
Fone: 71-0091

1VãoJfechat.nospara
almoço

Opinião

Porque os

cidadãos
sofrem?
Página 2

Dó/ar
Paralelo

Comprafêü/") Cr$76.200,00
Venda(30n) Cr$77.200,OO
Fonte: HF Assessoria

Turismo

Compra(30n) Cr$76.000,OO
Venda(30n) Cr$76.900,00
Fonte: BB

Comercial <,

COmpra(30n) Cr$70.27Q,OO
Venda.(30n) Cr$70.27I,00
Fonte: BB

TR
ln a 1/8 ,.30,37%
2n a2/8 28,82%
URR
30n Cr$32,749,68
Poupança
Índicep/ 1/8 " 31 ,0218%
CUS (julho)
Engenheiros .. Cr$14.475.207,89
Salário mínimo
Fevereiro., Cr$I.250.7oo,OO
Março/Abril Cr$1.709.400,OO
Maio/Junho Cr$3.303.300,OO
Julho Cr$4.639.800,OO

VENDEDORES
VENCEDORES

"araguá do Sul e região.
Ambos oa aexos, mesmo aem experiência,

mas com vontade e determlnaçã� de
veneer.

OFERECE-SE EXIGE-SE
Treinamento, 2. grau completo,
Indlcaçlo de maioridade,

clientes e facilidade de
possibilidade de comunicação e

ganho ilimitado. disponibilidade
para Inl'olo
Imediato.

cu��::o'��T':'r:\K'r"Ido"':' •
181'98 felra�da.

U. 17 horas. - Tr.'Il.....
It6cIo""_ 383
raguA do Sul - SC

.

Porte Pago,
DRlSC-ISR
58 -161/81AnoLXXV N° 3.774 Jaraguá do Sul, 31 de julho de 1993 Cr$ 20.000,00

/
.

Manifestantes formaram um cordão em uma das cabeceiras da ponte. As crianças seguravam cartazespedindo passarelas

Eles pedem a construção de passarelas cidad; .. d.i

Manifestantesparam �:J;:�s:�
trânsit BID 280 agitado
ranSl Q, na �. Hoje, sexta-feita, é dia de

trânsito lentoe congestionamentos
no centro de Jaraguá do Sul. O

problema já é rotineiro na cidade,
mas o SecretáriodePlanejamento,
Octaviano Parnplona, disse que a

solução passa por estudos

aprofundados. Até lá só resta

esperar e ter muita paciência no

volante. Página 3

Ontem por volta das 11 horas trânsito de ciclistas e pedestres.
da manhã um pequeno grupo de De acordo com osmanifestantes,
manifestantes interromperam o

tráfego deveículosnaponte sobre
o Rio Itapocuzinho, na divisa de
Guaramirim e Jaraguá do Sul. A
atitude foi um protesto contra as O motorista de ônibus, José
más condições da ponte para o

_-

Araújo, 46 anos, que trabalha na

linha Jaraguá/Guaramirim e

idealizador da manifestação,
disse que nos horários de saída
das fábricas o risco de acidentes

já morreram cinco pessoas
envolvidas em acidentes no lo
cal. ' émuitograndee sefaz necessária

a construção de passarelas
laterais para resolvero problema.

Página 8
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:"A história de nossa gente não pode ficar só na
fâüdade". O passado só é importante se o seú tempe foi

bem empregado.

Ba.'ão de Itapocu

I Confira áhtstona
HÁ 72ANOS

- Em 1921, voltava-se a falar
sobre a emancipação política de
JARAGUÁ. Em 1918 já fora apre- '

sentado um projeto no Congresso
Estadual, e os inimigos na alta polí
tica fizeram comque fosse posta uma
pedra sebre o assunto: Amadureceu
apenas em 1934 ...

- Leopoldo Janssen era o

Intenoente Distrital de Jaragu-" mas
também tinhao seu comércio, próxi-

mo à estação � secos e molhados,
conservas, carne. lingüiça,'queijo,
bebidas, etc.

I
_ Colonos de Rio Cerro abando-

navam as suas lavouras para traba
lhar na abertura daEstrada, atraidos
pormelhores ganhos. Mas davam-se
mal: a estrada continuava intransitá
vel e há mais de ano não. recebiam
pelos seus serviços, causändo revel
ta.

HÁ 70ANOS'
riamdevolvertodososjomaisà reda
ção, em sinal de repúdio à polêmica
que se desenvolvia entreo.jomal da
séde e do 2" distrito - JARAGUÁ, o
que provocou uma nota do jornal
jaraguaense, muito ferino por que o

-ataque também era provocador:
"Com referência ao seu anúncio, no
..

Jo�al" temos a dizer que você é

cacique" nas suas bananeiras. en
qtiallto aos demais assinantes, nada
itlan,da.Masjáquepediuadevoluçio

-

aosseusamigos, sOIicitanlOS venham
também�_gar, por e1es.'as assinatu
ras atrasadas".

BÁSOANOS
- Em I943,.segundonoticias iml- d' O DIÁRIO, de Belo Horizonte.

�iadas em Roma. anunciavam que o - A imprensa e o Ridio de Nova

Papadirigia cartaaoY.priodeLea- Iorque aludiam em tennos elogiosos
dia, exprimindo o desejo ele a mes- 00 encerramento da campanha' da
ma, ser considerada cidacIc� -borracha taIizada no Brasil, onde o
tantospelosaliadoscomopcloseom- cspírimpatriótK:odasaiançasCllCO-
poacntesdoeixo. tares brasileiras jQntaram sozinhas

,

-JorIUIIistas�\'lIftt,M"IIIIniQJIII mais de 220 toneladas ,de borracha
-destino 110Rio. Janeiro, via aCfca. uSada.em Jatagui, uma foto antip
Eramosdin:tomAndréCarrrozani. "

do eoqio Sie Luiz, IÚostrava em

,trANOITE,'Capar Lt1Jcro, (lAGA- tiatte ao antigo cdlücio owm de
ZETA, deS. PauloeMotaMachado. seu trabalho.

,BÁIOANOS
- Em, 1'983. a ASSOCÍAÇÃO 3.92S.SOO.90 ,ara -manutençie das

DOS MUNICÍ� Do VALE 00 '!lliviéIades -de asseSsoria e p1a"�
IT,AfOCú; n:uni,a-sc_ Seininirio menio.dcÍltn:!;)utcosaSsuntos. Falou
SagfadoCoraÇaOdé1esus,deConapá. tanlbémdos:PLANàsDIRETORES'

, :ondecrám debatidos important:cstc-
'

,DO$ MUN ICipros DA
_ mas. pelo•• Romildo-lCoeàiS. cour- MICRORRÉGlÃO.garantindoassi�
deniIdor do'Ceótro -de l�, 'naturia ., aditivo dá \:OnclUsio do
-&:onômico-F"JSCais da Seémaria• _ Plano Din:íor ao OOARAMIRIM e

F�-a�daAgriçuItura, . assinatura de�"ênios para 9s'pla--
por intcrméclio,ela cqúipo 'Regional' '--'nos àc; MASSARANOOBA, quex-: "

daACARESCiioChCfedooalbiOetc ria Rlàlizado' an�$"�o' Philll1 de
do IPESC Q)m a mauifcstaçió da CORUPÂ. AAMVALI era a entida-
cntidadcdeinlcÍiorizaràSsuasalivi- de excçiJtôra; E- quanto ao de
cIadcs. O dr. Flávio Veloso. do JARAWÁ, por ser municí� de
-GAPLANasSinaVa�-a AMVALI, . porte ntédio, � maiores problc-
um convênio no' val!;)r de crS m8$, sua�secução estaw garantida.

-EmI923,ospôliticosdasédedo
municipio de Joinville tramavam por
intermédio de seus admiradores Par
tidários o atingimento de seus apeti
tes e interesses. COm o que já se
chamava de A PONTE 00 BANA
NAL, de interessedeJoinville, a séde
queria �quebrar" a influência dojor
nal jaraguacnse nos distritos de
HANSA e BANANAL. O cidadiÓ
A1llA:NÁSIO ROSA que era pró
Joinville, aRUnciava no "Jornal de
Joinville.... que os leitores do COR
REIODOPOVO,emBananal, deve-

,Alta Tecn()logia
-

em matérias-primas
para alimentos

FOlle: (047J) 7J-2277 - 'Jaragriá doSlIl- SC

1

:::'Sabes lá a última do brasileiro?
A julgar por casos passados, hoje em

Portugal del�em estar contando, nos salões de

barbeiro, nos chás das senhoras, nas rodas de

esquina, nos cafés à beira das calçadas - como

piada, é claro -, a ridícula transformação pela
qual nosso infeliz papel moeda vai passar - e o

povojunto - novamente: a partir de 1"de agosto
teremosoCRUZEIROREAL, Comoseatéagora
nosso dinheiro fosse (?) de brincadeirinha. Ou
ditado",ónome,poralgumsaudosomonarquista,
quejá pensa assim adequar a moeda à volta do

rei, num outro já decantado plebiscito, Há
quantas -andamos , em termos de inflação
REAL? O dinheiro ,vai mudando de nome, o

ministro da fazenda idem, zeros vão caindo (no
verdadeiro, e REAL efeito cascata - "cascata"
em cima dopovo) e a vida nãomelhora nem um

pouquinho, Conti"uamos dizendo "sim" às po
tIndas mundiais, continuamos celeiro do r

mundo, copiamos (só)/ o que nos é impingido
pelos Senhores da Terra: Por quI não imitamos
o dólar, marco, libra e outras tantasmoedas que_/

não mudaram de nome ao longo do tempo?
A Constituição norte-americana tem só 14

a_rtigos - ou menos, a memória nos falha - e

continua íntegra há 200 anos. Aqui, -é festa
mudar a Constituição, Depois do Carnaval da
Constituintesó sefalava em emendas - e ainda se

fala -, e até 'de escolher-se outra constituição,
Ptecisamosconstituir, urgenteme"te,osentimetlto
de VERGONHA IiOS governantes, exerçam o

poder que exercerem. Ejá que o exemplo não
vem decima, quevenh« debaixo, QueoPOl'Onão

,peça "ada a ninguém em época de eleições, que
não venda a suamoralpormeia dúzia de tijolos
ou-uma carrada de barro, E, depois, exija de

cabeça erguida o cumprimento das - muitas

promessas ouvidas dúra"te as campanhas. Que
a massa conscientize-se que político não faz
favor a ninguém. Está lá a serviço do povo,
candidatou-se porque quis e ainda ga"ha
muiiiitto bem para, na maior parte das vezes,

prestar um deserviço às comunidades.
A incongruência cascateada desdeBrasília, a

Ilha da Fantasia (o PC continua solto) parece
que atinge nossa cidade: o efeito funilfaz com

que a ponte de comunicação de Jaraguá do Sul
com parte do mundo seja uma armadilha, onde
jáperderam a vida - ou ganharampontos, esco

, riações edores decabeça - muitos representantes
da classe trabalhadora da cidade. A ponte sobre
o rio Itapocuzinho, noPortal,prlvilegia somente
motoristas: pedestres e ciclistas não têm vez.

Enquanto isso, inauguram-sepontesquaseobso
letas, hoje, empontos recônditosda urbe.Éclaro,
temos quepensar nofuturo, mas dessa maneira
Q futuro estará cortado para muitas pessoas:
constrói-se urgentemente passarela para pedes
tres e ciclistas 'ou vamos esperar (sentados) pela
popularização do,Carro do Presidente?

Está lançada a campanha:
Um Carro Para Cada Pedestre!

Polícia: ainda épossível confiar?
Egon L. Jagnow

.Acorrupção.queandaimpune barbáries como esta da última
e solta no país, instalou-$e tatn- semana em frente à Candelária,
bémnas foIÇaS policiais. fazendo fato quechocou aopiniãopública
com que nela se abriguemos_pio- mundial?
resmarginaise-servindodeprote- Você se lembraqueo�oman:,
ção aos -contraventores -da lei.- _te da PM de Santa Catarina

O que se acaba de afirniar é tambénlfoiatàstado?Qualacau
algo muito 'grave, pois as.forças sa?

policiais deveriam estaracima,de A existência de CO(I'Uptos e
.

qualquer supeita ede toda a con� marginais nos quadros policiais
fiança. Porém o foi dito, -os 1118is até -é awpreensível, 'quando se

diversos finos,o comprovam. sabe que no meio do trigo tam-

Quem não se lembra de fatos bém nasce o joio. O que dodá

-c:onlO a proteção policial ao PC, para-enteilderé apermailênCia dç
quando da decretação de, �ua tais eleméntos e sua impunic1ade.
prisão? COOl q�Justifi�va? ,Estefa�fUcomqueaimagemde

E .das ,�ne� �!'��te, �l\poIíciasejadenegridaeCQ-,
-comprbvadâs sobre a pilicia respdnsá�e1.

-

capi.uba (e oqltãs); 'que, é amá
.

Fiquei estarrecido .coaD 8' de
,

verdadeira -cosa nostra� do .datação do delegado de policia
Espirito s.o'?, " , ",' queapuraad1acinadaQmdelâria.
'co.idOs·�dé e��íiúô;, ..dizendoq�niohá provaSSuflCi-"

"folmàdo PGrPoliciais que. diari,.. , �ntes para inerin\inarospoliciáis
amenfe, pÍ"aticam attOcidadCs e acusàdos do�te et'CCOilheêido

por testemunhasoculares. Vamos
raciocinar com clareza: O crimi

noso, de uma ou outra forma,
sempre deixa alguma prova' do
seu crime. P«gunto: É dever de

quem encontrar essa prova? Da -

po1icia, é claro. Então, dá para
admitir uni delegado' afiR:Wlr�

,

"Pois é, gente, não tem provas.
Quem sabe a_gente deixaporisso
mesmo?Coitados, podem não ter
tido eles". '-,

'

-,

Apolicia, tantoàvil.comOnu
latar,antoclososestadosbrasilei
ros, pelo que sepodever, .precisa
de um ex-:purgo urgente� _ Apior
coisa-é nãopodernenlConfiatem
quem eStá aí a te 'proteger. Os'

.

policiais infratores 4a lei ,devem
serpUnidoscomoqualquetoutto.
SóQSim açredibit� da polí
ciae a ço_nfiança.Aélà como úma
fofça de' Proteçio -dá soCiedade

-

-ooOfiávet será icadcpimda.
.{. '

..
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GARANTA A PESSOA .CERT4BA FUNÇÃP CERTA

Um trânsito muito complicado..
-

4"'�:- ...._ =-�_ -�.oi""_ ::"-. • ,,'�. -:-- _. _ .� �'....,-. �,_L: - -- .,.'. � ,-, ...-o:

Congestionamento
e tráfego lentojá
sãoparteda rotina
.faraguá do Sul-Hoje,

como em toda sexta-feira,
ocentro de Jaraguá do Sul :
vive um dia de muito

.

movimento. Tráfego lento
e congestionamentos são

reflexos comuns e já
rotineiros no trânsito, no último dia útil da
semana. As razões para este fenômeno são

várias, porém as soluções não são igualmente
fáceis de serem encontradas. O Secretário de

Planejamento da prefeitura,OctavianoEduardo
Pamplona, disse que a curtíssimo prazo não há
como resolver o problema e a populacão terá de
ter paciência.

Segundo Pamplona no primeiro semestre a

Secretaria de Planejamento esteve empenhada
na elaboração de projetos .que necessitam de
recursos estaduais e federais. "Agora, toda a

estrutura da secretaria vai atacarcom prioridade
o problema do trânsito de Jaraguá do Sul e
voltaremos os esforços para a elaboração de

estudos, com a assessoria do IPPUC (Instituto
de Pesquisa, Planejamento e Urbanização de

Curitiba), para quese possa realizarum trabalho

que se preocupe CO_lU o futuro da cidade" .

