
Fone: 71-0091
Nãofechamospar«

almoço

Segunda-feira

Torneio de

integração
terá início
Página 11

Dólar
Paralelo

Compra(1318) CR$87,OO
Venda(1318). CR$88,OO
Fonte: HF Assessoria

Turismo

COmpm(13/8) CR$84,80
Venda(13/8) CR$86,50

Comercial

Compra(1318) CR$79,82
Venda.(1318) CR$79,83

TR
13n a 13/8 .32,71%
14n a 14/8 .31.89%
URR
2/8 CR$42,79
Poupança
Índicep/13/8 33,3735%
g[§_(julho)
Engenheiros . .cr$I 4.475.207,89
Salário mínimo
Fevereiro..........Cr$1.250.700,OO
Março/Abril. .. Cr$I.709.400,OO
Maio/Junho Cr$3.303.3oo,00
Julho Cr$4.639.8oo,OO
Agosto CR$ 5.534,00

QUANTO VALE
A VIDA?

,."

UNIAO
s

..

U DA
HOSPITAL JARAGUÁ • HOSPITAL S. JOSÉ

-=- <»" <»
. DaJmar

IMPRESSO
AnoLXXV Jaraguá do Sul, 14 de agosto de 1993 CRS 25,00N° 3.778

Previdência

ParaMartins
denúncia é
mentirosa

Na última quarta-feira o

superintendente do INSS em

Santa Catarina, Floriano José
Martins, esteve' em Jaraguá do
Sul para esclarecer as denúncias

publicadas no CORREIO DO
POVO, edição de 7/8. Página 5

Troca-Troca

Programa de
sementes tem

continuidade
Os agricultores inscritos no

programa de troca-troca de se

mentes, emJaraguá doSul, come
çam a receber as sementes sele
cionadas a partir desta segunda
feira(l6). Serãodistribuídos 1.700
sacos de sementes, totalizando
cerca de 85 toneladas. Página 8

Dia 21

Campanha de

Vacinação da

Poliomielite
No próximo dia 21 será reali

zada a campanha de vacinação
contra a poliomielite em Jaraguá
do Sul. A intenção da secretaria
de Saúde do município é vacinar
mais de 9 mil crianças de O a 5

anos de idade. Serão montados 66

postos de vacinação na cidade.

Página 12

1 -

opresidente da Cidasc, Dr Santini, ladeadopelo vice-prefeito deLuisAlves, Érico GuilowNeto (E) e
peloprefeito José BrâzMüller (D).

Carro é cedido em regime de comodato

Luis Alves recebe
veículo da Cidasc
A prefeitu-

�ra de Luis • .

.
e

AI;e� recebeu .. '

r ,
.' ..

naúltima quar-
.

ta-feira à noi-

te, um veículo do governo do

estado para ser utilizado pela
secretaria de Agricultura do mu

nicípio. A entrega foi feita pelo

preside�t� da Ci?asc,(dr. S�ntini,
em reuruao realizada na camara

I

de vereadores, na presença do

prefeito municipal, vice, verea
dores ·e lideranças dos partidos
que integram a União por Santa
Catarina.

O carro, um Parati ano 1985,
faz parte do convênio de

municipalização da agricultura
assinado entre a prefeitura e o

governo do estado. O prefeito,
Bráz Mülle, destacou o cumpri-
,,--

mento do acordo firmado com o

governo do estado, destacando
que este convênio vem sendo res

peitado à risca, ao contrário da

municipalização daeducação que
apresenta vários problemas e

pediu a comissão Pró-futuro de
Luis Alves, formada pelos parti
dos da União, que procure resol
ver estas dificuldades.

Página 3-4 CP Regional
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1 ,Haja ues
rstóna e nossa gente não po e icar só na

saudade". O passado só é importante se o seu tempo foi
bem empregado.

I

prevldência, 110 estado, mas é o 18� ou mais, a

receber um sistema moderno de atendimento aos

aposentados, "razãomaiordaprevidênciasocial' '.
A mão àpalmatória. O combate à sonegação é um

pontoaserconsideradocomo degran� importância
e que vem trazendo resultados concretos para o

sistema previdenciário do país.
Enfim, o superintendente veio e retrucou, várias

vezes a "trresponsabilidade
' da publicação de

uma notícia não verdadeira. Qual? Filas
intermináveis. Outra? Filas intermináveis. A única

que pode se contestar e que foi veementemente
combatida na quarta-feira, durante quase uma hora.

Um fatorfoipositivo. O processo do escândalo
no INSS de Jaraguá do Sul, que diz respeito a um

grande golpe, descobriu-se não estar arquivado e a

imprensa poderá ter acesso. Afinal poderão ser

conhecidos os demais envolvidos e a verdadepoderá
vir à tona.

Certo é que deve dar-se um voto de credibilidade,
pois ofinalumajustificativafoi dada e algo estápara
serfeito. Quando... ? Vamos esperar e acreditar que
isso não seja mais uma protelação, pois! não se

permitirá que seja.
Quanto ao quefoipublicado, não háporque nos

retratarmos, pois a única contestaçãofoi a dasfilas
intermináveis. Quanto ao trabalho dosfuncionários
daprefeitura, a confirmação dafraqueza do serviço
público federal e a dúvida: importantes, mas

limitados, entretanto necessários, ou serão

desnecessários, já não sabemos mais ao certo.

À luz-dosfatos vamos aguardar, mais uma vez.

Na semana passada o CORREIO DO POVO
abordou, de forma crítica, a situação pela qual
passa oposto do INSSem Jaraguá do Sul, que atende
também os muntctptos de Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder. As informações.
publicadas foram baseadas no desabafo de

funcionário que nada tem a perder e que, cansado
de ver as escabrosas aberrações do dia-o-dia de
trabalho, relatou o que ocorria entre as quatro
paredes daquele órgão estatal.

Que o estado é ineficiente para gerir a coisa - e

a causa - pública não é novidade para ninguém. Há
falta de funcionários, a corrupção assola o Brasil
inteiro - o último presidente eleito pelo povo era o

maior de todos os corruptos -, e o desisteresse pelo
selvi,ço público, além do descrédito, é cada vez

maior.

Somando-se estesfatores é, 110mínimo, hipocrisia
afirmar que o povo é bem atendido. Pois bem: o

superintendente do INSS veio a Jaraguá do Sul

responder ao que foi dito - mas ninguém vai saber

quem disse - e mostrar o que estão fazendo. Os
números apresentados aparentemente são

convincentes, mas são números.

Barão de Itapocu

I Confira ahistória]
HÁ 72ANOS

Comarca fez a acusação.
Não tendo os acusados defensor,

foi nomeado o sr. FRITZ VOGEL,

- Em 1921, o Tribunal

Correcional, em sessão de 22-8-21,
deste distrito, julgava os réus
Fernando Hans, Eloy Malheiros e queembrevespalavras pediaaabsol-
Francisco Borba, sob a presidência viçãodosculpados. ReunindooCon-
do juiz ANGELO RUBINI e vogais selho de Sentença, embora os autos

Heleodoro SeverianoBorges, Silvino provassemo crime, foram absolvidos
Piazera e Willy Voigt. Depois de por unanimidade. O dr. Promotor

inquiridas as testemunhas pelo dr. apelava da sentença ao SuperiorTri-
Augusto Cesar Veiga, público da bunal do Estado.

HÁ70ANOS
- Em 1923, a SOCIEDADE DE WILLY BARTEL e MAX

ATIRADORES "JARAGUÁ" inau- BLUMENTHAL,loe2°cavalheiros.
guravaonovo pavilhãode tiro, na rua - Nà palavra de Francisco Fischer
Preso Epitácio Pessoa. Formados em contava a FUNDAÇÃO: 6-3-1906,
frente do pavilhão, fez a saudação o por 20 "huldigen Männern", tendo
sr. ArturMüller e fazendoo histórico como 1 o presidenteOTIOMAYER.
da sociedade.O sr. FranciscoFischer Seguiu-se CARLOESTREICH e até
saudava a sociedade emlíngua ale- 1914, GOTILIEB ENKE, quando
mão O presidente FRITZ BARTEL houve interrupçãopor causadaguer-
abriaaportadeentradapara visitação. ra. Somente em 1921 voltou a funci-
Os bailes tanto no SALÃO onar com LEOPOLDO JANSSEN,
LORENZENcomo noENKE, estive- LEOPOLDO MAHNKE e WILLY
ram muito animados. No concurso BARTEL, todos homens de maior
de tiro ao alvo sagravam-se Guilher- consideração.ÉoqueconstadoCOR-
me (WILHELM WALTER) - (rei). R'EIO DO POVO, ed. 212, de 1923.

HÁ50ANOS
- Em 1943, o CORREIO DO de transporte da Península e obrigar

POVO trazia manchete de primeira o fascismo a pedir a paz.
página na edição de n" 1.173, de

. sábado, 15 de maio de 1943, dando - A notícia acima, da rendição,
contadequerenderam-seincondicio- era conseqüência de o 5° Exército
nalmente as tropas do "Eixo" na Norte-americano, sob o comando do
África do Norte. general Patton, ter-sejuntado com o

- Em irradiação especial para a 8° Exército Britânico, comandado
Itália, a Rádio de Argel advertia o pelo generalMontgomery. Areunião
povo italiano que milhares de bom- destas duas poderosas forças
bardeiros estavam-se preparando constituiam uma tremenda ameaça
para atacar o território italiano, afim para as forças de Rommel que fugia
dedestruirasindústriaseossistemas em direção da Tunísia.

HÁ lOANOS
- Em 1983, no mês de agosto ma Ampliado de Imunização da Or-

realizava-se noscincomunicípios da ganizaçãoMundial daSaúde(OMS).
região a vacinação contra a poliomi
elite - uma das campanhas a nível
mundial encampada pelo ROTARY
INTERNATIONAL, através do Pro
grama da FUNDAÇÃO ROTÁRIA
que, num esforço hercúleo de seus

integrantes dispendiam milhões de
dólares para aquisição de vacinas,
que passou a chamar-se "PÓLIO
PLUS - para Imunizar asCriançasdo
Mundo". em reconhecimentoao fato
de que o controle da poliomie
lite é apenas parte dá batalha para o
melhoramento da saúde infantil, em
franco apoioaos objetivosdo Progra-

De todas as coisas queforam apresentadasficou
a certeza de que a situação vai permanecer diflcil
ainda por muito tempo. A informaüzaçõo, se vier,
chega só em outubro - pode se dar desconto de uns

dias -, e quando estiver operando estaremos aqui
para aplaudir. Funcionários.... só os da prefeitura.
Jaraguá do Sul é o quinto arrecadador da

Matutando

Usando O desconhecimento do consumidor
Egon L. Jagnow

E é neste desconhecimento
ou apatia do consumidor que co
merciantes desonestos lesam o

próprio consumidor e os cofres

públicos.
Sabe-se que a sonegação de

impostos excede a arrecadação.
Os sonegadores alegam que a

tributação é muito alta e

inviabiliza a empresa. Não sei se
é bem assim, pois se for todas
estão sonegandoouvai haverum
quebra-quebra geral de empre
sas. Só sei que não é a sonegação
que vai ser a saída. Cá pramim,
os impostos estão altos, mas que
sem sonegação a empresa não
sobreviva, essa não engulo. É
desculpadecomerciantes incom
petentes, gananciosos, desones
tos e corruptos. E a estes a soci
edade não deve dar cobertura.
Todo consumidor deve exigir
nota ou ticket fiscal.

folha de "pedido" - no qual
sequer constava o nome, carimbo
ou algo que valha da loja - era

documento hábil que asseguraria
a garantia de fábrica do produto.
Será que tenho cara de trouxa ou
burro?

Constatei, também, que o

consumidor em geral, apesar das
campanhas de esclarecimento,
desconhece a real função e valor
da nota fiscal.

Ele não sabe, porexemplo,que
a nota fiscal é o documento que
lhe assegura o direito à qualidade
do produto, contra defeitos de fa
bricação, propaganda enganosa,
máconservação, deterioração, etc.

Igualmente, ignora ou não se

interessa pelo fato da nota fiscal
ser o instrumento de controle do

governo no que diz respeito à

arrecadação de impostos.

Por estes dias saí às compras.
Comprei em diversas lojas desta
cidade. Não vou divulgar o nome
dasmesmas,mesmo queestas não
sejam dignas desta consideração.
De quatro lojas, apenas uma for
neceu, sem ser solicitada, a nota
fiscal. Asoutrasquiseramempur
rar-me uma papeleta em cujo
cabeçalho estava escrito apenas
"pedido".
A pergunta que faço é se, de

fato, apenasvinte e cincopor cen
to das lojas não sonegam impos
tos, ou se fui comprar, justamen
te, naquelas que praticam a

sonegação?
Ademais. ao negar a nota fria e

solicitar nota fiscal, olharam-me
como seestivesse cometendown cri
me e, a contragosto, forneceram-na.

Numa lojachegaram à ousadia
deassegurar-meque uma simples

A nível municipal a vacinação não

passou de um Serviço de Vigilância
Epidemiológica, que nãomencionou
o doador, entretanto apenas a Secre
tariadaSaúde comoagenteexecutor.

12.252 crianças, ou seja, 98,6% da
população-alvo foi vacinada, a sa

ber: CORUPÁ - 1.224 (95,1%);
GUARAMIRIM - 1.703 (99,3%);
JARAGUÁOOSUL-7.l94(99,6%);
MASSARANDUBA --1.590 (98,6)e
SCHROEDER - 541 (92,3%). Gra
ças a esse serviço a terrivelmoléstia
está controlada. CORREIODOPOVO

Fundado em 10 de maio de 1919 - Diretor Geral: Eugênio Victor Schmöckel. Jom. ORT/SC 729, Dir. Empr. nO
20 - Diretor Administrativo: Francisco Alves - Repórter Regional: Marcial Murara - Repórter: Yvonne A. S.
Gonçalves (ORT/SC 219) - Redação,Administração ePublicidade: Av. Mal. Deodoro,122, 1 andar - CEP 89251-
7001 Caixa Postal19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul- Fone (0473) 72-3363, Fax (0473) 71-0091 - Sucursal
Regional Guaramirim: Rua João Butschardt. nO 67 - Fone 73-0608 - Diagração: Jaime de Borba (ORT/SC 32)
- Revisão: Inácio Carreira - Composição: Darlon Decleverson e Adriano Trentini - Arte final: Arialves Laus -

FotolHos: Cesar Junkes.
Impressão: Jornal de Santa Catarina. Asociado à Adjori e Abrajori. Os artigos assinados n:Jo reflete;;' a
oplni:Jo do Jornal. Circula na microrregião da Amvali e em mais 93 cidades do Estado, País e Exterior

Alta Tecnologia
em matérias-primas
para alimentos

FOlle: (Oi73))J-zsr: - Jaraguá do Sui - SC
2 ORREIOD - Jaraguá do Sul, 14 de agosto de 1993
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Dieterfez reivindicações aoministro
Goldlnunn visitou O

rn.utiicipio deCorupá
se����b�er��vações do vice-
prefeito
Dieter.a visita

que o Ministro
dos Transportes, Alberto

Goldmann fez a Corupá, na sexta
feira passada, tem tudo para tra

zer bons resultados para a comu

nidade. As reivindicações da ad

ministraçãomunicipal deCorupá,
dirigidas à autoridade federal, fo
ram as seguintes: a construção da
rotatória namaFranciscoMees, a
ciclovia ao longo do acesso à cida
de, o recapeamento do acesso, ma
Roberto Seidel.

O prefeito Adelino Hauffe e o

vice-prefeito Dietet, pediram ao

ministro que as obras executadas
no município de Corupá fossem
administradas pela própria
municipalidade, afirmando que
assim elas seriam melhor execu-

oflagrante ilustra a recepção doprefeitoAdelinoHauffe, acompa
nhado de sua equipe, aoMinistro Goldmann. já nas dependências
da Prefeitura.

tadas em termos de qualidadé de

serviço e feitas commaior econo

mia, uma vez que a prefeitura
desenvolveria uma fiscalização
contínua e severa, racionalizando
custos e controlando gastos.

Depois das obras prontas, pre
tende a administração de Corupá
construirno acesso, bempróximo
à rotatória, um belo Portal, que
seria ocartão de visitas para quem
se dirigir a Corupá.

Visita de cortesia

Vasel recebeu lideranças do PL
Jaraguá do Sul - o líder do

governo e deputado do PL na

Assembléia Legislativa, Antônio
Ceron, e o presidente do partido,
Honorato Tomelin, acompanhados
da cúpula partidária de Jaraguá do
Sul, estiveram emvisita de cortesia
aoprefeitoDurval Vasel, naúltima
sexta-feira (6).

Tanto o deputado quanto o

presidente da sigla confirmaram o
;

apoio e a disposição de
continuarem prestigiando a

"Aliança para uma Nova Jaraguá",
.

composição formada para eleger o
.

atual prefeito em 1992.

o deputado Ceron colocou-se
à disposição para atender, na
Assembléia, aos pedidos de

.
interesso de Jaraguá do SuL

Segundo o presidente
Honorato Tomelin, o Partido

Vasel recebeu Honorato Tomelin (e), Antonio Ceron [d} e demals

lideranças do PL

Liberal deseja, em troca, apenas o "União.por Santa Catarina", em

"direitodeparticipardasdecisões'', nível estadual,
-

mantendo-se na

mas "sem a exigência de cargos". linha de apoio incondicional ao

Para Tomelin, o PL integra a governo estaduaL

QuaI1idade'Tdtaré"
·Apr6�eitame�to [Máximo
.de Recursos Humanos
AdequadeseeAla--Melher
Tecnologia Disponf

Zonta
INFORMA...

Afonso Stoeberl; ganhador e Sérgio Zonta, presidente do

Grupo ZONTA "

O ganhador da 2° casa do Zonta foi o sr. AFONSO
STOEBERL, residente em RIO NEGRINHO-Se.
O cupom contemplado foi o nO 78.986.
Parabéns aoSr. AFONSO, e lembrem-se: continuem
comprando no ZONTAi porque sua casa está no

ZONTA.
.

Loteria Federal extração 7/8/93, 18 horas
11.087
69.768
72.939 - Cupom contemplado -78.986
62.968
14.616

....... :", .

..........
", ..

Agora 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.

SAIA DO TRADICIONAL
VENHA PARA A WIZARD

• Método moderno e arrojado como você.
J • Turmas reduzidas

ambiente descontraído e positivo.
• Atividades culturais.
• Laboratório de audio e vídeo.
• Intercâmbio cultural com a "Wizard

International" na Califórnia.

