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Compra(16n) Cr$67.300,OO
Vendat lô/Z) Cr$68.000,OO
Fonte: HF Assessoria

Turismo

COrnpra(16n) Cr$67.400,OO
Venda(16n) Cr$67.800,OO
Fonte: BB

Comercial

Cornpra(l6n). Cr$62.136,OO
Venda.t lô/") Cr$62.138,OO
Fonte: BB

TR
16/6a 16n .30,25%
17/6a 17n .30,13%
URR
Oln :..Cr$32.749,68
Poupança
Índicep/16n 30,9012%
CUS (junho)
Engenheiros .. Cr$1 4.475.207,89
Salário mlnimo
Fevereiro Cr$I.250.700,00
Março/Abril Cr$I.709.400,00
Maio/Junho Cr$3.303.3oo,OO
Julho Cr$4.639.800,OO

Nacion� Visa

o único que quanto
mais você usa,
menos anuidade
voe. paga .

. ,.

Porte Pag()
DRlSC-ISR
58 -161/81AnoLXXV N°3.769 Jaraguá do Sul, 17 dejulho de 1993 Cr$ 20.000,00

Eduardo e Ennio, ao lado do carro que será movido a sol, hidrogênio e eletricidade.Conclusão sà no ano J010

Empresa de Jaraquá do Sul faz parceria AmiFutebo� d. za e e

Unicamp desenvolve JECfazem
·

d h eh ul amistoso
projeto o carro I ri o ASERAnil,.dereali,.n,,"

final de semana uma partida
amistosa contra a equipedejÚ11iores
do Joinville Esporte Clube. O jogo
acontece no domingo às 15 horas no
estádio municipal João Butschardt

(Seleto) e terá portões abertos para
os torcedores. O objetivo dos

dirigentes do clube é estimular os
torcedores a prestigiar os jogos do
Amizade que está classificado para
a fase final do certame de amadores
da região. Página 7

A Unicamp (Universidade de que será utilizado no carro, que é

Campinas), estádesenvolvendo o ideal para o trânsito urbano.
oprojeto fazparte deuma tese

defendida pelo engenheiro
Eduardo Gurgel do Amaral e é
coordenado pelo professor de
Física da Unicamp, Ennio Peres
da Silva. A idéia é substituir o
atual sistema de combustão dos
derivados de petróleo e a meta é
ter o carro funcionando até o ano
2010. Página 3

projeto tecnológico do carro do
futuro movido a energia solar,

hidrogênioeeletricidade.OGrupo

O veículo não é poluente, de
baixa velocidade - máxima de 70
km/hora -. e teráautonomiamédia

Weg.de Jaraguádo Sul.é parceiro de rodar 100 quilômetros por dia
da universidade neste projeto e com um abastecimento de 15

doou um motor de indução
trifásico. à prova de explosão.

minutos que poderá ser feito na

própria residência do proprietário.
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.. nA. históFil;l de Jl�S,S� g�l\te r�9. pode [icar só '�la : : " : .:
saudade". O passado-só 'é iinportante se o seu tempo fõi'

- J

bem empregado.

Barão de Itapocu

Confira a história�
HÁ 72ANOS

- Em 1921, o governo estadual abria
um créditoespecial para plantar ate 7 de
setembro de 1922,2.000pés de árvores.
O dr. Victor Konder, deputado no Con
gresso Catarinense era muito elogiado
com a medida, mas o CORREIO DO

POVO, fazia seu comentário - "Aome
nos tratemos de plantar uma parte do

que a LUMBER & CO., em Três Bar

ras, estraga".

- As eleições de 3 Conselheiros

Municipais apontavam os srs. Hans

Jordan, (402 votos), dr. Dias de Paiva

(460) e Eduardo Schwartz (456), como
os novos conselheiros. Dizia-se pela im
prensaque "nestaseleiçõesJARAGUÁ,
como sempre, deu à maior prova de

disciplina partidária e, assim calar as
más línguas. Agora, é o caso de "Jomal
de Joinville" fazer os seus partidários
prediletos (Hansa) - "Entrarnostrilhos"-

HÁ70ANOS
-Em 1923,OSCARSCHNEIDER

estabelecido com a Selaria, à Estrada

Jaraguá aprontava qualquer serviço -

selaria, estofaria, arreiames, selins a al
mofadas,

- JOÃO BAPTISTA RUDOLF,
com marceneria à vapor, na Presidente

Epitácio Pessoa, fabricava móveis de

toda a espécie - esmero do trabalho e

preços módicos.
- A SOCIEDADE ATIRADORES

(Schuetzenverein) JARAGU.t\, e1l120-
5-23, realizava a disputa para o TIRO

DE REI e inauguração da nova

SCHUTZENHALLE (stand de tiro). A
festa realizava-se no Salão Enke, Em
outro comunicado aos associados do
TIRO JARAGUÁ (assim também cha
mava o primitivo BAEPENDÍ),
enfatizava-sequea inauguraçãodonovo
pavilhãoie tiro se daria com qualquer
tempo encavasituado defrontedosalão
do sr. HERMANN ENKE.

HÁ50ANOS
;' Em 1943, a Prefeitura Municipal

publicava oficio assinado pelo sr.

GustavoNeves,diretordoDepartamen
to Estadual de Imprensa e Propaganda,

'

comunicando que este departamento
estava irradiando diariamente, através
desuaestação de ondas de 42metrosou
nas ondas médias, solicitando sintoni
zar o aparelho de rádio, das 17 às 18

horas, em caráter experimental, para o
uoticiário que interessava a todos os

municípios, e pedia a impressão a res

peito por carta ou telegrama.
- Leopoldo A Gereut, convocava

para 4 de julho os membros da União

Municipal dos Consórcios Cooperati
vos Agrários de Jaraguá, da qual era o
presidente,parauma reunião às9 horas,
no prédio do sr, Carlos Hass, na Mal.

Deodoro, para deliberar sobre o

patrimônio da dita União.

- AuguslÓGerent, filhodeLeopoldo,
no engenhode cana,na11IiadaFigueira,
sofria queimaduras generalizadas pelo
corpo, com a explosão do alambique,
indo atingir o seu manejador, diante 2

melros, com o conteúdo fervescente.
Atendido pelo dr. Batalha, no Hosp. S.
José, inspirava cuidados.

HÁI0ANOS
- Em 1983, os despejos industriais

eram os que mais contribuíam para o

desequilíbrio do ecossistema aquático
emJaraguádoSulea imprensapublica
va comexclusividade os resultados des
sasamostragens, quepodia servirpara o
inicio de um trabalho a curto prazo,
analisadas asconclusõesà luzdosdados

preliminares que vão a público.
- O Pe. Mário Bonatti escreviapara

o CORREIO DO POVO - SAINDO

DAS ÁGUAS, com algumas reflexões
sobre a calamidade das enchentes que
destruíram grande parte do nosso esta
do, com o objetivo de manter alto o

ânimo dos que vão reconstruir e

reiniciar a vida após a destruição.
- O governo abria crédito especial

ao Governo Federal para recuperar o

parque de 6.984 empresas industriais

(das 10.800 cadastradas), afetadas ou

destruídas pelas enchentes.

� Duas RocIIII Alta Tecnologia
lncIastdIII em matérias-primas

para alimentos

Fone: (0473) 71-2277 - Jaraguá do Sul- SC
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;:'lfdriiir6vél carro novo
Leonardo daVinci, Júlio Verne, Profes- cidades?

sor Pardal... Na realidade ou nafantasia, Numa época em que tecnologia é tema

o homem sempre sonhou o algo mais, há dominante de qualquerpalestra; fazparte
quem diga que tudo o que o ser humano dos programas educacionais (ou deveria,

pensapode ser realizado: é só uma questão fazer), preocupa aqueles homens de boa
de tempo, de resolverproblemas intrincados vontade quanto aofuturo da humanidade,
daflsica, química e outras matérias mais o novo automóvel é completamente não

avançadas. poluente, substituindo o atual sistema de

Prova disso é o desenvolvimento pela combustão dos derivados depetróleo.
UN/CAMP (Universidade de Campinas) Emirados árabes, preparai-vos para
de um veículo híbrido movido a energia serem destronados como senhores

solar. hidrogênio e eletricidade. absolutos (Oll quase) dos destinos do

Corroborando a qualidad€ e simplesmortal: o hidrogênio é o elemento
contemporaneidade das indústrias químico mais abundante no universo.

jaraguaenses, a WEG S.A. "foi uma das Além dapreservação da espécie a longo
escolhidas e convidadas a participar do prazo, existe o imediatismo da coisa: a

projeto", ''por ser lima empresa idônea, nova máquina é ideal para o trânsito

dinâmicanomercado, queutiliza tecnologia urbano, atingindo 110máximo 70 km/hora,
moderna edealta qualidade, comprodutos devendo diminuirosacidentes com vítimas

confiáveis". fatais.
Apesquisado "carrodo.futuro''fazparte Quando tudoparece estarmaisperdido

de uma tese de mestrado do engenheiro do que o niSSO no espaço quando caiu a

Eduardo Gurgel do Amaral, o homem que União Soviética, aparece uma notícia

sonhou -e realizou - o 1 o veículo com destas. Alvissareira.

tecnologia 100% nacional. Quem não Jaraguá está de parabéns, a WEG
conhece o Gurgel, bonito e dinâmico também: por enquanto iremos sobreviver.
rodando - e enfeitando - as ruas de nossas Mais e melhor.

Enxaqueca
Brazlatina - Na opinião exames complementares como

demédicos especialistas exis- tomografia computadorizada,
tem mais de cem tipos de do- . ressonância magnética, po
res de cabeça. Uma delas é a dem' ser úteis para afastar
enxaqueca que atinge cerca outras causas de dores de
de 5% a 10% da população cabeças, como tumores e

mundial e até agora não foi aneurismas.
descoberta sua cura. No en- Certamente o diagnóstico
tanto as fortes crises de dor errado é responsável pelo
de cabeça podem ser contro- insucesso do tratamento. Na
ladas e em 90% dos casos os enxaqueca há predisposição
sintomas podem ser elimina- familiar e a dor não vem

dos. Para combater a crise um todos os dias. Intolerância a

dos medicamentos mais efici- determinados odores e ali
entes até agora desenvolvi- mentos, além do álcool são
dos é o Sumatriftan, alguns dos fatores que podem
autoinjetávcl. Em breve ele desencadear as crises.
chegará aomercado em forma Um dos principais sinais
de comprimido. Ele bloqueia da enxaqueca é o que os mé
imediatamente a dor. dicos chamam de aura. A dor

pode ser precedida de aura ou
não. Na aura o paciente vê

pontos brilhantes e a visão
fica turva. Emseguida apare
cem outros sintomas: dor de

estômago, náuseas, sensação
de fraqueza e até desmaios. É
importante lembrar que são
vários fatores que desenca
deiam a enxaqueca, como por
exemplo o estresse, a pílula
anticoncepcional, intolerân
cia a vinhos, queijos, choco
late e frutas cítricas e intole
rância a odores fortes como a

gasolina e certos tipos de per
fume.

Para orientar quem sofre
de dor de cabeça, foi criada
no final do ano passado, no
Rio de Janeiro" a Associação
Brasileira de Portadores de
Dor de Cabeça. Os associa
dos recebem informações so
bre o que existe de novidades

-

no tratamento do problema.
A entidade fica na rua

Siqueira Campos, 43, sala
1002, Copacabana.

Engana-se quem pensa que
a enxaqueca é sinônimo de
dor de cabeça. O diagnóstico
é basicamente clínico, mas os

CORREIO DO POVO
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Olho Clínico
Dr. Wa1terB. FakOl.e

Semana da Saúde
Com afina/idade precípua

de aproximar cada vezmais à
classe médica da comunida
de e tentar descobrir as ca

rências destamesma comuni

dade, a Associação Médica

Jaraguá do Sul (AMJS),jun
tamente com aAssociação dos
Bioquímicas e dos Odontolo

gistas e contando com apoio
da Secretaria Municipal de
Saúde, promove aSemana da
Saúde.

No período de 19 a 22 do
mês em curso estaremosjun
tamentecom36médicos, além
dos bioquimtcos epessoal da
enfermagem.orientandoapo
pulação sobre Cólera, Aids,
Higiêne Básica, além de me

dição dapressão arterial e da
taxa deglicose no sangue (di
abetes). Local:

19/7/93segunda-feira das
9 às 12 horas, na Escola
Ade/ino Franscener no bair
ro Boa Vista;

20/7/93 terça-feira das 14
às 17 horas, na Escola
Waldemar-Schmidtnallhada

Figueira;
21/7/93 quarta-feiradas 9

às 12 horas, na EscolaAnna
Towe Nagel na Agua Verde;

22/7/93 quinta-feira das
14 às 17 horas, na Escola
VictorMeire/les em TrêsRios
doNorte.

A programação culmina
rá com amesa redonda, aber
ta aopúblico, na quinta-feira
22 de julho, às 19:30 horas,
naRedeFeminina de Comba
te ao Câncer, onde Dr. Antô
nio F. Andrade, ligado à Se
cretaria Estadual de Saúde.
falará sobre Cólera e o que
vem sendofeito em nível esta-:
dualpara atenuar a chegada
desta doença em nosso esta

do.
Nesta mesa redonda espe

ramos contar com asyárias
autoridades ligadas à Saúde,
onde serão discutidos ospro"
blemasdomunicípio e região.

Fatn· Olvulaacão
bustiveis limpos, ohidrogênio-s,além
de ser o elemento químico mais
abundante no universo, aparece
como urna altemativa interessante,
principalmente seproduzido a par
tir da energia solar, não originando
em sua queima qualquer composto
de carbono, responsável hoje pelo
chamado efeito estufa", declarou
Ennio.

- A idéia é adaptar urna "célula
de combustível" que faça direta
mente a conversão do hidrogênio
em eletricidade paramovimentar o
carro sem passar pela combustão.
O caITO seria entãomovido por urn
motor elétrico de corrente altema
da, acionado por urn sistema de
células de combustível, alimenta
das por hidrogênio. Outra vanta

gem apontada pelos técnicos é o

fato de que o carro poderá ser abas
tecido na residência do proprietá
rio, desde que ele possua painéis
solares.

Idealpara trânsito urbano

Empresa de Jaraguá do Sul é parceira no projeto

Carro híbrido e ecológico
Jaraguá do

Sul - O GlUpO lOO�lWeg está parti- I'

cipando, como
parceiro, de urn
projeto que está sendo desenvolvi
do pela UNICAMP (Universidade
de Campinas), que visa a constru

ção de urn carro de tecnologia avan
çada movido a energia solar, hi
drogênio e eletricidade, envolven
do os laboratórios de Hidrogênio,
deMotores e deAutomação Indus
trial dauniversidade, fazendo palte
de urna tese do engenheiro Eduar
do Gurgel do Amaral, pela Facul
dade de Energia Elétrica.

De acordo com o professor de
Física daUnicamp, Ennio Peres da
Silva, coordenador do trabalho, o
desafio dos pesquisadores é cons

truir, com tecnologia totalmentena
cional, um carro urbano não

poluente que possa substituir o atu
al sistema de combustão dos deri

vadosdepetróleo. "Dentre oscom-

Este carrohíbrido, recomendado
para centros urbanos, terá velocida
de baixa, atingindo no máximo 70
km/hora, comuma tomada de acele
ração um pouco mais lenta, sem .

caixa de câmbio, não poluente e

com urna autonomia média de 100
km/dia.Ameta dos pesquisadores é
ter o carro em funcionamento até o

an0201O.

Na parceria entreempresa euni
versidade, a Unicamp oferece o es
tudo e desenvolvimento científico/

tecnológico para um determinado

equipamento industrial, havendo
troca de know-how e as informa
ções são mantidas em sigilo. Os
laboratórios envolvidos funcionam
como "workshop"das empresas,
divulgando os equipamentos doa
dos à universidade.
AWegdoouàUnicampurnmo

tor de indução trifásico, à prova de

explosão, com 3.600 rpm e 20hp,
especialmentemodificadopara fun
cionar com 75 volts. Weg estuda a

possibilidade de contribuir no pro
jetocomum aparelho de inversão de
corrente contínua em alternada.

N.W.A

Meta é ter o carrofuncionando até o ano 2010

Ginga Modas

Acabamentos em Estampas Ltda.
Rua Paulo Papp, 211 -Iat. da rua Rio Branco - centro

Jaraguá do Sul- SC

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

Fone79-1054
Masaranduba - SC

AssisMareiel
Kretzer

Advogado - OABISC 8643
Al\ MaL Deodoro lia Fonseca, 97

Ediflci»Dinner, sala 07 - Centro - FOlie (0473) 71-2735
89251-701- Jaragllá tio Sui- Santa Catarina

lIi.trib. dadllt:llB a "..d•• p/.'.adoa nraio
Doces dietéticos - Doces importados - e grande

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

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

TRANSPORTE
.