O secretário afirmou que o sucesso da

urbanização e do sistema de transporte coletivo
da capital paranaense dá-se ao fato de que foi

.

feito um planejamento estruturado há 20 anos

atrás e que possibilitou fazer-se agora os

melhoramentos necessários. "Isso prova que
este trabalho tem de ser feito com base em
estudos aprofundados prevendo o futuro da

cidade, quando terá 500 mil habitantes ou

Pamplona disse" ainda que pretende
implantar um novo 'sistema até o final do ano,
porque todo o trabalho de humanização e

urbanizaçãodependeda definiçãodas ocupações
das vias.Dentreosprojetosque foram levantados

pela Secretaria de Planejamento, há um que
define a rua Joinville a termão única, apartir do
trevo da Weg IT, até o centro e' a Bernardo
Dornbusch no sentido contrário. Deste trevo até
a saída do perímetro urbano, a proposta é

alargamento da via para quatro pistas, tomando
o fluxo mais tranqüilo, "mas tudo isso ainda
será estudado detalhadamente", afirmou

Pamplona.

Para

anunciarAgora você já não precisa perder vários 'anos numa
sala de aula para falar inQles.
Na Wizard Teens voce fala inglês desde seu

primeiro dia de aula.

no CP
. SAIA DO TRADICIONAL·

VENHA PARA A WIZARD

• Método moderno e arrojado como você.
• Turmas reduzidas

. .

ambiente descontraído e positivo.
• -Atividades culturais .

.• Laborátörlo de audio e vídeo. .

• Intercâmbio cultural com a "Wizard
Internáíional" na Califórnia.

ligue

Classificados,

CWIZARD

&1
72-3363

Rua"Preso Epitácio Pessoa, 820

Fone 72-3407,/

Filas de carros e lentidão são comuns às sextas-feiras no cent"._o de Jaraguá dó Sul

QUANTOVALE
A VIDA?

Nós sabemos, como você, que a saúde não tem preço.
Nada vale tanto como poder aproveitar cada dia com
alegria e trabalho. Por isso é que os hospítals de,

, Jaraquá juntaram forças e criaram o UNIAO SAUDE,
.

um novo conceito em plano de saúde. Você tem todos
.

os benefícios que os outros planos oterecemr
- CONSULTAS com médicos especialistas, com hora
marcada, (10 consultório de sua escolha;
- EMERGENÇIAS em Pronto Socorro 24 horas;
- INTERNAÇOES, CIRURGIAS e UTI, com
apartamento individual e direito a acompanhante;
- ASSISTENCIA A GESTANTES, com exame pré-natal
e ultrassonoçraüa: ,

- ASSISTENCIA A RECEM-NASCIDOS, com
assistência neo-natal, pediátrica e berçário;

.

- EXAMES de laboratório, raio X, oltrassonografia,
fisioterapia, banco de sangue, eletrocardiografia,
lnalojerapla, na consulta e nos internamentos. _

UNIAO SAUDE lhe dá dois hospjtais bem equipados e
com os melhores especialistas. E a região resolvendo
os seus problemas pela maneira mais direta: a UNIAO.

.:si-

-

UNIAO

PROMoçÃO E VENDAS

F&B-
ASSOCIADOS

s ú
s E�crltórlo de Vendas:
R;-Pres. Epltáclo Pessoa, 383

Fone (047;J) 71-7331
, JARAGUA DO SUL

A D E
IIOSPITAL MIA&IIÁ· IOSPITAL S. JOS'

o Profissional que sua empresa precisa" .. _.

Com a seleção mai's-Profi,ssional..
.

. "
-,

-

'. . '-,; .

"
-Ó,

Marqu� yma vis_ita da HUMA·NA.
.

'. c
.

_. .' _.'

Terceirização exige responsabilidade. :E a m�lh�;r tecnolog;la.
.. HUMANA AS$�S_SORIA EM RH

R. Henrique Sohn, sinD
Próximo BO Doerlng

:���=���!!::!=��!lIJ�I!III!����!'-'�""'·�,.....������_�:_��-.._-_._-_::::��==_��_7�::��:_�-=:I1� .... .r�· ....... r� � "C.........
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o aniversário do-Promotor
,

,

13ERTASO, em Chapecó, quando
se despedia do nosso diretor e de
Francisco Alves, na manhã de 8-

5-1993,deretornöàPeroladoVale
do Itapocu.

Quem completou no último dia
24-7-93 o seu 74° ano de existên
cia foi o distinto e ilustrado advo

gado DR. PRÍAMÖ FERREIRA

DO AMARAL E SILVA, natural ,

de Rio Negro- PR e que durante

longos anos ocupou a promotoria
pública na Comarca de Jaraguá do ,

Sul.
�

A fotomostra o instante em que
o ilustre DR. PRÍAMO lia o "mais

antigo" na sala de café dó HOTEL

Daqui da redação os cumpri
mentos tardios ao amigo DR.

PRÍAMO FERREIRA DO
AMARALE SILVA, comos votos

de outros tantos natalícios pela
frente.

I [f)OO��t!\ 'iró\ I
Ind. e Com. de Confecções Ltda.

,

Rua Guilherme Weege, 166 - Centro
Fone (0473) 71-7831

fiiõãtã Jaraguá do Sul- SC

NA PRI�EIRA QUINZENA DEJULHO,
OMELHORDi\MODA PELAS
MELHORES CONDIÇÕES:

VESTIi";'[)() VOCÊ DECORPO I�'1'EIRo. '

"

GETÚLIOVARGAS,55
"

.

t-t

-

oes

Aconteceu

O Flagrante acima mostra um

momento no final dobanquete na
SOCAPE (Perdigão) que oprefei
to Wilmar Carelli,' de Videira

(amigo pessoal dó pref. Durval
Vasel, a quem endereçamos o

abraço que mandou), ofereceu

domingo passado, dia 25-7-93,
aos jornalistas reunidos, em nú
mero de 250 pessoas, como parte
integrantedosfestejosalusivos ao

o melhor prd voei.

Ligada do sen jeiJo
Marechal, 491 - defronte o

Gol São Luis

VI ano de existência do semaná
rio O VALE, que se edita em

Joaçaba, mas que abrange' uma
-

enorme região do ricoMeioOeste
Catarinense, a que compareceu
'uma quase dezena de prefeitos
locais, presidentes das Câmaras
de Vereadores, demais autorida
des, inclusive a presença do dr.
Ênio Aridrade Branco, secretário
da Comunicação Social, repre
sentando o governador Vilson

Kleinübing.
Na foto o feliz e realizado dire

tor de O VALE, ADEMIR M.

BORGES, sua esposa NeusaMa
ria, a filhinhaCalinea e a repórter
doCORREIODOPOVO - Yvone

Alice. Cumprimentos aovaloroso
jornalista diretor de Joaçaba, com
renovados sucessosdo "maisanti

go".

Sônia Beatriz Henn

$ Advogada
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97

10 andar - sala 02
Fone 71-6410

Terças e quintas
Chá, café, chocolate quente

Quartas e sextas O PR 7 está representando
Diariamente: taças Queijo com vinho (quentão) JaraguádoSulnaetaparegional,
elaboradas, sorvete quente, A partir das 151'1, que acontece hoje em Joinville,
tortas de sorvete, bombons de tio Festival de MPB de Santa

sorvete. Catarina. Quem estiver por
Aceitamos encomendas aquelas bandas, prestigie nosso

,

conjunto - concorrendo com
Av. Mal. Deodoro, 819-Fone(0473)71-8724-JS músicuprópr..{a, -

,
"

'r:;�:.Jl�J�1, ,.: -,

.
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BUFFET

",.-.

Beleza/Acetinagem
Além de devolver o brilho e a cor

natural de seus cabelos, tira a

oleosidade, sendo um tratamento

maravilhosoparaamaciezedeixando
os cabelos em tOI/S igualados - sem

qualquer tipo de manchas,
provocadas pela água oxigenada.
Ótimopedidopara cabelos brancos,
sendo praticamente um tratamento

"natural".

Feira da Malha
Com muito desempenho a Feira da
Malha ultrapassou as expectativas
de vendas. Realmentefoi um sucesso,

mas ainda acho que 1I0SS0 comércio
deveriapensarem algomais durante
o 0110 em promoções, tipo Feira, em
'promôver grandes eventos e juntos
forçarem o 'suces�o de Jaraguá do
Sul num grande comércio. Pois há
comerciantes que sãomuito devagar
em seupróprio negôcío. Jaraguá do
SI/Iprecisa demais tipos de Feira da
Malha, durante o ano todo. Vale a

pena pensar...

Dia 30 de Julho
Inauguração do Shopping Club
Danceteria. O proprietário Oráeio
diz ser a melhor casa da região.
Vamos comprovar. Parabéns!

Moia Cabeleireiros
FOlie 71-5753.

Completa 37anos de serviçopúblico
o sr. LEOCADIO OSMAR
RODRIGUES (Fio), queserveaPMlS
desde 1.°.8./956. Neste tempo
passarampelaprefeitura 9prefeitos,
contando com o atual. Fio exerce

suas funções com muita alegria.
Parabénspelo esforço e dedicação.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CP Classificados
------------ r--------- .

Persianas I Tonel Imóveis I : r: ' .. - :
;BARRABAXO •. Compra�Vende�Alugae .·rarmaCla,·
, • Administra: • ••

. •

Vendas e Retionnas de: "'n .1-- c:.Lá�n.'QS �I":_� Iot·�

S•
r_ , c:�::," _;c:.�uw�' �,

••• uelyPersianas Vertical em __ c",

Tecido, Vertical em Alumínio • Temos: Telefones ptlI'a venda •• .

e Horizontal Alumínio SOmm. I
Oll aluguel • • Ab d às h

•

Rua Rodolfo Schmidt, 114 • erto as 8 21 oras
Esteirinhas - Persianas • •(próx. Portal) - Fone 79-1119 : Sábado até as 18 horas
Horizontal Alumínio • Massaranduba - sc • • Fone 72-0170 •

3SeZSmm 10--------- .... Av. Mal Deodoro, 852 ••Rua: João Picolli, 44'Centro
Fone.: 72-3612

..Próximo ao Hospital São José
Jaragllá do SIII- sc

- SuprimentosADara InformátiCil
- Máquinas eMóveispara Escritório

.:Rebobinagem de fitas impressorasp/micro
- Asslstêncle técnicap/máquinas de

escrever, celculer; relógios, fax, copiadores,
etiquetadoras, cadeiras, arquivos, etc.

••

OELREY
Vende-se ano 89 450 milhOes. tra
tar 72-2909.

•••••••••••••••••

.KOMBI
Vende-se ano 82 em ótimo estado
Tratar na rua Expedicionário Ant6-
nio Carlos Ferreira, 71 próximo ao

Foto Loos.

COMPRA-SE
Carro até 80 milhOes. Tratar ha rua

sae Paulo 76.I / ••• ,+yrºMi.v�,$ : ;' ?I
SANTANA GLS
Vende-se Santana GLS completo à
alcool, azulmetálico porUS$1 0.300
dó!ares. Tratar pelo fone: 71-0095.

BELINA·
Vende-se Belina II e corceill. Tratar
72-1362.

/'
FUSCA
Vende-se ano 72 motor novo - 110
milhOes - Tratar na Rua Francisco
Rhusck no-bar do Pedro - Jaraguá
Esquerdo. �

.

FIATUNO

Compra-se de 86 a 87 - 71-9565. MARAJ6
Vende-se 83 5 marchas. Tratar 72-
0359.

FIAT
Vende-se ano 79 a gás - 72-3612.

CORCEL
Vende-se Corcelll ano 78 - 72-2634
com WaldelTiar

JEEP
Vende-se Jeep ano 65 azul metálico
por Cr$ 160 milhOes - 72-3489.

PASSAT
Vende-se pãsssat 82 LS, branco.
Tratar pelo fone: 71-4414, falar com
Sérgio ou deixar recado.

FUSCA
Vende-se Fusca 69 com motor
1.500 - 71-7322.

.

'i.

CORCEL
Vende-se Corcel Batido 78. Tratar
72-2484.

.

CHEVETTE
Vende-se ano 85 prata, troca por
Marajó - 270milhOes - 72-2638 com

Margarida.
�

MOTO
Compra-se l:Ionda. Tratar Rua Joao
Franzner, 271.

FUSCA
Vende-se ano 69 e uma BéJina 70 e
um video cassete õ 72-1690.

MOTO
Vende-se Moto CBX, 91 vermelha.
Tratar 71-8911.

FORD ESCORT HOBBY
OK cons. + $ 15.40 por Mês ac.

usado com lance (0473) 72-0869.
OELREY
Vende-se GL 1.8 em ótimo estado.
Tratar 72-0947.

CHEVETTE
Vende-seano 78modo 80. Tratar'Rua

Campo Alegre, 529.·
8IJOUTERIAS,
PRESENTES E

ROUPAS
FIAT
Vende-se ano 79 e uma casa semi
acabada em Chico de Paula.Tratar
Rua Joao Doubrawa.

OPTION Comércio de BIjouterias Ltda
Avenida Mal. Deodoro da Fonseca, 260 - Sala 01 - Centra

(Ao lado do Foto Loos) Jaraguá do Sul - SC

CAPOTA·
Vende-sedepampa.Tratar71-5243.

CICLOMOTOR
Vende-seano80. Tratar72-0360ou
72-0136.MARAJ6

Vendo ou troco, 5marchas, à alcooL
Tratar pelo fone: 72-0357.

JEEP
Vende-se Jeep 64. Tratar 71-0421
Rua Bernardo Grubba 322.

4AROS
Vende-se4arosdeescort L. Tratar
7�-215.

KAOETTSL
Consórcio em andamento, 3 parce
las, KOENTOPP CONSÓRCIOS,
no telefone: 72-2502.

CHEVETTE
Vende-se ano 65 cor prata e Fiat 82. '

Tratar 71-7221.
KOMBI
Compra-se a diesel ano 81 à 83.
Tratar 72-2710.

COMPRA-SE
Carro paga-se até 240 inilhões - 72-
1620 com PasqualL I

CBX

OK, opcional, carro usado$9.500 por
mês. Tratar fone: (0473) 72-0�69.

PAMPA 1.8
Vendo ou troco, ano 91, à gasolina
com direção hidráulica, cor dourada
metálica com 15000Km. Fone: 71-

9010, na Rua Antonio Guesser, 62.

PASSAT
Vende-se ano 75 cor branca em

ótimo estado, motor foi trocadoamor
tecedor câmaras. pneus. Cr$
120.000.000,00. Fone: 71-3409.

BRASíLIA
Compra-se Brasilia oI!corcel. Tra-
tar 72-1484. "PASSAT

Vende-se ano.75 cor branca, um

freezer veritcaL Tratar Rua Antônio

Ribeiro, lateral 587 nO 192 - Águas
Claras na Figueira.

ROZ 125
Vende-se RDZ 125 ano 84/85. Tra
tar R. GuilhermeWaquenhachem,
527 com CláudioneL

MOTO

Compra-seMotoCG de133 a 84 - 71-

6543 com Almiro. CICLOMOTOR
Vende-se ano 80 modelo monarck
cor preta - 35 milhões - 71-0421.

FUSCA
Vende-se, ano 82, bege. Tratar Rua
Marcos Emílio Rubini, 53 ou 71-
1821.

CORCEL
Vende-se em ótimp estado - 120
milhões -72-2834 com Zigrid.

Fl:JSCA
Vende-se fusca ano 86 cor bege.
Tratar 72-1003., BELINA

Vende-se ano 83 bom estado - 72-
1362.

PAMPA
Vende-se Pampa GL - 87 - 76-2432

com Florisval.

CORCEL
Vende-se Corcel 75 cor preta. Tra
tar 73-0153.

PICK UP

Compra-seWillis traçäo nas quatro
rodas e compro opala. Tartar 71-
2642.

r-------------------�
I
I
I

: A nova maneira de você se vestir com sensualidade alinhada :
ao bom gosto e requinte.

