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Paralelo

Compra (09n) Cr$62.800,00
Venda(09n) Cr$63.600,00
Fonte: HF Assessoria

Turismo

Compra(09n) Cr$62.8oo,00
Venda(0917) Cr$63.3oo,OO
Fonte: RB

Comercial

Compra(09n) Cr$ 58.363,00
Venda. (0917) Cr$58.364,QÖ·
Fonte: BB

TR
09/6a0917 29,40%
10/681017 29,26%
URR
OI17 Cr$32.749,68
Poupança
Indicep/0917 30,0470%
CUS (junho)
Engenheiros...Cr$11.247.715,35
Salário mínimo
Fevereiro. Cr$1.250.7(X),(X)
Março/Abril ü$1.709.4oo,OO
Maio/Junho Cr$3.303.300,OO
,Tulho Cr$4.639.800,OO

Nacional Visa

o único que quanto
mais você usa,
menos anuidade

você paga.

Porte Pag�
DRlSC-ISR
58 -161/81AnoLXXV N° 3.768 e-s 15.000,00Jaraguä do Sul, 9 de julho de 1993

o secretário de educação falou às crianças da escola Jullos Karsten ontem /lt:la manhã, na entrega da ordem de serviço

Verbas da educação Já somam Cr$ 16 bi

Bauer traz recursos
7a edicão

Começahoje
as 10 horas a
feira damalha

para mais 3 escolas Logo mais as 10 horas da ma

nhã será aberta oficialmente a 7u
Feira da Malha de Jaraguá do Sul.
Estarão expondo neste ano 72

empresas de Jaraguá do Sul.
. Joinville, Blumenau e Curitiba.
distribuídos em 108 staudas. A

expectativa da organização é de

que 180 mil pessoas visitem a

feira e sejam comercializados cer
ca de US$ I milhão, até o final da
feira. dia 25. Página '"

o secretário de Educação do

estado, Paulo Roberto Bauer, es
teve ontem em Jaraguá do Sul,
fazendo a entrega de ruais 3 or

deus de serviço, para reforma c

ampliações em escolas da rede

estadual no município. Ao todo
foram mais de 4,6 bilhões de
cruzciros que serão aplicados na

melhoria da rede física.
Bauer declarou que já foram

investidos na região mais de Cr$
16 bilhões em 8 obras em anda
mento e estas 3 novas ordens de

serviço, "além disso outras 3

licitações estão cm andamento e

várias outras estão programa
das". afirmou ele.

o secretário também anun

ciou o repasse através da Ferj, de
Cr$ 1,7 bilhão para a realização
de cursos-de capacitação de pro
fessores. Ele salientou as obras
realizadas em todo o estado du
rante a sua gestão na secretaria.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Barão de Itapocu

,I Confira a história�
HÁ 72ANOS

-Em 1921,noeditorialdaedição Laguna, 7° São Franciscô, 8"
n" IS, do "CORREIO DO POVO", Chapecó, 9"Tijucaseaí APARECIA
saía pe". primeira vez no título, que O DISTRITO DE JARAÖUÁ, com
Venânc,« da Silva Porto era 10.l50habitantes,RendaMunicipal
proprietário e diretor gerente o sr. 32:193$860 e Renda Estadual,
Artur Müller. 49:544$080 - depois aparecendo P.

União,Cruzeiro. Brusque, S. José, S.
- No editorial, como dizíamos, Bento,Mafra,CamposNovos, Tuba-

JARAGUÁMUNICÍPIQ.Contra fa- rão, Palhoça, S. Joaquim,---Orleãs,
tosnloháargwllentos-eramdivul- Araranguá, Camboriú, Curitibanos,
gadosos34municípioscatarinenses, Nova Trento, Paraty, Porto Bello,
em que apareciam em l° lugar Imaruhi, Jaguaruna, Garopaba,
Joinville, 2° Florianópolis, 3° Canoinhas, Campo Alegre e

Blumenau, 4° Itajaí, 5° Lages, 6° . ltaiópolis.
HÁ 70ANOS

- Em 1923 a ponte sobre o Rio osr.FnmciscoFischer.-comerciante
Serro estava em péssimo estado e estabelecido na Praça.
ameaçava ruir e;como se prometia - O "CORREIO IXlPOVO", pu-
construir 3 pontes - lembrava o jor- blicava os seus agentes: HANSA-
nal- que não esquecessem as velhas Guilherme Blunk; BANANAL-
e a do Ria Serro que precisava ser Agostinho" V. do Rosário;
reconstruída. JQINVILLE - Aluando de Oliveira;

SÃO BENTO - Francisco Engel;
- Em lugar dd sr. Leopoldo BLUMENAU-Felipelang;MAFRA

Janssen, que era Intendente e sub- - Reinaldo Burchhardt; TRÊS BAR-

delegado, a. cujo cargo renunciava, RÁS Euclides Guedes:
assumia éste cargo de sub-delegado CANOINHAS- Benjamin Stulzer.

.

.
HÁ50 ANOS'

- Em 1943, JARAGUA DO SUL daspelolnterventorFederal,dr.Nereu
era dotadade novomelhoramento.O Ramos. Comopresidente, o prefeito;
prefeitoTte. LeonidasHerbsterinici- dr. Ary Pereira Oliveira, represen-
ava em fins de junho a construção da tante do mundo oficial, Arnoldo L.
Rodoviária, localizada defronte a gare Schmitt, representante da indústria;
da Estação Ferroviária. atendendo ao WaldemarGrubba, representante do
surto de progresso com os deniais comércio; Artur Müller, secretário e

centros adiantados do estado. MaxMeldola, representantedos ban-
cários. O)

- No dia 20-6-43, o 10 Tcn: - Ericoßruhns.comercianteârua
Leonidas Herbster convocava para CeI. Emflio Jourdan, eracredenciado
os salões do Clube Aimoré, onde era para cobrar anúncios e fazer assina-
aclamada uma sub-comissão· para turas, recebendo também a publica-
colocação de Bonus de Guerra em ção de anúncios, Era o período de
Jaraguá, cumprindo ordens ell�ana- -transição do jornal para Blumenau.

HÁ lOANOS'
- Em 1983, Jaraguá do Sul era prejuizoj.acoberturada.arquibanca-

atingida por UI;} vendaval com a. in- da do Baependí 10i arran�da, en-
tensidade de 62 a 102 quilômetros quanto que no Estádio Mull\cipal de

Massaranduba, o vento destruiu to

talmente a cobertura, além de que
das de ranchos e galpões e até mes

mo residências. Em função desses
acontecimentos a SEMANA DE
JARAGUÁ, comemorativa à funda

ção de Jaraguá do Sul foi em grande
partemodificada, comocancelamen
to de vários eventos, que impossibili
tavam a realização da festa dos 107
anos de fundação de Jaraguá do Sul.

horários, atribuída .ao fenômeno �

uma linha de instabilidade associada

a uma frente fria, produzindo chu
vas, trovoadas fortes, ventos e raja
das, ocasiouando-queda de árvores,
postesda redeelétrica, destelhamento
de casas e prédios, destruição de

lavouras e bananeiras. Destruía, tam
bém, instalações comerciais

(Breithaupt, tinha 12 milhões de

Alta Tecnologia
em, matérias-primas
para .ahmentes

,

,

Fone: (q473) 71-2277 - Jaraguá do Sul- SC
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o pedestre não gosta do ciclista e do

motorista, o ciclista sente-se com primazia
sobre os doisprimeiros. o condutor de veículo
automotor. normalmente. é o culpado - antes

que se prove o contrário. o que opõe-se à
velha regra que todos são inocentes até...

Esta é lei da selva urbana, infelizmente. Os
primeiros veículos, por ordem dos
mandatários e para alertar o povo - que
andava pela rua a pé. no lombo dos animais
ou disputando espaço com eles -. eram

obrigados a ser precedidos por um homem
tocando sineta, nas cidades e lugarejos:
eram vistos como máquinas diabólicas, pois
moviam-se sem o auxílio de cavalos.

,

Os. tempos mudaram. Os pedestres
ganharam calçadas, faixas de segurança e

semáforos para fltravessar as ruas; os carros
as têm cada cada vez melhor pavimentadas.
E os ctclisuis? Na tnviabiltdade de abrirem
se ctclovias por toda a cidade, andam à
\ft�ntade: sobre as calçadas; na contra-

,�corrente do tráfego. quando nas ruas, sem

quaisquer sinalização/ iluminação se à noite.
Nas calçadas, são superiores aos pobres
pedestres; se no leito carroçável. sentem que
os motoristas têm o dever deprotegê-los. Ea

lei? Existe?

Como todo mundo, nasci pedestre, o que:
faço questão de ser quando a distância a ser

percorrida e o tempo para tanto são

compatíveis. Tornei-me ciclista na

adolescência e hoje. pelo acima exposto. SOli
motorista. Em qualquer- circunstância
procuro respeitar as -regras. se não

regulamentadas. no mínimo aquelas ditadas
por uma educação citadina regular. E os

outros?
Fez questão o nosso. leitor, Sr. Miguel

José Teixeira. âe enviar recorte do jornal
Diário Catarinense de- 6 p.p.. cujo título
"Ónibusmala ciclista em Blumenau - Impacto
[atai" dá-nos o "mote" para este edttorial.
No corpo da matéria, a explicação: "Ele (o
ciclista) bateu com o guidão da bicicleta em �

um pedestre. que o empurrou. Ao desviar

paraomeiodarua·�·foicolhidopelocoletivp. "

Que esta trágica noticia sirva de lição aos1nossos Legislattvo. Executivo e Judiciário

para que se exerça vigilância sobre as

bicicletas - licenciamento? -; luzes nas

I mesmas, tráfego na rua, obedecendo a mã«
de direção e os sinais convencionais de
trânsito.

O argumento de que Jaraguá do Sul tem
tantas bicicletas, o transporte urbano é

sofrível, etc -. só corrobora a idéia de que os

ciclistas têm que ser legislados, vigiados e -

sepreciso - punidos, para que nãopaguem o

descaso das autoridades' com o bem mais I

precioso do ser humano: a Vida.

Expressões .. comparacões e referências

Umasemelhança curiosa
POT José ,Castilho Pinto

Tratando de interesses

particulares estive afastado desta
cidade duránte tlinta e sete dias, e
vai daí a razão da ausênciadaminha
coluna semanal ne órgão de

imprensa que é o CORREIO DO
POVO.

entrecho a extinção do Sol e da
Terra. E para minha curiosidade, a
seção "Cosmologia", na página 6
do Suplemento Especial do jomal
"O Estado de S. Paulo", de 6 de

junho último, trata damorte doSol
daqui hã cinco bilhões de anos e

também do choque da nossa

galáxia (Via-Láctea) com a

galáxia Andrômeda, colisão' que
se dará a uma velocidade de 280
km/s, ou seja, amais de ummilhão
de quilômetros por hora, dando
lugar a pergunta se após o

entrechoque cateclísmioç dessas
duas galáxias aindaexistirá alguma
Coisa, alguém, algum ser vivente
no outrora planeta Tein.

Poís é, meus leitores, a

semelhança-curiosa do-tema e de

celtas expressões, comparaçoes e

referências como anos-luz,
velocidade, distâncias, tempo,
medidas, espaço eoutras grandezas
cósmicas publicadas na sexta

página do Suplemento Especial do
jomal "O Estado de S. Paulo" de 6/
6/93, com o contido nos dois
contos supracitados que escrevi
na década de 70, faz de mim uma

pessoa jubilosa não pelo possível
e trágico destino do astro Sol e do

planeia Terra que todos
desfrutamos, mas sim pela simili-

. tude, repito, da temática usada nos
dois casos, isto é, na seção
"Cosmologia" "do Suplemento Es
pecial do conceituado jornal
paulista-enos dois contos deminha
autoria acima citados.

Mas agora,jáde volta aospagos
jaraguaenses, estou fazendo
presença neste jornal para dizer
que dos numerosos contos que
tenho escrito e foram divulgados
pela imprensa, vinte e dois estão
enfeixados no meu livro "Da Terra
e do Cosmos" que lancei em 1977,

- sendo que dois desses contos
intitulados, respectivamente, de

"Explosão eDésintegração do Sol"
e liAMorte do.Planeta" têm como-

}
CORREIO DO POVO
Fundadoem10 demaio 1919-DiretorGeral: EugênioVictorSchmöckel, Jorn.ORT/SC729. Dir. Ernpr. n020-Diretor
Administrativo: Francisco Alves - RepórterRegional: Marcial Murara - Repórter: Yvone A. S. Gonçalves (ORTISC
219) - R�ação, administração e publicidade: Av. Mal Deodoro, 122, 1" andar- CEP 89251-700/Caixa PostaI19-
CEP89251 - 970 -Jaraguá doSul- Fone (0473) 72-3363 Fax: (0473) 71-0091 - SucursalRegionalGuaramirim: Rua
Joäo Butschardt, n" 67 - Fone:' ?J.0608 - Diagramação: Jaime de Borbá ORT/SC 32 - Composição: Darion
D�leVerson • Adriano Trentini e Irma P�reira - Arte final: Arialv.es Laus - Fotolitos: Cesar Junkes -

Impressão: Jornal de Santa Catarina. Associado aAdjo�ie AbraJori. Os artígos assinados näo reHetem a opiniao do
jornal. Circula na microrregiao da .Amvali e em mais 93 cidades do Estado, Pais e Exterior.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



:-s�. '" >."� �._::"o, -�-"",_;.;;;: \. .-1,.'" �"\. �-� ..

"MatlJtandô
Egon L. Jagnow

A justiça é cega, as leis não

Algo que revoltou a opiniãopública e de cujo assunto'osmais
sensatos nein querem mais ouvirfalar é o caso-Ptl. Contudo, os

acontecimentos dos últimosdias estão deixando adesnudo todo
um esquema que serve de refiígio a estes tais "ladrões com

gravata". E. se a opinião pública já estava revoltada antes. o

estámuito mais com os últimos acontecimentos.
Diz-se que ajustiça é cega. Ou seja.elajulga retamente, não

se importando quem seja. Até concordo. Mas o que acontece é

'" ,que as leis destepaís não são cegas. Istofaz com que o "ladrão
• de galinha" váparar na cadeia. sem direito a nada, enquanto

.

aquele que lesouem bilhões de cruzeiros os cofrespúblicos da
nação, que jogou sujo e exerceu tráfego de influencia para

.en�ficiar a si e seus lacaios, anda às soltas e rindo à toa. E.

quando é expedido um mandado de prisão contra ele. recebe
cobertura eproteção até de autoridades estaduais que colocam
à sua disposição até um aparato policial. Além de fazer
inúmeras exigênciaspara se entregar.

O caso PC é a comprovação daminha afirmação acima. Há
dois pesos e duas medidas. As It!is deste país não são justas e

favorecem os grandescorruptos.
Não estou preocúpado com aprisão ou não de PC somente.

Este é apenas um entre centenas emilhares iguais a este. E, ao .

que tudo leva a crer, os executores de hoje podem ser os

executados amanhã.

•. O que mepreocupa é a inoperância da lei, a ineficiência das
forças de proteção social, e o uso das mesmaspara aproteção
dos contraventores (e isto sem escrúpulo, nein remorso). e a

conseqüente impunidade quegera. O que, porsua vez, incentiva

corrupção nas suas mais variadasformas.
Ficacadavezmaisclaro quemudanças radicaissãonecessárias.

Isto se quisermos que estepaís continue empé .. Talvez os "ventos
de viração"estejam começando asoprar.Istoporque a opinião
pública, depois de décadas. estácomeçando asaberquem é quem
e quem faz o que. Acho que vai sobrarparamuita gente "boa"
E se o povo brasileiro souber aproveitar a oportunidade para
limpar a roça. talvez dias melhores virão. Agora, mais do que
nunca. temos esta oportunidade. É não desperdiçar.

I .
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Bauer traz recursos

paramais3escolas �

JaraguádoSul
- o Secretário da

Educação do
Estado de Santa
Catarina. Paulo
Roberto Bauer,
esteve ontem em Jaraguá do Sul

pa ra a entrega demais 3 ordens de
serviço referentes a obrasque serão
realizadas em escolas do

município. Agora já é oito o

número de escolas beneficiadas
com reCUrM)S estaduais. só em

Jaraguá do Sul. O Secretário
informou que já investiu, en

, valores contratuais, mais de Cr$
16 bilhões em reformas.
ampliações e outros

melhoramentos na rede física da
rede estadual de ensino de toda a

Foto: Sidney leandro

I

I�

região da Amvali.
Paulo Bauer concedeu entrevísta à imprensa regional

As escolas beneficiadas com as

ordensdeserviçoentreguesontem. bilhões -, para a construção de
são: Escola Básica Július Karsten mais duas salas e dependências
- Cr$ 3 bilhões -, para obras de sanitárias. .

reforma total, pavimentação do Bauerafirmouque. alémdestas
pátio, construção de quadra de 3, outras escolas têm licitação já
esportes e refeitório. Esta obra programada. sendo que mais três
tem prazo de 4 meses para estão com o, processo em

conclusão; Escola Básica José andamento.' 'Nosso objetivo é
Duarte Magalhães Cr$ recuperar toda a rede fisica das
291.813.500,00-. paraconclusão escolas", disse ele. O secretário
das obras de reforma das informou também que serão
instalações sanitárias e colocação liberados, através da Ferj, Cr$ L7
de piso. e Colégio Estadual bilhão para a realizaçãodecursos
Euclides da Cunha - Cr$ 1.3 ' de capacitação de professores das

CENTRO COMERCIAL BLUMENALJ
ESTE LUGAR É SEU

pOl' um r'reço abaixo de uma luva comercial, você compra
a sua loja e já começa a faturar no comecinho de 94

•• ·•••••• iIr /1 ;;.; •••••··.I;·•• ····· .. ·•··•· •• ;3}i •.••••• (ii

•

Vendas exclusivas pl Iaraguá do Sul, Joinville e Micró-região'

..
ENGETEC

\:I

ENGETEC
IMOBILIÁRIA· ENG. CIVil

-Ó:

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 285
Fpne (0473) 72-2679 e 72-3139'

"

CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul"
.