Jlfl
'WIZARD

Rua Preso Epitácio Pessoa, 820

Fone 72-3407

R. Henrique Sohn, 33
(ao lado do Döering)
Fone (0473) 71·4311
Jaraguá do sul- SC

3Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JUIZ DE 'DfR;t!1",(-)_ DA. Ja
VARA DA COMARCA DE

.IARA(iUADOSU/.
EDITAL DE CITAÇÃO DE

ARRESTO
O 1)()l:T()R \I:\RCIO RE:--:Ê
ROCHA. JUIZ SUBSTITUTO E�I

EXERCíCIO ;-.;,\ I" V:\R:\ DA

COi\I.�RCA DE JARAGUA DO

SUL. ESTADO DE SANTA

CATARINA; NA FORl'vlA DA LEI,
ETC.
FAl. SABER a todos quanto o

presente edital virem ou dele

conhecimento tiverem que se

processa neste Juízo e Cartório da Ia

Vara Cível. os autos da Ação de

EXECUÇÃO n" 14.202192 em que

EXEQUENTE FÁBRICA DE

MÓVEIS BOGO LTOA. e

EXECUTADO UNI LOJAS

'MÓVEIS E

ELETRODOMÉSTICOS LTOA.,

pessoa Jurídica de Direito privado,
estabelecida à Av. Mal. Deodoro da

Fonseca n° 1.067, Jaraguá do Sul -

SC, sendo que seu representante le

gal, Sr. Nelson Boaventura Neto,
tendo sido diligenciado por três (3)
vezes pelo senhor Oficial de Justiça,
com dia e hora marcada. não foi

encontrado para citá-lo da Penhora

efetuada nos autos supra,. E como o

Representante legal da Requerida
não foi encontrado para a citação,
mandou o MM. Juiz de Direito, com

. base no,art. 654 do CPC, expedir o
presente edital de citação de Arresto,
'devetldo o requerido. observar o que
diz o art. 652 do CPC. E para que

chegue ao conhecimento de todos e

em .Especial do Representante Le

gal da Requerida UNI LOJAS

MÓVEI)S
_ .

E

ELETRODOMESTICOS LIDA. e

ninguém no futuro possa alegar
ignorância, foi expedido o presente
edital, que será publicado na forma

da Lei e afixado no átrio do FOTUm.

Dadoe passadonestacidadedeJaraguá
do Sul, aos Dezesseis dias do mês de
JuDIO de 1993. Eu, Escrivã Judicial,
o subscrevi.

MARCIORENÊROCHA
Juiz Subst. e. e-na r Vara

ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS - ARSEPUM

EDITAL
Nos termos do estatuto, ficam
convocados por este edital
todos os funcionários
associados da ARSEPUM -

. Associação dos Servidores
Públicos Municipais de
Jaraguá do Sul, para a eleição
da Nova Diretoria, que será
realizada nodia 3 de setembro
de 1993 com início às 8
horas e encerramento às 17

horas, na Prefeitura, Escolas,
Postos de Saúde e Creches
Municipais

4

Estreitamentode relações,
Gumzpromoveu
encontro com

os produtores
Visando o

estreitamento
das relações
entre empresa e

seu s

fomecedores, a

\
LaticíniosGumz Irmãos, de Jaraguá
do Sul, promoveu ontem um

encontro em sua sede com um

g111pO de produtores de leite do

município de Massaranduba.

visitantes assistiram a uma seção
de vídeo, sendoexibidos três filmes
de cunho instrutivo: "Técnicas de

Ordenha", "Leite Ácido" c

"Melhoria de Qualidade".
O� visitantes, ao meio-dia,

participaram de um almoço, na

própria fábrica, ocorrendo às 14
horas ° encerramento da visita,
regressando ° grupo para
Massaranduba.

Vilmar Inácio Abelino, técnico
agrícola da Epagri e Carmelino

Dolsan, diretor do Departamento
Municipal de Agricultura, da
Prefeitura deMassaranduba, foram
os organizadores desta visita feita

pelos agricultores.

Lídernar Comércio de

Madeiras- Ltda
Anexo ao Posto Barricão
Madeiras a pronta entrega.

Alinhamcntoc tabuadas dirctodoMatoGrosso,daqualidade:
Itaúba - Angelim - Peroba - Grápia - Cerejeira - Cachilhos -

Cedrinho - Guarupcira
Rua 11 deNovembro,716- Fone·H-t2S0-Massaranduha-SC
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Rua lIde Novembro, 569 - Fone (0473) 79-1344
Massaranduba - se

Os agricultores partiram de
Massaranduba logo pela manhã e

uma hora" depois eram recebidos

pelos técnicos da GI:ImZ Irmãos,
iniciando-se em seguida uma visita
às instalações da firma. Depois, os

SUPERMERCADOVITÓRIA
Comunica

Foi furtado ummalote de caixa do Supermercado Vitória, contendo
cheques e tiquets de caixa, sendo que A MAIORIA dos cheques
são nominais ao Supermercado, apenas dois çheques que não
estavam nominais ao Supermercado segundo responsável pelo
caixa. Um dos cheques que não estava nominal era o cheque da
conta de Manoel Hilário Veiga, conta nO 11833-8 da agência do
BancodoBrasil nO 30 120, na BaITadoRioCêrro. Ooutrochequeera
do cliente Hélio de Borba. Era o que tinha a registrar.

LAERTE CUNHA
Gerente

Pneuspara tratores, tobattas,
caminhões e automóveis.

Venha testar
oSCIntana

·e a sua sorte./
.

SENS Tratores e

Implementos Ltda.

i Faça um test-drive e concorra a "m Santana O km. i
i Provavelmenle você ja deve ter E. se Ioo::ê pensa que tesrar a sua sone mente todos os dados e o deposita na I,'IIi feito muitos é compIicadQ, nIJo é, Basta ter wna. Automaticamente ..cx:ê e:st:lri con-

tesàJs na WiI. .....GllAUZ:m um carro de qualquer 'correndo a-en Santana O km. ,

" Mas�_ TEST.DRIV !II mar�. ir � seu Con- que tal? Vá testar o Santana ?V a !
você já fez?' �, cessionário com a sua Quantum e a sua sorte nos Concessioná· i

EstaéasuaÕportunidadedecõnhe-' Carteira Nacional de Habilita- rios\tllcsv.egen.Se\OCêperderestachan-,� CO< todas as quaidados do Santana. çOQ • pronto: �.wcê � pode ,.,.. o ce não d9a depois que nâo é uma pes- j5 :.���=:= :m�tu�:n �=�a: soa:;: .

gia \t)bwagen ofetece. E ainda concorrer cebe um cupom, responde ti pergunta f'á.ijil
8 ..." SantéN: Z6rinhQ. só pani ..ocê. que consta no Wrsq, pn:!E!f'lChe ccreta- L:I!J Rede Autorizada

ReservasparaAniversários, 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 - se

Massaranduba

Auto

Peças
,;

Revendedor
Yammar

Rua 11 deNovembre, 716 -Fone79-1277
Masaranduba-SC ..

._._-- -_--- "_"';-._-' -,--
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ColunaRotário I Visita objetivou esclarecer as denúncias
,,____----- Superintendência do

INSS veio a Jaraguá

Rotatívidade na chefia do posto.

',,' .'
(

Alémdainformatizaçãodoposto ' manter o ,ate��to ao público,' qúé é um problema que ocorre em
do INSS, o superintendente," São pessoas compreensíveis .e várias regiões do estado. "Não

,

Floriano JoséMartins afirmou que queexecutammuitobemasfunções:" temos funcionärios suficientes e o

o recadastrament?" ,dos ,que' lhes são atribuídas, porém é, último' concurso, .que seria
aposentados vai possibilitar a um trabalho ,limitado, poismuitos,' reaiizadoem I986,nãote\Tenenhum
.remessa de correspondência 'serviços eles, não podem, fazer, .inscrito. Por isso' procuramos
diretamente à c,a,�,do beneficiário porque é preciso a assínatura e pessoas que desejem se transferir

,

evttando que eletenha dê sedirigir, 'isso só sendo funcionário'da pata os IQClÍis ef!l que há falta dé
ao postopara buscar inf�a�es,: : pr�vidênCia�'::dê�laröU ele. '.

. ,triate,riaI humano, mas um dos
,". .,

,:
'. , principais problemas que eles.

Martins.admitiuque arualmente Em ie�açãó'�ofato deque tem, .enâentamécproblemadernoredia
.a previdência precisa dos �ete havido uma- mtatividade múito :

'

e também há: os casos �' não sé '

funcioaärtös cedid�s pela' , gtânde dechefes do posto d�ÚNSS
. �abituarem clfS'"IlQVaS cidades";' .' ,

, pfefei�a Iilç Jaraguá do Sul para -de járaguá do Sul, Martins disse explicou.
'

,

I ..

s.ortegf;lçtlo re�tradâ na r.egiãQ.

•

•

i .�
•. '. : . .'

.
.

-.
.

"

Quanto à. questão de que a como,o .de outros municípios que beneficios emjulho 'superou aCR$ .,

Previdênciaestejàqaérendocobmr 'cederam i'funciQllários." \'à ' 97inilhões.
" _•••,., �'.:�·O; W �,''''','','L_." '

\ ;arugueI.daprefeitlJfapelatlb'iização p���iJbiâ; está �do feito um ,. '

\ I,: .

.'

__ -<.C/.... .......�.... ... dO prédio' do INSS 'd�'�m:aguá d� estudo que 'Será' enclmnnhádo ao ' Ele informou <!J.ue <Je fevereiro a: ' ;,' ,

'rr. .r: '

� rI.
.

de"l _.J__ l
.

;'_" ,'I.;;
"

a#.J. ' Stil - onde i;�nbiõna o PAM (posto. ��sténó � ,

, .esclareceu �lé'.
"

,J,u�� deste ano I 02 ��p'l�esas da
.I6uuS OS, ,,'teOS Q'fICTIe:i.'.fIS��a-f� ���tl de, �te�di�ento Mé�ico)" ..

,
,', ,

,

'" �' regUlO procUFarartJ. Q P?�to para
, no tanÚHJr.'·· ,

",' )' "municjpapz,ad9 ,J' '/'�'O ',Flo�i�qapresentouoranddng' pru'cdaraçlívidaeólhilprévi:dência,
'$áIJqJQ$ diVersos iifoJs��ratos. .

'r· :,l �i: '�uperiJatetideIlt�:��, :quç, �at��' ?<>��)joS:tös 9�; mai�s an:�a�am�o O qJie:,:ep�e�efita�to�àlde G��, ,;". i.'
R A' '·êI" .. J'éTh 'od R"be' (Iad'd' ,sede�adeteriim'l.açaodpmun�,',e�tado.JaraguadoSule05 maIOr 213mllhoç!;,Ateomespassado""ua""raquarl ,rua OS e orQ I Iro ao o o '

A"' B'
,

, '

'

ä
"

'cl d
' \

Lt (54) 'd h
" " ,

"

, ">.'

Co(égioHolandoM.Gon,çal,;es),lthadaFigu'ira.
'

"
nt01110 fito" qlle .to as !lS· ',"an'eca !l or ç,0J1.1.;, Vo o total. ,avla,�eoncamente,4milempte5as.,·

'. agências c�brtmi das.pI'el'eituras,
"

Em junho awrecadação foi deCR$ que .estão com'as contIibuições em ..d

,.; &.:!;; ;;;;;jjj ---iiiiiiiiiijii;_;;;;;;ijj..;;;;:;;;;;;;;:_;;;;:;;iiõiiiii.:J "M,as.ilo�caso:deJaraguá do Sql, 159 ..632.000;00 e o repasse de atraso na 'região.

Afoto que estampamos acima é um instante da transferência
docargo deGovernadordoD-4650doRI, entreos companheiros
RuyCardozo (RCdeJoinville) eHélioFreitas (ReFlorianópolis
- Estreito),

- Sob agovemadoriado Camp".Hélio � do entusiasmo que reina
no distrtto e do lema do presidente de RI - Robert R. Barth,
realizou-se na reunião d� Rotary Club Jaraguá do S�/, �m 1Ô -

8 -93 uma interessante sessão de trabalho a cargo daAvenida de
Serviços Intemoctonais (vide ed. 3. 772,p, l O/l I, de 44 -'7.,:, 93)'
visando um intercâmbio histôríco-culturot entre este clu/ie e os
clubes rotários de D-2170 - NAMUR, NAMUR-CITADELLE e

NAMUR-CONFLUENT, de cuja cidade é originário ofundador
de JARAGUÁ DO SUL. Embora já com 'um pequeno Úlíci� de

contatos. nesse sentido, compareceram-à reunião e' ali foram
homenageadososr. GERALDOWERNINGlfAUS, um dosfunda
dores da empresa WEG, DIETER WERNINGHAUS,- diretor

, técnico da WEG EUROPE S.A., estabelecida na 'Chausée de '

Namur, naBélgica. o sr. Ingo Seil, diretor de vendas da empresa
citada e, ainda o sr. EGON L. JAGNOW.'Encarregado do

'Arquivo.HistôrtcoMuniclpä! 'iJe Jar"guá do Sul.
.:

"

,

", Com f.l'atuaçõo dasmencionadosjovens direto�s'da e;npre�a
},.araguaense com base na Bélgicaparo aEuropç,�t;leyeriIjtores-

'

cer um interessante intercâmbio das rotarianos dos dois 'distri- ,
,

I .'
_

.

.', � .:.- .
.

'"
-

� ., l •

tas, apossivelcriação de cidades-irmãs e apO$.leriorppro�ima� ,

flIop�lítico-a�inistratiVd dasmúniçipalidudes entre 'N-4MUR
. " e J�GUÁ,DO SUL. Foi urna reuniõo reolmenieproveitosa.-, 1.: ,". .

.' ".'
"

,"_.

Jaraguá do pnoriza atender inicialmente os

Sul- Na última postos com maior número de

qua r t a - fe i ra beneficios, que é o caso deBrusque
(11) o que possui 13.545, em uma região
Superintendente que engloba 8 municípios,
do INSS em Santa Catarina, enquanto que em Jaraguá do Sul,
Floriano José Martins, esteve em possui 11,238, em 4 municípios.
Jaraguá do Sul para um encontro "Por isso a agência daqui ainda
com a imprensa local, motivado não foi informatizada, mas isso
pela reportagem publicada no deve ocorrer até o dia 30 de
CORREIO DO POVO, edição de setembro, pois inclusive a reforma
sábado, 7/8, que trazia denúncias que foi feita recentemente já
do mau serviço prestado pelo adequou o prédio a receber os

órgão na cidade. Martins negou, equipamentos necessários",
que o trabalho estivesse sendo declarou.
mau feito e deu números sobre o

fluxo de serviço no .órgão. Ele '�Quando' o sistema for

também explicou porque o posto ' instalado a agência de .Jaraguá do
de .Jaraguá do Sul não foi Sulestarádiretamente ligadaâcen
informatizado, ao contrário do que tral da Dataprev no Rio de 'Janeiro
aconteceu com o posto da cidade e a agilização nos serviços será
de Brusque.

'

muito ,grande, contribuindo .para
De acordo com (;)' umamelhor prestação 'de-serviços

, Superintendente, a Prev.i.4ê�cia aos ben.eficÍlldosda,previdçnêia;,',
,

-. ,

destacou Martins.
O superintendente também

disse que não existe nenhum

processo de aposentadoria no

chamado "buraco negro", que são

as aposentadorias concedidas no

período de outubro de 88 a março
de 90, 'e que não estavam em

conformidade com a nova

legislação. "Neste caso haviam
987 processos que já foram todos

resolvidos, não havendo nenhuma

pendência, Hoje nós, atendemos
na região uma demanda de 90

processos de aposentadoria que
ingressam semanalmente e temos

apenas um represamento de 246'
urbanas e 120 rurais, que esperam
para. ser repassados e deste total

temos apenas 57 que estão acima
de 45 dias, que é � prazo máximo
que temos para encaminhar' o

'
,

processo", Informou ele.
, '

,

, ,

, ,

RfSrIlURft'DTf
.'

GRfDllrl['·,"·r�!!!!I � li Ir _� I � � � � � !J .�, _I � � !!!!I II) �!!!!I,
':)�J.,·;!!ME�..eR�K)p D: ,�'RA 'f;��·SEMA,.,iA'" �.. ::'�-'

.

Quartas no: jantar - 'C'aldo' de ê ascudö',"
'Sextas no Jànt��r -. ,Galeto ao Prjmocanto

,

I '

Sábados no almoço - Fei·oada

_'

NÃO DEIXE
" ,

PARA DEPOIS"
,.

'VA E CONFIRA
, A

V Q;C E VA I

GOSTAR
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



arma oes

Av. M�1. Deodoro, 819 � Fone (0473} 71.-8724 -JS __

CLUBEDASMÃES
efetuou passeio

turístico peloMato
Grosso, Pantanal,

Bolívia, Paraguai e
Termas de Jurema. O

feliz grupo emfotos
descontraídas, com-os
desejos de bom passeio
efeliz regresso expres

sospor Traudl
Volkmann epelo

CORREIODO POVO.

OQUE
VOCÊ
QUER

E0Q.U�
VOCEE.

. Diariamente: taças
elaboradas, sorvete quente,
tortas de sorvete, bombons de
sorvete.
Aceitamos encomendas

,

Escola de Artes
SCHWANKE.

PINTURAEM
CONTRAPONTO

Curso ministradopelo
artista plástico

RUBENS DESTROEM,
de

24 a 26 de agosto, no
SESlem

Jaraguá do Sul. Infor
mações pelosfones 72

0098e 721215.

BUFFET
Terças e quintas -,

Chá, café, chocolate quente
Quartas e sextas

Queijo cóm vinho (quentão)
A partir das 15h.

.K�
Vestindo você de corpo inteiro.

Getúlio Vargas, 55

6
! •
! - IA

Aconteceu em Jaraguá do Sul o
concursoLookFace, estadual. sen
do escolhido o representante.Jâllc
PErRI. que deveparticipar nasfi
nais eil/ outras cidades. Eil/ breve
Petri. hoje ummodeloprofissional.
deve aparecer eil/ capas de revis

tas. em contrato COII/ a Editora
Abril. Parabéns.
The Look OfThe Year: Somente
dois belos representantes, dos con
correntes das cidades vizinhas, e
foram escolhidos para Jaraguú
JAIR PETRI e LUCIANA

CHANBER, atualGarotaDivina,
que devem participar do Concur
soFinalemCuritiba. Serâpromo
"idopelaAgênciaElite. BoaSorte
/lOS nossas representantes.
Dia 21., Concurso Garota

'Schopping Club. prometendo UII/

desfile totalmenie diferente. com

belíssimas candidatas. Não per
cam ...

Provâvelaindaparaomês deagos
to a Grande Gincana Estudantil.
Como premiação: ]OLugar, CRS
50.000,00; 2° Lugar, CRS

30.000,00; 3° Lugar, CRS

20.000,00, além demuitos brindes

queserão sorteados entre osparti
cipantes. Incrições pelo Fone 71
5753. Breve maiores detalhes pe
las Rádios da City.

I

Moia Cabelereiro
Fone 71-5753

L

. J

VARIG

amplia seu horário
de

atendimento:
das 8 às 18 "oras

ininterruptamente...

VARIG
.

onde seu tempo e

dinheiro
valem mais...

II

repoc�L!:modas
o melhor prá voei. . ..

Ligada do seu jeiJo
Marechal; 491 - defronte o

Coi. São Luis

CORREIOD VO - Jaraguá do Sul, 14 de agosto 'de 1993
� t_" ... �_,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CP Classificados
- Suvrimentos vara InFormática

� �

- Máquinas e.Móveispara Escritório
- Rebobinagem de fitas impressorasp/micro

- Assistência técnicap/máquinas de
escrever, celcuter; relógios, tex, copiadores,

etiquetedores, cadeiras, arquivos, etc.

.------------------- r···-······_········-.
: ®<DIEMfQ-f� : �Farmácia� : SUL MOTOS :
: Com. -e Assit. de Máquinas para Esc�itório Ltda: • r I I

I FILIZOLA:BalançaEletrônica,CortadordeFnós,Etc ..
· I:

.

Suely :. Tudo para Motos •

I ,DISMAC:Fax,RegistradorasEletrônicas,Calculadoras,Etc. I·
• I Honda Yamaha Agrale I

SHARPFACIT:CalculadoraseMáquinasdeEscrever : Aberto das 8 às 21 horas : I .

