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CR$ 70,00

Dó/ar
Paralelo

Compra(2/11 )..........CR$I72,oo
Venda (2/11 ).............CR$176,OO
Fonte: HF Assessoria

Turismo

Compra(2111 )............ :CR$171,00
Venda(2/11)..............CR$I77,OO .

Comercial

Compra(2/11) ............CR$176,68
Venda(2/11) .............CR$176,69
TR
2/10a2/11 ........................36,43%
3/10a3/11 ...................... .36,43%
Poupança
ÍndiceE/3/1l... .........37,1121%
URR

3/1l... ..........................CR$104,14
CUS (outubro)
Engenheiros........CR$ 34.165,08
Salário mlnimo
Julho.................Cr$4.639.800,00
Agosto..................CR$5.534,00
Setembro...............CR$ 9.606,00

..
OUtubro................CR$12.024,00
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N° 3.806 Jaraguá do Sul, 2 de novembro de 1993

Milton "Chumblnho" Becker (detalhe), grande campeão, emflash no espetacular saltopara a vitória, na linha de chegada

Mais de 4 mil pessoas assistiram às provas

Chumbinho 'vence a
, .

Saetapa dosupercross
o líder do Campeonato àsprovasquereuniramgrandes

Catarinense de Supercross, nomes do cross nacional. A

Milton "Chumbinho" Becker, briga dos irmãos Becker foi

venceu a 58 Etapa realizada em emocionante e levantou o

JaraguádoSulnodomingo,3J,
. público nas arquibancadas.

no bairro Ilha da Figueira. A Na categoria 80 cilindradas

organização estima que pelo o destaque foi o garoto de 11
.menos4500 pessoas assistiram anos, Ricardo Schimoguiri, que

corre com o patrocínio da

empresa jaraguaense
Rodoviário Jaraguá. bom

tempo contribuiu para que o

espetáculo' fosse ainda maior.

Apesar de algumas quedas e

batidas, não aconteceu nenhum
acidente grave. Páginas 6 e 7

Dia de Finados
'

Homenagem
é prestada

_

aos

mortoshoje
Estima-se que hoje cerca de

5 Omil pessoas devam visitar os
cemitérios da cidade para
prestarhomenagens aosmortos
no Dia de Finados. DuFante a

semana a movimentação foi
intensa para que tudo estivesse

pronto. Leia sobre o dia dos
finados nas páginas 2 e 12

FAX (0473) 76-0304
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Finados

"---_ß_e_m_l.;.....n_is_ce_A_n_c_ia_s De Flores, Velas, Lágrimas... e Sorrisos!

Esquinas famosas de Jaraguá (12)
É ainda o nonagenáno

Oswaldo Beims que comparece
comurna fotografia que lembra o
velho Jaraguá, e no verso urna

singela anotação - loja do

Germano Ehmke.
Épreciso irembuscade dados

e de datas paramarcara época em
, que foi apanhado o instantâneo.

O prédio que é o objetivo
principal da foto tem como fundo

o maciço do Jaraguá.

No dia 28-11-1992, o CP, na

edição n" 3.71 7, lamentava o

acontecimento, com foto de 15-

8- 1992, quemostrava a inteirada
fachada do prédio, no momento

em que a propriedade era posta à

venda. Ela representava urna

construçãomuito importante para
aimprensajaraguaense, pois, em
10- 5- 1919 saía daquela casa o

primeiro exemplar d' "O

CORREIO 00 POVO", do qual
era gerente Artur Müller,
proprietário das máquinas
gráficas,VenânciodaSilvaPorto
.e Fritz Vogel era intérprete
juramentado, eosdois,A.Müller
e F. Vogel, tempos depois, em 3-

9-1919,editavamo terceirojornal
de Jaraguá do Sul, com o título

Jaraguá-Zeitung, utilizando o

maquinário oemprado domédico
baiano Abdon Baptista, de

Joinville, que, como homem de

gmndeprestígiopolítico (foiPres.
4aPróvincia,Prel!. daAssembléia
Provincial, deputado, senador e
Superintendente do Mun. 'de

Joinville, entre outros' cargos),
investianaFreguezia de Jaraguá,
2°distritodoMun. deJeinville, a

quem queria muito bem.
A parte mais nova, de 1931,

Quandose iniciouademolição conforme se pode ler no

(A Notícia, de 20-11-1992, p. frontispício da edificação, era a

11)denunciava-sequeo"Casarão casa comercial de Germano

está sendo depredado - mesmo Ehmke Filho, com bom
comademoliçãoembargada, casa desenvolvimento, vendo-se ele

sofreataquesclandestinosdiários. com duas pessoas na porta e urn

Simplesmente ignoraram o veículo motorizado para o

trabalho da equipe/" do atendimento da clientela.

departamento de arquitetura da Em1937,quandoosemanário
UniversidadeFederal, usandode CORREIO 00 POVO, passava
má fé. Uma parede inteira com para as mãos de Honorato
detalhes em relevo já veio Tomelin, tendo como redator

abaixo", protesta a diretora do secretário o dr. Diogo Q. F. de
Museu Municipal "Emílio da Vasconcellos (médico
Silva", Alcioni Canuto, que veterinário, àruaD. PedroII, Tel.
aguarda o resultadodo projeto 18) eredator,CélioVieira (fiscal
altemativo ao posto, preservando federal), Gennano Ehmke F"
o casarão da Epitácio Pessoa. anunciava no jornal, com séde e

Ninguém soube informar sobre o oficinas à Rua Pres,Ep. Pessoa,
projetodaUFSC.Em arquitetura defronte à Casa G. Ehmke F"

neoclássica, a residência deMax (onde hoje mora .o despachante
Fiedleréoúltimoexemplarneste Zanluca, no porão), que tinha
estilo na área central da cidade. recebido grande sortimento de
Contruída entre os anos 1910 a casemiras, _ guarda-chuvas e

1920 (e foi, em 1915), a casa sombrinhas (CP, ed, 904, p. 4,
abrigou '0 primeiro cartório do 16-10-37). Seu filho, Egon, ex-
município, foi" a sede do colaborador do CP é hoje alto

semanárioCORREIOOOPOVO" _ funcionário da Mannesmann.

_ �'i,;.:���s����i��ta!���·c_" .,_i, -F�,"f�gulÍ�ll9�

É uma esquina. Do lado

esquerdo da foto aRua 4 (antiga
Estrada Nova e atual Pres�
EpitácioPessoa) edoladodireito
a rua 27 (antiga Cecília, depois
D. Pedro II e atual Pe. Pedro

Franken). As. ruas estavam

traçadas, algumas com meio fio,
mas sem passeio construído. 'A
região toda da esquina sofreu urn
aterro acima de dois metros para
alcançar o atual nível. Hoje não

existem mais vestígios da

construção geminada - o da parte
da Rua4, data de 1915 e o da

esquina, de 1931,pois,pretendia
se a construção de urn posto de

gasolina que, segundo notícias
correntesnacidade foiembargado
pela prefeitura.

Desde culturas pré-históricas a morte

sempre é vista como um enigma. Foram
encontradasdiversasumasfoneráriascon
tendo, além do esqueleto, flores, alimen
tos, objetospessoais, armas, etc. Pela ob
servação, o homem primitivo sabia que
tudo renascia, a semente que caiana terra

transformava-se em outras árvores, outra

planta e acreditava em igual sortepara o

seufalecido. Daía necessidade do apara
to. Crença igualmantinham, entre outros
povos, os egípcios. Estátuas, barcos, ca
deiras, roupas, jóias e, primitivamente,
até esposas e escravos, além de animais,
eram colocadosnasmastabas epirâmides
onde recebiam morada etema os faraós
(deuses encarnados,para eles) e ossacer
dotes.

Os gregos, sem uma crença firme na

imortalidade, lembravam seusantepassa
dospara que amemória dosmesmos con
tinuasse: cultuavam os deuses-lares, cos
tume continuado pelos dominadores ro

manos. Só que, entre estes últimos, os

próprios imperadores receberam o status

de deuses, sendo adorados como talquan
do vivos e depois.
A tradição cristã, calcada na pureza e

A CP! do- Orçamento

Dia 2 de novembro. Finados. na vida após amorte, oparaíso, a ressur
reição,fazcom que osmortossejam, nova
mente, sempre lembrados. As catacumbas,
em Roma, cemitérios subterrâneos onde
os cristãosprimitivos reuniam-se, é visita

,

obrigatóriapelo número de obras de arte
que encerram, local onde foram sepulta
dos osprimeirosmártires da religião em

ascensão.

