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JuIBo :� :�.;Cr$4.639.8OÓ,00
'

Agosto CR$5.534.00
-" '

&terilbrO.� ,CR$9.606,00

Outubro CR$12.024.oo

Novembro CR$15.021 ,00
r Dezembro CR$18.759,OO

JaneiroI94 , CR$32.882,00
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INVESTC'ONTAl
REMUNERADA
MAIS REMUNERADA QUE AS OUTRAS

NACIONALo
o Banco que está a.seu lado

bER ao saber dil ';'anifestação, colocou patrolas no "'calpara'resolver, emparles, .0 problema-
•

Safra" poderá ser'preJudicada pela rná.esírada

Bloqueàda SC-474
em Massaranduba

,

Agricultores de arroz e ba- oferece nenhuma condição de
nanafecharamdia 13·aprinci- tráfego, principalmente com-a

, palrodoviaqueinteríigaomuni- chegadadasafra, onde omovi
cípio de Massaranduba a São mento de veículos pesados tor
João do Itaperiú eBarraVelha. na-sé bastanteintenso. De acor

ElesalegarnqueaSC-474não' docomocoordenadordomani-

festo, aprefeituramunicipalnão
mandoumáquinas parao local
e, Oficios já foram mandados
mas até a, presente data nin

guémtomouprovidências.
Página 12

:,Felicitações
,

de'·Natal·' �r ..�
,

A N" ���
,

. n.o o���::1�Com a circulação.dc �('�,
númerodoano de 1994, se
zados, a direção, admínistração e

pessoal,agradecemasmen _

de Natal € Ano Novo+egt'�. oi ,(\�
número dos tradiCiaba'fs ,�l ill:
leitores, amigos e fa�ic�dofesn
com destaque para o"C,riCidO� ,�
mero de novos leitoI�41mi� , I:
O que demonstrá qu��mo{.11b f
caminho certodaq.,���, I
so" que vocês todosiM"i ilf� j!
tam. Esperamospartilhai' oresul
tado desses désejoS'fneSíe ano em '

.';

que prétendem�,�.�-::15,-
31_lg�.:�<existê!lçi� .I /'

"

��
tJ{���!'
doI

Picolé vaipara o Figueirense '�
, "

"
,

Página 11

FALECIMENTO
Faleceu' no dia 11, víti

ma de embolia pulmonar,'..
aos70 anos, o ex- presiden-:
te diretor da MarcattoIn

dústriadeChapéus.. _

,

'Dorvat

MarC{ltlo
Dorväl foi um des funda-

. dores do Grêmio Ésportivo
Juventus e teve grande parti
cipaçãocomunitária,presidin
do entidades de classe como:

, Sesi; Se';ai, Associação é�
merciale Industrlal eRotary
Clube., "

'Ele estevé a
. .!rente, �a

Marcatto Chapéus-de 1940 .a,
, 1990, tendo como sucessor.'
seu filho, Flávio Marcatto.

Aos farniliares, ÍIOSSOS
I

sentimentos. A direção e cor-

po de funcionários do CP. �

..

z � � _ ;;-(
•

,', \-r.__; {I/. 'I ...... - _r ... ·-·:::i<f>l�.t_..,""., .. -j�.(�,."'�·...�.,�.st-,,,.�"':t;;. _':-;-'.""" -;�.-,. �(_.t ;; , ",..L. �,.,,.;, j-
; �-l li; ,?' "'J \. ... ' � 1,\. h,;.".

J(ir"
�

� .

.�.-.,_' - 0\ ""'4-� .·-.i.�t-t<..:o;..�) �.6�'l."l .. ·,.;l'_l'u-) ,.!.';,,�..lt���)t�.)�_�.!:�'_!>.'li.-I'. >t·'·�",:.,;f·� '",',f';'" }_,. �J,-i....:i.'- • ",/\,} �'n.-.'s _.._
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,'!. :·���-:-:::::;i!!!:�-7:.-i<�-��·�-:--�'�� '." -
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'BoaJ fedtad
e tp,.6f1ptro 94-.,
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Esquinasfa�(!sas de Jaraguá (19)
," "

..,
,

'.

->
... ., ·':it...