: Venha conhecer no�sa�oleçãoOutono Inverno :
I KLAXON, porque a vida e uma eternametamorfose I
I Confecções Klaxon Uda I
I

Rua 28 de Agosto, 1297 - Guaramirim - SC
I

10_.__----------.-----_ ..

: @COfEMAQ-E� :
: Com, e Asslt. deMáquinas para Escritório Ltda:
I FILIZOLA:BalançaEletrônica,CortadordeFrios,Etc. I

DISMAC: Fax,RegistradorasEletrônicas, Calculadoras,Etc. I• SHARP FAClT: Calculadoras eMáquinas deEscrever
I , em/a eassistência técnica l/ecalculadora... emáquinas l/eescrever I
I

-

Grande Promoção de Balanças e Fax I
• Rua Erwino Menegotti, 1631 - Fonel Fax (0473) 71-4535 I
I Jaraguá do Sul - SC I
._------------�--_.__ ..

SÓJORNAIS
Assinaturas dos seguintes

�-

jornais:
Folha de São Paulo
Estado de S'ão Paulo

Folha Mercantil
.., Diário Catarinense

Jornal de Santa Catarina
Assinaturas/Anúncios

Fone.72-0887 •

I _

I
I

2 - t
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ALUGA-SE

Aluga-se vestidos de noiva e roupas
para testemunhas - Tratar RuaMajor
JúlioFerreira 228Vila Lalau72-1102.

., DIVERSOS

SiTIO PONTA COMPRIDA
Vendo, 80 morgos com casa de

madeira, canela 9m, cachoeira es

paçopara duas lagoasele.ValorCr$
825 milhões. Aceito Caminha0 ou

carro como parte do pagamento,
contatos pelo fone: 71-2724.Após
às 19:oohs. com Rubens.

. FÁBRICA,DE ESQUAD�IAS
Vendo esquadriasde alumlnio. Tirar
do local. Tratar pelo,fone 72..0357.

OFERTA
, Homem se oferece Para Trabalhar -

limpeza de terrenos cuserviçcs ge
rais. Interessaods tratar na Rua 25
de Julho - Vila Nova lateral constän
cia Feder Ronque, 89.

BICICLETA
Vende-se caloi 5 marchas, por Cr$
3.000.000,00.Tratar na Rua Domin-
gos da Rosa, 314, com Marlon.

FREEZER VERTICAL
Cor bege, '2-30L,'novo, Cônsul por-
18.ooo.Q90,OO ..Rva AnJônio ,R�i"
ro, lateral.587, nO 192, Ilha da Figuei-.
ra, ou pel�fone: 71�3409 na parteda
tarde.

CASIOCA100
Com camera de Eco Digital, CrS
23.000.000,00. Tratar pelo fone: 71-'
4247.

CASA
Vende-se casa na Rua 28 de Agos
to,enífrenteaJBMáYeis,com368m',
casa com 8 peças de madeira. Tra
tar pelo fone; 72-1880.

CASA DE ALVENARIA
Semiacabada na RuaÂngeloRubini,
Barra do Rio Cêrro. VALOR Cr$
650.000.000,00. Contatos pelo fone:

·

72-0157, aceita-se contra proposta.

'TiTULOBAEPENDI
Vende-se titulo, preço à combinar.
Aceita cheque para o dia do paga
mento. Tratar com Rosangela, pelo
fone:,71-9565.

GP Classificados

RESTAURANTE E

UNclloNETE TiAGo LTdA
Aceita-se reserva para festas, casamentos', aniversários e outros.

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

.-------�------------.

I �� CIRCUITO SUL SurfWear I
I �' 'I
I &= " I
I

O Espírito (lo Surf I
I

.

em seu Corpo I
I SURF WEAR . I
I RuaExp.ÁntônioCarlos Ferreira,22 -sala 3'-Fone(0473)72-1340.1
I' Jaraguá do Sul - SC I
._--------�---------_.

RELÓGIO
Pierre Cardin, preço a combinar.
com Paulo. Fone: 72-3636. Rua José

Fontana, 42 horário comercial.

TERRENO
,Vende-se na Rua Brido. próximo ao

�salão Lider, ou troca por Gol" ou
; Chevette85/86. Tratar na RuaGoias
em frente a casa 253 éom José Luis
na parte da tarde. Vila Lenzi.

PROCURO
Casa para alugar - pago até

4.000.000,00. Tratar 71-0694.

ACEITO
Aceito fa<:çao. Tratar Três rios do
Norte casa nO 50 com lsolde Velse.

FACÇÃO
Aceita-se facção. Tratar Rua säe
crlstcväo nO 50 próximo bar Wilson
em Três Rios.

RAPAZ

Oferece7ßE! "ª�� de 12 anos para
trabalhar - Tratar R.�Exp, Antonio
Ca,rlos Ferreira, 620-:, '

PONTO COMERCIAL

Vende-se com estoque e uma casa
Tratar Rua Joinville, 4406.

MÁQUINA
Vende-se overIock 6 mil pontos.
Tratar Rua Geraldo Hanach, 222
71-6765.
MÁQUINA DE ESCREVER.
Vende-se. Tratar 71-3124.

EMPREGADA
Precisa-se de empregada domésti- .

ca. Tratar 72-2693.

FREEZER
,

Vende-se 450L prosd6cimo hor.
Tratar rua Frederico Bartel248

CASA
Vende-se ou troce-se casa de ma:
deira de 72m2 para tirar do local.
Tratar Rua 196. Bemardo Karsten,
casa 135

TERRENO
Vende-se terreno 26x17 Iocaliza�
dosnaWalterMarquardt. Tratar71-
2643.

BICICLETA
�

Vende-sebicicleta Brisa. Tratar 7f�
5222.

CALOl1O
.

Vende-se. Tratar 71-2176.

CASA
vende-se casa de alv, 6x8 + gara
gem Barra doSul. Tratar 76-8032 .

BarraSul
Imóveis Ltda

.......................
I CASA .)C)S (�C)I"CB().�S.� I

J ..�SI)IJMAS =
• ' Colchões - Espumas- TravesSeiros- Colchões •
• Sob Medida - Cama Solteiro - Se/iche •
• TUDO PEW MELHOR PREÇO DA •
I' ,. CIDADE •
• Rua João Picolli, 174 - Fone: (0473) 72-1250 •
I ",

Jarllguá do Sul - SC '

,
•

•......_._ �

FB
.

FOTO·GRAFIA···...
··•· S LTDA.

I-I�' ,

.

,

' "

,

_., ,1: ,',

Fotos para Casamentos - Filmagens - Xerox - Revenda de MaterialFotográfico e Fihnagens em

Víd:J0..Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 141 - Loja 3 '

,"

Fone (0473) 72-0881 � 89.150 - Jaraguá do Sul-sc· �

CASA

"Compra-se casa até 600 milhOes -

72-1880 - E vendo casa em

Guaramirim..

VESTIDO
Vende-se vestido de noiva man. 42
e uma TV à cores 14". Tratar Rua
Fritz Bartel 738.

,MÁQUINA
Compra-se máquina de costura.
Tratar Rua Francisco Tot, 159 ou

72-2674.

Vende,

UMTERRENOCI J.036M:,'TOD,OMURADO. COM
UMA EDIFICAÇÃO DE 610M:' EMALVENARIA. SEN... ,

DO: 280m'AREA INDUSTRIAl-, GARAGEMPIOiCAR
ROS, 1 BWC, 1 CHURRASºfJ�liiA)EPIA. EQUIPA- .

MENTO INDUSTRIAIS: 9 MAQUINAS COSTURA. 1
TESOURAELÉTRICA, 2FERROSELÉTRICOS, IRELÓ-

_

.
GIO PONTO CIPERTENCES, 1 COFRE, 2 ARQUIVOS, 1

.

.

.ARMARIOSAÇO Ç/ 16 REAPRTIÇÕES, 6
-

PRASTELEIRASAÇO, 2 DEMADEIRA, 1 MESA PI

TALHAÇÃO, 1 BEBEDOURO. 2 CABIDESDE FERRO PI

BICICLETAS, M6vEISP/ESCRITÓRIO. E 5 VENTILA
DORESDE TETO, 84M2DEÁREA DESTINADA AO

REFEITÓRIO - COM 1 CHURRASQUEIRA, 2MESAS. 4
BANCOSDEMADEIRA, P/A FOGÃO, BANHEIRO,
ARMARIO P/LOUÇAS E TALHERES, DESPENSA E

MAlS GARAGEM. 146M'DEAPTO. RESIDENCIAL NO
SEGUNDO PAVIMENTO CI2 BWCS, 4 QTOS., SLA,
COZINHA, LAVANDERIA, DESPENSA, TERRAÇO, 2
ARMARIOSEMBUTIDOSE COZ/tkHA AMERICÁNAE
pATIO TODO lJRfTADO E AJAR;DINADo' ACEITA-SE

s. ,

, EMCONTAAPTO" CASA; CARRO, PREÇO
US$ 125.000,00 PARCEl2lDO

ALUGA: TELEFONEPREFEXIXO 76 '

Tratarna R. Angelo Rubin;, 1223 - Sala 9
Feme (0473) 72-2734 CRECI nO 5827

Se você nunca ouviu falaI' da gente, tudo
bem.
Nossa empresa Jã nasceu com mania de
trabalhar demais, para que nossos
Clientes trabalhem menos. Qualidade e
1eCnoIogla a servl9C) da Llmpezae
Conservação, na empresa e no 'ar.
Econqmla e responsabilidade para tirar
� suasmios o problema da limpeza. é a
1ercelrlzaçlo levada a sério.
A, UMPAC oferece os tM!9u� servIçoà:
- Lavaçlo e ImpermeablllZ8ç8O de
estofados, estofamentos de autom6vel. e
carpetes;
- Limpeza e manutençio de Jardins;
• Zeladoria em ftbrIc8s, bancos, lQJas,:
escritórios etc;
• Lavaçlo.mu�e calçadas;
• Dedetlzaçio. ,

'

Pronto! Da próxima _.que paa:guntarem
se você conhece a UMPAC, é 16 penSar
emqualldadede :zIço!

PadrAo de Servi90s
"-

R. José Emmend6erfer, 679
Fone (0473) 72-3809
Jaraguã do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



•••••••••••••••••

:Farmácia
•

:Müller
• •

• A vista I ()% de desconto.
• •

• ou cheque para 15 dias •

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

• •

: Fone: 72-3333 :
• ••••••••••••••••

PARABRISAS E VIDROS

Vende-se, novos e usados pl auto"
móveis. Tratarem Nereu Ramosna
Rua: Júlio Tissi, 232', PróXimo ao

Campo Estrella ou pelo fóne: 72-
2218

TELEFONE
Compra-setelefone.Trátar76-21p.
TV
Vende-se P&B, grande. Tratar 72-
3906 (usada).

CAC_HORRO
Vende-se raça Chiua, femêa. Tra
tar 71-6932.

GAITA 80 BAIXOS
Vende-se Todeschini. Tratar Rua
João Soter correa - Guaràmirim cl

Paulo.

TELEFONE

Compra-se. Tratar Rua José
Theodoro Ribeiro 4.ÓSS.

MoçA
Se oferece para cuidar de casal
idoso.Tratar RuaGustavoHenrique
Hanemann, 285.

FREEZERV.
Vende-se, marca cônsul 1801ts.
Tratar Rua Joao Doubrava, 373.

BICICLETA

, MINE-OFICINA
Vende-se demarcenaria + uma má
quina de roçar grama. Tratar Rua
João Doubrawa 267 outelefone 72-
'1552.

VENDE-SE
Ou troca-se Chevete ano 85 por
Marajó. Tratar 71-7221,
CALOI
Vende-se Caloi 10 marchas, lima
monarck 1 Omarchas. Tratar R. Do

mingos Rosa, 33.
COI'lTADOR DE GRAMA'
Vende-se 1 HP. Tratar 72-3500.

FAÇA'Q SEU

•
BARBADA
Géladeira, TV 14", cadeira e mesa
colonial mais um fogao de seis b0-
cas por Cr$ 35.000.000,00. Tratar
com Sérgio Rosa mais conhecido
como Cabeção, Na rua do Cémité
rio, Vila Lenzi.

CP Classificadös
r-------- ..

:A1B VIJeo:
: e� :
I I
I Locadora defitas e games I
I" para Super�ess eMega IDrive
I· RuaÂngeloRubini,914 I
• - Fone(047J}76-2935 I
I Barra doRio Cerro • '

• Jaraguá do Sul - SC
' •

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

CERÂMICA E TIJOLOS
.

Vende-se - Fábrica (0476) 22-0542
ou 220652.

MAQUINA OYERLOCK
VenC!le-se 'Brother 6.500 pontos -

71-6765 com Loreni,

LAVA LOUÇAS
Vende-se por 10milhões - 71 7453.

RoçAGRAMA
Vende-se 1 HP -71-7042.

•

•

•

•

•

.NCERADEIRA
Vende-se marcaWalita.'Tratar 7ê

�421.

VENDE-SE
Philco Hitachi. Tratar 71-5954.

GATOSIAMÊS
Vende-se. Tratar72-1027.

APOSTILA
Vende-se apostila poSitivo 3a fase.
Tratar rua RobertoZiemànn, 19

FREEZER
Vende-se Freezer, 220 IIs. Tratar
71-7953.

BICICLETA

Compro aro 14, Tratar 71-3843.
TERRENO
Vendo terreno na praia de Enseada, 8
pagamentos. Preço a combinar. Tratar
fone: 72-0579.

Bordamos comMáquina
Computadorizada

Rua: General Õsono.ôtâ "

,

, '

Centro -Fone: (0473) 25-2774
Blumenau - SC

TERRENO
Vende-se terreno 520m'. Cr$
.85.000.00,00. Tratar com Jair, ,Ent�da
de Schroeder I.

-

" # .

*J.\I'I\ERrCJ.\ *
Vídeo Locadora

Vende e aluga,
fitas VHS

R�a Cabo Harry
Hadlich,120

Fone: 72-1827
Jaragoá do Sul - sc

�, :. .

-

.

, MAQUINA DE MOER CARNE
Vende-se e dois guarda sol. Tratar
na rua José do Patrocinio �72 casa
86.

LONA
Vende-se lonade caminhêode 8x11
modelo encerrado - Seminova - 15
milhões 72-3629 com Olivio.

GELADEIRA
Vende-se Cônsul média por cr$ 10
milhões - Tratar no posto de lavaçêo
Awai com Paulo.,

.

FAXSIMILLE

Vende-se, marca Toshiba, por 570
dólares - 72-3640 com Duda.

CASAL
Vende-se casal de faizao - 72-0579,
com Emiliano.

BICICLETA
Vende-seBrisasemi-nova-72-2941
'com Vilma.

'

ViDEO GAME

Vende-se Dactar - 2.500.000,00 -

72-0193 com Marcos,

FOGÃO ,

Véhde.se de 4 bocas Semer e guar
da roupas 3 portas - Tratar na Rua

Jorge Czernlewlcz 877 com
Rosângela.
CASA
\tende-se de alvenaria com ter. de
350m' por Cr$ 345 milhões -72-
0544 Até o meio dia com Francisco.

2 BICICLETAS
Vende-se uma de mulher e uma de
homem - 7 milhões às Duas - Tratar
Na Bernardo Dornbusch na Oficina
de radiadores GB 71-7322.

.CASA "

compra-se próximoC!WEG II paga�
,

se até 9QOmilhoes - 72c;3641 ..