Em épocas normais, onde a vida corre

tranqüilamente, é notório fazer enterrar
nossos mortos com pompa e circunstân
cia.A beleza e o tamanho do túmulo, além
do estado de conservação, nos dão a di

mensão do carinho e saudades que o Via

jante do Tempo deixou.
Emborapouco aceita, ainda.fá éprati

cada a incineração (cremação), comum a

outras culturas - entre elas a indiana -,

sendo as cinzas ouguardadas em esquifes
e locais apropriados ou espalhadas no

mar, no campo, etc., românticamente de
volvendo o homem à terra, e ao pó, cum
prindo aprofecia bíblica.

Também, cada vez mais toma corpo a

idéia do transplante de órgãos, quando o

falecido vive, emparte, no corpo de outra
pessoa. Amorte ajudando a Vida, amorte
revelando, nasuaconseqüente tragicidade,
a beleza do Etemo.

Decididamente o nosso Brasil
vem passando por uma fase

aviltante, pois em 1992 houve o

impeachment (deposição) do pre
sidente Fernando Collor respon
sável por um enorme caso de

corrupção juntamente com Paulo
C. Farias, Jorge Bandeira e outros

quadrilheiros, E como se isso tudo
não bastasse, nos deparamos ago
raem 1993 comaCPI doOrçamento
para investigar o comprometimen
to de alguns senadores e governa
doresnumamaracutaia tãooumais
infamante e grave que a do ano

passado.
Ora, somos brasileiros e como

José Castilho Pinto

milhões e milhões desses compa
triotas possuimos urn elevado sen
timento de patriotismo, e não po
demos tolerar que a cada ano acon

teça uma tal imoralidade que mais
afeta a nossa já abalada
credibilidade tanto no exterior
como aqui dentro perante nós

mesmos, e fazendo jus à pecha de
país do terceiro mundo.

Epor isto desejamos que a CPI
do Orçamento investigue a fundo
o acontecido, chegando mesmo às
últimas conseqüências punindo
exemplarmente os culpados que
tudo indica existem. Um basta de
finitivo às maracutaias, ao tráfico

de influência, à mordomia, aos

demagogos, aos ladrões pois de
"modo algum as coisas podem con

tinuarassimnestenossoPaís, brin
cando-se com fogo a cada ano e

com isto arriscando atear urna fo

gueira de resultados imprevisíveis
inclusive com a total demolição do
nosso regime de governo demo
crático e os benefícios dele
advindos.

Para essa canalha de crimino
sos de Lesa-Pátria a punição rigo

,

rosa e inclusive aquilo qUF muitos
não admitem mas que, individual

mente, sou inteiramente favorável,
"A Pena de Morte".

EugêniO victor Schmôckel
Diretor GeralCORREIO
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Parte (2) LuisAlves

João Gaya será reformado nasfériasCoisas domundo

do vestibulando
Luis Alves - A Secretaria de

Educação, Cultura eDesporto do
Estado de Santa Catarina vai
utilizar o período de férias
escolares para realizar obras de
reformanoColégioEstadual João
Gaya e a construção de uma

quadra na Escola Básica
Governador Irineu Bornhausen,
localizados nomunicípio de Luis
Alves. As obras foram solicitados
ao secretárioPauloBauer, através
da comissão Pró-Futuro de Luis
Alves, formada por partidos que
integram a "União Por Santa
Catarina" .

De acordo com o secretário da

comissão, AlberiCristofolini, que
também é vereador domunicípio,
na sexta-feira, 29, esteve em Luis
Alves o engenheiro responsável
da secretaria, para a vistoria nos

locais que serãobeneficiados,para
a elaboração dos respectivos
projetos e avaliações necessárias.

Escola Governador Irineu

Bornhausen, será construídauma
quadra de esportes. Todos os

serviços deverão estar concluídos
até o início do ano letivo de 1994.

tidades de líquidos e são compos
tos de 3 partes: corcunda, capital e
espremedor.
& Decantação é quando um

calourode rádio e1Vvaifazerum
teste, é aprovadomas na hora "h"
fica nervoso e o apresentador fala
praele "podevoltarna semana que
vem para fazer a decantação, pois
se você não ficar nervoso poderá
ser aprovado".
& Alotropia é esse tipo de

remedinho que o doente deve ir

tomandodoiscomprimidosdehora
emhora, odia todoedurantemuito
tempo.Dizem atéqueéremédiode

gente que não tem compromissoe
pode ficar lembrando que é quase
hora de tomar. E quando chega a
hora, tomamesmo.
&EmEsparta, as crianças, que

nasciammortaseramsacrificadas.
&Demóstenes foi omaiorora

dor da Grécia Antiga, apesar de
mudo.
&MartinhoLutero, eleestada

va para advogado depois se

desacorsoou e quis entrar para o

Convento e entrou e logo ele não

gostou de lá e começou a pregar
papel na porta da Igreja, recla
mando.

Bem - diz Charles d'Olenger -

se quiserem mais, para rir desta

tragi-comédia, leiam o livro do

prof José Ismael Piragine, com
1.266 respostas, numa edição da
Símbolo, que levao título "Comoé
queé ?"

NaseqüênciadasEstóriasCur-
I tas, deCharles d'Olénger, pseudô-

.

nimoqueoilustreadvogadoAdauto
Vieira utiliza Pára divulgar os ca
sos que fazem rir os leitores, por
que produzidas sob o impacto de
um puxado vestibular com hora
certapara entregar aprovacom as

perguntas todasrespondidas. Eiso
final de mais uma estória curta:
& O Canal de Suez fica na

Suécia.
& O universo é um conjunto

vocálico.
& Na América do Norte tem

mais de 100.000kmdeestradasde
ferro cimentadas.
& Tiradentes, também conhe

cido por José da SilvaXavier, foi
morto pelo crime de ter cometido
adultério contraPortugal; ele que
ria livraroBrasil damãepátriae...
azararam ele.
& As tribos que habitavam o

México eram hipotecas.
&DizemqueD. Pedro I estava

nobairri doIpirangaeiaproclamar
a independência, ele estava mais

.

atrasadoqueacomitivaporqueele
tinha ido ao WC de um bar ali

próximo, na rua Bom Pastor.

&Destilaçãoéotratoquequal
quer químico dá ao caldo de cana
visando transformá-loparadepois
vender este açúcar no mercado

paralelo, também conhecidocomo
mercado black.
& Alambiques são aparelhos

destinadosadestilargrandesquan-

"A Comissão Pró-Futuro de
Luis Alves solicitou ao secretário
que fossem construídas uma sala
de aula para o pré-escolar do
Colégio JoãoGaya e tambémuma

quadra polivalente coberta e ele
nos disse que ambas as obras
poderão ser realizadas numa

próxima etapa", declarou o

vereador Alberi Cristcfolini;

Alberi afirmou que "no

Colégio João Gaya serão
reformados o telhado, toda a

estrutura de instalação elétrica do
colégio, além da pintura geral".
O vereador disse ainda que na

Seque sua roupa sem
secar a energia.

Não importa quanta roupa você coloca na máquina de secar.

A energia que ela consome é sempre a mesma. Por isso, deixe

juntar bastante roupa, pra secar tudo de uma vez.
E não deixe a televisão ligada à toa, desligue as lâmpadas se

ninguém estiver precisando delas e evite usar o ar-condicionado com

portas e janelas, abertas.
.

Assim você economiza seu dinheiro e ajuda Santa Catarina a

economizar energia.
.--��:---------------.I ""',,�Y'..· <', DISTRIBUIDORA I

: 'DEBEB/PAS:
I SPEZIA I
• LTDA.·
: Temos à venda Barricas Importadas

•

I
Vinhos - Cachaças e Bebidas em Geral I
Rua: Oscar Mohr, 45 - Fone: 71-2642 I

I 89251-570 - Jaraguá do Sul - SC I
�---------_._----_.. _�

SantaCatarina
ESTADODE TRABALHO

.,

..

