ou propolina (substância deri
vada do. própolis, que serve

como expectorante, aumenta a

resistência do organismo, é in
dicado para amidalite, etc.) são
também ótimas altemativas,
bem mais econômicas se com

paradas aospreços exorbitantes
dos remédios comuns. O jeito é
ter paciência e esperar a gripe
passaroualgum "santo" inven
tar uma vacina. Enquanto isso
não acontece, o melhor é ter

bom humor:

IAV'
Mal. Deodoro da Fonseca, 97

10 andar - sala 02
Fone 71-6410

. .'-

�----�":------------------------------------------
�

Sônia Beatriz Henn

$ Advogada

N.W.A,
Acabamentos em Estampas Ltda.

Rua Paulo Papp, 211 -Iat. da rua Rio Branco - centro

Jaraguá do Sul - SC
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Kleineavalia6mesesdemandato
Guaramirim - o prefeito de

Guaramirim, VictorKleine, fezurna
avaliação dos seis primeiros meses
de seu mandato e considera-se
satisfeito pelo trabalho realizado
até aqui. "Inclusive tenho que dizer
da minha surpresa em quase todos
os setores do serviço público mu

nicipal de Guaramirim, que

superaram as expectativas destes

primeiros seis meses de meu

mandato".
Kleine fez questão de destacar,

separadamente, o trabalho' feito
em cadá secretaria até o presente
momento. E são eles:

'

Sec. deObras, Transportes e
Saneamento (Secretário e Vice�

prefeitomunicipal,ValdirVick).
Os principais serviços foram: -

Construção de uma ponte de .

concreto e a recuperação total de
urna ponte pênsil; - Execução das
obras de construção de outra ponte
e início das obras de urna terceira,
todas no interior do município; -

melhoria das condições das
estradas vicinais, em toda a

extensão de 400 km, deixando-as
em condições de uso iguais ou

melhoresemrelação ajaneiro deste
ano; - Aquisição de uma pedreira
com 'capacidade de fornecimento
dematerial sufuciente até o fim do

mandato, em 96.

Sec.AdministraçãoeFinanças
(Secretário Jair Tomelin).

Aspectos destacados pelo
prefeito: - Remanejamentode todos
os principais setores intemos (l�
'cal e pessoal), que proporcionou
-mila agilidade e maximização dos

serviços internos; • Reforma

administrativa, queconstoude urna
atualização do organogramä, com '

a'. definição de ' novas

,

'nomenclaturas de. secretarias e

setores, além da -eriéção 'da
,

Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente; - Reorganização

.

do

quadro dos servidoresmunicípais,
incluindoareclassificaçãosalariak
� Melhorias na

",estrutura' de
'

equipamentos com a troca do

computador por urnmaismodemo
e potente, aquisição de urn fax e a

implantação de urna Nova central
telefônica com' 1'6, ramais.

Sec,' Educaçãe, Cultura,
Esport�, e J'urismö (Secretário
EsmeraldoChiodini).

Destacou-se entre. outras
realizações: - Instalaçãoeinício de
funcionamento de duas novas

escolas, uma na rua Senador
Schroeder e outra na localidade de

'�

com psicóloga; - Mudança do
Posto de Saúde do Guamiranga,
parn uma área que proproeionará
urnmelhor atendimento aopúblico;
- Transferência do atendimento das

médica-pediatras para o Posto de
Saúde central, desafogando o hos
pital; - Instalação do Posto de
Saúde da Cortiçeira, em local com
84 m", com inauguração em breve;
- Reativação da pediatria do hospi
tal, ampliando em 100% o número
de leitos oferecidos; Reforma da
lavanderia do hospital,
adequando-a às exigências da
Secretaria de Saúde do Estado; -

Transferência da farmácia do hos

pital para o andar térreo,
implantando o atendimento a

população.diutumo; - Contratação
de dois médicos, Dres João e

Carlos; - Manutenção de convênio
com laboratórios; - Recuperação

VilaDecker;,Ampliaçãode39para cial ( Seçretário Antônio Vacir de equipamentos do Posto de
cerca de 80 matrículas -na creche Stringari). Saúde, tais como cadeira de

municipal Maurita Maria Rosa; - Nesta' área 9 prefeito Victor dentista, compressor de ar, etc; -

Reforma 'gl·adativa de todas as Kleine abre um parênteses e Aquisiçãodeummonitorcardíäco;
escolagdaredernúnicipal deensino salientaque parle ter sitio um setor . -Realização de exames para todos
e das escolasmunicipalizadas,mais que obteve maior progresso neste os alunosda escola da comunidade

específicamente, em andamento as período pela importância que de João Pessoa, com distribuição
obrasde5 escolas, emumaprimeira representa para a comunidade, por de remédios.

etapa; - Capacitação do quadro isso essa prioridade,' Dentre as

efetivo de professores, em cursos realizações, destacou:
,
de aperfeiçoamento ocorridos na Encaminhamento de pessoas para
região, envolvendo todos os tratamento em outros centros,
professores da rede municipal; - como Blumenau, Joinville e

Na área de esportes ocorreu a Curitiba; - Na medida do possível,
reativação de todas as competições a concessão de auxílios para a

nas mais diversas modalidades, compra de remédios pro'a pessoas
inclusive com a volta de esportes carentes do município;
que haviam, há muito tempo, sido Contratação de 24 horas médicas,
renegados a segundo plano e até o por dia, pará atendimento à

fmal do ano outras modalidades e população .no Hospital Municipal
competições deverão ser Santo Antônia, e outras 5. horas

realizadas; - Reforma em grande .médicas/dia no Posto de Saúde; -
"

parte do estádio municipal João Centrateçãode.l.ãö horas/mês, com
Butschardt (Seleto), .

. " dentista, 'p'�l'ã atendimento no

,

"

Posto de Saúde; - 4 horas/dia com
�éc.deSilúdeéBemEstarSó- fIslóterapeuta emais 20,horas/mês

c; .y

........� .. � ; � � .

.... � jl! • .._

': .Merc��ão �e�Calçados ::
:. 'Fatarlnense :
• ) '�r-' �

._ .:}' ;

: Grande Prb�oção'de arrebenlar a boca do
'

• ",. balâo:}Ie" 1°"a 3-0 de Jt.nbo " ,). ':,',
".• -.'.

. '�. '
,'.

", ,�f., .:

: Além des 'preços, baixos,nas compras aéima dê -: .'

;: Cr$ 800.000,?\ Você estoura um �alão e; : ',0' ,'" "�i;;;

• concorre a \\)escontos de 10 a 50% 'r., v.
· ", .'.

, • e muitos brindes •
•

'

: É o Arraiá de preços baixos. :
'. .

• ' AV.Mal. Deodoro, 345, •

: em frente aoBreithaupt (Mat.�onstJ
.

:
:

: Jaraguá do Sul-JC : _

• • • • • ""·..,1",·",: ..11,, � ,,�:,.: ,.ei. : ..·",1.�·s!"�,,,! ,t,,� .,,!. ••
,

• ,.·..t s.... ,'-·n,••n�iR==D:':�c�ln::,;"'l·ft=o,'�Q�,'='l:::l'���J""""'--:·!"''''':'''''-:So:"...�II''��'-:d-l''''''flh'''''''�d'l':ii�'-.i��rD�f'2
) �w, �.,w;V.i� "I ' êd�IJª�i',H� ..".\;v.r,"e:�u ...o:","W7,.i
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VictorKleineprefeitomunicipal

Agricultura (Escritório Mu
nicipal deAgricúltura).

Segundo o prefeito o setor

agrícola é atendido por este órgão,
composto por técnicos da Epagri,
Cidasc e, Prefeitura Municipal,
desempenhando serviços como: -

Assistência técnica a todos os

produtos e áreas cultivadas no

município; - Assistência ao

progrämadeinseminação artificial;
- Assistência clínica (veterinária)
ao rebanho, .suinecultura e outras

atividades agropecuárias; r

,

" Serviços de inspeção d€ produtos
, de origem animal; - Também está
'sendo, oferecida a oportunidade

dos agricultores do muni�pio
realizarem CUl"SOS de capacitação
de mão-de-obra, custeados pela
prefeitura em várias regiões do
estado. Todos esses trabalhos, de
acordo com Kleine, vêm trazendo
um ótimo resultado, superando as

expectativas,

Chefia de Gabinete (Ernesto
EmílioMeirinho).

Todo o atendimento aopúbli
realizadopelo prefeitomunicipal,
intermediado pelo Chefe de
Gabinete.ErnestoEmílioMeirinho,
que muitas vezes encurta a

distância entre o que precisa o

munícipe e o que poderá ajudá-lo,
encaminhando-o aos canais

competentes. Também o trabalho
de ligação do Iegislativo com o

executivo, participando das
sessões da câmara municipal.

'.'A participação dos

secretários, chefes de setores"
demais funcionários da prefeitura,
foi imprescindível para que
tenhamos conseguido superar os

objetivos traçados para este l°

semestre de 93. Tambémdestaco

participação da Câmara d

Vereadores, que desempenhou o

seu papel a contento, no que se

refere às matérias de sua

competência. Destaco aqui os

grupos e clubes de serviço que
auxiliaram direta ou indiretamente
a administraçãomunicipal. Dedico
especial agradecimento aos

integrantes do secretariado de

governo, aos quais desejo
agradecer profundamente pela
dedicação e empenho ria execução
de suas atribuições, ressaltando

que é impossível administrar 0..
município como Guaramirim, sem
urn grupo de secretários do quilate
dos homens escolhidos para
'compor I') meu governo".

..

..

. Massaranduba

Auto·, -;

Peças
-

'

Revendedor'
Yammar

Rua 11 deNovembro, 716 -Fone79-1277
MáSaranduba-SC
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, Holismo: malharia se consolida como uma-empresade 10'mundó

, \, .

MalhasMalwee chega aos 25 anos
Acão comunitária

Investir no

bem estar e

na saúde
• Semperderdevista osobjetivos

. traçados e que buscam a expansão
da empresa, Wandér Weege ainda

consegue tempo para dedicar-se a

ações comunitárias. Além da

manutenção do Parque Malwee,
um verdadeiro santuário ecológico
- que foi construído por seu pai
Wolfgang Weege (in
memoriam) -, Wandér realiza
inúmeras doações, como auxílio e

compra de equipamentos para
hospitais, participação em

campanhas junto as, escolas, sendo
uma delas a campanha do lixo
reciclável, onde a Malwee doou
todos os recipientes "papa lixo",

... que já estão em utilização nas

escolas.
Amais recente doação' foi para

o Hospital Municipal Santo
Antônio de Guaramirim, onde
Wandér autorizou que fossem

entregues 412 peças de roupa
infantil, a serem utilizadas para
crianças que virem a ser internadas
na pediatria reativada. Estaperfeita
interligação com,os problemas da ,

comunidade em que vive, torna a

empresa, cada vez mais positiva,
inclusive para os funcionérios da

empresa, que vêem com alegria e

orgulho a participação comunitária
daorganizaçãoda qual fazem palte.

Jaraguád�Sul-Colocadaentre
asmaiores indústriasdo ramo têxtil,
a Maíwee Malhas chega aos 25
anos de existência consolidada
como a primeira colocada em

desempenho global, no ano

passado, no ranking da grande
imprensa especializada. Com um

faturamento que atingiu US$ 98,1
milhõesdedólaresem 92, aMalwee
destaca-se não apenas pelo
poderio econômico ou pela
tecnologia aplicada para a garantia
de qualidade em seus produtos.
Hoje constitui-se em uma das

organizações que é responsável
pelo maior volume de recursos

aplicados em ações comunitárias,
como auxílio ahospitais e incentivo
ao esporte amador e profissional.

o início, em 4 de julho de 1968,
com 4 funcionárioseumaestrutura

que não passava de um tear circu
lar na malharia; 4 barcas de

tingimento, uma estufa ·na.
tinturaria e mais 4 máquinas de
costura. Um quarto de século

depois, a Malwee Malhas

congrega mais de 3.600
funcionários e emprega
superteares alemães ql!le fabricam
rolos de malhas tubulares de 160

quilos e amaior máquina de tingir
do mundo, com capacidadede até
2.500 quilos de malha tingida de
uma só vez.

Esta estrutura cresce a cada
dia, C0m as recentes ampliações
do parque fabril da empresa,
comprovando os investimentos

que são efetuados em plena
retração do mercado.

Por trás de todo esse poderio
industrial está um empresário

Lidemar Comércio de
Madeiras Ltda
Anexo ao Posto Barrieão
Madeiras a pronta entrega.

Alinhamentoetabuadas diretodoMatoGrosso,daqualidade:
Itaúba - Angelim - Peroba - Grápià - Cerejeira - Cachilhos -

Cedrinho - Guarapeira
Rua 11 deNo\'embro;716-Fone47-1250..;Massaranduba-SC

•

Wandér Weege

atlSpiC10SO e arroj ado que
surpreendentemente, realiza
investimentos corajosos, apenas
com a receita própria. Wandér

Weege, dono de uma grande visão
de mercado, consegue antecipar
se aos tropeços da economia e da
natureza - é o caso do inverno com

pouco frio, quando vende-se
menos ainda.

A Malwee chega aos 25 anos

de fundação reconhecidamente

com um produto de integral
qualidade e duralibilidade,
justificando o slogan da empresa
"o algodão longa vida", elevando
o conceito de Jaraguá do Sul como
pólo industrial de ponta e

identificando a população da
cidade como sendo mão-de-obra
de altíssimo valor.

Hoje. a história de Jaraguá do
Sul cruza seus caminhos com a

história da Malwie Malhas.

Rua Reinoldo Rau,632 ,,

Fone: 72·_1599

_' ;s:g_ltt�,Bolsa
deTelefones
COMPRA· VENDE· ALUGA

Rua WalterBreithmlpt, 92 (defronte ao
Beira Rio Clube de Campo)

..FOM (0473) 72-2598
Jaragu4 doSul· SC .

GARANTA A PESSOA CERtA NA ·FUNGÃO CERTA
O Profissional que sua empresa precisa. I
Com a seleçAo malls Profissional. '

Marque uma visita da HUMANA.
TercelrlzaçAo exige respons'_blildade. E a,melhor tecnologia.

i .

/ �
'\-...,.-

Lazer

Presençaem
atividades

esportivas
o ciclo se fecha quando se observa

oincentivoqueaMalweeMalhasdáao
esporteamadore profissional, através
damanutençãodobicicross, cujaequipe
édesteqneanívelnacionaleéresultante,
comonão poderia deixarde ser, de um
trabalho sério com o padrãoMalwee.
A empresa construiu uma pista de

bicicross na cidade e mantém o

patrocínio de dezenas de atletas que
começam a treinar desde muito cedo.

Aos domingos, aMalwee também
esta ao lado do torcedor dó Grêmio

Esportivo Juventus, não na

arquibancada mas no patrocínio
estampado nas camisetas do clube

jaraguaense. Opatrocínioda empresa
é hoje uma das principais fontes de

rendado "Moleque Travesso", que
vem apresentando uma boa per

fonnaneenocampeonatoestadualdesta
temporadade 93. /

Este é ociclo,melhores condições
detrabalho atravésdos investimentos,
saúde, bem estar social e lazé( A
Malwee cerca todos essesfatores que
envolvem a boa qualidade de vida de
seuscolaboradoresedemaishabitantes

daregião. Éporissoquehoje aMalwee
Malhas, aos25 anosde vida, consegue
consolidar-se comoumaempresade 10

mundo.

HUMANA ASSESSORIA EM RH
R; Henrique Sohn, s/nD
Próximo ao Doerlng
Fone (0473) 71-4311 .
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CDL empossoii
novo presidente
nagestão 93/94

Jaraguá do Sul-A nova diretoria
doClube deDiretores Loj istas (CDL)
de Jaraguá do Sul tomou posse na

últimaquarta-feiraànoite,emreunião
jantar realizada no Clube Atlético

Baependi. Compareceram
empresários, autoridades e demais
convidados lotando as dependências
do clube, demonstrando a união do

setor do comércio em torno de sua

entidadede classe.
No ato o ex-presidente do CDL,

Jaime de Souza, transmitiu o cargo

para o novo presidente, o lojistaArno
Beber,quedirigirá osdestinos do clube
durante um ano. Jaime destacou as

atividades realizadasno transcorrerde

.

sua gestão, agradecendo aos

companheirosded:iretoriaeaos demais
que o apoiaram durante todo esse ano

que passou.
'Onovopresidentedisse que, entre

seus objetivos, estão os de ampliar o
número de associados do CDL,
informatizar o SPC, interligando-o a

nível nacional, para possibilitar a

consultadechequeemitidosepassados
aocömérciolocal.Bebertembémfalou
de sua preocupação em oportunizar a
realizaçãodecursosparaosvendedores,
bemeomoa gerentesnaáreade vendas,
paramelhorar a qualidade do serviço
prestado.