ORAÇÃOAO
DIVINO EspíRITO

SANTO
Espírito Santo, Vás que me esclareceis,

tudo que ilminais todos os caminhos, para que
eu atinja meu.ideal; Vós que me dais o dom
divino de .perdear e esquecer o mal que me

fazem, que em todos os instantes de minha
vida estás comigo, quero, neste curto diálogo, .

agradecer-vos portudo e confirmar,mais uma
vez, que não quero me separar de vós, Por

maior que seja a ilusão material, não será o
-

mínimo da vontade que sinto de um dia estar
convosco e todos os meus irmãos na glória
perpétua, Agradeço-vos mais uma vez. ( A
pessoa deverá fazer esta oração 3 dias segui
dos, sem dizer o pedido, dentro de 3 dias será

alcançada as graças, pormais difícilque seja,
publicar assim que receber a graça). Y. A

Funilaria

Jaraguã Ltda.
Calhas e aquecedor so/ar.

Rua FelipeSchmidt, 279
Fone 72-0448

Jaraguá do Sul- sc

NOVENA PODEROSA
AOMENINO JESUSDE

PRAGA

Oh! Jesus que dissestes:

peça e receberás; procure e

acharás; bata e a porta se abri
rá. Por intermédio de Maria
Vossa Sagrada Mãe, eu, hu

mildemente, vos rogo que mi
nha prece seja atendida. (men
ciona-se o pedido). Ohl.Jesus
que dissestes: tudo que pedires

.

ao Pai eI11 meu n0111e Ele aten-
.derá. Por intermédio de Maria
;Vossa SagradaMãe, eu humil
.dementerogoemVossoNome,
que minha oração seja ouvida

(menciona-se o pedido). Oh!
Jesus que dissestes: o Céu e a

terra passarão, masa minha

palavra não passará. Por inter
,médio deMaria Vossa Sagra
da Mãe, eu confio que minha

oração sejaouvida (menciona
se o pedido). Rezar três Ave
Mariaseum SalveRainha. Em
casos urgentes, essa novena

deverá ser feita em nove horas
, e mandada publicar, por se ter
alcançado uma graça. Y. A.

[lijY!1u/Sl
A GERAÇÃO DO SOM

Projetos«Instalações e Vendas deSom - Alarmes eAcessôrios
Com instalaçãq gratuitti de 2-à sáhàdo.'

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

DINHEIRO

, Vende-se bicicleta ranger com 18 '

-

marchas. Tràtar Rua 25,de JUlho n° OVERLOCK .,

800. Vende-se máquina olledock. Tratar 71-

TíTULO 5865, cl Janete.
'

Vende-se titulo Baependi. Tratar CARRINHO
72-3695. Vende-semarca Burigoto porcCr$ 5 ,

TERRENO milh.� e mesa redonda, em. pim!1õ
Vende-se Terreno 450mt. em Três

com 4 cadeiras Por 4,ffiilhÓes -72-
3235 com Juceia.

'rios do Norte em frente a Igreja
: AsemQléia de Oeus.

MENEGOTTI VEíCULOS

RODAR ...

I® IIMen�gotti Veículos I ,Av. Mal. Deodoro, 930 - Fone 71-0499
. ,Jaragull do Sul- SC
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Spézia
'Pampa L - branco : 90

Monza SLIEHatch -cinza 85

ScortL-cinza : 84

Passat l.Svcinza , 80

BeIiria guia. .:azul ; : : 8ó

. Dooge l800 -vermelho , 74

GoI CL 1.6 - branco , : �89

Chevette SLIE - ouro met. : 87

PrêmioCâ-vermelho 85

Veraneio(Diesel) -azul, : 71

.

. MOTOS .

CBR 1000F. -branca : : 90

CG 125 -vermelha , 88

CG 125 -ver!Relha ;
85

CG 125-prata ,
79

.. ,_;.� :"Spézia'A!JtomÔVéis
_ End. corril', - Rua Jolnvllle. s/n -Fone (0473) ,,' .

71-9032 - �d. resido - Rua Guaramirim sln
Fone (0473) 73-1Q03.- Vilo Nova

Gol t6CL 1.ô-bralico"-(G) , 91

ApolloOlt8 - azul met. - (A)" , 91

Apollo GL 1.8 - Cinzamet.jG) "
, 91

Kadett SL - cinza met. - (G) .. : :.:90

Goi CL 1.6-marronmet.:{A) ; :: � 89

Caravan Comodorodcc - dourada - (A) 87

Quantun CL ci are dir. - cinza met. - (A) · 87

Opala2p. 4cc.- branco-LA) c 87

0-20 cabo Dupla c/ardir. e turbo- bege-(D) , 87

Santana CI-- - bege met, (A) , 86
.

Chevette SL 5m- begemet, - (A) :
'

, 86

Gol L - vermelho - (G) : , ó 81
. Chevette L - preto - (G) � 74

Passat LS - branco - (A) � ; : : 82

Motos'
KawasakiZx-Iü-preta. .. : : 90
Yamaha RD-3S0-- branca : ,:.: 89

ML-125-vennelha : : .- 86
,

CG-125 - azul.. 83

Turuna 125-veniielha , : :
.. , 81

CG-125 vermelha 85
Mobiletecaloi vermelha ,;:.: 80
LanchaFibrae/volante ecomandos 3,60mt
LanchaAiumínio Levefert., -:-: 3,50nit
Motor popaJohnson 35HPs

Motorpopa Cascudo :: 4,5 HPs

Carretinha .p/ lancha Carretinha pl 1110tOS .

., HP Auto�óve'is
.

(defronte a Lukisa) - Rua Reinoldo Rau, 433 '

- Fone/fax (0473) 72-1353

omelhor balcão de
, .

negoetos

automobillsticos de

Jaraguá.e região.
Mais um serviço do

cop
Classificados

':1

.'
'

-,,'

Veículos imporlados e

nacionais é na

77 S-I)()ll'l'
;(�l'lt

carros Nacionais

f'.loooS940Krn , , , CI$I.850.ooo.ooo.oo
.

�=��.::(;��::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g;;�:=:�:g:::.
Monza SLE 2.0 OKrn " cr$ 2.450.000.000.00

-lponemaSL1.80Km _ , Cr$I.080.ooo.ooo.oo
Escort L 1.6 OKrn ,., ", .. " _cr$ 980.000.000.00
Tempra 16V. 2.DCompil. DKrn , : : Cr$ 2.1000.000.000,00
Kadett SL , , cr$ 1.020.000,000,00

Canos Importados {dóIlJr comete/aO
. Hand._se""'''''_zado Nlponsul panJ SC

L.g.nd SOdan.DK (cor ä eseolher) , , US$ 77.300,00
PreludeS DK , , US$ 45.400,00
AeCOtdWagon LX.DK , , , , , ,US$ 46.400.DO
Aceord'Sedan DK ' , US$ 37.1 DO.DD
CivieSedanLXDK , ,. US$32.DQO.oo
CivieWalch BacklIlI DK., , , , , , US$ 37.1 00,00
CRXConverslvelDK _ .•USS 46.400,00

OUtJos (DóI.'PBnJlelo)
ThuldefI>i'dSC·92·wmarirho , z: US$38.DOO.OO
BMN3181(bcoeouro)DK·verd " "" .. " US$47.000,00
BMN325iDK·preto-p'llla .. , , " US$58.5OD.00
Madza626·DK·preto l , , " US$49.ooo.00
Toyota Hlux 4>2'· DK -- (a eScoIhe') : : , :USS 29.000.00
SaIumSC4p·DK·blueblack , , ", 11$$27.000.00
Via..Umled·OK·1Patije : ,." ,.,

" US$ 26.000.00

Atendemos tainbém aos sábados
,Confira preço al!alxo da·tabela

Fqnes: (0473) 22-2828 -'22-2124 - 21'10
Aceitamos carta de crédito, lewasing, commenortaxa'

Várias Opções c!e financiamento
Rua Jolnvllle - .128 - Siumenau - SC

S9liG!te nossa visita seit! compromisso.

Pensou FIAT LIGUE
9 (Oti73) 71 - .uir

: .,
.

:

•

Mimecar
SantanaCL - vermelha - (a) � 89

\..
Fiat Uno CS - azulIa).z :

;
88

Monza SLIE 1.6 Hatch - branco (a) .. :.c 83

FordDefReyL -brancota) 89

FordDelReyGhia-dourada(a) , : 86

Chevette - verde (a) 85

Voyage L - branca (g) .. : ,
82

Voyage - branca (a) : � : 88

GoI CL':' branca (a) : 90

Gol CL - branca (a) ).�: 89

Parati S - azul (a) ;
86

-;

Verona GLX - verde (a) : : 90
",:. oi. •

.
.

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

- t

JAVEL"
Temprapí:ata2p. -cinza argentino(G) .: OK

Tempra ouro 2p.16 V - branco real (G) OK

. Tempra ouro 16 V. preto etna � (G) : .": .. OK

UnoCSL-einzaarge�Uno(G) ,.: , ..OK-
Elba Weekend'IE _4p - vermelhoMon. Carlo (G) .. OK .

ElbaCSLJ.6 4p. - azul gurundi (G), : OIÇ
Uno CSL 1.6 - azul prucia (G) OK
Uno CS IE - verm.perolizado (G) OK

Pick-np - verde guaruja - (A) OK
Uno CSL - vermelho granada - (A) :.OK,
Veículos Usados
VoyageGLS-cim;a(A) e 89

Elba S - verde (A) 88

Elba S -vermelha (A) ; 8�8
Chevette SL 1.6 - vermelha (A) 88·

Uno CS - prata.(G) �
90

Chevette 8LCinza (A) ; =
86

Fiorino - branca (A) 89

Verona GLX - preta (G) : .. .: : 90
Monza SL1E 2.0 .. azul(À) : , 89

Santana GLS 2000 - cinza (G) ,89
� Fiorino Furgão - branca (A) .. _ 88

Jaraguó Veíéulos� Peças e Serviços
Ltda.

. Rua Joõo Zópellc. 214- FOne 7.1-:2111.

c.. : ".'"

�. !
.

Rua João Zapella"
214 - FOlie 71�"- 2111

......;'*

Acenemos cartas de creduo. Melhorpreço em' veículos
novos e usedos..Atendimento especializadO e oficinJr·

• .. ,-

fi"

"

� .___.,__...�,.. .__-. .. _-.�tl-""":-·"T�-·' �"_�,,.,._._. -4:,,",' �_ .... ' -_' �
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Colono

���--�------�---� .

: Para você esclarecer suas dúvidas, :
I cobrar aspromessas efazer a sua I
I solicitação... . I
I Escreva para: I

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

I' ..: Jaraguá do Sul - SC. :
_19_63_·_19_9_3___.. _I�E:G-IC>N.ALt ��:.�::�-�� J

•�---
__ .-..

�) SULARROX',.-tI ;'=- ._----_ ..... _ ...

Corupá homenaqeía ágricultor em três dias de comemorações

Primeira
� 'I

..1liJ

Festa
Umgrupo

de abnega
dos "Amigos
de Corupá",
convencidos
de que a comunidade precisa
de mais união e também de
mais entretenimento, resol
veu realizar pela primeira
vez a FESTA DO COLO
NO E MOTORISTA no

domingo, dia 25.
A programação, muito

bem planejada, iniciou às 8
horas da manhã com cele-

bração de missa'campal, em
plena praça, seguida de
bênção dos veículos. Logo
depois, houve desfile dos

veículos, incluídos tratores e

implementos agrícolas.

Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Luiz Alves

RuaProf SimãoNees, 778-
End. Telegráfico: SITRULA

Fone(0473)77-1134/
Luis Alves - SC

A partir das 10 horas, as
festividades passaram para
as dependências da Socieda
de XV de Novembro, onde
também foram realizadas

partidas defut��ol.�um '.

torneio que reuniu
agremiações de Rio Novo
Alto, Rio Novo, Isabel, Rio
Paulo, Bomplandt, Pedra de

Amolar, Ano Bom, Poço

do
D'Antas e equipes de moto- Bonito, Agricultor e Moto-
ristas "Gordos x Magros". rista mais Idosos, Motorista

mais Jovem, Concurso de

Entre as diversõ��,p.ÇPM-; t\ß,M�qtjf@.:j1. poncurso de

lares, com premiações, . ,Bandonieir�s.-, ,')'.
, destacaram-se a Corrida.do . :"..

. .. _
;

Saco, o Porco Engraxado, ..

'

Aconteceram; também,
Pau de Sebo, Rodo Baca, apresentações de conjuntos
Tiro ao Alvo, Bocha, Corri- musicais do município,
da do Ovo, Jibata mais show de calouros e duplas
Enfeitada, Caminhão mais sertanejas.

Tequi
Érico Gielow Neto

Peças e acessórios

RuaBaltazarSchmitt,70-Fone(0473)
77-1130

Luis Alves - SC

Farmácia Unifar
Btjouterias, perfumaria e

medicamentos em geral
RuaProf. SimãoHess, 495 - Fone '77-

1153
Vila do Salto - Luiz Alves - se

Kleis Comércio e
'

Representaeões Ltda
Toda a linha de produtos agropecuãrios

- Material de constmção
- MóVeis e eletrodomésticos

- Distribuidordegênerosalimenticios
RuaPauloKraisch, sinO - Fone (0473) 77-1198

Luis Alves - SC

AngeloMotos
Pouca coiS'1I1 nl!cess�,ioparti serfeli:, basta

.apenas...
Sorrisll nos IIIlJOS eAmor no l:ora,·l1o

Sejd clmjitlnte pensepositi.·tJ
Rua I J deNonmbro-em frente à padaria

Massal"clnduba- SC

�oja Baumgarten., :Cooperativa
.

�grícolä Mista',' _

Juriti Ltda.
Relojoaria - Confeeçõ�s

- Fotos

Re,'elação na hor« de

fotospúra documentos.
Rua 11 de Nevembr», "Primo" e "JurÍli"

. ..

"

-; 318· -'"
,.'

" Rua Ll. ile,Ngvembr().,:665 -' :'.

Fone 79-Ü22/79-1295� Fone (0./73) 79-1130 . .

. Massa�dub�: sç ';:, .. Telex (./7./) 223 JURI - Massaratrtluba - SC
-

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

�----------�--------------------

Ademir Sprung
Despachante oficial do Ddran/SC- n"320/80
Emplacamentos, licenciamentos, transferências,

seguros, negativas, multas, etc.
Rua Erich Le�, 30 (defronte àCelesc) - Fone 47-1218

Massaranduba-SC

Produção e Comércio
de Bananas Schappo

Produz, compra, vende bananas
de boa qualidade

Fone (0473) 77-1145 - LuIs Alves - sc

C'a n ab a rr o's
Oficina de relógios e jóias, .

Óculos degrau, plilseiras, jóias f!' relógios.
Rua 18 de Julho, 1033

Luis Alves - SC

>, ,:�� AceitlÍ-se reserva p�;afestas de batizados e
'

aniversários
A pariir <'e agP!l0 tam.bémserviremos almoço

. ,'.� . aoúlomingos
.

Rua 11 �e No\·em,b.�o. 362 - falar cl Osni
. Fone 79-1370

Massaranduba ... Sç
\

.

.,...,
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PI"JiUKA MODA
INFANTIL

(Valter Cesar Derefti)

/

Melhor LOJA DE CONFECÇÃO
INfANTIL

Até Criança sabe disto:

Rua 11 cM NcMmbIo, 302·F_ 78·1365

Emalegreposecom o-fofão estão
a LUANA. CARLA, ALINE
GABRIELEeHENRlCKRUAN

KLEIS, de Luis Alves.
Embelezam a vida dos vovósJosé
eNilzaSchmitz,proprietáriosda
Jonil Confecções.

A Comunidade Evangélica
Luterana de Corticeira

realizará nos dias 7 e 8 de

agosto suaprimeira Festa de

Igreja nas dependências do
pavilhão da Igreja Católica de
Corticeira. Oponto alto da

festa será no dia 8/8 às 16

horas, com leilão de umapotra
Mangalarga,filha de Henduro
do Harém e NatãnlaADC,

doadapelo sítioASA
BRANCA.