Qual'idade Total é o

Aproveitamento Máxlrno
de Recursos Humanos

I

Adequados comaMeíhor
Tecnologia Disponf

HUMANA
ASSESSORIA EM RH

'

R. Henrique Sohn, 33
(ao lado do Döering)
Fone (0473) 71-4311
Jaraguá do Sul - SC
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Dia Poup.%
1111

2/11
3111
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11

37.2126
37.1121
37.1121
39.3432
39.2829
39.1121
36,8408
34,6901

Data UFIR Data UFIR

4/10 CR$ 77,03 20/10 CR$ 90,81
5/10 78,18 21/10 92,19
6/10 79,34 22/10 93,59
7/10 80,52 25/10 95,01
8/10 81,72 26/10 96,46
11/10 82,96 27110 97,93
13110 84,22 28/10 99,46

14/10 85,50 29/10 101,01

15/10 86,79 1/11 102,59

18/10 88,11 3/n 104,14

19/19; 89,45 4/11 105,'71
5/11 107,31

TR% Dia Fator da Atual.

36,53
36,43
36,43
38,65
38,59
38,42
36,16
3402
34;14

1/11
2/11
3/11
4111
5/11
6/11
'll11
8/11
9/11

O,75625m
0,76567501
0,76530760
O,n585106
O,784200n
0,79466432
0,79341129
0,79202304
0,80516083

Dia do Atualizaçio
pgto. pelo IDTR*
29/10 0,74269512
30/10 0,75506463
31110 0,75651182
1/11 0,75651182
2/11 0,76567498
3/11 0,76567498
4111 O,n585105
·Ind/ce D/ár/o da Taxa Referenc/a/.
Multiplique o valOr da parc.ta exprena em
TRDou/DTRpeIoIDTRdada"de�o

CP
CLASSIFICADOS
"BA

,.aÇAS I
SÁBADos
72-3363

-�

HFAssessoria Financeira
II Mercado Financeiro \1

I,

As medidas anunciadas lia semanapassada, de aumento
da alíquota de IOFsobre ofundão e a duplicação do IIIeSIIW
IOFsobreempréstillws tomadospelas empresas, silo apenas
um reforço deemergêllcia. Estima-sequeserão.a';"'ecadados
"I1úllguados" US$ 5001lÚlhões, uma gota "0 verdadeiro

oceano que é o déficit de caixa do governo: """ \

SalárioMinimo
•• ;-.'., 0-' ;._ •.•• ;- I

Mês
evereiro

Março I Abril
Maio
Junho
J.ulho

Agosto
Setembro
Outubro

1. ,

1.709,400,00
3.303.300,00
3.303.300,00
4.639.800,00

(CR$) 5.534,00
9.606,00
12.024,00

o dólar no mercado paralelo fichou outubro com uma

valorização de 34,88 %. Melhor que setembro, mas ainda

bem meno� que ofundão. Émais um mês que o "black"paga

a menor rentabilidade do mercado. O que não significa que

amoeda americana não.seja um bom investimento. 1;;preciso
entender que um bom investimento às vezes não tem boa

rentabilidade. Para os convictos no dólar, o abrigo fiscal e
a liquidez compensam a perda de-rendimento.

EllIram 110 mercado '"essa segullda-feira CR$ 240 nú

lhões de LTN. É a volta deste papel que lastreava as

operações de over night "0 tempo em que IIÓS, pobres
mortais, tú,hamosacessoa essamodalidadede invesdmento:

Para quem não sabe, a LTN é "'" dtitlopré-fixado com

prazo IIÚ1linw de 28 dias. Não é uma boa "odeia para

quem falava em aloll.gamelrto do perfil da divida. intema;

Por falar em saudades do over para pessoas fisicas e

jurídicas não financeiras, o fundão, única opção para

curtíssimoprazo, teve seupatrimônio, leia-se soma de recur

sos nele aplicados, aumentado em termos reais em 0,57% em

outubro. Explica-se que, apesar de renderpouquíssimo, é a
única opção existente. É inexplicável que, com a inflação
batendo 36% ao mês, não volte à cena o over night. Só se

consegue entender e explicarpelofato do governo empurrar
para o fundão titulos de prazo mais longo que, além de

renderempouco, vêm com uma carga tributária exorbitante.

Eduardo Carvalho

Até102.590,oo
De 102.590,01 até 200.051,00
Acima de 200.051,06

102.590,00
141.574,00

Isenlo
15
25

Como calcular: Deduza do rendimento·bruto CR$ 4.104,00 por dependente; a contribuição paga à
Previdência no mês; pensão alimentar integral; CR$ 102.590,00 para aposentados, pensionistas e

transferidos para a reserva remunerada que tenham 65 anos ou mais. Do resultado, que é a Base'de
Cálculo, subtraia a Parcela a Deduzir e aplique a aJiquota respectiva, obtendo o valor a pagar.

Quadr. Trim m.

mult. por mult. por mult. poríndice Anual mult. por Sem. mult. por

1,8085
1,8292
1,7829
1,7968
1,8041

INPCIIBGE
IGP(FGV)
IGPM(FGV)
IPC (FIPE)
IPCAOBGE)

Salário até
Acima de

CR$ 865,31
CR$108,15

índices
Acum.

Julho Setembro Outubro Acum. ano 12 meso

INPC-OBGE) , 1 , 1

IGP-(FGV) 31,96 33,53 36,99 1013,79 2036,29
IGPM-(FGV) 31,25 31,79 35,28 35,04 1316,37 2088,68
IPA - (FGV) 32,29 33,34 37,25 994,95 2005,19
IPC· (FGV) 30,74 35,69 35,48 1036,30 2102,87
Ipc· (FIPE) 30,69 33,97 34,12 918,25 1888,48
ICV- (DIEESE) 30,31 35,05 35,70 1012,74 2016,62

Filiação· tempo
até 1 ano
+de 1 a2anos
+de 2a3anos
+ de 3a 4 anos

+ de 4 a.6 anos
+de 6a9anos
+de 9a12anos
+ de12 a 17 anos
+ de 17 a 22 anos
+ de 22 anos

Alíquota (%)
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20

A pagar ( CR$)
1.202,40
2.163,31
3.244,97
8.653,25
10.816,56
12.979,87
15.143,18
17.306,49
19.469,81
21.633,12

Salárióde contribuição ( CR$)
Até 32.449,67
De 32.449,68 até 54.082,79
De 54.082,80 até 108.185,62

d

Falecimento: JoãoLúcio da Costa
',i JOÃO�ÚCIODACOSTA - o Jango Costa - como o
chamavanios seusíntimosfoiumexemploedificantepara
diversas gerações, desta região. Ele era umbom compa
nheiro. franco e leal. Talvez por isso mesmo, nesta

segunda parte do século, onde imperam valores que ele
não chegoua conhecer nos seus tempos dejovem empre
endedor - a licenciosidade, acorrupçãoe os seguidores da
Lei de Gerson, onde o artigo primeiro e único é obter
vantagem em tudo e sobre todos - fizeram-no refletir
melhorde comovoltaraosvalores tradicionais, a lei do pé
no chão e em que fio de barba é documento e palavra de
homem valia mais que papel registrado em títulos e

documentos.
.

Assim eh conheci o Jango há 45 anos.

Quando o procurei emjunho de 1990 para premiá-lo
comoDESTAQUEDA SJ;:MANA, no semanárioMEN
'lAGEIRODE JARAGUA - Jaraguá-Bote - penseimuito
e acabei achando o titulo que iria enfeitar omeu trabalho:
JANGO COSTA - VIDA E IDEAL DE SERVIR! Hoje
percebo que acertei na mosca.

Iniciavaa suaentrevista, assini: "Para escolhero título

4

. -,

pombínbos!" E euanotei na reportagem: "E precisa?
Ab'! "seo"Jango, não carece, não!"

Ele falou também de politica e confessou que nunca

gostou. "Arrastado - assimqualificouarazão - peloArtur
Müller e desfila a sua opinião, as participaçêes, inclusive
como condidato a prefeito de Jaraguá, que perdeu por 12
votos, lembroutambémasuapredileçãopeloesporte,pela
vida social, intensa.

Ao lhe perguntar se tinha alguma coisa a acrescentar
à entrevista, ele fuzilou com a resposta; "Infelizmente o

teu espaço acabou. Fica pra próxima!" -

<,
E ficam para quando nos encontrarmos numa outra

.

dimensão, haveremos de prosseguir esta entrevista.
João Lúcio faleceu em 26-10-1993 e foi dado à sepul

tura no dia seguinte no Cemitério do bairro de João
Pessoa, com grande acompanhamento, a cujo último
Adeus faltei, involuntariamente, correndo atrás da má
quina para manter a sobrevivência.

Mesmonão gostandodepolitica, cernoproclamava na
entrevista, ele concorreu para a modificação dos hábitos
de bem servir à comunidade, no que nem sempre foi bem
sucedido e com ele morre o último daquela geração de
idealistas.