ArnoBeber tambémafirmouquea

soluçãodealguns problemas dodia-a-

dia dos comerciantes passa por uma

conscientização de funcionários e

patrões, como é o caso do

estacionamento. Ele pediu que os

empresários dêem o exemplo e não

estacionem seus carros em frente às

lojas e outros estabelecimentos.
Ele passa a lider um universo de

cerca de 1.200 estabelecimentos

comerciais que atualmente emprega
uma mão-de-obra em tomo de 8 mil

pessoas e, na opinião do novo

presidente, há 'a necessidade de que

sejaestimuladaacompetitividadeentre
oscomércios,mas comconsciênciade

se fazer umaconcorrência sadia.

Produtoresparticipantes tios programas deprofissionalização

Agricultura

'Produtores rurais no Mercosul
produtores o telefone verde, onde
eles podem ligar a cobrar para o

EPAGRI e receber as informações
sobreosClU'SoS" , dizEmstLamster,
consultor da BMZ/GTZ, empresa
representante do governo da
Alemanha.

A profissionalização dos
agricultores acontece em oito
centros de treinamento que
oferecem a infra-estrutura para o

aprendizado adequado e possuem
unidades didáticas para a

transferência de tecnologia
agrícola. Entre os cursos

oferecidos estão: Administração
Rural, Apicultura, Indústria
Artesanal de Frutas, Suinocultura,
Mecanização e Manejo e Contole
e Irrigação, Este ano estão sendo
oferecidos420 ClU'SoSparahomens
e mulheres do campo.

O número do telefone verde a

cobrar (EPAGRI) é 9 (0482) 34-
0066,ramais241 e242.

Brazlatina - Seisrnil setecentos
edez trabalhadoresdo campo serão

profissionalizados, durante este

ano, através do programa
catarinense de profissionalização
de 'agricultores. Cerca de 70
instrutores devidamente treinados
ministraram 224 cursos que
somente no ano passado
prepararam 3 .127 produtoresrurais.

O objetivo do programa é uma

mudança no perfil do agricultor
catarinense, pois ainda existe na

árearural umabaixa produtividade
decorrente da pouca adoção de

tecnologia. A rentabilidade dos
fatores básicosde produção (solo,
capital, empregado e trabalho) é

baixa. A interiorização da indústria
e do comércio em Santa Catarina

gera emprego para a juventude
rural, assim muitas propriedades
não possuem mais mão-de-obra.

Exatamente neste contexto

problemático o Programa

Catarinense de Profissionalização
pretende sermais uma arma namão
do agricultor, quando o Mercosul

chegar a partir de 1995. Isto vai

exigir do produtor rural uma

tecnificação maior de produção e

uma administração eficiente da

propriedade, que permitirá uma

produção de qualidade a custos

competitivos para que o

trabalhador rural possa concorrer

com os produtos agrícolas
argentinos, uruguaios e

paraguaios.

O programa nasceu de um

esforço conjunto entre técnicos
do EPAGRI, àgricultores
catarinenses e consultores
alemães. "O convênio cresceu de
baixo para cima. Foram feitas
reuniões para se saber o que os

agricultores queriam. Houve um

planejamento participativo. No

programa nós proporcionamos aos

Arno Beber, presidente
empossado do CDL

fi.)

Indústria de

Esquadrias
Deretti Ltda.EMPREITEIRA

URBANODECKER
LTDA

.
!

Fabricaçãodeportas e
jm,elas emgeralsobmedida. �.,'''...,�.

r

! ,.
11

.(}II11UdmlC'''I'I'ltlll

Casa de alto padrllo e

finissimo acabamento.

Rod. SC 413, n' 199 -

Fone (0413) 77-1165
Vila do Salto - Luis Alves
- SC

FEIRA DAEstrada 1 ° Braço� Norte, si
nO-Fonep/recad' 47-1250

Massarandub�� SC

CAIXA
ECOIIOUICA

iii
AdolarVo�lz
& Cia Ltda

Vidraçaria
VilaSalto Ltda

Vidros

Espelhos
Colocações
Massa

Molduras
Box

RuaProf. Simão Hess,
432 - Vilado Salto

. Luis Alves - SC

Mecânica; pintura,

�serviços em geral, '

. peças e acessôrios para �I
carros, 1110tOS,

lambretas e bicicletas.
Rua 11 de Novembro,

.

210-Fone(0473)47.
U70

Massaranduba -sc

9 a 25 de iulho de 1993 � PA�ILHÃO MUNICIPAL DE EVENTOS
�

!

,,;t;,.', -., ,."
,

� .,01-
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'

...

I CP Classificados
é

Vaca
.Jettetra
Vende-se vaca

-'.,

Holandesa qu.e
produz 50 litros d�\
Jeile ,por·dia$:l-9uas'·'.
tiradas).' ';;'C!r$:
"500,000.0.00,00. r••• ······�··IIIi.·��_.····.
Aceita-se carro. II

.

,.�'Restduo. Têxtil.
>

-

•

"

:trátá� fon'e ,73-
.-: "

1
- '

.: ,.. Compra eVende
.

•.

" 0017; cl Vá:I�dare�. .

Qualquer tipo, tamanhe e ·qllalidâde. •
,.

;"B.".oc··ac',,:,.
'_

• ',-"" ' ", ,
" •

• Inclusive res:ídu.? d:�;,�v��l�c!{�- " •
•

..'
.'

-: J;':Méili!lLtdâ�" ",'
.. :•

.

Fone - (0 ..173) 71-5964 Bairro-Ncreú Ramos
•• Jaraguá do Sul - SC

•............�......•

Limpac

•

Limpeza e

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

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

organ ização é incômodo, é
nossa especialização.
Consulte-nos sem

compromisso
Rua José Emmendoerfer, 679
Fone 72-3809 - J�á do Sul

ALUGA-SE
Aluga-se vestidos de noiva e roupas
para testemunhas - TratarRuaMajor
JúlioFerreira 228Vila Lalau72-1102.

-

Vende-se
RDZ branca, ano 89,.ou troca-se

por terreno. Tratar na rua Alberto
Stos. Dumor.t, 437 (Vila Lalau), cl
Odimar.

•

Apto Ed .. Argus
Vende-se, cl 132m2, poupança de
US$ 14 mil e financiamento CEF.
Tratar cl Sérgio.

Apartamento
Aptocf2quartos noCjtoResidencial
Amizade. Vende-se ou troca-se
por casa, paga-se a diferença.
Valor US$ 6.000. Contatos fone
71-3464, cl Nareizo.

Bicicleta Monark
Vende-se, Tropical, vermelha, ano
92, em estado de nova. Tratar fone

,79-1244 cl Maristela (de manhã).

Pequena mela água
Aluga-se por meio salário mínimo.
TratrbaEstrada Nova, 1364"próx.
Mini Mercado Franzner (Três Rios'

" do. Norte).

Hlhotes
Vende-se, de Fila Brasileiro.
derverminados. Valor Cr$
3.500.000,00. Contatos fone 72-
0894 clWaldemar.

p---------.

;Farmácia Kury;
I Plantão: sábados, I
I domigos e feriados, I
I das 07:00 às 23:00 hs I
I�

"Aluga-se I
I nebulizador I
I"

Av. Mal. Deororo, I
I

364-Fone72-2047
I

._--------..

Marajó 83 '-

Vende-se, 5marchas, e/3.000 km,
por CR$ 150 milhões. Aceita-se
carro de menor valor no negócio.
Tratar fone 71-3464 cl Narciso.

FloricultUjl':
.

.

.r �;!���: �m ci 562m�, outro cl<Vende-se, mpleta, e mars um .:

432m2. Tratar na rua Mal., Castelojogo de sof-. mesa de�assa9�m. . Bfancé;, ''658 (Sehroeder).Tratar 71-9014 cl C)de. ,.-'-_-_'_- _

Terreno'
.

",' Casa

Vende-se, de 12x30 Í?róx. ao, "Verlde-se, ·próx. ao Rau" terreno

Figueirão. Tratar 72-�690. ,,"'� ',de·'399m2• Trâtar 72-2749. '

i! �

�, C·ss.a',·p':rÓJp·rtEl·
d�uiri�a��sa'própria com prestações

a partir de Cr$ 3.565:009,00. Melhores
informações pelo foné (0474) 22-6725.
Plantão exclusivo aos- domingos.

o SÓ JORNAIS
Assinaturas dos seguintes

jornais:
Folha de São Paulo
Estado de São Paulo

Folha Mercantil
Diário Catarinense

Jornal de Santa Catarina
Assinaturas/Anúncios

Fone 72-0887.

•••••••••••••••••

:Farmácia:
• •

Suely

��C:i·;{;jl�:$I.iiiicrttt�ÍW�i�
TT/74
Vende-se ou troça-se TT ano 74,
vermelho, ótimo estado. Tratar na
rua Bahia, 250, cl Romeu.

Paratll87
Vende-se ou troca-se por Monza
ou Uno. Valor Cr$ 420 milhões.
Tratarfone 72-0777 cl Joséou71-
0091 cl Vilmar.

Corcel II
Vende-se, ano 81, por Cr$ 155
milhões. Tratar fone 72-0874.

Passat TS
Vende-se, ano 81, por Cr$ 85
milhões. Tratar 72-0162 cl Picolli.

Corcel LDO
Vende-se, ano 77, em bom estado,
porCr$65milhões. Tratar73-0088
(Gmirim).

Bellna LDO
Vende-se, ano 76, em perfeito
estado. Tratar fone 71-7322 cl .

Nelson.

Opala/72
Vende-se, por Cr$ 70 milhões, em
bom estado. Tratar 71-4535.

Chevette/ 77
Vende-se, por Cr$ 75 milhões.
Tratar na Dpaschoal, cl Rogério.

Vende-se
.

Assoalho de Fusca, 2 caixas de ar
e 2 frisos. Tratar 72-3908 cl Nel
son.

Moto Agrale .

Vende-se, anc 85. por 35 milhões.
. Tretar- ni!! rua Roberto ,Zil!!'Jsnr',
1,13.:

Chevette/ 77
. V,ende-§.e por' Or.$, 6!? .milhões,.
Tratar 71-3333 e/lrineu.

Fusca/77 ,... :

.vende-se, 1300;' bege, por Cr$
100, milhões. Tratar 71-9165 cl
Carlos.

Jeep
Vende-se, ano 64 cl guincho
mecânico 4x4, a toda prova. Valor
US$ 3.600. Tratar fone 72-0692
hor. comI. cl Rosana.

Monza Classlc
Vende-se, ano 87, por Cr$ 440
milhões. Tratar 73-00e3 (HC) ou
72-0683.

VarlanU 73
Vende-se, motor na garantia, por
Cr$60milhães.TratarnoRioMolha,
após Bar do Vieo, 2a casa, cl
Aleido Koslopp.

.

Compra-se
Carretinha para carro. Tratar 72-
2630 cl Geison

Corcell 73
Vende-se, por Cr$ 60 milhões e

uma lava-louça na caixa, por Cr$
10 milhões. Tratar na rua Carlos
Sehulz, em frente à casa nO 91 .

CBXl89
Vende-semoto, porCr$90milhões.
Tratar 72-3422 cl Lorena.

Ciclomotor

Compra-se. Tratar 71-9909 cl
Camaeho.

Marajó/83
Vende-se (a), 5 marchas, ótimo
estado. Tratar 71-2044.

Fusca
Vende-se, 1300, ano 76. Tratar
73-0703.

Goi CL
Vende-se, ano 88, 6.000 km, por
Cr$ 320 milhões. Tratar 72-0623.

Fusc�,., '. '. '

Vende-se, ano 74: Jratâr 72-0903.
,� �. "<.' '" 't. ._;;

.

.

·CG..125 . >

. Vende-se, ano 88, toda original em
.

perfeito estado, 2° dono. Tratar
71-9054.

Fusca 1300
,

<,

Vende-se. ano 76: Tratar73-0703.-

..
" .Fuscl!! '." ��,. '...., ,',

Vende-se, em perfeito estado'.
Tratarna rua B�rnardoDornbusch.
ao lado da VejaAuto Peças.

Corcell
Vende-se, ano 77. Tratar71-0143.

Opala Comodoro
Vende-se, ano 82. Tratar 71-6843.

Fusca
Vende-se. Tratar 71-6843.

Opala/72
Vende-se latoaria e pintura em

bom estado. Tratar 71-4535.

Caravan/80
Vende-se, por Cr$ 130 milhões.
Tratar no Morro do Aearaí, 67, cl
Pedro.

Pick-up City
Vende-se Fiat ano 83. Tratar na
rua Joinville, 4406.

CheveUe/ 80
Vende-se, modelo Hatch. Tratar
72-9357.

Gareli
Vende-se, ano 90 5O-S branca em
ótimo estado. Tratar 71-7031.

CG-125
Vende-se moto ano 88, Tratar 71-
9054.

'

10 morgos
Vende-se terra em Rio Branco,
próx.· Salão Fantástico. Contatos
na rua Paraíba, na Vila Lenzi ou no
Arroz Urbano cl João, 'fone ,71-
9832.

Preclsa-se_
Casa para alugar. Tratar 72-3219
cl Mauros.

.

.

Casa
Vende-se, de 70m2, alvena(ia,'
Tratár no local, na rua· Lôurenço
Kanzler.454.

-

Terreno
.

Vende-:se, na.f3arra, de 15 x 37,5•.
Tratar h.08� cl Luis Carlos,ou'
Mário.

. fJ '

• •

• •

•

•

•

•

: Aberto das 8 às 21 horas :
: Sábado até as 18 horas :
• Fone 72-0170 •

: Av. Mal Deodoro, 852 :
• •

•••••••••••••••••

Casa
Vende-se, de alv, c/200m2• Tratar
fone 72-2358 ou 72-3541.

Qultlnete
Procura-se pl alugar. Tratar 71-
1779 cl Fábia.

Terreno
Vende-se, próx. ao PostoMarcolla.
Tratar 71-6714, cl Resilvia (de
manhã).

Casa

Compra-se em Barra Velha. Tratar
720379 cl Miro.

Casa

Aluga-se, na Vila Rau. Tratar na
rua Victor Rosenberg, 754.

Terreno
Vende-se, em Albatroz, a 300m do
mar. Tratar 71-1947

Casa

Vende-se, de 4 x 7 pltirar do local.
Tratarna rua Clara Hanemann, 935
na B. Rio Cerro cl Cello, Valor: 10
a 12 milhões.

Terreno
Vende-se, de 15x25 cl casa de
1 Ox14, demadeira. Tratarna rua Idi
Bridi, 55 próx. ao Líder, cf Maria.

.. casa
.Vend-se em Sehroeder I. Tratar

.

';na rua,Ârtur Dutra GI Albertina.
"

Terreno
Vende-sé, em Sehroeder I, c/

" 1.380in', casademadeira+rancho.
• Vendo

"

_'--

. Lanchonete em frÉmte ao 'forum
" oU troco pod:arro. Tratar no local.

cás.:·
,

.

VeÍKJo, êom terreoó'na rUáWaller

Mar.quar�, TJatar 72-�31.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 03 de julho de 1993· u �
, 2-1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Possuimos
Para alugar: máquina interloque de
8.500 pontos, lubrificação
automática, por Cr$ 5 milhões por
mês, contrato de 3meses. Inf. à rua
João Doubrawa, 493 cl Jair.

Casa
Vende-se, 9x12, em terreno de
15x30. Tratar 73-0666.

Terreno
Vende-se, de 15x30, próx. Sup.
Franza. Tratarna ruaJosé Narloch,
775.

Casa

Vende-se, pl tirar do local. Tratar
na rua Clara Hanemann, 935.

Terreno
Compro cl meia água. Tratar 72-
3958. Pago até Cr$ 60 milhões.