-

(

COM CARINHOViação Canarinho Ltda.
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GARANTA A PESSOA CERTA NA FUNÇÃO CERTA

Roza Cereais e

Transportes Ltda
Rua Campinas S/II° - FOlie

(0473) 79-1154 - Massaranduba - SC

Atletas de Jaraguá do Sul convocados

Bícícrossde Convocação

-Jaraguá fica Atletasjaraguaenscs
com o título presentes nos JEBSJaraguá do Sul - No último dia .

10 realizou-se a 23 etapa do

Campeonato Catarinense de

Bicicross, na pista ecológica do

Parque Malwee. Mais de 90

inscrições foram registradas em 20

categorias' e os destaques,
novamente foram as equipes de

Jaraguá do Sul e de Brusque que
conquistaram vários troféus e a

primeira e segunda colocações,
respectivamente com a soma de 46
e 37 pontos cada.

A próxima etapa do catarinense
estamarcadaparaodia 28deagosto,
também no Parque Malwee, mas a

federação catarinense poderámarcar
a etapa de Rio do Sul, que foi
transferida devidoàs más condições
de tempo registradas no dia 19 de

junho, para antes da de Jaraguá do
Sul, a depender dos acertos entre os
dirigentes das equipes.

cidade de Concórdia, onde a partir
de hoje (1'6), intensificarão
treinamentos, com os demais
convocados, até o dia 25, quando
então embarcarão para a capital
dos jogos escolares deste ano.

Jaraguádo Sul-Nesta semana
foramdivulgadososnomesdeoitos
atleta da seleção jaraguaense que
irão compor as equipes de Santa
Catarina de Basquete feminino e

Voleiinasculinoeferninino. Alguns
destes atletasjápossuemtítulos em

f.'. ••

competições nacionais em. suas

modalidades. Elesparticiparão dos
Jogos Escolares Brasileiros que
acontecemde27 a31 destemêsem
Foz do Iguaçú, no Paraná.

Os atletas são: Raquel
Oppermann -- basquete feminino;
Stephen Salai Stahelin, Guilherme
HelenoMüller, FernandoRaduenz
- -voleibol masculino; Patrícia
Narnieri, Danúbia Wesler,
Fernanda Voltolini e Grace
Holthausen - voleibol feminino.

Estes atletas seguiram para a

Joguinhos Abertos
De 19 a 25 de agosto será

realizado em.Jaraguá do Sul a fase

regional dos Joguinhos Abertos de
Santa Catarina, reunindo 1.200
atletas de 31 municípios com idade
entre II a 17 anos. P81'a tanto foi

composta a Comissão Central

Organizadora (CCO), que tem na

presidência o Secretário Geral da
Prefeitura de Jaraguá do Sul, José
Benedito de Campos. A posse da
CCO acontecerá na próxima 23
feira.

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

. Jogo ac-�.�teGe no seleto

.Amizade joga
,contra o JEC
neste domingo

Guaramirim
- A Sociedade
Esportiva e

Recreativa
Amizade realiza

jogo, mas terá de pagar as despesas
que serão geradas pelojogo, taiscomo
transporte dosjogadores joinvilcnses
e a alimentação dos mesmos. Isto
deve representar uma despesa de cerca
de 15milhões de cruzeiros, de acordo
com o técnico do time do Amizade,
Alécio Stringario.

neste domingo (18) um amistoso
contra a equipe de júniores do
Joinville Esporte Clube, campeão
estadual do ano passado. O amistoso
será disputado no EstádioMunicipal
João Butschardt (Seleto), em

Guaramirim, com inícioprevistopara
as 15 horas,

O Amizade não irá pagar pelo

AequipedeGuaramirimaproveita
a ausência de rodada no certame da

liga jaraguaense � busca atrair o

público de sua cidade para prestigiar
mais o clube.

RuaReinoldoRau,632
Fone: 72-1599

CONTRABANDO?
Por que correr riscos desnecessários?

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

5 parcelas fixas em cruzeiros

Consulte-nos

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

Marque uma visita da HUMANA.
. .

Tercelrlzação exige responsabilidade. E'a melhof_tecnologla.
HUMANA ASSESSORIA EM RH

R. Henrique Sohn, slnR
.

. Próximo ao Doer.lng
Fone (0473) 71-4311

. I

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, 'INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTOA. -,

PROJETOS, CONSTRUCÃO,OEC<;>RACÄO,VENOAS ,DE TERRENOS, CASAS 'E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541- Fone: 723282

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CP Classificados
Limpoc

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

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

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

compromisso
Rua José Emmendocrfcr, 679
Fone 72-3809-JguádoSul

CORCEl/PASSAT
Compro, n178. Tratar Rua Reinoldo
Rau 470 72-3317

CHEVETTE
Vende-se 74 � 55 milhOes. Tratar
Rua Francisco de Paula 1368

FIAT
Vende-seSO/81, frente Europa. Tra
tar 71-3509

CORCElII
Vende-se, 81. Tratar 72-1362.

PASSAT
Vende-se ano 82. Tratar 0901

GOL
Vende-se BX 83/84. Tratar 72-1576

GARElll
Vende-se monark ano 89. Tratar 71-
1053

CORCElli
Vendo ano 82 gasolina 1.6, 90 mi
IhOes+ 10parcelas. Tratar72-1880.

CICLOMOTOR
Vende-se ano 89. Tratar 71-1053

MOTORDZ
Vende-se ano 86. Tratar 71-4157.

CHEVETTE
Vende-se ano 82 gasolina. Tratar
72-2208

MOTOS
Vende-se 2 motos. Tratar 71-4157

BRASíLIA
Vendo ano 80. Tratar rua Matilde
1252. Vila Lalau.

BELlNAlDO
Vende-se ano 80 por Cr$. 125 mi
lhões. Tratar na Loja Dalcelis meio
dia

FIAT 147
Vende-se ano 81 - Tratar 71-7121

MONZA
Vende-se ano 87 Classic 2.0. Tratar
73-0063.

AROS DE PARATI

Vende-se, só rodas. Tratar72-2941.
CORCElli
Vende-séan081 -ótimoestado-72-
1369 com José

MOTO NX 150/91
Vende-se, modelo 92,600 rodados,

. corverde água, com azul royal. Acei
ta-se carro no negócio. interessados
'tratarnaRua28deAgosto, 551, com
Ado[ar próximo a Transmagma.

CAMIONETE
Vende-se ou troca-se F-1 OO� dieses
trans. F-1ooo ano 79. Cr$ 350 mi
lhões. Fone: 72-0525.

/

CORCEllI.
Vendo ano 83, branco, em ótimo
estado, ou troco por outro carro de
preferência Opala 2 anosmais novo
ou dois anos mais velho. Tratar na
Rua José Theodoro Ribeiro 4359
com Marcos. Ilha da Figueira

MONZA SlE 2.0
Vende-se alcool 4 portas cor bordo,
completo ou troca-se por carros de
menor valor. Preço a combinar. Tra
tar pelo fone: 72-1866

CORCElli
Vende-se ou troca-se à gasolina,
motor 1.6 valor Cr$ 90 milhOes + 10

parcelas de financiamento. Tratar

pelo fone 72-1880.

MARAJÓSl
Vende-se ou troca-se motor com 3
mil Km, vende-se ou troca-se por
carro de menor valor. Cr$
140.000.000,00. Contato pelo fone:
71-3464

GOL
Vendo ou troco', ano 89 cor branca,
valor a combinar. Tratar pelo fone
72-0152.

MOTODT

Compra-se de 82 a 84. Tratar na

padaria na rua José Teodoro Ribeiro
450.

,

SÓJORNAIS
Assinaturas dos seguintes

jornais:
Folha de São Paulo
Estado de São Paulo

Folha Mercantil
Diário Catarinense

Jornal de SantaCatarina
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 :
•

••••••••••••••••

COMPRO
Casa até 400 milhOes. Tratar 72-
3210

VENDE-SE
Terreno na Barra próximo Botafogo.
Tratar 72-0801

VENDE-SE
Lanchoneteeconfeitaria ou troca-se

porcarro, TrataraolaciosalaoDöering

VENDE-SE
Ponto Comercial na Gilherme

WaquenhakennO 90sala 1 emfrente
o Fórum

CASA
Vende-se Casa de alv. 109m. terre
no 29x15 próx. Malwee. Tratar Rua
25 de Julho 119

ALUGO
Casa em Schroeder. Tratar Rua
Tiradentes nO 50 74-1242

LANCHONETE
Vendo Lanchonete Scharlene Lan
ches - Tratar no local na entrada do
'clube atlético Baependi

TERRENO
Vende-se terreno de 1.227 m2 próxi
mo ao postoMarcolla - 71-6714 com
Resilvia.

CASA
Vende-se casa' para tirar do local,
72m2 - 71-2643

BRASíLIA
.

Vende-se ano 80 - 71-9165 com

Carlos.

PASSAT
Vende-se ano 82 - Bom estado por
Cr$190milhões-72-0901 comAlmir

FIAT 147
Vende-se ano 81 - 75 milhOes - 71-
7221 com Carlos

CORCEllI
Vende-se ano 82 modelo 83 - Ótimo
estado - 220 milhões - 71-5354

MOTOANTIGA
Vende-se INDYAN 250 ano 52 e

troca Prêmio 88 por UNoalio 89 ou
90 - Tratar pelo fone - 75-12SO para
recado.

VENDE-SE
Em Massaranduba, área cl 264.000
ma, para pastagem, com casa, ran

chos, lagoa de peixe, 12.000 pés de
pinos, instalaçao para aproximada
mente SO porcos, 5.000 frangos,
200 marrecos, 05 cabeças de gado,
cabritos, etc. Valor US$ 55.000
dolares. Tratar fone: 79-1119

COMPRA-SE
Casa pago até 400 milhões. Tratar
rua ProcópioGomes deOliveira 1303

BATERIA PI ESCORT
Vende-se. Tratar 72-0387

MOTO

Compra-se S0/81. Tratar Sapataria
do Nene na Barao doRio Branco

BRASiLlA
Vende-se ano 76 ótimo estado. Tratar
Rua Reinoldo Rau 470 fone 72-3317.

CG

Vende-se, 91 estado de nova. Tratar
R. Joinville 2270.

FUSCA
Vende-se ano 76 por Cr$ 100 mi
lhões. Tratar na rua Francisco
Rhuscka 867.

CICLOMOTOR
Tratar na a Verdureira próxmio ao

Colégio Holando Gonçalves

CORCEL
Vende-seCorcel belinaGI ano86 em
Bom Estado - 72-3216.

,FIAT
Vende-se ano' 81 e gasolina - 80
milhOes - 71-7221.

MOTOXl 250
Vende-se ano 84 -120 milhões - 73-
0673 com Juventino

KOMBI
Vende-se ano 75 com vidro cor bege
a gasolina - Tratar na Estrada Rio
Cêrro I nO 4921 com Alcido Degue.

FUSCA
Vende-se ano 82 - cor bege - preço
a combinar - Tratar na rua Marcos
Emllio Verbibnen nO 53. Tratar pelo
fone 71-1821.

FIAT
Vende-se ano 78 bom estado - 60
milhões-Tratarna rua 25deJuiho nO
1785 na Vila Nova.

.-------------------�
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
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Com. e Assit. deMáquinas para Escritório Ltda
I FILIZOLA: Balança Eletrônica, Cortador de Frios, Etc
I DISMAC: Fax, Registradoras Eletrônicas, Calculadoras, Etc.

I SHARP FACIT: Calculadoras e Máquinas' de Escrever
Venda e Assltência Técnica Autorizada

I Grande Promoção de Balanças e Fax
I Rua ErwlnoMenegotti, 1631- Fone/Fax (0473) 71-4335
I Jaraguá do Sul- SC

IDTEMAQ-E

�-------------------�

OPTION Comércio de Bijouterias ltda
Avenida Mal. Deodoro da Fonseca, 260 - Sala 01 - Centro
(Ao lado do Foto Loos) Jaraguá do Sul - SC

p r. - ------------------�.

'd. 'T'.·I I I ••,� • r Agora em Guaramirir!l I

: ReSI UO teai I II klaXon K L A X O N
I

I I � I

I QualqU;��!'�;�a�::��ualidade. I : A nova maneira de você se vestir com sensualidade alinl,;,da :I I ao bom gosto e requinte.
I Inclusive resíduo de overlock .: Venha conhecernossaColeção'Outono Inverno :I J. Mellel Ltda I,. IKLAXON,porqueavidaéumaetemametamorfose I• . I I Confecções Klaxon Ltda IMONZA
I

Fone - (-0473) 71-5964 Bairro- Nereu Ramos
I R 28 d A t 1297 G

. .

SCVende-se ano 92, troca por carro de
Jaraguá do Sul _ SC

.

I ua e gos o, - uarammm -

Imenor valor. Tratar 72-1869 • .. '

-----------'- ••••••••••••••••••• .._I ---------� .... -�
...� <. - ..... ,..,. -

BI�OUTERIAS E
PRESENTES

ROUPAS

� .....

\.

2-1
. -.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TROCA-SE

Casapor terreno de 636 m2 na Vila
Lenzi por carro no Valor - Tratar-na
rua Erich Aben 282, Bem localizado

TERRENO
Vende-se: Terreno na Barra próximo
ao Botafogo -15x37,5 - 250 milhões
- 72-0801 com Luis ou Mário.

CASA

Oornpra-se casa até 400 milhões -

Tratar na ProcópioGomes de Olivei
ra 1303

TERRENO

Vende�se terreno de 26x20 no Es
trada Nova por 180 milhOes - 72-
2931.

VENDE-SE
Terreno no Lot. VersalIes 450m.
Tratar 71-1339

VENDE-SE
Casa em 3 Rios Norte 70m. terreno
19x36. Tratar na Morreti Jordan 71-
1777.

OFICINA
Vende-se oficina de bicicleta (apare
lhos completos). Tratar RUa lrmäo
Leandr0764

CASA-
ProcJr� Casa para alugar. Tratar na
Darpe com Nelci Marquardt (Nereu
Ramos)

.

SALÃO
Compro Salao de beleza. Tratar 73-
0786.

PRAIA
Vende-se terreno 12x28 em Itajuba
100m do mar os 60.000.000,00
mais 10prestaçOes, salário minimo.
Aceita-se troca 72-0525.

CHÁCARA
Vende-se 7mórgos casa demadeira
1 DOm. RuaGustavo Lessmann, acei
to carro Cr$ 520.000.000,00. F.one:
72-0525.

CASA

Compra-se no valor de
400.000.000,00. Troca-se Brasllia
no negócio já incluldo no preço .

Tratar na Rua Procópio Gomes de

Oliveira, 1303, na parte da manha.

CASA
Procura-se casa para para alugar -

Tratar naAna Paula e 3 rua A lote 60.

CHÁCARA
C/5800m!', Bairro Chico de Paula,
por70 de frente x 80mts de fundo. CI
casa mista de 140mts2 mais 140mts
de rancho, cl ribeirão árvores etc. 72-
0525. Troca-se por casa mais cen
traI.

SíTIO
CI 110 mórgos, após frigorlfico,
Gumz-Santa Luzia, 50% área plana,
com casa de madeira boa, ranchos,
várias plantações de madeiras, US$
15 mil dólares. 72-0525.

VENDE-SE OU TROCA-SE
Uma casa de 8 peças de madeira
semí piratada em Guaramirim. Valor
de 31 0.000.000,00. Tratar pelo fone:
72-1880.

VENDE-SE OU TROCA-SE
Terreno em SchroederCorcel11/82
à gasolina, motor 1.6 no valor de Cr$
90.000.000,00 mais 10 parcelas de
financiamento, Tratar pelo fone: 72-
1880.

ALUGA-SE CASA
Em Schroeder, rua Tiradentes, 50
pröximo à Igreja católica. Valor de 2
salários mlnimos. Tratar pelo fane:
74-1242 cl Gertrudes o clllário no

fone: ?1-3314. Obs. Casa Grande.

TERRENO
Vende-se, central; com área de
572m2• Tratar pelo fone: 72-2059.

TERRENO
Vende-se, central ao lado da Prefei
tura. Tratar pelo fone: 72-2059.

APARTAMENTO
Vende-se ou troca-se por casa, situ
ado no condomlnio Res.

�izade,(com saläo de festa I chur
rascaria I play ground I quadra de

esportes polivalente I com interfone
e portaoeletrônico).ValorUS$9.ooo
(negocia-se a diferença). Contatos
pelo fone: 71-3464

U PLAINA
Vende-se Bosch 1590. Tratar Lot.
Heleodoro Rodrigues Vila Rau' lote
49

.RESTAURANTE E

LANchoNETE TiAGo LTdA
IAceita-se reservapara feslJls, casamsdos, aniversários e outros.