- -

II J' ,I I l ,I á'" I O melhorpreço comendaeasslsténciatécnica âeca eil aaorasem qutnasaeescrever '. Sábado até as 18 horas • I II Gol o.. - oI B I F I • • Colocação gratuitaranae rromoçao ae atanças e rax
• Fone 72-0170 • I II Rua Erwlno Menegotti, 1631 - Fonel Fax (04,73) 714535 I • Rua: João Piccoli - 44

I Jaraguá do Sul- SC I : Av. Mal Deodoro, 852 • I, Tel: 72-72-1504 I
10 ---_ _------_ •••••••••••••••• '.: '••••• 1111!11 ..

I ' T�R.R��OS.ÉIMº\lgIS HI
TERRENO
Vende-se em Três rios do Norte e

casa 7x19. Tratar 72-2794.

TERRENO
Vende-se, 14x16. Tratar72-1537.

PROCURO
Procuro casa para alugár 7 ou 8

peças. T-Fatar 71-4933com Isaias.

CASA
, Procuro casa para alugar. Tratar 71-
6443.

CASA DE ALV. TER. 600M2
Vende-se no Morro Boa Vista antes
escola Adelino Franzner, falar com

_ Dna. Alma KrOger.
CASA

Compra-se bem localizada alv. Tra
tar R. Major Júlio Ferreira 120, próx.
'salao Lider.

TERRENO
Vende-se em Schroeder I. Tratar
Bar do Nilo com Martin

XLX350
Vende-se ano 87. Tratar. 71-1724.

TERRENO
Vende-se no Rio Molha 300m!. da
Gruta com 15x28. Tratar 76-1813.

ALUGA-SE
Sala comercial ruaAlberto Schneider.
Tratar 76--1132 .

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

TERRENO
Vende-se de 15x30 pr6x. a faculda
de - 180 mil - 72-2931.

r••• •.••••• 'I'r.!!!!i!!!!!!!i!!!��������!!!!i!!!!!!!i!!!!!!!i!!!�!!!!i!!!!!!!i!!!!l!ffi
'PeI'Slanas •

,I BARRABAXO I
I Vendas ereformas de: I

II Persianas vert. em tecido e II p rtí
�

do consö
.

dalumínio. PersianasHoriz. à IClpe O onsorcrc e

I AlunWüo50,35,25e16 I Kadett SL e Monza SL/E
I mm. e esteirinhas I - -

I I Assembléia de Distribuição Dia 16/08/93.Com Orçamento sem compromisso -

I Venhanosvisitar I Representante pl Jaraguá e Região:
I R1Ia:JoãoPicolli,44-Centro I (0473) 72 2502
: ����;;����� : I�����������-��-����--�,�-��
.' '.. TERRENO CASA DE ALVENARIA
-•••••••• Vende-se ter. de 15x33 na figueira Vende-se semi-acabada. Tratar na

por 300 mil aceita carro 71-0405 Rua Angelo Rubini. Barra do Rio
.---------..

.

-

.

"" • Cêrro - 72-0157.
I Tonet Imoveis I LOTES

I ' Compra - Vende - Aluga e I Vende-se 2 lotes de 545m2 por 450

I Administra: I
mil e um lote na praia de Ubatuba a

Fazendas, chácaras, sitios, lotes, 700 metros do mar por 35 mil - 72-

I ,_ I 1581.
casas, e.c. _

I Temos: Telefones para venda I VENDE-SE

I
Oll ahlguel I Terreno na Figueira 12x30 - �O mil

Rua Rodolfo Schmidt, 114 _ 71-2642 com Elvo,
I (prõx. Portal) - Fone 79-1p9 I
'I Massaranduba - SC

CASA
Vende-se de 9x12 para tirar do lOcai
- 60 mil-71-7314.

COMPRA-SE
Casa para tirar do local - até 25 mil -

72-1204 com Cidonia.

PASTELARIA
Vende-se completa - Tratar na Ma

rechal Deodoro 615.

BIJOUTERIAS,
PRESENTES E

ROUPAS

COMPRA-SE
Casa até 500 mil reais - Tratar a rua

Eugênio Nicollini 35 de manha.

TERRENO

Vende-se,de886m2,por7.300d6Ia
res - no Água verde - 72-3595 com

Udia.

CHÁCARA
Vende-se 80mil m2• Tratar rua Ana

Zacko, 535 ou 71-3724.

TERRENO
Vende-se no Chico de Paula com

casa ou troco. Tratar na rua Joäo
Doubrawa, 493.

RESIDÊNCIA RENA$CENÇA
Vila Rau, vende-se lote ou permuta,
por lote na praia de Armação, Tratar
na rua Tomaz F. deQoes, 414. Nova
Brasflia.

TERRENO
Vende-se de 10.90m2 - 450 mil no

Jaraguá Esquerdo - 72-1581 com

Noelei. APARTAMENTO
Vende-se ou troca-se por casa, situ
ado no condomlnio res. Amizade,
(com salão de festal churrasceria/,
playground, quadra de esportes
polivalente/ com int�rfone e portão
eletrônico). Valor US$ 9.000 (nego
cia-se a diferença) Contatopelo fone:
71-3464.

TERRENO
Vende-se de 430m2 com meia água
na Vila lenzi - 72- 2634 com Andreia

CHÁCARA
Vende-se80.000m2NaruaAnaZaco,
535 pelo fone: 71-3724, com Zellsio
Pereira.

.Clínica Fortkamp
Dr. Josoé Fortkamp Júnior

Oftalmologista

Cirurgia de catarata cl implante de lente intra-ocular; cirurgia de estrabismo; cirurgia de glaucoma, oftalmologia'
pediátrico; todos os tipos de lentes de contato, Atende à emergências e traumatismoe.

Av. Mal. Deodoro, 429, sala 9, Ed. Florença, térreo - Fone 71-2922 (comercial) e 71-1164 (residencial)

2 - JCORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 14 de agosto de 19'3
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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çp Classificados �

DIVERSOS

MOÇA
Moça oferece-se para trabalhar
de babá ou empregada (per
noitar), tem experiência com

crianças. Tratar na Rua 25 de

Julho, Vila Nova, lateral
Constâncio Feder Ronchi, 89.

PRECISA-SE
De vendedor que tenha carro,

(utilitário), para atuar no ramo

de alimentos, favor marcar

contato pessoal pelo fone: 71-
8.124 com Julmir (Sorvetão).

LOTO -SENA
Vendo esquemas para fechar
o terno, quadra, quina, sena.
Tratar com Ronaldo pelo fone:
72-0207.

CAIXA AMPLIFICADA

Compro, de boa potência para
guitarra. Tratar 72-2549. Com
Gian.

.

VESTIDO DE PRENDA
Vende-se: preço negociável.
Contato pelo fone: 71�4Q4.
CAVACO ,. \ ' -.

Vende-se. Tratar71-9Ó53éc,m:
Beto (Vários).
JATO DE AREIA
Vende-se completo - com to

dos os acessórios - 100 mil
reais - (0474) 26-1073) com

, Bernardo.

RESTAURANTE E

UNcIíO,NETE TiAGo [TdA
Aceita-se reserva parafestas, casamentos, aniversários e outros.

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

/'

p--------------------.

I
.�t\ CIRCUITO SUL Surf Wear I.

I � I
I &= I
I

O Espírito tio Surf I
I

em seu Corpo .1
I SURFWEAR I
I RuaExp.AntõnioCarlos Ferreira,22 -s'ala3-Fone�0473) 72-1340.1
I JaraguãdoSul-SC I
.-------------------_.

CASINHA DE BONECAS
Vende-se. Tratar71-5824 com

, Luzia.

.ALUGA-SE
" 3 peças na Vila Lenzl �6 r41if'
; reais alugl:Jel --' 71�5ô43 cefn
'Filomena.

'

3 MESAS DE CENTRO
Vende-se mais 2 abajures de
sala - tudo 7 mil - 72-01Q3 CI
Sille.

.
.

.

r��················-·,• <

•• B R}N QUE DOS.
• .

-'
.

O Mundo da ALEGRIA
•

: .

Com Crediário Próprio: Tudo em até 3pagamentos :Super ofertas com preços especiais -

•• LilaBrinquedos emfrente a IgrjaMatriz e também I
-Centro ComercialNM •

• Rua'MarechalDeodoro, 601 '.
I Fone: 72-2689 ,

•
•..........._....._.�

p•••••••••••••••••_••
I (�l'Sl' I)()S (�()I..(�II()I�S I� I

: ESPUMAS :
• Colchões - Espumas - Travesseiros - Colchões •
I Sob Medida - Cama Solteiro - Beliche •
• TUDO PELO MELHOR PREÇO DA •
• .CIDADE •
• Rua João Picolli, 174 - Fone: (0473) 72-1250 •
I. Jaraguâ do Sul - SC I
� __ _.._.�

SÓJORNAIS
AssinatUras dos seguintes.

jornais:
Folha de São Paulo

.

Estado de São Paulo

F:olh�--.Mer:çarntit ,;;
': Diário'Catãriíiénse'
Jornal de SantaCatarina, •

:Assinaturas/AriÖncios"
.'

Fone 72-0887.

BERÇO
Compra-se com gavetas - 72-
,3295 com Ruthi (na Terça e

Sexta-feira ).

MÁQUINA DE COSTURA
Phower. Tratar74-1215 ramal
21 com Rosa.

FORNO MICROONDAS
Vende-se. marcaCônsul gran
de - Semi-novo - 71-9243com
·Elite.

ALUGA-SE

Aluga-se vestidos de noiva e roupas
para testemunhas - TratarRuaMajor
JúlioFerreira?28Vilã Lalau 72-11 02.

AR CONDICIONADO
Vende-se 10 mil BTU's - 71-
.3724.

rv sss
. Compra-se até 4 mil reais -

Tratar na rua Joinville no bar'
defronte aMetalúrgica Leitzke.

.

Vende-se máquina de costura
reta Singer - 4 mil reais -

Procópio Gomes 1323 na par
te da manhã com Eliane .

Barra Sul
Imóveis Ltda

Vende

Chácara cl 60.00Om', na Barra do Rio Cêrro, próximo Botafogo
Terreno cl 396m', Lateral da rua Walter Marquardt _

Terreno cl 479,25m' todo murado, lateral da rua Padre Aluísio � Barra do Rio Cêrro
Terreno c. 878m', na rua.Padre Aluísio
Terreno c. 546,6Om'. rua Padre Aluísio esquina Feliciano Bortolini
Terreno cl 814m', rua Padre Aluísio .
Terreno cl 376,08m', rua Frida Piske Kruger - Barra do Rio Cêrro
Terreno cl 367, som' Residencial D. Juliana - Barra do Rio Cêrro
Terreno c/9OOm' - rua Horácio Rubíni - Barra do Rio Cêrro
Terreno cl 29.POüm', Barra do Rio Cêrro - Fundos ao Noviciado
Terreno cl 578m', Tifa da MOS<:a - narra do Rio Cêrro
Casa de alvenaria cl 110m', 3qtos., 1 suíte, sal, coz., 2 bwc's mais 4Om' com área de lazer cl

', churrasqueira, terreno cl 465m', todo murado e ajardinado.
Casa de alvenaria· c/ 8Om', 1 suíte, sala, cozo 2 bwc's, terreno cl 360m' lateral da Estrada

. Garibaldi.
Casa de alvenaria cl 7Om', 3 quartos, sala, copa coz., bwc, despensa e terreno cl .1.36Om' - rua

Ângelo Rubini - narra do Rio Cêrro
Casa de alvenaria - cl 70tJt', 2 qtos, sala, coz., bwc, despensa térreo cl 352m', lateral R. Pastor
Schneider - Barra do Rio Cêrro
Casa de alvenaria�I 4401', 2qtos, sala, coz, bwc, terreno, cl 564, 20m' Loteamento Rosá - Barra
do Rio Cêrro,
Casa de Alvenaria cl 260m', 3 qtos, 2 salas, coz, escritório, 2bwc's, lavanderia, despensa, 2
garagens, churrasqueira cl área de lazer, terreno c/64Om', todo murado e ajardinado -R. Erwino
Menegotti.
Casa de alvenaria cl 161m', 4 qtos., 2 salas, 2bwc's cozinha, lavanderia, garagem, terreno cl
625m', todo murado - rua Walter Marquardt
Sobrado no centro com dois pavimentos, edificado cl 51Om', sendo 34 de área pl fábrica de

confecções com todo equipamento indl. e mais apto. no 2· piso cl 146m',4 qtos., sala, copa,
cozinha e lavanderia, despensa, terraço, annário imbutido, terreno cll.036m', todo murado e

. àjllfilin:ad9�; .;; •• _ :, -' c
�

.

"

� j
>C�a de id�ena'riâ, cí 116m" 4 quartôs, 1 suíte, 3 salas, 2 banheiros, copa, cóz.; água quente,
aquecimento solar, terreno de 17m', lateral da EStrada Ga'ribaldi.

" ,Jterreno .c7 4.S0Om', SR-SC 416 - Jaraguá - Blumenau.
,

l-lote, .hz �368' Loteamento Roeder, Km. 14 - se 4'16.
1 terreno de 42Om', fundos Botafogo, narra'do Rio Cêrro.

Tratar na R. Ânge/o.Rubini, 1223 - Sala 9
Fone (0473l 72-2734 CRECI nO 5827

FONE: (0473) 72-0153
VENDAS

Apartamento - Edif Centenário - 110m2 - 3 qtos. mais garagem
-,

Casa de alvo _C/172m2+ ter. de 700m2 - R Pe. Pedró Cemiewicz
Casade alv.-C/217m2-t-ter. de3.061m2-R JorgeCemiewicz
CasaMistra - CI 150nf + ter. de 400 - R Ferdinado Pradi
Casa de a1v. - C{ 125m2 + ter. de 372m2 - R 25 de Julho.
Casa de a1v. -'C/182m2 + ter. de 544m2 - R BernardoDornbusch.
Casa de a1v. - CI 9Om� - R João Franzer.
Terreno - C/500m2 - R Antônio Carlos Ferreira

. 'Ierreno - C/12.000m2 - R ErwinoMenegotti
Terreno - CI 450m2 - R� Curt Vasel.
Terreno - CI 420m2.• Prox. Faculdade - R dös Imigrantes.
Casade mad. -CI 17Om2+ter. cl7oom2-RProfAntônioE. Ayt"O$O
Casa demad. - C/90m2 - EstradaNova Loteamento Garcia.
Chácara - CI 1.000.000m2 - RioMolha
Chácara - CI 33.75Om2 • NereuRamos.

'.

LOCAÇÃO
Sala Comercial - 45m2 - R. José Theodoro Ribeiro
SalaCemereial > 130m2 - Rua pastpor Alberto Schneider
Sala Comercial- 145m2 - Ruà carlos Eggert - Próx. Weg II

Rua Walter Marquardt, 623 - Sala 07

Creci 5.284· Jaraguá do Sul- SC

...."
\J
1=li

Fotos para Casamentos - Filmagens - Xerox _.Revenda deMaterial Eot()gr�fic� eFilmagens em Vídeo
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 141 - Loja 3

.

.

. ". '. . " :.'

Fone (047�) 72-0681.- 89.�SO - Janlguá do Sul-:_SC

,e

FB 'FOTOGRAFIAS lTDA.
-

. ... -

ét·

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

I AA�" n J(cL I
I/YIC> -V�I

: e� :
I I
I Locadora äefitas e games i
I para Super ':'ess eMega IDrive

•1 Rua Ângelo Rubini, 914 II.Fone(0473) 76-2935
I Barra do Rio Cerro I
I Jaraguá do Sul - SC I
.._------_.

GELADEIRA
Vende-se Clímax 3.000L Tra
tar rua João Doubrawa, 387
fita Polvora.

•••••••••••••••••

:Farmácia
II

:Müller
• •

• A vista I ()% de desconto.
• •

• ou cheque ptlrtl I J dias •

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

• •

•

• Funilaria

Jaraguã Ltda.
Calhé!s e aquecedDr sDlar.

•

•

•

'.
ESCORAS
Vende-se. Tratar 71-5043.

VASILHAMES
Vende-se para bar. Tratar 72-
3478.

Rua FelipeSchmidt, 279
Fone 72-0448

Jaraguá do Sul - SC
BETONEIRA
Vende-se de 120Lt. Tratar es
trada Nova nO 76.

: Fone: 72-3333
•

II

• II II II II II II II II II II II II II II II II

ESTAMPARIA
Vende-se 5 estrela. Tratar rua
FranciscoRuscka 401 -

Jaraguá Esquerdo.

ACEITA-SE
Facção - tratar 71-4321. 10CAVALOS

Vende-se. Tratar 72-1793.

GELADEIRA
Vende-se 120Lt. Tratar R.
Alfredo Lenke 76 antes do Via
duto.

CAMA DE CASAL

Compra-se - 71-7322 com

Eloisa.

7.000 TIJOLOS
Vende-se 6 furos. Tratar com
Zonta fone: 71-0988.CACHORRO

Vende-se raça Bassê 60 dias-
72-3397.

MÁQUINA
Vende-se máquina cobertura
3 agulhas evende-se máquina
overloque. Tratar 72-0200.

CARROCERIA
Vende-se para F-4000. Tratar
72-2335.

SERRA CIRCULAR
Vende-sec/3 Fitas - Motor2HP
- 8 mil - Tratar na rua João

Planincke, 640.

FREEZER
Vende-sehor.. Tratar72-2414.

12 CAUtAS
Vende-sevazias para cerveja e
10 de refrigerantes. Tratar 72-
3478

FOGÃO DE 6 BOCAS

Vende-selnox-tampadevidro
-13 mil- 711.4354 - Solani.

RÁDIO TOCA-FITA�
Vende-se CCE, 1 forno elétri
co. TratarR. C.681 lot. Versales
Amizade.

FOGÃO A LENHA
Vende-se nO 2 por 5 mil. Tratar
na rua Carlos Schultz 161.

DOBERMANN
Vende-se 4 mil- 71-7811 com

Jaime.

AROS DE BRASiLlA
Vende-se e 4 pneus. Tratar rua
João Januário Ayroso, 234.

AFINADOR
Vende-se eletrônico Boss para
violão, violino e guitarra. Tratar
71-6642

GUITARRA
Vende-se marca Dolphin com

estojo -15 mit- 72-2749.
Bordamos comMáquina

Computadorizada
Rua: GeneralOsório, 363

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

TELEFONE
Vende-se tratar 72-0935.

MÁQUINA RETA
Vende-se industrial e

talhadeira. Tratar 76-1321.

8 MIL TIJOLOS

por 30 mil - 72-1603 com

Márcio.SELOS
Vende-se coleção de
selos.Tratar 72-1542.GELADEIRA

Vende-se 1 fogão, cadeira,
guarda-roupa. Tratar71-2731.

ACORDEON
Vende-se 80 baixos marca

Escadale Italiana. Tratar 71-
8435.

ANDADOR
Vende-se de bebê - 1 mil - 72-
3206 com Sandra.

MÁQUINAS
Vende-se 3 máquinas de tricô

Elgin Broyher - 71-0714 com

Lorena.
FOGÃO
Vende-se 6 bocas marca geral
eum berçode pinos. Tratar71·
4354.

BERÇO
Vende-se, envernizado pinos

, com carrinho. TratarMal.

Deodoro, 855.
, ..

· •• • •••• ••••••�fl��ti%\���E·•••
·

.•
·

.... ·.····
..

TVP&B
Vende-se 20" Phillips por 6 mil
- Tratarna rua João Planincheck
418 - 72-1783 com Gabriel.