Casa

Compro, próx, bairro João Pessoa.
Tratar na rua Proc. G. de Oliveira,
1303.

Lanchonete
Vende-se, na rua Joinville, próc.
Weg II. Tratar 72-3642

Terreno
Vende-se, de 15x22. Tratar 72-
0198.

Casas
Vende-se 2 casas em São Bento,
bairro estação. Tratar 71-3133.

Alugo
2 peçás Tratar 71-5643.

Vende-se
Máquina de cobertura União Spe
cial. Valor Cr$ 48 milhões. Tratar
72-2696 cl Marlene.

Compra-se
Gravador cl TV. Tratar na rua

, Henrique Marquardt, 350. }tatar
72-2163 cl Hélcio.

Compra-se
Esteira elétrica plexercícios. Tratar
72�1432 cl Emi. (l

Nebullzador
Compra-se. Tratar 72-0002 cl Neli.

Vende-se
Vídeocassete Mitsubischi, 4

cabeças, porCr$ 15milhões. Tratar
na rua Alvino Stein, 957, bairro S.
Luiz cl Álvaro.

Geladeira
Vende-se, Consul 2SO L, por Cr$
10 milhões. T 'atar na rua Victor
Witkoski em frente ao posto de
saúde Ana Paula II.

Vende-se
Aparelho de solda elétrica,
completo. Tratar 71-1524.

Vende-se
Geladeira Triplex Consul,
motoserra Stihl, compressor de ar

e freezer. Tratr 71-2955.

Vende-se
Máquinan zig-zag industrial. Tratar
na rua Adolfo Tribess, 305.

Vende-se
Aparelho de solda 150 amperes.
Tratar na Crismar Malhas ou 72-
3609.

Exaustor
Vende-se Continental 2001
branco,e>pl fogão 6 bocas. Tratar
72-0074.

Bordamos comMáquina
Computadorizada

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

Blumenau - sc

. Freezer
Vende-se, de 230 L (horiz.). Tratar
72-0028 cl Norma.
�

Precisa-se
. De máquina de costura manual.
Tratar 72-3717, cl Terezinha.

Vende-se
Máquina de cortar Debrum
Fioravante. Tratar 72-1204, cl

. Sidonia.

Balcança
Vende-se, marca Filizzola. Tratar
71-1921, cl Stênio.

Overloque
Compra-se máquina overloque
sequinha. Tratar 71-54423, cl
Moises.

Compra-se
Filmadora e videocassete. Tratar
fone 72-1690.

Compro
Compressor d(, ar. Tratar 71-6233
(pequeno ou médio).

Freezer
Vende-se Consul 28Q L (vert.)
branco. Tratar 71-2408.

Máquina de tricô
Vende-se, nova, Tratar na tua
Guilherme Weege,�37. fone 71-
6832. �
Videogame
Vende-se. Tratar 72 !\193.
Vende-se
Máquina lava-louça usada. Tratar
72-1776 cl Lourival.

Fogão 6 'bocas
Vende-se. Tratar 71-5598.

��:��:� !�r����a Elgin Bro��
840, na rua Daniel Rumpel, 458.

Freezer
Vende-se, de�230 L. Consul. Tratar
71-3922.

CP Classificados

•••••••••••••••••

sFermécie :
•

:Müller
•

• A vista 1 ()% de desconto
: ou cheque para 15 dias

: com preço normal
• Rua Reinoldo Rau, 243
•

: Fone: 72-3333
••••••••••••••••

Fogão
Vende-se 6 bocas, cl tampa cristal.
Tratar na rua Carlos May, 122.

Vende-se
Máquina de tricô Singer. Tratar na
rua Henrique Marquardt, 37, fone
72-3642

Compra-se
Carrinho de bebê plgêmeos. Tratar
71-9846 ou 73-0831 cl Gemirio.

Precisa-se
De diarista, para todas os dias o dia
inteiro. Tratar 72-2638 cl
margarida.

Vende-se
Titulo do Bapendi. Tratar 71-1287
eID. Maria.

Videogame
Mega Drive c/1 controle.ValorUS$
120. Tratar na Collor Tintas, rua
Reinoldo Rau.

Procura-se
Telefone pl alugar. Tratar 72-1328
cl Maurino.

Locadora de fitas c games
para Super lYess e Mega

Drive
Rua Ângelo Rubini, 914
Fone (0473) 76-2935
Barra do Rio Cerro
Jaraguá do Sul

�

*J.\J'I\ERICJ.\*
Vídeo Locadora

Vende e aluga
fitas VHS

Rua Cabo Harry
Hadlich,120

Fone: 72-1827
Jaraguá do Sul - SC

Vende-se
Bicicleta demulher e homem, Cr$ 2
milhões cada. Tratar na rua Angelo
Rubini,67.

Vende-se
Mesa cl tampa de vidro, cl 6
cadeiras, por Cr$ 15 milhões e um
freezer de 380 L (hor.) por Cr$ 25
milhões. Tratar76-4921 c/Simana.

Filhote
Vende-se cão raça Cocker cl 45
dias. Tratar 72-1498.

Precisa-se
De babá, pl cuidar de criança de 1
ano. Tratar72-3703clexperiência.

Telhas

Compra-se telhas francesas
usadas. Tratar 72-0579.

Compra-se
. Salão de beleza. Tratar na rua

Proc. Gomes, 227.

Vende-se
700 telhas coloniais. Tratar na rua

Joinvill�. 1717.

Gato siamês
Vende-se, c/2 meses, por Cr$ 800
mil. Tratar 72-0207 c/lsolde.

Compra-se
Equipamentos plloja. Tratarà tarde
pelo fone 71-3999.

Barra Sul/móveis
'*Vende

Casa de alvenaria - c/3 qu�rtos, sala, copa, cozinha, banheiro, despensa
e terreno c/1.36Om', na rua Angelo Rubini - B. Rio Cerro.
Casa de alvenaria - c/2 qtos, sala, cozinha, banheiro e terreno cl593,56m',
na rua Ângelo Rubini - B. do Rio Cerro.
Casa de alvenaria - c/11 Cm', 3 qtos, sala, coz., 2 bwc's, terreno murado
e ajardinado, cl 405m' - bairro São Luiz. Aceita-se carro no negócio.

.

Casa de alvenaria - C/70m', 2 qtos, sala, copa, eoz., bec, rua Lourenço
Kanzler, terreno cl 420m' - Vila Lenzi. Aceita-se permuta por outros bens.
Casa de alvenaria - cl SOm', 2 qtos, 1 suite, sala, COZ., 2 bwc, terreno cl
36Om',lat. Estrada Garibaldi.
Terreno excelente - cl 479,25m', todo murado, lat. rua Pe. Aluizio - B. Rio
Cerro.
Terreno excepcional - cl 878m', na rua Pel Aluizio Boeing
Terreno - c/376,08m' na rua Frida Piske Kruger - B. Rio Cerro
Terreno - c/4.384,55m', situado numa colina, naVila Rau, próx. a Faculdade
ao lado da caixa d'água da Samae. Aceita-se carro no negócio.
Chácara - c/20.000m', na rua Pe. Aluizio, em frente ao Noviciado c/1 OOm
de frente e distante 900m da rua Ângelo Rubini
Chácara" c/60.000tn', na Barra do Rio Cerro
Chácara - c/50.000m' na Estrada Garibaldi distante 12 km do centro
2 terrenos - cada- cl 396m', na rua Walte� Marquardt
Terreno -,.cl 1.900m', na Estrada Ponta Comprida - Guaramirim.

Rua Angelo Rubini, 1223 - sala 09 - Fone (0473)
Fone (0473) 72-2734 - Creci 5827

I

Funilaria

Jaraguã ltda.
Calhas e aquecedor solar.

Rua FelipeSchmidt. 279
.

Fone 72-0448

Jaraguá do Sul - SC

�������.,p- ������
r---------------------�
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Agora em, Guaramirim

KLAXON
A nova maneira de você se vestir com sensualidade a6nhada

ao bom gosto e requinte.
Venha conhecernossaColeçãoOutono Inverno

KLAXON, porque a vida é uma eternametamorfose
C9nfecções Klaxon Ltda

Rua 28 de Agosto, 1297 - Guaramirim - SC

._-------------------_.

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.
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Vende-se
.

Talha para até 5 toneladas, por Cr$
8 milhões, Tratar 72-3494, cl Nel-

Vende-se
M6veis pl salão de beleza,
completo, perCr$18milhões. Tratar
na rua Felipe Schmidt, 96 cl Sueli.

Compra-se
Bàlcão para loja. Tratar 71-7953 cl

·

'Uno.
.

Freezers
Ve-nde-'se 5 freezers 280 -L; 4

·

Prosdócimo350L; 1 Metalfrio(hor.).
Tratar fone 71-8724.

·

Vende-se
:. Máquina pl ,fabricar gelo e um ,-

· liquidificador industrial. Tn�tar fone
71-8724.

.,
Volte para casa

.
Já .no quarto destehospital
você veio morar

nesta grande romaria
todos querem lhe visitar

.Meu menino tão querido _

para casa hoje V(js"
pois neste leito de hospital

"

sofrem.muito os seus pais

Sem meu filho lá em casa

a quem muito eu quero amar
saia deste leito ó querido
deixe vago este lugar

Basta, basta meu menino
chegar de sofrer
que o Cristo Redentor
te retorne ao bom viver

Na mesa lá de casa

tua mãe quer lhe servir
teus irmãos lhe farãofesta
querendo distrair

Teu avÓ muito ancioso

te que de coração
. teus amigos e parentes
o aceitam como irmão

fI cama tão limpinha
110 teu lar a te esperar
tua mãe muito zelosa

pós no sol para esquentar

Vamos meu filho?
Vamos, precisas te arrumar

aqui o pessoal é bom
mas não é o teu propriolar.
César Machado

(Março/ 93)

Sauna Europa
Vende-se, nova, cl garantia, na

caixa. Contatos fone 72-3648 e

também um telefone pl alugar.

Compra-se
Carretinha p/carro. Tratar 72-2630
cl Geison.

Procura-se
Telefone pl alugar. Tratar 72-3242
até as 11 hs cl Raimundo ..

Vende-se
Mesa dé pinus, 14 cadeiras de

palha, 2 sofás. Tratar 74-0224.

Vende-se

Jogo de faqueiro 130 peças, série
Ouro. Tratar 72-0027.

I
I
•
I
I
I·
I
I
I
I·
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I
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.�-,� 001) --Terreno emPiçarras a beira rio cl 4.185m' (Ancoradouro)
: 003) - Terreno na Ru� João'JlIIluário Ayroso, 660, cl 5221Íi' cl
:1

- -casa de madeira (Rota da malha)
.-

I 604) ,- ,'[erteno- 15x30 nâ Rua 31} - Centenário" (imediações do
,

I Zonta daMlírecha:I)'
.

.

.1 005) - Terreno beira-rio na Rua Marií18 Frutuoso; cl 1.960m' .

I 006) - Terreno na Rua Amazonas cl 1.720m' .

/

I 026) � Terreno na Rua,732 cl 8.994,Ó2m2 (Loteamento Liodoro

I Rodriguils)'
. I 04l) � Terreno. cl 45Qm2 (Vila Rau) .

I 042) -, Lote 0° 186 Loteamento Ana Paula II cl 447m2 (fman.)
. I' 043) .: Terreno 15x31 (46501:) Loteamento Ana Pa111à

I
,I Casas

I 013) «Casa alvenaria - (em construção) Rua Rudolfo Lessmann

I
cl 480m� ci.terrenQ de90001'

.

037) - dsa ;aiveil8riá. 60m2 �. Loteamento Liodoro RodriguesI .

045) � Casa madeirá �. Ana Paula JI - Jaraguá Esquerdo
I 047) _ Casa alvenaria e/70m' +: 112 água de alv, Rua Pedro Winter

I', '. �làt.Walt� Marquerdn
.

.

. .

I 048) � Casa aÍvenaria cl 100m' no bairro JaraguáEsquerdo

I 049) - Casa mista, na rua Onélia Horst, 597 (Vila, Lenzi) cl 130m',
terreno cl �25m2.

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

..

Relação' de
- inÍóveis li venda.

Vende-se,
Cortinas de cetim, 4 panos de 2,5.
altura e 2 bandês de 4m. Tratar 72-
0654.

. Veride-se
2 bicicletas. Tratar 72"0568.

Precisa-se
Emp(eg.ada _ d.oméstica cl
referência. Tratar fone 72-1955,
após as 12 hs.

Vende-se
Cavalo. Tratar na rua Joaquim Fco
de Paula, 1514.

Apartamentos
016) - Edifício Caeteano Chiodini cl 147m' + garagem

018,) -. Edifício Schiochet cl 156m'

Lotes fínancíados

019) - Loteamento Ana Paula 1II (residenciais e comerciais)
020)- Loteamento São Cristevão

021) - Condornfnio Azaleias - (Empreendimento Classe A)
022) - Loteamento Acapuleo na Praia de Piçarras
050) - Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau)

Lindo Terreno
cn3) - Arborizado, cl área 14.700m'. a 5km do centro, cl boa água
no terreno e casa excelente estado e casa de caseiro.

Chácara

024)- Chácaragno Rio Molha cl 97.975111' cl ribeirão,

040) - Chácara em Nereu Ramos. cl 160.000mz cl casa e ribeirão

Terreno Comercial

025) - Av. Mal. Deodoro, cl 3000m'

I.'
I

I
·r f

I
,
I

I .'
L J

Ven�e-se
Banheira 6/ trocador por Cr$ 1

· milhãb e um vestido de daminha.
poiCr$1 mill:1ão. Tratar71-733.3,cl

· Elvira. .

.

Compra�se
Balcão p/loja. Tratar 72�1548.

Aceita-se
Trabalho de facção, tenhoi

. 'máquina overloque. Tratar na rua

Jacob Guesser, ao, próx, Tijolão
Mal; Constr.

Vende-se
Titulodo Baependi.Tratar71-9054.

.

..Beí;� eão Lanehes
· Todos OS tipos delands»:k seda-feiras lXJste1lf

,

..

�

1W tambor:
,. .

Sábados divers.os tipos depratos.
Rl.!aAraql.lari cl rua José lhe'Odoro Ribei�o (ao lado do

"

ColégioHolandoM.Gonçalves). Ilhada Figueira.
'

Assine o CORREIO DO POVO
e receba em sua casa o

.jomol que traz a informação
do jeito que ela acontece,
sem distorções ou polxões.
O único que circula com ouos
edições semonols poro que
você possa saber com/mais

rapidez tudo que acontece

em sua volta.
<' CORREIO DO P,OVO

...,;.

Nem grande, nem pequeno,
. apenas um jornal.

FAÇA O SEU DINHEIRO RODAR ...

J
�.

MENEGOTTI VEíCULOS' " !® IIMenegotti Veículos I Av. Mal. Deodoro, 930 - Fone 71-0499
� W

. . Jaraguá do Sul- SC
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Terreno - com duas salas comerciais e duas casa de alv., na rua Bemardo Dombusch
Terreno - cl casa na rua Bemardo Dombusch
Terreno - de 14x28m no Lot. Vila Romana, bairro Vila Nova
Terrenos - cl 435m', próx. ao ColégioGiardini Lenzi
Casa de alvenaria - próx. ao Hospital Jguá, cl 140m2 e terreno cl 700m2, cl 30m de frente
Casa de alvenaria - Rua Jorge Lacerda (c-entro)
Casa mista - cl 90m2 em terreno de 15x30, na Rua José Narloch, 282, Lot. Ana Paula II.
Casa de alvenaria - cl 100m2, terreno de 14x26, rua João Franzner, 987, Lot. São Luiz
(4) Apartamentos - No edificio Jaraguá, 2 grandes e 2 pequenos.
Chácara - EmMassaranduba, cl 80 morgos.
Chácara - EmGuaramirim, cl 50 morgos.