Restaurante Tiago, com bom gosto e bompreço.
Av. Mal. Deodoro, 104
Jaraguá do Sul - SC '

II
II

MAQUINA DE COSTURA
Reta .industrial. Tratar 72-3853. Barra Sul Imóveis Ltda

,

r
..

_.

TVACORES
Vende-se 20". Tratar R. Daniel

Rumpel n° 50

FREZEER

Vende-se, Verto 230Lts. Tratar. R.
Erich Aben 171. Vila Lnezi.

PISO
Vende-se 34m2 de piso 20x20. Tra- .

tar 73-0181 .

ETERNIT

Compro Eternit usado. Tratar 71-
6243

MÁQUINA DE COSTURA
Vende-se, industrial (cobertura e

reta)

FRE?EER
Compra-se pago até 11 milhões.
Tratar na R. Rodolfo Sanson 292

Figueira

MÁQUINA FOTOGRÁFICA
Vende-se�2, um barbeador. Tratar
R. João Planicheck, 482

FILHOTES
Vende-se, de cão. Tratar 72:0410
..

APARELHO DE SOLDA

Compro ou alugo. Tratar R. Joäo

Planicheck, 205

CARRINHO DE NENÊN i

comsro. Tratar 72�3762

CILINDRO
-

Vende-se CMS 300 para massas

pastéis, päo etc. Trataqr 72-2735

ROUPAS

Compra-se , usadas. Tratar R.

Procópio Gomes, 1565

MÁQUINA
Vende-se, Elgim Zig-Zag reta casei
ra. Tratar 71-0511

_ÓRGÃO ELETRÔNICO
Vende-se modo Yamaha PS5-50.
Tratar 72-3519

ESCORAS
Vende-se 90, de 2,70 cada. Tratar
71-6954

BICICLETA
Vende-seCaloi Ceci. Tratar71-6254

TOCA-FITAS
Vende-se, Bosch. Tratar 74-1400.

FACÇÃO
Aceita-se. Tratar 71-0443.

FOGÃO 4 BOCAS
Vende-se mais uma bicicleta Caloi.
Tratar Rua FrancisçoZ1lcarias Lenzi
89

Vende
Chácara cl 20.000 m2 rua Padre AlwIZiQ, na frente do Noviciado cl
100ms. de frente e distante 900ms. da R. Ângelo Rubini.
Chácara cl 5€i.OOOm2 na estrada Gaiibaldi, distante 12Km do
centro.
Chácara cl 60.000m2na Barra do Rio Cerro, próximo ao Botafogo.
Terreno excelente cl 479:25m2 todo múrado, lateral R. Padre
Aluizio - Barra do Rio Cêrro
Terreno cl 878,OOm2, na Rua Padre Aluizio Boeing.
Terreno cl 376,Oßm2, na Frida Piske Kruger, Barra Rio Cêrro.
Casa de alvenaria cl 110m2, 3 qtos., sala, cOZ., 2 bwc's, terreno
murado e jardinado, cl 405,OOm2 - Bairro São Luiz. Aceita-se carro.
Casa de alvenaria cl 70.00m2, 2 qtos, sala, coz., bws. R. Lourenço
Kanzler, terreno com 420,00m2 - Vila Lenzi. Aceita-se permute por
outors bens.
Casa de alvenaria cl 80,OOm2, 2 qtos, 1 suíte, sala, coz., 2 bwc's,
terreno c/360,OOm2, lateral da Estrada Garibaldi.
Casa e Alvenaria c/3 qtos, sala, cOZ., copa, banheiro, despensa,
terreno cl 1.360m2, R. Ângelo Rubini - Barra Rio Cêrro.
Casa de Alvenaria, cl 2 qtos, sala, COZ., bwc, despensa, terr. cl
352,m2 situada R. lateral à R. pastor Schneider, na Barra do Rio
Cêrro.
Terreno cl 546,60m2, na Rua Padre Aluizio esquina com a R.
Feliciano Bortolini - Na 6arra do Rio Cêrro
Terreno cl 367,50m2, situado no Residencial D. Juliana, na Barra
do Rio Cêrro.
Casa de Alvenaria cl 44,00m2; 2 qtos., sala, copa, COZ., banheiro,
terreno com 564,20m2, lateral da R. Pastor Schneider.
Sobrado no Centro cl 2 pavimentos, medindo 510 m2, sendo
364m2 pl área industrialcltodo equipamento pl confecções/malhas
e 146m2 área residencial, terreno cl 1.036m2.
Terreno cl 814m2 - R. Padre Alizuio Boeing - Barra do Rio Cêrro.

Tratar na R. Ângelo Rubini, 1223 - Sala 9
Fone (0473) 72-2734 CRECI nO 5827

li NO QUE DEPENDER.
DA IlMPAC1 ESTA ..

7! FEIRA DAMALBA
VMSERA
MAIOR LIMPEZA!

I!wpacA Limpa0 eat6 orgulho.. de lar .ldo _Ihlda
para cuidar da limpeza.� da 7.
feira da Malha.
Uma empresa (owm, dlnAmloa •modema
combine bem com uma feira atual, vlbranI8.
�ovIm8ntada.
oa 118960108li8i'i0 61111108, temoII cerI8za.
A II� ftoa por conta da geme.
Porque o .,.._1 que vem fll2ler compra.
_lima oua bem ouldada, limpinha, no
capricho. EaIa é o_ neg6olo.

Uma festa de lim;"!
R. José Emmend6erfer, 679
Fone (0473) 72-3809
Jaragu6 do Sul

.4&,
U
1=la�

Fotos para Casamentos - Filmagens - Xerox - Revenda de Material Fotográfico e Filmagens em Vídeo
.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 141 - Loja 3
Fone (0473) 72-0881 - 89.250 - Jaraauã do Sul � sc

FB FOTOGRAFIAS LTDA.

2-2 CORREIUDUPUVU, Jaraguâ do Sul, 1'7 âejulho de199'3
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CP -Classificedos
CARRINHO.DE.BEBÊ
Compra-se. Tratar 71-0505.

.-_._-----.

:MBVIJea
I
I e�
I
I Locadora defitas e games

I para SuperNess eMega
Drive

I RuaÂngeloRubini,914
I Fone(0474)76-2935
I Barra do Rio Cerro
I Jaraguá do Sul - SC
.,._------_ ..

• ••••••••• li ••••••

:Farmácia
•

:Müller
• •

• A vista 1 ()f!íí de desconto.
• •

• ou cheque para 15 dias •

: com preço normal :
• Rua Reineklo Rau, 243 •

• •

•

• Funil-ariá

'Jaraguã Ltda.
Calhas e aqueeedo, sola,.

•
MÁQUINA OVERLOCK
Vende-se Siruba nova de 7.500 pon
tos. Tratar 72-0200.

•

•

•

TITULO DO BAEPENDI
Vende-se. Tratar 71-9565 com

Rosane.
Rua FelipeSchmidt, 279

Fone 72-0448

Jaraguá do Sul- SC
WALKMANN
Vende-se por500mil-72-3615 com

Regia: Fone: 72-3333
•

•

• ••••••••••••••••

CAVALOS
Vende-se 1 égua e um potro - tratar
71-5598com D. Maria.

PISTÃO
Vende-se 3 pistas e uma máquina
fotográfica. Tratar 72-2595

CACHORRO
Vende-se pastor Alemão capa preta
raça pura - 4 milhOes - 71-6842.

GELADEIRA
Vende-se prCr$1 OmilhOes -jogo se
sofá - 5milhões - mesa c/6 cadeiras
de palha 5 milhOes - Diva 2 milhOes
- Rádio por 2 milhOes - sugar 1
milMo. Tratar com Marli na rua An

gelo rubini 274

ALUGA-SE

( Aluga-sevestidos de noiva e roupas
para testemunhas - Tratar Rua Major
JúlioFerreira�8Vila Lalau72-1102.

EMPREGADA DOMESTICA

Moça oferece-se para trabalhar de

empregada doméstica ou diarist!l
para toda semana, o dia inteiro. Tra
tar na rua 25 de Julho, Vila Nova, 89

MOLDES PI CONFECÇÃO
Em malhas e tecidos, rua Rio Gran
de do Norte, 1· entrada à esquerda
no Figueirão, materiais de

Cosntruçäo, Ilha da Figueira, 30.
Fone: 72-3341, Marli.

DOMÉSTICA
Precisa-se que tenha referência

para pernoitar - 72-1876.

MÁQUINA DE ESCREVER
Compro da linha 89. Tratar 72-1949

APARELHO DE DEPILADOR
Vende-se. Traatar 73-0786

GELADEIRA

Super-Luxo da Cônsul no valor de
Cr$ 20.000.000,00. Fone: 72-0654.
intacto

MÁQUINA OVERLOCK
Troca-se por umaTVa cores. Tratar
na ruaAfonsoNicoluzzi 2251 na Vila
Rau.BETONEIRA

Vende-se. Tratar 71-6621
FORNO FISCHER
Vende-se no valor de Cr$
10.000.000,00. Novo 72-0654.

FOGÃO DE 6 BOCAS

Vende-se, marca Geral, possui es
peto giratório. Fone: 72-0654. Novi
nho

MOTOSERRA
Vende-se moto serra Sthil 051 com

pouco Uso - 72-2436.
CAIXA
Vende-se caixa pl 4,6 e. 8 cil. pl
Maverick F. 1000 etc. Cr$
15.000.000,00

Bordamos comMáquina
Computadorizada

Rua: GeneralOsório, 363

Centro.-Fone: (0473) 25-2774
Blumenau - sc

PRECISA-SE
Moça para trabalharem Blumenau -

22-4831. .•. MATERIAIS DISPONívEIS PARA
VENDA
ExpOsitor S-1 00 (arara circular para
cabides),
Expositor H-104 (balcão de vidro)
Gãndola GT - M (prateleira de vidro
dois lados)
Gãndola GL-M (prateleira de vidro 1

lado)
Máquina de talhar (Fioravante 4")
Máquina de cortar debrum

(Fioravante)
Mesade talhação (2x220mx 1,30de
largura)
Revisador de peças (sendo 1 adulto

.

e 01 infantil)
.

Molde e porta moldes com peça pilo
to.
renda 100% nylon (8000m)
lacinhos pàra clacinhas em peças
fechadas
Tratar pelo fone: (0473) 72-0424, ou
diariamente na Rua Bernardo
Dornbusch, 1230 - Jaraguá do Sul

MÁQUINA DE COSTURA

Vende-se, reta zig-zag - Elgin - 77-
0068

BABÁ
Ofereço-me parasef babá. Trätarna

. Rua 25 de Julho, Vila Nova. Rua
Constâncio Feder Ronchi, 89. Falar
com Gertrudes.REMALHADOR

Vende-se de tricô. - 10 milhOes - 71-
1221. FILHOTES

Pastoralemão-capa preta, raça Pura.
Novalorde4.000.000,oo.Tratarcom
Gilmar no fone: 71-6842.

VíDEO CAsSETE
Vende-se JV 6 - 4 cabeças - 15
milhôes - 71-4435 - Terezinha

PINUS

Compra-se 55m2, usado. Tratar 72-
3612

GELADEIRA

Vende-se, Brastemp 3401t. fogão
Semer 4 bocas, um sofá modelado
com 5 peças e cama de casal com
cochão semi-novo - 71-0154

CADEIRA DE BARBEIRO

Vende-se, mais um toca discos com
2 caixas de Som e um jogo de vime
-71-2206

MOTOR
Vende-se motor V8 canadense, em
perfeito estado. Valor Cr$
30.000.000,00.

FOGÃO 4 BOCAS
Vende-se em bom estado, Dako 2
milhOes - 71-&246JOGO DE BANHEIRO

Compra-se, completo e um video
cassete - 72-1690 VENDE-SE

Video game Atari por 2.500 - 71-
6332.

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA
Vende-se, Brastemp ou troca-se
per uma secadora Brastemp. Tratar
pelo fone 71-17S3, preço 25 mi
IhOes.

ÁQUATERM
Vende-se aparelho de tratamentode
água, marcaGE, com 7511. Especial
paramoradias acima de 100m2• Tra
tar pelo fone 72-72-2059.

MÁQUINA RETA
Vende-se industrial Brother - 14 mi
lhões - Tratar na ruaVictor Bramoski
nO 12 em Guaramirim.

6 LATAS DE VERNIZ
Vende-se po 500 mil cada - 72-2719
com Nena.

BICICLETA BMX
Vende-se, BMX - 1.500.000,00 -

Tratar 71-4131 com Gilson

VíDEOGAME
Vende-se Mega Drive c/01 controle.
valor US$120. Tratar na Colortinm
na rua Reinoldo Rau.

#.

*J..\I'I\ERI CJa\ *
Vídeo Locadora

Vende e aluga.
fitas VHS

Rua Cabo Harry
Hadlich,�20

Fone: 72-1827

Jaraguá do Sul - SC

[IjlVtJu!S
A GERAÇÃO DO SOM

Projetos«Instalações e VendasdeSom - Alarmes eAcessõrios
Com instalação gratuita de 2-à sábado.

Rua Domingos da Nova, sInO
Fone (0473) 72-2081
Jaraguã do Sul - SC

MÁQUINA
Vende-semáquina de costura casei
ra reta e zig-zag - 2 agulhas 8 mi
lhões. Tratar pelo Fone 72-0068.

3 EM 1
Vende-se ou Troca-semarca Frahm

por 01 bicicleta - preço 5 milhOes -

72-1640 Adriana.MÁQUINA DE TRICÔ
Vende-se. Tratar 72-151,2.

FREZER

Vende-se, horizontal de 380 litros ou
troca-se por um vertical ou Overlock.
Tratar pelofone76-4921 com Simara

GELADEIRA

Vende-se, Cônsul - 4 milhões - 71-
0421.

o SEUFAÇA DINHEIRO RODAR ...

MENEGOTTI VEíCULOS.
I

[® IIMenegotti Veículos I Av. Mal. Deodoro, 930 - Fone 71-0499

Jaraguá do Sul- SC

2-3CORRE/C! DO POVO, Jaraguá do Sul, 17 dejulho del!93
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Spézia
Uno 1.6R - amarelo 90

Pampa L - branco , 90-

Monza SLiE Hatch - preto onix 85

SantaCI-branco 87

FiatUno CS - branco 86

ScottL - bege 84

PassatLS - cinza 80

Brasilia LS - vermelha 78

Belinal, -bege 79

OpalaComodoro - verde :.. 81

Fusca 1300 - bege 74

Fusca 1300L-vermelho 76

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

Fone (0473) 73-1003.- Vila Nova

--vr VerCUIOr��---

Ooll.6CL l.ö vbranco-j.G) :: t.J1

ApolloGL 1.8-cinzumet.-(A) 9l

Apollo GI. 1.8 - Cinza met, (0) 9.1
Kadett SL - cinza met. - (G) :.90
001 CL 1.6 - preto- (G) " 90
Uno 1.5R - amarelo - (A) 89
Del ReyGl- cinza met - (A) 88
Caravan Comodoro 4cc - dourada - (A) 87

Quantun CL cf are dir. - cinza met, - (A) 87

Opala2p.4cc.-branco-(A) 87
D-20cab.Dupla.c!ardir. eturbo- bege-Ilã) 87

Santana CL - bege met. (A) , 86
Chevette SI. 5m - dourado - (A) < 86

BuggyTerral-amarelo-(G) 84
Chevette Hatch 5m - prata - (0) 82
Gol L - vermelho - (G) 81
Chevette L - preto - (G) 74

Mofos
KawasakiZX-IO-preta : ;90-
ML-125-vermelha 86
CO-125 - azul. 83
Turuna - azul.. 83
Turuna 125-vermelha 81

LanchaFibrac/volante ecomandos 3,60mt
LanchaAlumínioLevefert 3,50mt
Mator popaJolinson 35HPs
Motorpopa Ibranauta .4,5 HPs
Carretinha pl lancha Carretinha pl 2 motos.

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

- Fone/fax (0473) 72- 1353

omelhor balcão de
, .

negoctos

automobillsticos de

Jaraguá e região. c

Mais um serviço do

CP
Classificados

Vetados importados e

nacionais éna

77
-

SI'«)11'1'
(�llll

Todas as marcas.