MÁQUINAS OVERLOCK
'

Vende-se2; 1 Remoldide6.500
pontos e uma Siruba de 7.500

pontos. Tratar na rua Pastor
Alberto Schneider205 na barra
c/Ivo.

." ..... -cc. -:. : ... :�. ;. -:

f-i000 /85
Vende-se turbinada, direção hidráu
lica, por CR$ 80.000,00. 72-2456.
Com Clênio Vargas, Rua dos Esco
teiros, 128, próximo PostoMarcolla,
aceita-se carro de menor valor.

BRASiLlA 77
Vende-se por 90mil- 72-0674 com
Dinias.

MÁQUINA
Compra-semáquina industria!
reta. Tratar 76-1321 e uma

serra talhadeira.

SALA COMERCIAL

Alúga-se. Rua José Teodoro

Ribeiro, 50. Tratar 72-0597
com renato

-

CAVALO
Vende-se cavalo de montaria

manga-larga 4 anos. Tratar 71- ,

6024.

MÁQUINA DE LAVAR
Vende-se marca Arno. Tratar
Mal. Deodoro 1771.

DISQUE PIZZA
Vende-se com forno e estoque
e telefone. Tratar 72-3339.

BAR
Vende-se ou aluga-se. Tratar
71-1003.

p._-----�-_..._-_.�-.
• GRAMADO MOVEISEDECORAÇOES •
• •
• Arte em Dedorar •
• Móveis Padrão, Móveis sob medida, tapetes •
• Tudo em 3Xsem acrésimo •.
• Jaraguá do Sul •
• Rua: João Picolli, 5'7/Centro (0473) 72-1879 ••
• Joinville •
• Rua: Príncipe, 750 - Centro (0474) 33-2105 •
II.- -.-II!I-----_-. .._ .. t.=iiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii;!,l

4

�J.\J'I\ER.)C/-\*
Vídeo Locadora

Vende é aluga
fitas VHS

Rua Cabo Harry
HadUch,120

Fone: 72-1827
Jaraguá do Sul • SC

!IilYtlulS
A GERAÇÃO DO SOM

Projetos «Instalaçõese VendasdeSom - AlarmeseAcessôrlos
Com instalação gratuita de 2-à sábado.

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

FAÇA O SEU DINHEIRO RODAR ...

·;-z

Av. Mal. Deodoro, 930·Fone 71·0499
Jaragu4 do Sul· SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Acenemos cartas de credüo. Melhorpreço em ve/aüos
. .

�. \

novos e usados. Atendimento especializado e oficinq

Pensou FIAT LIGUp
9 (0473) 71 - 2111

Spézia
Pampa L - branco 90

Monza SLiE Hatch - cinza 85

ScortL - cinza 84

PassatLS-cinza 80

GoI CL 1.6 - branco 89

Chevette SLiE - ouromet.. _ 87

Del Rey - branco 8�
. .

Belina LDO - ouro mct... :-:' 79

Veraneio (Diesel) - azul... 71

Fusca 1300 - branco 72
MOTOS

CBR l000F. -branca 90

CG 125 -vermelha 88

CG 125 - vermelha 85

CG 125 - cinza 79

DT 200 - branca 92

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

Fone (0473) 73-1Q03.- Vila Nova

Veiados importados e

. nacionais é na

17 Sl�()It')'
(�l'll

Carros Nacionais
F·1OOOS940Km.... . Cr$1.850.ooo.ooo.00
F·1ooo 55T_94· OKm :: " Cr$ 2.480.000.000.00
0.20 Custoo 5 TurIIo 0Km Cr$ 2.080.000.000.00
Monza SlE 2.0 OKm :. Cr$ 2.450.000.000.00
lpanemoSl1.80Krn. Cr$1.080.ooo.ooo,oo
Escort l1.6 OKm Cr$ 960.000.000.00
T._,.16V. 2.0Cooq>l. OKm Gr$ 2.1000.000.000.00
Kadett Sl c Cr$1.02O.ooo.ooo.00

C"",.'m"".-s (_cometel.O
_.teplH. NlponsulporoSC

l'!ll"nd S.dan·OK (eo- à .scolh.r) US$ 77.300.00
PreludeS OK.................... .. US$ 45.400.00
AccordWa_LX OK. US$ 46.400.00
Accord SedanOK............. .. US$ 37.100.00
CMcSedanLXOK , US$ 32.000.00
CivicWatchB.ckWO< US$37.100.00
CRXConverslvel OK. US$ 48.400.00

Outios (DóI.,pentlelo)
Th.Ildeft>jrdSC·92· aaAmorirho US$ 38.000.00
BMN3181 (bcocouro)OK ·verde US$ 47.000.00
BMN32510K·preI�ta US$58.500.00
Madza626·0K·preto US$49.ooo.00
Toyola Hlux 4x2· DK· Ca ..-) US$ 29.000.00

�::::��::��::::.�::::::::.::�::::::.: :�:.:::::::::::::::::: •• :::::::::::::::::::::.. :'.:::.:'.:'.::::��;�:=::
.

Atendemos também aos sábados
Confira preço abaixo da tabela

Fones: (0473) 22-2828- 22-2124-2170
. Aceitamos carta de crédito, lewasing, com menor taxa

Várias Opções de financiamento
-- .

Rua Joinville • 128 • Blumenau· SC
Solicite nossa visita sem compromisso.

CP Veículos

HP
IpanemaWawe EFi- prata-tA) 92

Pampa S 1.8 .. vcnnclha-IG) 91

Goi CL .. marrou met. - (A) 89
-,

VoyageCl. 1.8- prata 91

Quantun CL ci ar dir. - cinza met. - (A) : 87

Goi CL 1.6 - bege met. ·(G) � 90

D-20cab. Dupla c/ardir, cturbo- bege-Hr) 87
-

Santana CL - dourado. (A) 86

Parati LS . branca- (A) 86

Chevette SL 5m - bege met. - (A) 86
Chevette L 5m verde met. (A) 84

Belina Loo 5m.· verde-met. (A) 8 I

OpalaComodoroip4cc bege (A) 83

Gol LvvermelhojA) 81
Chevette L - preto- (G) 74

Motos
Teneré XT-600 - branca 91

Teneré XT -600- azul.. 88

CBX - 750 F.. branca , 87

CG· 125 • vermelha 85

CG·125� azul. 83
Turuna 125-vermelha l!1
Mob11etteCaloi vermelha 80

RO 125 -prata :
86

Carretinha pi motos e carga

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

- Fone/fax (0473) 72-1353

JAVEL
Tempraprata4p. -cmzaargentino(G) OK

UnoCS IE -cinzaargentino (G) , OK
UnoCS 1.5-vermelhoperolizado(A) OK

Uno CS IE.-vermelho perolizado (G) OK

UnoCSL 1.6-azulpruscia(G) OK

Pick-up - verde guaruja - (A) OK

Fiorino 1.5 - branco real(G) OK

Veículos Usados
Fusca 1.3 -bege rG) 81
Uno -branco (Ã) 89

VoyageGLS - cinza (A) 89

ElbaS -vermelha(A) � 88

Chevette SL 1.6 - vermelha (A) 88

Uno CS - prata (G) 90

Fiorino - branca (A) 89
Verona GLX - preta (G) 90

Monza SLIE 2.0 - azul (A) 89

Escort-brancatA) 84

Parati GLS - cinza (G) 90
Monza Classic SE 2.0 - cinza

..(A) 89·
.

Fiat 147 C - bege (G) : 84

Prêmio CSL - cinza (A) � 89.
Jaraguá Veículos, Peças e Serviços

Ltda.
Rua João Zapella, 214- Fone 71-2111

CP
Classificados

Xl125
Vende-se ano 88 • troca-se por
moto de menor valor. Tratar R.

Angelo Rubini 309

FUSCA
Vende-se ano 76- 1300 e uma

Toyota 78. Tratar 12-1003.

PASSAT
Vende-se ano 77 modo 83. Tratar
76-0532.

FUSCA
Vende-seano72motornovo. Tra
tarruaJoAocarfosS.in, 172ap6s
17:45. _

XLX350
Vende-seano87.Tratar71-1724.

ESCORTXR3
Vende·se ano 86 vermelho 6timo
estado. Tratar 72-1668.

GOL

Compra·se ano 87, 88 à gasoli
na. Tratar 71-0175.

CICLOMOTOR
Vende·se89 6timo estado. Tratar
72-2340.

TOLDA PI PAMPA
Vende·se. Tratar 72-0233.

CB400
Vende-se ano 81. Tratar R. Mar·
ceio Barbi, 640

CARRETINHA
Compra-se carretinha para carro.
Tratar 71-9914 .

KOMBI
Vende-sean062. Tratar71-1165.

GOL
Vende·se Cl ano 93 OKM

emplacado.Tratar 71-2575.

CORCEL
Vende-se em bom estado. Tratar
R. José nartock em frente o bardo
Adolfo.

FIATSPÄZIO
Vende-seCl ano 83. Tratar Rua
Joinville, 2270.

CHEVETTE
Vende·se ano 78/80. Tratar rua

Campo Alegre, 529.

CARAVAN
Vende-se ou troca-se por Kombi.
Tratar R. Joio Januário Ayroso,
3475.

TOYOTA BANDEIRANTES
. Vende-se diesel ano 78 4x4. Tra
tar 72-1003.

PAMPA
\(�nde-se ano' 86, consorciada·
preço a cemblnar- 72-1210 com

.

Renato:

OPALA
Vende-se opala ano 73 • Original
• preço a combi.nar - 71-9165 com
Cartos.

. -

JAYEL
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CORREIOD
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PASSAT
Vende-se ano 82 por 220 mil ou
troca-se por carro demenor valor
- Tratar na rua Joio Planincheck
1391 com Pita.

FUSCA
Vende·se 1.500 preço a combi
nar • Tratar na rua Angelo
Schiochet 100.

RDZ 135
Vende-se terreno de 15x30 pr6x.
a faculdade -180 mil· 72-2931.

VESPA
Venge-se ano 86-45 mil - Tratar
na rua FranciscoRhuscka AO Bar
do Pedro Jaraguá Esquerdo.

FUSCA 1500
Vende-se ano 89-e 2 bicicletas
uma para homem e uma para
Mulher - 71-7322.

COMODORO
Vende-se ano 81 por 220 mil e
um corcel 81 por 170 mil • 72-

1362 com Jr.

TREILER
Vende-se treilercaravan II ano 80
- 71-2865.

CG 125

Vende-se. tratar na Rua Angelo
Rubini, 309, Barra do Rio Cerro.

TiTULO PATRIMONIAL
Vende-se tltulopatrimonial do

ACARAi,JoAo Cartos Item, 110,
(rua do Juventus) Preço a eembí
nar.

MOTOVESPA
Vende-se, preço a

combinar.Fone: 71-0835.

VENOOTERRENO
Na rua JoAoJanuárioAyroso,Ur
bano Franzner· CR$ 1.500,00 •

c/1.500m2 -

1 terreno pr6ximo ao forom - US$
20.000.00 d61ares • 804m'.
2 terrenos em frente algraja Sio

. Judas·uS$7.000d6Iares-15x28
(cada).
1 Tereeno na Reinoldo Rau (fun
dos)cl770�·porUS$35.000,00
Terreno no loteamento Juliana -

cl 420m' - por US$ 8.500,00
Preços válidos até 20.8.1993.
Forie: 72-2990 • Creci - 5.284

CASA
Vendo ou troco. em Guaramirim,
na rua 28 de Agósto, com 8 pe
ças. em frente a JB 400.000,00.
Fone: 72-1880.

TERRENO PARA CHÄCARA
De 2.500m, pr6ximo a Crismar
Malhas. 350.000,00 - 72-1880,
aceito carro no·neg6cio .

FilHOTES DE PASTOR
Vende-se filhotes de pastor Ale
mlocapa preta, tratarcomGilmar
- 71-6842. Preço a combinar.

Rua João Zap(dla,
214 - Fone 7Ft. 2111

....

.

� ....... _ _..,_,.....- �',",,_'"�''''' ot..__....._,.;;-.; •. � ••_.- ...__. __"'._-,,_._"" .. _--,...,_<!:_-��......._�
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Deretti inaugura hoje a tarde
Zanellarelata obras

D
r it

"

""'"

'1· d' epOS! O paraque sao rea iza as

·'"""0 lixo tóxico de

Schroeder

Schroeder - "Nem há como

parar," acrescenta o Secretário de
Obras,MárioZanella, "pois, aqui
tem muita coisa que precisa ser

feita e a nossa administraçãomu
nicipal está disposta a realizar o
máximo possível, servindo a po
pulação do município com boa
vontade e trabalho".

Já está pronto o aterro feito na

propriedade da firma B.M. onde
foi implantada uma lagoa para o

resfriamento da água utilizada na
indústria, Outra frente executa a

contrução de um galpão que se

destina a instalação da Fábrica de
Lajotas da municipalidade. Uma
outra equipe executa as obras de

colocação de tubulação do esgoto
da ruaEugênioAlbrecht, enquan
to que outros homens emáquinas
da Prefeitura fazem a colocação
da tubulação deáguadanova rede
daCASAN.

A Secretaria de Obras da pre
feitura de Schroeder ainda execu
ta a reforma total de umaponte na
Tifa Arribá, substituindo toda a

sua estrutura.
Em Vila Amizade, a Secreta

ria de Obras está aguardando a

secagem do fundamenfo de uma

nova escola, cuja construção vai
reiniciar-se no começo de setem
bro com o levantamentodas pare
des. a cobertura e o acabamento,
devendo a escola estar pronta no

fim do ano. São duas salas de

aula, uma para o Jardim de Infân-

Prefeitura de Schroeder

ciaeasdemaisdependênciascorno
administração, cozinha, banhei
ros, A execução desta obra está
recebendo uma ajuda do governo
do estado, mas que se limita a

apenas 25% do total do orçamen
to, ficando os outros 75% aos

encargos da municipalidade,

p----------------.

Para você esclarecer suas dúvidas,
cobrar aspromessas efazer a sua

solicitação...
Escreva para:

Correio do Povo

"Perguntas ao Prefeito"
Caixa Postal n° t9

Banco Mundial

Representante
esteve em

Corupá
Corupá - Israel Marques

-, � .' F C tOijai, açqpite�o e ambientalista,
residenteem SãQFaulo,'éo repre
sentante <brasileiro do Banco
Mundialparaassuntos ligados ao
meio-ambiente. Ele esteve em

Corupá, em visita oficial, tendo
emvista interesses daquele órgão
na pesquisa sobre plantas natu

rais ou ambientadas na Serra do
Mar e pesando a possibilidade de
investimentos doBancoMundial

O lixo tóxico é resultado da no estudo dessas plantas e na

aplicação dos insumos agrícolas, preservação das mesmas, no seu

quando, após distribuídos sobre o conjunto e no seu ambiente.
solo, normalmente suas embala

gens são ali deixadas com restos

dos produtos que em sua maioria
são venenosos. Assim, o Depósi
to, construído pela Prefeitura de

Massaranduba, destina-se ao re

colhimentodessasembalagens em
lugar seguro, longe do contato de

pessoas e animais domésticos.

Massaranduba
Acontece às quatro horas da

tarde de hoje, na localidade de
AltoPrimeiroBraço doNorte, em
Massaranduba, a inauguração do
primeiro Depósito de Lixo Tóxi
co, contando com a presença do
chefe do Executivo
massarandubense, DiretordoDe
partamento Municipal de Agri
cultura, Coordenador do Projeto
deMicro-Bacias, funcionários da
municipalidade, agricultores e

famílias da localidade.

Os depósitos de lixo tóxico, no
estado de Santa Catarina, estão

CostaServiçosContábeisLtda
eRe - se - 348/0 - 5

Desde 1972 ajudando no desenvolvimento de
Massaranduba

- Contabilidade, Esc,ita Fiscal, Abertura de Fi'IIII1S,
MiaoelllpresllS,FoU,adePagtll'lDllo,Serv. tleCOlllp,II(lÇ1Io.

Nels�)ß José da Costa - Despachante oticial do
Détran-SC - Credencial n° 318/80.

Enqilacallln,to.t, trallsje,êllc;a de l'f!ículos,plll,f.tijicaçílo,
serviço tle-faxefolocópiat.

Av, 7 deSetembro, 1 "andar -Fones(0473) 79-1129/
79-1241 - Fax/fone 79-1252 - Massaranduba - SC

Relojoaria - Confecções
- Fotos

Revelaçõo lia hora de

fotospara documentos
Rua 11 de Novembro,

318
Fone 79-1222/79-1295.
Massaranduba .sc

Loja Baumgarten Cooperativa
Agrícola Mista
Juriti Ltda. '

ARROZPARBOILIZADO
"Primo" j! "Juriti"

Rua 11 de Novembro, 665 -

Fone (0./73) 79-1130
Te/ex (./74) 223 JURI - Massaranduha - SC

integrados ao Projeto Micro-Ba
cias que, emMassaranduba, é co
ordenado pelo engenheiro agrô
nomo Onévio Antunes Zabot.

Prefeito e vice receberam a

autoridade que, em companhia
deles percorreu Corupá tomando
conhecimento do que ali se faz
em tomo de plantas ornamentais
que hoje são exportadas para de
zenas de países, especialmente
europeus.

CONTRABANDO?
/'01' que correr riscos desnecessários?

Adtl"i,a seu micro nacional ,'tIm a mesma

tlualidulle e preços dos imponados em até
'

5 parcelas fixas em cruzein.s
Gm.tufte-ntl.f

Fonel Fax (0473) 71-6110

RestauraritedoAnú
Aceita-se reservaparufestas de batizados e

aniversários
A partir de agosto também serviremos almoço

aos domingos
Rua 11 de Novembro, 362 - falar cl Osni

Fone 79-1370
Massaranduba - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Lanches
's

o lanche mal

do da cidadecor -

�. . coraçao,servlmOs. .

batata fnta,
agoralanches e

b'm pizza.tam e
mbrO

Rua 11 eeN°V:a • SC
MassarandU

Baile
do ano

No próximo dia 21 de

agosto o CA. Baependi
fará realizar o BAILE
DO ANO, com música a

cargo da Orquestra
BRASIL BANDA SHOW,

de Curitiba. Traje
esporte ou social. Terá
inicio às 23 horas e as

vendas de mesas

iniciaram no último dia

2, na Secretaria e na

Bocha do Clube. Não

perca mais esta grande
promoção.

Luis Alves dança,
Neste sábado, 1-4/8, Grande Baile em Luis Alves, com a eleição da 1 a

Rainha dos Estudantes. Promoção do Colégio João Gaya. Acontecerá no

Salão Paroquial da Igreja.

MARCIANE SCHENKE, 1" Magistério, ROSEMARY RAMOS, representante da 8- B no

representando a Loja da Tere (Scola) Rainha Estudantil93.

Dia 15próximo aniversaria aesra: IRENE F. DEMAITE,
esposa do Sr. Renato Dematte, residentes em Nereu
Ramos. Muitasfelicidades pela data, continuem

prestigiando o CORREIO DO POVO...
.

�

ACADEMIA VIDA ATIVA

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

Oferece: roupas para todas as atividades da acade
mia. Também lanches, sucos, vitaminas e bebidas .