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

VENDAS

Casa alvenaria - Barra do Rio Cerro, na Rua Pe, Aloisio Boeing
Casa alvenaria - Rua Alberto Picolli, 651 (aceita-se carro no negócio)
Casa de alvenaria - cl terreno de 470m' no Rio Molha

Locacão
Salas cómercias
Sala comercial-no 10 andar naAv. Mal. Deodoro, 87 . Sobreloja própria plescritório, cl sala
de espera, sala de serviço, almoxarifado e bwc.
2 Salas comerciais - Av.MalDeodoro, 88,1" andar, própriasp/escrotório, consultórioseoutos
afins,
01 Apartamento - na rua Albino Zanghelini, 178 - Nereu Ra1'l10S

CRECI 0914 - J

tcü/lcjo

Ar8uc5
Pronto para morar

Qua Jorge Lacerda

(excelente localização e

dc flno acabamento)
Últimas oportunidades:

1cobertura duplex c/264m �
'

com susesuüc« 2doaaiiceio«
8aJa dc csuu; vreads com

churra8queira, dcpcndõnds«
dc serviço C duas garagen8
2 apertamentos com 132m�
contendo 1 suitc, 2

dormitoric« 8aJa com encsdu,
, ,

dcpcodôncie« dc serviço e
garagem

Vendas - Casas
1) Casa em alvenaria cl 300m2, terreno de 270m2,
3 pavimentos. Localizado na rua Irmãos Maristas,
603 (próx. 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 Acarai). ,

4) Casa mista de 70m2, terreno de 450m2 (salão
Diva). Localizado em Três Rios do Norte. Preço
200.000,000.
5)Casa em alvenaria de 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

(pr6x. 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 Germano Wagner, 346.
Preço US$ 215,000.

Chácaras
Áreade 121,000, localizada em RibeirãoGustavo

(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 be�feitoria. Localizado
na entrada Ja rua Walter Marquardt.
Área de 12.000, situado na Estrada Rio da Luz I,

�\:asa de alvenaria erancho em alvenaria êl

f�te de 50m. c

i

LoteaJUento
JuventQs
LOTES COM �NTRAJA +

FiNANCiAMENTO
VENdAS: CHAlÉ IMODi liÁRiA

FON E (047�) 71 ... 1 �00
RUA REINOLDQ RAU, 61 ,

.

FONES (0473) 72-1500 E 72-1390
" JAR�GUÁ DO SUL - SC , "
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SCSULARROZ)
Beneficiamos e Transportamos
O ARROZ PARBOILIZADO

Sularroz B<neficiamento e Comércio d. Arroz Ltda.
Estrada Benjamin Constant, s/n", Fone: (0473) 47 -

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

Massaranduba - O 10 Semi
nário Municipal para o Jovem

Rural, realizadonaúltimaquar
ta-feira, emMassaranduba, reu
niu um grande número departi
cipantes, O seminário, promo
vido pela EPAGRI, pelo De

partamentoAgrícola da Prefei
tura de Massaranduba e a Cia.
Souza Cruz, foi destinado a

jovens, em sua maioria filhos
de agricultores do própriomu
nicípio,

- Além de palestras sobre ad

ministração rural, meio ambi
ente e saneamento básico, os

promotores do seminário

oportunizaram aos participan
tes a possibilidade de despertar

ri a sua capacidade de trabalho,
adequando-a às novas

tecnologias àdisposiçãodaspe
quenas propriedades rurais, vi
sando ummercado que se apre
senta cada vez mais competiti
vo, Também foram abordados
os aspectos vislumbrados para
o futuro do jovem produtor,
com a abertura. dos mercados

estrangeiros.

-

D'fFUSD

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

graxeiras e serras.
Rua Bernardo Dornbusch, 1136
Fone (0473) 72-0136 e 71-3947

Jaraguá do Sul

Na visita a umapropriedade, osjovensprodutores�onheceram algumas...

Seminário atinge o

resultado esperado
•

...das novas técnicas
de cultivo de sementes,
além de outros
modemos srocessos e

tecnol()gi�s�

I

Antes do encerramento do
seminário todos os participan
tes, acompanhados dos

organizadores e autoridades

locais, visitaram unta proprie
dade da localidade de 10 Braço
doNorte, no interior domunicí
pio, onde puderam conhecer al

gumas técnicas usadas, como
por exemplo o depósito inter
mediário de lixo tóxico e equi
pamentos que otimizam o culti
vo de sementes,

Na opinião dos promotores,
os objetivos do seminário fo
ram alcançados, principalmen
te pelo número expressivo de.

participantes, o que comprova
o anseio dos produtores por
novos conhecimentos,

Nesta edição

Página B4

. CostaServiçosContábeisLtda
eRe - se - 3./8/0 - 5

Desde 1972 ajudando no desenvolvimento de
Massaranduba

- Contabilidade, Escrita Fiscal, Abertura de Firmar,
iHicroempresas, FolhadePagamemo, Sen! deComputação,

Nelson José da Costa - Despachante oficial do
Detran-SC - Credencial n° 3tH/SO,

Emplacementos, transferênciãl/e 1 '(!�CU/.tIS,plastificaçõo,
serviço defaxe-fotocôpias.

Av. 7 dc Setembro, I" andar - Fones (0473) 71)-1129/
/

79-1241 - Fax/fone 79-1252 - Massaranduba - sc

II

II

Sociais e

Variedades
Páginas B2 c B3

Programa de
flúor em L.A.
Página B4

Telefonia na

'área rural

I�,E4;G-Ic>N_AL
Comparecimento expressivo foi ponto positivo do encontro em MS

B-l- Jaraguá do Sul, 03 de julho,de 19
,.. " )._'�

•.....
,__WN "f't,l' .f�'...' •

.,

�_.�._.'..__
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Luis
Lanches
o lanche mais

da cidade"gordO ·0
'rt"\os' coraça

,

sefVh•• .

•

batata fnta,
agoralanches e

.

bém pizza.tam bfO
11 deNovemRua duba-SeMassaran

ALves parabeniza seu Presidente, AdemirRosa da
Silva, que aniversariou no último 30 de junho.

Foto: Valle

ACADEMIA VIDA ATIVA
Convida vecê a fazer: MuscuIaçto, Karatê, Ginástica:

aeróbica e localiza!da.

Aflor, O

sorriso, a
juventu-
de... A
beleza de
Dicâssia c

Spézla,
Primeira
Prenda do

CTGLaço
Luisalvense,
ilumina

hoje esta

página,
com o

carinho

que
encanta a

todos em
LuisAlves.
A tradição
pampeana

=' está de

parabéns...

PITUKAMODA
INFANTIL

(Valter Ce..r Derettl)

Melhor LOJA DE CONFECÇÃO
<, INfANTIL
Até Criança sabe disto.,

Rua 11 de Nowmbro. 302 - F_ 711-1355

Aniversariaram em junho Abrahão Alfredo (di« 18), filho de

Ma,vta eAbrahãoMaçaneiro Filho e Vitor Leonardo (dia 22),
filho deMora eMarcos deMira. Umapose conjuntaparaLuis
Alves.

'Loja�
Maitê

Tudo em confecções
para adultos e

crianças.
Variada linha de

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

Farmácia
I' 11

Rua Ll de

,Novembro,
emfrente
aPadariaBauer

Massaranduba - SC

Os últimos

lançamentos
Luis Alves - SC

\

lUA '''IOF. SiMÃO H":SS' 711
"'9NE: 77· 1177

1.1'11. ALVES

PITl:JKA MODA
INFANTIL

(Valter Cesar Deretti)

Melhor LOJA DE CONFECÇÃO
INfANTIL

Até Criança sabe disto.

Rua 11 de NcMmbro� 302 - � 711-1355

1'-

F esta do Colégio Estadua, Genera Rendon foi um sucesso, A

\\COß1unidade massarandubense prestigiou a Festa Junina do último dia 27,

�\�ue retribuiu com o sorteio de 2 bicicletas Montain Bike 21 marchas e o

________.......__......._-------.. ,.lOi de 14 arrobas. Viviane cantou e o Nova Emoção tocou a noite toda...

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

.Invista em você. Participe.
MaSsarandu� - SC

• Cartõe.
Variado.

• Material
expediente

- Jornais, Revistas e Uvros
�- Variada linha de presentes.

Melhor livraria e papelaria da c_ldade.
Rua 11 • NcMmbnI, 313·� 711-1000·M--u.. sc

CORREIOD

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

rádio e televisão
Av. 7 de Setembro, sinO - Fone (0473) 79-1283

Massaranduba - SC

Direçio: Souza e Sasse

/

LOJACIVAL

- Jal'aguá do Sul, 03 de julho de 1993

Velldendoasmelhoresmarcasdopals: Dijoll, DiFlori;
Fico, Transport, San.eUó, M-2000, Dakota, Cooper..e

outras.

Agora em 1101'0 endereço ao lado do Banco 11m;

Massaranduba - SC

Florença
Lazanha, pizza, peixe, carne, frango e petiscos.

Forno a lenha
Leve uma pizza para casa e ganhe uma Coca-

Cola litro. _

Rua Marina Frutuoso, 149 - ao lado da
Confecções Martini

Jaraguá doSul

B-2

- .
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Farmácia
do-Bibi
Bijouterias
Perfumaria

Medicamentos
e.n Geral

Av. Sete de Setembro,
213 - Massaranduba

SC

Nocleuza Vavassori, a beleza de:
olhos claros da foto, completou
maisum aniversárionodia27de

junho último.

NOTAS
Dia 24 dejunho completou.mais um
aniversárioasimpáficaCidaRanghetfi,
da cidade deMassaranduba.
Também no dia 24Camila SoaresNo

gueira completou 4- aninhas, cercada
do carinho dos paisMaria do Carmo
e Luis Fernando Nogueira, de

Blumenau.
-

Acontece HOJE a 1" Festa Julina da

A?AE deMassaranduba. Terá início
às 16horas, 110CentroEsportivo. Faça
acontecer 111//0 grande Festa.
Bodas dePrata do casaL VilmaMaria
eAntonio!.nacioDeretti será celebra
da no dia 6 dejulhopróximo. 25 imos
decasados. Felizes Bodas!
Troca de idade nopróximo dia lS de

.

julho o amigo Ciro Froelich, assiduo
leitor do CORREJO DO POVO em

Massaranduba.

Logo depois, no dia 16, é a ,'e;;de festa
n.a Câmara dos Vereadores de

Massaranduba, pelo aniversário na

talicio de se« Secretário, Carmelino
Volsan.
A TerceiraFesta cioColono ePrimeira

FestadoMotorista aconteceránosdias
2.J e 25 de julho de 1993. 110 Centro

Esportivo "Erich Rode". Participe.

'. _ _ _ .. __ .. _ _.,-.1/> ,.._ .. ,., " ._. _ ' '" ., - ,.. � .., ,. .. " .. " ". ,1
.. ...,. '" '" '" '-" -- �

" � � .. " , Ir

Em recente flash para o CORREIO DO POVO, as Senhoras do

RotaryClub deMassaranduba.felizescom o-sucessodabig Feijoada
que promoveram em prol (/0 Hospital Sagrado Coração de Jesus.
Como diriam os bons baianos, axél

Aniversaria amanhã emMassaranduba o empresário RolfReinke.
Parentes, amigos e em especial a esposa Glaci, que com ide posa
nesta foto, endereçam a Rolf votos de muita realização pessoal e
profissional. Ou melhor, malsl

I Massaranduba vai estar em festa nofinal de julho, com o enlace

matrimonial do jovem casal Irene Schwanbuk e João Rodolfo
Decker, que acontecerá dia 29. Desde já, votos de toda afelicidade
do mundo aos noivos, daparte deste Jornal e demals amigos.

II
No dia 26 dejunho último o

Salão da Igreja Sagrlldo
Coraçã» de Jesus estava

todo enfeitadopara receber
a alegria dos noivos Biatriz

Cisz eMarcos Mayer,
quando recepcionaram
parentes e amigos de

Massarànduba. A bênçllo
nupcial tambémocorreu lia
Igreja Sagrado Coração de

Jesus. Felicidades!

CEI - Centro de Educação
Infantil Arara

Casa"

Matrículasabertasdi
Preços promocionais para o mês de julho

Crianças do maternal (J no e 6meses) até o pré-escolar (6 a
7anos)

Horário: das 7 às 19 horas
Savóia

"Presentes de ROlli Gosto"
R. Prof. Simão Hess, 794.

Flllle: 77-1177

Luis Ab'es - SC

Venha nos visitar sem compromisso

I
Rua 11 de Novembro, 439 - Fone 79-1256

Massaranduba - SC

1

Foto

·Ially
- Fotos de qualidade

- Venda dc fihnes e álbuns
- Fotos pl documentos
- Cobertura de eventos

(casamentos e festas

-diversas)
Rua 18 dcjulho sM'

Centro - Luis AI\'c� - SC

Bar do Ginásio de Esportes
Aberto l/e segunda a segunda

Direção deAdemar

Fabricamos:
• Telas trança simplespara viveiros, hortas,
jardins, alambrados. indústriasr residências,

camposesportivos, chácaras, etc.
• Telas crespaspara portões, divisórias, painéis

e outras.

Fabricamos qualquertamanho sob encomenda
Revendemos:

•Aramefarpado marcas :\/0/0 e Farbe!
* Grampo galvanizadopara cerca

*DistanciadormarcaAçofix
* ..Irame galvanizado

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

Costela

Fone 79-1203

Massaranduba-SC

Rodovia BR-280 - Km 60 n° 96
Fone (0�73) 73-0317 (divisa
Guaramirim/Jaraguá do Sul)

I
I

l- CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 03 de julho de 1993 J}-J
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Telefonia no
interior sai
neste mês

Trabalho tem apoio total

Campanha do flúor
é dirigidapara as

o

crianças de L.A.
Luis Alves - Estásendo rea- . vação e saúde dos dentes.

Festa Junina da Creche

Massaranduba - Empresas e

produtores rurais, residentes na

localidade deBenjaminConstant,
emMassaranduba, adquiriram em

setembro de 1991, cerca de 20
terminais telefônicos através do
consórcioElebra-Construtel, para
instalação naquela região.Em fun
ção deestar localizada fora da área
básica da Telesc, em fevereiro
deste ano os proprietários das no-.
vas linhas contrataram a empresa
Proentel para efetuar a instalação
da rede física.

lizada no município de Luiz
Alvesa "CanÍpanhadoFlúor",
num trabalho integrado entre as
secretarias de Saúde e Educa

ção daquela cidade. A meta é

atingir as 32 comunidades exis
tentes em todo o território, nas
crianças abaixo de 14 anos
matriculadas nos 27 estabele
cimentos.de ensino. A intenção
é minimizar os problemas de

saúde bucal no município.

Todaacampanha sedaráem
seis semanas seguidas, tendo
continuidade a cada dois me

ses, após o encerramento desta
etapa intensiva. O trabalho re

cebeorientaçãode especialista.
Mensalmente sãoatendidos435
estudantes e outras 70 crian

ças, que não estão nas escolas,
através das unidades sanitárias

espalhadas pelo município.
A campanha está recebendo

o apoio "da comunidade,
conscientizada da necessidade
de sebuscar, através dapreven
ção, o melhor meio de conser-

No último final de semana, Uma cláusula contratual lhes
no CentroMunicipal de Educa- assegurava que a ligação dos tele
ção Escolar e Pré-Escolar fones sedariaimediatamenteapós
"V

A'

H" Vil do
a ativação do PCT (Plano Comu-

eromca �ss, na .1 � � nitário de Telefonia), que aconte-
Salto, em LUIS Alves, fOI reah- ceu em março passado, mas até
zada a festa junina .que teve�ora não aconteceu a ligação das
muitas apresentaçõesmusicais, linhas.

alémde comida, bebida, pipoca Em contato comodiretor supe-

e outros atrativõs da época. rintendentedaTelesc emJoinville,
Harry Kormann, os proprietários

Omaior objetivo da promo-, deMassaranduba receberam a in

ção foi a integração dos pais, formaçãoqueostelefonesdeverão
.

estar instalados até o dia 9 deste
funcionários e alunos do mês, próxima. semana. "É mais
CEMEP, que vem atendendo a umaesperança", dizemestespro-
55 crianças de O a 6 anos. prietários.

II

I! Floricultura e Papelaria

Lilli Fiori
Temos'lIariada linha depresentespara oDia dos

Namorados, compreços especiais

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

CENTRO EDUCACIONAl!. EVANGÉLICO
INFORMA

A Campanha F'ró-Construção do Ginásio de Esportes do
Centro Educacional Evangélico teve os seguintes
ganhadores:

.