-::
..,;_ ': �

.:'.
-

"'" DÓ.qiííV0.f9t()gnuicÓ.�oC�:
___________..1

';;lómamó� a fo��ue mostra à

"A História de nossa gente'.:';�; ;;�'esq�:'d� ruá).:'�o�a.de
não pode ficar só na saudá- Mal. Floriano Peixoto, antiga
de". O passado só é Imper- Abdon Baptista com a rua 31,
tante se o seu tempo foi bem quehojeéconhecidapelonome

empregado. deJacobBuck,quefoiobjetode
comentários das esquinas famo-
sas(4)(CP, ed. n03.785, p.2, de
8-9-93),falandoexatamentedeste
imigrantebucovino-alemãesori
gináriosdaregiãodeBuchenhain
(PoianaMiculi), isto é� doshabi
tantes da Baviera

(Bayerischerwald), Sul da Ale-
na zona de Jaraguá-Garibaldi, trumentosmusicais(harmônicas

manha que foram ter no mudando-separaasededodis- egaitasdeboca)játendorecebi
Boehmerwald (na Boêmia), no

trito e exerceu por mais de 10 dodiversasmáquinasdaAlema
século 18, em 1838/40 para a

anos os cargos de delegado de nhaeumaregularquantidadede

Bucovina,hojeàRepúblicaSoci- políciaejuiz dePaz.Chefioupor matériaprima,dizeridoaimpren
alista da Romênia, situada no longosanosapolícialocalmilitan- saque"nogêneroseriaumadas
sudestedaEuropa,limitandocom donarevoltade 1893 ao lado de principais do País" (CP, ed. 313,

aUcrânia(N);SérviaeHungria Hercílio Pedro da Luz e Paula p. 1,9-5:'1925). Nestaesquina,

(O),MoldáviaemarNegro(E)e Ramos,vencendocomorepubli- dizacrônica,osempresáriosArtur

Bulgária(S),com características canoconvictoosfederalistas, ein Müller&Cia, tinhammontado o
memoráveisembates. A "Colô- "CineJaraguá"(CP,ed.40,p.lde um litoral recortado;monta-

nhas cercadas de planícies, ca-
nia Jaraguá", se transformava 7-2-1920).

deiasmontanhosasdosCárpatos
em Jourdan, Pecher & Cia, No séculopassado,masjáno

e dos Alpes da Transilvânia, a administradopeloélr.Qomingos tempo da República, o casario

planíciedo Danúbio eospânta- Rodrígues dablovafã'Livro de que cercava a esquina teria a

nos no (Sote que vieram ao Jaraguá, E. Silva, p. 21�), que administraçãodePecher&.Cia,
Brasil nos 8I10S de 1887 e 1888 passou páraPecher&Cia, que ' doseuprocurador,dr. Dommgos

para se' fixar ,� Províncias d� atacou deSd� aquela'data obras RodriguesdaN�va, queficav� à

�,,����=�:t:
BuckerasogrodeCarlHeiÍuich julho.Em 1907 �9 dej�o):S!R Bati_sta" ..� teve casacomercial

F ied
.

h Jütt '

.

final d empresa vendia a Coloma AlOlS Stüber, casado com a cu-
n nc u e, que no a-

J '" .

ad nhadad Artur "II
.

I· tinha t � aragua , para uma SOCIed e, e Mäller.gerenciado
que aviaman uma orrera-

'

çãod cafédui ternuito
formada pelos srs. dr. Cézar por Walter Doubrawa, o dr.

euue uran emUl sanos. . . . Wald
.

M h'

'

PereiradeSouza.ojuizdr.Fran- emrro azurec en, em

Anteriormente esta rua chama- ciscoTavaresSobrinhoe.Ângelo 1941 ,jáhabitavaoprédíomaior
va-sede ÂngeloPiazera, umdos Piazera, pagandoopreço real de como sendo doStüber, quepas
pioneiros da colonização de 60.000$000 réis, sociedade que souparaGerdWilhern, seugen
Jaraguá,naturaldaÁustria e,no dissolveu-se em 1916 e perma- roo 'No outro lado, num 2 pavi
dizerdaimprensadaépoca'frn- necendo.Ângelocomopropríetá- mentos, morava Walter
portante industrial e capitalista, rio e reatívando a colonização Doubrawa e, um pouco adiante,

emigrando paraSantaCatarina, com seu filhoAffonso, demar- (CP,ed. 5291l929)Piske&Cia
em 1876, localizando-senaEn- cando-seasregiõesdetifaFran- tinha fábrica de Charutos, que
cruzilhada, emRio dos Cedros, cisco dePaulo, ribeirão Cavalo, passou paraButzke&Cia, que
nomunicípiodeBlumenau(CP, Pedrad'Amolarelotesnosribei- eraafábricadechapéusdeJoão
ed.41O,p.2,26-3-1927)quando rõesdoaRussos, dos Poloneses, Marcatto e aFábrica Centená