Que DEUS o tenha em bom lugar!
. E.V.Schmöchel. 11/93

deste destaque da semana, achei dar relevo à palavra
SERVIR. Eleserviudurantemuitosanosao seupai, serviu
à cóffiUnidade - omúnus público ,;,

, serviu àPátria como
praça, serviu à escrivania de paz, como notário público e

serviueserveaoseuclubedeserviço, ondechegouaomais
altodegraudentro de seudistrito. Conheço oJango desde
1948 e venho acompanhando a suavida, todapontilhada
de boas ações e intenções, mesmo naquelas que não
concluiupormotivos alheios à suavontade, projetos bem
embasados que não lograram o almejado êxito.Coisas da'
vida!"

Soubecomofreqüentooaescolaecomoprofissionalizou-.
se, o seu começo de vida aos 12 anos, como balconista de
Leopoldo Wagner, do que fez pela sua igreja.

Comobom repórter, tinhanecessidadedefazeromaior.
número de perguntas para receber Qmáximo de informa
ções. Quando lhe perguntei sobre namoro, casamento e

quantos descendentes, ele desfilou em detalhes que eu ia
anotando. Mas percebi, também, que ele não gostou de eu
mexer na sua vida sentimental. Quando conclui o tópico
ele foi diretamente na minha cara:

-"S6 falta você me perguntar se vivemos como

"� "'>1<' '"

,Oo,RREIODO POVO -,Jar.aguá,do Sul, 2 de novembro de 1993
__ _ ---iIiI
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Curso.

EncontroeDesencontro,
tudo começa naFamília
Joinville - Nos dias 5 e 6 de

novembro acontecerá, em

Joinville, o curso Encontro e

Desencontro, Tudo Começa na
.

Famtlta, ministrado pela
professora e médica psiquiatra e

psicanalista, Doutora Amelia
T.M.Vasconcellos. Doenças
Psicosomáticas na Infância:
Importância da Psicologia e

Psiquiatra do Bebê na sua

Prevenção e Terapia, o primeiro
tema, terá lugar no Audit6rio da

Unimed, ruaMinistro Cal6geras.
É de especial importância para
médicos, psicólogos, assistentes

sociais, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos,
enfermeiros, etc. O Tema 2; A

Importância daRelação Precoce
Pais-Filhos na Prevenção dos

Distúrbios Bio-Psico-Soctats na

Infância e Adolescência está
aberto a pais, futuros pais,
professores, orientadores,
profissionais de saúde que
atendem ou trabalham com

crianças, adolescentes e jovens,
acontecerá no Auditório do

Colégio Santos Anjos, à rua

Juscelino Kubistchek.

Dias 5 às20horas (sexta-feira)
e 6 das 8:30 às 11:30 e das 14:00
às 17:00 horas (sábado). Os
interessados podem inscrever-se
em um tema ou nos dois. Serão

fornecidos Certificados aos

participantes.
Maiores informações e

incrições no CENEF - Centro de

Estudos e Orientação da Familia,
rua Abdon Batista, 56 - Fone

(0474) 22-7033.

PRAQUEM G_OSTA
BE TER ESTIL8,

Omelhorem
temos, blasers,

camisas, vestidos e
----------------------------

sapatos com a

___________________________

ousadia e o charme
do seujeito de ser.

ELEGANC]}}: É

Vestindo Você de Corpo Inteiro • Getúlio Vargas, 55

CP C'LASSIFICADOS
,

GORA TERÇASESABADOS
NÃO PERCA TEMPO

72-3363

Ecos dei Mercosul no Cobrapes na cap.ita

Cultura
•

reuniu
Florianópolis - De 19 a 22 de

outubro a Universidade Federal de
Santa Catarina recebeu

aproximadamente300congressistas
entreconferencistas,acadêmicos de
Letras e professores de lingua
espanhola. O congresso, bienal,
reúne professores de espanhol do
Brasil e exterior.

AaberturaoficialdoVCongresso
Brasileiro de Professores de

Espanhol- Conbrapes, às 19 horas
do dia 19, pela professora Ema
Hardt da Rosa, SC, marcou as

presenças do Cônsul Honorário da

Espanha no Brasil; representante do
ICI - Intituto de Cooperação ibero
Curitiba;doescritorargentinoArturo
Carrera; do representante do

ConselhodeEducaçãodaEmbaixada
da Espanha no Brasil, Juan Manuel
OliveralémdeprofessoresdaUFESC
e de outras associações estaduais,
representantes de outras

universidades de diversos estados e

países.
A Associação dos Professores

deEspanhol de SC e aUniversidade
Federal promoveram o encontro,
onde todos lutaram na busca de
melhores caminhosmetodológicos,
querendo compartilharexperiências
no campo de ensino da língua
espanholaevisandoaprimoramento
lingüístico-cultural, na aquisição de
melhor competência profissional.

Flashes do Conbrapes
Raros momentos culturais

marcaram a presença às mesas de
conferências e debates de ilustres

professores de espanhol, sempre

Espanhola
professores

enriquecendo o conhecimento da
cultura e lingua hispânica:
Abajo 'lordesilhas!, tese

apresentada pelo prof, Jorge
Schwartz, USP, muito interessado
na "destruição" do Tratado;

Interferências Lingüísticas,
tema apresentado pelos
investigadores lingüísticos da

UFSC, profs. Rafael Cannolinga
Alcaraz e Philippe Humblé;
Volanda Blanco, poetisa
contemporânea da Nicarágua, foi
lembrada por Steven White, Saint
Lawrence University, Canton, NY;

Ecos dei Mercosul foi tema de .

mesa presidida pela prof Nair N.
Takeuchi, da UFPAR., especialista
em assuntos relacionados ao

Mercosul, que constituiu-se em

grande polêmica pela importância
que o tratado do Mercado Comum
do Sul registra no atual contexto

político-histórico: a preocupação
com a cidadania ambiental e com a

competência lingüística foram

pontos de relevância:
A Trajetória do Ensino da

Língua Espanhola em São Paulo
foi o tema da prof mestranda da

USP, Maria Teresa Dallesteros
Almarcha (Espanha);

Pablo Neruda, grande poeta
chileno, foi lembrado na tese da

prof Eliane Marques Rezende;
Vinte Poetas Cubanos do

Século XX foi o tema apresentado
pelas prof's Alai Garcia Diniz e

Luizete G. Barros, da UFSC.
Confraternização

A .promoção de intercâmbio de

experiências entre os congressistas
marcou como sendo um dos

principais objetivos do V

Conbrapes. Além disso, o Grupo
Folclórico da UNESP deAssis, SP,
apresentou uma série da danças
hispânicas e colombianas como as

Sevillanas, SardanaseCumbias, sob
a coordenação da prof" Balbina
Lorenzo Hoyos, da Espanha.
Momentos de hispanidademusical
foram brindados aos congressistas
na voz da cantora chilena Suzana.

Para reflexão, um pensamento
de Antônio Machado, expoente da
literatura espanhola:

"Caminhante, no hay camino,
Se hace camino aI andar".

EDUCAÇÃOSEM
" FRONTEIRAS

De 17 a 19 de novembro, na Foz
do Iguaçu, PR, acontecerá o

SeminárioEducaçãosemFronteiras,
quereuniráprofessores,autoridades
e instituições do Brasil, Argentina,
Espanha, Paraguai e Uruguai.

Em consonância com o Plano
Trienal deEducaçãodoMercosul, o
Seminário visa promover o

intercâmbiodeexperiênciasdeensino
das línguas portuguesa e espanhola
nos países integrantes doMercosul,
bem como discutir e propor
metodologias a serem adotadas e

alternativas emergenciais de

formação e capacitação de docentes.
Informaçõespodemsersolicitadas

à prof Sandra P.G. de Almeida,
coordenadora executiva do evento,
pelofone: (041) 242-1931, fax (041)
243-8235.

·Cartõea
Variadoa

- Material
expediente

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

Melhor livraria e papelaria da cidade.
Rua 11 • NcMmbro, 313· Fone 78·1000·M-.nduba· sc

•

H\ CASAS# CARROS#
'rERRENOS\H
'rUDO rsro E

IV\UnO MAIS NO

CP CU\SStFICADOS

7#1 ���� i��
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TRANSPORTE
COM CARINHOViação Canarinho Ltda.