1° Prêmio, N° 59.522, ganhador: LUIS H.LEIGUE,
2 passagens de avião para o Rio de Janeiro;

2ô Prêmio, N° 59.520, ganhador: ANDREA H.LEIGUE,
,

1 Freezer 280 litros;
3° Prêmio, N° 75647, ganhador: EDIRROSLINDO KUHN,

1 Forno Microondas
(gentileza Duas RodaI? Indwstrial);

4° Prêmio, N° 26.340, ganhador EUNICE T. PEREIRA,
1 Bicicleta Montain Bike

(gentileza Gumz Irmãos).
Pelo apoio recebido e a "atitudede ámorpara com a Escola"

por pãrte dos Pais, Alunös, Professeres. Funcionários e a

Comunidade em geral, nossos sinoeros agradecimentos.

II
II

A DIREÇAo

Rua 28 de�gosto,08 - CL Postal64

Fone(0473)73�232
Guaramirim -SC

Artefatos dê Cimento
Tepassé ttdo;

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

CENTRO COMERCIAL BLUMENAU
ESTE LUGAR É SEU

por um preço abaixo de uma luva comercial/você compra
a. sua loja e, já começa a faturar no comecinho de 94

.,

Vendas exclusivas pI Iaraguá 80 Sal, jolnville e Micro-região
.: I ENGETEC /_c
..&. IMOBILIÁRIA. ENG. CIVIL Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 285
E�tETEC Fone (0473) 72-267� e 72-3139

B-4

çã0a\"I�I\\;Ii
.- ueSOe -

• ,9 <\u\� - rb
,
c;aO EngenhariaeConstrução

- .Jaraguá do ul, 0,3 de julI:)o e 1
. '�l. -.1.
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Pensou FIAT LIGUE
9 (0473) 71 - 2111

.

Spézia
Pampa - branca 90
MonzaSL/E - azulmet, 89

BelineDelReyGhia - azulmet. 89

MonzaSUE - prata , ::- , 88
PassatVilagge- azulmet.. 87

Uno S - branco 86

MonzaHatchSL/E - pretoônix : 85

OpalaComodoro -cinzamet, 83

Marajó - vermelha 82
PassatLS - cinza 80
BrasiliaLS - vermelha 78
Fusca 1300-branco 76
Fusca 1300-bege : 74

Mofos
CBX-750 -cinza 88

XL-125-preta , 88

CG-125 -vermelha 88

CG-125 - vermelha 85

CG-125 - cinza 79

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'
(;1111

HoncIa (dó/ar cornerda/)
LegendSedan US$77.300
PreludeS US$45.400
AccordWagonLX. US$46.400
AccordSedan US$ 37.100
CivicSedanLX , US$32.000
CivicWatchßackVl'i US$37.100
CRXCov US$46.400
Outros (dó/arpara/e/o)
BMW325i -Ok-preto US$60.500
SatumSC- 91-blueblack. US$27.000
ToyotaHilux4x2 - Ok - aescolher lJS$ 29.000
SatumSLcoupê-91- branco US$29.000
Mazda626-0k-preto US$50.000
Mercedes280S-76-azuL US$18.000
Vitaral.imited-Ok - grafite US$26.000

Possuímos toda linha de veículos nacionais OK .

Fones: (0473) Fax 22-28281 22-70581 22-4793
Aceitamos cartas de crédito, leasing, com menor taxa,
várias opções de financiamento. Aceitamos seu veiculo

77 - SPORT CAR - Rua Joinville, 128 - Blumenau - SC
Solicite nossa visita, sem compromisso

A,endemos também aos sábados.

JAVEL
Veículos novos e usados
ElbaCSL 1.64p : azul

ElaWeekend IE4p vermelha

TempraOuro l6v2p vermelho

TempraOuro 16v2p : branco

TernpraOuro l6v4p cinza

TempraOuro 16v : azul

Tempral'rata-lp azul

TempraPrata4p branco

Tempral'rata-lp - branco

UnoCS ie : vermelho

PljêmioCLS -cinza 89

Elba 1.3 -verde , : 88

Elba 1.5 - vermelho 88

PrêmioCSL - vermelho � 92

UnoFurgão-branco 89

VoyageGl.Svcinza 88

ChevetteSL 1.6 -vennelha 88

DelRey-bege 82

FIL�ca 1300 L - branco :.79

.�Fusca 1300L-bege : ! 81

EscorOÇR3 - branco : : 89

PampaGL4x2 l.S-branca 91
,

.� Jaraguá Veículos, Peças e Serviços
Ltda.

. -.

Rod. BR-28(J- Km 56 - Fone 72-0035', PuoJoöo Zapella,·214'- Fone 7.�-2111
I

CP Veículos

HP
c

Menegotti
ApolloGL 1.8 -cinzamet, ç'.' 91
GoiCL 1.6 -rnarrommet.. 89
GoiCL l.ö-preto <}O
GoICL 1.6-branco 91
GoICL 1.6-branco 89
GoICL l.ö-cinzamet., 88
CaravanComodoro 4cc - dourada 87

QuantumCLc/are dir. -cinza 87
D-20 cab dupla 4p. c/ ar e turbo (D) - bege 87
DelReyGL -azulmet, 88

. ChevetteHateh-back SL - prata 82

ChevetteL-preto 74
ChevetteL-marrom 84 -

Motos
KawasakiZX-I O - preta 90
CG-125-azuL. 84
ML-125 - vermelha 86
Turuna 125 - vermelha 81
Lancha fibra 3,60m cl comando - Lanchaal�io 3,50111
Motor popa Envirude 35, - Motor popa Qdttudo 4,50
Carretinha p/lancha - Carretinha pmotos

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

- Fone/fax (0473) 72- 1353

Mimecar
MonzaSLIE 1.8 -azuL. 88 j

DeIReyL-branco 89

Fusca 1300-branco 78,
Fusca 1300-branco 82·

SaveiroCL- branco : 87

KombiFurgão - branca 85

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

CoIGL-bege 87
GolGL - branco 87
GolGL- branco 90
GolL - verde 81
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
Prêmio S - cinza " 89
Uno- vermelho 89
ChevetteDL - azul.. 91
ChevetteSL 1.6-dourado 90

.

ChevetteDL-cinza .. � : 91
Belina - prata 89
CG-125 Today -azul.. 91
ParatiCL - azul 90

�
.. Menegotti Ve(culos 5 A

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

.

- Aceitamos cartas de crédito. Melhorpreço em veículos

novos e usados. Atendimento especializado e otian»

JAVEl1

CO REIO DO'P 0- Jaraguâ

J.

Rua João Zapl!lla,
214 - Fone 71- 2111

'- .
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Proclamas de Casamento
Margot Adélia Grubba

Lehmann, Oficial de Re
gistroCivildo rDistrito
da Comarca de Jaraguá>
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil, faz sa

ber que compareceram
neste cartório, exibindo

os documentos exigidos
pela Lei, afim de habili

tarem para casar, os se-

- guintes:

, -

Edital N°, 1&875 de
23-6�i,�93

Pedro Sbardelati e

Dorcelia Aparecida de

Marafigo�
Ele, brasileiro, solteiro,
vendedor, natural de

Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente
na rua Carlos Sbardelati,
57, em Vila Nova, nesta

cidade, filho de Alberto
�

Sbardelati e Alida
Klowaski Sbardelati .

Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de .Santa

Cecília, neste estado, o João Luiz de Souza e

domiciliada e residente Ivone de Souza.

na rua Carlos Sbardelati, Edital N° 18.878 de

57, em Vila Nova, nesta
Pl

25-6-1993

cidade, filha de Izervina DenHson Moreira e

Rodrigues' de Marafigo. Katia Milene Gielow.

Ele, brasileiro, solteiro,
industriário, natural de

Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente
na rua José Theodoro

Ribeiro, em Ilha da Fi

gueira, nesta cidade, fi
lho' de Braz Moreira 'e

Ivone Wàlz- Moreira.
Ela, bràsileira, solteira,
laboratorista química, na
tural de Maripá, Paraná,
d0t:ticiliada e residentena
ruarosé Panstein, 9J,,�m.
Ilha da Figueira, nesta ci
dade, filha de Ivan Inácio

. Gielow e Beatriz
Terezinha-Gielow.
Edital N°18.879 de

28-6-1993

Valdir Alves e Silvia de

.Edital N° 18.876 de

24-6-1993

Cópia recebida do cano
rio de Santos, SãoPau/o.
CustodioVieira da Cos-

ta e Eliana Gumz.

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciante, natural de

Santos, São Paulo,
domiciliado e residente
na avenida Bernardino
de Campos, 436 apto.Zl ,

- Santos, São Paulo, filho
de Alberto Antonio .da
Costa e .Jesuína Vieira da

Costa.

Ela, .. brasileira, solteira,
assistente de auditoria,
natural de Blumenau,
neste estado, domiciliada
e residente na rua Rio

.. .

Branco, 760, nesta CIda-

de, filha de Arthur Gui
lherme Germano Gumz

e Edeltraut Bauer Gurnz.

Edital N° 18.877 de
24-6-1993

Adir Antonio Dalprá e

SilviaLetricia de Souza,
Ele, brasileiro, solteiro,
comerciante, natural de

Massaranduba, peste es

tado, domiciliado e resi
dente na rua Alexandre

Koehler, 22, em Ilha da

Figueira, nesta cidade, fi
lho de Alfredo Dalprá e

Helena Kluch Dalprá.
Ela, brasileira, s$2lteira,
dó • lar, naturâl de

, Joinville, _
neste estado,

domiciliada e resi�ente
na rua AlfredoMann, 84,
nesta cidade, filha de

Oliveira.

Ele, brasileiro, solteiro,
tecelão, natural de Verê,
Paraná, domiciliado e re

sidente na rua Joaquim
Francisco de Paula,
2.022, nesta cidade, filho
de Geronimo Alves e

Ervina Alves.

Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural de Lages, nes
te estado, domiciliada e

residente na rua José

Emmendoerfer, l.530,
nesta cidade, filha de
Hilarino Couto de Oli
veira e Ana Rosa de Oli
veira.

Epara que chegue ao co
nhecimentode todos, man
dei passar o presente
edital, que serápublicado
pela imprensa e em cartó

rio, onde seráafixadopor
15 dias.

EDITAL
Patricia Tavares da CunhaMelloGomes, Tabeliã, eOficial deTitulos
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma
da Lei, etc.
Fazsabera todos quanto este editalvirem que se acham nesteCartório

para Protestos os Titulos contra:

C O R Comunicação Ltda- Rua Santos Dumont 220 - Nesta;
Com. Tintas Marquardt -l�ua Joaquim Fco. de Paula, 158 -

Nesta; __./
.

Chlqultas Modas Ltda- Rua Sete de Setembro, 211 - Corupá;
Ellzárlo Luiz Hoppe- Rua Adolpho Puttjer,38 - Nesta;
Gerson Kuchenbt'Cker - Rua João Planlnscheck, 140 - Nesta;
Infitex Ind. Fios Textil Ltda.- Rod. BR 280 - WaldemarGrubba,
580 - Nesta;

Mário Strylcalkl-: Rua Pret: José Bauer - Nesta;
Marcelo Dorlval Fedi- Rua Rio Grande do Sul, 34 - Nesta;
Oficina Km 7 de

�IZ
C S- Rua Angelo Rubinl, 770 - Nesta;

Rosane Beatriz Pe ira- Rua André Voltolini; 1320 - Nesta;
Rudibert Winter- � Ribeirão Grande Norte, sinO - Nesta.

. E, como os ditos deve res não foram encontrados ou se recusaram

a aceitar a devida intimação, faz 'por intermédio do presente edital,
para que os mesmos compareçam-neste Cartório na Rua 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:
KEI Jaraguá do Sul, 29 de Junho de 1993.

Ptllrkill Tavares do Cunho ,Ue/lo Gomes

Tobe/in

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de-Guararnirirn

DECRETO N° 048/93
Abre Crédito Suplementar no valor de CrS 118.000.000,00-.

- VictorKleine, PrefeitoMunicipal de Guaramirim, no uso de
suas atribuições

DECRETA:
Art. 1° - Ficaaberto umCrédito Suplementar no valor de Cr$

118,00().000,OO (Cento e DezoitoMilhões de. Cruzeiros) para
reforço nos ítensOrçamentários abaixo descritos, constantes do
Orçamento Municipal aprovado pela Lei n" 1.610 de 29 de
Dezembro de 1992:

0302 - Setor de Expediente. Mat. Com. e Serviços Gerais
03070212008 - Manutenção.do Setor de Expediente,Materi-

al, Com, e Serviços Gerais
3120-MaterialdeConsumo Cr$50.000.000,00
3230 - Transferências à Instit. Privadas Cr$ 80.000.000,00
0303 - Setor de ESI)ortes
08462242010 _- Manutenção do Setor de Esportes _

3130-ServiçosdeTerceiroseEncargos.......Cr$1O.000.000.00
0702 -Setor de Assistência Social

_

15814862033 - Manutenção do Setor de Assistência Social
3120 -Material deConsumo , , Cr$ 5.000.000,00
3130 - Serviços deTerceiros eEncargos Cr$ 18.000.000,00
Art. r - Os recursos para abertura do presente Crédito

Suplementar, provêm da anulação do Ítem abaixo.relacionado:
9999 - Reserva de Contingência
99999992999 - Reserva de Contingência
9999-ReservadeContingência Cr$118.000.000,00
Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guaramirim, SC 7 Junho de 1993.
Victor Kleine

PrefeitoMunicipal
Jair Tomelin

Secretário de Finanças

- Suprimentospàia InformátiCa
- Máquinas eMóveis para Escritório

- Rebobinagem de fitas impressorasp/micro
- Assistência técnicap/máquinas de

escrever, calcular, relógios, Iex. copiadores,
etiquetedores, cadeiras, erquivos, etc.

,

Dr. Edson Carlos
Schulz

Vídeo Endoscopia Digestiva (estômago e

intestinos)
Ultrassonografia Geral (ecografia)

Gastroenterologia
Rua Jorge Czerniewicz, 84 Fone 72-1109

Convênio com Unimed - Banco do Brasil - CEF -

IPESe.
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Sábado

Acijs - 71-1581

Ásua e Esgoto- 195
Amvali - 71-2765
APAE - 72-0859
Ambulârncia - 71-0988 ramal 243

Ação Social - 72-3164 - 72-0491
Celesc - 71-0724

Corpo de Bombeiros - 193
Correios e Telágrafos - 72-0989

Delegacia de Polícia - 71-0123
Detran - 71-1546
Farmácia - 71-5233

72�0669
71-2114
72-3785
72-0869
72-2555
71-37j 1
72-2420
72-3333
72-3257
72-1689
71-8664
72-3469
72-0170

Funerária - 72-0903 - 72-1812
Fórum de Justiça - 71-0288

Hospital e Maternidade Jaraguá - 71-
1300

Hospital e Maternidade Säo José - 71-

1977
INSS- 71-0958
JornalCORREIO DOPOVO-72-3363
Policia -190
Posto de Saúde - 71-0789
Prefeitura Municipal - 71-0988

71-9242
72-0536
76-0536
71-9243
71-9253
71-9246
71-9247
71-0789

Pronto Socorro S. José - 71-1977
Rádio Patrulha - 71-1010
Rádio Studio FM - 71-3729 - 71-0991
Rádio Brasil Novo - 71-0444 - 71-2180
Rádio Jaraguá - 71-0669
Receita Federal- 71-0095
Rede Feminina de Combate ao Câncer
- 72-0268
Rede Ferroviária Federal - 71-0405
Rodoviária - 72-0461
Samae - 71-0161
Telesc - 102

Viação Canarinho - 71-8643
71-1422
71-1936
71-8646
72-1900
72-0643

..

DISTÂNCIAS RODOVIÁRIAS
Saída de: Rio Molha -07:00 113:00 119.:00 HIS

JOINVILLE 44KM
BLUMENAU 50 KM via SC 416

58 KM via SC 413
II FLORIANÓPOLIS D. 185KM

CURIl'IBA 178KM
POMERODE 27KM
CORUPÁ 19KM
SCHROEDER. 14KM
GUARAMIRIM ; 8KM
SÃO FRANCISCODOSUL 55KM
BARRAVELHA ; 58KM

Horário de·-ônibus
LInha: VIlaR.u • C.ntro - VII. Rau
Segwlda aSulajeira
Salda de: Centro·04:30!06:40/07:10/08:05109:05110:05111:00
111:30 112:00 112:40/13:10/13:40 I 13:45114:30/15:05115:30
116:03/16:30 117:00 118:10/19:00/20:00/ 22:10 Hrs.
Sálda. de Vila R.u -03:50 I 06:00 I 06:451 07:00 I 07:30 I 08:00 I
08:30/09:30/10:30/11:55/12:30/1'2:401 13:00114:30/15:001
16:00/16:30/17:00/18:30/19:00/19:30 120:30 HIS.
Sábado -04:40 106:40 1 07: I0/08:051 09:05/1O:OS /11:00 I 11:30
n2:00112:40/13:501 15:05/16:05/17:05118:05119:00/22:10

.

