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Projeto deve inibir
a troca' de partidos

Dcputudo quc trocar dc parti-
, do depois dc eleito como membro
d:i Mesa Diretora da Assembléia
Lcgislativa, pcrdcráa função. Pro
jcto dc resolução ncste sentido foi
apresentado pelo deputado
Lcodcgar Tiscoski, P�íginu .3

Empresários e guias
t/ebatemsobrenegócios

Empresários loj ístas e cerca dc
70 guias que trabalham com

"sacolciros" reuniram-se em

Guaramirim. Na pauta do encon
tro, discussões sobre prazos, co
missões c associação da catcgo
ria. Página 5

Setor de' Sento Catarina ,
Corupá ganha mais
energia na sua rede'

Investimentos de R$ 700 mil
na subestação de Corupä, pela
regional da Celesc de Jaraguá do
Sul, proporcionaram ao municí
pio sensível melhonana rede de
energia elétrica. Outros investi
mentes estão previstos, PágiW\ 5

Jllubert "erelra

Joubert assume
Juventus

_ para as

disputas do "c"
Com passagens pelo

Brusquc,Concórdia,Guaraní
�' Pelotas (RS) o técnico
Jeubett Pereira assumiu nes

ta semana o comando do
Juvcntus que vai disputar.o
hrasi leim lia série "C", scm
experiência em competições
deste nível. I'áginu 12

Prefeitura pára as

- obras e vai atrás de

empréstimo no Besc
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Micro epequenas empre�as terãofinanciamep, ,_. "-
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;....:..Micro e pequenas e�

presas de Jaraguã do Sul já
podem dispor de linhas de
crédito do Banco do Brasil,
através do Conselho Muni
cipal de Desenvolvimento,
instalado oficiulmentc nesta

scmunudurunte ato nuAsso
dação Comercial c Industri
ul, prestigiado pelo superin
tendente do BB em Santa
Catarina, Ot.hon d'Eça Karl
dc Abreu, O programa, des
de sua implantação no Esta
do a partir dc março último,
_já atendou a 320 projetos
{pessoas físicas) em 104

-

municípios, mobilizando re-·

curso» ..iproximados de R$ t)

milhões. Outros 120 proje
tos estão em fase dc análise.

Página 5 Oficialização do Conselho reuniu empresários e-representantes da prefeitura

DI\'idas j:1 \'l�nddas cm toruo
dI' R� l nnlhúo levam a prctcituru
dI' .Iara).!u:1 dn Sul a contrair em
PI\'stimn iunto ao H:IIIl'II do-Est:;
dll1k Santa Catarina. () Pl'l.!fl.'ihl
-I >1I1'\'al Vasd mandou paralisar
IIhra� Y vonicr gastos. P:í�ill:1 .'\ .'\11111 ('0111 qualidade vence o campeonato

DIFERENTE

Som nos carros têm

campeonato domingo
A Associação lntcmacional dc ohjeLiVluldo íucrcmcntar o mcr-

Som Automotívo
_ promove, em

Florianópolis (pela primeira vez

em Santa Catarina) um campen
nuto damodaluladc que terá, iam
hém, representantes dc .Iaraguá
do Sul. A lasca foi criada em

I tJX7, nus Estudos Unidos.

cado dc SOI1l automoüvo norte

amcrtcano. Sementepara as uuc

gorias amador e profissional, I)

certame premiará, prioritaria
mente, ocritério dc qualidade, ()II
seja. a qualidadc dc som instalada

nos carros. Pú�inu 6

agora ern

Jaraguá do
-

Sul
Fone: (0473) /1·8447
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EDITORIAL

Solidariedade na prática
A vinda do grupo rilinçiro Skunk a Lazer desde o início teve absoluto apoio da

Jaraguá do SuJ; nn Último dia 21. mostrou imprensa pela razão principal dc sc estar

claramente que o problema da fome' no colaborando, dc urna forma direta. com um

Brasil - e em Jaraguä - do Sul - pode ser _ problema crucial que é a fome.

amenizado com extrema facilidade: Os Porquc.. esperar pelos governos (assim
ingressos (pouco ruais de Ih mil) que mesmo,l1oplural)éassinaratestadodeóhito
equivaleràm a dois quilos de alimentos lião com antecipação. Por exemplo, o estadual

.

perecíveis resultaram na arrecadação dê 20' �

que reservou R$ iR milhões a serem gastos
toneladas de alimentos que, a partir desta com publicidade neste ano, para mostrar o

semana, começaram a ser distrihuidos a Ia- que sé pretende fazer nestes próximos três

mílias carentes do município.
-

anos e meio. E o federal, com mais R$ 10

Com um trabalho de parceria com a ini- milhões, em mensagens cujo objetivo único

ciativa privada a troco de puhlicidade, por é o de.enfiar na cabeça dos brasileiros que

exemplo, com retorno garantido diante de tudo está indo muito hem depois do advento
uma platéia numericamente expressiva, tais do Plano Real. São R$ 3R milhões que

promoções podem' .ser repetidas com mais poderiam ser.aplicados na prática em bene

frequênciae, porconsequência, dando o que- fício dos que, defato, necessitam.São R$ 38
- córner a quem não tem. A iniciativa da milhões a menos em comida, assistência

.
secretaria municipal de Cultura, Espo�te e médica e educação.

-Repensando Jaraguâ do Sul
Jaraguá do Sul, há. Ú9 anos

nasceu, por iniciativa de Emílio
Carlos Jourdan, predestinada a

ser vencedora em todos os aspec
tos.

Foi colonizada pelos alemães,
italianos, poloneses, húngaros e

brasileiros oriundosdonorte asul
do país,
que. pelo

-�------

seu ideal MDtMmD
e traba-

*_ José Benedito csmpo«
tradições que diferenciam Jaraguá
do Sul das demais cidades do
Brasil. •

Tantoa iniciativaprivadacomo
o poder público têm colaborado
com apreservação e a divulgação
destas tradições, porém,
observamos que ainda são

necessárias algumas mudanças
para tomarmos nossa Jaraguá do
Sul uma cidade típica a exemplo
do que ocorre com Pomerode,
TrezeTílias,Brusque,Gramado e
Blumenau. Ao visitannos estas

cidadespercebemosapreocupação
tanto do poder público, como da
iniciativaprivadaem desenvolver

projetos típicos de urbanização e

construção civil de acordo com as

tradições de seus colonizadores.
Estapreocupação aindaémui

to tímida em nossa comunidade.
As construções realizadas .tanto

pelo poder público, como pela'
iniciativa privada, com raras e

lo'uváveis exceções, buscam

resgatar a arquitetura de nossos

lho tor- dtJSItJo do
naram-

I.o/idodena pro-
-gressista (11/111101e vence-

dora.
'Seus' cidadãos, dotados de

espírito empreendedor,
preocupados com c. trabalho e o

'cultivo de suas' tradições,
cultivaram e cultivam o senso de

organização em comunidades
- ordeiras e orguUlosas de seus an
tepassados, visando perpetuar a
sua cultura, seu folclore e suas

antepassados. Observamos que
'existe uma preocupação com a

arquitetura moderna, que destoa
da realidade cultural de nossa

comunidade.

Não bastasomente as tradições
damúsica, do tiro, dadança e dos
costumes. É preciso comple
mentar estas tradições com obras

típicas, que venham a identificar
-

nossa Jaraguä do Sul. As últimas
obras de vulto realizadas na co

munidade, aexemplo darodoviá-
.

ria, -praça municipal, pontes;
centro municipal de eventos, es

colas, ginásios esportivos, pontos
de ônibus, guaritas, templos reli
giosos, ediffcios comerciais e resi
denciais não refletem a realidade
de nossa cultura e tradição.

É preciso repensar nossa iden
tidade cultural para mudarmos

-

nossaJaraguádo Sul paramelhor,
tornando-a bela, atraente e

admirada pelos nossos cidadãos e
visitantes.

*�dvogado.·
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A comunidade cresce

e se transforma pelo'
trabàlho. De cada um

e de todos Fone (0473) 712277
• ,Jaraguá do Sul- sc
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Confira a História

Há 70anos

Há60anos

Há 10anos'

Barão de Itapocu

, Em Il)OI. no dia 04 dc maio. de

madrugada. todas as sociedades de
cantores dcJoinville e de São Bento:
em frente ao palacete onde estava hos
pcdado o governador, saudavam a

alvorada a data do natalício do dr.

l-elippeSchm dt.Queimavam-se fogos
c orava (I Cel.Ernesio Canac, sendo o

'governador presenteado com ricos ou

(Iuês., Dois dias antes o governador
inaugurava a exposição de animais e. à
tarde visitava a Sociedade Agrícola'

- Em 1925. Antonio Demarchi e outros
. recebiam do Estado a quantia de

34:000$000 - trinta e quatro contos de
réis - provenientes de serviços feitos na
estrada Rio Sem). nos anos de 1920-
1921. Isto em 25!

.

- Faustino Piazera era escrevente do
Cartório de paz de Jaraguá,
- Reclamava-se um Hospital para
Jaraguá (E) voltava-sé a comentar o

artigo de um colaborador do "CP":. Há

-Em 1935.oN.S.D.A.P.,naresidência
do chefe do grupo nazista realizava-se
cerimônia em memória de um herói que
morreu na defesa de seu ideal - Albert
Leo Schlageter. O diretor da Escola

"Jm-ilgu:í".prof. M.Oehlwein,realizava
oseupanegírico.Depoisochefelüqlldo

-

grupo - Bruno Wolbnann -, com a

bandeira, seu capacete, comparecia à

tribunaque lhe foraenviada, falandoem
nome doFuehrer,echancelerdoReich,

- Ern 1985. nos últimos dez anos o

SENAI (Centro de Treinamento de

Jaraguä do Sul) treinava vinte mil pes:
soas. com isso melhorando a formação
de prof ssionais,motiVil deulllapalestra
soll o lema "Fonnação Profissional no
Brasil",
- Assinava-se convênio para a

elahoração doPlanoDiretordeJaraguá
do Sul. entre o prefeito Durval Vasel e
o s�cretiírio - chefe do naplan, Fran
cisco de Assis Cordeiro. O valor do

convênio era de CI:1I 228 Iililhões.
- Falecia Augusto Sylvio Prodoehl,.

-,

Há94anos

"A História de nossa

-gente não podeficar s6
na saudade ".
O Passado só é impor
tante se o seu tempo foi
bem empregado

"Zur 8ruederschaft". �Ia ilha e dà

serra (Sociedade' Agrícola pura II

Irmandade]. apresentando difen:nt�$

arades e terminando COI1l ofinnl do llia
no Salão Walter.
- Seguindo o seu périplo pelo nordesíe

catarincnse, seguia pela estrada da
serra. e. no km 60 aguardav-a uma

numerosa cavalhada. tendo à frente li

Cd. Bueno Franco. seguindo àCampo
Alegre, onde teveesplcndida recepção.

vários anos, vinha-se arrastando o as-'
sunto, embora- apoiado pelo povo;
Joinville não aceitava essa idéia, mani-

- restado pelos imeressados nos jornais
da séde do município. Falava-se
abertamente no 20 distrito (Jaraguá),
na realização de uma nova reunião

para debater' o assunto. Pedia-se a

participação do vigário Remaclo

Foxius, do Pastor Schlunzen c do dr.

Fritz Petzold. -

distribuía as condecorações honrosas
aosdóis maisantigos soldadosda frente
(vanguarda) oKamerad E. Bengen �

Kamerad Dr. G. Luee.: pondo-se (1�

demaisem posiçãodesentido, recebendo
osdemais as suas insígnias das mãosde
Kamerad Woltmann e a debandada
'Em perfeita harmonia militar,

permaneciam até as primeiras horas da
madrugada("CP", ed.185, p. 8, deOJl
06135), narrado em língua alemã.

ocorrido em 26/06 e com ele se ia um

intelectual degrande gabarito, autordo'
"Engenheiro Misael" onde contava a

história de uma cidade chamadâ
.Iaranápolis. de 1956 e "Ás Margens
do Cachoeira". de 1961. jornalista de

pena ori\hante, radialista de escol e

vereador junto aos seus contem-

_porâneosNeyFranco,JoãoJosé Bértoti.
Fidelis Wolf. João Lúcio da Costa.
MáriG Nicolini, Artur Müller depois
FranciscoModrock. Dorval Mm-catto.
José Pasqualini, Raimundo Enuuen

doerfer e Waldemar Grubba.
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Retranca
(C.M.)

Atenção redobrada
Mais do que nunca, liderançäs polltic�f� -t>mpresariais de

Jaragua 'do Sul devem ficar atentas. A abrupta queda na �eceita
de ICMS e FPM (Fundo de Participação das Municfpios),
principais fontes. de renda das prefeitura.r, provocou um

fechamento das torneiras do Tesouro do Estado, cO/n' reflexos
diretos em obras já programadas. A atençõo deve estar nas

palavras ditas pelo governador Paulo Afonso Vieira, que não

suspenderá convênios já em andamento. Como palavras selo .

apenas palavras (regra geral na polttica), olhos abertos/
Senelo 'dançamo». de novo.

Conceito 1
As micro e pequenas

empresas de Santa Catarina,
apesar de tudo, selo as demenor
indice de inadimpl�ncia do
Brasil. A aftrmação é do
presidmtt> do Banco do Brasil,
Paulo César Ximl'nts, feilti
recememente a uma comitiva de
deputados f emptesãrios de
Santa Catarina. Situnção
privilegiada qUI' permitlrâ a

abertura di' linhas di' erMito
especiais.

Comurb 1
Os representantes das .'P

cretarias de ObraS, Agricultura,
AcijSt' Impren.ranllo têmcompa
tecida rtgularmmte as reuniões
daConselho de Planejamento
Urbano dI' Jaraguá do Sul i' já
acumulam mais de trl.s faltas
conseaaivas. SI' nlJ.Q tim It'tnPo
di'Vt>riam ter dilo isso antes. SI'
não se inttressampelo futuro da
cidade, pior aÍ!'da.

Comurb2
Bocadas avançadas sobre via

. Conceito 2 pública,' despt>jo direto di' águas
r "O senador Espt>ridiãoAmin' pluviais das marquises sobre

. tem um excelente conceito i'm transeumes; "baixami'nto total
Braállia". A constatação I do das guias de meio-fío; cons

deputado Udo Wagnt>r (PPR), . truçõo de cunhas e rampas di'
que recentemente esteve na forma indevtda em sarjetas e

capital Federal. Se let I assim, 'calçada.", nllo recomposiçõo di'
aqui 110 Estado o partido anda calçadas danificadas,' tuerros di'
meio combalido, sem dtfiniçllo

.

margens de rios e OCUPafllQ di'
fit fUturopar-cawa'ditksaven-' morros. Cobranças do Comurb
ças c1'Íadas desde d éâ1rdidatu- . � frscalir.aç/ft>' dtip"ftitura, atI
ra dt Amin � presid"nci� da agora stm resposta».
Repúbiic(J...