Pensativa, de olho no
jovemfuturo,
JUSSARA
MELCHIORETTO
comemora mais um

aniversário - muitas

florespara ela - no

próximo dia 31 de

julho. Ospais,
Marina e Norma
Me/chioretto desejam
toda afelicidade do
mundo àfi/hona!

Antonio e Relinda Rode Macedo. Ela, responsável pelo Dpto.
Financeiro da P.M. deMossaranduba, aniversariou 25.6. Embora
com atroso, aquele abraço! Já o maridão recebeu homenagens no
último dia 25, pelo Dia do Motorista, quando aproveitamos para
saudar a todos osmotoristas de nossa região. Boa viagem!

PITUKAMODA
INFANTIL

(Valter Cesar Deretti)

Melhor LOJA DE CONFECÇÃO
INfANTIL

Até Criança sabe disto.ACADEMIA VIDA ATIVA
Rua 11 cM Now.nbfa, 302·�78·1365

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

Oferece: roupas para tOdas as atividades da acade

mia. Também lanches, SUC9S, vitaminas e bebidas.

Rua 11 de Novembro 268 - Centro- Massaranduba.

Invista em você. Participe.
Massaranduba - SC

II S. S. Promeções
Representação de grupos musicais e artistas de

rádio e telnisão
Av. 7 de Setembro, sino - Fone (0473) 79-1183·

Massaranduba - SC

Direçlo: Souza e Sasse

Os últimos

la_nçamentos

Luis Alves - SC

Farmácia
11

Medicamentos e Perfumaria

II
li ��:�1���, ,emfrente

aPadariaBauer
_

Massaranduba - SC

Para quem tem bom gosto.
Fone 77-1177

lUA I'ROF. SIM.(O Ht;ss 111

1 ... 11. ALVES

Loja
Maitê

/

Tudo em confecções
para adultos e

crianças.
Varia,'a linha de

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

CPClassificados
fone 72 - 3363I' II

II •

I'

Florença
Lasanha, pizza, peixe. carne, frango e-petiscos.

Fomo a lenha
Leve umapizza para casa e ganhe uma Coca

Cota litro.
LOJACIVAL

-Cartóee
Variada

- Material
expediente

- Jornais, Revistas • UvrOi
- Variada linha de presentes.

Melhor livraria • papeIàrIa da�.

VelUlendo tU""oresnuucasdoptds: DijOll,DiFinri,
Fico, TrflNlport, SameHo,M-2(JOO, Dakota, Coopere ..

.

oUIraJ.

AgOl'tf em IUIro l!IUloeço tiO '"t10 tio Banco /Ia,;

Rua Marina Frutuoso, 149 - ao lado da

Confecções Martini

JaraguádoSul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



II

Farmácia
do Bibi
Bijouterias
Perfi/maria

Medicamentos
em Geral

Av. Sete de Setembro,
213 - Massaranduba

SC

Já nasci faz um aninho
A festejar hoje estou

Yh! que sonho!

Lembrohoje
A alegria de ter vindo

Manos epais
Yh! emoção!
Carinho e muito
Amor ...

Espalhando
Luz e vida
Láecá

-

A mais querida!

Jayla Mycaella Demarcbi,
alliversaria dia 30/7193, r aninhol.
Os pais Otál';O e Doraci L Mab«
Demurcki e os irmãos Jo,,'y
Mayckel e Jasly" Marcelly,
participam.

Sérgio Luiz da CUllha, ",ais
conhecido por "SERGINHO",
acolllpa,IIJtulodesuaesposaAdrÚllla
e dofiU,illhoFabiw,o Leandro, que
completo" 3 meses dia 2517.

Sergill/IO é proprietário da maior
casa notum« de Jaraguá, a Boate
Marrakec/L

Completa 2 aninhas dia rl8 o

gatinhoJEANLUÍSDALRl, q"e
está esperando contente a

recepção q"e os pais
Adenilda e Luis Dalri irão

oferecer, no domingo r, na

Recreativa da Marisol. Vida

longa e alegre para você, Jean
L"ís!

Reservaspara Aniversários, Casamentos e Festas em Geral
Almoço - Jantar eMarmitex de segunda a domingo

BUFFET VARIADO

Rua 11 de Novembro, 599 - l° andar - Fone (0473) 79-1561
Massaranduba - SC

Chlmblco Animações
Animação defestas infantis com Palhaços e

Mickey.
Contatos pelo telefone (0473) 79-1561

Massaranduba - SC

SENS Tratores e

Implementos us«,
Pneuspara tratores, tobattas,
caminhõese automóveis.

'

Rua 11 de Novembro, 569 - Fone (0473) 79-1344
Massaranduba - SC•

Casa

di

Savóia
,.Presente... tle B,,,,, Gosto"
R. Prof. Simd" Ile......, 794.

Fone: 77-1177
Lilis All'e... - se

Foto

Ially
- Fotos de qualidade

- Venda de filmes eálbuns
- Fotos pl documentos
- Cobertum de eventos
(casamentos e festas

diversas)
Rua 18 de julho sM' -

Centro - Luis Ahres - se

.,., Q--:4araguá do��I, 31 dejülh:o.de 1993.

Bar do Ginásio de ESl19rteS

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

Costela
Fone 79-1203

Aberto de segunda a segulllia
Direção de Ademar

Massaranduba-se

Rodo\'ia BR-180 - Km 60 n° 96
Fone (0-173) 73-0317.(di,·isa
Guaramirim/Jaraguá do Sull

Dia 3117 apaga
velinhas (poucas) a
BIANCA

GONÇALVES,
filha de Elke
Briheimer e
Cantenor

Gonçalves. Alegria,
alegria...

EDITAL

Giovanni Sidnei Tonet
Presidente do PDr

Nos termos da legislação em vigor, ficam convocados

poresteEdital, todos oseleitores filiados aoPARTIDO
DEMOCRÁTICO' TRABALHISTA (PDT) neste

município, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL que
será realizada no dia 8 de agosto de 1993, com início
às 9 horas e encerramento às 17 horas, na Sociedade

Esportiva e Recreativa Tiro ao Alvo Massaranduba
sito à rua 11 de Novembro 649, nesta cidade com a

seguinte:

ORDEM DO DIA
/

a) Eleição, por voto direto 'e secreto, do Diretório

Municipal que será constituído de20MembrosEfetivos
e 7 Suplentes;

b) Eleição, por voto direto e secreto, de 1 Delegado e

respectivo Suplente à Convenção Regional;
(

c) Eleição, por voto direto e secreto, da Comissão
Executiva e seus Suplentes, pelo Diretório Municipal
eleito.

-

Massaranduba, 29 ,de julho de 1993.

CEI- Centro de Educação
Infantil Arara

Matrículasabertas

Preçospromocionais para 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 II deNovembro,439 - Fone 79-1256

Massaranduba - SC

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

campos esportivos, chácaras, etc.
• Telas crespaspara portões, dtvisôrias, painéis

e outras.
Fabricamos qualquer tamanho sob encomenda

Revendemos:
•AramefarpadomarcasMala e Farbe!
•Grampo galvanízadopara cerca
•DistanciadormarcaA�·ofi.t
__

• .�ra",�J,"!!l'allizado
��:;'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Adjori

Jomais do' interior

Joaçaba - Nos dias 24 e 25 do

corrente, a Associação dos Jornais

do Interior de Santa Catarina reali

zouF proveit�w.�CONTl�.o no
,Mem',Geste Catarinense, avahando
o trabalho do primeiro semestre de

sua diretoria e promovendo altera

ções, estatutárias, visando adequar
se às realidades domomento presen
te.

Como sói acontecer nesses en

contros, as autoridades locais soli
darizam-se com a imprensa que lhes
dá valiosa sustentação, promovendo
um sadio intercâmbio de orientação "

das comunidades que servem.

Assim é que em Joaçaba, o pre
feito Dresch, e o presidente da Câ

mara de Vereadores prestigiaram os

jornalistasejornais presentes, ofere
cendo-lhes um lauto almoço noClu
be lOdeMaio, omesmo acontecen-

do em Treze Tílias: o prefeito Antô-
r
nio Carlos Altenburger (2° período
de governo) ofereceuum jantar típi-
co tirolês e distribuição deabun
dantes presentes e, finalmente, em
Videira, após nova reunião, realizou
o almoço de despedida na sede cam
pestre da Perdigão, oferecido pelo
simpátíco prefeito Wilmar Carelli,

seguido de nova distribuição demi
mos às delegações, que deixaram o

local impressionados com 'tudo que

lhe foi dado a conhecer naquelas
colmeias de trabalho que tanto en

grandecem oMeioOestecatarinense.

Tpan'�fopme,o seu BA.NHEIRO num ambi�nte
'- VJ..P.

Visite d ,,11t?l1i:'1()'Jt-. t?�'�&.Z>� e co�heça, aS:melhopes<
so(.,.ções em peveshmentos _cepâr:nicos, metais e louças sanitópias. Sohcite um pré-orçornenlo pelo

t�l�f��e: 71'4411'�u ven'ha c'onhecep pessoalmente �ossas in"sta,làçõ�s� ,po R�inordo Rau�787 ......- OV.J

_
_;

" - . .

encontro
Na foto,de !; para !l, o presidente

da Adjori, jornalista DARCY

SCHKUTZ,oanfitriãoADEMlRM.
BORGES, do jomal O VALEie sua

espesàNEUSAMARIÀ, 0 prefeito
AFONSO DRESCH, de Joaçaba, o
empresário MIGUÉL ÂNGELO
GOBBI,diretorda "Folha do Oeste"

de S. Miguel do Oeste, o jornalista
ELSON rr.HADEMACEDO, dire
tor de jornal da Adjori - RS e

presidente da ABRAJORI e um jo
vem simpatizante da imprensa do

interior.

n"""

Eventosculturais resqatarn nossa história

Instituto-Histórico e

deG�ográfico
FlorianÓI)olis - o IHGSC fim

dado em 7 de setembro de 1896,
com sede noPalácioCruze Sousa,
na Praça 15 de Novembro, em

Florianópolis, realiza e realizará
nos meses de julho e setembro
dois importantes eventos, como

co-promotor, a saber:

a) De 27 a 31 de julho/93 - a

XIII" Reunião Anual da Socieda
de Brasileira de PesquisaHistóri
ca, a ter lugar no Auditório do
Palácio Cruz e Sousa, com exten

sa programação que está sendo
veiculada nos meios culturais do
estado. . .

Na ocasião.ás 18 horas de 27
do corrente, as diretorias do Insti
tuto 'Histórico' e Geográfico de
Santa Catarina e a FundaçãoCul
tural Acorianista convidaram só-

•

cios e familiares para o lançamen-
to do livro "Os Engenhos de Fari
nha deMandioca da Ilha de Santa

Catarina", doprof. Nereudo Vale
Pereira, no auditório do Palácio

Massaranduba

Auto

Peças

Revendedor
Yommar

-

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

sc
Cruz e Sousa. dentro da progra
mação daXIII" Reunião Anual da
Sociedade Brasileira de Pesquisa
Histórica.

b) De 1 a 3 de setembro/93, em
Joaçaba-SC - o 2° Encontro
Catarinense de Micro História -

tendo como local o Campus da
.

UNOESC, em que serão confe
rencistas o dr. Astor A. Diehl,
PUCIRS - Metodologia da Pes

quisa na Micro História e o dr.

Walter F. Piazza - IHGSC - Como
fazer uma pesquisa histórica mu

nicipal.

Seguem-se ainda mesa redon
da sobre as teorias da história na

micro-história, sessões de comu-
.

meações e noite cultural.

Com relação ao ítem "b", in
formações deverão ser feitas ao

telefone (0495) 22-0288 ou Fax

(0495) 22-0337 na UNOESC.

BBí;-tá cão Lanches
Todos os tipos de lanches.k sexta-feiras costda

no tambor.
Sâbados diversos tipos depratQs.

RuaAraquari cl rua JoséThe'odoro Ribeiró(ao lado do
ColégioHolando M.Gonçalves), Ilhada Figueira.

�\_1)1C)lD/S1)1 ;I./P/li

"1rI1I••,,_._III.. /1/ .IIIt:1111tJ. rtII.Js
Doces dietéticos - Doces importados - e grande

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

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

CONTRABANDO?
Por que correr riscos desnecessários?

Atlquira seu micro nacional com a mesm«

. qMulitlutie e preço.f tios importai/o... em até
5 parcelas fixall em cruzein.,

Í-'onsulte-nos

Fone/F�x(0473)71�110

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ORAÇÃOAODIVINO
ESPÍRITO SANTO

I·

Floricultura e Papelaria

Lilli Fiori
Temos variada linha depresentes

compreços especiais

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

CP Qfertas

Estado de Santa Catarina

Prefeitura
Municipal de
Guaramirim »:

Lei N° 1.676/93
.(iutorizaconcessãodeAuxílioFi

nanceiroaoHospitaIMunicipaISan-'
toAntônio, desta Cidade.

Victor Kleine, Prefeito Municipal
'deGuaramirim, no uso de suas atribui
ções'

Faz sabera todososhabitantes deste
Município que a Câmara Municipal
aprovou e ele 'sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Chefe do Poder
ExecutivoMunicipal autorizado a con
cederAuxílio Financeiro para oHospi
tal Municipal Santo Antônio, desta

cidade, novalordeCr$ 600.000".000,00
(Seissentos Milhões d e Cruzeiros).

Art. 2° -O Auldli9Financeiro obje
to da presenteLei será destinado exclu
sivamente para a cobertura da Folha de
Pagamento do mês de Julho de 1993,
dos Servidores do citado Hospital.
Art 3° -Asdespesasdecorrentes da

execução da presente Lei correrão por
contada dotaçãoOrçamentária seguin
te:

SUBVENÇÕES AO HOSPITAL
MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO

15750312-04-3
0700 - Subvenções Sociais .

3.2.3.1 - Subvenções Sociais
Art. 4° - Esta léi entrará em vigorna

data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
Guaramirim; SC 28 de JUUIO de

1993.

BUZMAQ
Com de Peças e Máquinas de CosturaLtda

Com Assistência Técnica

Compra e venda demáquinas
novas e usadas

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

Promoção,
Fiö sólidõ 2,5mim Cr$ 6.500,00P/iii
Fio sólido 4,00mlm........•......•....•••..............Cr$ 9.900,00plm
Fio sólido 6,00m/m..•..........................•.....Cr$ 14.100,00p/m
Fio sólido 10,00·mlm.••••••••.•.•...••..•.•••...•••os 25.500,00p/m
Lãmpadafluorese: 20,., e 40,.,..•••••.......•...•Cr$160.000,00 un
DuchaCorona...••.•....••..•...................�•...............Cr$535.000,00
Limpada incandescente de 60,., ; Cr$ 34.000,00

,
Limpada incandescente de 100,.,...•..............Cr$ 50.000.00

Limpada incandescente de 150,.,.•....•..........;Cr$ 72.000,00

HEMMER
MATERiAl Eltrnico 'LIdA

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

VictOl' Kleine
PrefeitoMunicipal

Jair Tomelin
Secretário de Finanças

r - - - - - - - - -)-
I

t DiCAS E SERViÇOS

Indústria Metalúrgica Ltda.
Especializada em:

Portas, Janelas, Portões, Grades, Cercas, Churrasqueiras,
Pantográficas e Expositores especiais para lojas

Rua Presidente Costa e Silva, 158
Vlla Lenzi

Jaraguá do Sul- SC

"'�CA'SA, DE' RAÇ' ES.....
-

.. :;;��

ARNO LTDA.
.