9 de julho de 1993

redes municipal e estadual de
ensino: "todos os professores
voltarãoaos.bancos escolares para
uma reciclagem".

PauloBauerdeclarouquedesde
o início de sua gestão, como

secretário da educação. já foram
construídas mais de 700 salas de
aúla e a intenção é construiroutras
700 até o final do ano; foram
reformadas 370 unidades escolares
e existem 270 obras em lugares
diferentes, envolvendo as L 100
escolas da rede estadual.

.:\ç;'\O\·tnt�(\"
.

(\l' ;nlue<:'
_ Cl <\\)\oc,(� rb.''"0' EngenhariaeConstni<;ão
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fconômicas
Brazlatina

GastosPúblicos: CMNaprovaaperto
o Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso.

conseguiu a aprovação de regras rigorosas de controle 'dos
bancos estaduais e federais. Fazendo isto ele está cumprindo
umadaspromessasquefozao anunciarseuplano de estabilização
há mais de vinte dias.
Naprimeira reunião doConselhoMonetárioNacional (CMN).

presididapeloMinistro.ficouacertadopor, resolução aprovada,
que os bancos oficiais estãoproibidosde conceder empréstimos
aos governos de seus estados ou a companhias controladaspor
eles. Caso osdirigentes dessesbancosdescumprirem essanorma.

será aplicada a "Lei do Colarinho Branco", Lei n" 7.492. Eles

ficam sujeitos áprisão de dois a seis anos e outraspenalidades.
Outramedida importante é dirigida aosgovernosestaduais e

prefeituras que, usando de seuprestígio político, recebiam da
União asfamosasAntecipaçõesOrçamentárias (ARO),paraser
descontado mais tarde nas liberações de impostos. Com esta

nova medida ficam coibidas estas falcatruas.

Empréstimos no exterior
Agora aumentou de cincopara oito anos oprazo mínimo de

empréstimos captados no exterior com direito à isenção fiscal.
Estamedida baixadapelo governo tem o objetivo de reduzir o

fluxo de ingresso de capital externo no país. A regra já valia

para titulos lançados por empresas brasileiras no mercado
tntemocional:

Kaiser Bock p

A cervejaavermelhadadaCoca-Cola, aKaiserBock, lançada
no final de maio, vendeu tanto que surpreendeu os próprios
executivosda empresa. Com o apelo de seruma cervejaprópria
para o inverno, elaficou restrita aos estados dó sul. sudeste e

centro-oeste comprodução até ofinalde agosto, quando acaba
o inverno . .4 empresaprevia encerrar as vendas em 35milhões
de litros, masnum únicomês avermelhinhavendeuo equivalente
a 17milhões de litros.

"-

Crescimento industrial
A indústria brasileira deve encerrar o semestre com um

crescimento de J5%em relação aomesmoperíodo do ano de 92,n

estimativa daFederação das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp). Noperíodo de janeiro àmaio o aumento daprodução
foi de 16,1% comparando com o anopassado. AMo Lorenzetti,
diretor do Departamento de Economia da Fiesp, diz que o PIB
industrtalpaulistasô não aumentarápor causa da interrupção
do ritmo de crescimento observado entre janeiro e abril deste

ano.

Massaranduba

Auto

Peças

Revendedor ;"j
Yammar

Rua 11 deNovembro,716 -Fone 79-1277
Mas�randuba-SC

ordem de Cr$ 6,5 bilhões.
Uma grande estrutura foi criada

para auxiliar e assistir tanto aos

visitantes quanto expositores e

pessoas que deverão estar ligadas
diretamente à promoção. Na parte
externa dos pavilhões vão

funcionar dois restaurantes, um

servindo pratos típicos e outro

carnes, Também foi montada uma

choperia que servirá petiscos de
frutos do mar. Para os expositores
quecomercializarão seus produtos,
estará funcionando um serviço de

consulta de cheques, para aqueles
emitidos nas compras. Outro

serviço à disposição das pessoas
seráprestadopelaCaixaEconômica
Federal, que manterá uma mini

agêncianopavilhão deexposições,
com os serviços bancários básicos.

JaraguádoSul
- Logo mais as 10
horas acontece a

abertura da T" Feira
da Malha de l@eÂl

Previsão de faturamentoé dê-U'S$\i1' mi

Começa logo mais U"

7ª Peira da Malha

Jaraguá do Sul.no
Parque de Exposições "Ministro
João Cleófas ". Setenta e duas

empresas de Jaraguá do Sul,
Joinville, Blumenau e Curitiba vão

expor e comercializar as suas

confecções, durante os 1 7 dias da
feira..

De acordo coma organização,
estão sendo esperadas cerca de
180 mil visitantes que deverão

�,,--proporcionarumvolumede vendas
em tomo de US$ 1 milhão. Foram
comercializados 108 stands que

correspondem a um investimento,
por parte dos empresários, da

O Secretário de Indústria,
Comércio e Turismo de Jaraguá do
Sul, Gilmar Moretti, garante que
esta já é amaior feira da malha, até
pelo maior número de stands e

toda a infraestrutura montada em

temo da promoção. Ele informou
ainda que já está programada para
a primeira quinzena de agosto urna
reunião de avaliação entre os

promotoresdafeira, comoobjetivo
de incrementar a promoção.

"Também deveremos realizai
no mesmo período um seminário
entreosempresários do ramo têxtil,
para se discutir a situação do
mercado e elaborar uma estratégia
de ação, visando estimular esta

atividade econômica, importante,
de nossa cidade", declarou
Moretti.

Ed.. Isabelle
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira

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

garantido pela CEF em

até 20 anos

*Poupança
superfacilitada pela
Construtora&

IncorporadoraJaraguá

CONSTRUTORA E INCORPORADORA
�ARAGUA lTOA.

Apartamentos comentrada + financiamento

A
. qualidade

.

_

é b requinte
dometro
quadrado
mais
econômico
de Jaraguá
do Sul.

..
.
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"AREALIDADEDOSBAIRROS"
r

Textos e Fotos: Udo Leal

Deixandoa
rodovia de u-

����.
gação com

.'1 Guaramirim,
contornando
uma rótula, nos encaminharemos
para Schroeder. Imediatamente

depoisda referida rótula, nos de
paramos com a Vila Vieira, que
em sua extensão se liga aoBairro

JoãoPessoa, uma comunidadebas
tante antiga, talvez uma das pri
meiras de Jaraguá do Sul, situada
às margens do Rio Itapocuzinho,
que separa Jaraguá dosmunicípi
os de Schroeder e Guaramirim.
-

UMASFALTOEM
PÉSSIMO ESTADO

dual, ligando Jaraguál Schroeder
erecebendouma camada asfáltica,
mas não de boa qualidade, o que
em pouco tempo colocou a rodo
via em péssimas condições de

trafegabilidade.
Segundo o que conseguimos

apurar, dizem queela vaireceber
um novo recapeamento asfáltico,
acrescentando inclusive um bom
acostamento em toda a sua exten

são, pois hoje ele é apenas parcial
e intransitável emmuitos trechos.

se queixaram da ausência de um
bomacostamento na rodovia, uma
vez que as escolasMunicipal Pro-
fessor João Wagner e a Estadual
Alvino Tribcss localizam-se bem
no começo da vila/nas proximi-
dades da rótula. obrigando as'

crianças. em sua maioria, a uma

longa caminhada pelo acostamen-
to da pista asfáltica. Como tal
acostamento não é constante, in

terrompendo-se em alguns tre-

chos, a caminhada tem que ser

feita às vezes por sobre a pista de
rolamento, colocando em perigo
pedestres e ciclistas.

AFALTADO
ACOSTAMENTO

Estivemos em contato com di-
A antiga ruamunicipal n° 60 I versas pessoas residentes em Vila

transformou-se em estrada esta- Vieira e todos, indistintamente,

'- .....
'"

o

que. se façam lombadas sobre a abusosdevelocidadedosveículos
rodovia, para que se coíbam os em trânsito.

A maioria das pessoas entre-
vistadas também está de acordo Mais Informaçõee nas págs. 6, 7 e 8

RuaReinoldoRau,632
Fone: 72·1599

Lidemar Comércio de
Madeiras Ltda
Anexo ao Posto Barricão

Q Madeiras a pronta entrega.
AlinhamentoetabuadasdiretodoMatoGrosso,daqualidade:
Itaúba - Angelim -Peroba - Grápia - Cerejeira - Cachilhos -

�

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

GARANTA A PESSOA CERTA NA FUNÇÃO CERTA·
O Profissional.· que sua empresa precisa..

..:
<

,
Com a seleção :mai's Profissional. "'"

Marque uma visita da HUMANA.
Tercelrlzação exige respons8,bll1dade. E a melhor tecnologia.

HUMANA ASSESSORIA EM RH
R. Henrique Sohn, sinti
Próximo 80 Doerlng

,.' � ...�" ,.��Eg",!J>Q4Jjln��ll� �� �l
,
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íN�ece'ssTdacfe-s-äfet��m�qu-a1icfäde de vida,
Moradores· 'da Vila
Vieira . reivindicam:

maioria das quais desenvolvendo
suas atividades profissionais nas

indústrias da rua Joinville. vilas

Baependi e Lalau. Assim. Vila
Vieira caracteriza-se como um

bairro nitidamente residencial,
com pouco comércio e apenas
uma indústria de destaque, a Luiz
Kienen Bebidas. O bairro está
servido por uma creche munici

pal, que é bastante freqüentada
por crianças cujos pais trabalham

Cerca de 80% da população fora do lar. As escolas também são

masculina deVila Vieira é operá�bastante concorridas, dado ao ele
ria e talvez moais 50% da popula- vado número de crianças que a

ção feminina também o seja. a vila possui.

também não conta com um telefo
ne público (orelhão), outro me

lhoramento que seria bastante ne
cessário. UmPostodos Correios é

Alémdone-
cessárioacosta
mento e das
lombadas na

pista asfáltica.
os moradores
,da Vila Vieira se queixam de ou
tros pormenores, que em muito
melhorariam o bem-estar da po
pulação local.

Vila Vieira nãopossui umPos
to de Saúde. tendo a população
que deslocar-se até Vila Lalau

para poder contar com os benefi
cios desse organismo tão impor
tante numa comunidade. A vila

outra necessidade paraVila Vieira
e uma das reivindicações bastante
mencionada pelos seus morado-

Gllmar e Elizete com o pequenoMaximiliano

"FALTA UNIÃO", DIZ OD/AIRres.

/' VILA VIEIRA É
FORÇA OPERÁRIA

Odair da Silva, funcionário
da Indústrias Reunidas e antigo
morador de Vila Vieira, está há
sete anos como presidente da

Associação dos Moradores do
bairro. É um trabalhador incan
sável, mas acha que poderia con
seguirmuitomais para beneficio
da comunidade. O que dificulta
um pouco osobjetivos da própria
associação é âfalta de união dos
moradores da vila, considera
Odair. Queixa-seque são poucos
aqueles que pegam junto e firme

para que se alcancem as metas

almejadas. Mas. Odair não es

.morece nem perde a esperança.
Acha que haverá uma:

conscientização da população em
torno da entidade que, assim,
poderá aos poucos ir mostrando
a força que realmentepossui para
atingir os seus fins.

Odair, presidente daAMW
, ,

Maximiliano, gostam muito de

Vila Vieira, mas sentem e não

escondem que falta muita coisa

pára que o bairro se torne Ul11í}
comunidade realmente agradá I

vel de se viver. Esperam que as

autoridades municipais olhem
mais e melhor pelo bairro e fa

çam mais coisas em beneficio da
comunidade local.

Outraspessoascomquem con

versamos também são damesma
, opinião e muito esperam da Ad

ministração.Vasel / Günther em
beneficio de Vila Vieira.

OPINIÕES
Gilmar e Elizete Rebelatto,

um jovem casal que possui a

Mercearia do, Gaúcho, pais do
pequeno e irrequieto

CWIZARD
I
I

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE VILA VIEIRA

É, sem dúvida, omaior desta
que do bairro, na qualidade de

empreendimento essencialmen
tecomunitário.Em sua sede pró
pria a associaçãoconta com área

ampla, ondeabriga umcampo de
futebol de areia, com boa ilumi
nação para jogos noturnos. São
12 holofotes sustentados por 4

<,
postes de concreto. O campo é

inteiramente circundado por
alambrado de 8 m de altura e

acimadeste, cobI'Í@dotodoocam
po, uma rede que, fechando in
teiramente a área, impede que a
bola possa sair dali, evitando
prejuízos sobre telhados das ca
sas vizinhas. Ao lado do campo,
uma pequena cantina que a asso
ciação pretende ampliar, inclu-

sive com a construção de um

segundo piso. O espaço além de
uma das cabeceiras do campo é

ocupado por um parque infantil
com brinquedos como.balanços,
gangorras e outros. Tais brin

quedos, entretanto, precisampas
sar por reformas, pois não se

encontram emperfeito estado de
uso.

s )o AI Mo

Para, quem deseja voar alto
Rua Preso Epitácio Pessoa, 820

Fone (0473) 72-3497 -Jguá do Sul

Dr. Edson Carlos
SchulzBeí;.e eio LGneJaes

Todos os tipos de lanches. As sexta-feiraS costda
no tambor.

Sábados diversos tipos depratos.
RuaAraquari cl rua JoséThe'odoro Ribeiro (ao lado do

ColégioHolandoM.Gonçalves), IIhadaFigueira.

Vídeo Endoscopia Digestiva (estômago e

intestinos)
Ultrassonografia Geral (ecografia)

Gastroenterologia
Rua Jorge Czerniewicz, 84 Fone 72-1109

Convênio com Unimed - Banco do Brasil - CEF -

IPESC,

Embrel'e!!!'
.� 'tI,_ h�,:! f;>·':\;4.Q'lt"t>_ �1;"!'" 1'·�")K.���\r, ,,,� ...... ,q,��.'��."'"

.

".\"),1,", ..6i"<···�,·... y .... , ........�F .'..... --t;.... -:-» .... ':-"?" :"'. "'�"'I, " ..... ···t· �- ,�,.....� ,J ",'1 I" ,.1tI:'t-1"?�
.'t>.J J:li';,;(::,a d� �ul �

.
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Limpac
Limpeza e

conservação Ltda.
- Serviços de zeladoria
(escr:itórios, fábricas,

bancos, lojas, jardins, etc.)
O serviço qlte para sita

organizaçãoélncõmodo.é
nossa especialização.
Consulte-nos sem

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

ALUGA.oSE
Aluga-se vestidos de noíva e roupas
para testemunhàs - TratarRuaMajor
JúlioFerreira?28Vila lalau 72-11 02.

Corcelll
Vendoou troco, ano80, ótimoestado.
Tratar na rua João Planinscheck,
1·005.

Chevette
Vende-se Hatch ano 82. Tratar 72-
1875.

Opala
Vende-se, aao 72. Tratar 71-4535.

Variant 73
Vende-se. Vende também lojao de

roupas usadas. Tratar 72-0224.

Fiat 82
Vende-se. Tratar 72-0803.

Belina Loo
Vende-se, ano79,5marchas. Tratat
na avo Mal. Deodorc, 1014.

Vende-se
Lada91, CheVéttel36e Go181. Tratar
72·2847.

'.

Corcelll

Vende-se, branco. Fone 71-6642.

Brasília 76

Vende-se, azul, original. Tratar na
rua Joäo Manuel L. Braga, 3" casa
lado direito.

Goi CL
.

Vende-se Ok, branco. Tratar 71-
2575.

Belina 76

Vende-se, em perfeitoestado. Tratar
na rua Bernardo Dornbusch,
'Radiadores GB.

Fiat 78
Vende-se, em bom estado. Tratar
na Verdureira A Preferida -

Guaramirim.

MU83
Vende-se. Tratar na- rua José

Emmendoerfer, 594 - Vila Lenzi.