Rua 11 de Novembro 268 - Centro- Massaranduba.
Invista em você. Partíclpe,
Massaranduba - SC•••••••••••••••••••••••••••••••••••

• •

SociedadeEsportiva e

Recreatiua Ueirense

•

•

•

•

•

•

•

Agradece a todos que prestigiaram afeijoada:
e convida para o baile do Rei e Rainha do •

Tiro HOJE, 14, às 22:30 horas, com o
conjunto HANOVER. A Secretaria do clube

• vende os ingressos.
: Também anuncia que foi inaugurada a nova

: rede de eletricidade, na noite em que
•

• apresentou-se a Banda CAPITAL INICIAL.
•

•

CEI - Centro de Educação
Infantil Arara

Matrículas abertas !

Preços promocionaispara o mês dejulho
Crianças do maternal (1 no e 6 meses) até opré-escolar (6 a

7anos)
Horário: das 7 às 19 horas

Venha nos visitar sem compromisso
Rua 11 deNovembro,439-Fone79-1256

Massaranduba - SC

••••••••••••••••••••••••••••••••••

PITUKAMODA
INFANTIL

(Valter Ce..r O.rettl)

Melhor LOJA DE CONFECÇÃO
INrANTIL

Até Criança sabe disto.

Loja
J

Maitê
Tudo em confecções
para adultos e

crianças.
Variada linha de

presentes.
,

Rua Sete de Setembro, sin°
Massaranduba - SC

Chimbica Animações
Animação defestas infantis com Palhaços e

Mickey.
Contatos pelo telefone (0473) 79-1561

Massaranduba - SC
flua 11 ..�. 302· .... 71-1_

Casa

di

Savóia

"Presentes de Ba", Gosto"
R Pra! Si",011I1es.5, 794.

FOlie: 77-1177

Luis All'es - SC

II

Os últimos

lançamentos

Luis Alves - SC

Farmácia
11

Medicamentos e Perfumaria

Rua l l de ,Novembro,
emfrente
aPadariaBauer

Massaranduba - sc

Para quem tem bom gosto.
Fone 77-1177

lUA l'IlOF. SIMÃO Ht:ss 711

... ·,1. ALVES

CP Classificados
fone 72 - 3363

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Promoção é da Receita Federal

Schroederserá
sede de leilão

Farmácia
do Bibi
Bijouterias
Perfumaria

Medicamentos
e.n Geral

Av. Sete de Setembro,
213 - Massaranduba -

SC demercadorias
computadores, fax, bebidas, brin
quedos e equipamentos eletrôni
cos de várias espécies.

CORREIO DO POVO per
guntou ao prefeitoHilmarHeriel,
por que Schroeder havia sido es

colhidapela Receita Federal para
sediar este leilão? O mandatário
schroedense respondeu que des
conhece o critério utilizado pelo
órgão fiscalizador para esta esco
lha, acrescentando que isto até

quenãovem ao caso. O importan
te é que Schroeder foi a cidade
escolhida e isto demonstra que,
apesar de jovem e pequena, ela

começa aaparecer no cenário des
ta grande nação.

Ajovem ci
dade de
Schroeder vai
sediar pela pri
meira vez, em

sua história, a realização' de um

leilão da Receita Federal. O fato
vai acontecer no próximo dia 28,
último sábadodomês, tendo como
local as dependências do Salão
São Cristóvão.

O leilão da RF deverá reunir
umexpressivo número de interes
sados, uma vez que na oportuni
dade serão vendidos aos que ofe-"
recem .melhores lances, video
cassetes, filmadoras, monitores,
teclados e até impressoras de

Massarandnba
distribui
calcário

Müller: "Elesempreestâausente" Albert: "Sou perseguido"

Acusações
A Prefeitura Municipal de

Massaranduba, através do seu
Departamento Municipal de

Agricultura, está
desenvolvendonomuniéípio a
Campanha do Calcário,já em
sua segunda etapa, atingindo
umnúmero de 65 agricultores
beneficiados.Aprimeiraestapa
ocorreuduranteomês dejulho,
sendo beneficiados 55

agricultores.
A Campanha do Calcário é

uma iniciativa do governo do
estado, que repassa o produto
para os municípios e estes
fazem a distribuição aos

agricultores interessados,
cabendo a estes cobrirem
apenas o custo do frete, sem
mais despesas.

O calcário se destina à

correção do solo agricultável,
diminuindo aacidez.
Em Massaranduba, a

campanha foi muito bem
recebidapelos agricultores.

Prefeito e vereador
entram em conflito

por estar presente ao trabalho, na
prefeitura, "pois é importante para
todos e hoje quando se precisa do

Alberi ele nunca está", disse. O

prefeito também pediu o apoio dos
vereadores não só "dizendo amém

ao que o prefeito faz, mas também
fiscalizando o trabalho que
estamos fazendo", acrescentou.

Luis Alves -Durante a entrega
do veículo da Cidasc para a

prefeitura de Luis Alves, o

presidenteda comissãoPró-Futuro
de Luis Alves, Valdir Schappo fez
uma apresentação dos objetivos
dos integrantes- da mesma,

propondo-se a trabalhar em busca
de recursos estaduais para o

município. Por sua vez o prefeito
BrázMüller (pMDB),que soubeda
comissão horas antes da reunião,
disse que espera que a comissão
trabalhe em pról do município
ajudando a resolver os problemas
como a municipalização da

educação, que não vem

funcionando adequadamente.

Casa da Cultura

Implantação éobjetivo
para que nenhum detalhe seja omiti
do.

Dieter acredita que o pedido de

Corupá, junto ao MEC, vai obter

aprovação e, assim sendo, com uma

boa verba à disposição, Corupá ga
nhará a sua "Casa daCultura", para a
satisfação de sua dilatada população
jovem.

Segundo as informações presta
das pelo vice-prefeito de Corupá, o
engenheiroDieter,já está tramitando.
no MEC - Ministério da Educação e

Cultura, o pedido de liberação de
uma verbapara a construçãoda "Casa
da Cultura", de Corupá.

Umbeloprojetoarquitetônico está
sendo elaborado com todo o cuidado,

Cristofolini disse que é
funcionário concursado da

prefeitura e não está trabalhando

porque "não me dão nada para
fazer. Fui presidente da CME de

Luis Alves, exonerado quando me

lancei candidato. Depois daeleição
fui vítima de perseguição, tanto da

administração anterior, quanto da

atual" , declarou. Ele também disse

que se lhe for atribuído algum
trabalho estará à disposição,
"como sempre estive", finalizou,

Müller igualmente pediu ao

vereadorAlberi Cristofolini (PPR)
que, como funcionárioda prefeitura
e secretário da comissão, comece

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

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

Massaranduba - SC

Direção: Souza e SasseFlorença • Cartões
Variado.

• Material

expediente

_'

Lasanha, pizza, peixe, came, frango e petiscos.
Fomo a lenha

Leve uma pizza para casa e ganhe uma Coca
Co/a litro.

LO'JA CIVAL
Vendendo asmelhoresmarcas tiopais: Dijon, DiFiori,
Fico, Transport, Samello, lvl-2000, Dakota, Cooper e

outraf.

Agora em 1101'0 endereço ao lado (lo Ballen ItalÍ

Massaranduba - SC

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

Melhor livraria e papelaria da c_ldade.
Rua 11 de NcMmbro,313,"_ 79,1000,M--*'ba, sc

Rua Marina Frutuoso, 149 - ao lado da

Confecções Martini

JaraguádoSul

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

campos esportivos, chácaras, etc.
* Telas crespaspara portões, divisórias, painéis

e outras.

Fabricamos qualquer tamanho sob encomenda
Revendemos:

*Aramefarpadomarcas AfOfO e Farbel
* Grampo galvanizadopara cerca

*DistanciadormarcaAçofís
.

* A.?.'f!.'!!.�$f!]�CI",jzadf!,. '." v.r _'.

Foto

Ially
Bar do Ginásio de Esp_ortes

Aberto de segunda a segunda
Direção de Ademar- Fotos de qualidade

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

-

(casamentos e festas
diversas)

Rua 18 de julho sin° -

Centro - Luis Alves - SC

,�mJmlmm'15l!�,i._�,�:;iyàJliguadO':Sul; 1+ de:agDsto'iJe 1993' � ..'V � •

Em breve todas as sextas:

Salgadinhos, Caldo de Peixe, Feijoada, Churrasco e

C-ostela
Fone 79-1203

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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que facilita o deslocamento da
.

água naturalmente, em conse

qüência do desnível. A água cap
tada, embora deprimeira qualida
de, ainda passará por uma

filtragem eporpequeno tratamen
to, antes de sua distribuição à

população.

LEntrega aconteceu na quarta-feira.rt 'l ' Prontas emA5 dias

L
·

Al b Obras de melhoria do
UlS .' ves rece e,

. ,.

abastecImentode a_qua

veículodaCidasc
Luis Alves

''-�.
.

.

- Na última
.

Po
.

.. e

1��rta-fej,-ií!
�.' ..•.•. :-:-"

presidente da

Cidasc esteve em Luis Alves para
fazer a entrega de um automóvel
Parati, em cumprimento ao

convênio de municipalização da

agricultura daquele município. O
carro entregue ao prefeito José

Bráz Müller, fica cedido à
.

prefeituraem regimede comodato
por �l a.�o.

.

A entrega foi. feita na Câmara.
de Vereadores' por volta das Oprefeito Bráz MüDer (d) ao lado do presidente da Cidasc

19h30min, com' 'a presença de

vereadores é lideranças
integrantes da comissão Pró

Futuro de Luis Alves, composta
por integrantes dos partidos que
fazem oposição ao prefeito, e

tempo."
pertencem a União por Santa

Catarina, naquele município. O'oresid t d Cid di"

.

presl en e a I ase, Isse

O prefeito José Bráz Müller,
J'

qu_e 95% dos municípios do
falou na oportunidade da alegria estado, a municipalização tem

em ver cumprido o acordo, funcionado perfeitamente e os

, firmado anteriormente COIU a repasses de recursos são feitos

Cidasc, em que ficou acertado a com absoluta regularidade e o

entrega do carro. Ele pediu aes modelo-já vem sendo estudado

funcionários da Secretaria de por outros estados brasileiros.

Agricultura para que zelem por "Fomos pioneiros neste trabalho

este patrimônio, ''já que se tratá
de um veículo com algum tempo
de uso e por isso deveremos
tomar cuidado para que

possamos utilizá-lo por muito

eos resultadospositivos avalizam
a exportação do nosso "know
how" a outos estados", disse.

Ele assegurou ao prefeito que
o veículo entregue, apesar de ser
do ano de 1985, foi revisado e

está em perfeita condição de

uso, mas independente disso,
caso apresente problemas,
poderá ser trocado por outro.

Após a entrega, os integrantes
da comissão Pró-futuro de Luis

Alves ofereceram um jantar aos
presentes, na maioria

vereadores, autoridades e

integrantes da comissão.

Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Luiz Alves Tequi

Érico Gielow Neto

Peças e acessórios
RuaßaltazarSchmitt, 10-Fone(0473)

11-1130

RuaProf. SimãoNees, 778 -
.

End. Telegráfico: SITRULA
Fone(0473)77-1134
LuisAlves - SC

A CASAN é o órgão responsá
vel pelo fornecimento e distribuí

ção da água para a população de

Schroeder, mas sua captação é
feita no rioBraço do Sul, ouBraço
do São José, dalí bombeada para
'um reservatório onde recebe o

necessáriotratamento. Mas, ape
sar deste tratamento, muita gente
da cidade de Schroeder reclama
da qualidade da água é até com

certa razão, uma vez que aquele
pequeno rio já apresenta uma boa
dose de poluição..

A administração pública de
Schroeder achou por bem solu
cionar de uma vez por todas o

problema e numa ação conjunta .

com a CASAN resolveu mudar

,inteiramente o processo de capta
ção, bem mais distante, mas de
uma nascente limpa, volumosa,
situada acima da represa daUsina
da CELESC, local bastante alto,

o prefeitoHiimaracrescentou
que as obrasjá estão bemadianta

das, com a participação ativa da

Secretaria de Obras da

municipalidade quepreparaojer
reno para a tubulação que canali
za a água até ligar-se à rede já
existente. Tão logo este trabalho

esteja concluído, o que se dará no
máximoemmais 45 dias, a antiga
captação de água será desativada,
passando então a população de
Schroeder a utilizar o líquido do
novo sistema; que vai garantir
uma melhor qualidade da água
consumida.

Corupá teránovas trilhas
A Secretaria de Obras da Pre

feituraMunicipal de Corupá, de
signou equipe de trabalho para
abertura de novas trilhas no Par

que das Cachoeiras. São trilhas

limpas, bem preparadas,masper
mitidas apenas parapedestresque
agora têm condições de atingir
com facilidade até a 148 queda
d'água que é, por sinal; uma das
mais bonitas.

A visita ao Parque das Cacho
eiras, em Corupá, é sem dúvida
um belo passeio para famílias e

grupos de pessoas, especialmente
de jovens, que assim têm oportu
nidade de apreciar um ambiente
natural de rarabeleza; uma natu
reza agreste; um ar puro e saudá

vel; um exercício fisico excelente
e uma higienemental agradável e
confortadora.

.

Ademir Sprung \
Despachante ofICial do DetranlSe.,. n"320/80
Emplacgmentos, licenciamentos, transferências,

seguros, negativas, multas, etc.
RuaEricllLc:!l,30(defronteãCelesc}-Fone47-1218

Massarand�ba-SeI Luis Alves - SC

•
,

, ,1�----�----------------------------� �--�---------------------------------

Angelo Motos
Pouca coisa é necessário para serfeliz; basta

apenas•..
Sorriso nos olhos eAmor no coração _

Seja confiante pense positivo
Rua 11 deNovembro-emfren!eàpadarià

Massaranduba-SC

Farmácia Unifar
Bijouterias, perfumaria e

medicamentos em geral
Rua Prof. Simão Hess, 495;. Fone 77-

1153
Vila do Salto - Luiz Alves - se

Kleis Comércio e
.

Representações Ltda
Toda à linha (Je produtos agropecuários

� - Material de construção
:l" - Móveis e eletrodomésticos

-

,.
stribuidor de gênerosalimentícios

RuaPa "Kraisch,s/no-Fone(0473)77-1198
Luis Alves - SC

C a n a b a r r o's

Produção e Comércio
de Bananas Schappo

Produz, compra, vende bananas
de boa qualidade

Fone (04'73) 77-1145· Luis Alves· sc

..

Oficina de relógios e jóias, ..

Óculos de grau, pulseiras, jóias e relógios.

1Rua 18 de Julho, 1033
Luis Alves - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CP Ofertas

Floricultura e Papelaria

Lilli Fiori
Temos variada linha depresentes

compreços especiais

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

BUZMAQ
Com de Peças e Máquinas de Costura Ltda

Com Assistência Técnica

Compra e venda demáquinas
novas e usadas

Rua ÂngeloRubini, 964 - Barra do Rio Cerro

Fone(0473) 76-2791
Jaraguá do Sul- SC

P�omoção
Fio sólido 1,5m/m CR$ 8,20p/m
Fiosóüdo4,00tnlm CR$12,50plm
Fio sólido 6,00m/m. ..••.....•.•......•....•.••.•.........••CR$ 18,35plm
Fiosõlido 10,00tnlm. CR$ 29,90plm
Lâmpadajbloresc.10we 4Ow..•......••.•••....••...CR$191,00 un

DuchaCorona••••...••••••••..•.•...••••••...•.•....•...••••.••..CR$635,00un
Antena TV15elementos CR$1.020,00un

HEMMER
MATERiAl ElÉTRico lTdA

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

EDITAL
Patricia Tavares da Cunha Mello Gomes, Tabeliã e Oficial de Títulos da Comarca de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital vitem que se acham neste Cartório para Protestos os

Titulos contra:
AUCoMecânica Pfloola doVale Ltdn. - tuaAngdo Rubini, 1615 - NESTA;
AG. Com. <IeMal <IeCon'" Ltdn. - ME - rua JoinviII., sinO - NESTA;
BaUDgllel'telQuímica IndL Ltda. - BR 280 km 61 - NESTA;
Crismar Ind. Yestuário Uda - ruaWaherUvqUl�dt, 2222 - NESTA;
Com. Repres. Alança LIda - Águas Claras, 582 - NESTA;
ETSUL TI'lIIlSpOI'UsUda - rua Joaquim Fraseisec de Paula - NESTA;
MerceariadoGaúcho ME-rua 611.II-NESTA;
NI(ConL eCon[ Ltda- rua Jorge Czerniewicz, senO - NESTA;
\ValIer l..ropoIdo Raduntz - Proc Ganes, 227 - NESTA

E, como os ditos devedores ·não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação, o faz por intermédio do presente edital, para que os mesmos compareçam neste

Cartório na rua Arthur Müller. 78, no prazo da Lei, a lim de liquidar o seu débito, ou então dar

razão porque não o faz. sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei. etc.

Jarsguá do Sul. 10 de agosto de 1993.
.

Patricia Tavares da Cunha .'leUo Gome.

Tabeliã

. \

TREILER
Vende-se para lanches, em

Schroeder, Rua '\I1arechal Castelo
Branco, 2667, em frente a Imobiliá
ria, Haus. Com Leandro, 74-1237.

XL 125/88
Vende-se ou troca-se. Rua Anagelo
Rubini, 309, Barra do Rio Cêrro.

PAMPA
Vende-se ano 84 por 380 mil -

73=0723 com Antônio.

FIAT PICK-UP
Vende-se ou troca-se ano 87 e

Brasllian porCarrode3 maiorvalor
- 71-0835 com Jair.

CORCELII
Vende-se ano 83 em ótimo estado -

71-9564 com Anelore.

GOL

Compra-se de 87 a 88 - 71-0175
comAdemar.

KADET
Vende-se ou troca-se carro de me

nor ano 90 - 71-2642 cl Elvo.

FIATSPAzIO
Vende-se ano 83 - Tratar na rua

Joinville 2270 após 19:30

RDZ -89
Vel'lde-se preço a combinar - 72-
0828 com Jone.

PASSAT
Vende-se ano 84 cor branca - 280
mil - 72-0102.

AROS DE MAGNÉSIO
Vende-se para Opala - 6 mil - 72-
1055 com Chicao.

CICLOMOTOR
Vende-se Monark ano 87. Tratar rua

Águas Claras 831.

FUSCA
Vende-se 69 e um vlcdeo Cassete.
Tratar 72-2850.

DODGE
Vende-se Polara 1800 ano 87. Tra
tar Barra auto Cemter com Kiko.

r--
I

t

Indústria Metalúrgica Ltda.
Especíaíízada em:

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

Rua Presidente Costa e Silva, 158
VilaLen:i

Jaraguâ do Sul - SC

CASA DE RAÇOES
ARNO tTDA.

�NUNCIA
Pintos de um dia, marreco de pequim, codornas e outros pequenos

animais. Oferecemos também gaiolas, Produtos Veterinários, _)

ferrameatas e Diversos.

Rações pl todo tipo de animal
Rua Padre Alberto Jacobs, 625
Vila Lenzi, Fone: 72-3088

Jaraguá do Sul- SC

Joalheria SIMARA Ltda.
Jóias - Relógios - Artigos para Presentes
Tudo com os melhorespreços da praça.

Rua Barão do Rio Branco, 170

FOße: 72-3630
Jaraguá do Sul - sc

DICAS E SERViÇOS

50%NAMÃO-DE-OBRA
35% NASPEÇAS

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

.- _ ... _._ ... � - -

�

J

@
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.

.

I

I. CONTRAOFRIO,MOTORQUENTEE ...

REVISÃO DE FÉRIAS DA MENEGOTTI VEíCULOS

@
Usar bem o afogador, não esquentar o carro parado e.