. Cotnurb3
Idlitiproposlat apit>vadape.losConceito 3 Membros do Conselho Municipal

A Celesc figurou em 34" tkDt>.senvolvimento UrbanO,dRSi'
lugar no ranking d(1.s' 300 convidar os tr�s dtputado-s
maiores emprt'Sas do pais e.staduais eltftos por jaraguA do
divulgadopelojoinal"Folha de Sulparafalamn sob" SUtIS ações
São Paulo ", com um ativo total .

e atos em defe.sa do munidpio,'foi
de US$ J bilhão 482 milltõ�s fevogail;a. Ficou para o ano IJUR
510 mil apresen,tado no ano vem. Segundo explicações anun

Passado.A,pesquisadolnstiluto ' ciadas pelo órgelo, os parla
Datafolha inclui ainda uma menta"s já vim sendo çpbrados
seleçelo por ramo dR atividade. pelossegmmIOS"p".sentativosda
onde a Celesc apareet em 7" lu- societltuk.

.

gar, com rentabilidadR de 3,8%.

Prestfgw
O presidente

.

Fernando
Henrique. Cardos� e a ministra
Dorothéa Wemeck rkvem con
firmar para setembro Úma visita
ao munic/pio de Penha. Vilo
conhecero compltJwturlsticoBelO
Carrero World e inaugurar a
�e17t)via Dinomagic, o maisnpvo
Investimento do empre.sário no
valor de US$ 4 müMes. Convitt
fOiformuJado�asemanapasmda.

Desencontro
!'ri1t>ilO Durval 'Vasel diast,' It.á

algilnsmeses,-quta"dedeesgolO"
dR Jaráguá do Sul tinha cu�to

orçado em tomo dRR$ 40m.üMe.r.
Nwna explanaçc10 sob" o projtlO,
o tngenheiro sanitarista Cisar
Aren/lart, t.stimou o custo da obra
emR$ 25maMeS. ,Emais, tambhn .

contrariaiuJo Opnieito: custará. o
dobro da tarjfa de água (taxa
minima). Vasel dis�e qU!' o custo

st'ria ilquivalmte.

REAÇÃO

Projeto prevê perdll de fitnçõe�
· para quem trocar de partido

FlorianóPOlis. Projeto de

resolução dó deputado Leodegar
Tísceski, vice-líder do PPR na As-
s emb lé i a

Legislativa,
prevêa per
da de man

dato de
membros
da Mesa
Diretora da
AL CJue trocarem de partido depois
de MBlilnirem tais funções. NUlnl
alusão direta ao presidente da As
sembléia, Epitácio Bittencourt (em
bom não mencionada na justifica
tiva do pr6jeto), que trocou o PI?R
pelo PFt - partido aliado do gover
no estadual desde o segundo turno
das eleições no ano passado •

TiSCXlSki díZ que o projeto de reso

lução "é IJm obstáculo para quem se

aproveita de determinadas situe
ções em beneficio próprio".

O projeto prevê 'que, caso o par- .

lamenter troque de sigla nestas .

condições, será substituído por um

depu�dode. seu ex..partído, devee
do a. indicaçfio ficar por conta da

respectiva bancada. Tiscoskí acre

dita que o projeto, por si SÓ, já é
baStante claro, não necessitando
de maiores explicações para ter a

aprovaç.lo de tocla a Assembléia.
Se aprovado, o projeto' alterará os

artigos 11 e 12 do Regimento Inter
no da Assell1bléia Legislatíva,

Ocorre que as· normas

estabelecidas em 1989 hão con

tM1'lam o preenchimento de car

gos em caso de vacância, favore-

lAotú,. TúCD.ki
cendo o troca-troca no poder, com
consequências prejudiciais à cor

relação de forças entre as bancadas
dos diversos partidos representa
dos na Assembléia Legislative, O

deputado Leodegar Tiseoski diz que
baseou sua proposta. analisando os

regimentós de assembléias de o�

� '�tãélci8: "Ao detetmin";: a per
di\'oo nlandato de membrQ.daM�'\
II quem' deixar a sigla que. integrava
qul\ndo: de 'sua' elerção, afutura

, norma regimental restabelecerã a

sup.ren1acia do 'projeto partidário
,sÓbre o Projeto pessoal", concluiu o

viêê-trder do PPR.

Jaragú do Sul - Dívidas já
vencidas em torno de :RS 1

milhão, principalmente com

empreiteiras, Ie.varam a -prefeitura
ao Banco do Estado de Santa
('..atarina para um empréstimo da
ordem de RS 1,2 milhão. A dificil

situação financeira do município,
a exemplo de-toda� as demais

prefeituras, fói ocasionada por
.

abrupta queda da receita anterior
mente projetad�_, principalmente.
em relaçfio ao ICMS, fruto da

poUtica de conténção do con

sumo implantada pelo gover
nador federal.

ECONOMIA

Vasel corta.,gastos eparal!sa obras
, .

. t,.-J _.
'

.

'>
.

,.� (;,
-

.

...;.;1 '.

Segundo o prefeito Durval de [)esenvolvimentO de Jaraguá
V�sel, a ,situaçfio obriga a do Sul (Codejas) que passam por

paralisação de obras
-

como, (,'� período qe estágio. .

asfaltamento do acesso a Rio ciá' 0 'aperto, gegundo Vasel,
Luz, os programas de pavi-. deve prolongar-se por �,elo
mentação econamica nos bailTOsj me.nos d,ois meses, atingindo,
o presídio e o calçamento na ,: tnnlbéin, II implantação do. novo
região dê C3aril?aldi, entre outra.s! "istema viário da 'cidade. O
"Sa(lde, 'Ed'ucação e salário.s empréstimo junto ao Besc
conti nuarão. a. ter recursos", p,retenéle ininiiniz.ar'.a 'situação
garantiu Vasel, acres�entando_ com os �ores e 'substituirá um

que, por enquanto, nl[o haverá pedi.do de ántecipaç.lo .da receita
demissões: O CJl:le pode ocorrer,

.

que seria étfCaminhado à (,..âmara
segundO ele, a p�rtir do fina) dé

..
'

de Vereadores. "Estamos cortando
agoRto, é a dispensa <;te'pnrt.e' idos" 8asto$ ·no que é. possível", dis.�e
199 funcionário� da Cömparihià' ',. Vasel.
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AGRICULTURA ESPIRITISMO

Ministério temprogramaspara DivinoMestr� comple�a33
manter as atividades no cam

.

o ano� com felra de Ilvros
'P .laraguä do Sul - o Centro Joinville (Idejoin), que vem Ie-

Espírita Divino Mestre comple- vando a Feira Itinerante às
tou seus 33 anos de fundação no principais cidades do norte de

Jaime de Borba/CP dia 24 de julho, marcandoa pas-" Estado. Mais de t .200 títulos
sagem com a 5a Feira do Livro estiveram à disposição do públi
Espírita, que aconteceu de 23 a co jaraguaense durante uma se-

30 de julho, em um pequeno mana. Entre eles, o Evangelho
estande instalado na ruaGetülío Segundo o Espiritismo, o Livro

Vargas - próximo ao Museu dos Médiuns e as 350 obras

Municipal Emílio da Silva. Sem psicografadas de Chico Xavier.
interesse de terum levantamento A comissão recebidapeloDivino
sobre o número de adeptos ao Mestre - promotor do evento -

espiritismo em Jaraguá do Sul - com o lucro da feira é aplicada
, "nossadoutrinaé livreeespontâ- emobras sociais, namanutenção
nea, a vontade de permanecer é do Centro e na aquisição do

.

da pessoa" -, o vice-presidente "Rancho Fraterno", distribuído
do Divino Mestre, Dúlcio mensalmente a 15 famílias
Teodonir Lenzi Filho, constata carentes do município.
que as visitas ao Centro vêm Reconhecido como utilidade pü
crescendo a cada dia. blica e filiado à Federação

Exemplodessecrescimentofoi Catarinense de Espiritismo, o

omovímentonaõ'Peíradol.ívro Centro Espírita Divino Mestre

Espírita, uma realização do Ins- realiza sessões compalestras to-
'

tituto de Divulgação Espírita de dasas terças-feiras, ein suasede;
'

. vai avaliar politicas
de meio ambiente no município

, Jarag� d«iSul- A fixação
do homem

,"

nó campo e a auto

sustentação das atividades

agrícolas desenvolvidas na

região, além da introdução de
culturas alternativas são as

SQoll:
m c ta s

que a

secretaria
,

,

P/ojIlO$
o· rI/SpÓSi/DO
d. )0/09116

munici
" pai de

A!JÍllhIa
, pretende
atingir

. através da implantação de vários

projetos em parceria com o
.

ministério da Agricultura. A

garantia do repasse das' verbas
para a implantaÇão dos projetos
foi dada nesta.segunda-feira, 31,
pelo delegado federal em Sänta
Catariria do�s""@o da A�
euíturaeReformaAgrária;Rober
to Zimmermann,.durante a visita agrícolas e que muitos deles
que fez ao prefeito Durval Vase). poderãç ser implantados em

Roberto Zimmermann é JaraguâdoSul.comoo programa
presidente estadual do PTB e deAgriculturaPamiliar,Patrulha
afirmou ter todo o interesse em Mecanizada Agrícola e de
colaborar no incrementodas ati- Fertilizantes.Zimmermannanun
vidades agrícolas desen�9lvidas ciou para breve a entrega de 10
no mgniefpio. Salientou que. o' toneladas _ de fertilizantes pata
ministério tem 27 projetos

'

aplicação em hortas e pomares e

Zimmermann (d) e V�el

AMBIENTE

Núcleo

Jaraguá do Sul A evento, que reuniu
promoção da consciência aproximadamente 290 pesso
ambiental da população as,entretécnicoseprofessores.
jaraguaense é o principal obje- A implantação de uma polí
tivo do Núcleo de Estudos de - tica municipal de meio-ambi
Educação Ambiental (NBA)' 'ente, através da realização de
criadonaúltimasexta-feira,28 seminários, cursos e outras
a partir de um curso <!Ie ,estratégias serão avaliadas na

Capacitação Estratégica de primeira reunião do NEA, que
Educação Ambiental, deveaconteceraiildanomêsde
promovido pela prefeituramu- agosto. A meta, segundo
nicípal de 26 a 28, de julho, Salette, é não deixarmorrer as, '

Segundo a extensíonísta rural conclusões levantadas durante
da Epagrí, Salette Duarte, a ocurso, atravésdeum trabalho
idéia é dar continuidade às constante junto à comunidade.
propostas levantadas durante o "Tem muita gente que desce-

demonstrou interesseemcolaborar
nos projetos implantados pela
secretaria municipal de

Agricultura, como o programade
piscicultura, bastantedesenvolvi
do na região. "Nosso objetivo é
dar ao agricultor condições está"
veis para seu desenvolvimento",
enfatiza Zimmermann.

nhece completamente as leis

ambientais". exemplifica
Salette, que salienta' a
participação. decisiva dos

professores em sala de aula,
junto aos alunos. "O trabalho'
de base para a conquista da

consciênciaecológicaresidenas
crianças"deflneaextensíonísta,
que está buscando aliados jun
to aoutras entidadesque desen
volvem trabalho de cunho
ambiental. "Nossa intenção é

capacitar adultos e crianças
paraodesenvolvimento susten-

. tävel", resume Salette.

CHEIAS

TécnicosvãoàBrasília atrás-
dos recursos já prometidos

Flonanópolis-Umacomissão cimentos sobre o repasse de ver
de técnicos do governo do Estado bas para as obras. As reuniões
viajou nesta semana a Brasília a prosseguiram com os prefeitos da
fim de entregar projetos e doeu- Região Nordeste, Alto Vale do
mentos paraobtençãode recursos ltajaí e de outros municípios,
que ogoverno federalvai repassar totalizando 49 localidades,
a Santa Catarina. Esses recursos Os recursos foram liberados
destinam-sé a auxiliar na recupe- pelo governo federal a partir da
ração dos estragos causados pelas solicitação da, Defesa Civil de
enchentes de fevereiro incluindo SantaCatarina emunicípiosatin
Jaraguá do Sul. Assinados pelo gidos, através daLei 9.061" de 14
governador Paulo Afonso Vieira, de junho. A verba a ser repassada
os documentos foram entregues é de, aproximadamente, R$ 13
ao diretor-geral da secretaria de milhões pata recuperação de ro

Defesa.CívildoMinístéríodopla- dovias, pontes e residências
nejamento, Pedro Sanguinetti. A destruídas pelas águas, A cidade
comissão é integrada pelo diretor mais atingida pelas chuvas do
de Planejamento da secretaria da início do ano fOI Joinville.
Casa Civil, Adilson "Porto, Osear . Com a entrega dos documen
Gayer, do DER, e ceI. Humberto tos em Brasília, o governo do Es
Depizzeíatti, da Defesa Civil es- tado cumpriu uma etapa que in
tadual. clui reuniões para orientação aos

No final do mês de junho, o prefeitos das cidãdes atingidas. O
secretário da Casa Civil, Milton' secretário Milton Martini
Martini. reuniu em Florianópolis garantiu, no entanto, que ogover
prefeitos e representantes de 17 no catarinense está empenhado
municipios da' Grande para que os municípios possaIll
Florianópolis, Região Serrana e receber o mais.breve possívelas
Sul do estadoparaprestaresclare- verbas .
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FINANCIAMENTOS

"Micro e pequenas empresas Celesc investeemCorupá
;

,

.
t' ;I ;I' B

-"
d 'B'" ti e promete mais recursos

comaJuuauo anco o raSl corup,"com"",."_o,� .." em 1...... doS.I.L.� de F<citasM."
, '

' dem de RS 700mil, aCelescentregou no ro, a empresa já está providenciando a

J
'

inicio da semana obras demelhorias em instal8910 de mais um transformador de

araguá d�Sul-O superín- representa, hoje, 98% do parque selho estadual. Corupá e que irão beneficiar diretamen-. 3,75MVA que irá sanar quáse que total-
,

tendénte do Banco do Brasil em fabril, gerand048% dos empregos Desde que foi reestruturado, o te os 3.300 consumidores do município. mente o problema da 9ueda de energia
SantaCatârina,Othond'BçaKarI - erespondendopor30%doProduto Proden (Programa de Desenvol- Um transformador da subestação na 1'egilo central de Corupá. Segundo

, rebaixadores, de 3 MVA foi substituido ele, este novo investimento faz parte dede Abreu esteve segunda-feira à Interno Bruto (PIB). vimento) já aprovou só em Santa
, porum outro. de4MVA, proporcionan- programa "Viva Luz", implantado pelo'

noite. em' Jaraguá do Sul, Porém, segundo o supe- Catarina 320 projetos a partir de do a duplicação da quantidade de ener- govemo estadual, que inclui a constru-
participando do ato de oficia- rintendente do Banco do Brasil, marçoúltimo,atendendo l04mu- gia até então fornecida. Também fôram 940 de IS mil quilômetros de redes de

lizaçãodoConselhodeDesenvol- erros contidos na legislação ví- nícípíos e gerando 2.003 novos instalados reguladores de tensão. que energia elétrica em todo o estado. O

vímento gente e falta de critérios técnicos empregos, num volume de evitamatlutuaçlodacorrenteenergética, prefeitoAdelino Haufe dissequeCorupá
E

A

na apro ação do projeto f: recursos financiados de R$ melhorandosubstancialmenteonívelde necessita,pelomenàs,deserbeneficiadacono- .""I",'/� v s proj s, az

mico do /iI.,,,••,IW com que a mortalidade destas 8.739'.373,00. Segundo Othon tensão, com IS quilômetros de rede em região
Segundo odiretor regionaldaCelesc onde ainda hoje não há energia elétrica,municí - HIIDllt/tJU empresas sejamuito grande. Por d'Bça, outros 1,02 processos já es-

pio atra- isso, segundo ele, os conselhos tão sendo analisados, num mon-

vés d .. JIOp/tJj.ttJS municipais - que já existem em tante de maís R$ ,7 milhões. O

qual, a Guaramírím, Porto União e programa não fixa valores de-fi- '

pàrtir de d.sd. mO/ltJ
' Joinville (este último em fase fi- nanciamentos, mas pode ser de

agora, as nal de implantação) são os que, até R$ 35 mil (máximo), em até
micro e pequenas empresas definirão a viabilidade técnica de cincoanos comjuros de até4% ao

poderãoacessaraflnancíamentos cada projeto, agilizando todo o ano mais taxas (pessoas físicaS).
jlDltoaoBB emBrasflia. NoBrasil, processo sem necessidade de Para a economia informal o teto é
este segmento produtivo submetê-lo a apreciação do con- de R$ 5 mil.