Compra-se
Lambreta. Tratar no Bar do Lopes.
rua José Emmendoerfer, 594 - Vila

, Lenz�.

p---------.

:FarmáciaKury:-
I Plantão: sábados, I
I domigos e feriados, I
I das 07 :00 ás 23 :00 hs I
I \ *Aluga-se I
I nebulizador l-
I

Av. Mal. Deororo, I
I

364-Füne72'=2047
I

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

Corcelll
Vende-se, é!no 83, branco,em ótimo
estada. Tratar na rua José Theodora

Ribeiro, 4359.

,Opala Comodoro
Vende-se, porCr$95milhões. Tratar
72-1003 Simone.

Vende-se

Capacete de moto, por Cr$
1.800.000,00. Tratar 72-0334.

Belinall
Vende-se ano ,135, em ótimo estado
ou troca-se porcarro demenor valor.
Tratar 72-01362 cl Elisete.

Fusca
Vende-se, ano 81, em bom estado.�
Tratar 71-9009.

Fial147
Vende-se, ano 84, por Cr$ 110
milhões. Tratarna rua FelipeSchmidt,
79 - centro:

Goi CL

Vende-se, ano 89, branco, em ótimo
estada. Tratar fone 71.2955.

Jeep
Vende-se, ano 57, cl 4 eíli!ldros,
totalmenteorigiriál.Tratar(0473) 79-
1054, cl Gilberto.

Compro
Carro no valor entre Cr$ 85 milhOes.
Preferência por Fusca, Brasília ou

Chevette. Tratar fone 71-0964 cl
Irineu'ou ..!air, às 17:30 hs.

Jogo de rodas
Para Santana GLS cl pneus. Tratar
71-3034.

p c.c ..

: Resíduo Têxtil f
I Compra e Vende

' I
I Qualquer tipo, .tamanho e qualidade. I
I / .

, .

. I
I Inclusive resíduo de overloek I
I' IJ. MenelLtãã.

II Fone - (0-'73) 71-5964 Bairro- Nereu.Ramos
. :

. Jaraguá dó Sul. - SC
'.

'

'. .

�.. � p._.��._.�

Brasília 77

Vende-se,
.

branca, Vende-se
também Fusca 74. Tratar fone 71-

9909.

Fiat 82
Vende-se. Tratar fone 72-0803.

Vende-se
F-1ooo de fibra. Tratar 73-0759.

RX-125
Vende-se, ano82, porCr$40milhOes
eOpala,75 2pts, porCr$80 milhOes.
Tratar 71-4198 cl Chico.

Corcell76
Vende-se, por 85 milhões. Tratar na
rua Reinaldo Rau, 470. Fone 72-
3317.

Belina
Vende-se, ano 83, por Cr$ 210

. milhões ou troca-se por carro de
menor valor. Tral�r fone 72-1362.

Del Re} Ghia
Compra-se, de 89 a 91. Tratar 72-
1548 cl Leonora.

Corcel
Compfª-se, até o ano de 77. Tratar
no loteamentoVerbinen, 366-estrada
nova, falar cl Alemao.

Corcelll
Vende-se ou troca-se, cor marrom,
por Cr$ 100 milhOes e assumir + 10

parcelasde financiamento. Tratar72-
1880.

MotoAgrale
Vel'lde-se.Agrale30.0, 91, vermelha,
ótimo estado. Tratar 76-3039.

Fiat 147
Vende-se, ano84. Tratar na rua Felipe
Schmidt, 79, por Cr$ 120 milhOes.

Chevettel 77
Vende-se, vermelho, POr. Cr$ 75
milhões. Tratar na Dpaschoal cl
Rogério.

:L���i��:
:+"/el�i:lbli6rifé.
Enceradeira
Vende-se Walitta, Tratar 76-8421.

Geladeira
Vende-se Duplexou trocopofmenor.
Tratar 72-3932.

Freezers
Vende-se dois, Iratar 72-1210,'

Videocassete
Vende-se ,3 cabeças � uma tv p&b.
Tratar na rua José Emmendörfer,
594,

Lavaroupàs ,

Vende-se, Brasternp, secadera e um
berço. Tratar na rua Bernardo

Dornbusch, 1291, em frente Posto

Vargas.

COIlREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 9 de julho d� 1993
.,;: .... )�� 1."""�4J>\. �i.- .. (""; � �-h .. .J � .i:' _.J ..... .t..��, ..J'.l :1.....;._ ...... � �>I-:..,J ... "C.... -·r

SÓJORNAIS
As%inatur�s 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
•

•

•

•

: Aberto das 8 às 21 horas

: .
Sábado até as 18 horas :

• Fone 72-0170 •

: Av. Mal Deodoro, 852 :
Geladeira
Vende-se Brastemp 3201 e vendo

1 Turuna 82/83. Tratar em Três Rios
do Norte, rua Itapocu-Hansa, 4890.

Máquina de tricô

Vende-se, tricOindustrial. Tratar72-
3085.

Videocassete

Compro. Tratar 72-1690.

Compro
Máquina de cobertura. Tratar 72-
3076.

• •

; Fogäo
�ende-se, 6 bocas, amar�lo. Tratàr

.. 72-.1115.

Freézer
Vende-se (hor.), 22011. Tratar 71-
7953.

Compro
Compressor de ar. Tratar 72-0941.

Vende-se

Máquina interloque Rimoldi. Tratar
71-3742.

Compro
Máquina overloque. Tratar 72-3832.

Fax "

Vende-se Toshiba. Tratar 72-1790.

Vende-se
Sam para propaganda volante,
completo, porCr$ 25milhOes. 'Tratar
73-06731 Juventino.

•••••••••••••••••

Compra-se
Máquina overloque. Tratar 72-3832.

Vende-se
Consórcio de geladeira !ie 280 It

Consul. Tratar 71-0662 cl Andreia.

Serra circular
Vende-se. Tratar na rua Frederich
W. Sonnenhohl, em frente ao nO 782
cl Adélio.

Geladeira
Vende-se Climax Luxo 23Ó1t. Valor
Cr$ 5 milhOes. Tratar 71-1921 cl

I;stênio.
'

Videocassete
Vende-se Panasonic J-33; por Cr$
15milhOeS. Tratar71-5098,c/Edson.

Overloque
Vende-se,5.500pontos,porCR$25
milhOes. Tratar 72-2923.

Freezer

Vende-se, de 240lt (hor.), por Cr$
8.500.000,00 : uma secadora MOlier

automática, por Cr$ 3:500.000,00 e

um aspirador de pó, por Cr$ 5

milhões. Tratar no Clube dos

Viajantes.

Compra-se
Máquina.de costura. Tratar71-3843.
cl Eliane.

Vende-se
Balcao frigorffico, porCr$35milhões

Compra-se
.

Balança eletrônica que pese e tire o
valor em etiquetas. Tratar na rua

Angelo Rubini, 274 cl Marli.

Freezer
Vende-se Prosdócimo 130 It, por
CR$ 13 milhões. Tratar 71-4365 cl
Taviane.

Microondas
Vende-se fornomédio, por US$ 320.
Tratar 71-4831, cl eliseu.

-Freezer
Vende-se, 2201t, Consul. Tratar 71,::;
2238, cl Ligia.

Vende-se
Cilindro pl mässa de pastel e päo, .

por Cr$ 45 milhOes e um reboque
paracarro, porCr$15milhOes. Tratar
72-2735 cl Djalmã.

Compra-se
Uma balança eletrônica e um com

pressor de armédio. Tratar 87�1237
cl Claus (Pomeffde).
Videogame
Vende-se Game Dactarcl 2 controle
novos e 4 fitas, por Cr$ 1 rniíhäo.
Tratar 79-0147.

Vende-se

Máquina de costura de cobertura
Rimoldi. Tratar 76-2791 .

. Casa Própria.
-

.

"qUira suacasa própria CO� prestações
a partir de Cr$ 3.565.000,00. Melhores
intormaçôes pelo fone. (0474) 22-6725.
Plantão exclusivo aos domingos.

2-1
Ji

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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iFermécie :

Müller
•

A vista J ()% de desconto.
•

Oll cheque pura J 5 dias •

com preço normal :
Rua Reino/do Rau, 243 •

•

Fone: 72-3333
••••••••••••••••

Vende-se
Balcäo frigorlfico e Fusca 76. Tratar
76-3968, cl Hel'!lna.

Vende-se

Chapa pl fazer lanches euma estufa.
Tratar na lanchonete Jaqueline, na
entrada da Tifa dos Pereira.

Freezers
Vende-se dois. Tratar 72-1210, cl
PatrIcia.

Betoneira
Vende-se, de 320 It, por CR$ 14
milhões.Tratar71-1932ciAlexandre.

Videogame
Vende-se Mega Óríve cl 1
controle. ValorUS$ '120. Tratar
na Collor Tintas, na rua'

Reinoldo Rau.

Videocassete
Vende-se Toshiba 4 i::abeças, cl 2
meses de uso. Tratar 70728.

Vende-se
Rádio e enceradeira, usados em

perfeitoestado. Tratarfon4;!72-0568.

Apartamento
Vende-seemUbatuba,cl86m. Tratar
fone 72-3616 cl Luis.

Aluga-se
Meia água em Três Rios do Norte,
por 1/2 saláriomInimo. Tratar na Vila
Rau, nO 1364.

BARBADA
Vende-se Lanchonete e petisqueira
na Figueira. Tratar na rua José T.
Ribeiro, 467.

Terreno
Vende-se na Barra do Rio Cerro,
próx. ao Botaf09o. Tratar 72-0801.

Precisa-se
Casa para alugar. Tratar 72-3219.

•

-

Ter-renõ
- - --�_..-' --- .•----

Vende-se, a 50m do calçamento, na
rua 28 de Agosto. Tratar 73-C\:'102. -r-;;;;--;;::-;-r

��'

Barra Stil' ImõvéisItda
'_

i

'1/'1C> -v«ZI!ß. 1 Vende -

I.._.,
,

1 �20.000m' rua Padre Aluizio. na frente do Noviciado c/1 OOms. de frente e distante 9OOms.

1 /J - - _ J. - .._ 1 da R. Ângelo Rubin;'

�� Chácara c/SO.OOOm' na estrada Garibaldi. distante 12Km do centro.

I 1 Chácara c/ec.OOOm'na Barra do Rio Cerro.

1 d. d. fi
2 terrenos cada c/ 396.00m'. lateral da R. Walter Marquardt

1 .oca ora e itas e games 1 Terreno excelente c/479.25m' todo murado. lateral R. Padre Aluizio· Barra do Rio Cérro

1 para Super N.ess e Mega 1
Terreno excepcional c/878.00m'. na Rua Padre Aluizio Boeing.
Terreno c/376.08m'. na Frida Piske Kruger. Barra Rio Cérro.

1
Drive

1
Casa ae alvenaria c/110m'. 3 qtos.• sala. coz .• 2 bwc's, terreno murado e jardinado. c/405.00m'.

1
Rua Ângelo Rubini, 914 Bairro São Luiz. Aceita·se carro.

Fone (0474) 76-29." .;: I'Casa de alvenaria c/70.00m'. 2 qtos. sala. coz.• bws. R Lourenço Kanzler. terreno com 420.00m'
� ,1..1 - Vila Lenzi. Aceita·se permute por outors bens.

1 Barra do Rio Cerro 1 Casa de alvenaria c/ec.OOm'. 2 qlos. 1 suite. sala. coz .. 2 bwc·s. terreno c/360.00m'. lateral da
Estrada Garibaldi.

1 Jaraguá do Sul - sc 1 Casa eAlvenaria c/3Qtos. sala. coz .. copa. banheiro. despensa. terrenoc/1.360m'. R. ÃngeloRubini
• .I -BarraRioCêrro.

Casa de Alvenaria. c/2 qtos. sala. coz .. bwc. despensa. terr. c/352.m' situada R. lateral ii R. pastor
SchneIder. na Barra do Rio Cérro.
Terreno cl 546,60m'. na Rua Padre Aluizio esquina com a R Feliciano Bortolini • Na Barra do Rio
Cérro
Terreno c/367.50m'. situado no Residencial D. Juliana. na Barra do Rio Cêrro.
Terreno cl 1.519.00 m'. JARDIM DA BARRA. de frente para a R. Ângelo Rubini. esquina R. Marcos
Girolla.

,

Casa de Àlvenarla c/44.00m'. 2 qtos .• sala. copa. coz .• banheiro, terreno com 564.20m'. lateral da
R. Pastor Schneider.
Sobrado no Centro c/ 2 pavimentos. medindo 510 m'. sendo 364m' pl área industrialc/ todo
equipamento �/ confecções! malhas e 146m' área residencial. terreno c/1.036m'.
Terreno c/814m' • R. Padre Alizuio Boeing • Barra do Rio Cérro.

ALUGA

•
• •

•

•

Telefone

Compra-se. Tratar na rua Victor

Rosenberg, 310 - Vila Lenzi.

Terreno
Vende-se, de 15x30 na praia de
Albatroz. Preço a combinar. Tratar
71-1947.

Terreno
Vende-se ou troca-se por carro,
pr6x. ao Vitória. Tratar 71-0405 cl

PaulQ.

Precisa-se
De diarista cl referências. Tratar 71-
3011.

Precisa-se
De uma piapl alugardurante a Feira'
da Malha. Tratar72-1414,

Aceito
Facçlo plmáquina overloque e reta ..
Tratarnarua LuisSatler, 349- Nereu
Ramos.

Aceito

Facçãc, Tratar72-4000, ramaI4265.

Aceita-se

Facçlo em máquina overloque.
Tratar 72-26.96.

Manutenção
.

Façomanutençao deTumuls. Tratar
72-1373. \

Moça
Oferece-se para trabalhar de babá.
Tratar fone72-1380, até 11 hs.

Precisa-se

Deempregadamaiordeidade. Tratar
72-0195.

Precisa-se

De contador cl

experiência. Tratar fone
72-3363.

•

Terreno

Vende-se, c/1.1 OOm2. Tratar na rua

FredericoTodt,195.

Casa mista c/3 qIoS .• na R. João Januário Ayroso
Tratar na R. Angelo Rubini, 1223 - Sala 9
Fone (0473) 72-2734 CRECI nO 5827

Telefone ;/

Compro. Tratar71-4624 cl Oscar ou
Marlene.

•

•

Vende-se
Carrinhode lanche completoem inox.
Tratar na rua Adio Noroschi, 298.

Funilaria

Jaraguã Ltda.
�, Calhas e aquecedDr sDla,.

Rua FelipeSchmidt 279
Fone 72-0448

Jaraguá do Sul- SC

Terreno
Vende-se, próximo Joinville, c!

23x3Om, 500 telhas, 2.000 tijolos,
madeiras,sarrafos. Tratarc! Osnildo
Bate emGuaramirim, atrásdo·Posto.

Terreno
Vende-se,de43Om'.Tratar72-2634.

Terreno
Vende-se na praia grande Albatroz,
Tratar na rua Ruy Barbosa, 575.

Terreno
Vende-se, cl 346m', no Amizade ou
troco por telefone. Tratar 72-0198.

Terreno
Vende-se de 15x37,5, na Barra.
Tratar 72-0801.

Casa .

Vende;.se, em Rio do Sul. Tratar na
rua säe Paulo, 76.

Compro
Casap/tirardolocal.Tratar71-on1.

Vend{.se
Fábrica de laje nova. Tratar na rua

Jaraguá, n013 ou 74-1379.

Terreno'
Vende-se, de 1090m', pr6x. ao

Urbano. ValorCr$500miIhOes,aceito
carre telefone e.casa no negócio.
Tratar 72-1581, cl Noeli.

Vende-se
Pastelaria no centro, por Cr$ 180
milhões. Av. Mal. Deodoro, 615.

I

�J.\J'J\ER.CJ.\ �
Vídeo Locadora

Vende e aluga
fitas VHS

Rua Cabo Harry
Hadlich,,120

.

Fone: 72-1827
Jaraguá &0 Sul - SC

.-------------�-----�
I ••, JI� Agora em Guaramirim 1

: klaXon K L A XON:
1A

-

'.1 A' 1:.1_.1 Iinh-.1
1

1
nova maneira ae voce se vesti, com sensuauaaae a aaa 1

ao bom gosto e requinte. I: Venha conhecernossaColeçãoOutono Inverno 1
'1KLAXON,porquea vidaéuma eternametamorfose 1
I Confecções Klaxon Ltda I
I

Rua 28 de Agosto, 1297 - Guaramirim - SC I
._,------------ 01

Bordamos comMáquina
Computadorizada

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

Blumenau- sc

RODAR ...FAÇA

MENE�OTTI VEíCULOS

O SEU

�IMenegotti Veículos I Av. Mal. Deodoro, 930- Fone 71-0499
.•� Jaraguá do Sul- SC
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Aluga-se
Quarto clbanheiro nos fundos, próx.
à APAE, por Cr$ 3 milhões. Tratar
72-2016.

Terreno
Vende-se, na praia de Piçarras
13x38, Cr$ 70 milhOes. Tratar 71-
0222, cl Sérgio.