.revlsões periódicas, são pequenos cuidados que evitam
uma enorme dor de cabeça.. -.

L _
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""'OASA SÃO PAULO
Av. Mal Deodoro da Fonseca, 383
Fones: 72-2799 e 72-3786

Jaraguá do Sul ... �C_

Tubos Santa Helena Ltda.
Divisãodeconcreto

(tubos e artefatos de concreto).
Rua Joinville, 10J6 - Fone 7j-1101

Divisão deplásticos (tubos dePVC -eletrodutos/lióhaesgoto -

tubos de polietileno/mangueirapreta).
Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025

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

Spézia & Cia Ltda
Serraria e serviços de trator

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais especializados

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

.

�� "', __Jaraguá dô Sul- SC.
, .

Se voei nu..,. ouviu f8I8r da genla, tudo
bem.

--

NouII .......... J6 naceu com mania de
trabeltw demaIa, ..... que nouoe
Cl.............Ihem rneno.. Qualidade.
tecnologia a aervIOO da Umpeza •
CoMeniIItIo, na .......... no lar.
Economia. Naponaabilldade ..... tirar
de .......... o prabIema da IImpea. lê a
.....lrIzIIoIo leveda a .....
A UMPAC or.rece Ga ",ul.,... aervIOOa:
• Lavaçlo .lm.,..,.......11DfIo de
eatoIadoa, esIofamantoa de automlMtl••
ca.......;
• Limpeza. manUflen9lo de jardina;
• Zeladoria .mMbrIcU, banc;oa, Iof..,
eacrtt6rloa etc;

:=:v"muroa. caIpdaa; Padrlo de Serviços
Prontol DIi próxima vez que perguntantm R. Joaé Emrnencl6erfer, 679- voei conhece a UMPAC,' a6 pensar fone (0473) 72-3809em qualidade de-zr: Jaragu' do Sul

,cp Ofertas

EM
BREVE!!

.Safarl
_ .

? Caça - Pesca � Camping - Náutica - ESpOrtes /

r

Distribuidor dos produtos:
Rossi - Tramontina - Yannes - Penalty
Taurus - Marinez - Cobra - Umbra

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

Preços super especiais a

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

Tels. (0473) .72..1389 e 71-813.5.

TRAMONTINA

,'i_ .
}:_ -

X'
&".

_

.: ; .... -,

.- :'" ...
. fZ.:., -"':
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CP Imobiliária
VENDAS

LOCAÇOES

'Vendas
Terreno - com duas salas comerciais e duas casas de alv., na rua Bernardo Dornbusch.
Casa em alvenaria em construção com área de 570m2 na rua Marechal Castelo Branco. Em
Schroeder - Centro.

Terreno com área de 1.850m2 em Schroeder.

Terreno - com uma casa de alv., na rua Bernardo Dornbusch
Terreno - com 435m�, próximo ao Colégio Giardini Lenzi.
Casa de alvenaria - R. Alta Karsten, cl Terreno de' 450m2•
Casa de alvenaria - próx, �oilospital Jguá cl 10Ôin2 e terreno cl 400m2;. .

Um terreno - çl área 'ile 600m2 contendo 30m de frente paraBR e cl 20m de fundos, c/2 casas uma

de �adeira com 1051u2, outra de alv., de 70m2• HR 280 km 56. Aceita-se carro no negócio.
4 (quatro) apartamentos - no Edifício Jaraguá, 2 graudes e 2 pequenos.
Chácara - em Garibaldi cl 80 morgo�

Chácara - em Guaramirim com 50 morgos,
Casa de alvenaria - na Rua Padre Aluísio na Barra do Rio Cêrro.

.�Casa de alvenaria - na Rua Alberto Picolli n? 541, aceita-se carro no negócio.
Casa de alvenaria - com terreno de 470 m2no Rio Molha.
Terreno - em Corupá com 2.457m2 no Centro por apenas CR$ rzo.oouoo
Casa com 400m2, lateral da João Januário Ayroso.

Locação
Sala comercial-na Av: Miil. Deodoro n' 97, sobreloja própria para escritório cl sala de espera, sala de serviço,
almoxarifado e BWC.
02 ciL'!as de madeira: em Três Rios doNorte, próximo ao Frigaífico Theilacker,
01 Casa de madeira na ma Leopoldo Jansen, próximo ao Edificio carvalho, cem 2 dormitôrios,
01 sala .comercial na rua José TheodoroRibeiron' 32, com 605111'
01 Sala comercial na avoMal. Deodoro da Fonsecarr' 141

CRECI 0914 - J

P-reços de
Inauguração

"Edifício Argos"
- Rua Jorge Lacerda,
em ótima localização
residencial.
2 aptos. com 134,OOm2-

/ -

süuadosnolandarcom
fino acabamento.

1 cobertura de fino aca

"DUPLEX",
com 2 suites, 2dormitó
rios, 1 banheiro 'social,
sala de TV, sala de visi
tas,' terraço, lavabo,
cozinha, Iavanderia.e.Z
garagens.

I

;:. .'

Casas para Venda
001 - Casa de alvenaria -' Rua Felipe Frenzel nO 89, ct'
150m", terreno de 314m2

Preço: Valor US$ 55.000,.00
002 - Casa de madeira - Rua José Emmendoerfer, c/
96,OOm2, terreno de 825m"
Preço: Valor US$ 12.500,00
Oq3 - Casa demadeira - Rua Rui Barbosa 101 - Guaramirim
- cl 8Orn", terreno 560m".

Preço: Valor CR$ 400.000,00
004 - Casa alvenaria - Rua Eduardo Kriseh - s/n°. Bairro
sae Judas cl 100m2 com terreno de 543m".

Preço: Valor US$17.OOO,00
APARTAMENTO

005 - Edifieio Caetano Chiodini
Frente Marechal cl área de 138,OOm" (1° andar, apto. 11)
Preço: Valor US$ 30.000,00

APARTAMENTO
006 - Edifleio Carvalho (3° andar) área 193,OOm2 - Quitado
Preço: Välor US$ 70.000,00

<,

.

APARTAMENTO
007 - Edifleio Jaraguá - Rua Presidente Epitáeio Pessoa
111 (apto. 12 - 1° andar)
Preço: Valor US$ 37:000,00

LOTES
008 - Rua BerthaWeege e/5.500m2, (prox. Malwee) Bairro
Barra do Rio Cêrro.

Preço: Valor US$ 33.000,00
0097_ Rua Horaeie Rubini cl 5.000m2, pronto pl construir
(pr6x. à Fábrica de Tambores) Bairro Barra do Rio Cêrro

Preço: Valor US$ 43.000,00
010 - Rua Pastor Alberto Selineider c/ área de 3.000m2

(pr6x. Igreja da Barra do Rio Cêrro)
Preço: Valor - US$ 40.000,00
011 - Rua Bernardo Dornbusch e/2.088m2

Preço: Valor llJS$ 100.000,00
012 - Rua Bernarqo Dornbusch c/450m2 (fundos) Josi
.Oonfeeções.
Preço: Valor US$ 25,000,QO

CHÁCARA
0013 - Loealiza�defronte pl BR 280e/áreade 100.000m2
c/ árvores frutíferas, 2 lagoas de peixe, sem edif',

Preço: Valor US$ 25.000,00
LOCAÇÃO

Apto. na Rua Joinville (Frente ARWEG)
Casa.alvenaria - Rua Artnur Hinchel n 71

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

003) Terreno na Rua João Januário Ayroso n' 660, cl
.

S.22m2 c/ casa de madeira (Rota da Malha)
006) Terreno na Rua Amazonas c/}.720m2

026) Te�eno na Ru� 732 cl 8.994,021112 (Loteamento /
Liodoro Rodrigues) ,

041) Terreno cl 450m2 (Vila Rau)
0052) Terreno em Piçarras Beira-Marc/ 12.300,bOm2
0053) Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, c/2.5001112•
Prox. trevo do Posto Marcolla

.

054) Terreno Rua Francisco Zacarias Lnenzi (Prox, Campo
"Botafogo") ciS63m2

.

0055) Terreno Rua 478 (lateral Lourenço Kanzler) cl 450m'
CASAS
O 13) Casa de alv., (Em construção; Rua Guilherme Lessman

c/480m2 cl terreno de 900m2

037) Casa de alv., 60 m2 - Loteamento Liodoro Rodrigues
047) Casa de alvo cl 70 ni2 Rua Pedro Winter (lateralWalter

Marquardt)
-

-

049) Casa mista RuaOnelia Horst, 597 (Vila Lenzi) c/
130m2 terreno ciS205m'

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

_ ,..

056) Casa de Alv. cl 100m2 - Bairro São Luiz .

lAPARTAMENTOS
016) Edifício Caetano Chiodini cl 147m2 + Garagem I
018) Edifício Schiochet c/I S6m2 cl garagem, play-ground., .,

piscina e quadra polivalente
.�' ,,-c'

r
LOTES FINANCIADOS rO 19) Loteamento Ana Paula III (Residenciais e Comer-

.

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

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

023) Arborizado. ci área de 14.700m2, a 5k1ll do Centro
cl boa água. uma casa excelente estado e casa de

):
I I

I
I

TERRENOS

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
r

.

-

I
I
I
I
I

caseiro.
CHÁCARA
024) Chácara no Rio Molha ct 97.975mi ci ribeirão
049) Chácara em.Nereu Ramos Cl 160.000111' cl casa c

ribei�ão.
'

.

....

TEImENO COMERCL4L

025) Av. Mal. Deodoro da Fonseca c! 3.0001112

057� Rua Barão do Rio Branco cf 2(rx27 (540111» Esquina cl
Ruà Angelo Schiochet (centro).

ti
I
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liJApenas 04 apartamentos por andar;
liJVista Panorâmica;
liJ Piscina;
liJ Play-ground;
liJChurrasqueiras;
liJ Salão de jogos;
liJSalão de festas; '\
liJ 02 Elevadores até a garagem;

IaAntena parabólica;
IiIPortões eJetrônicos;

liI'Água quente;
IiITotalmente residencial;
IiITodos com garagem.

t---_\l�tlO�5

. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira,

A qualidade e requinte
do metro quadrado

- mais econômico de

Jaraguá do Sul

I/)
CD
o
":"

�r��----------------------�------- �o__

dJ!1#
c; cz,

�
CONSTRUTORA E INCORPORADORA

.JARAGuÁ LTDA.
Rua CeI. Bernardo Grubba, 246
Tel. (0473) 72..0014 - 71-0347

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

,

Jaraguá do Sul, SC

EDIFíCIO ISABELLA

Apartamento
cl área de 122m2

Entrada e saldo

financiado

Entrada mais

financiamento

I -,

Loteamento Juventus
Lotes com entra::la + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500

RU,A REINOLDO RAU, 61 -JARAGUÁ 00 SUL, sc

E N D
TERRENO

I
TERRENO

Rua Arthur Gumz - Vila Rua Artnur Gumz - Vila
Nova cl área de 400m2 Nova cl área de 1 .005m2

. CORREtO DO POVO - Jaraguá do Sul, 14 de agosto de 1993
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-I Dicas de,Jelturo I
PorMargit Wagner

Dr. Deming: o
americano que ensinou
a qualidade total aos

japoneses

Para qllem acha quejá é hora

deseparardeadmirarosêxitosda
indústriajaponesa edesecomeçar
a copiar-lhe osacertos, aEditora

- Record está lançando 11m livro

precioso: Dr. Deining: o

americano que ensino" a

qualidade totalaos-japoneses. de
Rafael Agllayo. Trata-se de 11m

trabalho que vai às raizes do

milagrejaponês, o iniciodosanos
50, quando 11m norte-americano

transmitiuaosnipônicosaobcessão

pela qualidade.
WEdwardslseming, estatístico,

natural de Iowa, EUA, foi
convidado pelo Sindicato de

CientistaseE,lIgenheiI'OSdoJapão
em 1950 para fazer palestras
naquele pais. SilOS idéias sobre
controle de qualidadeforam tão

efusivamente recebidaspor lá que
já em 1951 foi criado o prêmio
Deming para as empresas que
obtivessem melhores resultados
colocando-as emprática.

Fotos: DlWlgaçio
,�

j ".",,�

Com muita

graça,
charme e

beleza,
JOSMARA

MARCY

LUNELLI,
filha do

casal

Terezinha
e Vital

Lunelli,
completa
seus 17

aniversários.

Parabéns...

Programacão
eine Jaraguá
Sexta -13/8
20:15 hs - Um Dia de Fúria

Censura 14 anos

Sábado - 14/8
20:1'5 hs - Um Dia de Fúria

22:00 hs - Filme Pornô

Censura 18 anos

Domingo - 15/8·
20:15 hs - Um Dia de Fúria

Segunda - 16/8
Sem programação
Terça -17/8 \

20:15 hs - Um Dia de Fúria

Quarta - 18/8
20:15 hs - Um Dia de Fúria

Quinta - 19/8
20:15 hs - Fime Pornô

UmDiadeFúria
F-alling

MDown é o

oitavo filmeda
carreira do
diretor Joel .

Schumacher (O Primeiro Ano

do Resto de Nossas Vidas e classe média, que
Linha Mortal), e tem como desempregado erevoltado.de
principaisastrosMichaelDoug- cide se vingar contra todos,
las e Robert Duvall. Com latinos, sem-teto, negros,
extremaviolência, ofilmenarra homossexuais das ruas de Los
a trajetória de um homem da Angeles. Armado atéosdentes

com uma metralhadora.Uzi,
mata sem piedade e destroi
bareselojas eprovocaacidentes
violentos, até seu confronto fi
nal com um policial disposto a
acabarcomele:RobertDuvall.

,4�no"eJiaJß
·�eci!ldO;
Nataçãopara todas as

idades durante o ano inteiro.
/

··�m���
ESCOLA DE NATA(ÃO

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081
Fone - 72-1862

.

Deming é 11mautorpolêmico, o
que explica ofato de lião tersido
ouvido CO�, a devida consideração
por seus patrícios antes do

fenômeno japonês. Ele

simplesmente toma obsoleta a

maior parte da literatura sobre
í

administraçãoederrubamitos tão
carosaoOcidente comoaeficácia
da competição como geradora de
qualidade e a administração por
objetivos, entre outros. Para

Deming; "num sistema bem

organizado todosos componentes
trabalhamjuntospar�apoiaruns
aos outros. Num sistema que seja
liderado e gerenciado, todos

ganham.: Se por causa de má

administração os componentes se
tomarem competitivos, osistema é
destruido. Todosperdem. Oscustos
sobem, aqualidadecai, omercado
cai.

Tudooqueopolêmtcoestatistico
ensinou aos.japoneses está neste

livro deRafaelAguayo, que levou
seteanosparaproduzi-lo. Aguayo
entrou em contato comDemingem
1983, freqüentando um curso

ministrado por este. Esta

oportunidade era ansiosamente

esperadaporAgllayodesdequeele �

tomou conhecimento de que por
trás do sucesso japonés estavam

as idéias de Deming. Ao fim do

curso, queAguayoconsiderou mais
importante de que tudo que
aprendera em administração, ele
decidiuproduzir 11m trabalho que
d(/illldisseestas idéias. Oresultado
éovolumequeaRecordlevaagora
às livrarias.
CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 14 de agosto de 1993 :,0,

.��J; .... " '_�'�.;';:� ,�_.. ."l-.?.....
__ �";".",,_�� ....;, _

Duplas sertaneja
Jean e Júnior,

cantarão os seus

sucessos

No próximo dia 11 de setembro na localidade deBelchior,
divisa de Luis Alves com Blumenau, será realizada uma

grande promoção. Será um baile/show, com a banda Capa de
Revista e a dupla Jean e Júnior. O objetivo é comunitário e ein
breve teremos maiores detalhes para apresentar leitores,
principalmente daquela região. Desde já vale adica de lazer.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o que eu ganho
- iflforma1izando minha

empresa? (ou, o que eu

perco ... )

Pflrle'lX
Negligência COll1 o

cliente
A motivação básica na

infonuatização de qualquer
empresa é a de atrair clientes.

Nada mais irritante que ouvir
mil caixa de banco ou similar
dizer que uma operação não pôde
ser feita porque o sistema caiu,
como se isso resolvesse tudo.

Todos os indicadores que
temos hoje apontam para um

consumidor cada vez mais

exigente, que valoriza a presteza
do atendimento, impacienta-se
com os defeitos e tem pouca
lealdade a marcas, modelos e

nomes. Não adianta irritar-se com
o cliente que não' quer saber se

você investiunlilhões no sistema.
Ele não é obrigado a ser

complacente com os seus

problemas.
' '

Não se .iluda: a rapidez, a

agilidade, a produtividade' e, a ,

quàlidäde resultantes do uso

inteligente da .informàtica 'serão
um pré requisito 'para o sucesso

nos anos que virão. Em qualquer '

.

segmento de .mercado o 'tato�'
"serviços" será fundamental.

"

Acompanhando
.

a tendência
dos países mais desenvolvidos, a
história está aí paramostrar que a
info�nática serã um instrumento ,

decisivo no I; 'mundo da.
concorrência .livre, global e

irrestrita que ser avizinha. '

.Nesta nova realidade, a

empresa que nã,� � informatizar
perderácondiçõesdedesenvolver
vantagens competitivas ante os

concorrentes, 'P�ela, serádificil
não apenas m't!ní�r; controles

, "

rápidos e ßexh:éis:�s também,' "

',' garantir. o hÓ1]) nível ,ide';
atendimento de seus produtos;"

,

M.u,icio. de CtIn'tlHto

h!foque /lIfiJrmiíi!çá.Ltda.

Agticultores inscritos começam a receber as sementes
.

. ...

SEAMA inicia o troca-troca
Jaraguá do ' ;;

��I ��:na�� 11F
feira (16) a ��
Secretaria de
MeioAmbiente
e Agricultura de Jaragqá do Sul

começa a distribuir as sementes

de arroz cultivar (fiscalizadas e

certificadas), para os produtores
domunicípio que se inscreveram
no programa Troca-Troca de
Sementes. Ao todo são 1.700
sacos de 50 quilos - a serem

totalizando 85 toneladas -, a

serem distribuídos,
representando um investimento
de CR$ 3 milhões.

São três variedades de
sementes Cica 8, DR 410 e BR '

414, que serão cultivadas, nas'
lavouras de -arroz irrigado; no

: final'da safra 93'/94, cada'

produtor irá devolver o número
de sacas de semente, em forma
de produto, em dobro ou seja;«

;

agricultor que adquirir,10 sacas
de 'sementés irá pagai 20 de
produto. ",

.

Todo arroz resultante do
troca-troca será' entregue às

agroindústrias de Jaraguá, para
v.o beneficiamento do produto,
Após este trabalho o arroz será C I

. .

'. destinado � merenda escolar das' .'._ a cano

escolas do município, além das "

.. '

, ' '.
.

. . ,.,

I
'

' ,

.,
,

�::!�� :::;��;:�:.� Governo querdlstribuiragroindústrias em: troca de ' . .' .. , "" , ".

.. ::E=:�::� Ilminilhãodetonelâl1uS··
2.500 sacas de arroz para a

.:
.

·'.L
.

, , ,'.;
" ' FIori.OOpqiis-, O presidente beneficiarão 40 mi,I pequenos transporte. A outra é através da

, Secretaria. ' , .', . ,

� '40. B�C. (�aiico do Estado' de '. agricultores. '. cooperativa e a t��it;a é a linha

,
Santa c.atarina), Mércio Felski, '. . ,

"

'. '; . de 'cré�tó feita con! ó Banco do

eôtregou' nq ,último dia 11, ao ' 'Par� .o próximo 'seméstre,': Brasil, sende que' o a�cuJtt�i
gover,nadvf' .'Vilson Kleinübiag.: : MérQio Felske' acte.d1ta que o. )á�a a divida através dotroca-.'