Jaraguá do Sul- Uma expla- para esgotos domésticos) e há
"nação feita pelo engenheiro três altemàtivas: lagoade estabi
sanitarista César Arenhart, lizaçlo-que,exigeumaáreade 16

.

durante reunião do Conselho, hectares' a um custo de R$ 1,5
Municipal de Planejamento .mílhão; reator anaeróbio com la
Urbano, sobre o projeto de esgoto goa areada, numa área de 8,5
sanitário de Jaraguá do Sul, hectáresacustodeR$1,6milhão
contradiz Informações prestadas reator anaeróbio com lodo ativa
anteriormente pelo próprio do,aserinstaladoemáreade2,5
prefeito Durval Vasel quando ", hectares, orçado em R$ 2,5 mí
anunciou, a obra há alguns meses tböes. Na discussão do projeto,
aträs.caracterízando-acomouma durante a reunião do Comurb,
das mais importantes da hístöría levantöu-seanecessídadeurgente .

de Jaraguá do Sul. Segundo o
.
de se reativar o programa ,de'

engenheiro, o custo total gira em despolúição do Vale do Itapocu
tomo de R$ 25 milhões. A obra; e,porconsequência,doescritório
que será terceírízada (Bngepasae . da Fauna.
o Grupo Hansen são os que Isso porque de nada adiantará
demonstraram interesse, até ter-sé arede de esgotos (pelome
agora), esté orçada, segundo dis- nos doméstica) se em relação às '

NEGÓCIOS se o prefeito, em tomo de R$ 40 inddstrias poluentes o trabalho
milhões. continuarconceatrado apenas na

Apevalz' 'e guias âiscutem 'as vendas Aconcessãoaser autorízada mediçãodosíndicesdepoluição
"" Uj pela Câmara de Vereadores, de por elas provocado diariamente.

acordo com o projeto será de 30 Segundá o conselheíro Márcio
anos, nomínimo, devendo arede Mauro Marcatto,' novos
atendera70% dapopulação loca- loteamentos só devem ser

lizada na região central numa autorizados depois de implanta
primeiraetapa.Outrainformação do o sistema de esgoto - hoje são
conflitante prestada, peto maís ,.de 40 loteamentos
engenheiro Arenhart, relaciona- irregulaie� ou em situação de
se com o custo datarífa. Segundo clandestinidade que Poluem
ele, o preço equivalerá ao dobro diretamente os cursos' de água.
do custo da tarifa de água, hoje, Asempresas, emnümeroestíma
Na época, disse o prefeito que a do de 50, poluem o equivalente a
tarifadoesgotoseriaproporcional uma população de 300mil habí
ao consumo de água, com as líga- . ,tantes, três vezes mais que a po
ções feitas gratuitamente, mas pulação estimada em .Jaraguä do
obrigatórias por força de lei que Sul, cujos rios que cortam a cída
será criada. de também recebem a poluição

No prójeto da rede de esgotos provocada por esgotos doméstí
ainda não está definida a forma .cos e industriais de municípios
de tratamento (a rede é exclusiva vizinhos.

-,
, �oj.to t.m parceria dapre/.'tu", •Acijs

Guaramlrlm - Dirigentes d8
Assoclaçlo dos Postos deVendas

.

do Vale do Itapocu (Apevalí),
reuniram-se na semana passada
com guias turísticos deCuritiba e

SantaCatarina, para traçarmetas
. em relação ao comércio voltado
'aos "sacoleiros" na região. Um
dos 'objetivos foi o de definir a
Criação de uma assocíação dos
guias, o que deve ocorrer no
próximodia 18,emCuritiba. Hoje,
são ao todo 70 guias (há pouco
tempo eram 150), que trabalham
direto com a região de Jaraguá do
SuleGuaramirim,alémdeTimbó,
Indaial, Blumenau e Brusque.

Naverdade, aorganização dos

guiasem tomo de umaassocíação
visa, fundamentalmente, depurar
a categoria evitando'a ação de

"picaretas" que têmprejudícado o
'

meio. Tanto é que o presidente da
Protege - Central de Cadastro,
criada para dar segurança aos lo

jistas em relação a pagamentos
com cheques sem fundo, temhoje
um furo mensal de ordem de R$
400 uHI dos quais 30% jamais são

, recuperados. Os guias; que tam

bém respondem por este tipo de

problema, pediram dilatação do

prazo de 15 dias para 30 dias em

relação aodesconto dos cheques.
A proposta não obteve

concordância do presidente da

Protege, Nivaldo Lemhkül, por
entender que os lojistas não po
dem arcar sozinhos com o

prejuízo. A empresa, nos últimos
dois anos, reduziu de 150 para 70
o número de guias autorizados

para excursões trazendo "saco
leiros" aos postos de vendas de
Guaramirim e Jaraguä do Sul,
mas mesmo ass_im, não conseguiu
de vez o problema do calote. Os

guias em número excessivo esta

vam provocando uma concor

rênciaindividual entre lojistas que
se dispunham a pagar comissões
maiores que amédia estipulada -

hoje de 10% sobre o valor das

compras.

ENERGIA

ESGOTOS,

Comurb· discute o .projeto
ehá'números contraditórios
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SOM AUTOMOTIVO

Galera mostrapotência de som j;;aguá querpromover
no campeonato emFlorianópolis um campeonatoda/asca

, .

Os jaráguaenses apaixonados
Peterson A. IziclooQtp_

em som automotivo, a partir do

. FlOrianÓPOliS "' Os afie- mais de 60 carros de Santa

cionados po\�om terão a oportu- Catarinae outrosestados brasilei-
nidade de disputar pela primeira. ros. As inscrições poderão ser fei

o

tas no local do evento. De Jaraguá

MuitD 'beim/liD' do Stil, um Kadett estará fazendo

demonstração da potência do seu

sm RtJripD

vez em

S a nt a

Catarina..
um cam-

peonato ., ;,

de som' /I(Jpl'DXlmD
dDmillgtJautomo

tivo, or

ganizado
pela Associação Internacional de
Som Automotivo (lasca). As dis
putas começam àS 8 horas, no

próximo domingo (6), no terceiro
. piso do Beiramar Shopping, em

.

Florianópolis, devendo renuir

som.

Igualdade
Oeacordo comodiretor execu

tivoda lasca, Edsel Jorge Júnior,
o principal critério dejulgamento
é a qualidade de reprodução do
som. "Não importa o carro, e sim
o som. Um 'Fusca' pode muito
bem disputar de igual para igual o

com o carro importado na compe
tição", explica Júnior, afirmando

. que a harmonia e a forma de ins-

talação do som no veículo, tam
bém são critérios de avaliação em
um campeonato.

História
A International Auto Sound

Challenge Association (lasca),
foi criada em 1987, n0S Estados.
Unides com o objetivo de incre
mentar o mercado de som

automotivo norte-americano. Até
agora, além' .de elevar o

faturamento em quase US$ 2,8
. bilhões (em 87, o faturamento

, anual era. de US$ 400 milhões.
Em 94 forammais de US$ 3 bi), a
entidade promove campeonatos -

somente na categoria novatos -

em todo Brasil.

Rua Relnoklo Rau, 520 - Sala 02

Pró)(. Supermercado Brellhaupl
71� Jara�á' do Sul • �:

Carros com suas aparelhagens de som estão preparadospara o campeonato emFlorianópolis

.Critérios dejulgamento serão rígidos
Uma equipe especializada 'da

lasca estará fazendo a avaliação'
dos competidores no campeonato
de som automotivo. seguindo re

gras rígidas do regulamento.
Só os novatos (que nunca pm:-.

ticiparam de uma competição da

lasca) poderão participar. e serão
divididos em três categorias: I a

150 waus; 151 a J()Owaíts: 30 I a
60n waus e acima de 601 wattsdc

potência. Entre' os itens que os

juízes irão julgar estão: separação
dc frequência/pureza. linearidade
do som. ausência de ruído. quali-

7 dade. sensação dcambiência, ima
gem estereofônica. ergonometria.
qualidadc de instalação. intcgri
dade de 'instàlação dos equipa
mentos: acabamento de fiação c

criatividade. Uma fita especial
com músicas gravadas para.ava-

liar cada cri tério será usada pelos
juízes.

Para àqueles que não chega
rem a final. poderão ainda ter uma
aula grátis. dos problemas, que

.

cada carro tem na aparelhagem de

som. "Uma.consultoria estará in
fonuande o que há de certo e erra

do em sua instalação e o que deve
melhorar". afirma o diretor exe
cutivoda lasca. Edscl Jorge Júnior.

próximo ano, Dãoprecisarão com
petir em outras cidades. Segundo
Oscar mendonça, da Eletro Som

Mendonça, organizador GO 10

Campeonato deSomAutomotivo
de Jaraguádo Sul, nomês deabril
passado, garante que vai implan
tar um campeonato organizado
pelá lasca (Associação Internaci
onal de SomAutomotivo)nopró
ximo ano. "Estamos negociando
com a entidade para que ela orga
nize o campeonato aqui na Cida
de. Dando continuidade aquele
realizado no começo deste ano",
ressaltáMendonça,afirmando que
o campeonato será somente ruis
categorias amador e profissional,
"onde ocritério dequalidade será,
principalmente, a qualidade do
som instaladono carro" , explicao

. organizador.
.

Novidade.
Mendonça também pretende

Mendonça: novidadespara 96
.

realizaremfevereiro de 1996, um
canipeonato de SPL; quando será
avaliado somente o volume do

som:"Aqui emJaraguádo SuI,o
quemais tem é carro com volume
alto"; afirma Mendonça. O cam

peonato é inédito no Brasil.

DEMONSTRAÇÃO'

SomemKadettestasendiJ
colocadopara iràFloriplI

Um KadettGSI,deJaraguádo
Sul. único representante da cida
de no campeonato deste domingo
emFlorianópolis, está sendo equi
pado durante toda a semana. O

.carro participa somente na cate-
.

goriademonstração. "Estáva pre
visto para ir, além doKadett,mais
um Tempra e um Omega. O

Tempra vai ser equipado para

competiremBlumeneu eoOmega
bateu no último final de semana",
explicaOscarMendonça, respon
sável pela instalação de som des
tes veículos.

No Kadett, está sendo ·instala
do 425 watts de potência, ou seja,
cinco módulos. Foram gastos só
em equipamentos, mais de R$ 9

mil.

.",'()m de R$ 9mil está sendo instalado no Kadt_>tt GS!
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Classificados de'

VENDE-SE
Filmadora 'Panasonic PV

6 to. valorR$ 800.00. Cön
tato cl Adilson pelo fone:
71-1553,

MAQUINÁRIO
Vende-se, usado de oficina

.em perfeitas condições.
Furadeiras de bancada, tor-

vagas para aprendizes,
Interessados tratar.71-0887

.

"

AULAS EM MICltO 486
nos, prensa, etc. Tratar

de
(0473) 44-1106 cl Juliano

Desenvolvimento Cl

planilhas eletrônicas, em

Ler Svezes ao diadurante.J
.

MOCORT Quatto-Pro. Tratarfone71-
dias. Publicar no 40 dia e '5764 horário noturno clEsc. deCorte eCostura, em

- , .
.

ver o que acontece. (E.R.P) Jtissara
máquina industrial oferece _'..=c__.....-- _

SALM038.

Casal

Solteiro;
. Bebê (Berço e Carrinho)
,MODELOS'EXCLUSIVOS

"

,

DflrnRP�,PED8A�����:''VJ

\
,

'-,

_
.-

A
.

PR_OMOÇAO PARA O MES DE_JULHO/�5
Granito Camboriú 10 x 10 de R$ 10,00

por ··.R$ 8�00
Granito Camboriú 10 x 20 I de ' R$ 10,50

'por R$ 8,80
Pedra revestimento pl parede a partir de" R$ 9,OOm2

, Pedra São Tomé mineira a partir de R$ 13,90m2
CONHEÇA NOSSA GRANDE VARIEDADE DE PEDRAS

Rua �ilveira Júnior, s1nlJ.
(Próximo ao GináSio de Esportes)

r Guaramirim .'SC
.

�------------��==============��

Fone: (0473)
73-0027

0_' ._._ _

I·
....------_·_··_�_·

:
. CERTifiCADO

.,�' '.'
.
__ ," lern 8 Bl'ola 4Iotl8roçllo .de,

olilol'''8r Ci) pI_eule cÓrUllcodo.-K::ä:
,

P

Disapcl'�''''
Lojo dç elct.r0d0mé&tioo.s

L·OlA 'DE ,por.ÍlâveNllaOOO�8I'8aO�8)elDprilDell'Qi
.'

ll!8flr na . peaqui8a de OpiItiIio; D.f!b.gl '

. realizada 1le.Jle cidade;

ELETRO'DOMÉSTICOS :
J

. : .J�1'88u6 do .ul.23 de

DESTAQUE' DO ANO
. .,

��"
,I-

.•

�:

RUA REINOlDO RAU, 1.70
FONE72�1272

JARAGUÁ, DO SUL ·SC

ADVO'GADOS
Jader.Pau{o %arin

JoséLuiz áaSuva
CAUSAS: CRIMINAIS, TRABALHISTAS E CíVEIS EM GERAL

Rua Guilherme Weege, 136 - Fone (0473)71-0302 I

Jaraguá do Sul - SC

, ;

.'

·fVS77j·
'TÁ DIFíCIL? .

.... /
CRISE, INADIMPLÊNCjA DE CLIENTES, LIMITE DECRÉDITo. ..
A SAíDA PARA A CRISE PODE ESTAR NÁ EXPORTAÇÃO DE SEU
PRODUTO (PAGAMENTO GARANT/DO COM CARTA DE CRÉDITO)

.

OU NAIMPORTAÇÃODEMATÉRIA-PRIMAA PREÇOS MAIS COM
PETItiVOS E coM MELHORES TAXAS E PRAZOS DE FINANCIA·
MENTO QUE o MERCADO INTERNO. .