CORREIO DO' POVO - .Jaraguá. do Sul, 2 de novembro de 1.�?�
�� .
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Jaraguá do Sul-Competindo
com uma moto emprestada do

amigo e piloto Dorli "Negão"
Menegaz e com o apoio da

empresa Menegotti Motos de

Jaraguá do Sul, Milton
"Chumbinho" Becker venceu a

58 Etapa do Campeonato
Catarinense. de Supercross.
realizada no domingo, 31, no

bairro Ilha daFigueira. Agora ele
soma 69 pontos na classificação
e precisa apenas de um 5" lugar
na últimaetapa para conquistar o
título estadual da categoria Força
Livre.

Em segundo ficou o irmão de

Chumbinho, Elton Becker que
também é o vice-líder da

competição. com 62 pontos. O

terceiro colocado foi o piloto
paulista Rafael Ramos que
participou da etapa somente como
convidado e não marca pontos
para o campeonato. O piloto
MarceloSchimoguiri, patrocinado
pela empresa Rodoviário Jaraguá,
ficou na quarta posição.

_

O campeão da etapa e líder da

temporada esteve ameaçado de
não correr. Chumbinho, que era

piloto da Baumer Racing, ficou
.

sem patrocinador na semana

passada, porque a empresa
desativou a equipe. Opiloto viajou
na sexta-feira. 29, para Tubarão e

conseguiu emprestar uma moto

do também piloto e amigo Dorli
.

'Negão" Mcncgaz.." É uma 1II0to

velha -199 I - mas acredito que vai

dar para lutarpelamanutenção da
liderança", dizia ele antes do

início da prova.
Logo na primeira bateria os

pilotos demonstraram grande
habilidade com saltos que
empolgaram o público presente.
Chumbinho venceu a primeira
bateria com seu irmão Elton em

segundo e Marcelo Sehírnoguiri
em terceiro. A segunda bateria foi
vencida por Elton Becker com

Chumbinho em segundo e Rafael
Ramos em terceiro. Na terceira
bateria o vencedor foi Rafael

Ramos, com Chumbinho em

segundo e Elton em terceiro.
Com ospontoscomputados nas

três baterias. o resultado final da
ja Etapa do Campeonato
Catarinense ficou assim:

T'lugar - Milton "Chumbinha" Becker (EquipeMenegottiMotos)
.

2°lugar - Elton Becke�........•......•.................................... (EquipeMotosNeno/Fundlsul)
3°lugar - RafaelRamos ; (pilotopaulista)
4°lugar- MarceloSchlmogulri (EquipeRodoviârioJaragud)
5°lugar - Alberto Tognozzi (pilotopaulista)
6"lugar- AlexandroMartin (Equipe Lojão Vitória)

Vantagens sobre o irmão aumentou
Esta foi a quinta vitória

seguida do piloto Milton

"Chumbinho" Becker no

Campeonato Catarinense. Ele

venceu as quatro anteriores e

praticamente tem o campeonato
nas mãos. Basta que ele'chegue
em 5" lugar na última etapa que
acontccccm Lages para garantira
título estadual. ..Agora com sete

pontos de vantagem fica mais

tranqüila a minha situação. mas

de qualquer forma eu preciso
pontuar na úlima etapa para poder

ficarcom o título da temporada". primeiros colocados

Confira a classifícaçãodos sete campeonato:

T'Colocado=Miiton "Chumbinho' Becker. 691'0ntos
]o(''olocado - EltonBecker 621'0ntos
3°Colocado -AlexandroMartins �

.48pontos
,rColocado - MarceloSchimoguiri.. � . .J5pontos

5"Colocado -Davis Guimarães 32pontos

6°('olocado - JairMessias 31pontos

7°C%cado - Marlon Olsen 20pontos

Além da categoria Força Livre, que reúne motos de 125 e 250
cilindradas, tambémforam realizadas asprovas do Catarinense deMini
Motos nas categorias 60 e 80 cilindradas. OpilotoRicardo Schimoguiri
(80cc), patrocinadopela empresajaraguaenseRodoviário Jaraguá, foi

o destaque da categoria vencendo as duas baterias e a etapa. Na
"

categoria 60 cc o vencedorfoi JoaniusMoa - piloto da moto 47 que,
com seus cabelos longos, confundiu a torcida.

Nas demals colocações da categoria 80ccficaramRobertoHans, em

segundo ePaulo Stedile em terceiro. Na categoria 60cc o segundo
"colocadofoiRoberto Pereira e em terceiroficou Ronaldo Silva.

,
e
/

_"

Mais de quatromilexpectadores
imprensa do Campeonato
Catarinense de Supercross, um
pequeno problema de energia
impediu melhor estrutura de

informação - em relação à

divulgação das planilhas de cada
bateria - e também à sonorização
das provas.

cIassificatórias atéo finaldaetapa.
"É impressionante", dizia o

médico Airton Weber Silva a

respeito das rnanobraseperipécias
dos pilotos.

Osupercross, quepelaprimeira
vez acontece em Jaraguá do Sul,
agradou tanto que, segundo a

federação, os promotores já
cogitama realização demais urna
etapa na temporada do próximo
ano.

Um dos destaques da pro
moção foi a presença do público.
De acordo com a coordenação da
etapa, cerca de 4 mil pessoàs
pagaram ingressosparaassistiràs
provas do catarinense de

supercross em Jaraguá do Sul. A

organização estima que pelo
menos 4.500 expectadores
compareceram à pista montada

especificamente para esta prova.
De acordo com a assessoria de

no

Essesdetalhespareciampassar
despercebidos pelo público que
vibrou desde o início das baterias

6

Persistência

Chumbinho luta
•

para conseguir
umpatrocinador
opiloto de ItapirtlllgaMilton "Chumbinho"

Becker, mostrou porqueé o lúler do Campeonato
CatarinensedeSupercross, IUI disputa tia Saetapa
do catarinense, em Jaragruí do Sul no domingo
(31). .

Mostrfllulogrtllldeexperih.cia "Chumbinho ",
quetambém éolúler doCampeonatoCatarinense
deMotocross,proporcionou um verdadeiro show
aos que assistiram a comp�t1o.

MiltonBecker disse que está atrás defornece
dores demotos epatrocinadores,já que a sua a
equipeBaumerRacingfoi desativada. Ele dispu
tou a saetapa, em Jaraguá doSul, com o apoio tia
empresa MenegottiMotos.

De acordo com José Alberto Milleo Costa,
assessor de marketing tia Menegotti Motos, "a

empresa está estudando apossibiUdtuIe depatro':
cinar "Chumbinho" na última etapa do

Catarinense deSupercross entlf du!zs últimtJs do
Estadual de Motocross categoria 2S0 cc, bem

comopara a temporada de 1994. "

Miltom "Chumbinho"Becker, éotlbullCam
peõo Brasileiro deMotocross, categoria 2S0 cc,

tftulo conquistado em 1992. AtruJimen!e é o vice

lider tia temporada1993. Ele disse que "pretende
encerrar o ano realiuuulo um bom trabalho,mes
mo sempatrocinio com a desativtlfíkJ tia equipe
BaamerRacing".

Para ele a briga dentro daspisttlf com o irnufo
Elton Becker n40 é de boca, mos sim de nwtos,

sempre um querendo chegar nafrente do outro,
"acima de tudo com leoldtule em ca4tJ etapa, em
todtlf as baterilJ$.._baten40 nwto com nwto, uftra.

passagensno ar, resumindo, um lindo espetáculD
para quem gosta de Supercross. "

7
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Esportivas .

,

Paulo Ricardo Machado

33°JASC
Realizou-se na quarta-feira (27), na cidade de Tubarão, o eongres

so técnico dos 33° Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerá

naquela cidade de 7 a 18 de novembro.
Nestes Jogos Abertos Jaraguá do Sul irá ser representada pelas

seguintes modalidades: atletismo masc/fem, basquetebol masc., bolão
16 fem., karatê masc/fem., judô masc./fem., tênis de mesa fem., tiro
revólver, tiro carabina, volei fem. e xadrezmasclfem
A delegação será composta por aproximadamente 120 pessoas

entre atletas, técnicos e dirigentes. Espera-se um crescimento de

premiações em relação ao ano anterior, onde Jaraguá do Sul ficou na
118 colocação no geral e 8° no quadro de medalhas.