Vende-se
Terreno de 15x3O no Lot. Versailles,
por CR$ 230 milhOes. Tratar 71-
1339.

Vende-se
Escala de Datilografia Osni Maller,
por motivo de doença. situada na

rua João Marcalto, 13 - centro.

t: Fone 71-0803.

Área em Massaranduba
Vende-se área cl 264.000m2, para
pastagem, cl casa, rancho, lagoa

, depeixe., 12.000árvoresdepinus,
instalação para criação de 80 �

porcos, 6.000 frangos, marrecos.
Ficam no imóvel,
aproeimadamenmte 80 porcos,
5.000 frangos, 200 marrecos, 5
cabeças de gadO; cabritos, etc.
Valor US$ 55.000. Tratar fone 79-
1119.

Vende-se
Casal de manequins adultos e

expositores cl vidro, 1 sapateiro,
meieiros e cabides. Tratar 71-6243.

Compro
Banheiracftrocador.Tratar72-2634.

Vende-se
3 persianãs. Tratar 72-0996. ,.-.

Cozinha
Americana, completa. Tratar 72-
1793.

Compra-se
2pranehetasdedesenho. Tratar72-
1190.

Bicicleta
Vende-separa criança de5 a 6anos.
Tralar 72-3114.

Cadeiras
Vende-se 6, de madeira. Tratar nos
fundos dobar da Nena noRioMolha,
casa n016.

Berço
Vendo berço maciço cl 2 gavetOes.
Tratar 72-2595.

Compro
Carrinho pl bebê. Tratar no Posto
Simon, cl Beta.

L,

Sofá
Vende-se jogo de sofá 3 e 2lugares.
Tratar 72-1640.

RelógioS' (2)
Vende-se: 1 Technos troca pulseira,
outro Orient feminino automático.

PreçototalCr$2.200.000,00os dois.
Trtar na estação ferroviária cl Paulo,
fone 72-0405.

Atenção
A CIRCUITO SULpromove
um super desfile de moda
SurtWearna Boate Cesar's
Club, dia 6 de agosto, cl
início às 23 hs .

Monza 2.0
Vende-se SUE, 87, azul met., cl
trio elétrico, por Cr$ 420 milhões.
Tratar fone 71-6409, cl Spliter.

Kadett
Vende-se (consórcio) cota não

contemplada. Tratar 72-2602.

Procuro trabalho
Rosana oferece-se pl trabalhar no
setor de faturamento ou escrita fis
cal. Possui 7 anos de experiência.
Salário inicial: 5 salários minimos.
Contato fone 72-3855 ou 71-6764.

Procuto trabalho
Ulian procura empregode telefonista
ou datilógrafa, cl 3 anos de

experiência na área. Tratar fone 72-
2032 ou 71-4309. Possui faculdade
de letras salário inicial de 5 salários
minimos.

Motorista
Procuro emprego de motorista par
ticuar.Tenho36anos. TratarcfMaria
fone 71-9810.

Floricultura Rosen Haus
Vende dúzia de rosas por Cr$
400 mil. Violetas por Cr$ 80
mil. Atendimentodas 8 às 12hs.
Sábados das 8 às 17 hs.

Domin�o das 8 as 12hs.

Cabeleireiro
Vende um lavatório e uma cadeira de
corte. TrataI' na rua Reinoldo Rau,
116 cl Jean.

Bicicleta
Vende-se Caloi Cruiser, em perfeito
estado. "Novinha em folha''. No valor
de Cr$ 5.500.000,00. Tratar fone

72-3303, clEnrieta ou uuisAlexandre
Neves.

Compro
Mesa de corte, máquina de corte

(talhar), easadeiras, máquina de

pregar botões emáquina reta. Tratar
fone 72-0691.

Vende-se
Forro de casa 7x9. Tratar 71-8832.

Bicicleta
Vende-seMonark 18marehas. Tratar
72-1715.

Vendo
Filhote de cäo Poodle ou troco por
filhote de Pinteher. Tratar 71-1921.

. Compra�se
Filhote de Dobermann cl 7 ou 8

meses. Tr�tar 71-7811 cl Jaime.

Material disponível para
venda

Expositor S-100 (arara circular pl
cabides)
Expositor H-104 (balcão de vidro)
GôndolaGT-M (prateleiras devidro
2 lados)
Gôndola Gl-M (prateleira de vidro
1 lado)
Máquina de talhar (Fioravante 4")
Máquina de cortar debrum

(Fioravante)
Mesa de talhação (2x2,2Om x 1 ,30
largura)
Revisadoroepeças (sendo 1 adulto
e 1 infantil)
Molde e porta moldes cf peça piloto
Renda 100% nylon (8.ooom)
laeinhos pl calcinhas (5.000 pçs)
Sa;ldos de elásticos em peças
fechadas
Tratar fone (0473) 72-2404, ou

diretamente na rua Bernardo
Dornbusch, 1230
Jaraguá do Sul - SC

cidade, filha de Luy Johse e Aurea Schaffer
Johse.

Proclamas de Casamento

EDITAL N° 18.880 de 29-6-1993
LINEUALFLENeANADIRMAURlSSENS.

Ele, brasileiro, solteiro, técnico eletrônico, na
tural de Estreito - Florianópolis, neste estado,
domiciliado e residente na rua Frida Piske

Krüger, em Barra do Rio Cêrro, nesta cidade,
filhodeJoãoAdelinoAlfleneAnastaciaMeisen
Alflen.
Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de EDITAL N°18.885 de 10 -7-1993

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em VERGILIO DAVID DE BORBA e ROSI
EstradaGaribaldi, nesta cidade, filha de Osmar MARIBUSCH-
Maurissens eCatarina Szirko�i Maurissens. Ele, brasileiro, solteiro; metalúrgico, natural de

Itajaí, neste estado, domiciliado e residente em
EDITAL N° 18.881 de 29-6-1993 Santa Luzia, nesta cidade, filho de Acacio de

RIVELINo'LAMINeCLEONICEBRlNKER Borba e Anezia de Borba. _.. ,

.Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, Eía, brasileira; solteira, professora, '1l!ltur��de
naturaldeRiodoOeste,nesteeStado,domiciliado Jaraguá do Sul, domiciliada 'e residente em

e residente na rua A, Loteamento Rosá, em . Santa Luzia, nesta cidade, filha de Erich Busch
. Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filho de An-·· e Lydia Ramthum Busch.
tonio Lamin e Aurea Lamin.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Ma
rechal Cândido Rondon, Paraná, domiciliada e

residente na rua A, Loteamento Rosá, em Barra
do Rio Cêrro, nesta cidade, filha de Edgar
Romualdo Brinker e Silvia Brinker,

EDITAL N° 18.884 de 10-7-1993
RUILIRADASILVA. elYONETEZAPELLA
Ele, brasileiro, solteiro, atleta, natural deUnião
dos Palmares, Alagoas, domiciliado e residente
na rua João' Carlos Stein, 611, em Jaraguá
Esquerdo, nesta cidade, filho de Pedro Lira da
Silva e Rosa Ferreira,
Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua

-

João Carlos Stein, 611, em Jaraguá-Esquerdo,
nesta cidade, filhadeDanielZapella eLidevina
Diemon Zapella.

EDITAL N° 18.886 de 10-7-1993
GILMAR LUIS BORGES e MARIA
ELENITA PAES

Ele, brasileiro, solteiro,metalúrgico, natural de
Rio Negro, Paraná, domiciliado e residente na
rua 25 de JuUtO, 85., fundos, emVilaNova, nesta
cidade, filho de Carlos Borges e Therezinha
Zellner Borges.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de contabilida
de,natural de Itaiópolis,nesteestado,domiciliada
e residente na rua 25 de Julho, 85, fundos, em
Vila Nova, nesta cidade, filha de Damaso Paes
e Erotilde Sauer Paes.

EDITAL N° 18.887 de 2-7-1993
EDMAR KÖPP e ROSALENE LANGE

�le, brasileiro, solteiro, operário, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Rio
Cêrro II, nesta cidade, filho de Eugênio Köpp e

Erica Rassweiler Köpp.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
Schroeder, neste estado domiciliada e residente
em Rio Cêrro II, nesta cidade, filha de Ervino

Lange e Angelica Kreutzfeldt Lange.

Epara que chegue ao conhecimento de todos,
tnandei passar o presente edital. que será

publicado pela imprensa e em cartório, onde

será afixado por 15 dias.

NESTA: "-

Pedro de Amol'im ME - Rua 619 n" 46 - NESTA:

E, como os ditos devedores não foram encontrados. ou
se recusaram a aceitara.devida intimação, faz por intermé
dio do presente edital.para que os mesmos compareçam
.neste Cartório na ma ArthurMuller, 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.

Kli/Jaraguá do Sul, 6 dejulho de 1993.
Patrícia Tavares da Cunha l\1l'Uo Goml's

Tabeliã

VO Jal·agila do Sul, 9 de jülho'de 1993

MargorAdé/ia Grubba Lehmann, Oficial de
Registro Civil do ]0 Distrito da Comarca de

Jaraguá do Sul, estado de Santa eCatarina,
Brasil.fazsaberquecompareceram nestecar

tório, exibindo os documentos exigidos pela
lei, afim de habilitarempara casar, os seguin
tes:

ED1TAL Nöl 18.882 de 30-6-1993
ERASMo' CARLo'S DA SILVA e'VERENA

KANCZEWSKI

Ele, brasileiro,solteiro, motorista, natural de
Vila Guai - Ibaiti, Paraná, domiciliado e resi

dente na rua Castro Alves, 55, Vila Rau, nesta
cidade, filho de Orlando Pereira da Silva e

Maria Silva Gaivão.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de

Blumenau, neste estado, domiciliada e residen

te na rua Castro Alves, 55, Vila Rau, nesta
cidade, filha deVicente Kanczewski e Victória
Markiewicz Kanczewski.

EDITAL N 18.883 de 1°-7-1993
ZENO ENGEL e EDMA JOHSE.

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na ruao
Joaquim Francisco de Paula, 5.495, nesta cida
de; filho de Richard Engel e Gisela Engel.
Elá, brasileira, solteira, doméstica, natural de
Atalanta, neste estado, domiciliada e residente
na rua JoaquimFranciscode Paula, 5.495, nesta

Edital
Patrícia Tavares da Cunha Mello Gomes. Tabeliã ê

Oficial de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado
de Santa Catarina, na forma da Lei, etc. .

Faz sabera todos quantoesteeditalVirel1J�e
seacham

neste Cartório para Protestos os Títulos CO! :

Auto Mecânica J B S Ltda. - Rua Julio issini s/nO-

NESTA;
Comércio deTeeidos Pomerede Ltda. - RuaBernardo

Dornbusch, 591. NESrA:
Ind. Com. de l\IA Griu.y Ltda. - Rua Mal. Castelo

Branco. 1952 - SCHROEDER:
Luiz Carlos Gorgl's - Rua Pe, Alberto Yacobs, 650 -
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Chácara - em Massaranduba c! 80 morgos,
Chácara - em Gauuramirim com 50 morgos.
Casa de alvenaria - na Ru� Padre Aluísio na Barra do Rio Cêrro.
Casa de alvenaria - na Rua Alberto Picolli n' 541. aceita-se carro no negócio,
Casa de alvenaría - com terreno de 470 m' no Rio Molha.

Locação
Salacomerclal-ua Av. Mal Deodoro 11"97. sobreloja própria para escritório cl sala de espera. sala
de serviço. almoxarifado e BWC.
2 sal� comerciais - na Av. Mal. Deodoro n" 88 I " andar, próprias para escritório, consultório e

outros fins.
1 Apartamento - Rua Mal. Deodoro 364, em cima da Farmácia Kury.

Terreno - com duas salas comerciais e duas casas de alv .. na Rua Bernardo Dornbusch.
Terreno - com uma casa de alv., 113 Rua l3ernardo Dornbusch
Terreno - de 14 x 28m. no Loteamento Vila Romana, Bairro Vila Nova.
Terreno - com 4351U', próximo ao Colégio Giardini Lenzi.
Casa de alvenaria - próx. ao Hospital Jguá c/140m' e terreno e/700m' ci 30 m dc frente.
Terreno - em Corupá com2.457. m' no centro, porapenas Cr$ 120.000.000.00
Casa mista- com 90m' cl terreno de 734m'. na R. José Narlock nO 282 no Lot. Ana Paula II.
Um terreno - cl área de 600m' contendo 30m de frente para BR e cl 20m de fundos. c/2 casas uma

de madeirá com 105m'. outra de alv .. de 70m'. HR 280, km. 56 Aceita-se carro no negócio.
:4 (quatro) apartamentos - no edifício Jaraguá, 2 graudes e 2 pequenos.

CRECI 0914 - J

Vendas - Casas Residenciais e Comerciais
1) Localizada no Bairro Jaraguá Esquerdo, casa em alv .. com
área de 130m2, terrenop de 600m2 (4 quartos, sala,BWC,
garagem) Preço: Valor equivalente é US$ 15.000 negociável.
2) Terreno c/ área de 510m2• Prédio em alvenaria semi-acaba

do, edificado com 3 pavimentos,térreo salas comerciais, 1 ° e 2°
andar residencial com 2 apart. cada andar, área construída de
765m2•
Localizado na Rua Victor Rosemberger (prox: Autorizado da
Continenta 2001). Preço: Valor Equivalente á US$ 100.000

3) Localizado na Rua Presidente Epitácio Pessoa, lado Ed.

Jaraguá. Prédio em alv., c/ área do terreno de 400m2, localiza
ção Comercial ou residencial. Preço valor Equivalente à US$
100.000.

4)Localizado na Rua Bernardo Dornbusch, casa em alvenaria
com área de 252m2 (1 suíte, 2 quartos, dependo empregada,
garagem) área total do terreno 544m2• Preço: Valor equivalente
á US$47.OOO
5) Localizado em uma lateral da Rua Joinville (próx. Rei dos
Botões). Prédío em alvenaria edificado com salas comerciais e
1 apartamento (3 quartos, BWC, área construida de 222m) área
total do terreno de 394m. Preço: Valor equivalente US$ 45.000.
6) Localizado próx. ao Clube Baependi casa em alvenaria 'com
área construid.a de 246m. ( 1 suite, 2 quartos, BWC, dependo
empregada, garagem 3 carros). Rua Nei Franco, 513. Preço:
Valor equivalente à US$ 65.000.

Ar8uc5
Pronto para morar

Qua Jor8e Lacerda

(excelente localização e

dc lino acabamento)
� oportunidades;

1cobertura duplexc/264m �
com .BUa8sulics. 2dcrudorio«
<Bala dc estar, vranda com

--

dnuvesquciie; dcpcodàxiss
dc serviço e duas garagens
2 apartamentos COOl 132m�
contendo 1 suit.c. 2

dcrmitorio« .Bala COOl sacada,
dependências dc serviço
8arageDl

7) Localizaco na Rua Jorge Lacerda Ed. Argus,(5° andar nO

512). Com área de 132m2 nas seguintes condições, poupança
+ Financiamento CEF. (Entrega final do mês de julho.)
8) Localizado na Rua Gumercindo da Silva Porto, Ed. Carvalho,
com área de 193m2, (3° andar) Poupança de US$ 40.000 +

Poupança CEF.
"

.

9)Localizado na Ruâ Epitácio Pessoa, Ed. Jaraguá (10 andar nO .

212) (1 suíte, 2 quartos, dep. empregadas, garagem). Preço:
Valor equivalente à US$37.000.
10) Localizado na Rua Gumercindo da Silva Ed. Carvalho, Com
área de 193m2, (3° andar) Quitado. Preço: Valor equivalente à

US$ 70.000.

TERRENOS SEM EDIFICAÇÕES
11) Terreno localizado na Rua Bernardo Dornbusch, esquina c/
a R.MajorJúlio Ferreira com área de 2.088m, (pontocomercial).
Preço: Valor equivalente à US$ 100.000 (estuda-se proposta).
12) Terreno Ilha da Figueira com '304m2• Preço: Valor Cr$
200.000.000,00
13) Terreno Ilha da Figueira com 394m2• Preço: Valor Cr$

26�0.OOO,0014) rreno Barra do Rio Cêrro próx. Posto Km 7 com área de
394. 2. Preço Valor Cr$ 280.000.000,00
15)Terrenos de 351m2, lado da Weg II 'Preço: Valor Cr$
320.000:000,00.

VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

I

I
I

TERRENOS
. 001) Terreno em Piçarras a beira rio Cl 4.185111' (Ancora

douro)
003) Terreno na Rua João Januário Ayroso n" 660. cl

522m" cl casa de madeirá (Rola da Malha)
004) Terreno 15x30 na Rua 313 - Centenário (Imediacões

do Zonta Marechal)
006) Terreno na Rua Amazonas cl I.720m'

026) Terreno na Rua 732 i;;/ 8.994,02111' (Loteamento
Liodoro Rodrigues)

041) Terreno e/450m' (Vila Rau)
042) Lote n" 186 Loteamento Ana Paula 11 c/ 447m'

(Financiado)
043) Lote nO 51 Loteamento Ana Paula 15x31 (456m2)
CASAS

013) Casa de alv, (Em construção, Rua Guilherme Lcssman
cl 480m' cl terreno de 900m'

037) Casa de alv., 60 m2 - Loteamento Liodoro Rodrigues
045) Casa de Madeira Ana Paula 11

047) Casa de alv, cl 70 m' Rua Pedro Winter (lateral Walter

Marquardt):
048) Casa de Alvenaria eil 80m' no Bairro Jaraguá

Esquerdo
049) Casa mista Rua Onelia Horst, 597 (Vila Lenzi) cl

130m' terreno cl 525m'

051) Sobrado em consto c/220m' Terreno de Esq. e/754m'
Rua João Franzner Lote N°. 25 Giovani Manlrini

APARTAJ-IENTOS

016) Edifício Caetano Chiodini c/147m' + Garagem
�

018) Edificio Schiochet cl 156m' cl garagem. play-ground,
. J piscina e quadra polivalente

LOTES FINANCL4DOS
019) Loteamento Ana Paula III (Residenciais e Comer

ciais).
-

020) Loteamento São Cristoyä,;I1 (Vila Amizade)
021) CONDOMINIO AZALÉIAS (empreendimento

Classe A)
.

022) Loíeamento Acapulco na Praia de Piçarras.
050) Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).
LINDO TERRENO

023) Arbonizado, cl área de l4.700m', a Skm do Centro
cl boa água, uma casa excelente estado e casa de
caseiro.

CllkARA
024) Chácara no Rio ]\'Ioiha cl 91.975m' cl ribeirão
040) Chácara em Nereu Ramos ..c/ l60.00011)' cl casa e

ribeirão.
TERRENO COMé"RC/AL \

025) Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 3.000m'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Em Schroeder

Cj. Posto do BB
é inaugurado
hoje à tarde

Schroeder - Hoje às 17 horas
será inaugurado, em Schroeder, o
Posto de Atendimento Bancário do
Banco do Brasil. Trata-se de uma

extensão da Agência Centro
-

de

Jaraguá do Sul e é o primeiro passo
para a instalação de uma unidade do
banco naquele município. O posto
fica em salas anexas ao prédio do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Schroeder.sendo a segunda insti
tuição bancária existente nomunicí
pio.

Atualmente, cerca de 80morado
res de Sehreoder já são clientes do
Banco do Brasil, através da agência

,

de Jaraguá do Sul, que agora pode-
rão ser atendidos em sua própria
cidade. Todos os serviços nonnais
da uma agência, desde recebimen
tos, pagamentosedepósitos, atéapli
cações financeiraspoderão ser reali
zados no posto do BB de Schroeder.

O bancodestinou 4 funcionários,
inicialmente,paraatuamonovoposo,

r

que estarão ligados com a Agência
Centro de Jaraguá do Sul atráves de
modernosequipamentosquevão fun
cionar, a princípio, em sistema "off
line", passando em breve para

,.

on

line". O responsável pela agência
será o funcionárioMauro Adalberto
Müller.

Nesta

edição
Luis Alves

quer mats

um banco
----- Página 84

Luiz assume

presidência
daABAMA
____ Página 84

Luis Alves - Hoje à tarde as 15
horas tem início o VlUO Rodeio
Crioulo Interestadual do CTG Laço
Luisalvense, com a participação de
tradicionalistas de vários estados
do sul doBrasil. Estão sendo aguar
dados cerca de 120 CTGs
totalizando aproximadamente
1.200 peões, de acordo com as in

formações do relações públicas do
CTG de Luis Alves, Lourenço
Valmor Schmitz "Nene".

Durante toda a semana os

organizadores da promoção- jraba
lharam no acerto dos últimos deta
lhes. Paralelamente aorodeio, acon
tece também a VI Festa da Banana
de Luis Alves, promovida pela As
sociação dosBananicultores deLuis
Alves (ABLA), da Associação
Catarinense de Bananicultura

(ASCABAN), com o apoio do
Centro de Treinamento

Agrtcola/ CTA r de Itajaí.
- "Temos ainda certa apreensão

com relação a uma possível'virada
das condições de tempo, mas acre
dilo que tudo corra perfeitamente
bem'

"

disse Lourenço. Ele decla
rou que a boa expectativa, quanto à

presença de um grande número de

CTG's. é resultado de um trabalho
feito pelos tradicionalistas de Luis
Alves. "O nosso pessoal procura
participar de todos os rodeios que
seja possível e isso é como tornar

cate na casa do compadre, pois en
tão ele fica nos devendo uma visi

ta", disse "Nene".
Outro aspecto quemotiva a par

ticipação de todos no rodeio
luisalvense é o fato de quC110 ato da

inscrição. os patrões dc cada cro
-

já ganham dc brinde um litro de

cachaça, produzida pela cachaçaria
do patrão do CTG anfitrião.
Frederico Spézia.

A área reservada para o Rodeio
e a Festa da Banana totaliza 20
mil m", proporcionando espaçopri
vilegiado para quem quiser acam
par durante os três dias de festa. •

. R-I

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

': P�ra' voci e��i�;e�er suas dúvidas,
I

.--cobrar aspromessas efazer a sua
solicitação...
Escreva para:

Correio do Povo

Dia 10nl93 -Sábado
09:00.hs -Infcio das Compe
tições Laço por Equipe
12:00 hs - Encerramento das

Inscrições
Churrasco
13:00 hs - Reinfcio das Com
petições
15:00 hs - Vaca Parada
16:00 hs - Laçada de Patrão
16:30 hs - Gineteada
22:00 hs - Grandioso

Fandango com o Grupo Ro
deio (RS)
Local: Soe. Esp. Recr. A. Luis
Alves
Dia 11"'93 - Domingo
9:00 hs - Reinicio das Com

petições
12:00 hs - Churrasco
13:00 os - Final das Laçadas
14:00 hs - Vaca parada
15:00,hs - Pro� de rédeas
16:00 hs - Final da Gineteada
TardeDançante com oGrupo
Rodeio
Local: Soe. Esp. Recr. A. Luis
Alves
18:00 hs - Encerramento do
Rodeio com entrega de prê
mios para 00 Vencedores.

VI Festa da Banana

Dia 9"'93 - Sexta-feira
18:00 hs-Abertcra da Expo
sição de Bananas
Dia 10/7/93 - Sábado
8:00 hs - Julgamento do Con
curso de Bananas
18:00 hs - Divulgação do re

su�ado
do Concurso de Ba

n as com entrega de prêmi
o.

Dia 11"'93 - Domigo
16:00 hs - Leilão de Bananas

Apoio:ABLA Associação dos
Bananicultores de Luis Alves.
Presidente: Blás Afonso
Winter.

Estão sendo esperados 120 GTGs de vários estados

Começa hoje o VIIIORodeio

Interestadual de Luis Alves

Local: SO.c. Esp. Recr. A. Luis
Alves

FONES (0473)77-1171 E 77-1170

.. DABANANAV I fESTA doS B.n8n�uftoteSde Luis Alves
PROMoÇÃO: ABLA' ASSOCiaÇlO .

LOCAL
.

PARQUE DE EXPOSIÇOES DA FENACA

ias 09-10-11 de Julho de 1993

dade de Luis Alves
22:00 hs - Grandioso

Dia 9/7/93 - Sexta-feira
13:00 hs - Recepção aos

CTGs.
-

15:00 hs - Abe.rtura
15:15 hs - Início das Inscri

ções
15:30 hs - Laço Individual Ci-

Fandango com o Grupo Ro
deio (RS) �

.
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o lanche mais

gordo da cidade
Servimos: coração,

batata frita,
lanches e agora
também pizza.

Rua II deNovembro
Massaranduba - SC

Luis
Lanches

o gato Valmor Paiter Neto completa 15 anos
na sexta-feira, dia 9 dejulho. Parabéns lia

mamãeMaria Rosa e de todos os fanüliares,
felizes com o acontecimento.

Aquele abraço do CORREIO DO POVO e dos

amigos de Massaranduba:

BODAS DE PRATA
Osfilhos Ingo Gietow Junior eMeri/uzl. Gielow
comunicam contentes as Bodas de Prata dos seus
pais, LORE e INGO GIELOW,
que ocorrerá no próximo dia 13 dejulho. 25 anos
de umafellz união mat.rimonial, o que muito honra
toda a comunidade de Luis Alves.
Parabéns ao simpático casal e aosfi/hiJs, com votos
de muita felicidade do CPRegional.

ACADEMIA VIDA ATIVA

Convida você a fazer: Musculaçio, Karatê, Ginástica:
/ aeróbica e localizada. O

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

Invista em você. Participe.
Massaranduba - SC

PI�UKA MODA
INFANTIL

(Valter Ce..r Deretti)

Melhor LOJA DE CONFECÇÃO
INrANTIL

Até Criança sabe disto.

Rua 11 de Novembro. 302· Fone 711·1355

Djonleno Eduardo, filho de

Terezlnha e Cezar Scola, de

Luis Alves, completa o 1"
aninho de vidanapróximo dia
20 de julho. Parabéns.

Dia 26 dejunho último o

lar de Patrícia e Samir

Bompanlfestejou o r
aniversário de Irineu
BomponiNeto, em Luis
Alves.

PITUKÄMODA
INFANTIL

(Valter Cear Deretti)

Melhor LOJA DE CONFECÇÃO
INfANTIL

Até Criança sabe disto.

Rua 11 de NawmbIo. 302· Fone 78·1355

CPClassificados
fone 72 - 3363

Loja
Maitê

Tudo em.confecções
para adultos e.

crianças.
Variada linha de

presentes.
Rua Sete de Setembro, sin°
Massaranduba - SC

Farmácia
11

Medicamentos e Perfumaria

Rua l l de ,Novembro,
emfrente
aPadaria Bauer

,

Massaranduba - SC

ali ...11:..8 ol.llilil ....OJl'I Id:

'I''I'II.n :31110"1
IiI:lV.JA XI'I.I

Os últimos

lançamentos

Luis Alves - SC

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

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

Massaranduba - SC

Dlreçio: Souza e Sasse

• Cartõe.
Variado.

• Material
expedient.

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

Fomo a lenha
Leve uma pizza para casa e ganhe uma Coca

Cola litro. _

Rua Marina Frutuoso, 149 - ao lado da

Confecções Martini

JaraguádoSul

LOJACIVAL
Vendendo tISmelhores ",arcasdopols: DijOll,DiFiori,
Fico, Traluport, Salllello, ltl-ZOOO, Dakota, Coopere

ofllraJ.

Agora em novo endereço afl lado tio Banco Ita,;

Massaranduba - SC

'�D��O�P�O�V�O�.J�'a�j·-ag""'y�·á,,:--'iI':"'!l):�S�U1�r-�·�9-;d�e·�jb�.Mt;"l!'��.ö'!'r.e�.:;T.t�:::IJP.r'!t.• i��

- Jornais, Revistas. Uvros
- Variada Unha de presentes.

Melhor Hvraria • papelaria da cidade.
Rua 11 deNawmbIo. 313 • ,._ 711-1000 •M--u. . sc

a
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Farmácia
do Bibi
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f �

JAIME SCHWEtr.zER· de 'Luis Alves .. ,L.
-_, ,

funcionário da Comércio e Representações o

Kleis, aniversaria no próximo dia 25 de julho.
"

Falando em Comércio e Representação Kleis, o I�'
quem comemora mais um aniversário
também no dia 25 de julho é o senhor

PEDRO JACO KLEIS, pai de Carlos Kleis,
proprietário daquela empresa.

Bijouterias
Perfumaria

Medicamentos
e-n Geral

Av. Sete de Setembro,
213 - Massaranduba

SC

LUCIANE KLINKOSKI, filha de Maria Luzia e

Vicente Klinkoski, completou 16 primaveras Iro

dl« 6 de julho e estará recepcionando amigos no
próximo sábado, di« 10, em sua residência.
Parabéns...

Dia 13 próximo a. panterissima (confira a foto)
GIANE CARLA JACOMINI completará 16 anos

/ de existfncia. Muitas felicidades••.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
•

• -

• BINGAO•

•

•

Dia 18 de julho, a partir das 16 horas, no salão da•

•

Igreja deRibeirão do Padre, em Luis Alves, acontecerá•

•
o 10BINGÃO patrocinado pela Associação de•

• Moradores do Ribeirão do Padre.
•

• •

•

-1°PRÊMIO: 1 antena parabólica;
•

• •

•

2�PRÊMIO: Cr$ 2milhões. •
• •

.. í ' .

• •

• O valor da cartela é de Cr$' 50.000,00. •

• •

� • Após oBINGÃO haverá tarde dançante, animada pelo •

• •

• grupomusicalPOP BAND. •

• •

• •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Foto

lally
- Fotos de qualidade

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

(casamentos e festas
diversas)

Rui. 18 deJulho sill" -

Centro - Luis Ah'es - SC

CPClassificados
fone 72 - 3363

Casa

di

Savóia
I

"Presentes de B",II Gosto"
R Prof Si",Ot' lien, 794.

Fone: 77-1177
Luis All'es - se

\

(

II
I'

SUPLETIVODE L.A.
AGRADECE

PREFEITOBRÁS
MÜLLER

Luis Alves -A Piof' Graça Heusi Scola, coordenadora do
Núcleo Avançado de Ensino Supletivo - NAES- de Luis Alves
e aprof'denivelamentoNeideZimermmannda Silva, agradecem
o apoio de Brás Müller ao Projeto NAES.

Graça disse que, no início do ano, estava desanimada com

o baixo número de alunos devido ein grande parle à falta de

ajuda ao Supletivo pela adrninistração anterior. Mas, depois da
�reunião com o prefeito Brás Müller, a secretária da educação
Elonoa Lernke e professeras do NAES, na qual o prefeito
comprometeu-se a fazer uma intensa campanha junto às
indústrias de Luis Alves, também mandando instalar uma

divisória na sala onde funciona o Projeto (criando assim um

espaço que Iacilitará o ensino de nivelamento), ficou
entusiasmada e confiante.

Apesar da crise econômica por que passa atualmente a

prefeitura, a coordenadora Graça disse que o prefeitoBrás
Müller,mesmo assim, cumpriu o queprometeu naquela reunião
e não só tez excelente campanha junto as indústrias, como
ainda está ajudando o NAES com material didático e de

expediente, fazendo também uma ótima divisória na sala do

Projeto, atendendo assim a reivindicação que a prof" Graça
vinha fazendo há mais de 2 anos.

As professeras Neide e Graça agradecem também ao padre
Roberto, pelo apoio dado ao Supletivo, quando falava de sua

importância nos sermões do púlpito das comunidades. -,

Graça continuou: "Atualmente contamos com grandenúmero
de alunos: frequentando regularmente o NAES. Estamos
satisfeitas com isso. Notamos que a população de Luis Alves,
que não tem ainda o 10 grau completo, está sabendo aproveitar
a oportunidade e est�dando novamente".

"Parabéns, Senhor Prefeito, por pensar na Educação do
nosso município. Aproveitamos Rara deixar aqui nosso apelo: .

continue a apoiar o Supletivo; pois Luis Alves merece um curso

tão importantepara adultos como éoProjetoNAES-06" , finalizou

.

a professora Graça.
,

,

CEI- Centro de Educação.
Infantil Arara

Matriculas abertas
Preços promocionais para o mê.s dejulho

CriilnçQs do matemal (/ no e 6meses) at.é o pré-escolar (6 a
7 anos)

Horário: das 7 às 191J0ras
Venha nos visitar sem compromisso

Rua 11 deNovembro,439-Fone79-l256
Massaranduba - SC

Bar do Ginásio de Esportes
Aberto de segunda a segunda

Direção deAdemar

Fabrieames:
* Telas trança simplespara viveiros, hortas,

.

jardins, alambrados, indústrias e residências,
campos esportivos, chácaras, etc.

• Telas crespas para portões, divisórias. painéis

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

Costela
Fone 79-1203

Massaranduba-Se

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

e outras.

Fabricamos qualquer tàmauho sob encomenda
Revendemos: <,

•AnimefarpadomarcasMoto e Fw1Je{
* Grampo galvanizadopara cercá

*DistanciadormarcaAçofix
" .. � ,tr{I!,I�gCl!�ayiza(k{.", __,."... : .•. " ". •. .�,

� p�;�� �''I".<' .. ': .. >';- ���.��:��-.�$,.. .e ; �<�,; X';�#\: ,,(�.-'�; ç_�-�"�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Roza Cereais e

Transportes Ltda

Rua Call1pillUS s/n": FOlie
(0473) 79-1154 - Massarandub« - SC

Alimentos

Só há-uma aqência em LA

População pede
instalação de

posto bancário
Luis Alves - o Clube de

Diretores Lojistas (CDL) de
Luis Alves;está encampando
uma campanha que visa a ins

talação de um Posto de Aten

dimento Bancário do Banco
do Brasil no município. Hoje
só há uma agência bancária

para atender à toda a comuni
dade. "No passado já tive

mos 3 bancos em LuisAlves, o
BESC, oBamerindus 'e oposto
do BB, mas agora só o BESC�
estáopemndõ",disseNiloMa
chado, presidente do CDL lo

cal.