CONSULTE-NOS! rossutuos VA�TO 8ANCO DE DADOS COM
OPORTUNIDADES COMERCIAiS DE TODOS OS MERCADOS DO
MUNDO (MERCOSUL, NAFTA 'u.s, ÀSEAN, ETC) E ESTRUTURA
TÉCNICA ECOMERCIAL COMPLETA P/ASSESSORARSUA EXPOR

TAÇÃO/IMPORTAÇÃO EM TOOAS As ETAPAS DO PROCESSO.
- ,

IMPOI\TAÇAO � "

.

.

EXPORTAÇÃO&

RUA JORGE LACERDA, 433 FONE/FAX

CENTRO - JARAGUÁ DO SUL . SC 71· 2 3 8 7
/

;-.-.- .
'-'---"_'

Comércio deMateríaisde éonstrução eTransportes
MATEAIAIS ELÉT�COS • HIDRÁULICOS

TUDO PARA VOC� CONSTRUIR DESDE A FUNDAÇÃO ATÉ O ACABAMENTO

"f, '
"

.I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODO.POVO· 2 CLASSIFICADO� DE OFERTAS J!!l'!IJé do Sul, ldeapto de 1995 .

.

ADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
J

<Tudo em materiais para construçiJJ
ESPECIALIZADA EM SERViÇOS DE

TERRAPLANAGEM

'CONFIRAI

MATERIAIS ELÉTRICOS
AGORA TE·M·NOME

CASA ELÉTRICA,
3,:Iítd:ltIJti!tti1ß,lfliii1:1,[flmM:=C·

.,

Rua Joinvílle, 4885 - Fone: 71�1854

Jaraguä do Sul - SC

fr«eliirlOOlOffn11 -
.

c::;� I L.J I c:::. r
IMPO.RT & EXPORT

.

'Exc'u.'v. linha d. Ante"'.pl
celularpDrfMlle ru",'m6ve/·

Ffllqulnc" : de B24 ...,14
MHZGanhD: f8 tÍblafB dbl
� TUTE DE
'. PO'FINCIA DE

"NAL
.

, Im_.rde
. batnpara

telefone
cei_

Te'. M6ve" W""potInc" _

K8200 .

� (I_l1or).· velcullr·.PT
&&0.

FUJITSU
..

'

TEMOSELETRICISTAESPECIALIZADO
R. ATHANÁSIO ROSA, 363

C;VARAMIRIM· SC

_ /1 rt- /1 Centro d.
fd/flQ/\dIfil. Estética

-.... CERTIfICADO �\

I "Acimade
, tudo•••

., .

_.. lem a grala 101.1.liçlo de
oulQrgar o preteßle cerUlklIdo 6

,MJM < �nlro de E.létk!a
l!oIoIIaNtl

.por haver fldocontll{lredo<n' em primeiro
fu&l!r l1li f""""1'rIotoa do 0pInII0 �
rallardrt ,rerrI,II ddude.

. . .

JI"6u6 do ...1,,» de Junho de�.

.

agradecemos
a.opinião
pública"

.

ACASA .:
DO CELU,LAR . (0473) 71-0803

CELULAR PT 5.50 Motorola
1 + '19 vezes de R$ 23,00
CELULAÁ PT 950 Motárola
1 + 19 vezes de R$ 36,00
(entrega programada)'

Aparelho de Telefone padrão-.
relebrás (MF/Decádlco)

:..

Tel. Cei. p/todos os gostos e necessidades: TqDA LINHA MOTOROLA- GÉ· ERICSSON
• FUJITSU • Dupla garantia de 1 ano

Acessórios· Capas, Baterias, Plug'ln véicular, antenas; condicionadores, tran�f, eliminador
.de bat. • AssistênciaTécnicaMotorota·Diversos planoi de consórcio (entrega programada)

.

de celular efax; ATeltron h'o é sóc,lular, temos também: FAX EQUITEL, CENTRAIS PABX,
TELEfONESÇONV.,TELE,FONES !)/FIO, ES rABILIZADORESOEVOL.TA�EM, FtLTROS 8
DE LINHA e outros. Consertos de aparelhos conv. e instala9ies telefônicas. i

,

TELTRON-CELULAR �
Credenciada pela TELESC autorizada Pela Equltel by Motorola, PHIUPS, NUTRON .INTELBRAS

RUA CEL. PROCÓPIO GOMES, 280 - Fone/Fax (0473) 71-0803
.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jarag1UÍ do Sul, 2de agosto de 1995 ClASSIFICADOS DE OFERTAS
.

CORREIODOpovo-3

COMERCIAL. DE PEÇAS
,,\\lt\) � \.\\\\��1.i\ \\ t-\\\\�\\\.
'I"'-m'" \it1\\\\ ·�\.tt\\t\\\ '

PEÇAS EACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA TODOS ELETRO
DOMÉSTICOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS -

.

,

GARANTIA DE FABRICA
Av. Ma�echal Deodo ro da Fonseca, 1369 FONE/fAX 71.2200Jaragua do Sul - SC

,,,lt,,.
i\.m\a\.\ll.

.

.

\\l\\\\"\\ '.

Lay-outs
Arte-final

Digitalização e Retoques.. ,

. de Imagens ".

Fotolitos a Laser

KfVB.
, CO'MUNICAÇÃQ LTDA.

'

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1'41 - Sala 4

Fone/Fax (0473) 72-1066
89251-701 - Jaraguá do Sul-Sc

r LUGAR EM CONSERTOS DE
ELETRODOMÉSTICOS.

z Q')
....-
......

Sua nova logoniarca.

.Ciluma apresentao
prato do dia. ' i

ALIMENTOS
A CILUMA pioneira no, ramo derefeições

l...-..-............ coletivas na região norte de Santa Catarina,
ao completar 15 anos, apresenta uma '

nova logomarca mais moderna e

. .

.

dinâmica.
Esta identidade visual reflete a

evolução da émpresa.
A ClLUMA mudou de marca
e aprimorou seu conceito de

qualidade;
Afinal atender bem e servir
sempreé um compromisso

que a CILUMA assume

todos os dlas com seus
cl ientes e fornecedores.

Colocamos mais um prato
na mesa do trabalhador,

. bom apetite .

• �I ,.". ;>
'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,

o AROMA E O SABOR DONS BONS lEMPOS VOLTARAM

'e·
.

��Fcm..ErofE.IT.wq"

" PAOUVlNBO,
, ,-_ '"

Local onde você é bem recebido
Lanches e Comida em Kg.
Ao gosto-do seu paladar

At.I�. n.. P.illle, � 59 ... fnlfe I ..,.." • ,., 72-2419

Abertodiariamsntsdas08:00la21:00ha,
,

..
inclusivs domingos's, fsrià!1os

Av. M.I. Deodoro da' For,te.ca, .11 ( Centro
Áu. VenAnelo d. SII". Porto, 221 VII. t....zl

(Pr6x1mo W. I)
,

RODmZlO DE PIZZA NAS 4"5 FEIRAS

,"ua �ar"o do Rio I:\i"••eo, It5' ':�Centró ;.,'
"

•. ... :, ��

" jaragu' do Sul • SC .- Fone: 72·268l ,

�' ,

.

, .�

, . "

RESTAURANTE E PiUARiA
% -I

o
I,

Córsário
13 SABORES DE PIZZAS

MAIS: LAZANHAt CANELQNNI, RAVIOLU, CAPELEm, TALHARIM E ESPAGUET

.-iTJ1·[l_TEgJlrIarm-II,j
B_UFFET NO ALMOÇO

10.PAATOS QUENT.ES --12 SALADAS - 02 TIPOS DE SOBREMESA
. ,

.'

A,CARNE você ESCOLHE
�

DISQUE PIZZA 71-7154
, Rua Eplt6clo Pe••oa, 283 - Centro

"arag",6 do Sul" Rio
�

do Sul

.... :�.

.

CHUMAacAlUA·MUllin··
,

ACEITAMOS RESERVAS PARA FESTAS' DE:
- 'Batizados - C.samantos - 1· Comunh.io

• I
o MELHOR RODIZIO E A MELHOR COMIDA EM KILO E NA

CHURRASCARIA MÜLLER, VALE A PENA CONFERIR!!�

,Rua: aario do Rio Branco, 77 - Centro - �araguá do Slul .;, SC,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Cla&<-;ificados
.

de
�

..

..
�

.

AC��rgi��!!;'RA� CRM6465

Tratamento de Obesidade, Enxaqueca, Dores Musculares, Coluna,
SitJusite, Estética Facial e Clínica Geral:

R. Paulo Butschardt, 84 • Galeria Paulo Donini
Sala '05 • Fone (0473) 73-0393 • Guaramirim • SC

CLíNICA L.AVORO
. Dr. Márcio Ramos de Oliveira - CRM 4583

Exames Clínicos
Medicina do Trabalho

Avaliação Ambiental
.

Mapeamento de Risco
FONE: (0473)

72-2393
Fj!sidencial

,

Consultório: Rua João Butschardt, 84 -

Galeria Paulo Donini - Sala 6 - Guaramirim

05DEAGOSTO
:: DIA NACIONAL DA',SAÚDE

r.

ANUNCIE NO CORREIO DO POVO 71·1919

línica São Calnilo .

Dr. Marcos Fernando F. Subtil

:�::�:._íllml.f .•I.glliíí.'I;.f.�••II::�::I�_.:.·:·.�.
Medicina do Trabalho - Fraturas - Urginclas
Doenças de Coluna, Lesões do esporte - Cirurgias do i_lho
Exam": admissional., demissionais •. periódicos
Horários atendimento: 8:30 às 11 :30 e 14:00 .s 18:30hs.

: NO ......�
I�O

IJULI ""'III""IU,", ,.UU, ...,� I
-

'"'''"' •• ". V
-

,",UI u�uu UV ""LQ,

Consultas com

FONE (04 ) 1 2218 �.,

hora marcada : 73 7 .

-;.

,

L A 8 O· R· A T Ó R I 'O

.flEMING
- CERTIfICA>O �\

RUA REINOlDO RAU, 576
JARAGUÁ DO SUL - SC

',FONE:
.

.

I
•

72-8755'

.

CIRURGIA DENTISTA DR. DOUGLAS FARIA CORREA ANJO

_
,CRO4&'95 .

HORÁRIO DE ATENDIMENTO - ADULTOS E CRIANÇAS
3l;felra -19:00hs às 21:!Xlls

'
.

41,51 e Sl;felra· 08:Wls às 12:00hs·.19:OOls às21:00hs
SiJados - 08:00ls às 12:Wls

Angiologia - Cirurgia Vascular

Cirurgia Plástica de varizes
. Tratamento de microvarizes

PLANOS DE SAÚDE - UNIMED I ODONTO JARAGUÁ
Dumke & Senner Uda.

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 290 - Centro

JaraguQ do Sul· SC
.

Dm. AICciJ<Rl1odrl1 1111iocni
5+ Dumke

Fone/Fax: (0473) 7187953

,"
.. ' .
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Dia 13 de agosto surpreenda
seu pai com um' presente que

"

vale pelo ano inteiro: uma'
as-sinatura do jornal Correio do

Povo. Seu pai vai receber
informação, cultura e lazernas

.päginas do jornal de maior
preferência e circulação na

APROVEJTE NOSSO
DESCONTO ESPECIAL

·ÃR8:4ô
PORAPENAS '

'

RS 25,,00;
região ..

"

Este, presente seu pai não vai
esquecer tão cedo .. ,

<,

I
, .

roooooooooooENViEoi�ST�oCUoPOMoopoORoFAX:oopoEioooooooo00000
I CORREIOOU LIGUE PARI\CP EDITORA
I

I
I
I

CORREIO 00 POVO I� FONE (0473)71-1818' ,

Avenld� Mareçhal Deodoro, 122· 12 andar � b�l'x�1l3�:ç.����3., Dala / I

Escolha sua opçöo e forme de pagamento (Marque com um '1)(")
A..lnlturunull (2 edI9&•• por •.",ana)

_

DADOS PESSO,AIS
D R$/42,OO O 2 X R$ 21 ,00 Nome _

A••lnltura .em••tral (2 eclI9&•• por ••mlna) Endereço _

D R$ 25,00
. 8al" CE......P -- �.

Cldade ---- RFORMA DE PAGAMENTO
DDD_. Fone iD Cobrança bancáriaO Cobrança Carteira .

-

ii
-""""Ass-,nat-ura-ll

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



������o;�� ���.p�:n����:���agem ..
'

c ,,�1 0,00 .'

através das páginas do Correio do Povo, ,�'.:.,',.>"
·'e·

.'

�' .

São 4 tamanhos de anúncio/para você' .

. escolher a melhor forma de .--------

.,' -,
-------.---,------,

expressar seu sentimento. Neste ,",.:�." ._

Dia dos Pais faça uma grande
homenagem à este grande
homem e mostre qu� você. é u�

.

bom filho do pai.

R$15,OO

..

:Ma'nde uma
;.

"
�_ ,�

.•1" '::-'.:

" ��.�., �..-

--

mensagem para
·

t
�

seu paí a raves
" 'C-:

" ."

•

•

,J,
.

.

1

do Correio.

•
<

• '&AC)
......

'

.. �....� "

.

'.

'
.

'. � '�r�-· 6'b. :' : o'.
'

.

.

•....�, ..., r ,- ".-

.

� \\.O��'b'1�" .. ; .," ".' . .

fO� �,o'·· �

..........,.. .

.

fPV-'
. ,

. i" •

...

. ','� .

. .

,..'

, .

•
) .,.>0.

. .
.�--

.. ". .�

',' �,
•

<a

-'o
••.• "'_.

•
•

'. :'IJ$ 30,00
.. ..-.

" .

'_ :. f
.

. ".:-f . ,;t

•
-, 11"

o

••�. • h. '

.

!.l�
\ ')'

'

..

..,'
� f:' .

..

.: �:
..

, .
.

.
�'.

lo

. ". ,- � .�. i
, "

'f
....
_,

.•

-

_'
'

.
,
..

.... ',
.

,
.

,_
v

..
-

c, R$30,00·
."

�--....;___-----�____:.___;I

. .'

� i
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ClaSsificados de
,

VENDE-SE
Passat LS/82 cinza metáli
co, excelente estado. Valor
R$ 3.700,oo\Tratar 79-
1239 cf Alexandre.

VENDE-SE
Terreno 13x30,' em Barra
Velha à l.OOOmt da praia
principal.ValorR$ 1.000,00
parcela-se. Tratar 72-2234 »COMPRA - VENDA

TROCA E FINANCIA
ATÉ 6 X • FINANCIAMENTO PRÓPRIO

�0� PRÜSSE Automóveis

VENDE-SE
Uno Mille/93 com24ooKm
à gasolina, clmanual. Impe
cável. Estuda troca ou faço
ótimo preço a vista. Tratar
71-1953.

.

TELEVISOR
Vende-se,marcaSharp21",
stéreo (semi-nova). Tratar
71-4921 cl Marilene.

Rua En,.!.", Pru= se 35 r::one (04731 73·0590
Guaramirim - SC

6AUTO NOYO VEíCULOS
Chevetle SL 86 cvermelho•••., , .•. '; :: .w: RS 5.000,00 ATENÇÃO.���.,::�yc��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:::::. :::::::::::::::::::::::::::::::::.:'.:'.:� :::::::::::::::= �:=:gg ,

Fusca 1600 75.....•.......Beg : RS 2.m,OO SEMANA DE
Chevy 1.6 S 87 Branco : _.w: RS 6.000,00

.