Preços abaixo da tabela
Rua Joinville, 128
Blumenau - SC

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

22-2170

Mimecar
SantanaQuantunGI- azul (a) 89

SantanaCL-vermelha-(a) 89

Fiat Uno CS - azul (a) 88

Monza SLIE 1.8 Trio Eletr - prata (a) 88

Monza SLIE 1.6 Hatch - branco (a) 83

FoidDeIReyL-branco(a) : ;.� 89

FordDeIReyGhia-dourada(a).: ; : : 86

SaveiroC-branco(a) ;" 87

Chevette - verde (a) : 85

Voyage L - branca (g) , 82

Voyage -branca (a) 88

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

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

Tempra ouro 16V 4p.- azul gurundi (G) OK
Uno CSL - cinza argentino (G) OK

Elba Weekend IE 4p - vermelhoMon. Cario (G).<.OK
ElbaCSL 1.64p. - azul gurundi (G) OK

Unp CSL 1.6 - azul prucia (G) OK
Uno CS IE - vermo perolizado (G) � OK

Veículos Usados
-

Fiat 147C-bege(A) : 84

Fusca 1.3 -bege(G) .- 81
. Fusca 1.3 - branca (G) 79

PrçmioCSL -vermelho (G) 9�
Pai1.1paG14x21.8-branca(G) 91

Del Rey - bege (G) 82
Uno - branco (A) 89

VoyageGLS-cinza(A) 89

Elba S - verde (A) 88

Elba S -vermelha (A) 88

Uno es -verde (G) , 90

Uno CS - prata (G) _ ', 90

ChevetteSLCinza(A) :
86

Fiorino - branca (A) 89

Jaraguá Veículos, Peças e Serviços
Ltda.

Rua João Zapella, 214 - Fone 71-2111

Pensou FiAT LIGUE
9 (0473) 71 - 2111 JAVEL Rua JoãoZapella,

114 .: Fone 71 - 2111
-
'

Acenemos cartas de credito. Melhorpreço em veículos
novos e usados. Atendimento especializado e oficina ..

CORREIO DOP< Vi ,Jaraguá do Sul, 17 dejulho de 1993

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I I
I
Para voei esclarecer suas dúvidas, I

I cobrar aspromessas efazer a.sua I
I soücitação.: I
I Escreva para: I

': Correio do Povo :
I "Perguntas ao Prefeito" I
I Caixa Postal n° 19 I

: Jaraguá do Sul - SC. :
J:�E:a-IC>NAL �----��:'���-�:O J

Município centenário festeja mais um aniversário de emancipação
I

,-".. +�

( [I(SULARROZ)

1963 . 1993

,Luis Alves
comemora

35os anos

Vista aérea da sede e da Vila do Salto, as duasmaiores concentrações urbanas domunicípio

Grothe, encarregado pelos
governos provinciais para a

medição e demarcação de terras

devolutas para assentamento dos

imigrantesquevinhamemgrande
número para a Província de Santa

Catharina, entre tantos trabalhos
encantou-se COol a região que,

pertencia a Itajaí, sobre o Itajaí
Açu, fundando alí uma colônia.
em 1877,

Em 1874. o engenheiro
MartinhoDomiensePintoBraga,
que naquele ano e no seguinte iria
medir e demarcar as terras da
Sereníssima Princesa Imperial
Condessa d'Eu. e posteriormente

. envolveria o engenheiro Emílio
Cor/os Jourdan - fundador de

Jaraguá - como Juiz Comissário

designado pelo Imperador. através
do Ministério d'Agricultura,
Comércio e Obras Públicas.

apresentava como deputado, na

Assembléia Legislativa Provin

cial, um projeto que dispunha
sobre a fundação de colônias

mistas, o seumodo de demarcar e
distribuir as terras, assim como as

condições de propriedades para
seus adquirentes, a abertura de
vias de comunicação e outras

providências para os imigrantes
\

chegarem aos seus lotes, mesmo
assim, nem sempre se deu
atendimento a tais exigências, o
que irritava o Governo Geral e o

Provincial, mas irritava muito
mais os imigrantes que, ou faziam
suas próprias picadas para chegar
lá ou ficavam meses em barracões
dos imigrantes até que isso
acontecesse. com perda de tempo
e dinh�iro. quando não eram

contratados para os serviços
auxiliares de medição e

:��:e:i� Dr�t.lr·� IAllta]al e a seu �L01\jr�H
vale. Em 1833
foi criado o distrito de ltajaí, à

margem direita do rio,junto à sua

foz, comaparóquia do Santíssimo
Sacramento, eque no anoanterior
passavadajurisdiçãode SãoFran
cisco para a de Porto Belo.
Do município de Itajaí

orrgmararn-se os grandes
municípiosdo seuvale - Blumenau
c Brusque - e todos os Que deles

derivaran� - e ultimamente. os de
Penha. L�is Alves c Ilhota. pela
Lei n2 348. de 21-6-1958. E
também Navegantes. criado pela
Lei n° 828, de 30-5-1962.

Mas retrocedamos no tempo
para conhecer os primórdios de

Luis Alves, O engenheiro Júlio

NaJoto acima a igreja de São Vicente dePaula

demarcação, ganhando valores
irrisórios, nas mais das vezes

longede suas famílias que ficavam
semoquefazer, numa terra ainda
totalmente estranha.

a ser dirigidos de Brusque e,
posteriormente, deBlumenau.

Em 1893, a Companhia
Torrens estabeleceu 83 colonos
em área medida em Luis Alves,

-

seguindo-se nos anos seguintes
de mais 84, aproveitando assim
167 dos 475 lotes demarcados,

Assim também aconteceu em

Luis Alves. Se acidentados eram
os terrenos, a vida também era

acidentada, registrando-se vários Passou a ser distrito do
motins dos colonos, obrigando o município de Itajaí, por decreto
empregoeapermanênciadaforça de 10-1-1903 e foi elevado à
policial para manter a ordem

-

condição de Município pela Lei
perturbada com relativa n° 348, de 21-6-1958,
freqüência. Tal situação motivou Neste ano de 1993, os
o seu lento progresso e.em 1890, luisalvenses comemoram com

o Governo viu-se na contingência emoção os 116 anos de fsua
de lhe retirar os favores coloniais undação e os 35 anos de sua

(aqueles previstos no projeto de emancipação política, hoje em

regulamentoacima). extinguindo- franco progresso e saudável.
a. Foi o ano da grande enchente, desenvolvimento,eforamtambém
registrando-se numerosasvítimas muitos dos descendentes e até de
(25 mortos) e devastando o pouco imigrantesdaépocaquemigraram
existente. por esses vales até se deixarem

Iniciada com 230 colonos, no ficar em Jaraguá do Sul,
anoseguinteelevavaoseunúmero engrandecendo esta terra com o

para 500, distribuídos em 68 trabalho dobraço luisalvense que
famílias italianas. 26 alemãs e 22 hoje se integra na colmeia de
nacionais. trabalho desta vasta região para

Depois de um ano, mais ou sebeneficiardeumaprosperidade
menos. assumia a sua direção o e bem estar saudáveis. Parabéns
engenheiro Pedro Luiz Tau/ais, aobravomuniclpio de LuisAlvcs,
que a exerceu até a emancipação. pela passagem de tão relevantes

quando seus interesses passaram acontecimentos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Admirustracäo'

BrazMüllerpresta contas'
Luis Alves-

�u����7� �� Drc.!Q�1 AlL�isAlves,�II:a- �L01\Jl�H
ves do prefeito .

José Bras Müller e o vice Érico
Guilow Neto, faz um relato das

obras e serviços realizados neste

primeiro semestre de 1993, colo
cando à população luisalvense os

problemas e dificuldades enfren
tadas pela administração neste iní
cio de mandato, que têm influen
ciado a condução dos trabalhos
do executivo e por vez até impos
sibilitadoque se realize, aindamais,
pelo município.

Hoje o Luis Alves tem a sua

arrecadação baseada no repasse
"do FPM (Fundo de Participação
dos Municíios) que atinge cerca

de Cr$ 2 bilhões por mês o que
representa qerca de,7;5% dareceita
global. O repasse do ICMS � de
aproximadamente cis i bilhão por'
mês e somam-se a isso as receitas

próprias do rnunicipio (ISS, IVV,
IPIU,etc.).

Segundo o prefeito Braz

Müller,"em função dó condicio
namento do repasse do FPM ao

pagamento da dívida da prefeitura
com o FIG� e INSS, nos vimos

forçadosa efetuar o parcelamento
desses débitos para garantir a re

ceita da prefeitura. Por isso hoje
temos 30� da nossa arrecadação
comprometida com o pagamento
deste divida".

Eleexplicou também queafolha
de pagamento da prefeitura absor
ve cerca de 50% da receita e os

demais recursos são, em graúde
parte utilizados para no custeio da
máquina administrativa. "Mesmo
assim temos feito investimentos
em saúde, educação agricultura e

)
-

Prefeito Braz Müller

obras na comunidade tentando.
acima de tudo, manter o padrão de
vida de nossa comunidade, apesar
.de, todas as dificuldades do mo

mento por que passa. o nosso'
país'·;: ressaltouMüller.

.

Os maiores investimentos só .

.' poderiam ser eftiyados através de

:_.. �'.,.

financiamentos o que, na opinião
de Braz Müller. não seria
aconselhável dada a situação das

finanças públicas no momento.

"Os convênios com o Governo
Federal estão condicionados ao

pagamento das dívidas dos muni

cípios com a previdência o que
estamos providênciando, mas até
.o final do mandato ainda não será

possível porque o volume dos
débitos deixado or adinistrações
anteriores é muito grande", afir
mou.

Quanto aos recursos d� Gover
no Estadual o prefeito disse que
não existem, "mas continuamos
tentando fazer valer a nossa posi
ção de município produtor e que
por isso temos direito a receber os
recursos que geramos' ",enfatizou
ele.

"Não obstante às dificuldades,
efetuamos investimentos em nos

so 'município através das secreta

riasmunicipais, sendo que passo a

descrevê-los, como Segue':

SECRETARIA DEAGRICULTURA
- Distribuição de mudas de árvores frutíferas e ornamentais

a preço de custo.
- Distribuição de 74.5.90 filhotes dePeixe (alevinos) também

a preço de custo para Peiscultores com subsistência e pata a

comercialização.
... Implantação de Eucalipto para o horto florestal municipal

(aproximadamente 59.000 mudas)
- Insiminação artificial no primeiro semestre em 45 vacas.
- Agricultores na lavração de terra 123 horas trabalhadas

450ÀOm.
.

- Atendimento Médico na agropecuária em 225 consultas e

cirurgias.
- No plano do calcário em convênio com o governo do estado

foram atendidos aproximadamente 35 agricultores, e foram
distribuídos sementes de verduras para horta caseira, a 85

pessoas.

leia e

,-Ass.ine

Ao comemorarmos

O 35" aniversário.
de emancipação de
Luís Alves, saudamos

com orgulho os

munícipes que nele residem e nos que acreditam e

participam de seu progresso e desenvolvimento.
Loja Juliana

Rua Prof. Simão Hess, 786. Fone 17-1177 -

Luís Alves - SC

ROVITEX
MALHAS

Ind. e Com. deRovitex
Ltda

M'alhas

Nossos cumprimentos ao município de
Luiz Alves pelos seus 35 anos de

emancipação. Que o espírito do fruto
do

trabalho, do investimento, da
.dedicação, empreendedor de sua gen-

te, - '"

possa levar o município à uma

qualidade de vida invejada em muitas

outras cidades. A Rovitex Indústria e

Comércio de Malhas Ltda., comparti-
lha

com o Município. Estamos Juntos .

Parabéns Luís Alves
ROVITEX

Malhas
Rua Don Bosco, s/n° - Fone: 77-1.158

Luís Alves - SC

..

.
.'

CORREIO
q_.

I ..

F'one
,

I ·C .",,- • (0473) 72-3363
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SECRETARIA DE OBRAS

I. - Terminado o aterro e macademização das cabeceiras da

ponte que liga Ribeirão do Padre - Boa Vista e Belgo. _

- Macademização da avenida Marangoni e reconstrução da
cabeceira da ponte que desmoronou com a enchurrada.

- Reformadas aspontes demadeira nas seguintes localidades:
Ribeirão Máximo "duas", Alto BraçoMiguel, Tifa Bressani,

Vila Nova, Tifa Ronchi Baixo Canoas.
- Construção de Bueiros nas estradas das localidades de

Ribeirão Alto Miguel, Braço Gavião, Braço Aderbal, Baixo
Canoas, Rio do Peixe, Ribeirão daOnça, RibeirãoMáximo, Boa
Vista, etc.

- Macademização das estradas: Boa Vista, Travessia Rio

Novo, TifasBraçoMiguel, TifasRio canoas, RuaFirmaRovitex,
etc.

- Patrolamento e limpeza de bueiros e sarjetas nas estradas
Gerais e de quase todas as tifas.

- Macademização da Rua da Associação de Firma Acearia.
- retirada de barreiras que cairam nas estradas com a

enchurada do mês deMarço /93.
- O serviço de terraplanegem para a instalação da Firma

Rovidex.
- Abertura de curvas na Estrada Geral Rio Canoas.

.

- Abertura de valos na Rua Romilda Goedert para ligação
Rede D'Ágú3 da Casan.

- Manutenção do sistema de Coleta de Lixo .

SECRETARIA DE SAÚDE
Atendimentos realizados na área de Saúde
- ConsultasMédicas 5.227
- Pequenas Cirurgias............................................•.......192
- AtendimentosOdontológicos : 4.196
- Aplicação Tópica deFlúor 2.106
- Atendimentos de Enfermagem, Incluindo: Curativo, Ina-

lação, Injeção, Retirada de Ponto, Controle de Pressão,
Contagem de Sinais Vitais, Coleta de Material, Visita
Domiciliar.. _ 6.964-

- Atendimento de Laboratório
•Hemograma...•......._ ...........................•......." .....•........•633-
• Parcial deUrina ..........................•.. : .....•.........._ ...• , .....•�
•ParasitológicodeFezes 517
•Glicemia _ _.ß7
..Tipagem Sangüíneo .48·

.VDRL : 109·
• VHS; ...•. ; .................•.....•..............•....•.••.. : •.......•........•..133-
•Pregnosticom: � 161
- Coleta dePrevetivo doCâncer Ginecológico; 1l6
- Aplicação de Vacinas
..Tríplice : , _ .. :•...c; •••••••••••31ft
• Sabin...•.•........................................ � : � 3-18

.�toxTetãnico : l72.
• BCG; .....•. _ _

·

..........•........110'
*Anti-Sarampe., ............................•........ _ , 159 F

- LiberaçãodeAllisparaoHospitaideLuísAlveS-(rntemação)
*ClínicaCirurgiea 71
• Clínica Médica 399
• Clínica Pediátrica 79
• ClínicaObstétrica....................................................... .77
- Pessoas atendidas pela Ambulância 385

EDUCAÇAo

A educação infantil e o ensino
fundamental, são prioridade da
atual administração.

.

Continuamoscomoatendimen
to creche através do CEMEPE -

Centro Municipal de Educação
PréEscolar naVila do Salto, atra
vés da qual as famílias de baixa
renda encontram apoio, (incenti
vadas abuscartrabalho nos diver
sos setores, inclusive em indústri
as que estão se instalando) dei
xando seus filhos onde recebem
carinhoemformade alimentação,
lazer e educação.

,

A rede municipal de ensino
conta com 06 unidades escolares
de la a 4a série e 06 pré-escolas,
incluindo o centro de educação
infantil, às quais cabe aomunicí
pio a manutenção e coordenação
do ensino, para qual está com

projetosdematerialdidático, equi
pamentos, reformas e ampliação,
desta forma com uma saia de aula
em construção.

Ainda desde 1991 e com.dífi
culdades continuam acrescidas a

esta rede 18 estabelecimentos de
ensinode la a4asérieePré-escola,
Estaduais através do convênio da

municipalização do ensino entre

secretaria daEducação do Estado
e esta prefeitura, fato que
gradativamente limita as condi

ções de organização estruturaI e
desenvolvimento do ensino, pois
oestado-estádeixandodecumprir
o compromisso assumido com os

municípios através do convênio,
deixando de repassar as vebas em
día- referente ao pagamento dos

professores, aquisição de equipa
mentosematerialdidáticoe refor
mas .

. Esta se dando continuidade e

ampliando o transporte escolar,
para o ensino fundamental, asse
gurando assim a permanência do
educado na escola oque represen
taumexpressivonÚDleroda.popu-
-Iação fuis3lvensecontinuandoseus
estudos.