ANUNCIA
Pintos de um día, marreco de pequim, codornas e outros pequenos

animais. Oferecemos também gaiolas, Produtos Veterinários,
ferramenttls e Diversos:

Rações pl todo tipo de animal
Rua fadre Alb�rto Jacobs, 625
Vil. Lenzi, Fope: 72-3088

Jaraguá do Sul- SC

Joalheria SIMARA Ltda.
Jóias - Relógios - Artigospara Presentes.
Tudo com os melhorespreços da praça,

Rua Barão do Rio Branco, 170
Fone: 72-3630
Jaraguâ do Sul .. SC

·'C·P·
Classificados

12-3363 Ligue já !
- - - - - - - - ... - �_.� �--,

@
o Inverno .Chegou,' E no frio, se o.motorista não seguir,
um certo ritual, poderá perder mUito tempo-para colocar
o seu carro em funcionamento.

CONTRAO FRIO,MOTORQUENTEE ..•

_REVISÃO DE FÉRIAS DA MENEGOTTI VEíCULOS

'I

I .

I@'I " .,...,
1 '

I

L·
i
I
1

50%NAMÃO-DE-OBRA I"

,35% NASPEÇAS
U

( .

sar bem o afogador; não esquentar.o carro parado e'

revisões :peri6diCas� .são .

pequenos cuidados que evitam
u!M enorme dor d� Cabeça.

..�Menegotti Ve(culos I
Av. *1. Deodoro. 930·"_ (tH.73) Tf-fHH

'
1I

Voci que me esclarece tudo, que ilumina todos os meus

.caminhospara que eu atinga o meu ideal;
Voci 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 .diâlogo, 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 .m{nimo dll
vontade que slnto de um dia estar com você e todos os meus

irmãos na glória eerpitua.
Obrigado mais uma vez.
(Apessoa deveráfazer esta oração 3 (três) tÜassegu,idos, s,!m

dher opedido dentro de 3(três) dias será aleqnçada agrafapor
.
mais difícil fue seja, publicar assim que recebê-la) f.A.

. .

�_.�_v ...__ .....-.--.. -.-----....-.

"
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Tubos Santa Helena Ltda.
Divlsãodeconcreto

(tubose.artefatos de conci'tlto).
Rua Joinvtlle, 1016 - FOlie 72-1101

Divisãodeplásticos (tubosdePVC -eletro(Jutos/linÍtaesgoto -

tubos depolietileno/mangueirapreta).
Rua Bernardo Dornbusch, 858 - FOlie 72-302�

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

Spézlo& Cia Ltda
!

Serraria e serviços de trator

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais especializados

Rua Jo4o J. Ayroso, 7'12 - Jaraguá Esquerdo
Fone 72-0300

", ·<,,�..J�raguá do �ul- SC

;;��*;3"
' ..

EDITAL
Patrícia Tavares da Cunha 1\'leUo Gomes, Tabeliã eOficial MTltut�s

daComarca de JaraguádoSul, Estado deSantaCatarina, na forma daLei, etc..
Faz saber a todos quanto este edital verem que se acham neste Cartório

para Protestos os Títtilos contra:
_

ACfIV Com. Imp. e Exp. Ltda -Av. Mal Deodoro; 429 - NESTA;
Adenilson Cunha Tives - Lot. Mauricio Lenzi, 109 - NESTA;
Clautlenir IUbeiro - Rua Itapocuzlnho, 601 - NESTA;
Dynamiccon Sist. Eletr. Ltda, - Rua Reinoldo Rau, 263 - NESTA;
David Nichoas Couldrey - Rua Luiz Sarti,l.612 - NESTA;
Gilberto Pires Gayer - Rua Preso Epitácicri>essoa 111 - NESTA;
Granja Matblas Ltda - Rio Cêrro I - NESTA;
Granja Matblas Ltda - Rio Cêrro - NESTA;
Granja Matblas Ltda - Ru� Tifi. Matias, I - sin° - NESTA;
Ingomar Reiter - Rua Antônio Estanislau Ayroso, 588 - NESTA;

. Jurandir Mendes SU,'a - Rua Preso Epitácio Pessoa, 111 - NESTA;
, Jane Ivete Flitsch Bete - Av. Celso Ramos sin° - NESTA;

,Marcelo Dolival FOOi - Rua Rio Grande do Sul- NESTA;
Oficina Elétrica Rocha Ltda - Rua Dernanlo Dornbusch, 220 - NESTA;
Rosanc Beatriz Pereira - Rua André Voltolini, 1.320 - NESTA;
SESI CentraIde Abast. SM 73 - Av. Josue di Bernardt, 840 - NESTA; ,

SUvio Luis KUmekowsld " Ru" Águas Claras sin° - NESTA.

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

r�m a aceitar a devida intimação, o faz por intermédio do presente
edital, para que os mesmos compareçam nesteCartório na ma Arthur

Müller, 78, no prazo da Lei, a tim de liquidar o seu débito, ou então
d.?r razão porque não o faz, sob a pena de serem os referidos

protestados na forma du Lei, etc.

Jaraguá do Sul. 27 dejulho de 1993.
Pntricin Tavares da Cunha MeDo Gomes

Tabeliã

-�
,;

.

/' _/ ,.j" j".f.') J'
"

-

,r/
...

7;" _..�'--�
FlorianiMáquinas e:Equips. pere

Escritorio Ltda
-

PROMOÇA()'
,

Mesa 1,25 X 3 Pé de Ferro, Linha Cerejeira CT$ 3.800.000,00
Mesa 1,10 X 2 Pé de Ferro, linha Cerejeira Cr$ 3.000.000,ÖO
Mesa para T.elefone PaineL

: Cr$ 1.700.000,00
Mesa para máquina painerl.z Cr$ 2.000.060,00 .

Mesa 1,50 x 3,00 painel cerejeira ou imbuia cl tampo grosso Cr$ 6.000.600,00
Mesa 1,70 x 6,00 painel cerejeira ou imbuia cl tampo grosso ,., Cr$_ 7.130.000,00
Cadeira giratória sem braço, estofado grosso , Cr$ 2.280.QOO,00
Cadeira fixa sem braço, estofado fino , Cr$, 900.000,06'
Cadeira fixa sem braço, estofado grosso Cr$ 1.400.000,00

Obs.: Promoção válida até dia 29/7/93.
Liguepara 72-1492 ou venha nos fazer uma visita à rua Venãncio da SilvaPorto, 353.

.Safarl
�ciça - Pesca '- Cam:ping - Náutica - Esportes
&;' '_..,-' .', -

;�!(;�� .' 'D.istribui'dor dos produtos:
Rossi :'Tramontina '- Yannes - Penalty
Taurus - Marinez ,:. Cobra' ,-;, Umbra'

Tokio' -. Tupy - Kanxa
Grilon -' Hobby - ,ces

Preços super especiais a

yJsta ou'a prazo
Av. Mal. Deodoro, 583�

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

. ',' �

CBE
Boito

TRAMONTINA

Â(i)
.,..'

111'0
6r.

fone W414J) n·JJOJ .•

2 "-6-;..---.----:-----------.--- �----_.. _. _. - ... -
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Vendas
Terreno - CQm duas salas comerciais e duas casas de alv., na Rua Bernardo Dornbusch.
Terreno - com uma-casa de alv., na Rua Bernardo Dornbusch
Terreao - de 14 x 28m, no Loteamento Vila Romana, Bairro Vila Nova.
Terreno - oon{435m2, prôximo ao Colégio Giardinj Lenzi,

.

.
,

'

Casa de 8J.venaria "R. Ana Karsten, CI Terreno de 450m2.' ,', ,

Casa de alvenaria - prôx, ao Hospital Jguá c/140m2 e terreno ci 7ÓOm:i� cf 30 'm de frente.
Um 'terreno - c/ área de 600m2 contendo 30m de frente paraBR ecl20mde fundos, c/2 casas uma

de madeirá 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.

l

VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

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 alvenari. '- com terreno de 470 m2 no Rio Molha.
Terreno - em Corupá con)2.457111" no centro porapenas Cr$ 120.000.000,09"
Locação

'

' .. -.,' o·' •

Sala comercial-naAv.Mal. Deodoro n"97, sobreloja própria para escritório cl sala de espera. sala
de serviço. almoxarifado e BWC.

CRECI 0914 - J

'BARBADA Casas - Para venda
001 - Casa de alvenaria - Rua Felipe Frenzel nO 89 c! 15Oin',
Terreno de 341m2.

Preço : Valor US$ 55.000,00
002 - Casa de madeira - Rua José Emmendoerfer, com

96,00m", teneno de 825,OOm"-

Preço: Valor US$ 12.500,00
003 - Casa de madeira - Rua Rui Barbosa 101 -'Guaramirim

'c! 80m2, terreno 560m"
Preço: ValorC$ 380.000.000,00.
,004 -Casa dealvenaria-Rua Eduardo Krisch - sln - Bairro Silo

Judas c! 110m" com terreno de 543m2•

Preço: Valor US$ 17.000,00
005 - Ediflcio Caetano Chidini, frente Marechal cl área de

138,OOm2 (1° andar, apto 11).
Preço: Valor US$ 30.000,00
006 - Ediflcio Carvalho (3" andar)
área 193,00m2 - Quitado

PreçO: Valor US$ 70.000,00
007 - Apartamento
EdiflcioJaraguá-RuaPresidenteEpitácioPessoa 111 (apto.12
-1 andar)
Preço: Valor US$ 37.000,00
Lotes
008 - Rua BerlhaWeege c/5.5OOm>, (prox.�Iweé)
Bairro Barra do Rio Cirro.

Preço: Valor US$ 33.000,�
009 - Rua Horácio Rubini c! 5.000m", prontopl construir (prox.
à Fábrica de tambores.) Bairro Barra do RioCirro.

Preço: valor US$ 43.000,00
010 - Rua pastor Alberto Schneider c! área de 3.000m· (Pr6x.
Igreja da Barra do Rio Cirro)
-Preço :Valor - US$ 40.000,00,
011 - Rua Bernardo Dornbusch c/2.88m·

Preço: Valor US$ 100.000,00
012 - Rua Bemardo DornbusCh c/378m2 (fundos)
Josi Confecções
Preço: Valor US$ 15.000,00
Chácara
013 - Localizado defronte pl SR 280 c/ área de 100.000m2, cl

árvores frutiferas, 2 lagoas de peixe, sern edif.

Preço :Valor US$ 25.000,00
Locação--
Apto na Rua Joinville-(frente Arweeg)
Casa de alvenaria - Rua Arthur Hinohel nO 71

Apartamento
Carvalho 6°

andar, com 194,OOm2
parte financiada,

entrada a combinar,

2 - Casade alvenaria
emÓtima localização
com 186�94m2,. ter
reno com 523,26m2,
situado a rua Antô
nio Carlos Ferreira.

TERRENOS

001) Terreno em Piçarras a beira rioc! 4.185m' (Ancora
douro)

003) Terreno na Rua João Januário Ayroso nO 660, c/
S22m' cl casa de madeira (Rota da Malha)

006) Terreno na Rua Amazonas c! 1.120m'

026) Terreno na Rua 732 cl 8.994,02111' (Loteamento
Liodoro Rodrigues)

041) Terreno C/450m' (Vila Rau)
052) Terreno em Piçarras Beira-Mar c/12.300,OOm'
053) Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula; c/2.S00m'.
Prox. trevo do Posto Marcolla

OS4) Terreno Rua Francisco Zacarias Lnenzi (Prox, Campo
"Botafogo") c! 563m' .

OS5) Terreno Rua 478 (lateral Lourenço Kanzler) e/450m'
CASAS

013) Casa de alv., (Em construção, Rua Guilhenne Lessman
cl 480m' cl terreno de 900m'

037) Casa de alv., 60 m' - Loteamento Liodoro Rodrigues
047) Casa de alv. c/70 m' Rua Pedro Winter(lateral Walter

Marquardt)
o

049) Casa mista Rua Onelia Horst, S97 (Vila Lenzi) c/
130m' terreno c/ 525m'

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

OS6) Casa de A1v. c/100m' - Bairro São Luiz
APARTAMENTOS
016) Edifício Caetano Chiodini c/ 147n� + Garagem
018) Edificio Schiochet eI 156m2 c/ garagem, play-ground;

piscina e quadra polivalente
LOTESFINANCIADOS

'

O 19) Loteamento Ana Paula 1Il (Residenciais e Conter
ciais),

020) Loteamento São Cristovão II (Vila Amizade)
021) CONOOMINIO AZALÉIAS (empreendimento

Classe A)
022) Loteamento Acapulco na Praia de Piçarras.
,050) Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau),
LINDO TERRE1\'O

,

(23) Arbonizado, cl área de 14./00�l'. a 5kJil'do C.:JUro
cl boa água. uma casa excelente estado e casa de
caseiro.

C/ÚC4R.·1
024) Chácaru no Rio Molha c' 97.975111' Ci ribeirão

,

Q40) Chácara em Ncreu Ramos Ci 160.00()m' cl casa e

ribeirão.
TERRENO COJiEilCJ..IL
(25) Av. Mul. Deodoro da Fonseca c' 3.000m'

I
I
I
I
I
I!
t'
I
I,
li
I
I
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Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira

_' A qual.idade e requinte
do metroquadrado

/- mais ecónômico de

Jaraguá do Sul

CHALÉ IMOBILIÁRIA
Rua Reinaldo Rau, 61 - Tel. (0473) 71-1500

Jaraguá do Sul, SC

Loteamento Juventus
Lotes com entrcrla + financiamento

Vendas: Chãlé Imobiliária
�Fone(0473)71-1500

RUA REINOLDO RAU, 61 - JARAGUÁ DOSUL, SC

E N D
TERRENO

I
TERRENO

Rua Arthur Gumz - Vila Rua Arthur Gumz - Vila
Nova cl área de 400m2 Nova d área de 1_005m2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PorMargit Wagner

Ética nos Negócios
Oquestionamentoético tem'

tomado um novo vigor, exata
menteperquese sentepor todo
planeta que, por tudo se ter

tomado 'possível, é preciso
redefinir os limites,os deveres
e 'direitos - isto é, tornou-se
inadiável repensar a ética.
Abase daética que norteará

a nossa vida, terá por base a

reflexão e o acordo argumen
tade.

Para a transformação ética
do Brasil - OU antes para sua

instituição - os esforços têm de

provir de todas as direções.
Assim textos da qualidade do
livro de Marvin T. Brown,
Ética nos Negócios, são abso- ,

lutamente benvindos,
A mensagem básica de

Brown é integrar a ética no
'

processo decisório. Para de-
o senvolver esta competência
apresenta uma série de suges
tões práticas de como criar e

,

fortalecer um espaço de refle
xão ética ,nas organizações,
Apresenta a este respeito, as
estruturas didáticas - quadros
e esquemas - que utiliza em

seus seminários de ética para
executivos.

\

\
! ·M,'E

I· B S
L
O N

Sexta - 30/7/93
-10:1'5 horas

Eternamente Jovem
Censura Livre.

Sábado - 31/7/93
20:15 horas

Eternamente Jovem
, I;

. 22:00 horas . II

FilmePomô u •

II

Censura 18 anos

II Domingo - 1/8{9�
li

.

2Ó:1S horas '. ;

Eternamente Jovem

Segunda - 2/8/93

Sem Programação
Terça - 3/8/93
20:15 horas

Eternamente Jovem

Quarta - 4/8/93
20:15 horas

Eternamente Jovem

-Hinz Hornburg, .z: -as atividades tndustrialsno 000 de 1953,
emRio Cêrro II, Jaraguá doSul, fabricando cabinas e complementos em
camionetas da época, além de carroçarias de madeira. Partindo mais
tarde à fabricação defurgões, cujas carroçariaserammontadas em chapa
de aço, rebitadas à mão, idênticas ao carro-forte.
Em 1973 surgiu a Hornburg Ind. de Carroçarias Blindadas Ltda.