Del Rey Gula 86., Dourlido .w: RS 6.000,00 OFERTAS,Voyage CL 8!1 Clnza Chumbo , .w: RS "200,00
E_cort Hobby 94 Clnz. Ch.nc.l.r GiM R$ 7.'00,00 DESCON-Fusca 1300 1 B.ge QAS RS 3.400,00 .

Uno CS 87 Vermelho .w: RS 6.000,00
.

TOS NOFiai 147 82 Bege ALC RS 2.800,00 .

XL 12S M 1I.rmelho QAS R$ 1.900,00 DINHEI'RO'XLX 2S0 86 V.rm.lho R. 3.400,00 •

CB 400... ..

. 60 Verm.lho......... •• .' QAS R. 2 800 00

Rua Irineu Villela Veiga, 106
Centro - Guaramirim

.1 KOMBI I ISAVEIROI
Na MenegoHi veículos você poderá adquirir a sua
cota do cons6rcio nacional volkswagen dos veículos
kombi, saveiro e gol 1.6 �

R. JÜINVILLE. 2050 - FüNf •

7<} q7.07q

LIGUE AGORA ,
OU VENHA VISITAR-NOS ! � Menegotti Vefculos

l·':'�LJlJC.':' ••__

ESPECIALIZADA EM CAMINHÕES NOVOS f USADOS

�-
Dom Vital

NOssoD11
ARA O TRANSPORTE

��_J É VitAL PARA
SEU NEGÓCIO

$
ÁGIL E SEGURO·

Veículos MI C« CoIm. ObI. 'IIIcr-R$
MarcedesBenz-23186x2 92 aN D Truclil Ctrroc. 62.000.00
Mercedes Banz ·1513 78 aN D Toco'Carroc.

Mercedes Benz ·1513 77 aN D TtudtkecUldo
Mercedes Benz· 1113 81 II111II. Q TocoICmoc.

"

Mercedes Benz ·1113 73 aN D. TniCk 6;(100.00+ 21X 1.300;00
;',

Mercedes Benz -1618 91 aN D Truc:t 50.000.00
ônibus Turismo 1519 80 verde o l.eiIII 10.000,00
ChevroIeI 80 bege D �' 8.000;00
Fiorino 94 branco Gas. 8.590.00
Fuscal600 84 aN Gas. meIíIco 4.aoo.oo
KadettGl 9( cinza Gas. 12.soo.oo

Rellgeo! 94 aN D metílico 15.500.00
EscortGll.6 93 prata Ale. 13.aoo.oo
Ford Cargo 1618 87 branco O Truc:k.OIaati 25.000.00

.

Financiamento próprio pelo Banco Aimoré, em 24 meses,
caminhões a partir do ano 73 à OK (95)

Rua Adélia Fischer .. 164 - Centro

FONE: (0473) - 72-3950· FAX (04731 1 4665

Filial: 8R-280 Km 55 nº 333
Fone (0473) 73-0143

Filial: Rua lrineu Vilela Veiga, 103
Fone (0473) 73-0138 .

Guaramirim - SC Guaramirim - SC

Matriz: Av. Getúlio Vargas, 754- Fone/Fax (0473) 72-2577- Jaraguá do Sul· se

,;, .• ,._-.. ;.... ,. \ , ., '.-�'-- >. •. "

R.
Pick-up Fiat. ,Pr.to 89
Escort GL Grafit 91
Gol éL. Branco 89

�E�i��:����::���:::::��:�::�:�::��::��::�::������:���!f�;�������������:��:����������*
Gol GTS Preto 88
Fi.sta Verd ,;OKIri
0-20 Brasinca r � : And�luz (completa) ,.91
M.rced.s SEL

·

V.rd. Impecável 85
Goi CL 1.8 Marron met., 90
Goi CL 1.6 Pr,ata met ; 92·
'Escort GL ; ; 81
Gol CL. v.rmelho 87
Passat. · : begemet .. 87
Parati CL.� v.nnelha 90
Corcel branco , 74
Variant .. ; beg 74
Gol1000 Consórcio cl 11 prest. pagas verde met.;. 90

���:���:::::::::::::::::::::::::::::::::·:E�::��::::::::::::::::�:::�::::::::::::::*
Passat cinza �., ; 79
Passat branco 81'

�r:1i�F�:::::::::::::::::.:::::::::::.::.::.:::i�ti:·:::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::i
�':r:'!SlE·::::.:·.:·:::::::::::::::::::::::::::;,�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l.
Rua Joinville n" 3573 - Fone (0473) 71-9822

JARAGUÁ DO SUL - SC
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Classificados ele
,

VENDE-SE VENDE-SE VENDE-SE

Loja no SaH Schopping Terreno 13x30, em Barra Ve- Sítio em Jaguaçú, com 80
Center - sala cl 26m2• Tra- lha à 1.000mt dá praia princí- morgos. RS 15.000,00 par
tar (0474) 98-0424 cl pal. ValorR$ l.OOO,OOparce- .celados, aceita carro no ne-

Edelceu la-se. Tratar 72�2234 gõcío. Tratar 72-3797.

Imobiliária

Menegottí
SALA CO:MERCIAL
Procura-se, para aiugar em
Jaraguá. Centrai para con

sultório dentário.Tratar fone
(0473) 79-1 i 19.

VENDE-SE
Casa de alvenaria e/230mz,
naVilaLenzi. R$ 25.000,00.
Aceítacarrononegöcíc. Tra
tar 72-379.7.

ALUGA-SE
Sala comi: cl 50m2 na R.
Joinville, 1052 sala 1 total
mente reformada. Tratar72-
1278

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EJP
Projetos e Construções

Faça um orçamento sem compromisso dos
nossos preços! Profissionais especializados em

coberturas, ceramicas e construção em geraL Além
tÚ ganhar nos preços, tloci aindtl ganha o projéto.
V;lld,'r:1I C 1111,1' CRFI\/SC JH fI()(J·1 r nq" CIVil

Av. Getúlio Vargiils, 689 - Sala 1 - Centro

Fone (0473) 71-5033 .. ' AU. MAL DEODORO DA FONSECA. 8SS
ED. MENEGOnl J ANDAR SALA 107/108

FONE: 10473! 7 J 003 J JARAGUÁ 00 SUL SC

KITBOX EVOLUTION
A EVOLUçAo EM BOX COM VIDRO

TEMPERADO OU ACRrCILO
DESIGN EUROPEU • TlIlHO NAo ACUMUlA ÁGUA NEM SUJEItA

PERSIANAS VERnCAIS • NACIONAL· APENAS R$ 27,60rn2
PERSIANAS VERTICAIS ·IMPORTADA· APENAS R$ 90,OOrn2

R. Germano Friedmann, 90 (em frente a Nutrimental)
GUARAMIRIM - SC - FONE 97--9352

. Vidros· Molduras e Aquári�s
Orçamento sem compromisso

Aberto tod06 06 dúu no kprário comercial
Con.ul""•• conflr. p.lo fon.:

97-9956
Rua �rto :Zlemenn, 40 • J.rag� do Sul· SC

,

I

.: ',( \[;:1[11' l\ Wl('r'� II )r,'� [�ll\ rI )'11) rí2V�\i ,

DMSAoDECONCRETO
,

(TUBOSEAR1EFATOSDECONCRETO)
•••• Rua Jo/nll/lle, 1016 - Fone 72-1101_••_
DMsAODEPI.ÃS11COs(TiJBOSDEPVC.ELETROJUtfiAS
ESGOTO·11:IBOSDEPOUE1LENOIMANGUEJtAPRETA�

Rua BernardoDornbusch, 858· Fone 72-3025
Rua Ce./. Procópio Gomes, 89

_____• Fcme71-0066 •

71�7931
,

Aua Antonio 'c. ferrei,.. 1'97
,

'

CAECl1741..J

1,2!l3 10me8es

4.5 e 6 '13 meses

7. 8 e 9 16 meses

,
.

CASAS,
• Sobrado ç/310m" (Rua 35 - prox. Apae - f'18CIna/Saunal�. 3 vaQUlSen,i-Mobll.) - RSI90.ooo,OO 'ParceladolAceila imóvel'
• Sobrado 0I300m" (Rua Conrado Riegel- Próx. Ferro y�ho MaNchal) • RS 120.000.00 ·Acelta lmóveI,menor valOr /carro'
• C... a1v. 0I200m" (Rua Vitorino Stringari - PrÓ!!, Weg I � com piecma) - R$ 7.0.000.00 - 'Troca' por apartamentQ'
• Caea alv. 0I98m" (Rua Equador - 59 - Centro - Pr6x. HÓIeIItajar,a) - R$ 80:000.00 ·Aceiia_ 'âti lU 30.000,00'
• C aIv. 0I14Om' (Rua HorÉio Pradi, 181 - Pró", Condomlnio AzaléJu) - R' 30.000,00 'Ãcelta carlOllm6vel· Valor'
• C aIv. oIl101n1 (Rua Criltlna Bauer, 91- Schroeder - Pr6x. SaJIo BórdIardt) - A$ 25;000,00 'Aceita canolf'arcelar'.
• C aIv. oIl00m" (Rua Jóllo Tií" - Elquina Comerciai- Nereu Ramo.) - R$ 33.000,00 ·AceIta,P�larlTerreno em Jguá'
• C alv. 0I1.90m" - Terreno 0I8.5ß2m' (AuaPri_eal.,.l- 5lJ7· SchroHe;) � lU 80.000,00 "Negocl6vel.'

'

, 'APAATAIIENf�
"

,

• Res. Amizade (2 qtoe + garagem - bloco 2 - 3' andar)·- R' 18.000,00 + 286,00 p/mi. CEF - 'Aceita Cll'1O ati R' 9.000.00'
• Ed. Argue (oobertUrII Duplex em altl..imo padrlo - Toda mobUIa<Ia + blbliolecWbarzlrlhcrllartlra, etc;. R$ 180.QOO,0ó
• Ed. C8IVaiho 0I184m' (1 suite + 3 qto. - Móvei. embutldo.)· Rf 70,000,00 + FInanc. 'Troca pl lPfO Sal. Camborió'
• Prédio em conltruçlo na rua da CEF • Apto. 012 e 3 qto. + 1 ou 2�age",. E.n.trada + FInanc. direto. Entrega junho/98

TERRENOS
• Terreno 0I601m" (Condomlnio Azal.i.. - Jaraguá-Eequerdo) - R$·3O.000ioo ou 'AceIta canoIParcelar'
• Terreno 01392,", (Jardim Cenlenárlo - Ao ladp�Weg II) • R' 12.000,00 'Negociável.)
• 'l'erreno 0I418m' (Loleamento Liodoro Rodrigues- Vila Rau - Pr6x. FERJ) : R$ 7.000,00 ou ,RS 3.000 + 10 x 500.00 p/ poupança
• TerreRo 0I565m" (Rua JOM Picaill- e.lrada Nova - Pr6x. ao Mercado 8rallo) - A. 11.000,00 '.AceIta CarretlParcelar"
• Terreno 01695';" (Rua doslmlgranlee - Acesso da Faculdade 'FERJ') - RS 15.000,00 'Ac8Ita Parcelar/Carro'
• Terreno 0I467m' (Rua Joinville - Ao lado do Restaurante Tradiçlo Familiar - DOWeg II) R$ 70.000,000 'Negociáveis'
• Terreno 0I12.725m" (Schroeder -1.500m da Av. Caslelo Branco) - RS 20.000.00 ou 'Parcelado'
" Terrenos 0I800m" em Sohroeder (Rua Valenlln loz· próx. Co16gio Miguel Couto)·- RS 5;000.00 ou 'Enlrada + Parceias'
• Terrenos Resld',"clal Henrique Behling (pró". Sal4Ó Amizade) ; A partir d,; RS 10.000,00 eu 'Parcelado'

.

• Terrenos Loteamenlo Piazera I (Ilha da Figueira) - A partir de RS' 6.00\),00 ou entrada RS 2.00Q,qo ....Ido parceladõ'
• Terrenos préx, FORUM (Rua 172::Arthur Bumz 'Lado Dirello') - RS 35.000.00 ou 'ParceladÓ'

Nlo perca eala oportunidade -- Residenclai 'HaITI "arquardt' Pr6•• Malhai MaiwIe (2oomts apó.)
• Estilo enxaimeVBermt\nlco Prazo de enlrega Preçoe fixados al6 13-e1, aga.lo d, 1995 (em reala)
• 2 apartamentos por andar

'

• 2 quarIos + 1 suite
.. Porteiro eletr6nicetlPlay-ground
• 9 Biocos de apar:tamenlos
• Urna churrasqueira pl placa
• Área total útil - 112m'

Bloco8 Tempo Pi.so À viela (12"t" A prazEI (100x)
1° En!. 11.750 + 12 ,,979 En!. 7.000 + 100 x 280
2° Entr. 12.250 + 12 x 1;020 Enlr. 7.600 + 100 x 304
3· Enlr. 12.500 + 12 "'1.041 ElÍfr. 8.200 + 100 x 3.28

Aceita-se comp pagamento: carro/motoltelefone

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODO POVO -lO ClASSIFICAOOS DE IMÓVEIS , Jaraguá do Sul,. 2de agosto de 1995

CASAS:
- Casa de aIv. cl 90m2 - Vila Lenzi - ç:$ 40.000.00 (ParCela)

,

- Casa de alvo c/150m2 - Pr6x. Arroz Urbano - C$ 32.000.00

(Parcela)
- Casa de aIv. cl 50m2 - João Pessoa - C$ 12.000.00 (Parcela)
- Casadealv. cl 9Om2- Próx. MaJwee- C$30.000.00 (Parcela)
-Casadealv.cl90m2-lIhadaFlQU8ira�C$25.000.00(Pan:eIa)
- Casa de�. cl 60m2 - Ilha da Figuen - 30.01».00 (P""
- Casa de aIv. c/40m2 - COHAJAS - 15.000.00 (Parcela)
- Casa de madeira cl terreno de esquina 1.200m2 • Jguá
Esquerdo 30.000.00 (Aceita Chácara)
- Casa de aIv. cl 50m2• Ilha da Figuei'a· 13.500.00 (Parcela)'
- Casa mista cl 90m2 - Vila Lenzi -14.000.00 (Parcela)
- Casa mista cl 90m2 - Ilha da Figueira - 16.000.00 (Parcela)
- Chácara cl 1.5OOm2 - Casa de a1v. cl 110m2.,parabólicà, ar
condicionado. bananal. frutas e verduras - 15.000.00 (Aceitá
carro)
- Sobrado c/144m2 - Próx. Hoteillha da FJgU8ira • 60.000;00
(Parc.)