RÁPIDAS
*Que 1Jndpespetácuw ,asferasdI!Supercross nacionalpropor

cionaram aos jaraguaenses. _Opúblico �orrespondeu às expecta
tivas, e deu um colorido todo especialaogrande acontecimetno do
domingo,31, emJaraguádoSuLAsbelasultraptÍssagensnoardos
irmãos Milton eElton Becker,porfalar em Elton realmente um

piloto muihJ arrojado e agressivo, levando azar em algumas de
suas ultrapassagens caindo umas 3 ou 4 vezes com sua moto, a
maioria dos acidentes (Ia bateriafinal na briga com o seu irmão
"Milton"pelo segu1ldo lugar. Outrogrande destaqueda etapafoi
o paulista Rafael Ferreira-Ramos, piloto daAuto Sprint de. São
Paulb� ele ,que como convidado a participar da etapa, acabou
como vencedor da bàteriafinal e tàmbém deu o seu show ã

parte
para'opúblico presente.

• E oMoleque Travesso terminou a primeira fase da Copa Santa
Catarina como segundo colocado na classificação geral da compe
tição, ficando atrás somente do Avai que somou um ponto a mais.
Para o início desta segunda fase o adversário será o Joaçaba, mas
o Juventus tem a vantagem de decidir em casa.

p------------------�
• TRIVIUM·.
I I
I· TECIDOS LTDA:

.

I

: Malhas em rolo e em quilo pl confeccionistas. :
• Temos também retalhos, cotton, e microfibra •
I Vendemos no Atacado e Varejo a preços de I
I Fábrica_ I
I Rua Joinville, 4368, em frente ao Trevo de Schroeoer I
.. Fone: 72-0237 ..------------------

Loja Baumgarten
Relojoaria - Confecções

,

-Fotos

Re,'elaçüo na hor« de

fotosparti documentos
.

Rua 11 de Novcmbro/
-

318

Fone 79-1222/19-1295.
Massaranduba - SC

Equipe joga com Joaçaba na 2a fase

Juventus vence o Bec

e.fica em 2° ng geral
Jaraguá doSul-Com avitória

sobre oBlwnenau nodomingo, 31,
noEstádio JoãoMarcattopor 3 a O,
o GE Juventus encerrou o returno
da 18 fase da Copa Santa Catarina,
como liderdogrupoCesegundo na
classificação geral.

A partida começou com um rit
mo lento por parte de ambas as

equipes, e oMoleque Travesso era

a equipequemais procurava o gol.
OBec, comum timebastante limi

tado, preocupava apenas em se de
fender. O primeiro gol da partida
aconteceu aos 30 minutos da pri
meiraetapa,quandoopontaRicardo
cobrou escanteio para Amauri que
cabeceou no travessão e

.

no rebote

olateralLuizinhocompletoupatao
fundo das redes.

Aos 35 minutos o meia Bíro-

LuisAlves

Biro é lançado, ele vai à linha de
fundo e cruza para Silvinho que
semdificuldades completade cabe
ça fazendo 2 a O para o Juventus.

Na segunda etapa da partida o

panorama do jogo não se modifi

cou, e logo aos' 7 minutos, o

ponteiro Ricardo fez brilhante jo
gada peladireita e cruzou rasteiro;
Biro-Biro domina dentro da área e

chuta, sem defesa para o arqueiro
Moreira, fechandoo placar em 3 a

O. Para o presidente do Juventus,
Aristides Panstein "a equípe fez

aquilo que se propôs a fazer desde
o início da fase classificatória, que
.q:.. • •

era termmar entre os pnmerros e .

até porque enfrentou equipes da

segunda.divisão" . Para ele, a partir
de agora como os jogos serão deci
sivos a torcida iráprestigiaraequi-

Serafim eJuventude

nãoS!JeI1l do empate
Luis Alves - Naprimeira par

tida da final do Campeonato de
Futebol de Luis Alves, reãlizado
no estádio da Seral, o grito de gol
ficou entalado na garganta das
torcidas de Serafim e Juventude,
as equipes que decidem pela se

gunda vez, o certame. No jogo
preliminar o time doBaixoMáxi
movenceuaol.aranieírapelopla
car de 2xO, saindo na frente na

disputa da medalha de bronze.
A primeira partida na final,

que acontece na disputa de me

lhor de três pontos, foi marcada
pela apatia das duas equipes que
jogaram pouco futebol. O desta

que do jogo foi para os erros da

arbitragem que é acusada pelos
jogadores do Serafin de ter preju
dicado a equipe. Os atletas recla-

mam de um penalti não marcado
pelojuiz da partida, chamando-o
de "incompetente".

A próxima rodada das.finais
acontece no domingo, 7, no está
dio da Seral; O Baixo Máximo

[recisa apenas de um empate para
ficarcom a 38 colocaçãoenquanto
que Juventude e Serafin fazem o

jogo do "tudo ou nada", pois só a
vitória interessa às duas equipes.

28 Divisão
Um fato curioso aconteceu na

final docampeonato da 28Divisão
de Luis Alves, que define qual a
equipe que subirá para a primeira
em 1994. Pela segunda vez as

duas equipes - Comercial e Braço
Elza -, comparecem ao campo e o

jogo não se realiza porque a arbi
tragem não comparece.

pe já que são jogos de "vida ou

morte" eliminatórios. A renda do

domingo somou CR$ 268.200,00
parawn público de 1.238 pessoas.

A classificação final da 18 fase
da Copa Santa Catarina, no grupo
C, foi a seguinte:

1° Juventus 19 pontos.
2° Brusque 15 pontos.
3° Blwnenau 14 pontos.
4° Operário 09 pontos.
5° Atlético 03 pontos.
Na próximafase da competição

o GE Juventus, que ficou em 2°

lugar, na classificação geral, so

mando 95 pontos; enfrenta o 11°

colocado, o Joaçaba. A primeira
partida será no Estádio Oscar

Rodrigues daNova e ojogodecisi
vo acontece no Estádio João
Marcatto.

Mini-rodeio

éatraçãoem
Guarainirim

Guaramirim - Dias 6 e 7 de
novembro, notrevodeGuaramirim
- Piquete HerançaGaúcha -, acon
tecerá o V" MINI-RODEIO CRIOU

LO. No sábado, 6, com início às
13:00 horas, o showfica por conta
doTirodeLaço Individual eoutras
provas congêneres. Às 21 :00 ho

ras, no Parque de Exposições de

Guaramirim,aconfratemizaçãodos
participantes será damelhorquali
dade, animadàpeloGrupoSurungo
(RS) eOs Aventureiros (SC); num
grandioso baile promovido pelo
Mini-Rodeio e SER Amizade.

Domingo, 7, o Tiro de Laço em
Duplas e Armada de Patrão, além
de inúmeras outras provas, irão
ocorrer a partir das 8;00 horas, A
tradicional Missa Crioula
congraçará todos os participantes
às 11:30 horas.
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CP Classificados:

• ESTÁ DIFíCil COMPRAR A SUA CASA PRÓPRIA?

• E AQUELA CASA NA PRAIA?"

• JÁ PENSOU ONDE Vlo MORAR SEUS FilHOS?

• IMÓVEL É UM EXCELENTE INVESTIMENTO, VOCÊ Nlo ACHA?

ARESPOS
MAS voe

VANTAGENS NA HORA DE COMPRAR
Quando fo'" contemplado, você terá à sua dispoSição

um crédito imediato para a compra do seu imóvel
à vista e, por isso, tem grandes vantagens de negociação
na hora da compra.

AtÉ &O E 100 MESES PARA PAGAR.
Você pode pagar em até 50 e 100 meses.
O indice de reajuste das parcela$ é o INCC

(FGV).
O I_VELQUE voei QUISER.
Você tem total liberdade para escolher seu imóvel: na

cidade, no campo ou na praia.
TOTALSEGURANÇA
O CONSÓRCIO ROOOBENS, há mais de 25 anos,

distribuicaminhÕe5eönibusMERCEDES-BENZ:eprodutos� �
dasmarcasVALMET, TOYOTA, MARCOPOlO, KRONEe.
CASEMA. Ele peJ'tence ao GRUPO VERDI, que também
controla outras 43 empresas em todo o Brasil.

SORTEIOS PELA 1V.
A ROOOBENS investiu na mais avançada tecnologia,

para dar maior transparência a tudo que faz, além de total
romodidade ao consorciado. Veja bem: os sorteios você
assiste de sua casa pela REDE BANDEIRANTES DE
TELEVISÃO.

INFORMAÇÕESÀ DISPOSIÇÃO.
Através do seu telefone, você pode dar lanCes e obter

informações sobre sua cota. Basta Ciliscardirelamente para o
computador centrarROOOBENS, através do TEt.EBENS.