�

Acreditamos que o conheci

mentoseja frutodeuma relação, e
que ele pode ser construído em

maior intensidade desde a infân

cia, porémdeve ser alvo em busca
constantepara aqueles que fazem
educação, pais professores e todas
as pessoas que têm influência e

contribuem na formação do ser

humano, nos seusprojetosde vida,

.-------------���.�-��
I Fazer parte de Luís Alves, contr'ibúlr para

-

I
I seu crescimento econômico e desenvolvimento I
I ordenado é motivo .de orgulho para nós. I
I Parabéns ao povo ordeiro- e hospitaleiro I

: da Capital Nacional da Cachaça. I

I Escritório Contábil Rossi :
I Rua 18 de Julho, Fone: 77-1191 I
I Luis Alves - SC I
I I
._-------------------�

_.

TRABALHO E PROGRESSO
Nós acreditamos que esta é a maneira mais

nobre de gerar riquezas.
Hoje saudamos a todos os filhos desta terra,

pelos 35 anos de emancipação politica
de Luis Alves
Parabéns.

COMERCIAL LUISALVENSE
DE

FERNANDO DA SILVA
Rua 18 de Julho, 1142. Fone: 77-1152

Luis ALVES - SC

QUE A U�IÃO DE NOSSOS ESFORÇOS,
RESULTE NA CONTINUIDADE DO
DESENVOLVIMENTO DE LUÍS ALVES.
PARABÉNS PELOS 35 ANOS.

FARMÁCIA UNIFAR
. Rua Prof. Simão Hess, 495, Fone: 77-1153

Luís ALVES - SC

o Trabalho, a Fé e a Coragem fazem a

grandeza de Lais Alves.
Seu povo é exemplo vivo do calor de quem
trabalha e acredita que lutar é vencer.

Parabéns. Luís Alves

BAR E RESTAURANTE
MARIANA
Rua 11 de Julho, 132

Luis ALVES - SC

Luís ALVES ESTÁ DE PARABÉNS.
PROGRESSO, ORDEM E PROSPERIDADE.

SÃO 35 ANOS.DE TRABALHO EM BUSCA DE UM

t FUTURO MELHORPARA SEUS FILHOS E DESE'N

VOLVIMENTO PARA TODA A COMUNIDADE

CARTÓRIO GAYA
Rua 18 de Julho, 1169, fone: 77-1138

LUÍS ALVES - SC

Há 35 a.nos O município de Luís Alves mostra um sólido desen
volvimento. Pelo empenho de um povo trabalhador, é seguido o

caminho do crescimento, O BESC, Banco do Estado da Santa

Catarina homenageia o município e sua gente, na certeza de

contribuir para elevar um nome que orgulha seu povo. Parabéns Luís Alves.

SISTEMA FINANCEIRO

BESC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JAIRPEDRIéoLOOKFACEde

Jaraguá do Sul. com a melhor

colocação da 1" etapa entre 47
concorrentes ao título, fato
ocorrido na última sexta-feira em
Jolnvllle. Manequim e modelo,
Pedri, 22 anos, destaca-se em

váriascidades,partindoagorapara
a final - com outros 7
candidatos -, a ser realizada em

Joinville, também, logo após o.

Festival de Dança.

. Às 14 horas do dia 17, o
GRUPO ESCOTEIRO

JACORITABA realizará sua

Festa Julina com serviço de
bar e cozinha, pinhão,

quentão, bingo e bebidas,
churrascos e muita, muita

alegria. Não perca!

No último dia 11 o lar dos Pereira
esteveemfesta, comacomemoração
do 48° aniversário do Sr.

HERQUIDESPEREIRA. A esposa
Alia, os filhos Ildo, Edenildo e

Marlene, junto com o genro e

netinho, ajlldaram-Ilo a receber

amigos e demais parentes. Em
Massaranduba. Parabéns do
CORREIO DO POVO, também.

ANDRÉIA CRISTINA LEONI
aniversaria neste domingo, 18/
7. Que afelicidade acompanhe
a beleza deAndréia em todos
ospassas de sua vida. Parabéns
dos amigos, familiares; dos
pais e em especial dos seus
admiradores no CORREIODO
POVO.

ACADEMIA VIDA ATIVA'
Convida você a fazer: Musculaçio, Karatê, Ginástica:

aeróbica e localizada.

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

Invista em você. Participe.
Massaranduba - SC

PITUKAMODA
INFANTIL

(Valter Ceaar Derettl)

Melhor LOJA DE CONFECÇÃO
INrANTIL.

Até Criança sabe disto.

Rua 11de�. 302· F_711·1355

Foto: lally Fantini Jr,

Completo" seu 2° aninho
de vida Paulo Ricardo,
fllho de Doralice e Paulo
Bressanini, residemes em
Vila Nova: Obrigallo por
ilustrar nossapági"a co",
toda esta sua alegria.
Parabéns.

Toda=felicidade do
mundo éoquedesejam
os papais Neide e

FlávioMárciodaSilva
à sua princesinha
B RUN A
ZIMMERMANN DA

SILVA, quecompletou
5 anos de vida hoje,16
dejuillo.

PITUKA MODA
INFANTIL

(Valter Cesar Deretti)

Melhor LOJA DE CONFECÇÃO
INrANTIL

Até Criança sabe disto.

Rua 11de�. 302·�78·1355

CPClassificados
fone 72 - 3363

M@_IJI

O� últimos
.

lançamentos

Luis Alves - SC

i

,

Farmácia
11

Medicamentos e Perfumaria

Rua 11 de I

Novembro, ,emfrente
aPadaría Baner

Massaranduba - sc

I,

IH'" l'llOF. SIMÃO H":SS 711

I"ÔNE: 77· 1117

1.1'11, ALVES

�oja
Maitê

Tudo em confecções
para adultos e

crianças.
Varitlfla linha de

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

s. S. Promoções
-

Representação de grupos musicais e artistas de

rádio e televisão
•

Av. 7 de Setembro, s/n° - Fone (0473) 79-1283
Massaranduba - SC

Direção: Souza e Sasse

• Cartõe.
Variado.,

• Materla'
expedient. LOJACIVAL

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

Melhor livraria e papelaria da c_ldade.
Rua 11 de NcMmbnI, 313·�71-1000·�.sc

Ve"dendo asmelhoresmarcas dopais:Dijon, IiiFiori,
Fico, TratlSporl, Samello,M-2000,Dakota, Cooper e

outras.

Agora em novo endereço ao Iodo do Banco Itaú

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

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

Cola litro.

Rua Marina Frutuoso, 149 - ao lado da

Confecções Martini

JaraguádoSul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Farmácia
-'

do Bibi
Bijouterias
Perfumaria

Medicamentos
em Geral

Av. Sete de Setembro,
213 - Massaranduba -

SC

Noite
Italiana

17 de julho, no Pavilhão"A"
do Parque Municipal de

Eventos, acontece LA

TERÇANOTIEITALIANA
DI JARAGUÁ DO SUL. A

partir das 16 horas

apresentação do Grupo de

Danças e Coral do Círculo
Italiano de Jaraguá do Sul,
Grupo Folclórico Compagni
Trentini de Rio dos Cedros,
conjuntos Ragazzi dei Monti
de Bento Gonçalves (RS) e

GrupoMusicalCruzeiro. Das
19:30 até 24h. será servido o
Prato Típico Italiano

acompanhado de um bom
vinho. Participe da NOtrE
ITALIANA na abertura das

comemorações da Semana de

Jaraguá do Sul. Salute!

"

Semana de

Jaraguá
De 16 a 25 de julho JARAGuA DO SUL está em

festa, com a comemoração dooseu 1170Aniversário.
Nesta sexta, 20 horas, NOITE JOVEM com as

bandas PR 7MusicalBrasil, ZeroDB,'D. Fap e

Gaft no Pavilhão ''A'' do ParqueMunicipal de
Eventos e, no Ginásio de EsportesArthurMüller,
Campeonato Estadual de VoleibolMasculino

Infanto, com as equipes SÃO LUIS/DARPE/
CHOCOLEITEXCOLÉGIO BOMJESUS.

Conheça aprogramação - extenssíssima epara
todos - e participe. Bom gosto, lazer, cultura,
esporte: apopulação trabalhadora e ordeira de

JARAGUA DO SUL merece tudo isto, e muito mais,
no aniversário de sua cidade.

Empose especialpara o CPREGIONAL arPrenda do CTGLaço
Luisalvense: a belaDicâssia Spézia encheu os olhos dosgaudérios
presentes ao VI/r Rodeio Crioulo Interestadual de Luis Alves.

Buenas, tchê!

Dia 15 a

ZONTA
MATERIAIS
DE

CONSTRUÇÃO
LTDA.

ampliou a

organização
coma

inauguração,
em

Blumenau, da
sua 14"10)a.
O'endereço

é

rua João

Pessoa,3120,
Bairro da
Velha.
Parabéns ao

empreendedor
casalMarüéia

Mariléia e Sérgio Zonta quando desatam a fIta e Sérgio
inaugural demais umaZONTAMATERIAISDE Zonta.

CONSTRUÇÃO

AAPAEMassaranduba agradece a todos quecolaboraram com ar
FestaJulinapromovidapor ela, comoobjetivogeraldeproporcionar
umpouco de alegria às crianças excepcionais. A Festafoi coroada
de êxito, obtendo renda líquida no valor de CrS 60. 723.020,00. "...e
paz na terra aos homens (emulheres, é claro) de boa vontade... "

............................ � .

• •

•

•

•

•

BINGÃO CPClassificados
fone 72 - 3363• •

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

: Igreja deRibeirão doPadre, emLuis Alves, acontecerá :
: o 1 °BINGÃO patrocinado pela Associação de :
: Moradores do Ribeirão do Padre. :

•

•
•

•

CEI.- Centro de Educação
Infantil Arara•

•

•

Cäsa
•

•

•

•

•

•

•

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

• Após oBINGÃO haverá tarde dançante, animada pelo
•

• grupomusicalPOPBAND.
•

Matriculas abertas

Preçospromocionaispara o mês dejulho
Crianças domaternal (1 no e 6 meses) at.é opré-escolar (6 a

7anos)
Horário: das 7 às 19 horas

Venha nos visitar sem compromisso
Rua 11 deNovembro, 439 - Fone 79-1256

Massaranduba - SC

IOPRÊMIO: 1 antenaparabólica;
2°PRÊMIO: Cr$ 2milhões ..

,

•

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Foto

Ially
- Fotos de qualidade

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

di

Savóia
"Presentes lle Bom Gosto"
R Prof Simão Hess, 794.

Fone: 77-1177
Luis Alves - SC

- � ..

Fabricamos:

Bar do Ginásio de EspDrtes
Aberto de segunda a segunda

Direção deAdemar

• Telas trança simplespara viveiros. hortas,
jardins, alambrados, indústrias e residências,

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

eoutras.

Fabricamos qualquer tamanho sob encomenda
Revendemos:

•AramefarpadomarcasMoto eFarbei'
• Grampo galvanizadopara cerca
•DistanciadormarcaAçofix

. "Arame galvanizado
��--�������-.r���__�������---- ��,__ .

t��_r :(·.,{_(.... '/,·_'f:h':.;)f\i!#·; ..�f..,t·:(I:J.j_','·�J.1J'-·_· .. 'f.{'� 't/ö'-:_:f'<lß.,. :;';M

Em breve todas as sextas: .

Salgadinhos, Caldo de Peixe, Feijoada, Churrasco e

Costela

Fone 79-1203

Massaranduba-SC

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Industrialização é realidade nornuniclpio. C.DL --

.'

Acearia é marco da Lojistasorganizados
..._,.

.

.• para o crescimento
.eoolução indústrial Luls Alves -OCDL(Clubede

Diretores Lojistas) de Luis Alves é
a única entidade associativa que
reúne a classe empresarial do mu
nicípio. Fundado há dois anos,

possui hoje cerca de 10 comercian
tes associados e já está
estruturando a filiação de novos

lojistas. O primeiro presidente da
entidade foi o empresário Vilmar

Augusto Moser, que a organizou.

iminência de ser implantado, esta
encampando campanhas junto
com a comunidade para se obter
melhorias na qualidade de vida
dos habitantes do município.

Um exemplo dessas é a campa
nha para instalação dc mais uma

agência bancária em Luis Alves,
cujo trabalho tem a participação
do CDL. "Um dos nossos objeti
vos é congregar omaior número de
associados' possível, para que
dessa maneira a nossa entidade

possa representar efetivamente os

interesses da classe, bem como da
comunidade em geral", disse o

presidente.

de qualidade dos produtos.
A produção da empresa

atingehoje600toneladas,mas
segundo Ruth Missner, em
temposmelhoresjáchegou a
1.500 toneladas. "Um dos

������e�Al
deLuisAlvesjáéumarealida
de presente no dia-a-dia de
comunidade. São munitas as

empresas estabelecidas em

pregandomilharesdepessoas
eoportunizandoumacrescen
teparticipação nageração de
recursos, através do recolhi
mento de impostos. Dentro
deste aspecto uma das em

presasdedestaque éaAcearia
FredericoMissnerque numa
área de 210mil m2 tem o seu

parque fabril instalado; em
pregamais deumacentenade
pessoasepossui faturamento
mensal deUS$ 250mil.

Aempresafoicriadahá 17

anos,.atuandonomercado da
subcóntratação deserviçosde

fundição de qualquer peça -

200gramas a700 quilos -, em
aço carbonado, ligado ou ino
xidável. Os produtos da
AceariaF.Missnerestão pre
sentes no mercado do Rio
GrandedoSulaoEspíritoSan
to e atualmente já são expor
tados para a Alemanha.

"Nossaintenção éaumentara
participação nomercado ex
terno epor issojá expusemos,
por4vezes, nafeira internaci
onal de Hannover". disse a

Diretora-presidenteda ernpre
sa,RuthMissner.

destaquesapontadospelapre
sidente da empresa é o

baixíssimo índicedepeças re
jeitadas, emjunho, quefoi de
apenas 0,5% . Isto significa
que em um universo de 87
toneladas industrializadas a

quebra representa 400 qui
·Ios.

O sucessor é Nilo Machado

que além de dar prosseguimento
aos projetos iniciados por Vilmar,
como é o caso do SPC (Serviço de
Proteção ao Crédito), que está na

Luís ALVES�
,.. ,

I I
Tua glória e I I

abundância estilo nas I M81,lJ. I
mãos de gente que se J I
preocupa e investe em I I
teu futuro. Parabéns! I Os últimos I

MOSERI MODAS I I
Rlla 18 de Julh», 1016, I lançamentos I

Fone: 77-1124 I Luís Alves - SC I
L_________ .J

A direção da empresa é
assimfonnada:Diretora-pre
sidente:RuthMissner;Dire
tor Industrial: Carlos
Frederico Missner, Diretor
Técnico:WulfWalterBemer
e Diretor Comercial: Arme
RobertoMissner.

Aempresaprimapelaqua
lidade de sua produção epor
isso já está preparando o seu
sistemade qualidadepara re
ceber a certificação, de acor
do cornos normasIS09000,
oque consolidaráo potencial

CORREtO DO POVO
. . .. -

"

"perguntas ao Prefetto2
Mal. Deodoro da Fonseca,

12
Av.

CaiXa Postal nº 19
.

Jaraguá do Sul -.' SC

,

CEP - 89251-970

•

••
.<

. «i�!:!'�':l�l.fi!�!�·��.'#l�;ji'*· .....••...
.

.....•••••

:' <!{? ; ,�ru�;1:�.i.::.L.i.. i.:.••.t.:.�.H.::.•
•
.•
•

.•�.:.·.f.E.�.�.r.:.,I.;:.�f�s:ie���!�:) "i i::;
:.i ,'� .��<C •• '� .•. ;.� .• ;•••••••••••••••.�.••�:

VARIG
Acima de tudo, você.

A partir desta data estáfuncionando ininterruptamente das 8 às 18 horas, para melhor
atender às suas necessidades de transporte e conforto.

Cargas e Passagem - Nacional e Internacional
Fone 71-0091 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Diretoria espera recursospara amplíaçã'o EduCacão

·

t Colégio João GayaC,len e fil ..-f!:C!t..orma pro, tssiotuus

contribui com hospital
Comunidade

\

Luis Alves - OColégioEstadual
João Gaia, de Luis Alves, é hoje a

única opção de profissionalização
da juventude dentro do município,
Desde que foi criado o 2° grau, há
17 .anos, o colégio já formou mais
de 600 profissionais que foram co

locados no mercado da região. De
acordo com o diretor da escola

prof. JoaquimMelchioretto, atual
mente existem 546 alunos, do pré
escolar ao 2° grau, matriculados.

existentes, além de criar maiores

condições para o trabalho dos pro
fessores", disse o diretor.

LuisAlves - OHospital deLuis
Alves está aguardando a chegada
dos recursos de um convênio assi
nadono finaldemaio, comogover
no do estado, da ordem de Cr$ 2
bilhõesdecruzeiros,paraviabilizar
'a ampliaçãodoprédio emmais 350

m2, que vai abrigar as alas feminina
e infantil do hospital, havendo, por
conseguinte, uma remodelação da
estrutura atual dohospital.De acor
do caiu a tesoureira, RuthMissner,
estes recursos deverão ser repas
sados em 4 parcelas de Cr$ 500
milhões cada.