foi noticiado o-seu falecimento, Alice, Corina, Rodrigues, rio,decharutosdafamiliàGrubba
em 22-3-27. Na região Jararaca.Húngaros.ÁguasMor- Hojeéímportanteestabelecimen
jaraguaense ocupou-senaaber- nas edoFaxinal. Em 1925, esta- to bancárico Bradesco.
tura de estradas, especialmente beleceu-se corri fábrica de ÍnS- Flitz von Jruitguá - 1/94

li 'Confira a
história

Há 72anos
- Em 1922, as coisas de vez em

quanto ferviam na incipiente vila
de Jaraguá, que então era o 2°

distrito domunicípio de Joinville,
e o bate-boca, à falta de outros

meios de comunicações conveni

entes, eram feitos peles jornais,
Assim, já no mês de janeiro, A.M.
que seriaArturMüller aparecia no
semanário CORREIO DO POVO,
com o artigo intitulado "Não é
bem assim... ". que rebatia artigo
dodr. AristidesRego, com o título
"Tribunal Correcional e Justiça de

Há 70anos

Páz", estapando nc "Jornal de

Joinville", quando seu constitu

inte, aqui residente, recebia me
recida condenação. Dizia, o dr.

Rego que "a Justiçá' de Paz em

Jaraguá de todos os tempos, é
vezeira e useira em bandalheiras
ou coisas semelhantes, e que au
toridades daqui vivem ludibrian
do os ingênuos colonos e ainda

mais, que na ânsia de ganhar di
nheiro, de qualquermaneira, não
tem obstáculos a vencer".

'- Em 1924, na edição n" 244, de do, na Alemanha, falecia em 9-1·
12 de janeiro, o CORREIO DO 1924,encarregadodosnegócipsde
POVO, aparecia como sendo de imigrantes alemães e· Cônsul ale-

propriedade de ArturMüller, apa- mão, no então Desterro, atual
recia em formato "standart" até a Florianópolis,proprietáriodegran
edição nO 255, 111aS à partir da edi- de comércio e de navegação na

ção 246, as oficinas gráficas e a costa catarinense, especialmente
administração 'se situavam na rua com São Francisco e, por via de
CeI. Emílio Jourdan, ao lado do conseqüência, Joinville, naturali
atual Cine Jaraguá. zou-se brasileiro para mostrar seu

,

- Carl-Hoepcke Senior, chef� da grande amor pelãnossa pátria. Ti
fmnaHoepcke, Jrmão&Cia.,.nasci- nha 80 anos.

� '; " ," tI! S'l"Yl#Iß
- Em 1937, CORREIO DO

POVO aparecia em formato
tablóide, contava o ano'XVII e saía
aos sábados. Era seu diretor
HonoratoTomelin, oendereço tele
gráficoera "Corpovo" ,atendiapelo
telefone n° 5 e tinha sua adminis
tração na Avenida Independência
(atualGetulio Vargas),emJaraguá,
Estado 'de' Santa Catharina, com.
"th". Aassignaturacustava 10$000
(dezmil réis) anual, e os que queri
am a assignatura acrescida do su

plementoAladim (uma publicação
de fora), encartada, pagavam mais
10$000.

Hál0anos

- Em 1984, o semanário COR
REIODOPOVO, circulava em for
mato tablóide, em 7-1-84, com a

edição n° 3.269, tinha como diretor
E. V. Schmöckel, divulgava a "Co
lunaRotária".e inseria a "Deutsche
Ecke", por solicitação de leitores

que dominavam a lingua alemã.
- A direção do semanário "CP",

escrevia longoeditorial, abordando
aspectosdaEmancipaçãode Jaraguá
do Sul, que ocorreria no ano em

curso, tendo em vista a divulgação

- APrevidência do Sul era uma
das atuantes Cias. de Seguros da
região, com 30 anos de existência.
O agente em Jaraguá era o 'sr,

Artur Müller para contrâtos de

seguros de vida.
- A guerra civil espanhola re

gistrava dois graves acidentes. O

primeiro foi o bombardeamento,
pordoisaviõesgovemistas docru
zador alemão "Deutschland", com
amortede23 homens e ferimentos
em outros 91. O segundo, em re

presália à esquadra alemã, a es

quadra bombardeava as fortifica

ções de Almeria, arrasando-as.

de edital do concurso Histórico
Literário dos 50 anos da Comarca
de Jaraguá do Sul, idéia da Asso

ciação dos Advogados, Prefeitura
Municipal e Câmara de Vereado
res, na assinalação do qüinquagé
simo ano da criação doMunicípio
de Jaraguá, sugerindo maior en

vergadura ao movimento, para
-

transformar os eventos de criação
do município' e instalação da

-comarca, como em outras cidades,
, em autênticas festas populares.