Ele informou que o posto
do BB foi extinto no início do

governo Collor e o

Bamerindus fechou a agência,
mas argumenta quecomo cres

cimento do município e a e

expansão econômica, faz-se

necessãrioa instalaçãodernais
agências bancárias.Com esse

pensamento os lojistas já ela

boraram um abaixo assinado

com rnais de 1.200 assinatu

ras, com o qualpretendem sen

sibilizaras autoridades consti
tuídas no município a entrar

tarnbémn essa luta para que se

consiga implantar o posto de
atendimento.

.Luis Alves possuihoje 181

empresas constituídas, sendo
72 prestadoras de serviço, 60
indústrias e 49 comércios:
além disso, muitas pessoas já
têm contas nas agências do

BB de Massaranduba, Barra
,
Velha ou Itajaí, dependendo
do local onde moram. "Isso
nos habilita a fazer esta justa
reivindicação" , complementa
Machado.
"A intenção é reunir, em

torno deste objetivo, a prefei
tura municipal, câmara de ve

readores, sindicato rural, as

sociações e, num esforço con
junto conseguiremos trazerum
posto de atendimento do Ban
co do Brasil", finalizou Nilo.

'\

O que
é

arrozparboilizado?
É o arroz em casca, que

passa por pré-cozimento in
dustrial em água potável, sob
temperatura uniforme por um
máximo de 6 horas.
A seguirésubmetido àpres

são por curto espaço de t�m:
po.
A conseqüência destepro

cesso, chamadoparbolização,
é um produto superior, que
apresentamaior concentração
de vitaminas do complexo B,
vitaminaE, saisminerais como
cálcio, fósforo, ferro e

magnésio.
O que é autoclave?
É um recipiente cilíndrico,

vertical, aquecido
à

vapor,
mantido sob pressão, onde o

arroz é aquecido até atingir a
temperatura de gelatinização,
que difere segundo a varieda
de do grão.
O que é gelatinização?
É quando o grão transfor

ma-se (pelo calor) em textura

��a-ß'.QS.- elemento8'€vita- ,- -

minas e sais minerais) _con
centram-se no seu interior.
I>urante o prQceßso ocorre a

o

"soldagem" de eventuais ra

chaduras dq grão, que toma
se compacto e translúcido.

PROCESSO DE PARBOILlZAÇÁO-
No arroz em estado
natura� as vitaminas e
os sais minerais estão
localizados na pelfcula
e 110 gelTne do grão.

Com oprkozimenlo
do processo de

- parboilizaç4o. estes
elementosconcentram
se 110 inleriordo grlo.

Os nutrientes ficamai

preservados, all as
e�finaisde
ln(justria/izaç4o.

Bananicultura

Luiz Schmitz é o novo

presidente da ABAMA
1'010: Divulgação

Massaranduba - A Associa

ção dos Bananicultorcs de
Massaranduba (ABAMA) tem

novo presidente: é o produtor
Luiz Schmitz, que vai comandar
um grupo de 28 bananicultores do

município, responsáveis pela pro
dução de 7,5 mil toneladas de

banana, cultivadas em uma área
de 300 hectares.

,

A ABAMA existe há três anos
e está integrada às demais associ

ações de banicultores do norte do
estado. A produção do município
é baseada no cultivo da variedade
nanica ou catura (90% do total

produzido) e o restaute (10%) de
banana prata enxertada ou bran
ca.

Luiz Schmtiz

Há pouco ternpo, com a cria

ção da Associação dos
Bananicultores de São João do

Itaperiú, alguns dos integrantes
da ABAMA que são produtores
domunicípiovizinho, passaram a

integrar aquela associação. Ele e

os demais integrantes da nova

diretoria têm, como objetivo prin
cipal, intensificar o trabalho de
fortalecimento desta atividade
econômica.

I'

II

CostaSelViçosContábeisltda
CRC-SC- 348/0- 5

Desde 1972 ajudando no desenvolvimento de
Massarallduba

- COlltabilitlade, Escrita Fiscal, Abertura de Firmas,
A!icroelllprestlf, FoU,allePagtUllellto,Serv. deCompu/ação.

Nelson José da Costa - Despachante oficial do
Detran-SC - Credencial n° 318/80.

Elllplocalllelúos, trtlIIsferêllcia llel'f!lculos,pla'itijicação,
serviçoäeJa... efotocópiàS.

Av. 7deSetembro, ]Oalldar-Folles(0473)79-1129/
79-]241 - Fax/fone 79-]252 - Massaranduba - SC

J

Temos variada linha depresentespara oDia dos

Namorados, compreços especiais

/ ii

-Florlcultura e Papelaria

Li�lli Fiori

Rua 11 de Novembro, 330 - Fóne 79-1316
Massaranduba -.SC

,.

,

Artefatos de -Cimento'
. Tepassé Ltda.
--

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

Rua 28 de Agosto, 08 - Cx, Postal64
Fone (0473) 73-0,232
Guaramirim -SC
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Itr Portões eletrônicos;
ItrÁgua quente;
ItrTotàlmente residencial;
ItrTodos com garagem.
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�'t..��h..q;�./r.ó� �(lJ.G et CONSTRUTORA E INCORPORADORA

.JAAAGUÁ LTDA -

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

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira

A qualidade e requinte
do metro quadrado
mais econômico de

Jaraguá do Sul

ItrApenas 04 apartamentos por andar;
ItrVista Panorâmica;
Itr Piscina;
Itr Play-ground;
� Churrasqueiras;
Itr Salão de jogos;
Itr Salão de festas;

Ed na

I()
co

, o

II
><

c:
ta>
-

CH-ALÉ IM'OBILIÁRIA
Rua Reinoldo Rau, 62 - Tel. (0473) 71-1500

Jaraguá do Sul, SC

o

Loteamento Juventus
Lotescom entraia + fiJanciamento

Vendas:Chalé lmobIiária
Fone (0473) 71-1500

RUAREINOlDO RAU, 61 - JAÁAGuA00SlL, SC
,

.!, ..•

V-E N D
TERRENO

Rua Arthur Gumz - Vila
Nova cl área de 400m2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Acenemos cartas de credüo. Melhorpreço, em veículos
novos e usados. Atendimento especializado e oficina

Spézia
Monza SLIE - prata 88

Pampa L - branco 90

Monzaa SLIE Htch - preto onix 85

Opala Comodoro 4pts. - cinza met... 83

PassatWillage 1.8 - azul met. 87

Passat LS - cinza 80

BrasíliaLS - vermelha 78

Fusca 1.300-bege , 74

Belina - bege ; 79

Fusca 1.300-branco 76

FiatUnoS-branco �.� 86

SantaCS. 4pts. - branco 87

,
' ': Spéiia�Automóveis

End. cornI. - Rua Joínvllíe. s/n -Fone (0473)
71-9032 - Ed. resido - Rua Guaramirim s/n

Fone (0413) 7:r-10Q3.- Vila Nova
", .. -,

Veíados importados e

nacionais é na

77 SI'«)II')'
(�l'll

Todas as marcas.

Preços abaixo da tabela
Rua JOinville, 128
'Slumenau - SC

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

22-2170

Pensou FIAT LIGUE
9 (0473) 71 - 2111

o

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

<,

o HP (
-

CP'Imóveis

omelhor balcão de
, .

negoctos

automobillsticos de

Jaraguá e região.
/

Goll.6 CL 1.6 - branco - (G) 91

ApolloGL 1.8--cinza met. -(G) !. 91

Kadett Si - cinza mel. - (G) : 90

Gol CL 1.6 - preto - (G) 90

Uno I.SR - amarelo - (A) 89

Gol CL 1.6 - branco - (A) ,89

Del ReyGI- cinza met - (A) 88

Caravan Comodoro 4cc - dourada - (A) 87

Quantun CL cl are dir. - cinza mel. - (A) 87

Opala2p. 4'�c. - branco-(A) 87

0-20 caboDupla clardir. e turbo- bege-(D) 87

Chevette SL Sm - dourado - (A) 86

BuggyTerral- amarelo- (G) 84

Chevette Hatch Sm- prata - (0) 82

Gol L - vermelho - (0) 81

Chevette L - preto -,(0) 74

Motos
s.

Agrale 27.S - amareis 92

KawasakiZX:"IO-preta 90
ML-12S-vermelha 86

Turuna 12S-verrnelha 81

LanchaFibra cI�oIanteecomandos 3,60mt
LanchaAlumím...:Levefert , 3,SOmt
Motor popa Evirunde .3SHPs

Motor popa Ibranauta 1. .4,S HPs
Carretinha pl lancha Carretinha pl motos.

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

- Fone/fax (0473) 72-1353
\

Mimecar
Santana QuantunGl- azul (a) 89

SantanaCL - vermelha - (a) 89

Fiat Uno CS - azul (a) , 88

-Monza SLIE 2.0_Trio Eletr - prata (a) 88

Monza SLIE 1.8TrioEletr. -azul (a) 88

Monza SLIE 1.6 Hatch - branco (a) 83

,.FordDeIReyL-branco(a) 89

FordDelReyGhia -dourada (a) 86

FordDelRey-ouro(a) 83

SaveiroC -branco (a) 87

JAVEL

(

Mais um serviço do

CP
Classificados

JAVEL
. _ Tempra prata 4p. - aZUl gurundi (G) OK.

Tempra ouro 16V. 2p - branco real (G) OK
UnoCSL - vermelho granada (G) OK
Uno CSL - azul Pruseia (G) , OK
Elba Weekend IE 4p - vermelhoMon. CarIo (G) ..OK
Elba CSL 1.6 4p. - azul gurundi (G) OK

Veículos Usados
Fiat 147C-bege(G) 84

Fusca 1.3 - bege (G) 81

Fusca 1.3 - branco (G) 79

PrêmioCSL -vermelho (G) 92

PampaGI4x21.8-branca(G) 91

Del Rey - bege (G) 82

UnoFiorino -branco (A) 89

VoyageGLS-cinza(A) ..

-

89

Elaba S - verde (A) 88

Elba S - vermelha (A) 88

Prêmio CSL - cinza (A) 89

Chevette SL 1.6 - vermelha (A} 88

JaraguáVeículos, Peças e Serviços
Ltda.

Rua João Zapella, 214 - Fone 71-2111

••z=.'. Rua joão Zapella,
214 - Fone 71 - 2111

CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 9 de julhoAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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-SiJprlmentospiiáfuloriiiátlCä
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'-�'�-'C��é�cio de Frutas Makiba Ltda
- Máquinas eMóveis para Escritório

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

escrever, celculer; relógios, Iex, copiadores,
etiquetedores, cedetres, arquivos, etc.

Com Assistência Técnica

Compra e venda demáquinas
novas e usadas

Rua ÂngeloRubini, 964 - Barra do Rio Cerro

Fone(0473) 76-2791
Jaraguá do Sul- SC

BUZMAQ
Com de Peças e Máquinas de Costura Ltda

Preços de Inauguração

Fio sólido 4,00mlm. Cr$ 8.590,00p/m
Fiosólido 6,00m/m:•••••...•••...••Cr$ 12.$50,00p/m
Fiosólido 1O,00m/m:•.••..•••..••.Cr$ 21. 000,00p/m

- Lâmpadafluoresc.20we40w...Cr$125.000,00un

H E'M M E R
MATERiAl Elérnico LTdA

Av. Mal. Deodoro, 1309
Fonel Fax (0473) 72-3336

'MEMORANDO
Mln/st'''o do Trabalho
Sistema Nacional de Emprego • SINE
Prezados Senhores,

O SINE (Sistema Nacional de Emprego), informa sobre a intermediação
do Mercado de Trabalho referente o mês de julho/93,

Tivemos 224 ofertas de -Emprego neste mês, das quais 327 pessoas
acorreram ao SINE, e 137 tiveram colocações por inter médio dele em nossa

cidade, As vagas descartaram-se nasmais variadas qualificações, sendo a mais
ofertada e procurada, a Linha de Produção sern especialização, seguida da Ind,
Tê"1i1 ende as Costureiras tiveram maior oferta, Ainda a Construção Civil
também foi bastante pedida, e Serviços Auxiliares, No Comércio as ofertas
também foram bem acentuadas.

Foram expedidas 206 Carteiras de Trabalho,
Sem mais formulo minhas cordiais saudações, estando ao seu inteiro dipor,

Atenciosamente
SiNE - Jaragllá 110 Sill

Admintstração - Arno Benetta

... � .'�. -_ :- .... , -- .,.:

FRUT-SUL
Promovepara esta

sexta-feira, sábado e domingo:
- Batatinha suja � Cr$ 21.000,00 kg
- Tomate Cr$ 25.000,00 kg
- TangerinhaPocan Cr$ 8.000,00 kg
- Pinhão O' Cr$ 15.000,00 kg
.;. TangerinhaComum Cr$ 14.000,00 kg
- Cebola : Cr$28.000,00 kg

Aceitamos cheques para 10 dias -
.

/

Filial: de Leonircio T. da Veiga
RuaWalterMarquardt, 2820 - Barra do Rio Cerro

Fone (0473) 72-3274

Jaraguá do Sul - SC

r,----------------
I

r
- -

--,

DICAS E S'ERVIÇOS

@
o Inverno chegou. E no frio, se o motoristã não seguir,
um certo ritual, poderá perder muito tempo para colocar
o sau carro em funcionamento.

e\
CONTRAO FRIO,MOTORQUENTEE ...

REVISÃO DE FÉRIAS DA MENEGOTTI VEíCULOS

50% NAMÃO-DE-OBRA_
35%NASPEÇAS

.@.,.•. usarbemOan,gadOr,nãoesquentarocarroparadoe
'� revisões' peri6!]icas, são pequenos cuidados que evitam

uma enorme dor de cabeça.

(® IIMenegotti Ve(culosl J!o
Av. Mal. Depdoro. 930 - Fone (0473) 71-0499

L __ ..=...
-

__

I
_ _ _ _ _ _ __ _ . .J

2-����EIO o,�t,: �; �f�t�r�� �,o . �.�\ç ��._d�julho ��s}?t.
_

,,�'�l !)b ootü, 90 � ,Wc, 00 ßu.:ura."" V 4 '-ra V(·��'·IooIoWiOJo.:.I.I'.>'''''''- _
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Tubos Santa Helena Ltda,
Divisão de concreto

(tubos e ârtefatosdcconcreto),
Rua Joinville 1016 - Fone 72-1101

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

Rua Bernardo Dornbusch. 858 - Fone 72-3025
EscritórioGeral

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

Spézio & Cio Ltda
Serraria e serviços de trator \

.

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais especializados

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

Jaraguá do Sul - SC

MARMORARiA KRAisc�
INd. E COM. LTdA

Mármores, granitos e pedras" naturais
Rua 28 de Agosto,<142_� Fone 73-0522 - Fax 73-0307

I.

CP Ofertas

(
.cr

CLASSIFICADOS

Um bom

negócio para
II

você

Ligue já !
72-3363

Jaraguá do Sul
73-0608

I

Guaramirim li
(I

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

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

Feijoada
Sopa de Camarão

Atendimento
De 2". a 6". a partir das 17:00 horas

Sábados, Domingos e Feriados, a partir das 09:30 horas
Obs: T,('ßlOS congelados para viagens - Aceitamos Encomendas'

Rua: Carlos SCIlIlIt, 68-
FO/';� 71-4565 (r/la defronte Salão Dõering)

. .So(arl c___.� '1II8II""L

Caça - Pesca-- Camping - Náutica - Esportes
Distribuidordos produtos: '

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

CBE - Tokio - Tupy - Kanxa
Boito

.

- Grilon - Hobby - ccs

Preços super _especiais a

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

tu: (0473) 72-1389 e 71-8135.

"1 � TRAMONTINA

Jàmail
Jaraguá Máquinas e .

.
. Implementos Ltda

'

I�rle (Oi73) 7!�0904
Fax 71-3669

RuaMaxWilhelm, 82 - Centro

Jaraguá do Sul- SC
2-8 CORREIO DO POVO - Jaraguä do Sul, 9 de julho de 199�
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Olho"Clínlco
Dr. WalterB. Falcone

AIDS

ASlndromeda Imunodeficiência
Adquirida (SIDA/ AIDS).
caracteriza-se pOl'

imunodepressão, acompanhadade
infecções graves por agentes
oportunistas e de cânceres.

principalmente o sarcoma de

Kaposi.
Os portadores assintomáticos

são aqueles quepossuem o virus,

mas não desenvolvem a doença;
porém transmitem este viruspara
outraspessoas. O vírusHIV (HI/
mal/ Imunodeficiency Vi11IS)jáfoi
isolado do sangue. sêmen,

secreções vaginais, saliva,

lágrimas, leite matemo, fluido
cérebro-espinhale urina.Apenaso
sangue, o sêmen, as secreções
vaginais e possivelmente o leite

matemo estão comprometidos
fomo vias de transmissão.

avirus daAIDS é transmitido

pela via sangüínea, pelo contato

sexual (através de fissuras das

mucosas vaginaloupeniana, onde
há (roca de sangue), da mãepara
o filho no curso da gravidez,
durante ou logo após oparto.