HIS.
Obs.: 11:00 e 12:40 Alternados.

Saida deVilaRau -04:00/06:00/07:00/07:30/08:30/09:30 II 0:30
111:55/12:30/13:00/14:30/15:30/16:30/17:30/18:30/19:30Hrs.
Domingo
Saida de: Vila Rau -07:30 1 08:00 109:00 110:00 111:00 113:00 I
14:00/15:00 16:00/17:00 1 18:00 119:00 120:00 122:10 HIS.
Linha: Vila Rau- Via Rodeio

Stgunda a !;uta/.'ra
..Ida.de:Centro-04:00 108:00/09:00/11:00/13:50/14:30/15:30
116:00 116:30 118:00 1 22:00.HIS.

S.lda.'deVIIa Rau -04:10/08:30/09:30112:30 114:30/15:001
ló:00/16:30/17:00/18:30-hnl.
Sábado
Saldade:CenlrÓ·04:00/08:00/09:00/II:00/13:50/15:00/17:00
118:00 Horários Alternados: 04:00
Salda. d...11a Rau -08:30 109:30 114:15 115:30 117:30 118:30
Horários Alternados: 04: IOI 12:30 122: IO
Domingo
Salda doCentro -01:00 111:00/13:00/17:00 118:00 HIS.
Saldade: VllaRau-Ol:30/II:30/12;30/13:30/17:30/18:30Hrs.
LInha: Cmtro - Ilha tia Flpelra
Segunda a sexlaftlra
S.lda de:Centro·05:10/06:30/07:00/07:30/08:00/09:00/10:00
111:00/12:05113:00/13:50/14:30 115:30 116:00/16:30/17:001
17:30/17:35/18:05118:30/19:00/19:30n2:30 HIS.
Saldas de : I1h. da Figueira -04; I O 1 06:00 1 06:551 07:30 1 08;00
108:30/09:30/11:30/12:40/13;00/13:30/14:00/14:30/15:001
16:00/17:00/17:30/18:00/18:30/19:00/19:30/21:15/H1S.
Sábado
Salda deCentro -06:30 I 07:00 I 07:30 I 08:00 I 09:00II 0:00111:00
111:55/12:05/13:30 115:00 116:00 117:00 118:00 120:15 HIS.
Salda. de: I1ba da FIgueira
-06:00/06:55107:30/8:00108:30/09:30/11 :00/11:30/13:00/14:30
115:30/16:30/17:30 118:30

Domingo
Salda.de: Cmtro·08:00/09:00/10:00/II:00/12:00/14:00/15:00
116:00/17:00/18:OC 119:00 /20:10 Hrs.

.

Saídas de Ilha da Figueira -07:30 I 08:30 I 09:30 110:30 I 11:30 I
13:30114:30115:30116:30117:30118:30119:30Hrs,
LInha: J.raguá do Sul- N...... Ramos

Segunda Sala/eira
Salda de: Jaraguá doSul· 04:451 05:10 I 07:15/10:00 111;451
13;451 15:50116:30/17:50/18:45/22:IOHlS; 122:45(ColégioSão
Luiz) .

Saídade:N......Ramo.·03:45106:45106:50107:45/12:30/12:4O
114:15/16:15/16:55/18:15121:00 122:30 Hrs,
Sábado
S.ída de: Jaraguá do.Sul
-04:45106:30/10:00 112:00 113:45/1�:5O/ló:30 HIS.
Salda deN...... Ramo.
-03:45106:30/10:30/12:40 114:15 116:15 Hrs.

Domingo
S.ída doN R....... -07:45 I 14:001 18:00 HIS.
S.lda deJ guá doSul·10:45115:50/18:30 Hrs.
LInha Jaraguá E.querdo - Centro

Segunda a Sula Feira •

S.ída de: Jaraguá E.querdo -04: I O I 04: 15106:00 1 06:45 1 01:00
107:30 1 08:00 1 08:30 1 09:30 1 10:30 L 11:30 112:30 113:30 113:25
114:30/15:00115:30/16:00116:30 117:00 111:30/18:00/18:301

19:00 119:45.21:15 HIS
Saída de: Centro
-03:55 I 04:00 I 05:30 I 06: I 5 106:30 I 07:051 07:30 I 08:00 1 09:00 I
10:00 111:00112:00 112:095/13:40/13:50 1 14:30 115:00 115:30
116:00/17:00117:30 118:00/18:30/19:001 19:30/22:IOHrs.
Sábado
Saída da: Jaraguá Esquerdo-04: I O I 04: 15 1 06:00 I 06:30 1 07:00 I

07:4Oí08:30/09:30/10:30/12:4O 13:30/14:30/15:30/15:30 I
16:30 117:30 1 18:30 119:30 120:30 Hrs.
Saídada:Centro-03:55104:00/05:30/06:15106:30 107:05108:05
109:05112:05/12:05113:50/13:00/15:00/16:00/17:00/18:00
119:00/20:10/22:IOHrs,

Domingo
Saída de: lamguá�Jerdo--07:3O I 08:30 I 09:30 I 10:30 I 11:30 I
13:30114:30 I ISiIo/16:30 117:30 118:30 119:30/21:15 Hrs,
Saídasde:CenI!o-07:00/08:00/09:00/10:00/II:00/13:00/14:00
115:00 116:001 18:00 119:00120:00 122:10 HIS.
LInha: LInha Jaraguá - Três rtos doN_
Stgunda a Sexo/eira
Saídade languádo SuI·05:101 07:00/08:00/09:00110:00111:00
1 112:05/13:40/15:00/16:00/17:00/17:40/18:IOi18:401 19;00
120:00122:10 Hrs.
Sáida de Três Rios do Norte -04: 101 06:30 I 07:30 I 08:30 I 09:30 1
10:30111:30 112:40/14:30115:30/16:30/17:30/18:40/19:301
21:15Hrs
Sábado
Saída d.JanguádoSuI-05;10107:00/08:OÓ�09:00/ iO:OOJlI:OO
112:05113:40/15:00 116:00 117:00118:00119:00/20:00/22:15
HIS
Saída de Tres Rios do Norte -04: I O 1 06:30 1 0'7:30 1 08:30 1 09:30 1
10:30/II:30/12:40/15:30/16:30/17:30/18:30/19:30/21:15Hrs.
Domingo

..J

Saídade: languádo SuI-07:00/08:00/10:30/12:001 14:00/16:00
118:00 /20:00 122:15 Hrs.

•

Saídade: Três Rios do Norte06:30 107:30 108:30/11:151 i3:001
15:00/17:00/19:00/21:15Hrs.
Comunicação
comunicamos que lIPartir de lõ.marçc de Im será implantada
mais wna linha Urbana do Centr!)! Rodoviária Nova, confonne
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- i2:00-I3:00.I3:30· 14:00
-14:30-15:00- 15:30- 16:00-16:30-17:00-17:30-18:00 • 18:30
• 19:00- 19:30-20:00-20:30-21:30 -21:00-22:00-22:30.
Saída da RodoviáriaNova- 06:15' 06:45 -07:15 -07:45- 08:15 •

08:45-09:15-09:45-10:15 -10:45-11:15-11:45-12:15-12:45
-13:15-13:45 -14:15-14:45-15:15-15:45- 16:15-16:45-17:15
-17:45- !8:15-18:45-19:15- !9:45-20:15-20:45-21:15-21:45
-22:15-23:00
OsHoráriosestabelecidosacimaciiado terafrequencia diariamente.
LInha Cohab· Centro •

Segunda Q sexla/erio
Saída de: Cohab -06:00 I 07:00 I 12:30 I 14:30 I 17:30 120:30 HIS
Saída de: Centro -04:401 06:30 111:00/13:50/17:00 120:00 Hrs
Sábado· Não tem Horário aos sábados

Domingo. Nâo tem horário na linha aos domingos.
LInha: J.raguá do Sul· RlbolriloGrande cioNortP
Segunda a Sextaleira
Saída de: Janguá do sul·04:4�/11:00 13:45/18:05
Salda de Rib. Gde. do Norte -04:00 1 06:15 112:30 Hrs
Sábado
Salda de Jamguil do SuI·04:45 113:45
Salda de Rib..Gde. do Norte- 04,001 06:15 HIS
Obs, Sábados alternados

Domingo- Não tem horário na linha
LInha: RIbeirão Cavato

Segunda Q sextafeire
Saídade: Ribeirão Cavalo -05:30 I 06:30 112:30/18:30 HIS
Saída de: Centro -04:4� 1 05:10/11:45117:50 Hrs
Sábados • Não tem horário aos sábados
Domingos> Não tem horário aos domingos
LInha: Cenlro· Rio Molha

Segunda a Se:dajéira
.

Saída de: Centro -06:30 112:05/18:40 Hrs

Saida de Centro -06:30 I 12:05 Hrs
Saída de: Rio Molha -07:00 i 13:00 Hrs.

Domingo. Não tem horário na linha

LInha: Cenlro • L....monfo Silo lulz

Segunda tI sextofeira
Salda de: Centro -03:551 06:301 07:30 I 08:30111 :00/12:00/13:30
! 16:30/17:30/18:30 H".
Salda de: Loteamento São luiz07:00I 08:00i 09:00/11 :30113:00
1 I�:OO I 17:00 118:00 I 19:00 Hrs
Sábado
Saídu de: centro -06:30 I 07:30 I 08:30 111:00 Hrs.

Saida de :101. São Luiz -07:00 I 08:00 I 09:00 I 11:30 HIS.

LInha VMt)·.,. Cmtro
Sr.gulll{4J a Sextofeira
Salda de: V. Meyer -04:20 I 07:50 I 12:40 Hrs
Saída de: Centro -07:30 112:00 Hrs,
Sébado
Saida de: V. Mey., -07:50 I 12:40 HIS.

Saí<!a de: Centro -07:30 112:00 Hrs,

Domingo - Não tem horário na linha aos' domingos
Linha • Francisco da Paula . Centro
Segu"do '! SextaJelra
Saída de : Centro -06:30/12:05/13:50 118:40 Hrs.
Salda de Pco. de Paula -04:20 I 06:45/12:30 114:15/19:00
Sábado
Salda de: Centro • 12:00 I 13: I O Hrs
Saida de: Fco de Paula 06:45/12:20/14:15/19:00 Hrs,

Domingo- Nio tem horário na linha aos dommgos

Centro João Pessoa

Segunda a sextofoira
Saída de: Centro'
-04:00/05:10/06:30/07:30 I 08:30 111:00112:05/13:35115:00
117:30 I 18:351 20:00 1 22: IOHrs.
Salda da : João Pessoa -04:30 1 06:00 107:50 I 08:00 1 09:00 I 11:30
113:00 114:00/16:00/18:00 119:00 121:00/22:40 HIS

Sábados
Saldade:Centro-04:00/05:10/06:30/07:30/08:30/11:00/12:05
113:35/15:00/17;30118:35/22:10 Hrs (Nohorário das 22:10 só

quando IS industrias trabalham.
Salda de: loio Pessoa -04:30 I 06:00 1 07:00 /08:00 109:00 I 11:30
113:00/14:00116:00/18:00119:00 HIS
Aos domingos nio tem horário
Linha: laraguá do Sul· Santa Luzia I

Domingo· 08:15 118:00 Hrs .

Sábado· 05:15111:001 11:45/13:30/16:30/22:10 HIS.
.

SegundaaSexta.05:15107:00/II:00/11:45/13:2S113:30/15:30
116:30/17:30/18:05119:30122:05/22:10 122:30 Hrs
Santa Luzia I anUa! -e-

Domingo -07:00 117:00 HIS.
Sábado-04:00/06;10/06:301 12:30/14:30/20:50 HIS.
Seg. aSexta -04:00/04:05106:10/06:30/09:00/12:25/12:30/14:30
115:301 17:15/18:00/18:15/20:50 Hrs.
Linha: Janguá do Sul- Santa Luzia ( via Rancho Bom)
Segunda a sexta feita
Salda de: Ranchobom (Shd) -04:00 1 06:15/12:15 114:30 121:00
salda de janguá do Sul -OS: 101 11:00 I 13:30 I 17:30 122: IOHrs.
Sábado'

.

Salda da: Rancho Bom (Shd) ·OA�OO I 06:15/12:15/21:00 Hrs.
Saldade: lamguil do SuI·OS:IO/II:OOI 1'3:30/17:301 22:10 Hrs.

Domingo
Salda de: Rancho Bom (Shd) -07:00 I 17:00 Hrs,.
Saída de: Jaraguá do SuI·08;00 118:00 HIS.
Linha: Jaraguá do Sul- Santa Luzia (Via São João)
Segunda a sexta feita
Saida da: Santa Lúzia -04:00 I 06:20 I 07:00 112:30 117:00 121:00
Salda de laraguá do SuI·05:10 111:00 113:30 116:00 122:10 Hrs.

Domingo
Salda de: Santa Luzia -07;00 I 17:00 hrs
Saida de1� do Sul- 08:00 118:00Hrs.
Linha Centroffifa Schubert/Centro
segunda a sexta feita
saída deTIfa Schubert -04:151 06:30 I 08:00 112:40 Hrs,
Saida do Centro -05: 10 1 07:00 1 12:051 13:30
Linha • Jaraguá do Sul . São Pedro

Segunda a sábado
.

Salda de: São Pedro -03:50 I 05:50 I 01:50 I 12:00 I 15:00 I 17:00 I
21:00 Hrs.
sâídade: larsguádoSuI·05:10/01:00/I1:00/13:35/16:00/18:05
122:10 hrs.

DeJd1U:g'OS
Saíca de: São Pedro -07:40/16:301 21:00 HIS.
Saída de: Jatagoá do SuI·09:00 118:00 122:10 Hrs,
Linha • Jaraguá do Sul- Santos

Segunda a sábado
Saídade: Santos -03:50/05:50/07:50/12:00/15:00 i 17:00 121:00
I HIS.
Saída de: Jaraguádo SuI·05:10/07;00/11:00 113:35/16:00/18:05
122:10

Domingo
Saida de: Sanlos -07:40 116:30 121:00 Hrs
Saida da: Jaraguá do Sul -09:00 118:00 122: 10 Hrs

TRANSPORTE
COMViação Canarinho Ltda.

2-7
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CP Ofertas

-
CP

CLASSIFICÁDOS
Um bom

negócio para
você

Ligue já !.
72-3363

Jaraguá do Sul
73-0608·

Guaramirim .'4

BAR LANCHONETE ESCONOIDINHO LTOA
.

Carlos F. Minei
Eronero G. Minei

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

Feijoada
Sopa de Camarão

Atendimento
.De lO. a 6'; a partir das 17:00 horas

Sábados, Domingos e Feriados, a partir das 09:30 horas
Obs: Temos cOjJg('lados para viagens - Aceitamos' Encomendas

Rua: ·Cnrlos Sc/IIIIZ; 68 �

FOlie 71-45�5 {rua defrotue SnlãoDõering}

Tubos Santa Helena ltda.
Dívisão de concreto

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

Divisão de plásticos (tubos dePVC -eletrodutos/linhaesgoto
tubos de polietileno/mangueira preta).

Rua Bernardo Dornbusch. 858 - Fone 72-3025
E�critórioGeral

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

Spézio & Cio Ltda
Serraria e serviços de trator

.Safari.Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais especializados CROss.JI�11II8I1A.'l

-

Rua João J. Ayroso, 77,1., - Jaraguá Esquerdo
Fone 72-0300

Jaraguá do Sul:" SC Caça - Pesca - Cam'ping - Náutica - Esportes
Distribuidor dos produtos:

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

CBE - Tokio· - Tupy - Kanxa
Baita - Grilon - Hobby - .,ces

,Preços super especiais a

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

TeJs, (0473) 72-1389 e 71-8135.
:;::J;'l�!,';;:;\

M·ARMORARiA KRAisc�
INd. E.COM., tIdA

r�l TRAMONTINA
"�o-o.