(Carroçarias HC), instalada na Av. MarechalDeodoro, com afabricação
defurgões, carroçarias demadeira-e esquadrias demadeira. Sócios:Heinz,
Wally e Adelino Hornburg. As carroçarias de madeira deixaram de ser

fabricadas devido ao custo e a dificuldade da compra de madeira de boa

qualidade, diversificando entãopara carroçariasfrigortficas, ou seja, em
fibra de vidro com ou sem aparelho de refrigeração,
Atualmente HCfabrica carroçarias de quaisquer tipos, como para veículos

importados, especiaispara lava-postos, palcospollticos, conteiners, etc.

Av. Ma/. Deodoro da Fonseca, 1479 - Fone: (0473) 71-2511 - te/ex: 47-5056 - Fax 71 ..2130 - Jaraguá do Sul�SQ

..._.
.

.
,

Com direção de Steve

Miner, com a participação de
MelGibson e Isabel Glasser. Em
1939, o piloto de testes aéreos
Danjel McCormick estáno auge
de sua carreira e tem omundo em

suas mãos. Tem emprego perfei
to, pilota os B25 da recém for
mada ForçaAérea. Temumgran
de amigo - seu fiel camarada e

cientistabrilhante-Harry Finley.

E ainda te�n: seQverdadelTO amor
.

Helen, se oferece de cobaia para
�seti lado; a sua namorada de o

uma experiência de congelar se
infância, a linda Helen. " resvivos,conduiidapõrseúgtàn-
A vida lhe deu tudo que dcse- de amigo. .,

jou.Ou,quase...
.

Harry porém morre tentando

Pouco depois de pelá enésima descongelá-lo e Daniel só vai
vez quaseconseguir sedeclarar a "acordar" 50 anos depois.
Helen, ela é atropelada quando Com a ajuda de tun garotinho
sai do restaurante e entra em e suamãeele vai encontrarHarry
coma. Daniel, inconfonnado e e acabadescobrindo queo verda

incapaz de confrontar a vida sem deiro amor espera para sempre.

•

i�,'·nftrsm�fta�'ft�'F�I-:��.• ...,.:.'"!••_y .:v

eine Jaraguá

,,q.:�Hß�
.

� e ceIlIß ;.
Nataçãopara todas as

idades durante o ano inteiro.

;,�m��
ESCOLA DE NATA(ÃO

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081
Fone.- 72-18·62

CARROÇARIASHe·
HORNBURG Ind.Carroçarias Blindadas Ltda.

"

.. =�,=_ _-_ ....;.__ --- - ...- -,... - - -� ---
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sur

LEI N° 1.712/93
Concede Contribuição à FUNDAÇÃO CUL rURAL DE JARAGuA DO SUL e dá outrllS providências.,

O PREFEFrQ MUNICIPAlPI=. JARAGUÁ DO SUL, no uso da.• atribuições que lhe são conferidas,
FAZ SABERa todos os h_abitantes deste Municipio que a Câmara Municipal aprovou e ele sancíona a.seçuinte Lei:

Art: 1 o
� Fica o Chefe do Executivo MuniCipal autorizadô a abrir um crédito suplementar-concedendo contribuição à Fundação

Culturàl de Jaraguá do Sul, no valor de Cr$ 3.000.000,000,00 (três bilhõesde cruzeiros) e a despesa correrá por conta do
.... programa e verba abaixo 'discriminados, constantes do Orçamento vigente,. a- saber:

.

1001 - DIVISÃO DE CULTURA
1001.08'482472.050- Auxilio'para Manutenção da Fundação Culturaí.de Jaraquá do Sul
1001.23- 3.2.1,1 ..TransferênciasOperacionais,..... .. ... ...: ......Cr$ 3.000.000,000,00
Art.2' - Para fazer face a despesa mencionada no artigo anterior; serão .anulacos parcialmente o proqrarnae verba abaixo

discriminados, constantes do Orçamento vigente, a saber:
1101 - DIVISÃO DE OBRAS,

_

1101,03070251 ,00g - Construção do Centro Administrativo Municipal
1101,01 - 4,1.1.0-0braselnstalações,....

.

.. .. , .. ",.. .., Cr$ 2,500,000,000,00:
-

1101 :02 - 4,1 ,2,«) - E�uipamentos e Material Permanente.. .. , , , ,Gr$ 500,000,000,00
TOT A L, ... ,� ,_", ,'"

,

.Cr$ 3,000,000,000,00
,

Aft, 3' - Ésta .. Lei entra em vigor na data de suá publicaçâç, revogadas as disposições em contrário:

Jaraguá do Sul, 23 de julho de 1993.

Du.rval'Vasel AdolarJark

'-Prefeito Muniçif>al Secretário de Finanças

Estado deSanta Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N° 2.733/93
Suplementa eAnula dotações do Orçamenio vigente

OPREFEITOMUNICIPAL I!)EJARAGUÁ DOSUL, nousodasatribuições que Ihesâo conferidase com base na LeiMunicipal
n' 1,6,36/92, de 25 de de,zembro de 1992;

.-

DECRETA:
Art, l' - Fica aberto um crédito suplementar no valor de Cr$ 2,580,000,000,00 (Dois Bilhões Quinhentos.. Oitenta Milhõés
de Cruzeiros) para reforço dos programas e Verbas abaixo discriminados, constantes do Orçamento vigente, a saber:
0101 - CÂMARA MUNICIPAL
0101,01010012 - Manutenção da Câmara Municip4l'
0101,09-3,2,5,5-AssistênciaMédico-I'Iospitalar",,,,,,:
0502 �DIVISÂO DE MATERIAL E �ENS PÚBLICOS
0502,03070212,013 - Manutenção da Divisão de Material
0502,03-3,1 ,2,0-Material deConsu",o""".",,,,,, "",,"

,Cr$,220,OOO,OOO,OO,

.. ,,,.,Cr$ 50,000,000,00

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N° 2."137/93
Concede Contribuição à FUNDAÇÃO CUL rURA� DE JARAGUA DO SUL e dá outras providências.

é PREFEITOMUNICIPAL DEJARAGUÁDOSUL, no uso dasatribuições que Ihesáo conferidas e com ba'se n'a LeiMunicipal
n'l,712/9.3, de 23 dejulho de 1993,;

,

, DECRETA:
Art. l' - Fica o Chefe do ExecutivoMunicipal autorizado a abrir um crédito suplernentançcncedendo contribuIção a Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul, no valor de Cr$ 3,000,000,000,00 (Três Bilhões áe Cruzeiros) e a despesa correrá por conta do
programa e verba abaixo discriminados, constantes do Orçamento .vigente, a saber:

'

,

1001 - DiViSÃO DE CULTURA
"

" 1001,08482472,050 - Auxilio para,Manutenção da, Fundação Cultural de Jaraguá do Sul
1001,23 - 3,2, 1,1 - TränsferénciasOperacicnaist.i.; '"'''' Cr$ 3,000,000,000,00
Art. 2° • Para fazertace a despesa mencionada no a�igo anterior, se�ãe anulados parcialmente o,programa e verba abaixo
discriminados, constantes do Orçamento vigente, a saber:
1101 - DIVISÃO DE OBRAS

1.101,03070251,009 --Construção dôCentro Administrativo Municipal
1101,01 -4. f, 1 .O-Obras e lnstatäções. ....... ,,,,.... "" ..... """"Cr$ 2,500,000,000,00
1101,02 - 4,1,2.0- Equipamentos e Material Permanente" .. "Cr$ 500,000,000 00
TOT A L

,
Cr$ 3,eOO"ooo,000,OO

Art� 3' - Este Decrete entra em vigor na data dã sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
,

Jaraguá do Sul, 23 de julho de 1993.
Ado/árJark

Secretário de Finanças
Durval Vas.el

Prefeito Municipal

0504 , DIVISÃO DE SERViÇOS GERAIS
0504,03070212:015:Manu1enção da Divisão de Serviçõs Gerais
0504,02- 3, 1,1 ,3.0brigaçõesPatronais'

, 0901 - DIVISÃO DE,EDUCAÇÃO
'0901,08472352,041- Concessão de Bolsas de Estudo

, 0901.42-3.,2,5.4'ApoioFinanceiro aEstudantes,,,
1 001 - DIVISÃO DE CUI.,TURA,
1001,08482472,048 - Manutenção da Divisão de Cultura
1001.14 - 3,1 ,1,3,- Oörigàções Patronais",..

'

1002,- DIVISÃO DE ESPORTES
1002,08462242,051 - M,�nutenção da Divisão de E�portes
1002,02-3,1,1,3-0brigaçõesP_atronais """ """"""" """"""""""""""""", ..

1101 - DIVISÂO DE OBRAS

"",,,,Cr$50,OOO,OOO,OO

""""""Cr$ 2,000,000,000,00

,."""Cr$ 60,000,000,00

, """",.",Cr$7Q:OOO,ooo,OO

1101.16915752,057 -'Manutenção da Divisão de Obras
1101,16 -3, 1,2,0 - Material deConsumo"" """,,,,,,Cr$ 80,000,000,00
1401 - DIViSÃO DE AG�ICULTURA
1401,04140752,073 - ManutenÇão das Atividades da Agricultura
1401,04-3,1,2.0 - MaterialdeConsumo""""""", """" ." .. Cr$50.000,OOO 00
TOTAL",. """cr$,2,5áb,000,OOO,OQ
Art, 2' - Para fazer face-a despesa mencionada no artigo anterior, será anulado parcialmente o programa e verba abaixo

discriminados, constantes do Orçamento vigente, à saber:
'

0601 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0601,99999992,023 - Reserva Órçamentâria
0801,10,9,0,0,0-ReservadeContingência"", '''''''''''''''''''''''' ""'"'''''''''''''''' ",,,,Cr$2,580,000,000,OO'
Art, 3', - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,

Jaraguá do Sul, 22 de julho de 1993,
Durval Vasel

Prefeito Municipal
Ado/ar�Jark

Secretário de Finançàs

" -

Estado de Santa Catarina

Prefeitura'Municipal de Jaraguádo S'UI
DECRETO N° 2."129/93

, , Suplementa-dotações do Orçamenfo vigente.
OPREFEITOMUNICIPALDEJARAGUÁ DOSUL, no uso dasatribuições que ihesãoconferidasecom base na LeiMunicipal
n'1,636/92, de 15 de dezembro de 1992;

DECRETA:
AI'I,.1' - Fica aberto um crédito suplemerita�:no valor de Cr$ 32,241 ,000,000,00 (Trjnta e POis Bilhões, Duzêntos eQü"renta
e UmMilhões de Cruzeiros) para reforço dOs programas e verbas-abaixo discriminados, constantes do Orçà"!.ent��igente,.
a saber: �;

-.
.

-:
.. '� �:�-'

0201 - GABINETE DO PREFEITO" "

0201, 03070202, 002 - Ma!1�tençã'o do Gabil1.ete do Préfeito
,

201,01 -3,1 ,1.1-PessoaICívik""",::"""""""":",,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,, '""", "',,",', "",",,"
0202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
0202,03070202,003 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito
202,01 - 3,U.,1- PessoalCivil.-::""",
0301 - DIVISÃO DE REPRES. E PROCUR, JUDICIAL
0301,03070212,004'.. Manut'lnção da ."Assessoria .JI.!Hdica "

.

301,01-3,jAi,1-PessoaICiVil.,." ,,", ,.,,,
0401 - DIVI�C;> DE IMPRENSA, ;: ",'

0401,03070232,005 - Manutenção da A�isessoria -de Imprensà •

401,01 -3,1, 1 ,{;PessoàJOivil..�':i""""'·::"'··"""";'·""'·· :""�,�;;,,
0501 - DIVISÃO DE,PESSOAl,

" -,"

0501,03080332,007 - Amortização da Divida junto ao INSS

'50�,08 - 3,2,6,5 - Jurosde Outras Dividas.. ..... ,,,,,

, ,501:09- 4:3,5.4 - Outras Amortizaçõe's",,,,,,
0501,15824952,011 - Encargos com Inativos e Pensiorustas
501,1Í1-3,2,5,1-lnati.vo�""""""""""",,,,,,,,,,,,,, """""""'"'' "'."'"

0501,15844922,012 - Contiibuição ao Program<\ de Formação do Património do Servidor Público

501,21 -3,2,8,0 - Contribuições para For,inação do Par,imoniodo ServidqrPüÍ>liéQ" PASER'(",,,,,,. ""O,�,-���',OO.9,�g�bo0502-DIVISÂODEMATERIALEBEN"SP..ÚBLICOS: ': ',,:','
'

'" f ;';0,."
0502,03070212,013-ManutençãodàÓiVlsiW.de Matenal. ,<,�,";,c:' -,-:

"

"'"

���� ��viiÃ6�e:�,,:���os Gk�A'li" ,�"
.

",./ '" ""-:,:-:� ,�, ,", '

> """

0504 - 03070212!Õ� 5:- Manutenção da Divisão de Se(Viços.Gerajs .
, .. ,

504,02-a 1,1,3:0qngaç0esPatron,ais"", .. ,,,, "'''':':--�'''''''''.'''''':;'''''''''' ."",�:",,,: ... ,,,,,. "'::"'" " .. ",�\i20,OQQ,oOO,OO; ,';'
0504,14794792,019 - Manutenção do Sistema de Segurança, Higiene e Meaicina doTrabalho

",çrs 500,000,000,00

,Cr$100,000,000,OO

"'" "Cr$·�OO,OOO,OOO,OO�"

�.

5'
..•.....'?:. ...

'<;,";

"", .. ,.""""",Cr$.2,OO,OOO,ooo,oo

. ",Cr$ '500,000,000,00
""Cr$1,000:000,00Q,OO

,...c,<$2QO,Ooo,000,OO ,

.\;:�"". t" _'.""'.

, <?,fJ3po,eoo'�9i;Qo

504,14-.3,1,1,1-PessoaICivil... "",,,,, .. ,,,,,,,,

504,15 - 3.1,1,3 - Obrigações Patronais,
0602 - DiViSÃO DE TRIBUTAÇÃO
0602,03080302,024 - Manutenção da Divisão deTributação.

602,01-3,':1.1-PessoaICjo;jl.,� "'''' ",'" ""'"

'

0702 - DIVISÃO DE SANEAMENTO
0702.13754282,029 : Manut�nção d95 Serviços de Saúde
702,02-3,1,1,1- PessoaICivil""""""""""c",,,
702:08- 3, 1 ,3)-OutrosServiçbseEncargos""
01l!l1 - DIVISÁO DE PROMQÇÃO SOCIA!- _, �

"

080t15814872,032,- Manuteriçjlo dos Serviços de Assistência
801,07 - 3,1 ,3,:?-OutrosServiçoseÉncargos" "",,,.
0901 - DIVISÃO DE,EDUCAÇÃO
0901,08411852,(}34 -,Manu1enção das Creches
9Q1 ,04 - 3,1,1,1 - Pessoal,CiviL,
901,10·3.2,5,3 - Saláriõ Famllia..
901,16-3,1,1,1 -PessoalCivil...." .. "", .. ,

901,17 -3,l,1,3-0brigaçõesPatrónâís"" ,,,,,, .. ,,,,,, '" ''''

0901,15824952,044 - Encargos com Inativos da DiVisão de Educação
901,47 -3.2,5.1-lnativos"" '" """""""

1002,-I:lIVISÃO DE,ESPORTES
100Ú'i8462'242,048,',Manuténção da DivisãO de Esportes'
1002:01Z,3,'I"1,1-PessoaICivil,,,

, 1002,02./3,H,3 - Ob(jgações Patronais,
1102 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
j 102,16885342,060 - M,;'nutenção da Divisão-de Estradas de RodÍlgêm'

..

1102,03-3,1.j,1-PessoaICivil.. """'"'''''''''''' ""''''''''''

1103 - DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS '

"

'

"'

� �g; 6����!2;�]u�::,�������oC�;t��:��s,�� Divida PÚbliC� , r., ,�,', ,'." "J ,,,'-'i;,
1103,03 - 4:3:5,1 - Amortízação d� Divida Contratada ..