Alta Tecnologia
em matérias-primas
para alimentos

Fone: (0473) 71-2�77 - Jaraguá do Sul- SC

2

.. ,-.- -_.....�:.,...... -.""

. "

Departamento Comercial: Maria A. Alves
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FranciscoAives;CORREIO
I:» c::> II=»C::>"c::>
Fundado em 10 de maio de 1919
Jornalista responsável: Yvone A. S. Gonçalves
(ORT/SC 219)' ,

Repórter: Peterson Izidoro e Udo Leal
Diagramação: Jaime dé Borba (ORT/SC 32)
Composição: Adriano Trentini e OenUson Leite
Arte final:' Arialves Laus
Fotolitos: .Cesar Junkes
DepartamentodeCirculação: OUson L. Franceschi

EugênioVictorSchmöckei
DiretGrGeral .DiretorAêinirilstrativo

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 15 de janeiro de 1994
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Para crianças queparticiparem desteprograma, terão amesma sensação de como se estivesse no �paço

Pàsse uma semana no U.S. SPACE CAMP da NASA

Conheça a academia
dos astronautas

A oportunidade quemuitas Camp para empresários do se
pessoasesperavamchegou: des- tor de Turismo dos Estados do
de dezembro, crianças brasilei- .

SuldoBrasilfoi nos dias I5,em i

ras de 10 a 15 anosestãopartici- Curitiba, e 16,emPortoAlegre.
pando do 'mesmo treinamento Naocasião,CarlosAugustoCos
dadoaosastronautasnorte-ame- ta,8iretordaMelboume, eMar
ricanos no V.S. Space & cos Gonçalves, gerente de pro
Rocket Center, a academia dutosdaFlytour,falaramsobreo
dos astronautas e executivos da programa, que foi lançado em

�ASA, noEstado doAlabama, São Paulo no dia 23 de novem
EstadosUnidos. bro,mostrandodetalhesernvideo
A Flytour e a Melbourne e slides.

_

trouxeram para o Brasil, com Oprogramajárecebeumais
exclusividade, o V.S. Space -

de I90milcriançasnorte-ame
Camp,programaculturalque ricanas desde sua criação em

permite a adolescentes passa- 1982.DoBrasil, oprimeirogru
rem uma semana nas depen- pode24criançasembarcouno
dências domais avançado cen- dia 11 de dezembro.
tro de treinamento domundo, Mais do que aprender, na
aprendendo toda a tecnologia prática, matemática,
aplicada na construção e lan- informática, física, noções de
çamento de foguetes espaci- propulsão, falta de gravidade
ais. (através de simuladores), etc.,

OlançamentodoV.S.Space os visitantes construirão um

r····················�
• _. �_.. '-� . -- DISTRIBUIDORA I

;.
.

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

•

•-
Vinhos - Cachaças e Bebidas em Geral ••Rua: OscarMohr, 45 - Fone: 71-2642

• 892'51-570 - Jaraguâ tio Sul - SC-.
�....�.�.....•....._��

protótipo de foguete com dois
-

estágies que será lançado no
final do curso, No encerra-.

mentoseráfolnécidoumcerti
ficado eprêmios especiais para
os que mais se destacarem.
'Todo o programa impresso é

apresentado em português, e a
comunicação verbal
intermediadapormonitores da
Melbourne, devidamentepre
parados etreinados pelaoutra
empresado grupo, aMelbour
neEnglishSchool.

A programação consta de
atividades físicas paraum óti
mo condicionamento como o

dosastronautas-, atividadesdi
dáticas .., incluindo o histórico
do programa espacial norte
americano -, evôos simulados,
além da visita a todo o centro
de treinamento.
Ao contrário do que possa

parecer, tudo issonão ficacaro.
PoraproximadamenteUS$ 2,3
mil - facilitados, uma criança
pode participar do programa.
de uma semana com tudo in
cluído: passagens, estada, uni
forme (o macacão dos astro

nautas) a alimentação. E os

pais podem ficar tranquilos:
seus filhos têm segurança e

assistência médica 24 horas
por dia.

oque éoprogramaSpace Camp
o u.s; Space Camp é um programa cultural daNASA,

mentalizado pelo cientista dr. Wemher Von Braun, destinado a

crianças a partir de 8 anos, podendo estender-se até o nível

universttárto. Quando foi lançado em 1982, o programa admitia
visitantes apenas dos Estados Unidos. Posteriormente, a visita

foi aberta a estrangeiros. Hoje, o Japão e a Alemanha já têm

seus próprios centros de treinamento.