<

-' �I,,"' ,�

r" -í) ,

•

:
c '.. Mármores, gra:nitos: epedras naturais. =r.

I':, Rua;28 de Agosto, 142"...Fone 13'-0522'· Fax·,13..o3Ó7 '.

;;,,>.r�
'

.:fJaragúãJVJaq,Qintâs.�· ;:.; -�,':.
s. .f(np�mentOs·....•.[�da.··

•
<

-' JjoneJOtf:73) ?1,:o.9f!4' "

Fax 71-3669
.

RuaMax Wilhelm, 82 � Centro
/ Jaraguá doSul- SC
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·C·uIttrra e Lazer·
I Dicas de leitura I
ParMargit Wagner

ALivraria Grafipel temàdisposição
os melhores livros na área de
informática,
A seguir alguns dos títulos:

WindowsJ.l
DicasMágicas

JuddRobbins

242p.
DicasMágicas de Windows

trazjuntosmaisde60programas
Windows assustadores,
divertidos, hipnotizantes e

úteis, dúzias de fontes
shareware e freeware coletados.
Se você usa oWindows - sendo
um usuário iniciante ou

avançado - esta combinação de
livro/disco é uma barganha que
você não vai querer perder!

- Disquete de alta densidade

descomprime mais de 3 Mb de

software, e inclui um arquivo
batch para a instalação
automática.

- Capítulos detalhados

explicam como os programas
funcionam - e como usar um

deles para um divertirnento

fll"
máximo.

'..J
Excel4

ForWindows
GuiadoUsuário

MartinS.Matthews

548p.
Aqui está a maneira mais

fácil e rápida de aprender a

utilizar o Excel 4 for Windows.

Siga apenas as instruções,
passo a passo, deste livro, e em
pouco tempo você aprenderá a

integrar totalmente, obtendo o

máximo. aproveitamento do.Ex
cel 4 for Windows. As

"'

abordagens do.s relatórios
financeiros, banco de dados cJ!

gráficos são. completas a

abrangentes. Funções e dicas

completamo aprendizado, Uma
abordagem do. arnbiente Win
dows na sua totalidade. O texto

é enriquecido com exemplos,
instruções e referências

completas..
É a melhor maneira de

rapidamente aprender a utilizar
o. Excel 4 für Windows.

iDh\RPE
_'�6 AGUAçA.!IhJ DA MALHA

ARTISTAPIÁSTICO
BOLIVIANOEM
JARAGUÁDO SUL

�m��
ESCOLA DE NATACÃO

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

Selma de Ayala

o artista plástico boliviano
FREDDYESCOBARVEGAche

ga ao Brasil neste mês de julho.
Fará exposição de sua obra na

Galeria de Arte da Universidade
Federal de Santa Catarina, em

Florianópolis, de 7 a 23 e em

Jaraguá do Sul participará da II

Exposição de Arte de Jaraguá, de
19 a 25 de julho.

De 19 a 23 do mesmo mês
ministrará um curso sobre a técni
ca de pastel;pastel a óleo e giz
sobre papel. Constará de Introdu

ção à Pintura Automática eTéçni
ca deRetrato e NaturezaMorta. É
pré requisito para o curso ter al

gum conhecimento sobre pintura.
Acontecerá em 3 turmas de no

máximo 10 pessoas, com carga
horária de 13 horas, nos períodos
matutino, vespertino e noturno.

Informações e inscrições pelo. te
lefone 72 3104, rua Ângelo
Tancón, 106.

HISTÓRICO

FREDDY ESCOBAR VEGA
nasceu na "Terra dos Incas' , , Bo

lívia, e iniciou sua arte nos anos

70. Cresceu em terras

venezuelanas, onde seu prestígio.
e reconhecimento internacional
destacou-o como um grande re

presentante da arte plástica e visu
al latino-americana. Escobar é fi
lósofo, formado em Artes Plásti
cas e Visuais, pós-graduado em

Humanidades e Educação, estu
dos emMeta lmecânica eArquite
tura, curso. deArqueologiaBolivi
ana.

Foi diretor do Instituto de Be
las Artes de Ojeda, Zúlia,
Venezuela e atualmente é presi
dente da Assocíação de Artistas

Plásticos daBolívia, com sede em
Cochabamba.

SUAARTE

Escobar é pintor de claridades
e aparências, estilo. de tendência

impressionista, onde através da
artepictórica os rostos emergemà
luz, a linha e a cor definidas e

originais. O vigor expressivo ci,;:;'
�/cada rosto, em sua obra, revela o

alto grau de maturidade artistica,
a sensualidade do homem latino,
sua tragetóriaevivências em suas

andanças.

A riqueza de interpretação que
as obras de Escobar oferecemper
mite-nos aprojeção. de nossospró
prios sentimentos (donde nasce o.

diálogo. comaBeleza) com íntima
liberdade e dá ao seu trabalho um

princípio de dimensão universal

que, através da linguagem das

artes, justifica o que pode ser a

arte pictórica latino americana.

Freddy Escobar é vencedor de
vários primeiros prêmios e men

ções honrosas. Sua obra

"Contemplación Velasquiana"
foi exposta na II Bienal deOsaka,
Japão.

ESCOBAR

Chega
estemês

"SERPENTINAS

_ ,SENSUAL.ES!'
A expressão acima, título da

exposição em nossa cidade, reve
la o movimento, ritmo, luz, cor e
mistério que a arte de um "olhar

andine", em matrimônio. com a

"exuberância venezuclana' pode
transferir à alma secreta do. objeto

-

e do ser ...

,{/� HG eJiaJo
��e�
Nataçãopara todas as

idades durante o ano inteiro.
-7I' .;,..,
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Nafoto o casal Joares

(Luciane Floriani) Rabello,
após a cerimônia de

casamento, que realizou-se no
dia 19 dejunho. O sorriso de
ambas demonstram a alegria
deste momento de felicidade.

opequello JúlioAugusto,
cOllfortavebllellteselúadollocolo
desuamlle, SamlySimone, IIem

tem idéüldo queestá acontecelU/o.
Opai, corujllo, CarlosAugusto
CI4'UllQlII', queracompanl,ar

todos ospassosdofilho que chegou
,,"ofazdoismeses. Famflia

uniâa: ..

o melhor prá você:

Ligado do seu jeito
Marechal, 491 - tIefronte o

Col; 860 Luis

:NUCLEO SUL·
=lIJnCrEO anr

Neste domingo, dia 4, a galera vai curtir o som da banda
Nucleo Sul, de JoinvilJe, que se apresenta as 19 horas no

CaJigola'sBaremGuaramirim.O'promotordoshow "Calinhoj"
alids que tem realizado várias promoções de peso na "city in
Guara", sai na}Cente commais essapromoção.

O domingofoi o dia escolhido por estar carente de opções
para ofinalde noite epassa a ser aprincipaldicapara agalera,
antes de encara� a segunda-feira.

Notas
- oColégioEstadualPrefeito

Lauro' Zimmermann, de
Guaramirim, realizano dia 10

deste mês a Festa Julina, já
tradicional, com início previsto
para as 15 horas. Haverá

completo serviço de bar e

cozinha, alémdediversõespara
as crianças.

- Para aquela galera que
aguarda e anseiapor coisas

diferentes, o mês de agosto
promete muito. No dia 6 do

próximomês, com oapoio da
Alarrackech, Aloia
Cabelereiro e a CircuitoSul,
Baco Auto Center, estão

preparando um hiper desfile
de moda "Surf Ware". A

promoção das quentes, que
voltaremos a daros detalhes,
mas antecipandopara você,
que a banda que animará a

noite será uma dasmelhores
do Sul do Brasil: Flerte.

- Neste dia3 dejulho, troca
de idade a jovem Zuleica D.
Pedri. Ela é filha de Beníeio
(Marlete) Pedri, e está

completando 14 anos.
- Quem também troca de

idade neste sábado, 3 de

julho, é a senhora Wally
Karsten Franke, viúva do
saudoso Rude Franke. Ela

completa 79 alIOS, sempre
muito simpática e querida,
por isso queremos externar
os votos defelicidades.

Beleza
Estão voltando à moda os

cabelos repartidos no meio, os

cílios postiços e a maquiagem
colorida dos olhos, sempre em "{

1
destaque. A aparência desleixada
é coisa do passado ... Hoje, os anos
90 traduzem-se numa produção
mais discreta.

Datas especiais também
merecem mais atenção: o segredo
está em tons cintilantesemetálicos.
O contraste de cores chamativas
com as neutras é o mais elegante,
com certeza.

Beleza em alta
Dia 17 de julho grande

promoção no Clube Atlético

Baependi, com a escolha da Mais
Bela Estudante de Jaraguá do Sul.
Sucesso à todas.

Caesar's Club
Fazendo muito sucesso e

agitando nossa cidade com ótimas

promoções, vem aí a Pantera

Jaraguá, um concurso em alto
nível, prometendo muita
sensualidade e mulheres bonitas,
premiações em altos dólares para
as vencedoras. Vai valer a pena
conferir. Aguardem, é só para
agosto a realização.

Parabéns ao casal
Roseli e Itamar Nazário,

proprietários da Casa dos

Colchões, com lojas em Jaraguá
do Sul e Joinville, em breve

inaugurando mais uma bela loja
com ótimas opções em estofados,
camas e colchões. Bastante
sucesso ao maravilhoso casal.

NA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO,
OMELHORDAMODAPELAS

.

.

MELHORES CONDIÇÕES:

VESTII\'DO VOCÊ DE CORPO Il\'/fEIRo.
. GhiúLlOVARGAS,5SMarechal Deodoro,819

Sorvetes, tortas, bombons desorvete.
Atendemospedidosparafestas e também

. vent1f.ltios na loja
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Olhot"€llni"tQ
Dr. WalterB. Falcone

PtanoMunicipalde Saúde
Aprovado esboço básico

doPlanoMunicipaldeSaúde
na reunião do ConselhoMu

nicipal de Saúde. realizada
semana passada, com

participação maciça dos

membros deste Conselho. Este

plano é imprescindívelpara
podermos receber as verbas
federais e estaduais
destinadas à Saúde.

Enfatizando que a

Secretaria Municipal de
Saúde nãopoupará esforços
para que o carente tenha

prioridadenas açõesdesaúde.
Para tanto seráfeito triagem
rigorosae criteriosaparaque
só os carentes recebam a

assistêncianecessária.

Muito importante a

implantação, que será feita
de forma gradativa, dos

plantões pediátricos no

período noturno, feriados e

finais de semana.

Na área odontológica .

importante será a futura
criação do tratamento

endodônüco (canal) eprótese
emergencialparapessoasde .

baixa renda. Foi proposto a

criação do Pronto-Socorro

odontológico, que

provavelmente seráanexo ao
Pronto-Socorro que
atualmente existe.

OSecretárioMunicipalde
Saúde, enfatizou que o

saneamento básico - esgoto e
lixo - não vai ser esquecido
em suagestão, sendo umadas
prioridades.

Tentar-se-á promover
consórcio Je serviços com

municípios vizinhos, pois
atua/mente 20%dosserviços
de saúde sãousufluidospelos
municipes - de cidàdes
vizinhas.

.

A medicina'do' trabalho
será integrada as ações da
Secretaria de Saúde, aquem

. cabefazerafiscalizaçãa nas
indústrias. Éumfato de suma
importância na Medicina
Preventiva dos operários.

"

Bodas de Ferro

Constâncio (Ema
Henschel) Willée

No dia 30-6-93 transcorreram mado casal pelo alcance de tão
-

as bodas de ferro do distinto casal �onga vida conjugal.
Constâncio (Erna Henschel)
Wilke, um acontecimento muito

raro, pois 65 anos de vida conju
gal importa em dizer que devem
creditar ao criador tantos e tão
bons anos de vida, ancorados no
amorena fidelidade. Alémdesses

componentes felizes para chegar
às bodas de ferio, ocorre que sem
pre foram abençoados na mesma

igreja.

o 10 casamento realizou-se na

igreja-escola da Comunidade

Evangélica Luterana, com o Pas
tor Ferdinand Schlünzen, a boda
de prata (25 anos) foi abençoada
pelo Pastor Hermann Waidner, a
boda de ouro (50) o foi peloPastor
Egberto Schwanz, a boda de dia
mante pelo Pastor Ingo Piske e.

agora, por este pastor na come

moração de boda de ferro (65), a
ter lugar naComunidadeEvangé
lica Luterana: Centro. às 18hs. de
hoje (03-07-93). na presença dos

fanúliares, parentes. amigose con
vidados.

Após a cerimônia religiosa os

convidados serão recepcionados .

no salão defestasBompäni. Agra
decem por essa dádida de Deus o

filho, a filha. a nora, o genro, 9
.

.netos e 9 bisnetos.
"

Este semanário felicita o esti-

""I"II!YI'!I�I1l1I!1I1WIMI6&Z1,;I(5 CALÇADOS
:

O pezinho transadinho da cidade

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

'�'0nda dé�ssaltos v.

4 aptos por andar (122m2
cada)
Vistapanorâmica,
piscina, play-ground,
churrasqueiras, salão de
jogos, salão de festas, 2
elevadores, água quente,
antenaparabólica,

.

portões eletrônicos.
* Financiamento

garantido pela CEF em

até 20 anos

*PQupança
superfacilitada pela
Construtora&

IncorporadoraJaraguá

'Carro é roubadoà Iuz
do dia cm Jaraguá

Jaraguá do Sul-Naúltima terça
feira, 28, foi furtado o automóvel

Brasília;placas JS-7988,decorbranca,
pertencente a IvoMais, comerciário,
residentenamaReinoldoBeitel, 154,
em JaraguádoSul. O roubo aconteceu

por volta das 17h30min, quàndo Ivo
fazia compras no Supermercado
Breithaupt no centro da cidade.

Esteéapenasmaisumdoscasosde

roubo à luz do dia que ocorrem em

Jaraguá do Sul. Um dos pontos mais

procuradospelos famosos" batedores
de carteira" é o ponto de partida dos
ônibuscircularesdeJaraguádoSul,na
estação ferroviária, Vários são os casos
relatados por cobradores de ônibus,
quefreqüentemente testemunhameste
tipo de roubo que estão acontecendo
nacidade,

Asdenúnciasde roubodebicicletas,
motos e outros bens domésticos,
crescemà sombrado trabalhodapolícia
de Jaraguá do Sul, que é incapaz de
poder atuar com eficácia pela falta de
estrutura. Com a melhoria, prevista
para esta situação, é de esperar que
muitos destes casos' venham a ser

resolvidos, sobpena de seconcluirque
não é a falta de estrutura que impede
a solução desta onda de roubo,

Ivo foi auxiliado por funcionários

do supermercado e assim que deu por
faltado veículo, imediatamenteprestou
queixanadelegaciadepolíciadeJaraguá
do Sul.Com a mesma rapidez foram
comunicadas do roubo a Central da

RádioPatrulhade JaraguádoSul, bem
como aPoíciaRodovi�a Federal, do
postodeGuaramirim.Naqueixa foram
registradostambémoanodefubricação,
1980, e o chassis BA848989, do

mesmo veículo.

Ed. Isabelle
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira

CONSTRUTORA E INCORPORADORA
�ARAGuA LTDA,

Rua Cei. Bernardo Grubba, 246 -Fone (0473) 71-0014 -71-0347

A, qualidade
eb requinte
cio metro
quadrado
meis
económico
de Jaraguá
do Sul.
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Guaramirim - A alegria das

vitórias c a dedicação de atletas e

dirigcntes escondem uma

realidade, as vezes triste do esporte
amador da região. Os clubes que

participam do campeonato da 1;1

Divisão de Amadores dc Jaraguá
do Sul enfrentam verdadeiros

desafios para manter o futebol em
evidência dentro de suas

agremiações. Um desses dramas é

vivido pelo time do Amizade de

Guaramirim. A equipe, muito
embora já tenha conquistado dois
títulos do certame e decidido por
três oportunidades consecutivas
o campeonato, não consegue atrair
um público considerável para
assistir aos jogos em seu estádio.