130'1 - DIVISÃO DE SERViÇOS PÚBLICOS'
1 �O� ,06301772,064 - tvlanutenção d,," Serviços com a Segurança Pública

.1301,01- 3,1,1, 1- Pessc;íaICivil..",.""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3301,10603252,066 -.Manutenção �9sSelViços de Utill'Í'!!I� P�blic_a
1301,16 - 3, 1,1 :1-Pessoal Cívit .. "",:......... ".".""" .. ".""." .... ".:"""""
1401 - DIVISÃO ÓE AGRICULTURA

".,Cr$ 200,000,000,00
.c-s 50,000,000,00

\ .

"

,,", .Cr$ 20,0:000,000,00

,.",Cr$2OO0,000,OOO,00'
"""" .. Cr$ � ,000,000,000,00

.. " "",:"Cr$200,ooo,ooo,OO

""",,,,,Cr$1,OOO,OOO,000,OO
"""Cr$ 1 ,000,000,00

'

"Cr$12,000,000,000,00
""" ... "",Cr$ 5,000:000,000,00

... ",Cr$200,000,OOO,OO

. . ,.,,0r$500,000,000,00
.r., __ , ""._,Gr$ 20,000,000,00

'",'"
"""'"

' ".""""Cr$30Q,OOÓ;ooO,00

. ,�::':Cr$ $00,000,000,00"

::""C�800,000,aoo,00

Cr$���p�'()J(),oo
,crs; 3:000,000,000,00

1401,04140752,073 -Manutenção das Atividades daAgricul�ura
140102-3,1,1,1-PessoaICivjl, """" .. " .. ",

1401,041407ii075 -';"ssistên'cia 'ao Ri�i�ulior
_ 1401,15-3,1 ,3,2."Qutros ServiçoseEncargos." ""Cr$1,200,000,00000
TOT AL"".." Cr$ 32:241.000,000,00
Art, 2' - Pära'Ja�er fa,,!, as. desi>e�as meo:iGionadas noartigo ante�'ô'".será utili�ado'O"rl""lIsO do "Excesso de Arrecadação"
verificaq��ll-o�rpê's anterio'r<:pp\ti)rrente e�e(cici.o�._ .:}-' _' ,,-,.�,! .. :,�� ,,:

.

_;,.'�, - ,:':-: :'"
Art, 3' elEite Q�creto entril;ãJji,vigor na"dat�"de's4'>' p�blicaçã0, revóg�daS'as disposições em contrário

��7;':''_'<�' , ,

.- �aràgu�:����N�� e:��:h�-'t' 1�:i ".,z"

" ,..._ ,_ Préfeito M�flicipal
,," '., "

'Ad01llrJark,
Sécretário de Finanças

.... , ",.""Or$ ;300,9QO,000,00,

..

_.-'
,_

�

c
. t:' __ :O,' •...• :., .•�,.--
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal
de Jaraguã do Sul

LEI N° 1.711/93
c_s�. CONGREGAÇAODOS

PADRES DO SAGRADO CORAçAO DE

JESUS.fM_.�.
OPREFEITOMl.tlICIPAlDEJAAAGl.JÁDOSUL.
no uso dos oIribulç6es que ... si._do'.
FAZSABER.lodoo .._ntes_._.!pI.
que. cam.raMlncipaIaprovou e ele unciona •
•og{önte lei:
Art. I· - Fica • Cher. do_ Municipal
.utorlado • abrir un er.dito suplementa,
_�.'CONGREGAÇAoDOS
PADRES DO SAGRADO coRAÇAo DE JESUS.
no volor de CrS 250.000.000.00 (Duzentos •
CInquonIa t.tMeo de Crunlrosl o o .-
_por_do_._ ....1xo

elscrimlnadoo. constont••doOrçamenl.vigent••
...ber:
lIII01 - DMaAo DE EOUCAÇAo
IIIIOl.0I42Iaa2.037 -� • Entidodes
Ecb:acl....l. .

801.28 - 3.2.3.1 - Subvenç6••
SocIaIs C<$ 250.000.000.00
Art.2"-P.a__.'--_no
artigo .nterlor. fIc. parcialment.....lado •
progl"lllftll • verb. abaixo discriminados.
constent.. do Orçament. vigente••_:
lIII01 - DMSlo DE EDUCAÇAo
lIII01.01472352.041 - C_si. de Bofsas de

e_
801.41 - 3.2.3.1 - Subvenç6••
SocIais C<$ 250.000.000.00
Art. ZO-"'_ do_ prwstar_•
.. _1jIi. do volor _do no_ de 80

(_lei••.
Art. 4" - Elia lei ..... em vigor na_ de ....

publiclÇlo, revogada. as difPO.lç&t. em

--.Ir*Io.
J........ do SUo 23 de julho de I_
_ v _
_�, _.FinII�.

DECRETO N° 2.736/93
c-do -.çIo' CONGREGAÇAo DOS
PADRES DO SAGRADO CORAÇAo DE JESUS

...........-..
OPREFEITOMlHCIPALDEJMNJUÄDOSUL.
no_..�_ ...... conIoridH.
....._ne leiMunIcipaIn"'.7111113. do23do
julho do 1l1li3:

DlelllTA:
Art. I· - FIoa • CheIo do_ MunIcipal
....ori..do ••brI, .... ..'dII. .........nt.,
_-.çIo'CONGRE�DOS
PADRES DO SAOIIADOCORAÇAo DEJESUS.
no_ do CrS 250.000.000.00 (_ •

CInqfIerU__ do�l ••�
_por_do _
_._..do�""",•

.-
- --"'-1IIUCAÇAo .

0I01.0I421A2.037 - -.çIo •_
�
801.28 - 3.2".1 - Subvanç6e.
_ CrS 250.000.000.00
Alt.ZO-P.a__.� no

"go _. fica parcia_ do •

pr""" varINI _Ix. -cllscrllllinado••
_..�.........-
..... -.10 NIIIIUCAÇJO
011:01472352.041 • c-tIo do __ do
r..
101.41 • 3.2.'.1 - Subv.nç-ae.

.
SocIeIs. CrS 250.0lI0;000.00
,.,ZO.,, ...-_
..........__ NOIIIido_.__ 10
�_ .

.... .. ·_DooNIo__ ..... ne__
-..-....._.. ..�
_.

............. 23 - 1l1li3.
......- -
--- -- ...�

AssisMareiel
Kretzer

Proclamas de Casamento

Advogado - OAB/Se 8643
Alt MoL Deottoro da l"tlllseco, 9'7

Etlificiom,,,,er, .Jola 0'7;" Ce"tro -Fone (04'73) 71-2735
89251-'701- Joroguá tioSul- So"to Catori,,"

Mtugot Adélia Grubbll LelrllUlnn, Oficial de Registro Civil do 10 Distrito
da çomarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa .Catarina, faz saber que
compareceram neste Cartório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a
fim de habilitarem para se casar os seguintes:

.

EDITAL N· 18.905
de 20-7-1993

RUBENS KRAUSE e iWSINEIA RAHN

Ele, brasileiro, solteiro, eletrotécnico, natural de Guaramirim, neste estado,
domiciliado e residente na ma Fritz BarteI, 580, em Vila Baependi, nesta
cidade, filho de Herberto Roberto Krause e Olga Engelmann Krause.
Ela, brasileira, solteira, escriturária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residenteemRiodaLuz II, nesta cidade, filhadeReinorRahn eRenitaHass
Rahn.

\

EDITAL N° 18.906
de 21·7·1993

MARCEWDOSSANIVSBELMONTE e C4RJNA ROCHA

Ele, brasileiro, solteiro, representantecomercial,naturaldePortoAlegre,Rio
Grande do Sul, domiciliado e residente na ma José Emmendoerfer, 1.090,
nesta cidade, filho deEloi Diogo deOliveiraBelmonte eMariaAdelaide dos
Santos Belmonte.

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Joinville, neste estado,
domiciliada e residente na maAntônio Carlos Ferreira, 1.417. nesta cidade,
filha de Dalva Jerusa Rocha.

EDITAL N° 18.907
de 21-7-1993

JOSÉAL11ERESGUCOMOZZIeClARICEINESPAHOLSKI
Ele, brasileiro, solteiro,artesão,natural deCompá, nesteestado, domiciliado
e residente em RibeirãoGrande doNorte, nesta cidade, filho deA1tieres Luiz
Giacomozzi e Laurinda Maria Gramm Giacomozzi.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguâ do Sul, domiciliada e

residente em RibeirãoGrande doNorte, nestacidade, filhade JorgePaholski
e Rosalina Okoinski Paholski.

I,

A Loja de Brinquedos'
e Bicicletas

Rua Domingos da Nova, 154 - Fone 71-3314
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 173 - Fone 71.1244

Jaraguá do Sul - SC

EDITAL N° 18.908
de 21-7-1993

'./ARWELÓIGRÜTZMACHER e ROSEUNEUMANN

Ele, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Jaraguã do Sul, domiciliado e

residenteemRibeirãoGrandedoNorte,nestacidade,fiIhodelvoGrotzmacher
e Adair Franceschi Grützmacher.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente em Ribeirão Grande do Norte, nesta cidade, filha de Alfredo
Neumann e Laura Erdmann NeumalUt.

EDlTAL N° 18.909
de 22-7-1993

DENILSONALEXANDRE lIÄRJNGe ci&çu Jt.1ÉRIKONELL
Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgioo, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente na rua Alberto K1itzke, 175 em Vila Rau, nesta cidade, filho de
Willy Härillg e TerezinhaMalhei.ro Hiring.·
'Ela,brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul, dÓnticiliada e
resiaenlellanaaAlbertoKlitzke. 175.emVdaRau.nestacidade. tilhadelrio
KoneU e Célia MariaKOttell.

� para que chegue ao conhec1mento de·todos, mandei passar Ci)

presenteEdital, que será publicadepc1à,imprénsaeem;Cartório,
onde sera afixado portS (quinZe) dias.

N.WA.
Acabamentos emEstampas L.tda.
Esllllnpa-se qualquer tipo de tecido

Rua Paulo Papp, 211 - lato da ruaRio Branco - centro

Jaraguádo Sul- SC

TRANSPORTE

Jean Beno Schreider Lucht
Médico - CRM 5457 - CPF 561827329-20

GINECOLOGIA E·OBSTETRfCIA
COIUIIIl6rio: AwmidtlMIlL DeodtJro• FOllsectl, 429 - SaM 7

Etlij1cio Florença
Fone: (0473) 72-0395
'9251-701 - Jtu'llglllÍ tio Sul-sc

, ..
� '.

COM CARINHOI'
I

Vlaçlo Canarinho t.tda.

, ,

SANTA.· MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA" LTOA.

PROJETOS,CONSTRUÇÃO,OECORAÇÃO,VE;NOAS OE TERRENOS,CASAS E APARTAMENTOS rua ReinoldoRaui·54t·-Fone: 72 32 82
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Esportivos
Paulo Ricardo Machado

Joguinhos Abertos Regionais
Nesta sexta-feira (307), realiza-se /10 auditório da .,leJ.J,')', às

-

15: OOhs, o Congresso Técnico da fase regional dás Joguinhos
Abertos, com apresença do presidente da CCO, Sr. José Benedito
de Campos e do prefeito municipal Sr. Durval Vasel. Seráfeita a

en/rega das fichas de inscrições e o sorteio dos municípios para
formação dos grupos das diversas modalidades.

Afase regional/este/norte dos JoguinhosAbertos contará com
a participação de 31 municlpios, nas modalidades de voleibol,
futebol de salão, atletismo, basquetebol, handebol, tênis de mesa,
"ténis de campo, xadrez, nos naipes masculino e feminino,
totalizando cerca de 1.300 atletas.
As competições dos Joguinhos Abertos em sua fase ·regional,

acontecerá entre os dias 19 e 25 de agosto, sendo aprogramação
do mesmo divulgada após a realização do Congresso Técnico.

Rápidas
O auxiliar da seleção brasileira de futebol, Zaga/o, perdeu a

compostura na chegada daBolivta; baixouo nivelmesmo. mostran
do todo o desequilíbrio da comissão técnica. Já temgente apostan
do: um outro resultado, a não ser a vitória na Venezuela, adeus à
dupla Parreira/Zagalo.

o Marcüio Dias, através de seu presidente Silvio Sandri,
.entroucomprotestonafederaçãosobreocasoSoaresdoCriciúma,
pretende ganhar no tribunal. Desculpa de mau perde{�or.

O competente prefJarador flsico do Juventus, Ce/so Rezende,
trabalhafirme com o grupo deprofissionais doMoleque Travesso,
afim de deixar o time em ponto de bala para as disputas da Copa
Santa Catarina.

\
Lidemar Comércio de

Madeiré)s ltda
Anexo ao Posto Barricão
Madeiras �pronta entrega.

AlinhamentoetabuadasdiretódoMatoGrosso,daqualidade:
Itaúba - Angelim - Peroba - Grápia - Cerejeira - Cachilhos -

Cedrinho - Guarapeira
Rq_all deNovembro,716-Fone47-1250-Massaranduba-SC

'

Dr. Edson Carlos
Schulz

Vídeo Endoscopia Digestiva (estômago e
intestinos)

Ultrassol1ografia Geral (eeografia) ,

Gastroenterologia t,

Rua Jorgl! Czemietoicz.Bã Fone 72':'1109
Convênio com Ilnimed - Banco do Brasil - CEF -

IPESC
.

FotoS: Jaime de_Borba

, José Araujo, com os manifestantes, aponta a necessidade de se construir umapassarela

Populares querem a construção 'de passarela

M.anifestação
. .

r

para
trânsito na BR 280
cer�u;;a;;:� �.

-----1

soas interrompe-
.

ram o tráfego na
..

'

.

.

,

. ponte' sobre o rio ,

.

Itapocuzinho, na
----.--

divisa, de'
.

Guaramifirn com Jaraguá do Sul, on

tem por volta das 11 horas da manhã.A

manifestação, que durou cerfa de 15

minutos, foi um protesto contra as más

eondições de trânsito na 'ponte, para
ciclistas e pedestres. Os manifestantes
sao moradores das vilas próximas da
BR 280 naquele trecho, e eles querem
que seja construída uma passarela, ao
lado da ponte, para se evitar o perigo,

Empouco tempo começou a seformar um congestionamento naBROmotorista de ônibus JoséAraújo,
46,anos, que faz a linha de Jaraguál
Guaramitim desde 1975, é que teve a

.: idéia de fazer amanifestação, Ele'disse
que por várias vezes assistiu aacidentes
e presenciou cincomortes em todo este

tempo. Segundo Araújo, faz-se neces
sária a construção de uma passarela ao
lado da ponte para que os pedestres e

ciclistas não fiquem à beira do perigo .

/'

A paralização do tráfego, apesar de
rápida, causou um pequeno congestio
namento na rodovia que é muitomovi
mentada. De acordo com osmoradores'

. das imediações, os riscos de acidentes
envolvendo ciclistas émaior durante os
horários em que as pessoas se-dirigém
ao trabalho, nonnilmente del>icicleta,

em função de que a ponte, de 65metros
de extensão, não tem espaço lateral

apropriado para se'trafegar.
Uma das manifestantes teve a filha

de cinco anos internadadurante21 dias
. da Unidade de Terapia Intensiva (VII):
em Bhimenau, alJ,Ós ter sido atropelada'
em cima da ponte, há dois anos.

-.
. CÔM'PRAR NO JJREITHA�PT ,

_

O IVIELH,OR_ IN"E$TIIVI'ENTO�
AO FAZER SUAS COMPRAS NAS LOJAS E SUPERMERCADOS BREITHAUPT,

VOC�ADQUIREQUALIDADESEMPRE, A PREÇOS SUPER ESPECIAIS. VENHA CONFERIR!
.
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