Assim que chegam a Huntsville, cidade do Alabama onde fica
o U.S. Space Camp & Rocket Center, o centro de treinamento da

NASA, as crianças fazem um reconhecimento das instalações.
Em seguida, elas são divididas em equipes de 12 pessoas. Cada
membro do grupo recebe uma missão, de acordo com sua aptidão.
Destaforma, passa a existir o comandante. o pesquisador, o sub-

.

comandante, Oll seja, o pessoalde terra, do centro de controle, e o

pessoal que irá dirigir a espaçonave, a tripulação.
Durante os seis dias de duração do programa, as crianças

ficam alojadas em um protótipo de uma estação espacial, fazem
atividades flstcas, desenvolvem estudos e pesquisas e, aprendem
na prática, todas as ciências envolvidas no projeto de foguetes,
além de terem contato com a mais alta tecnologia voltada para
programas espaciais. Elas também recebem o treinamento que a

NASA dá a seus astronautas em equipamentos e simuladores
com efeitos idênticos aos das viagens ao espaço. No final, a
equipe constrói e lança um protótipo de foguete de dois estági
os. São entregues certificados de participação, Asas do Space
Camp e prêmios especiais para os que mais se destacaram.

Essa programação é tão séria e respeitada que as escolas
norte-americanas aceitam as avaliações feitas durante os

treinamentos para comporem as notas escolaresre, as universi
dades contam como pontos extras 110S exames de ingresso às

faculdades.
Durante o período em que lá permanecem, as crianças

contam com assistência médica e monitores especializados as 24

horas do dia. Os monitores daMelbourne também são professo
res de inglês da outra empresa do grnpo, a Melbourne English
School, o que facilita a comunicação e até elimina a necessida
de do conhecimento da língua, uma vez que todo o programa
escrito do Space Camp para crianças brasileiras é impresso em

PQrlfJgu�s" ... ·

.. \ P \ " II'" ""I<_ ....""''''" K �'I>- -.'\ ...... ", ...........

Aparelhagem que os astronautas usam para viagens espaciais

".
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Foto: Sarnapim

Agricultores adquiriram alevlnos por CRSI0,OO cada,para criação

Ag ricu Itores satisfeitos

A SEAMA finalizou
a terceira etapa do

programa
Jaraguá do Sul- Foi realizada

na última quarta-feira, a terceira

etapa do programa Alevinos.
Nesta etapa, aSEAMA véndeu 18
mil alevinos (peixes) por apenas
CR$IO,00,para52agricwtoresque
se inscreveram para adquirir os

peixes. De acordo como secretário
da Agricultura e Meio Ambiente,
Ingo Paulo Robl, o programa visa
a criação dos alevinos em açudes
criados pelos próprios agriculto
res.

Aprimeria etapa, foi realizada em
novembro/93, onde 1.800 peixes
foramdistribuídosparaquatro agri
cultores. No mês seguinte, na se

gunda etapa, de quatro agriculto
res passou para 23, sendo que foi

comprado por eles 13.200
alevinos. Para o agricultor que

quiser adquirir os peixes: carpa
capim, carpa cabeça grande, carpa
prateada, carpa húngara, tilapia,
pacu e curimba, poderão entrar em
contato com a secretária; que rea
lizará a quarta etapa do programa
no próximo dia 2, e nesta etapa,
aquele que comprar ospeixes leva
rá de brinde um manual de como

criar o peixe,mas somente agricul
tores domunicípio terão a oportú
nidade de adquirir os alevinos.

\

Todos estes peixes são trazidos
das cidades vizinhas de Pomerode,
Timbó e Joinville. E segundo o

secretário, Jaraguá do Sul poderá
ter ainda este ano a sua própria
estação de psicultura, só depende
do Ministério da Agricultura, pois
o projeto já foi enviado para
Brasília, faltando somente a apro

vação do ministro.

;Maurício Oliari - ·11

Latoaria - Chapeação e Pinturas
em geral

Rua Adolfo Milnitz - s/n° -

(Lat. da rua 1 ° de Maio)
Corupá - SC

Juventude participa dasmissões

Em Corilpá acontece a

1 aMissão Dehoniana Juvenil

Símbolo das missões

interessadas em participar dos

próximos encontros, podem entrar

em contato com o padre Carlos

Nicolodelli, na igreja.Matriz.