TERRENOS:
- Terreno cl 427m2 - Próx. Arroz Urbano - 8.500.00 (Par�)
- Terreno c/405m2 - Próx. ,Juventus • 12,000.00
- Terreno cl 450m2 - Próx. Faculdade. c/fu� pronto pl
2 pisos - 12.000.00 (Parceta)
- Terreno cl 450m2 - JoãO Pessoa - 4.500.00 (Parcela)
• Terreno cl 450m2 - Lol Verssailles IIi ·5.000Assumir Rnanc. '

- Terreno cl 560m2 - Barra Velha, - Pr6x. Praia· 20.000.00
(Parcela)

,

- Terreno cl 2.0Q0m2em Schroeder· 7.000.00 (Parcela)
- Terreno cl 25.QOOm2• Ilha da Figueira Pr6x; Hotel80.000.00
(Parcela)

LOCAÇÃQ:
- Sala ComI. cl 100m2 Rua Joinville 380.00 '1lês
- Sala Comi. - Rua Joinville - 380.00 mês
- S�a Çoml. • Ru� JoinVi11e - 2OC?00 mês
- Sala ComI. - (via Pau� I! , í!l60.QO mo$.
- Sala ComI. ou Residência· Jaraguá 'l;squerdQ • 250.00mês
- Apto. Próx. Posto Marcolla 91120m2 - 700.00 mês
- Apto: Pröx. Rei dos Botões - 2 quartos - 410.00 mês
- Ponto Comi. c/ casa em Barra do Sul - 15.00ó.00 (Parcela)

Av. Marechal Deodoro da FCIIIIeC8, 1708· tala 2
Centro· Jaraguá dõ Sul • SC

'

..

A
INTERIMÓVEIS'"

'

CRECI0914-J

Quer alugar?
'Imóveis residenciais:
- Kitinetes com 40m2• Rua
Francisco Hrushka. Jaraguá
Esquerdo.

.

- Casa de alvenaria com 3

quartos. Rua Ervino Menegotti.
,(Próximo a Metalúrgica João

Wiest)
- Casa de alvenaria com 3,
quartos. Rua Friedrich

Sonnenhold."(Próximo a.Arweg).
- Casamista com 3 quartos. Rua
Guilherme Hering. (Próximo ao

Restaurante Capilé).
-. Apartamento com 3 quartos.
Bua Alfredo Carlos May.
(Próximo ao Ceprom)
Imóveis comerciais.
- Sala com 60m2 (térreo). Rua
João Januário Ayroso. (Jaraguá
do Sul)
- Sala com 50m2• Rua Lateral
João Marcatto (Centro)

'Nós temos

APTOS EM CONSTRUÇÃO
• Bdü.Mamngoni- Rua 2S deJuiho
- Aptoc/ I 12m2- 3·andar- 2 qtos .• c/garagem-Pr�RS49.7oo.ooilvistaouenll'adaRS
1'9.7oo,oo+saldopan:eladoatéjulhol97corrigidopeIoCUB.

- Aptoe/110m2- 2"aodar- 2qtos., c/garagem - Pr�1U49,700,00àvistáouentradall$
19.7oo.oo+saIdoparcelado até jullio/97 corrigidopelocua
•Bdü.PellÍJlia,RuaJoséEmmendorfer,
-Apto.e/lllm2- 2"andar- 2qtos.• c/garagem- Preço49.7oo,ooàvistaouentradaR$
19.700.()()+saldoparceladoJaneirol97 corrigidopeloCUB,
-Apto.c/TIm2-I·andar-1 qto.•c/garagem-PreçoIU34.000.00histaOl1S�de<Dlnlda
+saIdoparceladoatéjaneiro/97éorrigidopeloCUB.
·Bdü.Aster,RuaMarinaPrutuoso.
-Apto.c/IISm2-I,·andar,2qtos.• c/garagem-eDtreg.PevereiJo96-IUS3.000.oo
- Apto. c/ 124m2 - 2" andar. 2 quartos. c/ garagem - entrega fev/96 - lU 49.000.00
• BdífAuturio- RuaBleonoraSatlerPradi

-Apto. cf 1241W- 2qtos......Jac/sacada,2bwc.<=inha, lavanderiae tp.aI8ttem -enlleganovl
95 - RS49.000,OO -parcelado.
APTO. PRONTO,
·Bdü.Hortêueia-RuaJoséBmmendoerfer
- Apto.c/ l23m'-3qtos .•2bwc,salac/sacada,<=inha, lavanderiaettarngem-RS49.000.00
-Apto.c/66m2- 1 qro., I bwc,saI.c/sacada,coZinha, lavanderiaegaragem-1U32.000.oo
TERRENOS
- TerreacStal.uzíaprõx.Igreja-7.790m'-R$35.000.oo
- Terreuodeesquina-400m2-centro-RS26.oo0.00.
- TerrenoLot.Joseppe- LaternlRua25 deJulho- 2.01Im2,RS29.788,oo
- Terreno-RuaAn.MullerBnke-VilaRau-c/áreaecinsbUida- fundaçãOe I·piso+projeto
deeosnbUç.'Iop/680m2_R$2S.000.00
- Terreno- PraiaPoDradoJacques - Lote3-Piçarras. Preço-RS6.5oo.oo àvista- 300m
dapraia,
-Terrenode930m'-próximoviaduto- VaIorRS20.000.00
,-Terreoode700m2-RuaWaldomiroSelumüter-JaraguáBsquerdo-IU2S.000.00
- Terreno de 349,00m2 - R. Travessão Oba da Figueira - lU 10.000.00
-tbäc":;'-AgudosdoSItJ(SC)</casadealv.erancbo-120alqueires.PreçoRS80.000,OO
• Troca-seporcesaemferegué,
- 'rerreno na Rua Maria lIÓJbelina daSilva - Bsq. RuaMaroos B. Veobieon - Plano. rua
calfád.1.pronrap/eoDSbUir-RSI5.000.oo(pertolgrejadeSäoJudas)
C.ASAS
-C....,emalv.Vil.Lenzi-RuaPr.l1ciscoZacari.. Lenzi.89-R$35.000.00
-Casaerualv.llhadaP.igueira-c/ISSm2-Loc.emregiãoresideociaJRS45.000.ooPit.CllP.
- Casa de alv, Ilha da figueira c/ 650m2 área conseuída - terreno IS00m2 com piscina,
quadra deespones e residência empregados.Aceita-se imóvel como parleDettócio - lU
265.000.00. Á
- Casa em madeira estilo colonial verniz - Barra Rio Molba c/ ISQm2 lIre. OOllltr. RS
50.(XX).IX)
- Ül.sa em ajv. - COAB Rau - Terrenode esquina - e/530m2e/+uma cesencs fundos c/

45m2-RS32.000.oo-parceL1-Se.
-Casaemalv,.terreno750m'.áreaconsbUlda23Om'.Massarnndnba-VaIorRSI00.000.00
-Bsreda-secondíçõesdepagamento.
- Casaemafv. - Bal.Camboriúcf I 29m2- RuaParaguaiD·917 -RSSS.OOO.OO-Aceita-se
terreno no negöcio.
- Loja 488m2 - Boqueirão - Curitiba - região atacadista de malhes e tecidos, S anos iIe

construção -Õnmouegõcio. RS 180.000,QOem parcelas corrigidas pelapoupança, ,

Galpão deAlvenari. c/'4SOm2- centro-RS 80.(J(Hl.00·-Botrada+parcelas
LOCAÇÃO
-Afugn-se lojase/32m2-Jaragllá Esquerdo-R.JoãoJ.Airoso. 1572 - RS 250,00
-AllIga-sc"l,too<l2qtos, noBdif.Brica,ruaC,úilhermeHering.próx. BarC'.apilé-IUSSO.OO
-Pfoceçäo.
- Aluga-sesaL1s11ojas -Bd. Érica- C/7Om'-RSS50,oo ec/35m2- RS 3S0.oo

R, EPITACIO PESSOA, 421 - SALA 103· FONE 71·8814

SCHIOCBE.,
I�C'NI� «)L.l73)

7:J-():J2ã
Rua Athanásio Rosa, 1645 .. Guaramirim ·,Santa Catarina

Fábrica de Calhas
Industriais

e Résldenclals
L

Tudo em mármore e·granito, soleiras, pias, tampos de
balcões e mesa. Túmulos, acabamentos em geral

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

BR-280 Km 60 (Antiga instalações' da Marmoraria Prüsse)
Guaramirim - SC - Fone: 73-0162

MAU CHEIRO•••

I ,

••• É COISA DO PASSADO
'"

SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos
,

,-

animais do esgoto e garante total segurança centra loundações, SANEBOX
é asoluçäo para o saneamento urbano. Encontram-se disponíveis em vários

'tamanhos os produtos SANEBOX com pronta entrega direto da fábrica.

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA.
,

RUA JOINVILLE, 1.532 .. FONEIFAX 72-1185 .. JARAGUÁ DO SUL - SC
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CASAS DE MADEIRA
PRÉ-FABRICADAS

PINUS • PEROBA • CANELA·
.

"

.

, ,

IITAMBÉM.TEMOS CASAS EM ALVENARI�II

Abrigo
A -10,00 ma

!

Sala
Quarto

,

RUA WALTER MARQUARDT, 2820 . FONE (0473) 72-1499· JARAGUA DO SUL· se

VILA NOVA· 1.0-
CENTRO - T1FAtes financiados ' CENTRO - Bairro

Casaem em 10'meses '.
Loteamento

Czerniewicz � Casa ém Casaem PEREIRA· Casaem

alvenarià cl Próx, ao Fórum e doJuoa -

alvenaria, cl
casaem alvenaria cl

à Rádio Brasil Lotes cl alvenaria cl 165,OOm2 alvenarla-el
3 quartos. Novo. 337;OOm2

3q�rtos '272,OOm2 126,OOm2

FIGUEIRA - CENTENÁ· RIO·DA·LUZ - Sítio FIG'-'EIRA -
VILA LENZI RUA BERNARDO

Casá em RIO· Casa - Casa em
DORNBUSCH .

Temanode Terreno cl 542m2;
alvenaria cl em alvenaria

- Terreno cl cl 45.000,OOm2 -

esquina cl alvenaria cl casa em alVenaria;

210,OOm2 c/2 quto8 + 1 piscina, cl PREÇO: 600/. .n·

surte' Próx. a Oeval 579,OOm2 'rldl ..Ido .m lt_

.235,46m2 _ 10m....

,

CENTRO- Ed. Schiochet
CENTRO· Casa

Loteamento em alvenaria cl

Casaem Versalhes, Terre·
.

- Apto cl 1 suíte, 2 qtos e 343,OOm2,
no cl 450,OOm2

dep.empre.
fundos da

mista edificado cl casa JARAGuA
em alvenaria FABRIL

CENTRO·
Terreno com

1 ,395m2• Rua 29
.

de Outubro·
pröx. a Javel

NEREU
RAMOS
Terreno cl

·3.400,OOm2

VILA NOVA· Casa
em alvenaria cl

18" ,OOm2

• Terreno cl
9.000,OOm2
edificado cl

Casa em

alvenaria cl
325,OOm2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SOBRADO ÁGUA VERDE
se 301 • nl! 939

'

2 salas- 4 quartos, 2 ewe, cl
sacada área de serviço
garagem.

CASA DE ALVENARIA
Loteamento Júventus • '1 sala- copa -

cozinha - suit� - 2 quartos - 2 BWe -

áreade servíçe - garagem.

APARTAMENTO
R. João Picolli n2 t66 • 2º
andar
4 quartos, sala, copa cozinha

CASA ALVENARIA
R. Marina Frutuoso nº 476

,

cl 287,00m2 terreno 399,OOm2

,:"
., m.; c,"

",,;;;'

CASA DE ALVENARIA
R.684· Mariji A. da Silva
Mascarenhas cl 125,OOm2• Terreno
de200m2 - Sala, BWe, copa, cozinha
áreadeserviço 3 quartos e garagem

CASA DE ALVENARIA
R. Irmão Leão Magno 248 cl
243m� casa 203m2
churrasqueira 140,00m2

CASA DE ALVENARIA
R. Luiz Satler nll 63 cl 140mZ -

Terreno 300m2 - Sala, BWe, 2
quartos, surte, cozinha, copa área de'
serviço, BWe.e garagem

CASA ALVENARIA
R. Henqique Marquardt nº 57
\e/500m2

'

CASA ALVENARIA
R.Adélia Fischer, 248
cl112m2 e terreno 450m2

SOBRADO
R. Max Eugênio Simann'223 centro

.

téreo - Sala estar jantar BWe cl
sauna cozinha dispensa, sala jogos
Sobrado 3 quartos sala BWe terraço

TERRENO
R. Eleonora Satler Pradi

'

cl área de 396,OOm2

TERRENO
R Padre Pedro Francken
cl área de 746,00m2

.. ;.;.::;-"

� :

CASA ALVENARIA
R. 470 Próx. Weg 1I�2 qtos.,
sala, cOZ., BWC, área'
serviço e garagem

TERRENO
R. Pastor Albert'o Schneider
(Barra'do RioCêrro) área.
.11.427m?

••....�. '.;

CASA DE ALVENARIA
R.Candido Tomazelli ao lado
madereira Schroéder

'

TERRENO
Ao lado da Metalúrgica
Betoni Bairro Czernlswicz

.

\ u

.ERBENO·
Estrada Quati 13km de
Guara:mirim cl área de.
250.000m2 100 morgos
20.000 arrozeiras

CASAMI:ST�A�·---'H---.�
. R. Mariano Witkoniski, 321
Waldemar Rau
60m2 preço R$ 12.000,00

2

TERRENO'
R. José Theodoro Ribeiro
esquina cl R. São. Fco.
Figuei'ra 480m2

... ,;.:}:i;;·.··

ERRENO
Loteamento Giardini Lenzi
terreno' 420m2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Relatório do Besc mostra Santur traz Q Goldenhelms

ano para ,a Cop_ital em novembro
Flonanopohs - As trcs mal- zado em Florianópolis, dc 19 a

orcxcompanhiasaércasdopais. 24 dc novembro próximo.
Vasp. Varig e Transbrasil vão Adolfo Ern Filho reuniu-se

FATURANDO

lucro deR$J3mi . neste

ANAES 1 .

.

.

Mag�tério abre DER entrega oficialmente
u,as começam I com teste. . /ti '

'

'.
.

.

.. l·nscnçoes para· obras·do acesso a Schroedo
de nIvelamento dos alunos

he"'"
SchroedervMarcada parao eletrônicas. o gerente regional

Pr(Jene r "n�as próximodia 11 deagostoainau- dol°DistritoRodoviáriodoDER
ti'

,

' "rubi guração_oficial das obras de r�- �n� Joii1Ville� Geraldo Canarin,
, '

euperaçao da SC-41 ó - rodovia '111ton110U que nesta semana a roo,

Jaraguá do Sul, - A secretaria de acesso ao município de doviaestá recebendo os últimos
municipal da Educação abriu ins- Schroeder.Depois delongos anos "retoques" no que diz respeito a

orições para o preenchimento de. de espera e muitos protestos a sinalização, O prefeito Hilmar
vagas no Magisténo. Os interessa- ' obra tlnalmente será entregue Rubens Hertel, que recentemen- _

dos deverão se dirigir à secretaria, ans usuários. O trecho passou te manifestou impaciência com a
na avenida Getúlio, Vargas, 503, porumarecuperaçãototaldapís- r

-

d h dímunidosdecarteirade identidadee '" y para rsaçao 'a ora, rssc espc-

carteiradoMßfl.entre os diasZ! e
ta com alargamento dos acosta- .rar contar, na inauguração, mm

25deagosto,!-ias9às'l5hor<L<;.Será mentes, hem como a troca de aprcsençadosecretãnodcObras
cobrada taxa única de R$ 10,00 no sinalização horizontal e vertical do Estado, vice-governador José
alo dá inscrição, é instalação dc três lombadas Augusto Hülse.