A última reforma de vulto reali
zada no colégio foi quando houve
acriaçãodo 2° grau, em 1976.Delá

para cá foram feitos apenas peque- o

nos reparos nas instalações. Além
das duas salas, o diretor declarou
que se faz necessária a construção
de uma quadra de esportes cober
ta. "Espaço físicopara a ampliação
nós temos, faltam os recursos do

governo estadual que estamos

aguardando com muita expectati
va' 'i falou MeIchioretto.

Hoje o colégio possui 34 pro
fessores, 6 serventes, 1 secretária
e 4 especialistas �

o 2 orientadores- ;
educacionais e dois administrado-

Os cursos profissionalizantes
oferecidos pelo "João Gaya" são

magistério e contabilidade e hoje é
necessária a construção de duas
novas salas paramelhor atender as

crianças e jovens. "Atualmente
temos sete salas de aula e a ampli-

, ação é vital para o bom desempe-
líquida de Cr$ 33 milhões e outros nho dos alunos, que lotam as salas

Cr$ 20 milhões como resultado de
um desfile de modas realizado pela
loja Scola, de LuisAlves", salien
tou Ruth Missner.

Com a chegada dos recursos

do governo, o hospital precisará
de serviços de terraplenagem que
será solicitado à prefeitura, bem
como também são necessárias, se
gundo a direção, obras de reparo
do barranco que deslizou há seis !

meses e agora pode comprometer
a estrutura asfáltica do pátio em

frente ao hospital, que foi

construído graças a doação da

empresa Engepasa, com a ocor

rência de novas enchurradas.

Ela informou também ql}e o

INSS repassou,no iníciodestemês,
o pagamento dás .intemações e

atendimentos referentes a abril e
maio deste ano, sem correção, e
agora o hospital tem seus débitos

quitados, apesar de que ainda

possui créditos com a previdência.
30 dias atrasados.

Hospittzl de LuisAlves

que esteve recentemente visitan
do o hospital", disse Ruth.

Quanto às doações da cornuni
dade ela, que também faz parte do
conselho deliberativo do

nosocôrnio, disse que hoje se acu

mula uma reserva dé Cr$ 70 mi
lhões que serão utilizados na re

forma das janelas do prédio que ,

estão em más condições. Também
foram conseguidas, junto ao co
mércio local, todas a�cortinaspara
o hospital, dernonstrande- a cons-

o ciência da comunidade para com a

situação atual.
"Recentemente realizamos um

café beneficente no 'município e

conseguimos arrecadar uma soma

res.

Foto: lally
o, d'l�

"O nosso hospital realmente
consegue sobreviver graças às

contribuições da comunidade e do

grande empenho e dedicação dos

funcionários, desde enfermeiras
'até cozinheiras e serventes. PQs
suírnos apenas 14 funcionários,
entre todas as funções c o atendi
mento é considerado muito bom, -

inclusivepelafiscalizaçãodo INSS,
00

..

Luís Alves,
Nesta terra, sempre há um lugar para quem vem disposto a trabalhar.
A cidade e seu povo são fraternos, recebem os que vêm imbuídos de

. boa vontade, de braços abertos.
Nestes teus 3S anos de emancipação tudo iS89 se provou.

-

Parabéns Capital Nacional da Cachaça.
Cresça sempre firme e forte.

o

o'

COMÉRCIO 'VAREJISTA DE ANTÔNIO FRANCISCO MÜLLER
(NICO MÜLLER)

Colégio Estadual João Gaya

Um cidade se faz de homens, máquinas', idéias e

muito trabalho.
Mas é o respeito e o amor pela terra que fazem
dela lima comunidade fraterna e feliz.
Parabéns Luís Alves

'RELOJOARIA
CANABARROSRodovia sc 413 si n", Ribeirão do Padre, Fone: 77-1181

o

Luís ALVES _ SC Rua 18 de Julho, 1033
Luís ALVES - SC

No CPRegional, as histórias de Luis Alves e do CORREIO DO POVO unem - se hoje,
\ numa continuidade do trabalho árduo, sadio eprogressista que caracteriza ambosíos

organismos. Felizespor seroimos de veículo para tantas mensagens de afeto à esta

querida cidade, fazemos nossa as vozes do povo luisaloense e' regional nesta singelafrase:
PARABÉNS;o'L-UISALVES!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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F'est�ls de Luis A1ves-t:fe�la:Öad1�s:ej3tn�]bda_S.änta.Catâ·riila�� '�I

·VIIIQ Rodeio Interestadual
LuisAlves-

����;Os���:� Dr�C\.llr�1Aldo CIG Laço ��OI\Jr�H
Luisalvense,
realizado nos dias 9,10 e 11 deste t

mês, registrou a inscrição de 147
CIGs de Santa Catarina, Paraná e

RioGrande do Sul, principalmente,
mas teve a participação de centro
tradicionalistas até de São Paulo.
O Patrão do CIG de 'Luis Alves,
Frederico Spézia, considerou q)le
o resultado ultrapassou as expec
tativas e assegura a posição de 2°
maior rodeio do estado e superior
aos de toda a região norte.

",e

"Só na sexta-feira tivemos 210

inscrições de laçadores individu
ais e no 'sábado tivemos a partici
pação de mais de 580 laçadores na
prova por equipe", disse o patrão
do Luisalvense, Frederico Spézia.
Estima-se qua ao redor de 10 mil

pessoas passaram. pelas festas de
Luis Alves, duramte os 3 dias,

O mau tempo prejudicou à fes

ta, específicamente no domingo,
causando uma certa redução no

número de pessoas e os

organizadores disseram que a falta to

de umamelhor estruturapara 1;10ri
gar todo o pessoal foi o único

aspecto negativo de toda a festa,

Segundo alguns, mais exaltados,
esses transtornos· poderiam ser

evitados.
O Relações Públicas do CrG

Laço Luisalvense, Lourenço
ValmorSchmitz "Nêne" ratificou
suas declarações anteriores, afir
mando que "o sucesso do rodeio
foi resultado do trabalho feito pe
los próprios integrantes do nosso

CIG, que participam de todos Os

rodeios que são possíveis, o que
cria uma clima integrado com os

companheiros de outros. centros
tradicionalistas.

Quadro de campeões do
Villo Rodeio Interestadual

de Luis Alves

'Prova Vencedol'/cidade

Participaram do rodeio 147 CTGs de váriaspartes do sul 40Brasil

Laço Individual CTG

MangueiraMoemenselItaiópolis
Laçoporliquipe - CfGPiquete
FazendaVelha/Lages
Laço Indiv. de Equipe - CTG

PiqueteFazendaVelha/Lages
.

Laçodoßatrão - CfGPorteira

doLitorallBarraVelha
Provas deRédea CTGBarra
MansaIBalneárioCamboriú
VacaParada CTGEstância

Crioula/ltaiópolis
Gineteada CTGBarra

. MansalBalneá!rioCamboriú

.

Festa da Banana

Produtores da reqião
.presençamarcaram

LuisAlves - Realizadoparalela
mente ao VIIIoRodeio Interestadu
al, a VIo Festa da Banana de Luis
Alves foiconsiderada pela.organi
zeção como uma das melhores até

hoje,
Contando com 80 exposito

.

res de Luis Alves, Timbó e São
João do Itaperiú, a festa também
teve a participação das Associa

ções de Bananicultores dos
municíios de Massaranduba,
.Jaraguá do Sul, Guaramirim e

Garuva, "uma participação signifi
cativa e que valorizou em muito a

nossa festa", disse Valdir
Schappo, membro da 'comissão
organizadora.
,( -

Ele apresentou os resultados
dos concursos realizados durante
a promoção, onde associações e

produtores colocavam seus pro
dutos a julgamento de uma comis
são que avaliava a sanidade, tama
nho do fruto, aparência, peso e

outros quesitos. Entre as associa

ções a vencedora foi a do municí

pio de Garuva, seguida de
Massaranduba. Já entre os produ
tores o vencedor foi Irmãos

Mittmann, de Luis Alves; em 2°
ficou Geraldo Brümuller, também
de Luis Alves; e.ein 3°, Avelino

Aléxios de Timbó. Forampremia-
.

dos produtores até o vigésimo lu-
<

gar.

Ao finàl da festa toda a banana
que estava exposta - cerca de 10,4
toneladas -, foi leiloada entre os

compradores presentes e o lote
acabou sendo arrematado ao prc
çodeCr$ 84,4milhões,muito acima
do preço de mercado, por Valdir
Schappe, constituindo-se em um

dos pontos altos da festa; pela
animação e disputa pelo lote. Ü
valor do leilão será aplicado na

ABLA (Associação dos
Bananicultol:es de Luis Alves), e
também vai custear uma festa de

confraternização (Dia de Campo)
em data a ser definida, envolvendo
produtores que auxiliaram na or

ganização, técnicos da Epagri e o

CTA de Itajaí, além dos membros
da ASCABAM.

"Duas grandes novidades des
ta Festa da Banana foram 'ä distri

buição de 2 toneladas de banana

para o público presente, além da

exposição de vários tipos de emba
lagens e formas de embalamento,
que poderão auxiliar muito na

melhoria da qualidade do nosso

produto", finalizou Schappo.

.

Um novo dia amanhe-

CACHACA ce cheio de esp�ran-
• I
MORA 'UER ças para as novas

.

M
.

gerações. Mais para
_ que isso fosse

possive/. muito estorço foi feito. Do passado o

impulSo inicial, a torç« e a fé. A eles, aos colonizado
res, o nosso voto de gr�tidão.

Parabéns Luís Alves, progresso é o que você merece.

CACHAÇA MORAUER
Rua 18 de Julho, 1685, Fones: 77-1154177-1156

•

Luis Alves - SC

_ Registros de Firmas _ Escriturasão Fiscal e Contábil- Assessoria
.

.
'

Administrativa e Contábil- Contratos de Compra' e Venda e LocaSão
Confie estes serviços à

�
.

�
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ORAÇÃOAODIVINO
ESPÍRITO SANTO

- Suprimentospara Informática
- Máquinas eMóveispara Escritório

- Rebobinagem de fitas impressorasp/micro
- Assistência técnic«p/máquinas de

escrever, cekuler; relógios, fax, copiadores,
etiquetedores, cedelres, arquivos, etc.

2-,

.y ,

p---------.
I Tonel Imóveis I
I Compra - Vende - Aiuga e I
I Administra: I
I

Fazendas, chácaras, sinos, lotes,
casas, etc. I

I Temos: Telefones para venda I
I Oll ah'Kllel IRua Rodolfo Schmidt, 114
I (prõx, Portal) - Fone -79-1119 I
I Massaranduba - SC I
.._-...;,-----_ ..

Artefatos de Cimente
Tepassá' Ltda.

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

EDITAL

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

Patricia Tavares da Cunha Mello t------------------....;..-----�
GomeI, Tabeliã e Oficial de Titulos da
Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, na forma da Lei, etc.

Para saber a todos quanto este edital
verem que se acham nesteCartório para Pro
testos os Titulos contra:

C.O.R. Comunlmçiies Ltda - Rua

Criciúma, 87 - Nesta;
Costazul Comi SC Ltda - Av. Mal

Deodoro, 364 - Nesta;
Dolar Câmbio Turismo - AV. Mal

Deodoro, 88 - Nesta;
LT.C. Indl. Tee. Comi. Ltda - Rua

Silvio Schork, 124 - Nesta;
Jac:lr Nlcoc:heli - Rua AntônioBernardo

Schmidt, 297 - Nesta;
Maria Foustel - Rua Irmão Leandro,

800 Vila Lenzi - Nesta;
Mecânica de Trat. Claus Ltda - Rua

José T. Ribeiro, 1623 - Nesta;
Posto de Med. Vida e Saúde Ltda -

Estr. Ribeirão da Luz, slfio - Nesta;
Pedro de Amorim ME - Rua 619 nO 46

- Nesta;
Rosane Beatriz Pereira - Rua André t-----�---------.......--------�

Voltolini, 1320 - Nesta;
E, como os ditos devedores não foram

encontrados ou se recusaram a aceitar a devi
da intimação, faz por intermédio do presente
edital, paraque osmesmos compareçamneste

Cartório na rua ArthurMüller, 78, no prazo
daLei, a tim de liquidaro seu débito, ouentão
dar razão porque não o faz, sob a pena de
serem os referidos protestados na forma da

Lei,etc.
Jaraguá do Sul. 13 dejulho de 1993.
Patric:la Tavares da Cunha Mello

Gomes
Tabeliã

BUZMAQ
Com de Peças e Máquinas de Costura Ltda

Com Assistência Técnica

Compra evenda demáquinas
novas e usadas

Rua Ângelo Rubini, 964 - Barra do Rio Cerro
Fone(0473) 76-2791
Jaraguá do Sul- SC

Preços de Inauguração'

Fio sólido 2,5m/m•...................Cr$ 6.100,00p/m
Fio só/ido 6,0m/m: ••..••..•...••....Cr$14.100,00p/m
Fio sólido 10, Om/m: •...........••..Cr$ 24.100,00p/m

HEMMER
MATERiAl Elérnico LTdA

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

Você que me esclarece tudo, que ilumina todos os meus

caminhospara que eu atinga o meu ideal,·
Você que me dá o don Divino de perdoar e esquecer omal

que mefazem, e que em todos os instantes da minha vida está

comigo.
Quero neste curto diálogo, agradecer-lhe por tudo e

confirmarmais uma vez que eu nunca querome separar de você.
Por maior que seja a ilusão material, não será o mínimo da

vontade que sinto de um dia estar com você e todos os meus

irmãos na glória perpétua.
Obrigado mais uma vez.

(A pessoa deveráfazer esta oração 3 (três) dias seguidos, sem
dizer o pedido dentro de 3(três) dias será alcançada a graçapor
mais difícil que seja, publicar assim que recebê-la) Y.A.

Massaranduba

Auto

Peças

Revendedor
Yammar

Rua 11 deNovembro, 716 -Fone79-1277
Masaranduba-Se

Floricultura e Papelaria

Lilli Fiori
Temos variada linha depresentespara oDia dos

Namorados, com preços especiais

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

�---------------------- - --.,
II

r DICAS E SERViÇOS

@
o Inverno chegou. E no frio, se o motorista não seguir,
um certo ritual, poderä perder muito tempo para colocar
o seu carro em funelenamente.

.

CONTRAO FRIO,MOTORQUENTEE ...

REVISÃO DE FÉRIAS DA MENEGOTTI VEíCULOS

50% NAMÃO-DE-OBRA
35%NASPEÇAS

®
Usar bem o afogador, não esquentar o carro parado e

� revisões periódicas, são pequenos cuidados' que evitam
uma enorme dor de cabeça.

_ I® )(Menegotti Ve(culos I 1I
Av. Mal. Deodoro, 930 - Fone (0473) 71-0499

L _ - ...

I
_ .J
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Tubos Santa Helena Ltda.
Dlvísã« de concreto

(tubos e artefatos deconcreto).
Rua Joinvillé, 1016 - FOlie 72-1101

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

Rua Bernardo Dornbusch, 858 - FOlie 72-3025
EscritórioGeral

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

Spézia & Cio Ltdo -

Serraria e serviços de trator

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais especializados

Rua João J. Ayroso, 712 - Jaraguá Esquerdo
Fone 1'2-0300

Jaraguá do Sul - SC

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

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

Feijoada
Sopa de Camarão

Atendimento
De r. a 6·. a partir das 17:00 horas

Sábados, Domingos e Feriados, a.partlr das 09:30 horas
Obs: Temos congelados pilnl viagens - Aceitillllos,En�omelldas

RI/O: ,Corios Schulz; 68 -

'

FOlie , 71-4565 trua defronteSolão Dõering)

MARMORARiA KRAisCH
INd. E COM. lldA

Mármores, granitos e pedras naturais
,Rua 28 de Agosto, 142 - Fone 13-0522 - Fax 73-0307

$Sa(ari
Caça - Pesca - Camp'ing - Náutica - Esportes

",

Dtstribuidor dos produtos:
Rossi - Tramontina> Yannes - Penalty
Taurus - Marinez - Cobra - Umbro

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

Preço§ §uper e§peeiai§ a

vi§ta ou a prazo
Av. Mal. Deodoro, 583.

Teis. (0473) 72-1389 e 71-813-5.'