Segundo o Padre Ca.rlos··
Nicolodelli (Jaraguá do Sul), que é
coordenador de um dos grupos, o

objetivo deste encontro é a união
dosjovens e auxiliar a comunidade
mais carente de Corupá.

Esteencontro reúnejovens, que
são no total de 93, dos estados do
Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo,

I· Minas Gerais,Santa Catarina e 4
,

a eV 1n"o's·)q d
-sneone On .O�iJJ..Jt Ull I�Jrh. a Argentina. Ainca con a com 1

padres que coordenam os grupos.
Jaraguá do Sul participa do

evento com 9 pessoas, todas da
comunidade São Judas Tadeu.

Em 1995 e 1996 irá acontecer

este mesmo evento, também no

município de Corupá. E as pessoas
de Jaraguá do Sul que estiverem

Corupá - Está acontecendo
desde o último dia 6 deste.mês, no
município vizinho de Corupá, a 1 a

Missão Oehoniana Juvenil. Deste
encontro: participamjpessoas da
faixa etária de 17 a 30 anos, que
estão instaladas em 12
estabelecimentos da cidade,
(Igreja Matriz, bairro Santo

Antônio, rua João Tossini, rua 15
de Novembro, escola Alberto de

Carvalho, escola Alberto Beiger,
bairro Oswaldo Amaral, Vila
Rutzen, bairro Ano Bom, bairro
Rio Novo, Ribeirão Grande do
Norte, bairro Rio Paulo).

Foto: Sa!:.,n_ap.m

Padre Carlos, agachado (D), coordenajovens dos estados de SP, R_J e MG ..

CORREIO DO POVO ". Jaraguá do Sul, 15 de janeiro de 1994
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Trocou de idade no dia 09101194, Rbfael de Oliveira S01lza,filho do
casal Wilson (Marl1) Souza. Cumprimentos da coluna

Jonas Alan Engiaht aniversariou dia 11101, completando.
.13 anos. E sua irmã Camila Engicht completa 10 anos no dia 16/

01,fúhos de Berto/do (Eliane Marli) EngichtNeto,
que lhes desejam muitas felicidades

nfSQUfCíVfL..

. q
voci mais ama.

.

6

�EPOCAI .modas

I
•
•
•

• LlGAnA 00 sim .JJ�ITO •
• IlIIllIj'Cl1AL, 41JJ,Dlll'''RONTlf"
..
COLllf;IO sÃ,} LI/IX

•
......_..-

lo MEtBOIl l'ItJÍ Vo(�fl

N este sábado, acontecerá em
BarraVelha aescolha da Garota

�Verão 94, naSociedadeEsportiva
RecreativaBarraVelha,com
animação do conjunto PopBand de

, Joinville e também o grupo depagode I

SanBalanço. Com 11 candidatas
inscritas até omomento, o baile

começa às 23 hs.

PROMoçÃO: Secretaria de

Turismo, Esporte e Cultura de Barra
VelhaePassarinhoPromoções
Artísticas.

A belajovem jaraguaense, Elaine Beatriz Vasel completou 15 anos no dia 29/12/93.
Ela éfilha de Ivanir e Lonita Vasel

f . !

A atriz italiO/la Sop/i;a�orett,
estásetldoallleaçadal/enwrtepor
illimigospoliticos.AsameoçasslIo
pe/osupostoeilVOOVIU!lItollaClUTeira
pDlIticadasobrillho,A/.essmulra
Mussolilli

Segrullio ojorlwlilIgib Today, ti: atriz
jácoillratou l'ríriosgluuda-cas/af, e
agelftesitaliaJwsacolue/Juua",
SflPlliaadeixarpora/gIulltenipoo
Jds.

U�la das maiore� cantoras do
Brasil de todos os tempos, será
homenageadanoRio de Janeiro.
CarmemMiranda, ou Cannita
como era conhecida, completaria 85
anos em 9 de fevereiro.
O prefeito éésarMaia assinou o

'. decreto na semana que-passou, como
· o ano de-CarinemMiranda. Táxis,
lojas, escolas emuitas outras
entidadesparticipam das

homenagens.
recepcionou amigos em sua Ano passado outro cantor de peso

• ..I" • foihomenageado pelos cariocas,
reSluenCla

_
ViníciusdeMoraes."