As vagas são para candidatos
com escolaridadeuniversitária, para
protessoresdeeducação fundarneu
t�ú em Inglês, Português, Matemä
tica, Ciências, Educação Artística,
Educação Físic�-História e Geo�
gratia, além deSupetvisordeEnsi
no. () reíldimento, inicial é de R$
634,68.
() edit.:1.1 complelo enc()nlra-SC à

disposição dos Interessados na �c
cretariamunidpal daEducaç.�o, ou
no saguão da prefeitummunlcip�ú.

-

cessários para o início da 58 sé
rie, curso supletivo, Para apri
'morar as técnicas de ensino. al
guns professores participam'
entre31 dejulhoe4 de agostode
um curso de especialização para

,

a educação de adultos nà cidade'
de Fraiburgo, promovido pela

no projeto que, se aprovados, secretaria estadualde Educação,
e

• iniciam os estudos equivalentes
'

Mais dois veículos novos fo-
à 58 série do 10 grau. O Naes

- -

ram adquiridos pelaprefeitura e
pennite que o aluno estude nas destinados a prestação de servi-,

, horas de folgae que frequente a ços na secretaria de Obras. Um
, saladeaula apenas uma vez por utilitário que será usado para

, semana para prestar teste da trabalhos de topografia,
-

,

"
ma�ria lecionada pelos profes- inseminação e fiscalização e um

,: sores.
'

caminhão caçamba para servi-
Os alunos inscritos que não ços de m"!1utenção de estradas

obtiverem índice para o ensino no interior do município, com
supletivo participarão do curso capacidade para 1Om3.- Os in
de nivelamento onde estudarão, vestimentos feitos pela prefei

, os conhecimentos básicos ne- tuta somam R$ 125 mit
'

, ,F lorianópolis - O lucro lí
quido do Banco 'do Estado de
Santa Catarina S.A. (Besc) nos

,

seis primeiros 'meses deste ano

foi de R$ J'3 milhões 827 mil.
com um crescimento real da Or
dem de 19.7% em relação
ao de-

/ semp e- (tidítDnho no

pnmeiro •

semestre
mOIDf

do ano pOfCi Dpassado: I' •

A infor-: tDmeftlD
mação
consta do balanço da instituição.
apresentada ontem (31) à im

prensaem entrevista coletivapelo
.presidente emexercício da insti
tuição, Roberto Busch. Acompa
nhado do secretário da Fazenda,

...Neuro de Conto. e da diretoria
,

executivado banco emembros do
conselhodeadministração, Busch

, " agradeceu o apoio,do governador
. Paulo Afonso .ao Besc com sua

Scbroeder - A secretaria
municipal deEducação iniciou a
partir de ontem as aulas do
NúcleoModufl�zadq de Ensi
noSupletivo(Naes). Nomesmo
dia houve um teste de
nivelamento para verificar o
nível dos candidatos inscritos

determinação denão privatizá-lo.
'A rentabilidade sobreo capital

chegou a 9.02%. com um desem
penho que foi visto com satisfa

ção pela nova diretoria. O

patrimônio líquido do Besc cres
ceu para R$153.3 milhões. um
incremento de '6.5% em relação
aos R$ 143.9 milhões do final do
semestre passado. Quanto às ope
rações de crédito. o presidente em
exercício destacou que elas atin
giram um total de R$ 395,2 mi
lhões. "Mesmo com as dificulda
des nós evoluímos" . disse. Destas
operações. Busch destacou que
97.9% se destinaram ao setor pri-

.

vado, enquanto apenas 2,1% fo
ram direcionadas para o setor

público.
'

O comércio foi o segmento do
.

setor privado que mais obteve
recursos em operações de crédito.
com 31.1%, conforme o relatório
apresentadopeladiretoriado ban
co, seguido da indústria, com

23,5% e as pessoas fisicas com

,,'," .-

idêntico percentual. Outros servi
ços efetuam 13.2%1 das opera
ções dc crédito ao setor privado.
completando o total com X.7%
destinado à área, rural. Além dos:
R$ 387 milhões destinados ao se

tor privado. o Besc colocou outros
R$ 8,3milhõesemempréstimos ao
setor público. sendo a grandemai
oria - 99,86% - ofertados às prefei
turas municipais.

Os expressivos recursos pró
prios, oelevadonível das taxas de
juros, os reduzidos custos de cap
tação eo aumento da produtivida
de pela autoinoção dos serviços
foram os fatores principais que ,

contribuíram paraaobtenção des
tes resultados. segundo o diretor
fmanceirodo Besc, Francisco José
Grossl. Conformeodiretor, a boa
estrutura financeirado Bescé ain
da 'ressaltada pelo coeficiente de
solvabilidade. de 16,32% - exce

dendo em muito ó nível mínimo .

de 8% recomendado pelo setor

financeiro.

"0 '�

DIADOSPAIS
FAÇA SUA MENSAGEM PARA SEU PAPAI NOS
CLASSIFICADOS DO CORREIO DO POVO

-

71·1919

TURISMO

apoiar a Santur na realização
do Y' Congresso Internacional
dos "Goldcnhclms", Esta Ioi a

resposta que Adollö Ern Filho
I lhtevediretamented(lprcsidcn
tc da Vasp. Wagncr Canhcdo c

dosdirctorcs.devcndasda Varig
c Transbrasil. respectivamen
te, Henrique Wcirss e Mário

Jorge Bento, com quem esteve

reunido, em São Paulo, na se
mana que passou.

Esta é a primeira vez que o
Brasil sedia o Congresso dos
Goldenhelms.que reúncasmai
Incs perscma! idades e formado
res de opíníão do turismo do
mundo inteiro. Através da atu

ação de Ern Filho, único hrasi
leiro premiado neste ano, o

Congresso que estava sendo

disputado por cidades de peso
como Washington, será reali-

SC-416

também com o presidente da

Embratur. Caio Luiz dcCurva
lhoccom odirctordcmarkcting,
ocataríncnsc RostonNaseimcn
to, que confinuaram o apoio
para o projeto dc divulgação
das festas dc .outubro e tempo
rada de verão que a Santur de
verá intensificar a partir dc

agosto.
Caio Luiz dc Carvalho con

firmou tamhém o apoio da

Emhratur no que sc refere a

. projetos que a Santur vem de
senvolvendo visando aqualida
de e o profissionalismo nos ser
viços turísticos dc Santa
Catarina, atravésde curse )s, trci
namentos de pessoal

:

e

informatização dos postos de

informações turísticas que atéo ,

final do ano deverão estar liga
dos à rede Internet.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MERpADO

BananicuItores preocupados com Comemorações dos 164 anos de

imporlação dafruta do Equador ��:!w��Ê�-s�a Imprensa Catarinense
ná Capital do Estado um con- .

.
.

. .

Ascaban Alcibaldo German. corridomovimento comemora-
tivo ao 1640 aniversário da fun

Segundo ele, é preciso fazer
dação da Imprensa e daMaço-valera lei queproíbe almporta- naria Catarinenses, liderados

ção de produtos que possam
trazerpragasedoençasäsplan- PCeltartn°�residendtelmda Associca9ãoa ense e prensa - asa
taçOesbrasileiras. Germanpre- d J I' ta C B eto oma IS -,' yro arr o, ovê que vai havermuita pressão I

.

preso da Assooiação dos Jorna-
dos importadores e no futuro a

listas de Turismo de Santa
produçãodepaísescemcßqua- Catarina Manoel Timóteo de
dor e Costa .Ríca terão acesso Oliveira:opres.·daAssociaçâo
ao mercado brasíleíro.Díz ele Catarinense de Propaganda,
que' "neste momento os Celso Cover, os Grãos-Mes- "

bananícultoresbrasileiros terão tres do Grande Oriente de S�- ça XV de Novembro', em 'MoreiraDouat,RBS-RedeBn.
que apresentar mais qualidade ta Catarina, GrandeOrientedo Florianópolis, às 10 horas. No sil Sul,' Carlos Fehlberg,
para enfrentar a concorrência. Estado de Santa Catarina e periodovespertino,às 18:30hs., Doralécio Soares, Osmar
Em busca de tecnologia a enti- Grande LojadeSantaCatarina, na sede daACI, homenagem da Sehlíndweín, Cons. Arínando
dade está promovendo excur- respectivamente José Carlos Câmara Municipal à ACI com Calil Bulos e Nagel Mello e,
sões dos associados ao vizinho

_ Pacheco, João José Amorin e entrega de miniatura da Ponte coqueteldeconfratemizaçãona
país, onde foi implantada 'José da, Cruz Medeiros, que Hercilio Luz, pelo vereador D. sede e a participação da Banda
tecnologia de ponta neste setor. levaram a feito bonito progra- J. Machado, palestra do jorn. ' do 630 BI e Coral Magnificat,
Uma das principais díãculda- ma, constando de culto

.

FlorentinoCarminatti Jr. entre- Vocale,
desdosprodutorescatarinenses ecumênico celebrado pelo pa- ga de titules de sócios honcrä- O "CORREIO DO POVO",
é o mànejo do produto pós- dre Pedro Koehler e Reverendo rios aogov. PauloAfonso, dep. pelo seu diretor, tomou_ p,arte
colheita. Willian SchisslerFilho, naPra- Pedro Bittencoourt, Osvaldo nas�. (LV,.�)

G�amlrlín - Os pro
dutores de banana ,da

microrregiãoestão'apreensivos
comapos- \ .......__-

sibilidade ,."".
de impor-
ração do ".....
produto ...",.,.
do Equa-

'

dor. Além .."....
daquestão
comercial, com aperdadomer
cado interno, existe também a

possíbíltdade daentradadedo
ençashoje inexistentes nasplan
rações nacionais, éomo éocaso
daSigatokanegra, umadoença

-

fúngica de diffcil c_ombate. A
Ascaban • Associação Cata
rinense de Bananicultura está,
juntamente com, a associação
de São Paulo, pressionando o

ministériodaAgricultura.A ín

formação é do presidente da

DIA DA IMPRENSA

CERTI�CADO

•,. "

_-II tem a grata .eatisfaçã,o de
outorgar o presente certlfloedo à

Demiaar Oflaina de Lataria
Chlpol9lo e PI�LuI'l

por haver sldc ooniagradoEa) em primeiro
lugar na peequl.ea de Opinião, DúbUoa ,

re8Ilzada ne.eta cidade.

, Jaragu4 do Sul, ,14 de Junho de 1994

RUA MAJOR JÚLIO FERREIRA, 244 - VILA LALAU - JARAGlJÁ DO SUL - SC - FONE/FAX. (0473) 71-5057

Oficina
-

de latoaria
DOIS ANOS CONSECUTIVOS

.
DE LIDERANÇA EM

1S1 LUGAR',
- ' '"

,

'NA,OPINIAO PUBLICA
COMO DESTAQUE'D'O ANO
NO SETOR DE SERViÇOS DE

OFICINA, CHAPEAÇÃO E,
.PINTURAS.

CERTI�CADO

,.

NÃO PRECISA SER AUTORIZADA,
. TEM QUE SER ESPECIALIZADA

fllAST1 ...�""L -.
_-II tem a grala' satisfação de

outorgar' o presente oertíflcedo à
Demiaar Oflaina de Lataria'

ÇhlpelÇlo' e PlnLure

por haver sido oonsagrado(a) em primeiro
lugar na pe.equiea de Opinião DúbUoa
realizada ne.eta cidade.

Jaraau6 do 'u1'.23 de Júnho de 1995 ..

-'& 9
-
DIt, .........

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-llIrllguÍI do Sul; 2 de agosto de 1995
-,

.
. .. � .. ,

_-_- ---_" .• _--------------------------

(�ORRJ<:IO no .'OVO - 9

ESTADa DE-SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARAGUÁ DO SUL � SC

A PßEFEITURA MUNICIPALDE JARAGUÁ
DO SUL, SOLICITA O COMPARECIMENTO
DO SERVIDOR GLADISTON JORGE,
BORlES, NO -PRAZO DE 24 (VINTE E

QUATRO HORAS). O NÃO COMPARE

CIMENTO CARACTERIZARÁ ABANDONO
,

-

II -DE EMPREGO.
II
I'
II

ALAIR LESCOWICH
DIRETOR DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL
Nos termos da Legislação em vigor. ficam convocados por cstc Edital.

todos o s eleitores filiados ao PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA (PDT) rieste Município, para a CONVEN\:ÃO MU

NICIPAL que será realizada no dia 13 dc agosto dc I Y95. com inicio ;IS

9 horas e encerramento às 17 horas, a Câmara dc Vereadores dc

Massaranduba, com a seguinte:

ORDEM DO DIA:

II

a) Eleição, por voto direto t'; secreto, do Diretórj.(; Municipa! que scni

constituído de 20 membros efetivos e 07 Suplentes;
b) Eleição, 'por voto direto e secreto. de 01 Delegado e respectivoSuplente

à Convenção Regional: _

c) Eleição, por voto direto e secreto, da Comissão Executiva e seus Sl)(l�el)te�,
pelo Diretório Municipal eleito.

Massaranduba, 03 de agosto de 1995

José Ingo Back
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ 'DO SUL

.

"

�
.

EDITAL DE CONCURSO 'PÚBLICO
Nº 01195

NPREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL abre inscrições e baixa normas para o concurso para provimento de cargos no Quadro do Magistério Público do Município
-de Jaraguá do Sul.

' •

Tornamos público, para. o conhecimento dos interessados, que estão abertas as inscrições para o Concurso, Público, de acordo com as' normas do Concurso e a ConstitUição·
Federal. _..

.'
..'

.

r:
.

.

I - OOS CARGOS
1 - O Concurso destina-se ao provimento dos cargos relacionados no Anexo r deste Edital.

,

II - DAS INSCRiÇÕES
2 - As inscrições estarão abertas no período

/

de 21 a 25 de agosto de 1995, das 09:00 às 15:00 horas, na Secretaria Municipal de Educação, situada à Av. Getúlio�Vargas, n2 503.
3 - Comparecer com a Cédula de Identidade (RG) ou documento de Fé Pública e a Carteira do M. E. C.

4 - Possuir, por ocaslão da inscrição, escolaridade e formação compatível com as exigidas para o cargo, oque deverá ser comprovado no ato de inscrição:
Iii - DA TAXA DE INSCRiÇÃO
-5 - Será cobrada uma taxa de .inscrição no valor de R$ 10,00 (Dez Reais).
IV - DO CONCURSO

. ,

6 - Os candidatos serão submetidos às Provas de Conhecimentos Básicos, de Conhecimentos Específicos e de Título.
6:1 - Será considerado como título, para efeito deste Concurso, o tempo de serviço prestado no Munk:ípio de Jaraguá do Sul por atuais servidores, sob qualquer regime.

'

7 - Serão publicadas em jornal local ou regional as convocações para as provas, assim como as listagens de Classificação Final e Especial.
'

8 - O Edital completo está à disposição do ínteressado no local das inscrições, bem como. no saguão da Prefeitura Municipal - Sede na Praça Ângelo Píazera.