�"1 �2��
TRAMONTINA

�

Jamail
Jaraguá Máquinas e

lmplementos Ltda
Fone (0473) 71-0904

Fax 71-3669
RuaMax Wilhelm, 82 - Centro

Jaraguá do Sul- SC

CP
CLASSIFICADOS

Um bom

negócio para
- você
Ligue já !
72-3363

Jaraguá do'Sul
73-0608

Guaramirim n�

, .

.' .�- - ., ......
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Terreno - com duas salas comerciais e duas casas de alv., na Rua Bernardo Dombusch.
Terreno - com uma casa de alv., na Rua Bernardo Dornbusch
Terreno - de 14 x 28m, no Loteamento Vila Romana, Bairro Vila Nova.
Terreno - com 435m', próximo ao Colégio Giardini Lenzi.
Casa de alvenaria - próx. ao Hospital Jguá c/140m2 e terreno c/700m' c/30 m de frente.
Casa mista- com 90m2 cl terreno de 734m', na R. José Narlock n" 282 no Lot. Ana Paula II.
Um terreno - c/ área de 600m' contendo 30m de frente para BR e c/20m de fundos, c/2 casas uma

de madeira com 105m', outra de alv., de 70m'. BR 280 km 56 Aceita-se carro no negócio.
4 (quatro) apartamentos -no edificio Jaraguá, 2 grandes e 2 pequenos.
Chácara - em Massaranduba cl 80 morgos.

Chácara - em Guaramirim com 50 morgos,
Casa de alvenaria - na Rua Padre Aluísio na Barra do Rio Cêrro.
Casa de alvenaria - na Rua Alberto Picolli n'' 541, aceita-se carro no negócio.
Casa de alvenaria - com terreno de 470 nr' no Rio Molha.
Terreno - em Corupá com 2.457m3 no centro por apenas Cr$ 120.000.000,00

Locação
Sala comercial-naAv. Mal. Deodoro n097, sobreloja própria para escritórioc/ sala deespera, sala
de serviço, almoxarifado e BWC.
2 salas comerciais - na Av. Mal. Deodoro n" 88 10 andar, próprias para escritório, consultório e

outros fins.

Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro,141 LOTEAMENTOS

Vendas

CRECI 0914 - J

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

do, edificado com 3 pavimentos, térreo salas comerciais, 1° e 20
andar residencial coin 2 apart. cada andar, área construlda de
765m2•
localizado na Rua Victor Rosemberger (prox: Autorizado da

.

Continenta 2001). Preço: Valor Equivalente à US$ 100.000

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

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

4)localizado na Rua Bemardo Dombusch, casa em alvenaria
com área de 252m2 (1 suite, 2 quartos, dependo empregada,
garagem) área total do terreno 544m2• Preço: Valor equivalente
à US$47.OOO
5) localizado em uma lateral da Rua Joinville (próx. Rei dos
Botões). Prédio em alvenaria edificado com salas comerciais e
1 apartamento (3 quartos, BWC, áreâ construída de 222m) área
total do terreno de 394m. Preço: Valor equivalente US$ 45.000.
6) localizado próx. ao Clube Baependi casa em alvenaria com
área construlda de 246m. ( 1 suíte, 2 quartos, BWC, dependo
empregada, garagem 3 earros). Rua Nei Franco, 513. Preço:
Valor equivalente à US$ 65.000.

Apto.
Ed. Carvalho
Com 194,OOm1 -

6°andar, contendo
I. suíte, mais 2

dormitórios, 1
banheiro social,

lavabo, sala de TV,
sala de visita e

jantar, cozinha,
lavanderia,

dependência de

empregada e

garagem.

APARTAMENTOS
7) localizado 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, (30 andar) Poupança de US$ 40.000 +

Poupança CEF.

9)localizado na Rua Epitácio Pessoa, Ed. Jaraguá (10 andar nO
212) (1 suite, 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, (30 andar) Quitado. Preço: Valor equivalente à

US$ 70.000.

TERRENOS SEM EDIFICAÇÕES
11) Terreno loealizado na Rua Bernardo Dornbusch, esquina cl
a R.MajorJúlioFerreira com área de 2.088rn, (ponto comerciai).
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·llha da Figueira com 394m2. Preço: Valor Cr$
260.000.000,00

.

14) Terreno Barra do Rio Cêrro próx. Posto Km 7 com área de
394m2• Preço Valor Cr$ 280.000.000,00
15)Terrenos de 351m2, lado da Weg
320.000.000,00.

TERRENOS

001) Terreno em Piçarras a beira rio cl 4.185m' (Ancora-
douro)

.

003) Terreno na Rua João Januário Ayroso n" 660, cl
522m' c/ casa de madeira (Rota da Malha)

004) Terreno 15x30 na Rua 313 - Centenário (lmediacõe&
do Zonta Marechal)

006) Terreno na Rua Amazonas
e-,
c/I.120m'

026) Terreno na Rua 732 c/8.994,02m' (Loteamento
Liodoro Rodrigues)

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

(Financiado)
043) Lote n" 51 Loteamento Ana Paula 15x31 (456m')
CASAS
O13) Casa de alv., (Em construção, Rua Guilherme Lessman

c/ 480m' cl terreno de 900m'
037) Casa de alv., 60 m' - Loteamento Liodoro Rodrigues
045) Casa de Madeira Ana Paula II
047) Casa de alvo c/70 m' Rua Pedro Winter (lateralWalter

Marquardt)
048) Casa de Alvenaria c/180m' no Bairro Jaraguá

Esquerdo
049) Casamista Rua Onelia Horst, 597 (Vila Lenzi) c/

13Om2terreno c/525m'

051) Sobrado em const. cl 220m' Terreno de Esq. c/754m'
Rua João Franzner Lote N°. 25 Giovani Manfrini

APARTAMENTOS
016) EdifIcio Caetano Chiodini c/147m' + Garagem

-,

018) Edificio Schiochet cl 156m' c/ garagetJl, play-ground,
piscina e quadra polivalenté

- .'

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

ciais).
020) Loteamento São Cristovão II (Vila Amizade)
021) CONDOMINIO AZALÉIAS (empreendimento

ClasseA)
022) Loteamento Aeapulco na Praia de Piçarras.
050) Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).
liNDO TERRENO

023) Arbonizado, cl área de 14.700m', a 5km do Centro
cl boa água, uma casa excelente estado e casa de
caseiro.

CHÁCAR4.
024) Chácara no Rio Molha cl 97.975m' c/ ribeirão
040) Chácara em Nereu Ramos cl 160.000m' c/ casa e

ribeirão.
TERRENO COMERCIAL
025) Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 3.00Om2

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
,I
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irApenas 04 apartamentos por andar;
irVista Panorâmica;
ir Piscina;
ir Play-ground;
irChurrasqueiras;
ir Salão de jogos;
irSalão de festas;
ir 02 Elevadores até a garagem;

irAntena paraoóücá;
ir Portões eletrônicos;

irÁgua quente;
irTotalmente residencial;
ir Todos com garagem.

O�S
I-----...� �-------��":rIIf�JE\ ---_.__-------------------,/í"�o� �..;)���

.e»cPe-s CONSTRUTORA E INCORPORADORA

.JARAGUÁ 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

I()

8
"'!"
-

,...

.�
c
(Cl)
-

CHALÉ IMOBILIÁRIA
Rua Reinaldo Rau, 62 - Tel. (0473) 71-1500

Jaraguá do Sul, SC

EDIFfclO ISABELLA

Apartamento
cl área de 122f'l1!

Loteamento Juventus
Lotes com entrada + fnandamento

Vendas: Chalé ImobI'Iária
Fone (0473) 71-1500

RUAREtnDO RAU,61 -JAÁAGUÁDOSlL, SC

v E N D
TERRENO

Rua Arthur Gumz - Vila
Nova cl área de 400f'l1!

cO#il.Ero71()POVO� JàiiigúCí i}QSul,7íàiJú 710 iJê 191)3
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Proclamas de Casamento
AIargotAdélia Grubba Lekmann. Oficial de RegistroCivil do l"Distrito da Comarca de

Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram neste

Cartório, exibindo os documentos exigidos pela lei, afim de habilitarem para casar, os

seguintes:

EDITALN°l8.88t
de 5 -7 -1993

GILBERTO PETERS e VlLMARIZEMOREIRADE CAMARGO

Ele, brasileiro, solteiro, bancário, natural deApiúna.neste estado, domiciliado eresidente narua
Ricbard Piske, 204, nesta cidade, filho de Paulo Peters e Dirce Ferrari Peters.
Ela, brasileira, solteira, professora, natural dePortoUnião, neste estado, dómiciliada e residente
em LoteamentoFreiberger, 217, emWaldemarRau, nesta cidade, filha de João TaurioMoreira
de Camargo e Mathilde da Conceição de Camargo.

EDlTALN·18.889
de 6 -7 -1993

BERNADINODOSSANTOS eHELGAEU WEDMANN

Ele, brasileiro, solteiro, operador demáquina, natural de Poço Preto - Irineópolis, neste estado,
domiciliadoe residentenaruaPastorAlberto Schneider, 26, emBarradoRioCêrro, nesta cidade,
filho de Francisco dos Santos e Nair Ribeiro dos Santos.

Ela, brasileira, solteira, florista, natural de Nova Santa Rosa - Toledo, Paraná, domiciliada e

residente na rua PastorAlberto Schneider, 26, em Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filha de
Emesto Wedmann e Elvira Wedmann.

EDITALN·18.890
de 6 -7 - i993

JAIR BRlESE eROSIANA NEUMANN
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguádo SuldomiciliadoeresidenteemRio Cêrro
II, nesta cidade, filho de Egon Briese e Ilena Gaulke Briese.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Pomerode, neste estado, domiciliada e residente em

Alto da Serra, em Pomerode, neste estado, filha de Erwin Neumann e Renilda Neumann.
EDITAL N·18.891
de6 -7 -1993

ALCIDESCOSSA e REGIANEAPARECIDAFABIANO
� Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Treze Tílias - Joaçaba, neste estado, domiciliado

e residente na rua JoséNarloch, 1.846, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filho dePaulo Cossa
, e Irene Cossa.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Apucarana, Paraná, domiciliada e residente na rua
José Narloch, 1.846, em Jaraguá-Esquetdo, nesta cidade, filha deSebastião Jacinto Fabiano e

.

Edna Maria de Oliveira Fabiano.
EDITALN·18.891
de7 -7 -1993

PEDRO DEOUVEIRA Ç;ONÇALVES e ÉLSIADE OUVElRA

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Palmital, Paraná, domiciliado e

residente na ruaÁguasClaràs, Ilhada Figueira.nesta cidade,filho de JoãoMariaRibasGonçalves
e Rita Vital de Oliveira.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Güaraniaçu, Paraná, domiciliadáe residente na rua

Águas Claras, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Antonio Valdir de Oliveirae Julia da
Conceição Oliveira.

EDITAL N" 18.893
de8-'7-1993

REN;tll)O FULIK e lNUMUZAURA

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico de manutenção, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente na Tifa Schubert, Amizade, nesta-cidade, filho de Felippe Fulik e Vitorina Camer
Fulik.

'

Ela, brasileira, solteira, costureira, 'natural de Paim filho, Rio Grande do Sul, domiciliada e

residente naTifa Schubert, Amizade, nesta cidade, filha deRomildoMezzalira eMaria Bielski
Mezzalira.

- EDITALN- 18.894
de8-7-1993

VALMIRMILLNITZ e GILDETE,MISFELDAVANSO.

Ele, brasileiro, solteiro,mecânico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado eresidente na rua 266,
nO 43, hairro Água Verde, nesta cidade, filho de Ingo Millnitz e Selly ErdmannMillnitz.
Éla, brasileira, solteira, costureira, natural de Ourinhos, São Paulo, domiciliada e residente na
rua 266, nO 72, bairro Água Verde, nesta cidade, filha de José Avanso e Edelgard Milsfeld
Avanso.

EDITAL N· 18.895
de 12-7.1993

EDEMIR MEIER EMlRlAN SÔ.4RESDA CONCEIÇÃO
Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Jaraguá do Sut:domiciliado e residente em Estrada

Itapocusinho, nesta cidade, filho de Erwin Meier e Edeltrudes Fritzke Meier.

Ela, brasileira, divorciada, costureira, natural de Paranaguá, Paraná, domiciliada e residente em
Estrada Itapocusinho, nesta cidade, filha de José Soores da Conceição e Érica Santos da

Conceição.
'

EDITAL N· 18.896
de 12-7-1993

JOÃO CARLOSFENRICH e INGRlD REBLlN

.Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Xaxim - Toledo, Paraná, domiciliado e residente
na ruaHenriquePiazera, 1.57, nesta cidade, f lho deNicodemoFenrich eApoloniaSabei Fenrich,
Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural 'Ie Maripá, Paraná, domici"t1ada c residente na rua

Alexandre Kochler, 173, em Ilha daFigueira, nesta cidade: filha de JoãoReblineEdithBehnke
. Reblin.

E para que chegue ,10 conhecimento de todos mandei p'lssar o presente edita/.-que será
publicado pela imprensa e em.Canàrto. onde será afixado por j 5 dias.

Ocorrências

policiais são
mau sinal

Jaraguá do
Sul - o bairro da
ilha da Figueira
tem sido a região
da cidade com

um dos maiores índices de

criminalidade, principalmente nos

casos envolvendo tóxicos e furtos. De
acordo com a delegada JuremaWulf,
amédia de idade dos envolvidos com
as drogas tem side de 17 a 23 anos,
mas é provável que existammenores

·consumidores e que ainda não foram

flagrados pela polícia.

Ainda não existem casos

detectados dedistribuição nasescolas
daquela região, mas as Ocorrências

registradas são furtodeumaevolução
do vício que inicia na idade
adolescente - 13 ou 14 anos. "É
necessário que haja o envolvimento
de toda a sociedade, desde pais e

professores até todos os órgãos
responsáveis pela segurança, pois
somente apolícia civil não será capaz

. deerradicaresteproblema" ,declarou
a delegada.

Eladisseaindaque essaprevenção
deve começar em casa pois o

aumentoumuito o número de casos e

exemplificou com a prisão de três
traficantes portando quase 10 quilos
de cocaína pura, como um sinal de

que a cidade está pulverizada com

pontos de distribuição e não se tem

idéia do número de pessoas que
consomem este e outros tipos de

entorpecentes.

O consumo de drogas está
diretamente ligado a ocorrência de

roubos, segundo a delegada Jurema,
pois em grande parte - 90% -, eles
ocorrem para se conseguir dinheiro
para a aquisição da droga.
"Especificamente comrelaçãoàquela •

região da cidade não se pode
estabelecer um número exato de
crimes efetuados pois eles podem
ocorrem em várias partes de cidade
motivadas Pelo mesmo objetivo",
destacou a Dra Jurema.

A quantidade de droga que chega
à cidade também é' grande, porém a

polícia não sabe quantificar, mas a

facilidade' com que ela entra se

justifica até pela proximidade de

Jaraguá do Sul com centros maiores
como Joinville, Blumenau, Itajaí e

outros .

CWIZARD
t, I A sJoo I M

Para quem deseja voar a/to
Rua Preso Epitácio Pessoa, 820

Fone (0473)72-3497 -Jguá do Sul

P�PE MOTOS
PEÇAS E

ACESSÓRIO.

,. 77-1137
Luiz Alves - se

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

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

.

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

Sônia Beatriz Henn

� Advogada
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97

10 andar - sala 02-
Fone 71-6410

.-

CostaSelViçosContábeisLtda
eRe - se - 348/0'"- 5

Desde 1972 ajudando 110 desenvolvimento de
Massarallduba

- COI.tabiliJade, Escrita Fiscal, Aberi;;;á de Firmas,
Microempresas, FolhadePagaltleJ.tó,Ser« deCompll/ação.

Nelson José da Costa - Despaçhante oficial do
Detran-SC - Credencial pO 318/80.

Elllplaca",e."tm;, tra,..iferi,-.cia de IYdClllos,pÍ45tijicuçdo,
serviço llefa... efotocópiav..

Av. 7deSetembro, )Oandar-Folles(0473)79-1129/
79-1241 - Fax/fone 79-1252 - Massaranduba - sc

I.

.

�

Tra nstorme O seu BANI-iEIRC) num ambiente VJ.P.

Z)� �Z)� 'e conheça ás mel.hores

soluções em revestimentos cerâmicos, meleis e louças sanitárias. Sohcite um pré-orçament� pelo

telefone: 714411 ouvenha �onhecerpessoalm_ellte nossas instala-ções: R. Reinoldo Rau,!S-7
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( 25 anos de casados
Na Igreja São Francisco de Assis, 'fia dez de julho, o
simpático casal IRMGARD e CLAUDIO WINTER,

trocaram alianças de prata em comemoração às suas '

bodas e confirmação dos laços do matrimônio.
Recepcionaram convidados naSociedade Esportiva
Vieirense, recebendo efusivos cumprimentos de todos,

aos quaisjuntamos agora os melhores votos do
CORREIO DO POVo.