,

C� 64 mIlhões para a coinF�:. 'sESC possa repassar. C�$ 140 ,.troca,' r<:passandQ .o produto.';'
'de.,3.00miltoneladastlecalcário., milhões. Qgovemad,or expiicou.: Kleinübing "'sug�i:iu aos

'�SSé vai� é refereme .ao lucro ,q�r (, "Programa do éalêá��" � 'ágricÍ:!ltores
' pre�$l�te,� üa ,"

.

";. doqanco-nesté.prin�iroselllestre, envolvétrêsDlaneirasde,�lcançär, '��lel1ida4e no Palácio: ,S(.l'nià
" �'199..3 .. Segundo Kleinübing, opequeno agricultor.Aprimeira \C&tarin:aqueestudasseinfonll�s:

" Cl!:t.'-ltlll· ano e meio,' Q -estado seria Pela doação direta do para .que o lucro do BESC seja
, �prílfá cerca de ummilhão de "estado, ficando o -agricultor investido tambéni na compra di
: i6neladas dé calcário ','ue. respop.s*v�l· apenas pelo sementes.

-'

� .. '.
'

,;tllACADIS1A ;I.JIlk.

..... ,..........JI/.,.......
,

..
_

.

Doçés dietétlcO�' - D�s impOrtado. :_:� granc;le ,,"

'varlec;fade �e bala.; pirulitos, ehiéletes�,ctl.ocolàte$; etc.
•• I A ptéç�s especiial$ para bares,'fanchonetes,,'

.

, .'" :borilboniel!�s,éte. '," -: "',
Av. Mal. Deodoro; 1171 �.Sala2 -Fönes: (0473112-01é(

,

Jaragu41 do Sul - SC
'

"
" '� ,.71-4842

,
.

"r---------�\�i,�·----��.-----��----��--------�------��--------���--��--�----------------------------._--------�

r ,t
t t.

.TKA.NSP(JfRTE
COMCARINHOViaç.ão Canarinho Ltda.
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Dr. Walter ß. /'àIcOlie

Olho Clínico·

NOVOSCOLRGAS -Jan
tar de confraterntzaçao para
recepcionarmos e fazer a

apresentação dosnovos cole
gas que entraram para aAs

sociaçãoMédica. Será quin
ta-feira dia J9 de agosto, às
20:00horasnoBaependi. Na
oportunidade oDr. JorgeAbi
Saad Neto, presidente da
ACM. fará o fechamento de
sua gestão e apresentará o

novo canditado da situação à
presidência daAC'M

POSSE CPL - Dia 14 -8 -

93, sábado, no Beira-Rio, te
remos um futebol pela ma-

nhã, seguido de um almoço
onde será oficializada apos
sedonovopresidente do CPL.
A presidência ficará sob mi
nha responsabilidadeporpe
ríodo de um ano. Fazemparte
do CPL: a Ordem dos Advo

gados do Brasil, seção
JaraguádoSul; aAssociação
Médica Jaraguá do Sul; a

Associação Brasileira de

Odontologia, seção Jaraguá
do Sul e a Associação dOS
Engenheiros e Arquitetos de

Jaraguá do Sul. O Centro In

tegrado de Profissionais Li
berais (CPL), tem porfinali
dade máxima coloborar com
ospoderespúblicos no aper
feiçoamento e aprimoramen
todaordemjuridica,pormeio
de representações. indica
ções, sugestões. apresentação
de anteprojeto de leis, de re
gulamentos epormeio de crí
ticas à legislação vigente Oll

em elaboração e as práticas
jurídico-administrativas.
LABORA TÓRIO

BROMATOLÓGICO-Rece
bemos correspondêncía de

agência financiadora inter
nacional edevemosjuntamen
te com o representante do
PAN-BR e AssociaçãoMédi
ca,fazermos uma r€}união com
os vários segmentos da soci
edade ligados direta Oll indi
retamente ao setor, para dis
cutirmos a implantação deste
tão importante empreendi
mento- laboratório
bromatológico - para nossa

comunidade.

empregos e venda.
Em 1991,aproveitando aonda

ecológica, a associação escolheu
como tema: "Turismo. Ecologia,
Infraestrutura e Desenvolvimen
to".

Jaraguádo
Sul - Entre os

dias 15 à 19 de

agosto Jaraguá
do Sul

participará do
X X I

Congresso da Associação
BrasileiradosAgentes de Viagens,
conforme decisão do Secretário
de Indústria, ComércioeTurismo,
Sr. Gilmar Antonio Moretti.

Representando JaraguádoSul,
estarão presentes o próprio
Secretário e Loreno L. Z.
Hagedorn.

O XXI Congresso da ABAV
estará sendo realizado em Foz do

Falecimento

OlgaFreygang Loss
A sociedadejaraguaense ficou

consternadacom ofalecimentoda
mui estimada senhora OLGA
FREYGANG LOSS, viúva" do
afamado fotógrafoHansLoss, aos
82 anosde idade. Senhoravirtuosa,
sempre esteve ligada às obras da
OASE - Ordern Auxiliadora das
Senhoras Evangélicas - e da
sociedadelocalde ummödogeral.
O seu corpo foi velado na Igreja
Evangélica Luterana de Jaraguá
do Sul - Centro, de onde seguiu
para o jazigo da família no

Cemitério Municipal, na manhã
do dia 12/8/1993.
A extinta deixa a filha

Rosemarie. o genro Waldemar
Behling, 2 netos, 2 bisnetos, um
irmão, cunhadae demais parentes.

Este semanário, que tinha na

falecida uma constante leitora,
apresenta aos enlutados os

sentimentos de pesar.

Iguaçueterá comotema "Turismo
Saída para o Crescimento".

Espera-se para o evento a

participação de 10 mil

congressistas para um público de
600 mil pessoas.

A ABAV é o órgão que
congrega amaioria de agentes de
viagens do país e tem se esmerado
por produzir congressos anuais
abordando temas de relevante
importância para o cenário
turístico nacional.

Assim, em Porto Alegre, há
três anos pelaprimeiravezenfocou
os números disponíveis sobre a

importância do setor na gestão de

ESD\çoLIVRE

$ecre.taria de Turismo de Jaraguá Go Sul estará presente
_;

XXICongressodaABAV
estande conjunto, defendendo os

interesses catarinensese regionais
do turismo.

Neste ano, além do tema cen

tral, foram definidos os painéis e

debates. No dia 16 acontecerão
palestras como por exemplo: "A
Força Econômica do Turismo no
Mundo" e o painel "OMercosul e
o Turismo: Instrumento de
Desenvolvimento Regional".

Essa não é a primeira vez que
Jaraguá do Sul se fará representar
na ABAV, porém novamente o

grandeproduto "TurismoFérreo",
uma idéia "que tem berço" na

secretariajaraguaense, seráo tema
central.

Além de tudo, será uma

excelente oportunidade para
vincarjuntoaosagentesdeviagens
o título "Jaraguá doSul- Capital
da Afolha", com seus pontos de
interesse já em desenvolvimento
com os municípios vizinhos.

Jaraguá do Sulparticipará com
osdemáis componentes do roteiro
"Caminho dos Príncipes" em

.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 14 de agosto de 1993
-_...".. -�, .......... ",,-----_.- _-

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

�-';�[:t"'�:"��:;;-:: :t). --í:"'J�1'J;7;J�i;il;'S'�" -- O'\lOc . \� C.l:'1 .. "_;· ...
'

.� ....... .. ... ; ).� "-.:C!",$). ...It.... �- ,--4.. 4"'5

BARROS MUNHOZ APONTA ABSURDOS DA POLITICA AGRICOLA
oMiDisIro s.m.Munboz vem 1pOIáDdo ......... que__
allpie!dlulae,� o deaeuvoln- nacional

Iq!VlSÃO COMEÇA
A ESQUENTAl\

4. Priarih•• alo� aJi..
-.çio

I. O.adeJo iari6ft1 de CJ6Iito
It....

"O __ de c:r6dito nnI ali
euurido" pn!IIC oMinútro. Em
1986 enm imesIidos Z4 biIbões
de d6Iares no linanciammlo rotai
da� "Em 1982�.i'
ItUoc:edemoe (I8lll 8 bilhões. De
2,3 miIbl'Ies de coIiInIIos 1IIIIlIis.
caimas .... 700 mil e_
caiado maio". Pan o Ministro,
cam .. m.tiqllbJMa de 30'1',
"fica claro que a .,ncw1UJa aio
COJIIeIIII' pIanIar, c:oIber e ppr
- e -.eJldem.:te pRlIIriedadea pm
cIuIi_ .......... o CUIIeio, que
.. safia DIo """",",

2.V........ _.........., da
-- .......

"1laqoImo 00 paúes de economia
eaIIbiIiada e cbeavoIvida sub
Sidiam a� - pua po
JaJIIir IIIIprimeDlOs, .... eqxe- -

800 e f_ lJIIIáiu primos
l iaddJIria de Inmsfonnaçio, o
Bralil núa Jada do meio nn1,
llmmferiDdo_ .... o setor
financeiro. que Rio pm de .,.,.
cer", úinna o Ministto Barros
Muahoz.

Sônia Beatriz Henn

4:& Advogada
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97

10 andar - sala 02
Fone 71-'641 O

o MinisIm c:onsicIera Ibsmdo que
"oi JeCUrSOO diJponfveis � que
cIetermiDcm • sam a ser .....,-u..
da". Ele acha que deveria leC

euIImenIe o COIIIdrio. E ali
.p.do: "CCllvenei cam 00 t6cni
COI da ._ da Paltica Apícola..

V_ aber qual a sam que
.---, que o pais�
E IÚ. V8IIIOS 00-- 00�
-*ioo "

s. DiüeiJo alo ....,.mIMo e

_ da l'aqtJi..

!'reocup.do cam a JeVitaliz8çio
da Paquia e da AIIiiIeacia
T6:aica, o Minillro&ai_ 0UIr0
absurdo: ''O BJUiI ali papndo
tua de�.por"""
limos inIemacioaais aio uIiJiza.
doo. Tem_ que Iio dewI
vidoo, eaqaIIIIIO a_ PerquiIà
- ...............
lllividades�� de
lecJIoIosia, tInica ÍOIJJIa de ....
_ nfwois de poduliridlde e

eficiencia·'.

o PFL se orpniza .... a ICvislo
COJIIIÍIIICioJI Os primeiros C!lJIIaIDS
.i' c:ameçarmt e o (IIIIido pnlCUJa de
fiair uma YiJio .... sobn: IS alten·
Ç6eia_ (IIUIJCIàS.
- Mais dois .,.cidoo anicuIam posá
ç6eJ cam jaMIS e consuItoJes poIl
ticos,� IJIOII&I - e oeus 11-
dçfes pedem .-na, pIlll aio "en

Rpr o ouro".
oN o DIAP -� 1Rr

sindical de "-ia PodamenIar
aiada DIo lCRdiIa por inIeiJo que a

JeVisio OCGIIL De posae de alpIIS
.,.,.. de villa juJfdicoo,lII! imJsina
aIpns lIIbores ele iiW: "'Í'lrio"lli·
dade ou de cIespIIe palftico: os

..__es que_ vio fuerlC-
f_ .. COIIIIiIuiçio? pua que
_ bàIhem cam_ constitui-
çio n:meUIa? Julpm de delicada
SIIIteJIIaçiD palftica. "

ABRASBM
RHBS1'R.UTURANDO

'-r.Jvez o mia doo_ ab
surdos � que pua lI8JicuItuJa,
(IRIOOçIo de .u..-. lIIIJICa !cm
_. Quando ..,.._,., � r0-
Ia de bon, l CUJIos iaviAwis e

. cam imensas dificuldades buro
cáIicM... E o Minislro alerta:
...... sair da situaçlo de pobre:ra.
miRria, fome e doenças, dinbeiJo
(II1II l8ricuIIUJa. .... (IRIOOçIo
de aIimeaIos tem que .. priori
dade - pelo menos ao meIIIIO n{
veI de Saúde. Sem comida. DIo
"'saúde".

CONAPBC SM

BRASfuA

Coafederaçio da Pec:úria - que
.i' começa a__ ÍIIIIIiIlÚ-.
ç6es da c "n:pn:sen1llÇio IU-
1111" - se i em BIUßi&.
Mais de ISO eaIidades esIio u.epa.
das l CONAPfC, paidida por
AIIklaio de Oliven "-ira. fuada
oi« e presidenIe do SINDIPEC -

Sindii:ato Nacional dos Pecuaristas
de Gado de COJte.

AssociJ!Çio BJUilciJa dos Produ
_ de SemenIes Iewu Nelson
T......... do Conselho Nacional de
PolItica Apfc:oIa, pua_ Seamria
1!lIec:uIiva, cam miIIio de dinamizar

_

e ICfonaaIJr • enIidade. infe&nIda ao

c:onceito do Asribusines.

p--------------------.

:
-

APPTEL - Telecomunicações
: e Representações Ltda.
I Centrais telefônicas tipo PABX-CPA

I
Desde 1 tronco/4 ramais até 20 troncosl 128 ramais

Venda - /nstal.iição - Assistência técnica
I Representante exclusivo Meto e Nutron
I Rua João Planinscheck, 645 -

I Fones (0473) 71-3021 ou (0482) 46-2122

I
I
I
I
I
I
I
I
I

._-------------�----_.

Tr'ansfor'me O seu BANI-iEIRC) num ambiente V.I.·P.
Visite a 11t,,4íe1tJ'1t - f)� &Z>� e conheça as melhor'es

solu�ões em r>evestimentos cer'âmicos, metais e louças sanitár'ias. Solicite um pr'é-or'çamentü pelo
telefone: 714411 ou venha conhecer> pessoalmente nossas instalações: R. Reinoldo Rau,787 ..........111.�
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€sportivas
.

.u 'Paulo Rícat:do MaclJado

Futsal
Começando hoje, 13 c indo até domingo o Campeonato Estadual

de Futebol dc Salão Mirin(tcndo asequipes do A. D. Colegial, Aste],
Ascurra e AABB/ Colégio São Luis/ FME: os jogos serão no Colégio
São Luis e ArthurMüller.

13/8 - Colégio São Luis -

20 hs: Colegial x Astel
21 :00 hs: São Luis x Ascurra

14/8 «Arthur Müller-
19:30 hs: Ascurra x Colegial
20:30 hs São Luiz x Astel
15/8 - Colégio São Luis
9:00 hs; Astel x AscUITa

10:00 hs: São Lui� x Colegial

Vóleibol
Pelocampeonato estadual feminino adulto de vôlei, jogarão em

Blumenau, nesta sexta-feira, às 19 hs, São Luis/ Choco Leite/ FME x

Blu/volei

\
Rápidas

"Neste domingo, tem, a guerra deMontevidéo, Brasil e Uruguai
jogarãopelas elt�11i1�atórias da copa, ojogo damorte, assim que está

sendo considerado tanto pelos brasileiros como os uruguaios, é

ficar de olho na telinha para sofrer mais 90 minutos, 110 qual o
brasileiro já está se acostumando, haja coração:

irMas as emoções de domingo começam mais cedo; com o

grandeprêmio daHungria, circuito deHungaroring, onde opiloto
brasileiro Airton Senna jogará todas as suas chances nesta

, temporada. Uma vitória dofrancêsAliiin Prostpraticamente irá
lhe assegurar o título de 93.

"Neste sábado, terá o jogo de emrega das jaixas ao tigre
campeão estadual desta temporada, no estádio Heriberto Hulse.o
adversário será a Seleção Catarinense, formada pela crônica

esportiva da capital(RCKTV) e ,\!aceió (.4 Notícia). Do Moleque
Travesso, o nossoGilvan, grande lateral, estarápresente naseleção.

,

<

Vídeo Endoscopia Digestiva (estômago e

intestinos)
Ultrassonografia Geral (ecografia)

Gastroenterologia
Rua Jorge Czerniewicz, 84 Fone 72-1109

Convênio com Ilnimed - Banco do Brasil - CEF -

\

IPESC.

) Dr. Edson Carlos
Schulz

"

A Loja de Brinquedos
e Bicicletas

Rua Domingos da Nova; 154 - Fone 71-3314
.
Av: Mal. Deodoro da Fonseca, 173 - Fone 71-1244

Jàraguá do Sul - SC
'

, ,
... !

Dois times brigam por uma vaga na final
-

'

�

Primeirona define
.r

os seus finalistas
e dependendo dos resultados da
rodada pode ficar mais próximo
da classificação.

J

Jaraguá do

�.
__ em 8 jogos. A outra ainda não

Sul - Neste fi- :.- - está definida e duas equipes
'nal de semana brigam pela classificação, João
acontece a 10· \ .', Pessoa e Botafogo. Amizade e

rodada e
'!' -

Estrella são os classificados do

penúltima do

returno do campeonato da 1 a

Divisão e Aspirantes da Liga
Jaraguaense de futebol amador.
O líderCruz deMaltajá está com
a classificação garantida para a

fase final, com 15 pontos ganhos

primeiro turno.

Enquanto o João Pessoa
enfrenta o líder, Cruz de Malta,
no Rio da Luz, o Botafogo pega
o Guarani, 60 colocado na

competição. O time da Bana do
Rio Cerro tem um jogo a menos

Nos aspirantes o João Pessoa

praticamente assegurou a

classificação, com 15 pontos.
Estrelia, CruzdeMalta eAlvorada
ainda têm chances de chegar à
fase final e a briga promete' ser
grande. Amizade e Botafogo
classificam-se no 10 turno.

CLASSIFICAÇÃO DA 79 DIVISÃO

Class Equipe PG J V E O GP GC SG

1° Cruz de Malta 15 8 7 1 O 20 8 12
2° João Pessoa 12 8 5 2 1 17 8 9
3° fjótafogo 10 7 4 2 2 21- 7 14
4° Estrella 9 9 2 5 2 12 11 1
5° \Juvemus 8 7' 2 4 1 " 14 11 ' 3
6° Guarani 7 8 2 3 3 12 15 -3
1° Malwice 6 8 2 2 4 7 23 -16
8° Amizade 6 7 1 4 2 6 6 O
9° Alvorada 5 8 2 1 5 7 1? -5
10° Caxias 4 7 1 2 4 2 8 ,-6
11° Aliança 4 8 1 2 s 6 15 -9

7s;! Divisão"
Jogos da, lOg rodada

Dia 14/8 - 15:30 hs. - sábadg
GE Cruz de Malta x SE João Pessoa
- No turoico Duwe - Rio da Lu_z II
SR Alvorada x SER Amizade
- No Alvorada - B. Rio Cêrro II
Dia 15/8 - 15:30 hs. - domingo
Caxias SC x SER Aliança
-; NoWaldemar Gumz - Santa Luzia
Botafogo FC x SER Guarani
- No Botafogo - B. Rio Cêrro
Dia 16/8 - 20:30 hs. - segunda
Malwice FC x GE Juventus ,

- No João Marcatto - Jgtlá Esquerd,o

CLASSIFICAÇÃO DOS ASPIRANTES

Class Equipe PG J V E O GP GC SG
-

1° João Pessoa 15 8 7 1 O 24 3 21
2° Estrella 12 9 6 O 3 11 9 2
3° Cruz de Malta 11 8 5 1 2 9 7 2
4° Alvorada 11 8- 4 3, 1 18 7 11
5U Botafogo . 11 8 4 3 1 14 7 7
6° Amizade 10 7 S O 2 19 5 14
7° Aliança 5� 8 2 1 5 10 13 -3
8° Juventus 5 7 2 1 4 7 17 -10
'l1- Caxias

_

2 7 1 O 6 12 18 -6
10° Malwice _2 8 1 O 7 4 28 ':-24
11° Guarani 2 8 1 - 0- -7 2 16 -14

,

Aspirantes
Jogos da 102 rodada

Dia 13:30 hs - sábado
GE Cruz de Malta x SEJoão Pessoa
- No Eurico Duwe - Rio da Luz II
SR Alvorada x SER Amizade
- No Alvorada - B. Rio Cêrro II
Dia 15/8 -13:30 hs - domingo �

Caxias SC x SE8 Aliança
- No Waldemar Gumz - Santa Luzia
Botafoqo FC x SER Guarani
- No Botafogo - lil. Rio éêfro
Dia 16/8 -18:30 hs - segunda
Malwice FC x GE Juventus
- No João Marcatto - Jguá Esquerdo

Propaganda11tant�ráEscolinhas
etapa e com o dinheiro arrecadado,
manter as escolas que' serão
ativadas.