Jaraguá do Sul, 26 de julho de 1g}5
.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

ANEXO I
Nl! Vagas Cargo Jornada Escolaridade Remuneração (R$)'
03 Professor Educação Fundamentat

(INGLÊS) 40 Un iversitário .634,68
02 Professor Educação Fundamental

(PORTUGUÊS) 40 Unlversttärlo 634,68
04 Professor Educação Fundamental

(MATEMÁTICA) 40 Universitário 634,68
06 Professor Educação Fundamental

(CIÊNCIAS) 40 Universitário 634,68
04 Professor Educação Fundamental

(EDUCAÇÃO ARTíSTICA) 4Q Universitário 634,68
04 Professor Educação Fundamental

(EDUCAÇÃO FíSICA) 40 Un lversttärto- 634;68
01 Professor Educação Fundamental

(HISTÓRIA) 40 Un iversitário 634,68
01 Professor Educação Fundamental

(GEOGRAFIA) 40 Universitária 634,68
07 Supervisor de Ensino 40 Universitário 634,68

sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO .10 SOCIAL Jaraguá do Su� 2 deasosto de 199$
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FUNDAÇÃO- .

flr/atan4() asaudade emJaraguá
i o distinto casal;' dr. Luiz de

&"quza e esposa Paula Mey de
Souza esteve nesta cidade para
8compánhar os festejos alusivos
�os 119 anos da furid8ção de

laraguá do Sul, dentro de um
'giro em Florian6polis 'onde seu

filho Juarez e nora Anésia
" -assãanarem as suas bodas de
-prata, já anunciado ponste
jornal.

'/

A sra. Paula Mey de Souza é
filha do comerciante já falecido
Carlos Mey, importante empre

'_, sário, estabelecido onde 'mais
,

tarde funcionou o Bar e Restau
o' rante "Marabá", hoje demolido,

.

de fanúlia tradicional da t�rra e

o dr. Lui� de Souza, durante
longos anos foi competente
advogado em laraguá do Sul,
diretor do jornal "Tempos
"Novos", foi vereador à Câmara
Municipal de Jaraguá, seu

, presidente, foi deputadc estadu-

K�I
- MODA MASC. E FEM.

.al (1951-1954), secretário de
estado da Segurança Pública e

deputado estadual (1955-1958)
e procurador do Estado de

"

Santa Catarina na Capital da
República, na época no Rio de
Janeiro, com inscrição no livro
"Dicionário Politico Catarí
nense"; do prof. Walter Fer
nando Piazza, atual presidente
do Instituto Histórico e Geográ-:
fico de Santa Catarina. Para
comemorar o que classificou de
"Matase saudade em Jaraguá ".
em companhia do nosso diretor
e de D. BrunhildeMahnke
Schmöckel, foram degustar um

.

prato típico da terra - um mar
reco à lUijara, ao fomo, ocasião
em que foi feita a foto pelo
chef Carlinhos que ilustra esta
nota. O veterano advogado e

político elogiou o colossal
desen-volvimento que vem
tendo Jaraguá-do Sul. (E.V.S.)

-

Genie & Informa,õe.

• Na ediçlo de sábado passa
do (29), nesta coluna, divul
gamos que a etapa do campe
onato Catarinense de Auto
mobilismo a�onteceria neste

final de semana, em Sio Ben
to do Sul. O correto é dia, 16
e 17 de setembro, devido a

mudançadaFederaçloCata
rinense de Autom,oblllsmo.

.......... -

• Neste sábado (5), das 14h às
16h, no salão

_

do Botafogo,
.aaonteoe a primeira aula de

dança do professar César

Adrtano Pereira. Valsa, Cha
mamé, bugio, mtlonga, mar

ohinha e xote, serão ensinados
em oito sábados consecutivos.

••••••••••

• Os atores LuisGuilhernie e

MarcosCàrluso, doSBT, gra
t i varam para rádios de todo
,

'país, vinhetas da campanha
do' agasalho promovido- pela
Legilo da Boa Vontade.

••••••••••

• Excelente o ensaiofotogrôft-
I co damodelo.AdrianeGalisteu
na Playboy deste mês, que [á
e�tci nas bancas. A revista co

memorá 20 anos de olrcula
ção. lmperdtvel. ,

..........

• Quem ainda nlo assistiu
nos cinemas da regllo o filme
"Os Bad Boys", nlo sabe o

queestáperdendo.Vale confe-
rir!

-

VESTINDO VOC�
DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, � �
FONE: 72 ..0460

Easano, na boateMarrakech, sábado (-5).lngressosjt;l est40 à vendi

FESTA

Crisma na igrejaMatriz de Corupa
Realizou-se na igreja \ acontecimento de sua vida -

Matriz do vizinho município religiosa foi assinalado com o

e receberam o sacramento da festivo almoço nas ,dependên·
confirmação da igreja católica cias do Restaurants Itajara,
inúmeros jovens daquela em Jaraguá do Sul, onde foi
cidade, onde destacamos a tomada esta foto, por solicita-
Giseie, filha de Marcos (fal.) ção dos presentes à reunião
e IveteWulff, Marcel e Jean, - familiar, Parabéns aos jovens
filhós de Airton Dejair (Lucé-" pela crisma que ocorreu,

'lia) Romão, cujos pais, em muito importante na vida
razão desse importante dessesjovens. (E.V.S.)
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Atleta.jaraguaenseévice- Fase doMolequeBom de

.

.: ,

d-·· I d
.'

Al" �
.

Bola em Jaraguá do Sul
am ea mun l .," .

.:

.

C. 'P ..

. .

.

a e voeI Jaragu. do Sul " Está ludo do Sul x Papanduva encerram a
,

pronto para a fase regional do rodada. Na chave B, no estádio

MolequeBomdeBola,quecome- João Marcatto, Timbó e Itapema
ça amanhã e vai até o próximo fazem o primeiro jogo e Jaraguá
domingo (6). Doze equipes, divi- do Sul x Ilhota, o segundo. Na
didas em três chaves disputam outrachave,C,riaSERMénegotti,
duas vagas para a fase final do Brusque x Mafra e Tijucas x

campeonato.. Navegantes.
A cerimônia de abertura será A tardeserão defiuidos os dois

amanhãnoestádioJoãoMarcatto, primeirosdecadachave. Osjogos
em JaraguädoSul, reunindo atle- são: SãoBentodoSul x Balneário
tas e dirigentes das equipes. A Camboriú e Papanduva x Major
partir das 9 horas, começa a Vieira; Itapemax IlhotaeJaraguá
primeirarodada. Na chave A, no doSul xTimbö;TijucasxBrusque
campo do Botafogo jogam e Navegantes x Mafra. Todos os

Balneário Camboríü x Major jogos começam a partir das 15
Vieira e às 10h30min, São Bento horas em suas sedes.

DESTAQUE

Jaraguá do Sul .: E�ofza
Schlilanann, de Jaraguá dó Sul
uma das duas catarinenses que
integraram aseleçãobrasileirano
mundial na Tailândia -, conquís-
touame

dalha de /lt/fllo se
prata na

competi
ção. O
Brasil

/ p,.POIO
• •

pOlOllO
1/tIlltOperdeu

na final

para aChina por três sets a zero.

A atleta desembarca sexta-feira
(4), em Florianópolis.

Segunda-feira, 7, Eloízá se

apresenta' à seleção brasileira
Infanto Juvenil, que disputa na

França, entre os dias 24 de agosto
'-é 3 de setembro, o mundial na

categoria. O retomo à Jaraguá do
Sul, serádia5 de setembro, quan
do a atletapassará por testes ffsi- .

cos, e/ posteriormente, sua

escalaçãonaequípede Jaraguádo
.

Sul, para aestréiano campeonato
Catarinense, contra o DatasuU
Joinville.

Jogos da Juventude

, A equipe catarinense de vôlei
feminino ficou com a sexta colo

cação nos Jogos da Juventude,
realizados de 22 à 30 de julho, na
'Paraíba.

, '

Eloízà trouxe a medalha de pratq na bagagem, da Tailândia

Copa América - Brasil vice-campeão

.

';Os pratícames e apreciadores
do bom futebol sabem que o

Uruguai e Argentina sempre
possuinun boas seleções tutebo

lístka'i; e a prova dessa assertiva
.

é a conquista recente. pela
representação celeste uruguaiada
�7' Copa América, em Montevi
déu.

'

Partindo desse princípio era

.

sahido que a finalíssima.da Copa
AIllêtiGÜ nacapital u ruzuaiaseria! I l:'!

UlIla empreitada difícil para a se-

leção brasileira. visto que o meio

<UllhiCllle.jáporsi inllui bastante,
e os assistcntcs com sua torcida

O"

,. José Castilho Pinto

entusiasmam, dão forçá, em

purram seusjogadores para frente
levando-os ao bom desempenho.
Logo, o resultado para nós'

desfavorável da peleja de domin
go, 23, dado os motivos acima

apontados era previsível mas

releva notar que a nossa seleção
portou-se hem e o empate de I a-l

no tempo nonnaJ.

,
Veio, depois, para resolver o

desempate a decisão por pênalti,
ou seja, a cobrança dc penalidade

.

máxima quando a seleção celeste

uruguaia nos venceu por 5 a 3.

Mas cabe levar em conta que uma

'decisão 'assim, apesar de válida,
não tem o mérito de que falamos

acima, isto é, COII)O uma vitóriano
tempo regulamentar, mesmo

porque o jogador escalado para
cobrar faltas sente-se com uma

enonue responsabilidadequepode
levá-lo .ao nervosismo e à

cobranças defeituosas, erradas. E
chegamosao timdaCopaAmérica
com o Uruguai sagrando-se cam-

. peão. e o Brasil vice-campeão
apesar do mau desempenho de
Túlio ao cobrar urna falta c de

TarareI nas defesas da trave.
,. Jornalista

DECISÃO

PÓDIUM.

Muitaemoçãonasprovas
,

I

.de automobilismo noJMC
NereuRamos- "Pegas", bati

das e alta velocidademarcaram o

campeonato de automobilismo

realizado no final de semanaPas

sado, no Jaraguá Motor Clube,
nas categorias Fusca Cross,
Marcas eDodge..

Na categoria Fusca Cross,
reunindo praticamente só pilotos
de Curitiba, o vencedor foi Luis

CarlosMoreno, seguidodeOdenir
de Assunção. NÓ Dodge, Diurnar
Bruno venceu as duas baterias e,
ficoucomotítulo. Tadeu.Gabardo

chegou na segunda colocação.
Acategoriamais esperada do

dia foi aMarcas (GoINoyage).O
campeão foi Leomar Féndrich

Júnior. Antônio Nust ficou em

segundo lugar..

.....

Disputasacirradas na categoria Marcas no autõdromo de Nereu
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··Joubertpereira assumiu o

Juventus na segundu-feira
J arapá do Sul- Há peuco

mais de 30;dias da estréia do
Juventus no Campeonato Brasí
lei'ro, série "C", a diretoria do
c I u b e

co n tra-

10U no

lnícío da.
semana,

o técnico
J oubert

Novo /ltn/to

J6.mJogo
0111011116
(;'1I0/ts

Pereira:
44 anos. Ele se apresentou ontem
aos jogadores e já realizou o pri
meiro coletivo apronto, depois da
salda de Leandro Campos. Os
valores do contrato não foram di

vulgados, mas Joubert fica até o

OIUII do Brasileiro ..
Joubert Pereira, há cinco anos

como treinador. comandou em

11)1)2 o Brusquc c em 199� o Con
córdia. Ano passado..Pereira as-

.
sumiu o comando técnico do
GlUmmi/RS. c cste ano treinou o
Pelotas, também do Rio Grande
do Sul, "Encnrnt O Brnsileiro será
umdcsaflo interessante para mim.
Como técnico, nunca estive num

campeonato deste porte. mas

como jogador [á", revela Pereira.
'

Mesmo não conhecendo a-mai
oria do elenco do Juventus, Jou
bcri acredita que o trabalho será

desenvolvido facilmente devido a

média de idad� dosjogadorcs, que
" é de 21 anos, "Gosto de trabalhar

Jouberl enfrenta oprimeiro campeonatoBraaUttiro de slia carreira
.

com atletas novos". afirma. A dís
putaporposições. apartirdomeio
campo. será um obstáculo que o

novo técnico terá que encarar. Pa
ra três vagas. existem seisjogado
res. todos com condiçõesde serem
titulares.

,

Patrocínio
.' Para o campeonato Brasileiro,

o Juventus terá dois patrocinado
res. A empresa. Kanxa, de São
Paulo, que vai dar ao clube 1.037

uniformes, eaMalwee,de Jaraguá
do Sul.

TEstE. .....
.

Amistoso com Atlético será amanhã
,

-

�. I
•

Jlmltluä do Sul ,- o Juvcntus
1;'lz nmanhä, no eSllídici João
Mal'callo. o primeiro amlsteso

depois .da dcselassíflcação do

Ç'ampeOIUI!O Cntarincnsc. O jogo
será eontra o Atlético Paranacnsc,
e o novo técnico. Joubert Pereira
tcni li oportunidade de avaliar os

jogadores,
Oumistoso Visa preparare clu

be pura o campeonato Brasileiro.
série "C", Jeuben começou os

I reinamentos ontcnr, e hoje co

manda um coletivo. quando dcfi
n'lní u equipe-que entra eilt campo,
A partida começaàs 20h301llin� . Mt'I'gllttt!: i1l't!".,(Ji'i Impllltll't!.�

·Onde: estádio João

Marearte
-

. '*Quando: amunhã(3/8)
.

.

* Gerat: R$ .3,()()
,* Aequtbancada des

coberta: R$ 3,()()
* Arquibancada cober-

. 'ta: J{$ I �).oo '\
* Numet-adas: R$ 30.()()

JaragUé do Sul. 2 de agosto det

Luidnho chegou �o clube na segunda-feiraparlliechar contralD

RETORNO

Lateral' volta ao, clube

depois de.dois anosfora
Jaraguá do Sul - O lateral tegrar' o elenco; que disputará o

Luizinho, 2S anosestá de volta ao Brasileiro.
.

Juventus. Ele jogou em Jaraguá Necessidades
do Sul na temporada 93/94, quan- De II,cordo com o president(
do o time foi campeão da taça' Angelo Margutte. o time ainda
Norte doEstado.' precisa de dois zagueiros para

Em 1994, o jogador atuou no
�
encerraras contrataçOes, esteano.

'Figueirense, sendo campeão do "lá está pratícamente acértadb
Estado, eeste ano disputouo Cam- com um quarto zagueiro e WlI
peonato Carioca pelo Bangu. Os zagueirnceniral.Ambósjogavaä
valores do contrato não foram re- nomesmo clube, e devem se apre-
velados. Ojogador permanece até

.

sentar logo mais à tarde aqui no
dezembro deste ano no clube. �.

.

clube". explicaMargutte.O nome

Com este reforço, a díretoriajá dos contratados só será divulgado
contratou oitojogadorespara.tn- à-imprensa amanhã.

IIJ.

�!
R� Procópio QOIM. cIe Oliveira, 3�'

FONE/FAX: 72-0743
Jaraguá do sul- SC .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