Sexomaisseguro,anãoserque
esteja absolutamente certo de que
você nem seuparceiro sexual são

portadoresdo virus, vocêprecisa
se proteger. Certeza 'absoluta

significa não somente que você e

seu parceiro tenham tido um

relacionamento sexual

monogâmico (fiel) I/OS últimosdez
anos; não tenha I/sado drogas
endovenosas ilegais; não tenhafeito
transfusão sangúinea.

Prevenção, uso adequado de

camisinha-de-vénus, que -11(70 só

previne a AIDS, como também

outras doenças sexuais. Agulhas
só descartáveis. Ferramentais de

manicure e debarbeiro devem ser

.esterilizados ou descartáveis.

Atenção com os ferramentais
odontolágicos e médicos para a

correta esteriIizaçäo.

Temosemnossacidade 12casos

diagnosticaaos, comHll/positivo.
Para cada caso diagnosticado
existem 25 1Ic70 diagnostieados.
Toe/os agora sãogl'l/po de risco.

JOÃO PESSOA·

UMBAIRRO�SºUECIDO
Embora seja

um dos ruais ����àntigos bairros
de Jaraguá do
Sul, João Pes-
soa jamais teve oportunidade de

deslanchar, de criar vida própria,
de reunir as forças de seus mora

dores para desenvolver-se
econômicamente.

Chegando-se ao coração do

bairro, ali nas proximidades do
acesso à ponte que o liga a

Schroeder, tem-se a clara idéia de

que a comunidade parou no tem

po e no espaço. O seu povo se

acomodou, deixando tudo como

sempre esteve, emseu devido e

habitual lugar. Daí, aquele ar de

desolação,deestagnação. Umma

rasmo que insiste em ali manter

se, sem dar lugar ao desenvolvi-

mento e progresso. Reparando
bem, pode-seaté concluirque João
Pessoa já foi bem mais do que é

hoje.

A Têxtil Jarita, na condição de '

empresa industrial, foi uma espe
rança que não durou muito. A

PINTOR:- O VEREADOR
Adalberto Frankowiak, mais

conhecidocomo "Pintor". é o ve
reador jaraguaense representante
do Bairro João Pessoa. da Vila
Vieira e outras da região.
Adalberto é franco em afirmar

que, neste começode gestão, mui
topouco tem conseguido fazerem
beneficio do bairro e dasvilas que
o circundam. Conseguiu com que
as mas e estradas fossem melho
radas com macadamização e que
a prefeitura instalasse os abrigos
de pontos de ônibus. Espera ele

VereadorAdalberto Frankowlak
por uma promessa do deputado
Udo Wagner, que é a reforma recursos para sua região, pois sabe
total do asfal_to Jaraguá I: � que a situação do Município, em
Schroeder. que nao deve demorar termosde recursosfinanceiros não
muito a ser feita.

Adalberto äcfescenta.que tem

muito bom relacionamento com o
" Prefeito Vasel e com o Secretário

Piazera. mas acha que isto não é
suficiente para conseguirmaiores

é das melhores.

.

Na condição de membro da
Comissão de Educação da Câma
ra de Vereadores.Pintor espera
desenvolver também um bom tra

balho no setor educacional.

firma que a substituiu, a 'Lael

Malhas, é inexpressiva e não acres-.
centa nada de destaque ao bairro:

De indústrias, mais nada; de co
mércio, menosainda. João Pessoa
não vive, vegeta.

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

Fone 79-1054

Masaranduba - SC

Agradecimento e Convite para Missa

�A FamílTa enlutada de:
-

,

Irya Terezina Satler
.

comunica o seu falecimento, ocorrido dia 7 de julho às 2 horas.

A extinta contava com a idade de 58 anos e deixa �m irmão, quatro irmãs, uma

cunhada, dois cunhados e sobrinhos.

A família. sensibilizada. agradece aos parentes c amigos pela manifestação de

solidariedade e carinho recebidos, em especial ao Pe, Sebastião: aos noviços, à

família Rení?to e Sônia Cordeiro c à Nonna Vasel Demarchi pela sua disponibilida
de,

Aproveita para convidar a todos para amissá de 7°dia, a ser celebrada às 19 horas

do dia lOde julho, na Igreja Nossa Senhora das Graças. na Barra do Rio Cêrro,

TRANSPORTE
COM CARINHOViação Canarinho Ltda.

7Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Loteamento Jarita, um poço de problemas

MorJJdores.Ap_olflâm-<··n,ecessidades
Senhor Prefeito: (

CORREIO DO POVO. na qualidade de comunicador
comunitário. relaciona aqui as reivindicações de duas importantes
comunidades de nosso município: Vila Vieira c Bairro João
Pessoa.

Quais as respostas que o Sr. teria a elas:

CONTRABANDO?

BAIRRO JOÃO PESSOA:
Posto Telefônico:
Posto de Saúde:
Creche:

Esgoto no Loteamento Jarita:

Água no Loteamento Jarita:
Orelhão no COAJAS:

VILA VIEIRA:
Posto Telefônico:
Posto dos Correios:
Acostamentos:
Lombadas:

- Posto de Saúde:
Reforma do Parque Infantil
da Associação de Moradores.

Os moradores destas comunidades aguardam () seu

pronunciamento a respeito.

Moradores sofrem a falta de assistência

Jarita: Um loteamento
com muitosproblemas
Franca

mente, não fal
ta gente para
morar em João
Pessoa. O
Loteamento Jarita é uma prova
disto. Mal planejado, o local não
tem água de boa qualidade para
beber. O Samae não chegou lá e,
ao que se sabe, tão cedo não vai

chegar, pois os recursos deprodu
ção do precioso líquido estão bas-
tante limitados..

,

Por enquanto. no Loteamento
Jarita, alguns poços nos locais
mais elevados, na parte final da
área. Na áreamaisbaixa, nomeio
da área, nos dias de chuva <>
escoamento é insuficiente e o

loteamento fica parecendo mais
com uma banheira.

COAJAS - ANTIGO
LOTEAMENTO DALMAR

Começou como Loteamento

Dalmar, mas a área foi adquirida
depois pelo estado e ali surgiu
mais um conjunto.COAJAS. acor
do estado /município, financiado
pela Cohab.

Situado nas proximidades do

PO/' que correr riscos desnecessários?

Adquira seu micro nacional com a mesma qualidade
epreços (los importados em até

5 parcelas fixas em cruzeiros

Consulte-nos

'INFOQUE INFORMÁTICA LTDA
Fone/Fax(0473) 71-6110

Sônia Beatriz Henn

� Advogada
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97

10 andar - sala 02
Fone 71-6410

e

Supermercado Costa, tendo em radores do local. Todos estão

frente '- no outro ladodo asfalto - satísleítos.jmas esperam as

a Escola Municipal Machado de benesses da municipalidade em

Assis, o COAJASde João Pessoa tomo de algumas neCessidades
possui 56casas,todascollstruídas como: Posto de Saúde Oll ao nie.;:-.

__

a partir de uma mesma planta, nos a presença semanal de uma �":.c.;:""'''''';�<_
tendo algumas sido modificadas UnidadeMóvel de Saúde: telefo- -._�

pelos seus mo(}adores. O ne (orelhão): Creche. Acabàin.l!n.tps em Estampas Ltda.
loteamento é bom, muito bem si-

.
O jovem. casal Raul e' Maria.

.' """"-''-<.
-

tuado, com esgotos que estão pas- com 2 filhos pequenos. mora no

"

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

sando por reformas da prefeitura. COAJAS. Gostam muito dali e, Jaraguá do Sul - SC
A água é fornecida pelo Samae.

..

como tantasoutras pessoas que ali
Conversamos com alguns mo- . residem, elogiam o local.

N.W.A

Tl'onsfol'me o seu BANHEI'RC) num ambiente VJ.P.
Visite 0- "»t,,4'ie'B1?'it j) Z'���<�Z'� e conheçc as mel�ores

soluçõ�s em I'evesfimentos cerâmicos, meleis e louças sanitâ�ias. Solicite um pré-orçcmento pelo
.

.,

telefone: 714411 ou venha conheceI' pessoalmente nossas instala'çõ�s: R. Reinoldo Rau,787 ./...__...

, "
.

.
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todos os seus problemas quando
descobre e se toma amigo de Sam,
que está se escondendo em sua

fazenda. Juntos, Sam e sua família
adotiva, começam a combater as

implacáveis táticas do

conglomerado imobiliário. Este é o
tema de "Vencer ou Morrer" (No
where to Run), último filme do
diretor Robert Harmon, o mesmo

de "A MOtte Pede Carona", e traz
noprincipalpapelJean-Claude Van
Damme, especialista em lutas.
marciais.

I Dicas de leitura 1-
PorMargit Wagner

Livro indica

origem física
da felicidade

A felicidade vicia. Esta

afirmaçãopodeserexplicada
cienüficamente: quando se

movimenta o corpo
intensamente. umasubstância

química chamada endorfina
é liberada, prodll�indo a

sensação de bem-estar, ou

seja. defelicidade. Segundo a
terapeutaAnnaSharp=que se
baseia nas leis daflsicapara
explicar o esoterismo - a

endorfina vicia como

qualquer outra substância

qulmica. E não é difícil
desfrutarde suasmaravilhas:
uma boacaminhada em local

apropriado pode curar

qualquer depressão, Em seu

primeiro livro. A magia do

caminho real (Editora Rosa

dos Tempos. CrS 499mil, 191

páginas). que acabade chegar
às livrarias, ela conta. entre

outras coisas, suaexperiência
mistica no Caminho de San

tiago de Compostela.. na
Espanha. e explicacomousar
as leis dafisica no dia-a-dia.

A endorfina é. então. uma

boa solução para uma vida

agradável e plena. Isto pode
explicaro vício daginásticae
o culto ao corpo. que

emergiram nadécada de 80. e
o surgimento da depressão
quando se leva uma vida

sedentária. Anna Sharpjura
queseuprimeiroencontroçom

) Delisfoi numa aula de fisica.
"Não acredito num Deus

velhinhoe barbudo,masnuma

Programação
eineJaraguá
Sexta - 917193
20:15 - Vencer ou Morrer - 12
anos

Sábado-l0/7/93
20: IS - Vencerou Morrer
22:00 - Filme Pornô - 18 anos

Domingo - Iln/93
20:15- VencerouMorrer

Segunda - 1217193
Sem programação
Terça - 13/7/93
20: IS - Vencer ouMorrer

Quarta - 1417193
20:15- VencerouMorrer

NO_BERE '1'0 RUN
corruptos corretores de terras que
estão tentando colocá-la para fora
de sua propriedade. Mookie, filho
de Clydie, parece ter resolvido

Após urna fuga ousada do
ônibus de transpolte da prisão,
Sam Gillen precisa de urn lugar
onde possa se esconder. Clydie,

urna jovem viúva com dois filhos

pequenos, neeessita o apoio de

alguém para lutar naquela que
parece uma batalha perdida contra

o som vai rolar soltinho, silitinho, 6"feira (22 horas) e domingo (30
horas), com o agitQ contemporêneoda BANDA DISPLICÊNCIA, no
pointdagalera de Guaram;rim: CALÍGOIA 'S BAR.A casa noturna

mals badalada da noite guaramlrense tem a seu favor ser a única a

trazerpromoções 110 gêner-o para esquenta» afesta. E a Banda...

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

A preços especiais pára bares, lanchonetes,
__ bombonieres,etc.

Av:Mal. Deodoro, 1771 - Sala 2 - Fones: (0473) 72-0161.
Jaragu.n do sul-se 71-4842

AssisMareie!
Kretzer

Advogado - OABISC 8643
lh� MaL Deodoro da Fonseca, 97

EtliflcitJ Dinner, .fala 07 - Centro -Fone (0473) 71-273j
89251-701- Jaraguá tio Sut- Sallta Calarilla

�m��
ESCOLA DE NATA(ÄO_

energia inteligente e

criadora". comenta. à moda

Paulo Ü_.eI/1O. O lançamento
do Ii�;f(}. semana passada no
Shopping da Gávea. foi 11/11

sucesso: 500 exemplares
"-

foram vendidos na noite de

autógrafos. "Quando SI! Rua Pres. Epitácio Pessoa, 1081
começa a ler A magia do Fone - 72-1862
caminho real. hão dá para

_

parar", garante a autora. '----------.-_--------_-___;------------------------------............
'CQR1tEIO'� POVO Já..ag,,� .�o �ukr?'de-1uHlo �de }?93 9

-a�. na edaJo.
6··�e cehio.
Nataçãopara todas as

idades durante o ano inteiro.
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Dia 6 dejulha último, na ParõquiaApõstolo Paulo, Eliana Orthman
e Paulo de Alencar trocaram os sagrados votos de matrimônio. A
recepção aconteceu no Caesar's Club reunindofamiliares, parentes
e amigos em elegante eprazeirosoparty.Ao casal, votos defelicidade
perene do CORREIODO POVO.

/

Foi realmente uma festa bonita,
oferecida pelos filhos Amo e

Traudi, Elvira e Victor...
Na foto, a Sra . .edele Bartel

Henschel ladeada por netos c

bisnetos, num dos muitos
momentos memoráveis, aqui
registrado com as congratulações
doCORREIODOPOVO.

Foi com grande alegria emuitas
surpresas festejado, no -.dia
28.6.1993, os bem vividos 80 anos
da Tante Adele... Muitas
homenagens com a saudação do
Sr. JoãoBatistaPrim, canções com
os corais Evangélico e SCAR,
palavras belíssimas da palte do
neto mais velho, deputado
estadual e secretário da Educação,
Cultura e Desportos de Santa
Catarina. Paulo Roberto Bauer...

o melhor prd voei.

Ligada. do seu jeito
."larecha� 491 - defronte o

Col Silo Luis

&::!a, estilista de alta costura,

propõe-se a "definir o que é bom

para o corpo, respeitando o gosto
.

individual da cliente". Com esta

filosofia de trabalho ela comandou
oGarotaDivina no últimodia 3: foi
a responsável pela coreografia de
entrada das 8 candidatas, desfile
individual, intermezzo com 8

manequins trajando vestidos de
noiva e o encerramento. Todos os

modelos, das candidatas e das

manequins, são de sua autoria. A

platéia que acompanhou os desfiles
encantou-se com o vestido de
noiva floral (foto), inspirado nas

damas sulinas dos EEUU,
confeccionado em puro algodão
floral. Na final do dia 17, no

Baependi, Cida vai produzir a

vencedora do Divina, Luciano,
com o auxílio de Cali (cabelo e

maquilagem) e o registro
fotográfico de Ivan, da FB Foto. O
ateliê localiza-se na avo Mal.
Deodoro da Fonseca 903, sala 10,
Ed.Picolli. Cida faz alta costura em
vestidos de noiva, madrinhas,
damas, debutantes e passarela.

É com satisfação que o CORREIO
DO POVO registra a presença do

Dr.ARNOHENSCHELJÚNIOR,
estabelecido com escritório de
advocacia árua Amadeuda Luz30,
10 andar, na vizinha Blumenau.
Fone-Fax (0473)260568.

Marechal Deodoro,819
CORREJO DO POVO Jaraguá do Sul, 9 de julho de 199310

Também com muita alegria
festejou mais um aniversário no
dia 28 dejunho o reverendopas
tor Ingo Piske... Felicidades, ..

RoselllàryDalpia: eGersollF. Weiller
vão dizer oSIM (lia JOpróximo, às J 7
horas, lia Igreja Nossa Senhora de

Lourdes, Rio AltIU,a. "Finalmeme o

amor, que 1I0S une agor« e para
sempre"sqo palal'ras de alegria (lo
convit«para a cerimônia e recepção,
que acontecerâ IItISalão Viltíria, IU,a
(la Figueira. Felicidades.

TRUQUEDE BELEZA NO
SEUDIA-A-DIA

Para aumentar ou diminuir o tamanho da

boca, aplique base cor da pele sobre os

lábios, depois faça o contorno desejado
com auxílio do lápis ua sua cor preferida,
ao mesmo tempo impedindo que o batom
borre o desenho dc sua boca.
O batom em cores atuais para hoje é

vermelho, marrom ou laranja: por serem
cores vivas, são ruais apropriadas para a

noite.

Sombra mais escura - marrom. preta
ou mostarda - nos cautos dos olhos

disfarça pálpebras caídas.
Bases e pó compacto de acordo com o

, tom de sua pele. Delineador e lápis a

gosto. combinando com o tom de sua

maquilagem.

Dia J6 de jullur: sexta-feira, acontece

'em Schroeder a eleição da mais bela
estudante deum dos maiores colégios da

região, Migllel Couto, com início às 23
horas; local Boit Sociedade Schroeder
111... Sucessos e agradecimentos pêlo
maravilhoso convite para compora mesa

de jurades ...