Felicidades à Ana
Maria Wolf, que.
aniversaria no

domingo, dia 18/7

ANlVEIlSÁRIOS
Aniversariou ontem, 15 de julho, ANNA PAULI SPENGLER

recepclonando amigos efamiliaresem sua residência.

Tambémdia 15 aniversariou SANDRA VIRGÍNIA SILVA

(Paçoca, como é chamadapelos amigos). Eles desejam à você
muitasfelicidatfes. Ela estará recepcionando aos amigos e

familiares neste sábado.

esposa MARIA FLORIANI
VIEIRA.

Em agosto acontece noSENAC
o curso AR'TE CULINÁRIA
CHINESA, do dia 2 ao 4,
períodos vespertino ou noturno.

_
OprofessorFrancisShih Riang
vaidesenvolverdiversasreceitas,
entre elas o Harumaki.

Informações na avo Getúlio
Vargas, 621, ou pelo fone 72-
2166. Bom apetite! Matrículas
até o dia 30 dejulho, com vagas
limitadas.

"Nona" Fiamoncini completou 103 anos

A querida "Nona" LUI�.A
LONGO FIAMONCINI,
moradora no bairroNOVA

BRASÍLIA, viu passamo último
/

dia 5n/93 o seu 103° ano de

existência, conforme se pode ver
da foto que ilustra esta nota.

A veneranda senhora nasceu em '

1890, em Rio dos Cedros, filha
de Giovanni Longo e Maria Bona

Longo, natnrais da Áustria,
Ela era casada com Germano,
Fiamoncini, em cenmônia
reälizada em Timbó, perante o

juiz de paz Vanderwegen, ,

.

falecido €m 13/3/1990, aos 98
anos. Morou com seu marido
também em Rodeio e Dr.

Pedrinho, teve apenas um filho e

, criou mais 4. Há anos ela vive
com um filho de criação,
HENRIQUE VIEIRA e sua

li U:Poc�L!:modas "

o melhor prá você.

Ligada do seu jeito
Marechal, 491 - defronte o

Col S,ilo Luis

Como sempre, quando a
.

fotografamos, dentro de sua

grande modéstia, disse
novamente que não precisava
tirar fotografia "porque sou muito
feia".

'

BODA DEPRATA - João e Cida,
proprietários daDalforteMalhas.
comemorando 25 anos de
casamento dia 17/7 às 19 hs. na

Capela S. Francisco de Assis. Os
convidados serão recepcionados
naChurrascaria do Portal. Votos

defelicidadesao casal. Obrigado
pelo Uildo convite.

17 DE JULHO - Di-a do
Comerciante.A todoseles, nossos
Parabéns.
AMAISBELA ESTUDANTEDE
JARAGUA DO SUL - Eleita dia
17próximoem bailenoBaependi.
Com certeza uma ótima

promoção. Sucesso à todas.
16 DE JULHO - Baile na

Sociedade Bóia, em Schroeder.
Escolha-da GarotaMiguelCouto.
Aproximadamente 20 lindas
candidatas concorrem ao título.
Vá conferir. Sucesso para elas.
PIADASARJ TOLEDO:..Dia 4 de

agosto no Baependi, promoção
CIos Club e Caesar's Club.

GARGAMEL LANCHES - Feliz
Aniversário. Oproprletàrio Luiz
recepcionou grande número de

colegas no Caesar's Club dia 10

'último. pela passagem de seu

natalicio. Parabéns, Luiz, pela
sua festa que foi um grande
sucesso.'

, Moia Cabelereiro atende com
ou sem hora marcada.

Fone.71-5735.

O leitor é que decide .. ':'
Parabéns à D, LUIZA LONGO
FIAMONCINI pelo seu

aniversário longevo e que Deus a

proteja e li faça completar ainda
muitos anos, pois está muito
lúcida, tem boa memória, anda
normalmente, nã'o incomoda
ninguém e gosta de assistir.aos

programas do Cid Moreira.

NA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO,
OMELHORDAMODA PELAS
MELHORES CONDIÇÕES:

\

NAS'CoMPRASA VISTA

)
,

, VESTINDO VoCÊ DECORPO I�TEIRo..
,

'GET(JUÓVARGAS,55

Sorvetes, tortas, bombons desorvete.
Ãtendemospedidosparafestas f! também

. vendemos na loja,

.

Marechal De()(:loro,819
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I Dica�' de,1eitura I
PorMargit Wagner.

o Outode
Churchiii
·James Folleft

,
.

Depois do U700, a editora
Record lança no mercado brasi
leiro OOuro de Churchill»mais
um bestsellerde.IamesFollett, um

.

escritor que tem brincado com os

leitores de suspense e de aventu

ras de guerra com romances im

'pressíonames daSegundaGuerra
Mundial.

Após invadirum campodepri
sioneiros inglês, saber como vi
vem os alemães, viver o drama de
consciência do tenente Bernard
Anders em seuU700,JamesFol/ett
comanda, em O Ouro de

Churchill, outro submarino, o U-
330, em uma incrivel efantástica
missão, reacendendo mais uma

página emocionante da Segunda
grande Guerra.
Mil novecentos e quarenta. A

Inglaterra de Churchill está pas
sandopor seu momento mais ne

gro: seus preciosos suprimentos
de armas e combustivel-diminuem

drasticamente, enquanto suas dí
'vidaspara com aAmérica aumen
tam deformaalarmante. A última

esperança são os 42 milhões de

libras em ouro, guardados no co
fre de um banco em Pretória, na

Africa do Sul. E apenas um ho

mempôde trazer esse ouropara a
Inglaterra:RobenGerrard, o ca
pitão do baleeiro Tulsa.

Utilizando fatos reais e reu

ninda inúmeras informações ofi
ciais enão-oficiais, JamesFolleft
constrói um dos romances mais

vibrantes da Segunda Guerra
Mundial. Osfatos em que se ba

seou, referentes ao ouro de
Churchil! - segundo o próprio
Follett -, "talvez nunca venham a

ser revelados. A razão disso é que
o Banco da Inglaterra só se tor

IIOU de domínio priblicoâpós o

fim da Segunda Guerra Mundial

e, portanto, lião existe qualquer
obrigaçãopara qlle essa institui

ção transfira seus arquivos da

época da guerrapara oDepàrta
;'Iento de Registro piiblico." O
resultado é um romance revelador,
quemisturanadose certa realida
de eficção.

Por tudo isso, O Oun I/e

Churcllill, uma narrativa

instigame e verossímil, consagra

definitivamente James Follett
como um dosmelhoresautoresde
histórias de grtElrra.

JamesFoliettnasceu em 1939,
Engenheiro naval, estreou'na li
teratura em 1976 e, desde então,
escreve romances e roteitosparo .

rádio e tv.

o Ouro de Churchill
James Follett

�

WilliamMunny é um
fora da lei escondendo-se de seu

passado. Onze anos se passaram
desde que abandonou seu

revólver, deixando para trás uma

terrível fama de assassino a

sangue frio, 'que assaltava trens e

explodia cidades. Agora vive
como um pobre fazendeiro com
seu casal de filhos para sustentar
e seu rebanho na fazenda

minguando de febre. A esposa
deMunny morreu a pouco

. tempo e é visível que sua

influência modificou-o profun
damente. Neste dificil momento,
recebe a visita de Kid Schofield,
que está a procura de um

parceiro para matar dois
cowboys e receber uma recom
pensa. Munny resolve se juntar a
Kid, mas com a condição de que
seu velho companheiro, Ned
Logan, os acompanhe.

Os três partem para a cidade
chamada Big Whiskey; onde os

dois cowboys esfaquearam uma

prostituta e o xerife Little Bill

Daggett deixou os vaqueiros
fugirem alegremente.

A chegada fora percebida por
um matador de aluguel, conheci
do como English Bob usado
como exemplo do que acontece

com caçadores Eie recompensa.

Progrãinação do
eine Jaraguá

Sexta -16/7/93
20: 15 Os Imperdoáveis - 12 anos
Sábado - 17/7/93

20:150sImperdoáveis-12anos
22:00 Filme Pornô - 18 anos

Domingo - 18/1/93

20:150sImperdoáveis-12anos
Segunda 19/7/93
Sem programação
Terça - 20/7/93

20:150simperdoáveis-12anos
Quarta - 21/7/93
20:15 Os.Imperdoáveis-12 anos

Notas
A AFP do Jardim de Infân

cia Senhor 130m Jesus de
Guaramirim convida para

-

a

grandiosaFesta Julina quefará
acontecer dia 17 de julho, com
início às 17 horas, no Salão

Paroquial da Igreja Matriz.
Aproveitem, que as festas

juninas já terminaram e as

julinas....

Dia 23/7 , 21 horas, no Par
que Municipal de Eventos, a

GRANDE FINAL dó I Festi
val Regional da Canção Serta
neja, promoção do SESI e Pre- .

feitura Municipal de Jaraguá
do Sul.

DARCIVlLLAVERDE,vi
olonistadenível internacional,

.

estará apresentando-se dias 21
e 2217, às 20:30 horas, no An
fiteatro dá SeAR, em promo
ção conjuntà daquela socieda
de e da P.M. Jaraguá da Sul ..
Apresentação constará de duas
partes, sem intervalo, tendo na
18 peças Haendell, Bach, Vila
Lobos, Forroba e William
Walton e, na 28 parte, arranjos
de MPB: Dilermando Reis,
Nonato Luiz, Chico Buarque,
Tom Jobim e Ruger de Lysle.
Dele. disse Duke EIlington:
"Assisti à uma coisa fantástica
acontecernoCarnigieHall.Um
gênio apareceu por lá tocando
um violão divino. Foi o brasi
leiro Darci Villa Verde". Deu
no New York Times.

,4aaMJeHß�
.

J:;;'-Iß;,/}" :_ - .._ J._.

·�eCl!/UB
Natação para todas as

idades durante O' ano inteiro.

��
ESCOlA DE NATA(ÃO.

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081
Fone- 72-1862

rradu.çllo de RaqllellJleilt/es .

CORREIg'ttrroVO, Jara8u�â-:d:-o-::S:-�':"/,�i�7-:d:-eJ'7·u""'l'l'-ItJ-.d..,e
....l':'l9�9:O:j--------__;_---------------------__,7Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



, Profissionais da área de saúdeenqaniados
"._M_Q_t__ut_o_n..,...-.-cA__o_r_.gollr_,.J1I,t;!1___,""IPrevençãoMarginalização e marginaiidade social

Está acontecendo no país um intenso processo de marginalização
social, que vem se intensificando a cada ano que passa, principalmente
devido ao acelerado processo de concentração de riquezas 1/0 topo da

pirâmide social.

Marginalização e marginalidade social não seio sinônimos. Seio, por
assim dizer, as duasmeios de lima mesma avenida, lima que vai e outra que
valia. Uma é a ação, e outra a reação.

A marginalizaçâo é oprocesso que empurra o individuo à margem da

sociedade, privando-o, num primeiro momento, de participar e usufruir
aquilo que a sociedade oferece e, num segundo estágio, privá-lo, inclusive,
de atender as suas necessidades primeiras, que selo alimentar-se, ter

espaçopara viver, abrigo e desenvolver e aproveitar, deformaprodutiva,
suas potencialidades.

A marginalidade. por sua vez, é a ação do indivíduo que procura
buscar de volta aquilo que perdeu e que, pelos meios convencionais e

formas aceitaspela sociedade, não consegue reaver.

Um exemplo claro da marginalidade seio osmeninos de ma. Privados
até das necessidadesfundamentais, buscam, por meios não aceitos pela
sociedade (furto, assalto, etc.), obteraquiloqueneoessitampara sobreviver.
A marginalidade sempre deve ser entendida como umaforma de buscar a
sobrevivênciapormeios que socialmente não seio aceitos.

Dentro desta ótica a marginalidade também nela é sinônimo de

delinqüência. Constitue-se, isto sim, IIIlnUl afronta às regras sociais

estabelecidas que, porém, nela atendem aos anseios do marginalizado.
Esta afronta social pode manifestar-se através da delinqüência, de

movimentos de subversão social e outros.
E quanto mais intensofor oprocesso de marginalização, tantomaior

será a reação que desencadeará, estabelecendo-se o que chamamos de
convulsão social. A convulsão social nada mais é que lima reação em

massa contra a marginalização social.
Não quero ser 11m projeta do apocalipse, mas se este processo de

marginalização social nãofor revertido noBrasil, deforma expontânea,
corremos operigo de tê-lofeitopor lima convulsão social. Acredito que
está na hora de acordarmos para ofato.

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

E AS MELHORES CONDiÇÕES DE PAGAMENTO.

, I ,.

Beí;wI.á eão Lanehes
"

Todos os tipos de lanches. .k sexta-feiras cosida
no-tambor:

Sábados diversos tipos depratos.
Rua Araquari cJrua JoséThe'odoro Ribeiro (ao lado do

ColégioHólando M.Gonçalves), IIhàda Figueira.

. Dri\\f:dson Carlos
;� Schulz

Vídeo Endoscopia Digestiva (estômago e

intestinos)
Illtressonografi« Geral (ecografia)

Gastroenterologia
Rua Jorge Czemietoicz, 84 Fone 72-1109

Convênio com Ilnimed - Banco do Brasil - CEF -

IPESe

�MÓVEIS
____.-. ELETRODOMÉSTICOS
• BRINQUEDOS
• TECIDOS / CONFECÇÕES

,

sera

destaque em JS
Jaraguá do

Sul-Del9a25
deste mês a

Secretaria de

Saúde de

dc saúde em Jaraguá do Sul.
Dentro da programação

elahoradn pelas entidades
envolvidas no trabalho. está a

também a I" Sopre (Semana
Odontológica de Prevenção) que
acontece de 21 a 25 dejulho, das 14

ás 21 horas, no Parque de Eventos,
junto a Feira da Malha, com

palestras através de vidios
educativos e exposição de
trabalhos sobre prevenção feitos
naseseclas. Nos dias 24 e 25 haverá
a apresentação de uma peça de
teatro sobre cárie dentária e cólera,

com horários ainda a definir.
Na sede da Rede Feminina dc

Combate ao Câncer, dc Jnruguá do
Sul, no dia 22, será realizada uma

palestra sobre Ações Básicas dc

Saúde, para profissionais da área

médica, paramédica e comunidade
em geral. O início está previsto
pura as 19h30min.

A partir do d ia 19 estão

programadas palestras em vários
bairros do município, levando

noções de prevenção às famílias

J araguaenscs. conforme

programação abaixo.

lOC�l
Jaraguá do Sul, a Associação
Brasileira de Odontologie, a

Associação dos Bioquímicos e a

Associação Médica de Jaraguá do

Sul, estarão realizando a I a Semana
de Prevenção de Saúde de Jaraguá
do Sul. Basicamente serão

trabalhos de conscientização
realizados por médicos dentistas c
demais profissionais ligados à área

I'

Programação
1 ª Semana de Prevenção de Saúde CTn Jaraguá do Sul

Palest.-as - Início sempre às 19:30hs

Data
19fT
20fT
20fT
21fT

Bairro
80a Vista
Ilha da Figl!eira
ÁguaVerde
Águas Claras

Local
Esc. Adelino Franzner
Esc. Valdemar Schmitz

Igr. Apóstolo Paulo
Salão da Igreja

Assunto
Cólera! Aids/ San. Básico

Drogas! Aids
Noções bás, de higiene
Cólera! Saneamento básico/ Noções
bás. de higiene
Saneamento básico!Cólera
Saneamento básico!Cólera

22fT
l' 23fT

Três Rios do Norte Esc. Vítor Meirelles

Jaraguá 84 A definir

19fT Boa Vista Esc. Adelino Franzner Teste de diabete e verit. de pressão-
turno maturino das 9:00 às 12:00 hs

20fT Ilha da Figueira Esc. Valdemar Schmitz Teste de diabete e verit. de pressão-
turnovespertinodas 14:'00às 17:00hs.

21fT ÁguaVerde Esc, Ana T. Nagel Teste de diabete e verif. de pressão - I!

turno matutino das 9:00 às 12:00 hs II

22fT Três Rios do Norte Esc, VIctor Meirelles Teste de diabete e verit. de pressão-
II

turnovespertinodas 14:00às 17:00hs.

II

tHOU DE ABASTECERA CASA
SEM ESVAZIAR O·BOlSO.

NOS SUPERMERCADOS
BREITHAUPT

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

VENHA CONFÊRIRI

.FERRAGENS
• MAT. DE CONSTRUÇÃO
.PNEUS
• DECORAÇÃO
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