Três €scolinhas' serão ativadas
inicialmente' sendo uma de
atletismo; 'outra de voleibol e uma

terceira a defipi!: •

Guaramirim - O . setor de

esportes da prefeitura municipal
deGuaramirim, em conjunto com à

ACIAG, estão comercializando

junto as empresas espaços para
placas de publicidade no estádio
do Seleto e no Ginásio de Espolies
Municipal,

<,

Cada espaço custa 15% do
salário mínimo por mês e os

contatos estão sendo feitos através
de um representante da associação
e do chefe do setor de espolies da

prefeitura, em visitas aos

empresários. A expectativa é
vender 40 es�aços na primeira

SANTA,' MARTA
'CONSTRUTORA,INCORPQRADORA<, E ,IMOBILIARIA. LTOA.

PROJETOS, CONS-TRUCÃO.DECORAÇÃO,VENOAS DE TERRENOS, CÁSAS E APARTAMENTOS roo Reinoldo RQu� 541- Fone:72 3282-
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Juventus terá Ferrão na ponta esquerda
. -

. �

Quadrangular inicia
na próxima segunda
Jaraguádo

Sul Em
reunião
realizada na

última quarta
feiranoestádio

João Marcatto, entre os

integrantes do quadrangular de
integração que terá seu início na

próxima segunda-feira, dia 16,
ficou definido que os jogos serão
disputados em turno e returno,
pontos corridos. A final será

disputadaentre os dois primeiros
colocados, sendo que o primeiro
colocado disputará a fmal em

casa, jogando pelo empate no

tempo normal e na prorrogação.
O Juventus começarájogando

23 feira, 16, contra o Tubarão no

sul do estado. Na 58 feira, 19, o
Moleque Travesso vai até a

cidade de Itajaí enfrentar o

MarcHio Dias e fecha o turno na
23 feira, 23, recebendonoestádio
João Marcatto a visita do
Joinville.

O returno terá amesmaordem
dos jogos, somente com a

inversão do mando de campo.
No aspecto referente a

contratações, o Juventus acertou
na última quarta-feira o

empréstimo até o fmal do ano do
ponta esquerdaFerrão, que atuou
pelo Araranguá no campeonato
catarinensedesta temporada. Até
o final desta semana ou início da

próxima, poderão pintar novas
contratações para o Moleque

Travesso.
Já o ponta Ricardo foi cedido

por empréstimo para o futebol
mexicano.
Juventus venceRioBranco
A equipe do GE. Juventus

voltou a vencer o Rio Branco de

Paranaguá, desta vez no estádio
João Marcatto, por 1 a O, gol de
Luisinho, num jogo fraco

tecnicamente, mas com boa

disposição dos jogadores dentro
de campo. O jogo valeu como

preparação da equipe para o

quadrangularepara aCopaSanta
Catarina. AequipedoRioBranco
assim retribuiu a visita doúltimo

domingo, quando o Juventus foi
ao Paraná e também saiu como

vitoriosopelomesmoplacarde 1 aO.

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 hosRitais de
Jaraguá juntaram forças e criaram o UNIÃO SAÚDE,
um novo conceito em plano de saúde. Você tem todos
os beneficios que os outros planos oferecem:
- CONSULTAS com médicos especialistas, com hora
marcada, [10 consultório de sua escolha;
- EMERGENCIAS em Pronto Socorro 24 horas;
-INTERNAÇOES, CIRURGIAS e UTI, com
apartameQto individual e direito a acompanhante;
- ASSISTENCIA A GESTANTES, com exame pré-natal
e ultrassonografla;
- ASSISTêNCIA A RECÉM-NASCIDOS, com
assistência neo-natal, pediátrica e berçário;
- EXAMES de laboratório, raio X, ultrassonografia,
fisioterapia, banco de sangue, eletrocardiografia,
inalojerapia. na consulta e nos intemamentos.
UNIAO SAUDE lhe dá dois hosp,itais bem equipados e
com os melhores especialistas. É a região resolvendo
os seus problemas pela maneira mais direta: a UNIAO.

lJNIÃo
s ú D EA

PROM Áo E VENDAS

F&B
ASSOCIADOS

Escrlt6r1o de Vendas:
R. Pres. Eplticlo Pessoa, 383

Fone(0473)71-7331
JARAGUA DO SIA.

Proclamas dtJ" Casamento
� MargotAd8ia G1'Ilbba Le/tlllJlllft, Oficial de Registro Civil do 1° Distrito da Comarca de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram nesteCartório, exibindo
os documentos exigidos pela lei, a fim de habilitarem-se para casar os seguintes:

EDITAL N° 18.916 de 3- 8 -1993
LAURO FODI � MARIA SOLANGEDEMIRANDA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em
.

Estrada Garibaldi, nesta cidade, filho de Hilário Fodi e Ana Lescowicz Fodi.
Ela. brasileira, solteira, doméstica, naturaldeJoinville, nesteestado, domiciliada e residente

em E�da Garibaldi, nesta cidade, filha de Manoel Theodoro de Miranda eldealtina Zonta de
Miranda.

EDITAL N° 18.917 de 4- 8- 1993
VALNERiBOCCHI �SANDRA MARIA DESOUZA

Ele, brasileiro, solteiro, eletrecista, natural de Aratiba, Rio Grande do Sul, domiciliado e

residente na rua Adelia Fischer, 56, apto. 30 I, nesta cidade, filho de SantoBocchi e Corina Lumi
Bocchi,

Ela. brasileira, solteira, digitadora, natural de Palmeira - Lages, neste estado, domiciliada e

residente na rua Adelia Fischer, 56, apto. 301, nesta cidade, filha de Amadeu Teodoro de Souza
e Maria Antonieta da Conceição de Souza.

EDITAL ri' 18.918 de 4- 8- 1993
CLAUDINORROZWOD eMARCEU KREUTZFELDT

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Itaió - ltaiópolis, neste estado, domiciliado e

residentenaruaAntonioStanislauAyroso,487,nestacidade,filhodePedroRozwodeMariaZenir
LinzmeyerRozwod.

Ela, brasileira, solteira, operária. natural de Jaraguádo Sul,domiciliada eresidentenarua João
Planinscheck, 692, nesta cidade, filha de Curt Kreutzfeldt e Ursula Kalb Kreutzfeldt.

EDITAL N" 18.919 de S- 8- 1993
MARCELOBEDUSCHI �ELOlSA.tlfARA RUYSAM

Ele, brasileiro, solteiro, bancário, natural de Blumenau, neste estado, domiciliado e residente
na rua João Planinscheck, 140, nesta cidade, filho de Amadio Norival Beduschi e SuelyMaria
Beduschi,

Ela. brasileira, solteira, secretária. natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua

Marcelo Barbi, 248, nesta cidade, filha de Amaury Rodolfo Ruysam e Maria Balbina Vieira

Ruysam.
EDITAL N° 18.910 de 6- 8- 1993

EDNILSON JOSÉ �SELMA MARIA BEZERRA DEARAÚJO
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de FranciscoAlves - Paraná. domiciliado eresidente

na rua Gustavo Lessmann, em João Pessoa, nesta cidade, filho de Joaquim José eMaria Barbaza
José.

Ela. brasileira, solteira, operária, natural de Bom Conselho, Pernambuco, domiciliada. e
residente na ruaGustavo Lessmann, em João Pessoa. nesta cidade, filha de José Bezerra deAraújo
e SoniaMaria Tomaz.

EDITAL N° 18.911 de 6- 8 -1993

IVO WUERGES eCATIANE CLARICEDA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Massaranduba, neste estado, domiciliado e

residente na ruaHenrique Geifert, 1.269, em VilaLalau, nesta cidade, filho de BrunoWuerges e

AgIles HeilerWuerges.
Ela. brasileira, solteira, operária. natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua

DonaMathilde, 275, emVilaLalau, nestacidade, filha deValerioda SilvaeTerezita Völzda Silva.
EDITAL N° 18.912 de 6- 8- 1993

CESAR LUISSCHIOCHET eEDILANE ILDA DESOUZA

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de JaraguádoSul, domiciliado e residentenarua
Gervásio Amancio da Costa, 51, nesta cidade, filho de Hilário A1ido Schiochet e A1midaMenel
Schiochet,

Ela. brasileira, solteira, recepcionista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na
ruaGervásio Amancio da Costa, 51, nesta cidade, filha de IgenasioManoel de Souza e Francisca

Pereira de Souza.
EDITAL N" 18.923 de 9- 8- 1993

SERGIO STENGER eELZITA PENZ

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua

João Franzner, 725, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filho de Bernardo Stenger e Lidia Fusi
Stenger.

Ela. brasileira, solteira, costureira, natural de TimOO, neste estado, domiciliada e residente na
rua Pomerode, 921, em TimOO, neste estado, filha de Roland Penz e Elvira Penz,

EDITAL N° 18.914 de 9- 8- 1993
EDEMARHILGER e ISAURA EING

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Mercedes - Marechal Cândido Ronden, Paraná.
domiciliado e residente em Estrada Itapocusinho, nesta cidade, filho deAlbertoHilger e Rainilda
Hilger,

Ela. brasileira, solteira, costureira, natural deMercedes - MarechalCândido Ronden, Paraná,
domiciliada e residente em Estrada Itapocusinho. nesta cidade. filha de Adelino Eing e Cristina

Eing.
EDITAL N" 18.91S de 9- 8- 1993

. lUfAR BECKER �DORIANEKOCH

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Rio
da Luz IT. nesta cidade, filho de Etvino Beeker e Valtrudes Becket,

Ela. brasileira, solteira, operadora de máquina, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente em Três Rios do Sul, nesta cidade, filhade Nelson Koch e Renilda Becker Koch.
EDITAL N° 18.916 de 9- 8- 1993

ADEMIR RICHERT �SANDRA TRAVAUIA

Ele, brasileiro, solteiro, torneiromecânico, natural de Jaraguádo Sul,domiciliado e residente
na rua LuizSarti, 823,emNereu Ramos, nesta cidade, filho deWaldemiroRichert e AgataKrutsch
Richert. -.

Ela. brasileira, solteira, costureira, natural de Mirador - Presidente Getúlio, neste estado,
domiciliada e residente na rua Luiz Sarti, 1.573, em Nereu Ramos, nesta cidade, filha deGenésio
Travalha e Natalina Travalha.

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que serâ

publicado pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias,

,--------------------,
I REABERTURADOBOTAFOGO I
I Dia 14/8/93 - às 23:00 horas I

: Animação: JAKSOM & CIA. :
©

Com 5 horas de duração

©II Ü E no Domingo V II
I

4aREDENÇÃO I

: NO\'AM��':.: ini�����:::ooz: a�:,�I;nei::oit=EMANA I
Realizações: SCHOPPING promoções I

�--------------------�
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Educação na cidade. I

Em mátéria publicada lia edição de quarta-feira 110 CORREIO DO

POVO, foi abordada a situação da educação de Jaraguá do Sul. Houve

muitas manifestaçõesfavoráveis ao trabalho realizado pela editaria do

jomal.levantandoeste importanteaspectoda vida comunitária da cidade.
Valelembrarqueamédiaalrmoporprofessornomunicípioégenérica,mas
não refletea realidade, pois 110 caso deprofessores de jaa S"séries e der
grau, este índice é muito superior, pois o mesmo professor leciona para
vários alunos e aí é que observamos afalta deprofessores.

Obras clandestinas
Levantamento que vem sendo realizado pelo. Secretaria de

Planejamento da Prefeitura de Jaraguá do Sul, constatou que no
minimo 60% (sessenta por cento) das construções recentes do

municipio são clandestinas, considerando o rigor da legislação.
Esse númerofoi alcançadopelofato de, nosanospassadose até

o inicio da atual administração. não se exigir cadastramento das
edificações ou de obrasparticulares na Prefeitura.
A isto se somaoutra anomalia: sem o cadastramento, a incidên

cia de tributos especificas também não ocorreu, com prejulzos ao
erário municipal.

Esta situação está sendo normalizada e dentro em pouco todo
o cadastro vai estar em dia, com o chamamento dos responsáveis
pelas obras em andamento e fora dospadrões.

Asobrasque não estiverem de acordopoderão ser embargadas.

Posse no CPL
Hoje (14), apartir das 11 :OOhs, nasdependências doBeiraRio

Clube de Campo, será empossada a nova diretoria do Centro

Integrado de Profissionais Liberais de Jaraguá do Sul - SC,
durante almoço de confraternização entre os integrantes do CPL
e imprensa local.

II COMPRO TELEFONE

,

Prefixo 77 - Luis Alves
Tratar fone (0473) 77-1158, em hor.

comercial.

_,

Ilf>oo��t!\V6!\ I
Ind. e Com. de Confecções Ltda.

O bom gosto veste você

Rua Guilherme Weege, 166 - Centro
Fone (0473) 71-7811
Jaraguá do Sul - SC'---1-,-

rlmala

de levar os filhos até o posto mais

próximo de sua casa", disse.
Além da vacina Sabin o Posto

de Saúde Central está preparado
para aplicar 290 vacinas contra o

Sarampo; 410 Tríplice (tétano,
coqueluche e difteria), além de
outras vacinas que as crianças
devem tomar nesta faixa etária.

Além dos postos fixos também
serão montadas barreiras em

pontos estratégicos da. cidade para
que nenhuma criança fique sem

tomar a vacina no dia 21.

Irineu Pasold informou que no

Posto de Saúde Central, também
serão aplicadas as outras

variedades de vacina.

Pasold disse que a expectativa
é de que onúmero de 9mil crianças
seja superado, como no ano

passado, quando mais de 10 mil

crianças foram vacinadas, no dia
lOde setembro." "Ao todo
250 pessoas estarão integradas ao

trabalho de vacinação e é

importante que os pais não deixem

24- PostodeSaúdeVilal.alau;
25 - ColégioEstadual JoséDuarteMagalhães;
26 - EscolakeunidakicieriMarcatto;
27 - EscolaBásica JoãoRomárioMoreim;

28-PoslodeSaúdedaBarradoRioCêrro;
29 - EscolaMunicipalHelmuthG.Duwe;

.

30-EscolaRelUlÍdasRiodaLuzI:

jl-EsCOIalsolaoaKloaaLuzlI;
32 - Escola Isoladakio da LuzVitória;
33 - EscolaMunicipalOrestesGuimarães;
34-Escola IsoladalRibeirãoRodrigues;
35 - Escola IsoladaA1toJaraguá 19;
36 - Escola Menieipal Antonio Estanislau

Ayroso;
37 - Escola Isolada Jaraguá84:

38-EscolaMlIlIÍcipaIFreimundoKeiser;
39 - Escola IsoladaAltoGaribaldi;
40 - EscolaMenicipalAurélioWalter;
41-EscolaMiulÍcipalDuquedeCaxias;
42-Escola IsoladaGaribaldi;
43 - EsçolaMmlÍcipalGuilhenneHanaemsm;
44 - Postode Saúde SantoEstevão;

pólio será no dia 21

Relação dos uxais de vacinação contrapoliomielite

12

su:ar�guá�� [ZJpróximo dia 21 -,
-,
-,
-,

de agosto será -,
'

realizada a

vacinação
contra a poliomielite em todo o

município de Jaraguá do Sul. De
acordo com a Secretaria de Saúde
do município serão montados 66

postos de vacinação em várias

partes da cidade para que se atinja
ameta de vacinar 9mil crianças de
O a 5 anos de idade. O secretário

I-INAMPS;
2 - posto de Saúde daVilal.enzi;
3 - Escola BásicaGiardini Lenzi;
4 - EscalaMllllÍcipal AlbanoKanzler;
5 - Escola IsoladaFranciscodePaula;
6-PostodeSaúdedaCohab(VilaRau);
7 - ColégioEstadual Julius Karsten;
8 -ColégiolvíunicjpalAnaToweNagel;
9-ColégioDivinaProvidência;
10-ColégioEsladuaIValdelePiazeraZindars;
l l-ColégioEstadualRolandlí.Dornbusch;
12 - EscolaIsoladaRioMolha;
13 - EscolaMunicipalCristinaMarcatto;
14-EscolaMunicipaIRenaloPradi;
15 - Postode SaúdeAna Paula II;
·16 - Escolasíunicipal AdelinoFrancener;
17 - EscolaMwlÍcipalWaldemarScluuidt;
I8-ColégioHolandoMarcelinoGonçalves;
19 - EscolalvíunicipalErichBlosfeld
20 - EscolaBásicaLiliaAyrosoOeschler;
21- PostodeSaúdeda Ilha daFigueira;
22-ColégioEstaduaIHeleodoroBorges;
23 - Postode SaúdeVilaAmizade;

Jean Beno &hreiner Lucht
Médico - CRM 5457 - CPF 561827329-20
GINECOLOGIA E OBSTETRíCIA

Consultório: Avenida MaL Deodoro da Fonseca, 419 - Sala 7

Edifício Florença
Fone: (0473) 72-0395
89251-701 - Jaraguá do Sul- sc

45 - PréEscolarPtofessorJoãoWagner;
46 - EscolajfnnicipalMachado deAssis;
47 - Escola IsoladaVilaChartres;
48 - Posto de SaúdeSantaLuzia;
49-EscolaMlUlÍcipalAmizade;
50 - EscolakeunidasMaxSchubert;
51-EscolaMmlÍcipalVictorMeirelles;
52 - EscolajémicipalGeneralOsório;
53 - Escola IsoladaAngeloMoretti;
54-EscolaMmlÍcipalMarcosVerbinen;
55 - EscolaMmlÍciP!lIPadreAlbertoJacobs;
56 - EscolaMunicipalDomPiodeFreitas;
57 - Escola IsoladaRibeirãoCavalo;
58-PostodeSaúdedeNereuRamos;
59 - EscolaManicipalMajorJulioFerreira;
60-RioManso(SUCAM);
61-GrotaFunda(SUCAM);
62-PedraBmnca (SUCAM);
63 - Posto Simon;
64 - PostoMarcolla;
65 - PostoMime;
66-UnidadeSanitária.

COMPRAR NO BRElliHAUPT

O MELHOR INVESTIMENTO
AO FAZER SUAS COMPRAS NAS LOJAS E,SUPERMERCADOS BREITHAUPT,

voesADQUIREQUALIDADE SEMPRE, À PREÇOS SUPER ESPECIAIS. VENHA CONFERIR/

..
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