Dia 1-7. de julho, no Baependi, a escolha
da Mais Bela Estudante. Sem dúvida
candidatas belíssimas irão participar,
representando seu colégio. todas elas

prometendo uma linda noite e tomando
muitodificil o trabalho dos jurados.
Sucesso...

Em destaque na moda jaraguaense
JANICE CONFECÇÕES. sob
atendimento de Janete e Erlindo, ele

Estilista e Costureiro. Confecção própria
e, com certeza, acabamento de primeira
em confecção sob medida. Uma boa

opção em moda. em frente Studio FM.

Confira!

Moia Cabelereiro - 71 5735 -

Atende com hora marcada!

'NA PRIMEIRAQUINZENA DE JULHO,
OMELHORDAMODAPÉLAS
MELHORES C9NDIÇÕES':

NOSISTEMA
Sorvetes, tortas, bombons de sorvete.
Atendemospedidosparafestas e também

vendemos na loja

\

NAS CoMPIt.\SA VISTA

25% 1+1
DE DESCONTO REAL'

VESTlI'\()OVocÊ DE CORPO hTEIRO.
GE'rlJLlOVARGAS, 55

oPREço DA ETIQUETA!
SEM ACRÉSCIMO l'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Bandeiraleva pedrada e juiz não desconta

Juv�ntus s'(j empata'
e fica fora das finais
Jaraguá do Sul - OGrêmio Es

portivo Juventus não começou bem
o quadrangular secundário do cam
peonatocatarinense, empatandoem
casa com oMarcílioDias, em I x 1.

Depois veio uma derrota para o

Joinville, no Emestão e o início da

reabilitação aconteceu só no final
do primeiro turno da fase, na vitória
sobre o Araranguá pelo placar de
I x O.

Na segunda fase o Juventus

perdeu a chance de assegurar a

classificação no jogo contra o

Marcílio em Itajai, quando a equipe
do técnicoPicolé desperdiçou vári
as oportunidades,claras de gol e

acabou perdendo por I x O. Em

seguida venceu o Joinville em casa

por 2 x I, despachando o time da
Manchester Catarinense e manten

do as chances de conseguir classifi
car-se para o hexagonal semi-final.

A equipe estava disposta a con

seguir a classificação e o empate
veio ainda no primeiro tempo atra
vés doponteiroAri. Oprimeiro tem
llO acabou assim. Na segunda etapa
o "Moleque Travesso" veio deter
minado a vencer e jogou o tempo
todo em cima do adversário. No
final na partida um grande tumulto
foi formado quandoo bandeirinha
Roque Bonenberg recebeu uma

pedrada.
Apesar da paralisação de pelo

menos 3 minutos, o juiz Eurico
Martins nãodéu nenhum desconto
e o Araranguá acabou ficand?tl
coma vaga.

O futuro da equipe foi decidido
no jogo de ontem à noite em.

Araranguá, quando as duas equipes
com o mesmo' número de pontos,
disputaram a segunda vaga do

quadrangular secundário. O
Juventus saiu perdendo de I x O e a

classificação ficou ainda mais difl
eil, já que o empate era bom para o

time do sul do estado.

€sportivas
Bleicross
Neste final dá semana será re

alizada em Jaraguá do. -Sul a 28

etapa do.Campeonato.Catarinense
de Bicicross. As provas das 23

categorias terão. lugar no Parque
Ecológico. Malwee em comemo

ração. aos 25 anos de fundação. da
empresa, que é a patrocinadora
exclusiva da competição, São.

aguardados entre 80 a 100 pilotos
de várias partes do. estado. e o.

início. está previsto. para as 14

horas,

MontainBike
w.v Nos dias 17 e 18 deste mês

acontecerá a 2" Escalada da prova
nacional deMontainBike. na Ser
ra do. Mar, partindo. de Schroeder
até o.município. deCampo. Alegre,
num percurso. de 100 quilôme
tros. pela estrada do Manso. Os
bikers jaraguaenses ti�eram óti
nas colocações nas 5" c 6a ctapas
do. campeonato catarinense reali
zado. em Florianópolis. Na cale

goria cadetes a classificação. final
tem na primeira colocação
Jackson Grimm e na segunda.
Júnior, Jonathan Grimm.

Está exposta na sede tia Liga Jaraguaense de Futebol II

premiação do Campeonato (Ia 2"Divisão deFutebolAmador de
Jaraguá doSul. Osbelos troféus, dedar inveja aqualquer certame
deprimeira tinha.foram oferecidos peloSr. Irlneu Hoffmann.
A visita vale também para conhecer a ótima estrutura da Ilga
jaraguaense.
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Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Secretaria Municipal de Educação'
Jaraguá do Sul, 3()/ 61�.993

Oe: Projeto Formação Básica de Adultos
Para: Empresas e Estabelecimentos de Ensino
Comunicamos que estio abertas as matriculas para o Ensino Supletivo FundameÍltaI de 5" a ao
série, com avaliação no processo, a partir de 05 a 161JULH0I1.993, nos seguintes Ioc;ais:

LOCAL ENDERECO N. Turma SÉRIE N"VAGAS TURNO

a) E. M. l' G. Alberto Bauer Rua Guanabara,
"

500 - Vila Amiza-
de 01 5' 30 Noturno
Telefone: 71:0988 01 7' 30 Noturno
- r. 244. com
Maristela. das 19
às21 h.

b) E. M. l' G. Cristina Marcallo Jardim PinheIros'

Jaragua
Esquerdo 01 5' 30 Noturno
Telefone. 01 .,. 30 Noturno
71:0088. r. 248,
com

; Edileny. das 19 às
21 h.

c) E. M. l' G. Rodolpho Rua 305/Vila
DornbusCh Lalau

Telefone: 71.()988 01 5' 30 Noturno
-r.268.com 02 .,. 30 Noturno
Fãtima. das 19 às
21 h.

d)WEGI Rua Venâncio da
" Silva Porto, 399

Telefone: 72- 01 5' 30 Matutino

,4000, r.4906,com 01 5' 60 Vespetlino
lsabela, das08 às
10:30 (2' a 6' f.)

-.

14:30as 17:30h.)
(2"S'eS'f)

e)MALWEE'
01 5' 30 MaMino
01 5' 30 Vespertino

f) E. M. l' G. Machado de Assis Estrada ?

ltapocuzinho
Das 08 às 21h, 03 5' 90 Noturno
com Terezinha -

12 às 17:30. com
D. Elza

g) WEG' Blumenau 01 5' 30 MaMino
01 5' 30 Vespertino

INICIO DAS AULAS: 02J AGOSTO".993
DOCUMENTOS: Histórico Escolar - xerox; Certidão de Nascimento - xerox; folha de pagamento do
último mês; �rtidão de Casamento - xerox; Carteira de Identidade - xelOlÇ,
Carteira Profissional - xerox; CPF - xerox

Taxa Contribuição: Cr$ 50.000,00 (Cinqüenta mil cruzeiros)
.

HORÁRIO DAS AULAS: ,

E. M. l' G. Alberto Bauer: 18:50 às 22:00h.
E. M. l' G. Cristina Marcallo: 18:50 à 22:00h.
E. M. l' G. Rodolpho Dornbusch: 18:40 às 21:50

. WEG I: 08:00à 11:30
14:30 às H:30

Maiwee: 08 às 12h
14 às 18h.

E. M. l' G. Machado de ASSIS: 18:45 às 22:15
WEG' Blumenau: 09:45 às 13:00h

14à1!P17:15
,

ESTRUTURA DO PROJETO CRITÉRIOS SELECÃO PARA MATRICULA
11 Fase: 5' série - 1 ano Atender preferencialemente:
21 Fase: 6' série - 1 ano 1') Alunos do porjeto FormaçãoBásica de Adultos de l' a 4'

31 Fase: 71 série - 1 semestre
séne;
2') Trabalhadores com carteira assinada pelas empresas

41 Fase: 81 série - 1 semestre onde trabalham (os mais velhos tem preferência)
-

Rosimeire Tuccini Vasel I'

Secretária Municipal de Educação li,.

No CP Classificado você anuncia
e vende com certeza. Experimente.

Fones 72 3363 e 73 0608.

SA'NTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E �,IM08ILIARIA LTDA,

PROJETOS, CONSTRUÇÃO,DECORAÇÃO,VENDAS OE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541 - Fone: 723282

CORREIO DO POVO Ja.oaguá do Sul, 9 de julho de 1993
� � .•.• '-
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li Organizações Chapecá é um dos maiores e mais impor/antes
frigortficos do pais e da América do Sul..yi'io expor/adores de avesê

e suínosparo aAmérica Latina, Europa, Asia eAfrica. Reúnem dois

frigorificas de sulnos de Chapecà e São Carlos, dois abatedores em
Xaxim eAmparo (SiM Paulo), trêsfábricas de rações concentradas,
dois tncubotàrtos e 15 granjas agropecuárias oom 4.500

funcionários. A Organizações Chapecá mantém 1.900 produtores
integrados nos estados do sul.

Projeto Sombrio
Para fazer a avaliação e encaminhamento do Projeto Sombrio,

obra destinada à contenção de cheias, à abertura de canais paro

irrigação e assentamento de agricultores sem terra, reuniram-se

recentemente na Secretaria da Agricultura do estado a Diretoria
de Assuntos Fundiários e a de Recursos Naturais da secretaria e

representantes da EPAGRI e C/DAS'C. A solicitação para a

verift iação do andamento das fases do projeto foi feita ao

secretário Mário Cavalazz, pelo vice-governador, Antôn!o Carlos
Konder Reis, através de oficio.

Jáforam aplicados no Projeto Sombrio 20 milhões de dólares e

faltam ainda áreas de :100 hectarespara a Escola TécnicaAgrícola
e 400 hectares para o assentamento de famílias de agricultores.
Cerca de «I, 600 hectares encontram-se sem destino definido,
aguardando a continuidade das obras na região.

Recursos para Erval Velho
A Prefeitura de Erval Velho recebeu recentemente 250 milhões

de cruzeiros, primeiraparcela de um termo aditivo /10 valor de 500
milhões de cruzeiros, para a conclusão das obras no Terminal

Rodoviário, em construção no centro da cidade. A Prefeitura de

Joaçaba também vai receber recursos para a construção de Termi-
1101 Rodoviário no Distrito de Luzerna. Para isso acontecer está

sendo firmado um acordo com o estado através do DETER. O
convênio é de C,.$ 300 milhões e será pag'i em duas parcelas.

Hortas escolares
Em solenidade realizada recentemente no CETRE (Centro de

Treinamento daEPAGRI)emFlorianàpolis.foi assinado oprotocolo
que assegura a continuidade doprograma Hortas Escolares. Uma
atividade desenvolvida em ô. 700 escolas dámeio rural catàrinense.
Assinaram o 'convênio oSecretáriodaAgricultura,Mário.C.avalazzi,
o Secretário daEducação, Paulo BOiler e o diretor da Souza Cruz.
Nelson Bennemann. O protocolo também está sendo enviado para
as 217 prefeituras municipais do estado de Santa Catarina que
participaram doprograma. O Hortas Escolares, criado há 9 anos,

tem COliJO objetivo incentivaros alunos das escolas isoladas do meio
rural a instalar hortas e produzir hortaliças, estimulando seu

plantio e consumo.

.
O resultado é uma melhoria da alimentação dr:. estudantes,

ianto nas escolas como em suas famílias, através de UIII trabalho

pedagógico e prático.
Rodovia da Morte

.

Cerca de 420 quilômetros da BR 101, da extensão da rodovia
entre Florianópolis e São Paulo serão duplicados-a partir do ano

que vem. A obra será realizada com a próxima etapa de

financiamento do BID (Bando lnteramericano deDesenyylvilllellto)
para as rodovias brasileiras, cuja programação vai até 1995. A

definição doMtnistério dos Transportes de prioridade para a obra
nos dois trechos (Florianópolis - Curitiba e Curitiba - São Paulo)
foi comunicadapelo diretorgeral do DNEF. JoséMascarenhas, ao
Secretário dos Transportes e Obras, Paulo Gouvêa da Costa.

.Aínvasão dos Importados
A cada dia nos deparamos com

um crescente número de veículos

"diferentes", incomuns ao nosso

cotidiano. Com a abertura de
mercado, passaram-se a

comercializar no Brasil uma série
de veículos importados que, aos

poucos, vão tomando nossas ruas

e fixando-senomercado brasileiro.

São franceses, americanos,
alemães, japoneses e até mesmo

os tigres asiáticos que vão, aos

poucos, abocanhando uma fatia
.cada vez maior de nosso mercado
automobilístico.

Tudo surgiu de uma iniciativa,
com interesses particulares, do
então presidente. Fernando Collor
de Mello, para gerar uma

reestruturação da indústria
automobilística nacional, forçada
pela concorrência das montadoras
doexterior, a investirem tecnologia
e desenvolvimento dos seus

veículos.

Independente dos objetivos

j
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. �ações��O'" o; jjêfi�i;:d p�lítica
agráriado estado

FIorianópolisf rCtA.Of'l representantes da FETAESC,

�EF!: .CJtfW ��+�i�!�;�f:��
desde o dia 3 de junho deste ano, da área agrícola do estado.

o "Conselho de Desenvolvimento O Conselho

Rural". Um órgão criado pela lei
agrícola estadual que tem como

objetivo definir a política agrária
catarinense, criar estratégias e

evitar o gasto do dinheiro público
em ações não produtivas. Fazem
parte do novo órgão, além da
ecretaria da Agricultura,

h;presentantes da Secretaria da

Fazenda, Saúde e Educação, do
sistema financeiro estadual, do
Ministério da Agricultura, do

ÓrgãoEstadual doMeioAmbiente,
doPROCON edaFIESC, alémde

Desenvolvimento Rural possui
uma representação eclética, neste
sentido haverá um detenninado

equilíbrio em suas decisões. As

entidades envolvidas terão a

responsabilidade de opinar sobre
a política agrícola, decidir sobre os
programas que devem ser

implantados, controlar o setor IU

ral, supervisionar os fundos de

apoio à área rural, além de garantir
a continuidade dos programas de

agricultura.
"É a democratização da

porDenisWanderHohl

que Collor tinha com a abertura, o
fator mais importante é que isso
realmente OCOlTeu. É visível a

evolução do automóvel nacional
nos últimosmeses.Exemplosdisso
são a linha Omega/ Suprema da

GMeoTempra 16VdaFiat,primeiro
cano nacional a ser equipado com
motores 4 válvulas por cilindro.

Mas a evolução e a tecnologia
tem seu preço. E, que a verdade

seja dita, é no fator preço que os

nacionais mais se assemelham aos

importados.pois no restante ainda
estão muito aquém do desejado.
Apesar de CatTOS como o Omega
já serem equipados com muitos
ítens de conforto, há um fator que
os veículos do exterior são

incomparáveis: a segurança. Os
veículos . brasileiros,
desenvolvidos às pressas para
combater tecnologia de ponta,
não tiveram tempo suficiente para
assimilar toda a preoõupação com
segurança que há no exterior.

de

agricultura. Os programas e

projetos para os agricultores, a

partir de agora serão pensados por
várias cabeças. É importante
destacar a necessidade de efetiva
atuação do CO rural, no sentido de
trabalhar na busca de um melhor

planejamento das ações na área

agrícola catarinense", afirma Eni
Veltolini, Secretário Adjunto da

Agricultura e Coordenador do CD
Rural.

Outra importante tarefa do
Conselho de Desenvolvimento
RuralédefínirasCâmaras Setoriais.

Seguro agrícola certamente será
um assunto queexigirá uma câmara
setorial,bem comooMercosul será
um tema tratado com destaque.

Continuamos sendo campeões em

mortes por acidentes.
Não há dúvidas de que o

mercado de veículos importados
veio para ficar. Além de ser uma

novaopção, elesjá traçam umperfil
das preferências do consumidor.

Segundo o Departamento
�Estadual de Trânsito de SãoPaulo,
foram licenciados nos primeiros 4

meses deste ano 3.922 veículos
.

importados. Isto já reflete numa

proporção de 10 a 15% nas linhas
de veículos nacionais de primeira
linha.

Para nós consumidores, toda
concorrência é sinônimo de -,

melhoria. Além da melhoria de

qualidade, de preços, os serviços
prestados por nacionais e

importados serão finalmente de

padrão desejável. O sonho da

aquisição de um automóvel

importado já não é tão distante. Ao
.contrário, está em qualquer agência
especializada de sua preferência.
Experimente esta opção!

É HORA DE ABASTECER A CASA
SEM ESVAZIAR O BOLSO.

AQUI· VOCÊ ENCONTRA TUDO O QUE Pl.ECISACOM A QUALIDADE QUE VOCÊ MER1, CE
E AS MELHORES CONDiÇÕES DE PAGAMENTO,

.MÓVEIS
• ELETRODOMÉSTICOS
• BRINQUEDOS
• TECIDOS /CONFECÇÓES -

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

\ /"
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NOS SUPERMERCADOS
BREITHAUPT

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

VENHA CONFERIR!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