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 15 de janeiro de 1994

JosianeMurangonifílhu do casal
Orlando (Ana)"Maftlngoni trocou
de idade na sexta (14)0; Ela
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c,p Classificados
,_

COMPRO
Geladeira. Tratar fone: 71-

9021

CAVALO CRIOULO
Vende-se, 8 anos, bem doma

do, de montaria. Tratar fone:
75-1400 (Corupá) comMar
eia Preço CRS 80.000,00

CAVALOS
Vendo cavalos de todos os ti

pos. Tratar pelo fone: 72-1793

2 BICICLET.A$
Vendo 2 bieicletas de corrida
Caloi 10, Caloi 15, 130 US$
cada Tratarpelofone: 72-2988

VENDO
Barraca nova para 5 pessoas.
Tratar na rua João Doubrawa,
238

PRECISO
De pedreiro e servente. Tratar

pelo fone: 72-2259

COMPRO
Cachorro Boxer. Tratar 71-

5031

sALÁo CABELEIREIRO

'jiYc,�W!9, ,�,%�ef I J:mWL ryj}.h9,�Jl
n? 85, Bairro Estrada Nova,
perto do _guincho 2 irmãos.

SECRETÁRIA
.

Vendo secretária eletrônica
nova na caixa, por US$ 250.
Tratar fone: 72-1880

2MÁQUINAS
Vende-se 2 máquinas de cos

turaOverloq. TratarnasÁguas
Claras após aGruta, falar com

- Nair dos Santos

TÍTULO
VendotítulodoBeiraRio. Tra
tar fone: 72-2028

CHINELO
_ Vende-se máquina de fazer
chinelo com esmiril. Tratar na

Estação Ferroviária de
Guaramirim. Fone: 73-0225

PRANCHA
Vende-se prancha de Mory
Boogie, pé de pato, capa, tratar
fone: 72-2434

AMPLIFICADOR
Vendo amplificador para car

ro, Tojo. Fone: 72-2434

UARRACA
Vende-se barraca para 6 pes

-

soas, usada apenas uma vez.

Tratar 72-3889

JMÁQUINAS_
Vendo 3 máquinas de costura,
uma Overloq reta, outra de
cobertura. Tratar-fone: 72-
1944. Horário Comercial

BAR E MERCEARIA.
Vendo, tambémtem cancha de

bocha, fica nas Águas Claras,
llhadaFigueira Folie: 72-1865

CAIAQUE
Quero vender caiaque e tam

bém remo. Tratar fone: 72-
0826

VIDEO CASSETE
Vende-se Video casseteNC.
Valor a combinar. Tratar pelO'
fone: 72-2850

VARIEDADES
Vendo portas, janelas, calhas,
persianas, madeiras. Tratar na
rua Joinville, 1570, 72-0865.
Em frente a CriativaMarisol

MÁQUINA
Vende-se máquina de costura
Elgin Broder, tratarpelo fone:
72-3550

.

ENXUTA
Vende-se máquina de lavar

roupa da marca Enxuta por
CR$ 45.000,00. Tratar fone:
72-3441

TELEFONE
Vende-se telefone, prefixo 72.
Tratar pelo fone: 72-206]

VENDE-SE
Teclado Gianini GX 6.110, cf
suporteTratarWilson72-0247.

_ Valor a combinar

ALUGA-SE
Aluga-se vestidos de noiva e roupas
para tesWllULlhas - Tratar RuaMajor
JúlioFerreil'8�ßVila Lalau72-1102.

SÓJORNAIS
Assinaturas dos seguintes

jornais:
Folha de São Paulo
Estado de São Paulo

FolhaMercantil
DiárioCatarinense

Jornal de Santa Catarina
Assinaturas/Anúncios

Fone 72-0887.

••••••.••• �.� •• i ••

:Farmácia:
· _ .

Suely
•

•

•

•

: Aberto das 8 às 21 horas :
: Sábado até as 18 horas :
• Fone 72-0170 •

: Av. Mal Deodoro, 852 :
• •

•••••••••••••••••

A_Comercial
necessita de auxiliar de

contabilidade.
Contato pelo fone:

71-1721 ou pessoalmente
na Av. Mal. Deodoro, 122,

fundos, centro

BRASÍLW79
Vendo, cor azul, por apenas,
CR$ 750.000,00. Tratar fone:
71-9543

YAMAlíA!91

OPALA
VendoOpalaemótimo estado.

.

Tratar fone: 74-1357 ramal40
Amadeu

>

COMPRO
VoyageouPassat. Tratarfone:
72-3892

CGf81
Vendo em ótimo estado em

Schroeder 1, próximo a

metalúrgica Schroeder. Com
Jair

ESCORTGL
Vendo em ótimo estado. Tra
tar fone: 72-0339

COMPRO- Vendo moto Yamaha ano 91.
Mobilete. Tratarfone: 72-0224 Tratar fone: 72-3096
., ". """ '. " ". .\ � '"

----------------��----���

---
INDEL Indústria Eletrônica Ltda.