�

ª
----------------�--------------------�--�--------------------------�ã
ENGETEC - Trnobfftár'Ia 8

CRECI93A-J �
Rua CeI. PIOC. Gomes de Oliveira, 285 :n

Fone: (0473) 72-2670/72-3139/72-2833 - Fax: (0473) 72-2679

GUARAMIRlM·
Aptos novos no

centro 154m> - Rua
28 de Agosto (em
cima do BESC)
ÓIlmallcondiçOes.

CENTRO- Rua
EpitáciOP_ nO
85 - Pr#Jdio 2 pav. c/
236m". Terreno c/
316m'.US$100mil
(em condlçOes - ne-

- gociável).

CENTRO- Ed.
Gardênia (Av.Bailo
do Rio Branco) sui
te, 2 qtos, BWC
soe., dep. emprege
da e garagem. US$
28mli.

BR-101 (Trevo Jaraguá/BR101) Km &8

Terreno com área de 237.oo0m" -

cl benfeitorias 170,00 pl BR.
US$180mll.

VlLAMU-
Casa de madeira
c/ 85m" - Rua luis
PicoIli nO 146 -

US$ 9.000,00

CENTRO
Terreno para rua do

Baependi - 13rnt de

_

frente - US$ 17 mil.

VILA LENZt· -

loteamento Jar
dimLenzi-Rue323
-Man:eIoBarbi
lote 52.
US$4.ooomil

VlLARAU·
casa em alvenaria
c/ 9Om" - Terreno
c/52Om" - próx. ao
"CTG· Rua Afonso
Nicoluzzi -

US$ 8.500,00

CENTRO- Rua

Epitácjo p.._ -

-Casa 2 pavimentos
- Terrenoc/maisou
menoS400m> - US$
100 mil (em condl
ç6es).

CENTRO - Casa em alvenaria cl
140m" edif. em terreno cl 450m". Rua

Expedicionário Antonio Carlos
Ferreira lio 745 (próxima a esquina cl a

Jo. Emendoerfer.
US$35mi,l.

CENTRO-
Rua Exp. Antonio
carios Ferreira
(à 150m da Mare

chal) US$ 60 mil.

casa em alvenaria
(pré-moldada) - Rua
José Picalli nO 266-
próx. Supermerca
doBrazio.
US$ 7.500,00

CENTRO- Apto Ed.
Bérgamo (Reinoldo
.Rau) suite, 2 qtos.,
B'NÇ soe., garagem
-US$26mll.

CENTRO· Casa em alvenarfa c/110m"·
Rua Felipe Frenzel nO 89 (prólI. CORREIO)

-

Pagamento: em condlç6es
Contendo: lulte, 2 quartos, BWC loclal,
Sala de estar e Jantar, e garagem,para 2

-

carrol.

ÁGUAVERDE·
lotes no

Loteamento
Nlcoluzzi
3OO,OO�
US$ 5.000,00

CENTRO- Apto !d.
Argos (Rua Jorga
Lacerda 270) 5° an
dar - suHe, 2 qt.,.., 2
BWC,garagem-US$
16 mil mais ßnano.
CEF (5.000 UPI"S).

CENTRO- Linda
casa em alvenaria
c/229m" - Rua 348-
Oiedrich Borchera,
próx. Hospital
Jaraguá - US$ 90

mil(emcondições).

,

alvenaria
L.oIIIar'ner*l Gan:ia -

Rue 693 - cesa 332

(próx.CoIégIoMaICOll
Hermlnio Veibin) -

US$ 6.000,00

AMIZADE
Terreno c/SOOm>
frente para rua 688
(.«Im, doRobelto
-Ziemann)
US$5mll.

. JOAO PESSOA
Galpão (antiga sa
lio da soeiedade
Joio Pessoa)
ConstruçioMista·
US$20mil

VILALÂLÄU·
Casaem
alvenaria c/119m·
Rua Ernesto

. Lesmann

VILALALAU-
CENTRO- Ap. Ed. AMIZADE- Apto SCHROEDER· SCHROEDER.Schlochet (Av. Ba; Conj.Resid.Amlza- CENTRO - Terreno c/700m" próximo - FIGUEIRA-

Casa em alvenaria rio do Rio Branco) de - 2 qtos., BWC, esquina rua Piçarras cl Canolnhas a Lotes
Sitio c/27.OOOm' Terrenos na Mal.

c/170m" - ótima casa e nova Castelo Branco
Rua Bernardo

. Suite, 2 qtos., BWe sala, cozinha, área 100m pista de SKATE/MALWEE·
diversos casa em alvenaria (pr6x. aPrefeitura).

Dornbusch nO 1230 soc., dep. emprega- de sarviço e gara- (Próximo da rua Exp. Antonio Carlos c/160m'tanquede lotes na rua
-US$60mil.

da, garagem. US$ gem: US$ 6.8 mil Ferreira). US$ 32.000 (ótimos preços) peixes-US$35mil. Amazonas.25 mil e financ. CEF mais financ. eEF.
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Edifício Isabellaalí na Proc6pio
Gomes deOliveira

onDf MORflR f UM DRflZtR!

TERRENO
Rua: Entrada do Acatai,

c/375,OOm'

o Apenas 4 apartamentos por andar

O Vista panorâmica

O Piscina

O Playground

O Churrasqueiras
O Salão de Jogos

O Salão de Festas

O Antena Parabólica

O Portões Eletrônicos

O Dois elevadores até na garagem
. O Água quente

Construção
e Vendas:

Vendas:

�
lrnobiliar ia

CHAl-É
IMOBILIARIA
R. Relnoldo Rau, 61
Fone (0473) 71-1500
Jaragué do Sul - SC

CONSTIIUTOIIA • INCORPOIIADOIIA

JARAGUÁ
R. Cei Bernardo Grubba, 246

Fones (0473) 72-0014 e 71-0347
Jaragué do Sul - SC

Loteamento Juventus

FINANCIAMENTO O Totalmente reSidencial

. [!3 =4 :ij O Todos., apartamentos com garagem
PI Equivalência salarial A

Use seu FGTS O T�s dormlt6rlos (uma suíte)
ENTREGA

1·)#j:FJ

Lotes com entra:ia + financiamento
Verdas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500

RUA REINOLDO RAU, 61 - JARAGUÁ Do SUL, SC

CASA DE MADEIRA

Rua. Hermann Schuftz, Vila

t.enzt, c/48,OOm' ter. 600,53m'

APARTAMENTO
Rua: Bernado Dornbusch, 590.
Edlf. M. cristina, cl 136,OOm'

N D
APARTAMENTO

RuaWilly Mancke nO 219
Ed. Athenas
d200m'

TERRENO
Loteamento Hariemann, cl área

de 345,OOm'

E
TERRENO

Rua: Loteamento Versalhes,
Lote N° 26, com área de

450,OOm'

APARTAMENTO
Rua: Reinaldo Rau, 170m apto
02. Edif.Mendonça, a 154,83m'

_� C_O_R_R'_E_I_O_D_Ö_"P_O\lO �:Jar'a'guá dÖ'SUI, 2 de I!0vetnbro de 1993Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

-LOCAÇÃO
Casa de madeira: C/2 dormitórios, situada à rua PedroWinder nO 183

Apartamentos: Naàv. Mal. Deodoro da Fonseca, N° 88.
Casa demad� dormitórios na rua Luiz Sarti - Nereu Ramos.

Casa de Alvenaria: Próximo ao Hospital Jaraguá c/100m2'e terreno de 400m2•
Casa de Alvenaria: CI terreno de 15x30, na rua Barão do Rio Branco.
Um terreno: CI 19.000m2• Sito à rua Frieda Fritz Krueger sinO
Terreno: CI área de 1.850m2 em Schroeder.
Terreno:'C/2 salas comerciais e 2 casas de alvenaria na rua Bernardo Dornbusch,
Terreno: C/1 cása de alvenaria na rua Bernardo Dornbusch.
Terreno: C/435m' próximo ao Colégio Giardini Lenzi.
Terreno: De 7.ÕOOm2 na rua João Januário Ayroso.
Terreno: CI área de 441m2 nil rua Pastor Lorenz Hahn nO 51 - Guaramirim
Um Terreno: CI casa de alvenaria na rua Frieda Fritz Krueger sinO. Área de 562m2
Chácara: Em Guaramirim c/SO morgos.

'

4 Apartamentos: No Ed. Ja,ragu,á - sendo 2 aptos. grandes e 2 aptos. pequenos.
Casa MIst<!: c/90m2 rultManoef da Costa. �irro João Pessoa

SALAS COMERCIAIS
Sala Comerciai: Na avo Mal. Deodoro da Fonseca nO 141 - sala nO 4.'