Alguns dirigentes, que
desembolsam recursos todas as

semanas para cobrir as despesas
inerentes à realização dos jogos,

.
c

sentem-se desmotivados em

manter a sina de 1'01111ar um time

campeão, na medida cm que não

observam uma valorização a todo
este trabalho. Tomando-se por
base a rodada do dia 26, o Amizade
teve uma arrecadação dc Cr$ 600

mil, aproximadamente, para uma

despesa, somente com arbitragem,
de Cr$ 2,450 milhões. !IE não

cobramos nenhum valor fixo na

portaria, apenas pedimos uma

contribuição espontânea dos
torcedores quc comparecem ao

estádio, mas o problema é que
ninguém vem ao estádio",
desabafou um dirigente.

sobreviver 'e manter o time no

campeonato", disse odirigente que
não quer com isso criar atritos,mas
fazerum alerta para o prob lema que
acontece.

Enquanto isso clubes como o

Estrella, que permaneceu afastado
por muitos anos da disputa do

certame, tem uma das melhores

arrecadações, todas as semanas.
Outrosclubes quenão têm amesma

posição dentro do campeonato, tal
qual o time deGuaramirim, sempre
conseguem arrecadar mais do que

gastam.

Para se ter uma idéia, oAmizade,
que segundo o dirigente é o clube
m a menor arrecadação em cada

rodada, já tem posição garantida
nas finais em três categorias:
Aspirante, I aDivisão eSenior,mas
num trabalho pouco reconhecido.

na segunda fase

A partir deste mês as despesas
vão crescer ainda mais e o clube

vive das contribuições de empresas
edopoderpúblico deGuaramirim,
, 'sem os quais não poderíamos

CLASSIFICAÇÃO DA 19 DIVISÃO

Class Eauipe PG J V E O GP GC SG

1° Cruz de Malta 8 4 4 O O 8 3 5
2° Juv�tus 5 4 2 1 1 7 4 3
3° Estrella 5 4 2 1 1 6 � 3·
4°' Amizade 4 4 1 3 O 4 2 2
5° eotaroqo 3 3 1 1 1 4 3 1
6° Guarani 3 4 1 1 2 5 7 -2
7° Malwice 3 4 1 1 2 5 8 -3
8° JoaoPessoa 3 3 1 1 1 4 4 O
9° Alvorada 3 4 1 1 2 4 7 -3
10° Aliança 2 3 1 O 2 3 4 -1
11° Caxias O 3 O O 3 O 5 -5

CLASSIFICAÇÃO DOSASPIRANTES
-

Class Equipe PG J V E O GP GC SG

1° Botafogo 6 3 3 O O 12 4 8
"LV Amizade 6 4 3 O 1 6 2 4
3° Estrella A � 3 O O 4 1 3
4° João Pessoa 5 3 2 1 O 12 2 10
:lV IAlvorada 5 3 2 1 O 9 1 8
6° Aliança 4 4 2 O 2 8 6 2
IV �ruz de M;tlta 4 4 2 O 2 6 7 -1
6U Malwice ,!} 2 4 1 O 3 2 11 -9
1;1- IJuventus 2 4 1 O 3 3 15 -12

1uv Caxias O 3 O O 3 3 9 -6
11° Guarani O 4 O O 4 O 7 -7

em Guaramirim
Guaramirim - Terminou a

primeira fase do campeonato
varzeano de futebol em

Guaramirirn. Oito equipes se

classificaram para a prOX1l11a

etapa de certame que tem

prosseguimento já neste final de

semana, com todos os jogos
acontecendo no estádio municipal
João Butschardt, no sábado e

domingo à tarde, As equipes
classificadas são: Juventude,
Camarões, Avai e Veteranos, que
compõem a chave C; e Caixa
D'Água,BeiraRio,BarroBrancoe
Weg Metalúrgica, que integram a

ChaveD.

O favoritismo recai sobre as

equipes do Caixa D'Água e BalTO

Branco, na Chave D. No grupo C
não há um favoritismo claro entre �
as equipes integrantes.

Neste sábado os jogos iniciam
a partir das l3h30min, reunindo as

equipes do Caixa D'ägua x Weg
Metalúrgica; e em seguida, as

I5h30min, Juventude x Veterano,

Nodomingo, também a tardejogam
Barro Branco x Beira Rio e Avaí x

Camarões, nos mesmos horários.
Os resultados da última rodada da

primeira fase foram os seguintes:
Cruzeirinho 1x 3BeiraRio,Barrinho
3 x 2 Rebas, Caixa D'Água O x O

Veterano, Lá de Cima O x O Avaí,
do Camarões 7 x I Ferroviário, Weg

campeonato os times jogam em Metalúrgica8xOUnião,Esporting
turno único, todos entre si, em O x 3 Juventude eBanoBranco 3 x

cada chave, classificando-se os I Cruzeiro, A partir de agora
esquentam os jogos e as disputas
prometem ser um ótimo atrativo
aos amantes do futebol amador.

Nesta segunda fase

dois primeiros colocados de cada

quadrangular, para disputarem as

semifinais emmelhor de 3 pontos.

1

Ginga Modas
Veste homens emulheres de bom gosto
Rua 11 de Novembro, 406 - Centro

Fone 79-1054

Masaranduba - SC

1Ii.1rI1I.•11__•_III.. II/a',....nr.j"
Doces dietéticos - Doces importados - e grande

variedade de balas, pirulitos, chicletes, chocolates, etc.
A preços especiais para bares, tanchonetes,

bombonieres, etc.
Av. Mal. Deodoro, 1771 - Sala 2 - Fones: (0473) 72-0161. �J)

Jaraguá do Sul - sé 71-4842 r-'

Tpansfopmeoseu BANHEIRO numambiente VJ.P.
Visite a 1/e;41<'gtJ'1t � ZJ� &ZJ� e conheça as melhores

.

�

soluções em revestimentös cerâmicos, metais e louças sanitópias. Solicite um pré-orçamento pelo

telefone: 714411 ouvenhaconhecerpessoalmentenossasinstalações: R. Reinoldo Rau,787
10

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Dúvidas

Picolé define o time
coletivo de hojeno

c'

, ___.0 técnico JoséManuel Ricardo
"Picolé" ,defme só hoje depois de
um coletivo apronto, a equipe que
vai enfrentar o Araranguá no

domingo, na partida de vida ou

morte para o time de Jaraguá do
Sul. Picolé tem uma dúvida na

lateral direitaequerarmaromelhor

grupo para buscar a classificação
ao hexagonal decisivo do

campeonato catarinense.

Picolé não vai contar com os

laterais Gilvan e Luizinho,
suspensos pelo terceiro cartão
amarelo. Ele já definiuo substituto

r

Atacantes estão motivados e prometem gols ���j:a�:�a:���q:

E'der e Ricardo so
...

�utraalaeleaindanãosabeseusa
� Alcir, André Luiz, Flavinho ou

ainda Lívio, que depende de

liberaçãododepartamentomédico.
Sena zagaeledriblaosproblemas,
na linha de frente poder.á contar

com a volta do ponteiro Ricardo,
que cumpriu suspensão

'der e RicardopromeUm golspara domingo

(pensam em vitória
Jaraguá do Sul- Se depender

do artilheiro Éder e do ponta
Ricardo, o Grêmio Esportivo

tJuventus
trará a classificação de

aranguá, no próximo domingo.
s dois estão confiantes no

desempenho da equipe e

prometeram fazer os gols
necessários para isso. Eles
disseram à reportagem do CP

Esporte que Juventus e Araranguá
se equivalem e a vitória não será

'surpresa, ainda mais pela
motivação que instalou-se no João

Marcatto, durante a semana, em
\ tomo deste jogo decisivó.

"Pramim é como se fosse fmal
de Copa do Mundo", declarou

�er, que não tem tido muita sorte
-nos últimos jogos, mas garante
que "se houver penaltis no jogo
não será como aconteceu com a

seleção". Na opinião do jogador,
falta um pouco mais de

tranqüilidade da equipe nas

finalizações, para que os gols
_ nteçam naturalmente.

Já Ricardo disse que o campo
do Grêmio Fronteira oferece
melhores condições para o futebol
técnico e rápido da equipe
juventina "e isso poderá ajudar a
nossa equipe". O contrato de
Ricardo vence neste mês e o seu

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, 'INCORPORADORA OE IMOBILIARIA LTDA.

PROJETOS,CONSTRUÇÃO,OECORAÇÃO,VENOAS OE TERRENQS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau., 541-Fone:72 32 82
- �

'..
_,_

--

passe pertence ao time de Jaraguá
do Sul. Ele disse que gostaria de

permanecer na equipe, mas vai

depender das negociações com a

diretoria do clube.

atuar em seus domínios, ou

procura se retrancar para garantir
o empate. "Nas duas situações
acredito que o Juventus leva

vantagem.EssapressãoqueoABC
pode sofrer de sua torcida, é

positiva para nós", disse.
Um problemaextra-campo que

vem oferecendomilitas críticaspor
parte da torcida é em função de
urna determinação da diretoria do
GrêmioEsportivoJuventus, de que
só entram pelo portão principal do
estádio, em dias de jogo, os

torcedores que sãosóciosdoclube:
os demais têm de entrar por um

portão lateral. Naopiniãode alguns
torcedores isso pode afastar os

mais exigentes do estádio,
causando um esvaziamento .. Com
a palavra a direção do clube.

No caso do centroavante arti
lheiro - Éder jámarcou 16 gols no
campeonato -, a situação não é
diferente. O contrato vence em 31
de agosto e a permanência no clube
também depende das negociações
.e dos interesses para com o

jogador. Mas ambos dizem que a

maior preocupação no momento é

garantir a classificação. /'
O técnicoPicolé, umdospoucos

que não trocou de time no decorrer
do campeonato, acredita que o

Araranguá tem um dilema pela
frente: ou joga pra frente, por

CWIZARD
o A s)I MD

Para quem deseja voar alto
Rua �res. Epitãcio Pessoa, 820

Fone'(0473) 72-3497 -Jguá do Sul

automática.
O treinador do Juventus está

confiante na equipe para
:

esta

partida decisiva e diz que é mais
fácil para o Juventus ganhar do
que o Araranguá.

AssisMareiel
Kretzer

Advogado - OABISC 8643
Av. MaL Deodoro daFOllSeca, 97

EdiflcwDinner, sala 07 - Celúro - FOlie (0473) 71-2735
89251-701- JoraglUÍ doSul-Sonta ClÚlUina
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Matutando
Egon L. JagnGw

Daqui a pouco, só a luz das estrelas
A suspensão da cobrança da Taxa de Iluminação

Pública foi, sem dúvida, uma medida acertada do ponto
de-vista do 'consumidor, de cujo bolso já se retira uma

percentagem muito alta dos seus ganhos em impostos.
Contudo, os reflexos desta suspensão já estão sendo

sentidos em toda parte, da maioria das cidades desta

região, cujos prefeitos alegam não dispor de verbas para
man'ter o serviço e, muito menos, expandi-lo. Há ruas

inteiras às escuras e seus usuár10s emoradores reclamam,
insatisfeitos. É o reve�so da moeda. E, a continuar como
está, vai chegar a hora em que a situação se tornará

insustentável.
Por isso, está na hora de se fazer uma reavaliação, tanto

da taxa que estava sendo cobrada, quanto ao sistema de

iluminação implantado.
A primeira constatação a que se chega é que o sistema

é necessário. Uma rua iluminada oferece segurança ao

usuário e para quem nelamora. Este fato levou amaioria

dos municípios a expandirem a iluminação pública não só
a toda a área urbana, mas também beneficiar a área rural.
E é nesta expansão que aparece também o primeiro

problema, Não foi em bases técnicas que se fez esta

expansão. Mas, muito mais, ela se baseou em favores

políticos. E assim ruas e estradas rurais foram iluminadas

onde, praticamente, não há transeuntes à noite e poucos
moradores. Isto elevou, consideravelmente, o custo por
habitante. E fez com que se exigisse uma taxa percentual
cada vez mais elevada.
Outro problema que surge é quanto à manutenção do

sistema. Quantomaior ele é, tantomais caro se torna a sua

manutenção. Por outro lado, tem-se visto que amanuten

ção não é levada tão a sério, principalmente, no que diz

respeito a lâmpadas que ficam acesas as vinte e quatro
horas do dia. Além de elevar o consumo, reduz o tempo
de vida útil da lâmpada.
Com relação à cobrança da taxa, tem-se que as bases

pata a cobrança da mesma não foram justa�i pois estava
. baseada no consumo dos que usam a energia elétrica em
suas residências e indústrias. Quem consome mais ener

gia, não quer dizer que mais se utiliza da iluminação
pública.
Está na hora deeaveredar o caminho do bom senso. O

consumidor não pode pagar a conta,de cuja elevação ele
não é o culpado. Tampouco osmunicípios tê�condições
de arcar com as despesas sozinhos. Que tal'Jum meio-

-; termo e'uma racionalização do serviço? Senão, daqui-a
pouco as únicas que continuarão brilhando à noite serão

as estrelas!

Pais eprofessores trabalham em mutirão nosfinais de semanapara construção de nova ala da escalo

Neste trabalho a prefeitura está
oferecendo o material de

construção e a administração
técnica ja obra, através do
secretário de Obras e Serviços
Públicos, Afonso Piazera Neto,
enquanto a APP dá amão-de-obra,
com serviços prestados nós finais
de semana. Neste contexto, a

associação contrata um pedreiro e

Pais e professores ajudam na construção.

.Escoía é ampliada
.. �

com parceirizaçao
Jaraguá do Sul- A ampliação

da escola municipal de primeiro
grau "Rodolpho Dornbusch", na
Vila Lalau, esta vivendo a

experiência de parceirização entre
Associação de Pais-e Professores

(APP) e prefeitura municipal. A
obra envolve a construção de uma
nova ala com 592,2 m2 .

Vestibular

dois serventes como profissionais
fixos, garantindo o padrão de

qualidade da obra.

A prefeitura pretende estende
a experiência a. outras obras

congêneres, promovendo a

melhoria das escolas de rede mu

nicipal, de acordo com os projetos
existentes.

ACAFEdi'�gadadosdoexrunedeinverno
Florianópolis - Com 1.049

candidatos para 35 vagas, o curso
. de Odontologia da UNIVALI de

Itajaí novamente foi o curso mais

procurado no Vestibular de
Inverno 93, cujas provas
acontecerão de 19 a 22 de julho
próximo, em todo o estado.

-

Além de Odonto, o curso de
Direito foi muito procurado:
(UNOESC! Campus de Chapecó,
UNIVALI/· Campus de Itajaí e

Biguaçú, FURB! Blumenau e

AQUI VOCÊ ENCONTRA TUDO O QUEI.)RECISA
COM A QUALIDADE QUE VOCÊ ME'AECE

E AS MELHORES CONDiÇÕES DE PAGAMENTO.

.MÓVEIS
• ELETRODOMÉSTICOS·
• BRINQUEDOS
• TECIDOS /CONFECÇÕES

I

.FERRAGENS
• MAT. DE CONSTRUÇÃO
• PNEUS
.DECORAÇÃO

UNlSULICampus deTubarão); da
mesma forma Farmácia e

BioquímicadaUNlVALI/ltajaí teve
uma demanda alta. Este curso está
sendo oferecido pela segunda vez
no Vestibular Estadual Unificado
da ACAFE. .

Na relação total de candidatos!
-vaga (nos 10 cursos mais

procurados), Direito teve a

preferência em 7 deles, ratificando
a procura dos -vestibulares
anteriores neste periodo do ano na

ACAFE.

o curso de Farmácia e

Bioquímica da UNIVALI! Itajaí
apenas consolida sua posição
entre os mais disputados na

ACAFE, pois suas vagas passaram
a seroferecidas a partirdo Vestibu
lar do l° Semestre de 93, quando
também foi muito procurado.

-

-

Um total de 10.185 candidatos

disputam em 93 o Vestibular da

ACAFE, um aumento de 11,85 e

relação à 1992, quandodisputar
8.801 candidatos.

í·HORA DE ABASTECERA CASA
SEM ESVAZIAR O BOLSO.

NOS SUPERMERCADÖS
BREITHAUPT

TODO·S OS DIAS VOCÊ ENCONTRA
PRODUTOS DÉ ÓTIMA QUALIDADE
COM PREÇOS SUPER ESPECIAIS
E EXCELENTE ATENDIMENTO .

VENHA CONFERIR!
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