, Sala Comerciai: Na avo Mal. Deodoro da Fonseca nO 88.
sala Comerciai: Na avo Getúlio Vargas nO 49 c/68m2

VENDAS
Casa de Alvenaria: Em consliu� com área de 571Jm2 na ruaMal. Castelo Branco em Schroader.

I'

PREDIO
1 apto. com 220m2 - 2 garagens, sala TV, lavabo, salal
copa, 1 suíte, 2 dormitórios, 1 banheiro social, cozinha,
dependência de empregada e lavanderla.1° andar - Ed.
Carvalho. (Poderá ser financiado em até 24 vezes) -

promoção.
1 apto. no Ed. Athenas com sala, copa, cozinha, 1 suite,
2 dormitórios, 1· banheiro social, lavanderia, dependên
cia de empregada e 2 garagens. (Parte financiada pela
CEF) - Poupança também facilitada.
2 aptos. no Ed. Argos - com suíte, 2 dormitórios, 1
banheir.o social, sala, copa,·cozinha, lavanderia e gara
gem. 1° e 2° andar, facilitado em até 10 vezes, corrigido
pelodólar.

Vál7ios terrenos no loteamento Divinópolis -

Ilha da Figueira - em frente à antena da Rádio.
Facilitado em até 15 vezes.

I
I
I
I
I
I
I
I
'1
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Um prédio com 2 pavimentos, com

120 m2 - terreno com 400,00 mz,

situado no Jaraguá Esquerdo - próxi

mo à ponte da Argi.

1 casa demadelra, terrenocom 450,00 m2 sito
àRuaGuilherme Hering próximo ao BarCapilé.
(Ótima localização).

1 casa de alvenaria com 100 m2 -terreno com

450,00m2 - Próximo daCOAS - RuaQuilombo
dos Palmares. Parte financiada.

10
,
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CASAOU APARTAMENTO

Compra-se, com abitse, até
60 meses. Pago até 18 mil.
dólares.72..0174.

F.;1000
Ano 75, motorV-e; a gasoli
na, carroceria de madeira,
frente 4 faróis, vermelha
CR$400.000,00.

�PARELHO
DE MUSCULAçAo
Vende-se academia.comple
ta. Aceito troca. F�Re:
72-1745. Tratarcom Elcio.

ruscao 1.500
Pratame1ãlicõ,motornovo,cai
xa nova, lata feita, pneus 8QOib,
troco pormoto demenorvalor,
preço base CR$ 270.000,00.
TlI8tarruaHenriqueNoemberg,
52. Atrás do Braclesco com

Adir. Guaramirim.

MÁQUINARETA
Zig-zag overloque, 7.500

pontos, também balança
Filizola, 300 Km. Rua Victor
Rosemberg, 423. Fone:
72-1469.

RAPAZPARATRASALHAR

Em, escritório, de prefe
rência com experiência.
Tratar na rua Olívio Do

mingos Brugnhago, Vila
Nova, 361, prõx. ao Fórum.

72-3363
#

E BO�IS �IEGOCIOS!

, "

@f(Mf;J;r êl@ �ê {iW1j\ê&1ê
* Telha franeesa
* Telha rOllaaua

/

* Tijolos

L,

PISO LAJO MATERIAIS
BE CONSTRUÇÃO, LTDA

Rua João Januário Ayroso, 136
Fone: 7Z·0926 - \J�raguá do Sul- SC

,1.1 {.
,

t? Sr' 2 di pe)[,mbm de 129} ,

� oi!;:: '.
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Finados-leva
multidão aos

. , .

cermtenos
Jaraguá do Sul - No dia de

hoje, pelo menos 50 mil pessoas
deverão visitar os cemitérios de

Jaraguá do Sul para render

homenagens aos parentes
falecidos e sepultados no

município. Durante todaa semana,
um ritual que se repete todos os

anos, novamente levou as pessoas
aos cemitérios para a

ornamentação e limpeza dos

túmulos, para a homenagem no

dia dos'mortos.

No cemitério central do

município, localizado na rua

Coronel Procópio Gomes de

Oliveira, a movimentação foi

grande durante todo o final de
semana. Parentes das pessoas
enterradas se esmeraram em um

trabalho continuo para que tudo
estivesse pronto para o dia de

visitação que acontece hoje.

A tradição do Dia de Finados
remonta aos primórdios da
humanidade e na região
acompanha os costumes trazidos

pelos primeiros colonizadores.
Durante o dia, que é feriado, as

floriculturas da cidade não têm
descanso e aumentam, o

faturamento com aqueles que não
se preocuparamantecipadamente
ou então entregam os pedidos já
previamente feitos.

Pesquisa:
Quem casa

com quem?
Na última edição desta folha, os

Dez'Preclamas do RegistroCivil do
10Distrito da Comarca de Jaraguá do
Sul, mostramuma curiosa estatistica

que vale a pena ser divulgada, para
mostrar que, aos poucos os genuínos
deJaraguádoSulsãominoriadentreos
que se habilitam para o casamento e,
porviadeconseqOênciadáumaidéiade
como' e de quem é formada ti nova

populaçllo de Jaraguá.
Dos vinte candidatos ao casamen

to, 16 são de outras cidades de Santa
Catarina, do Paraná e de outro conti
nente, a saber:

Jaraguá do Sul, 4; Apiúna, 1;
Guaramirim, 1; Pedrinho, 1; Pouso
Redondo, 1; Timbó, 1; Chapecó, 1;
Lages, 2; Estreito-Florianópolis, 1;
Valões, 1; Garcia-Angelina, 1; Ipira
Canoinhas, I;NovaPrata-Salto-PR, 1;
NovaSanta.Rosa-Tolêdo-Pk, 1 eNova

Lisboa-Angola, 1.
-

Deacordocomestacomposiçãode
casais - 80% (oitenta por cento) são
pessoas que vieram de fora e 20%

(vinteporcento)sãonativosemJaraguá
doSul.

___1_2_..__

\

Motos acima de 750 cilindradas e seuspilotospassaram dois dias entrepasseios e diversões

Mais de 160 motoqueiros participam do sul" brasileiro

As máquinas invadem a cidade
JaraguádoSul-OClubeMoto

Giro de Jaraguá do Sul realizou
no sábado (!O) e domingo (31), o
30 Encontro Sul Brasileiro de
Motociclismo reunindo mais de
160 motoqueiros dos Estados de
SãoPaulo, Paraná,RioGrande do
Sul e Santa Catarina. O número
de participantes superou as

expectativas da organização que,
apesardealguns atrasos,manteve
toda a programação inicialmente
prevista.

Participaram .do encontro

motos urbanas - commais de 750
cilindradas de potência - e seus

pilotos, que nem sempre eram

jovens naidade,mascomoespirito
de crianças. De acordo com os

organizadores foram realizados

passeios ecológicos ao Parque
Malwee, em Jaraguá do Sul, e ao
parque municipal Rota das

Cachoeiras, no município de

Corupá.
.

Todos os

participantes ficaramhospedados
em hotéis da cidade e quase todos
também assistiram àsprovasda 58

EtapadoCampeonatoCatarinense
de Supercross que também teve a

participação do ClubeMoto Giro.
José AlbertoMilleo Costa, um

dos promotores do encontro,
informou que tudo aconteceu

dentro da mais absoluta

normalidade, sem incidentes e

"dentro do que prevíamos, com
motoqueiros destaquepara o grandenúmero de

participantes o que nos deixou
extremamente satisfeitos".

Pelo número de motococlistas
este foi um dos maiores encontros

já realizados anteriormente e "a

organização foi considerada
perfeita pela maioria dos

companheiros que participaram,
o que leva o nome de Jaraguá do
Sul para fora, como urna cidade

que sabe receberbem os turistas e

é capaz de organizar grandes
eventos", afirmou José Alberto.

•.._._-_...._._.._._...__._._-_..�._._.__..•

I Você não pode perder esta chance! I
I I

I Agora os leitores do CORREIO DO POVO têm um dia:
: a mais para fazer um grande negócio. :
I I

I CP Classificados também às terças-feiras. Aproveite! I
I I
I Ligue já para o telefone 72-3363 e faça o seu anúncio I
I I
I inteiramente grátis. Não esqueça 72-3363. I
I ," I
I I
I Só não aproveita quem não quer. I
I I

; CP Classificados, a oportunidade que ;
I

. "

d
I

I voce estava esperan o. I
�.._ --_.._ _.._ _._._ �
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