�.
A última gerasão em Sistemas de Alarme.

.

Sua seguransa não está mals por um flo.-

� O Alarme sem fio da Indel Indústria Eletrônica, repre
senta o que há de mais avançado em sistemas de segurança
em residências, lojas e escr-itórios.

� Este sistema operá com tecnologia avançada, não exis
tindo necessidade da fiação utilizada nos sistemas convenci
onais. Não há portanto, o incoveniente de quebrar as paredes
do seu imóvel.

� Acionada através dos pontos e controle remoto, por
intermédio de rádio freqüência, inclusive com discador auto
mático de telefone.

� 'Solicite nossa visita para demonstração de outras

se§Uràs vantagens e orçamento"'através do telefone 71-8043.

•

•

•

•

o SEU RELOJOEIRO

Compre uma Caneta
"Crownll

e raspe seu desconto
de até 50%

Relógios de pulso
digitais à partir de

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 391 - Fone: 72-1267 ( CR$ 2.990,00 )
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CASA'
Vende-se caminhão Dodge, ÇORCEU77 Vendo casa' de alvenaria, 3
motor 3.000km, diesel, ótimo Vendo Corcel, todo original, dormitórios, aceito carro no
estado. Por apenas CR$ laia está ótima,' bom negócio, ou uma' casa em.

. 2.500.09Pr.9Q.;i'4syjt2.�Ç,��",: ,i '" ;estoWnento,:oom,soJll<denoco," <,. , ,,€uritiba: ,1!fatarfone:,11,.,1284
menor valor ne.negôcie ..,Tra- :', ".frafutJJeló fotie': ;'71:.0835" : "'., ','" ,'c

_

,. "

> ;:" '�_' ." ,,; , " ••

tar fone: 71-9787
"

" . ,\" '. "

, 1.:' > ,c,
.

�TERRENÕ'
_

,

c, lo. , ;.iO· ,Gó.Jl�9:< ';" .':';,.,. ' Vendo"''" para ,: Çhácara �
CORCEL/75 >, ,',;

,

,i:' ,,', :.' "Nende-..se GoI- 89, gas�}in'a; > -:ém ·Scbr�*et.: "tiätar fo.ne: ;
,

'Vende-se; tratar na má Gui- ':6'.Ö'(}okíll�origiruii,ciilzili:ne-' '72-1880
�\

':'
" " .

Iherme Wackemhagen, 90, tálico. Em ótimo estado: Fone:
Vila Nova. 79-1077' ,

BELINAl81
Vende-se a álcool, motor feito
a 2 meses, por US$ 2.800,00.
Ou troca-se por Del Rey. Tra
tar na Rádio Jaraguá

COMPRO
Quero comprar carro pago o

valor de CR$ 500.000,00 até

1.000.000;00 Tratar fone: 72-
3507

"

OPALAl82
Vendo modelo 86, 5 marchas,
4 cilindros, a gasolina. 'Tratar
72-1055

"

CB 400/83
Vendo cor azul no valor de

430.000,00. Tratar fone: 72-
3478

DODGE/SI

FUSCA82

Cinza, impecável.Motorfeito,
pneus novos. CR$ 950.000,00.
Aceita carro no negócio, Tra
tar 71-1574/72/0353

CB400
Vendo CB 400, emótimo esta
do. Tratar fone: 72-3478

OPALA
, Vende-se Opala no valor de

CR$1.050.000,OO. Tratarfone:
72-1055

FUSCAl79
Tratar na rua CarlosOesckler,
próximoa IgrejaNossa Senho
ra Aparecida

CORCEL.1II81
Vendo, a gasolina, aceito Fus
ca dequalquer ano nó negócio.
Tratar fone: 72-0654

, CORCEU76 Vende-se FUSC�?�1 flJfá, bran-
V�n��se Corçel, cor verm.�- co,àgasolina,impeçavél.Fone:
Jlluhl;�l4SOJ)01),.oo:rI;]t'nwmt"''' .M 19l1iOo/Vlliln�H �l.> oJllii .�bl;Í)b r.j��" �t!o

,
fone: 72-2850

CREVETTE SL/88

Vende-se, pratametálico, aros
de liga-leve, impecável. Valor
CR$ 1.600.000,00. Aceita-se
troca, Tratar comDenis, fone:
,71-1574, rua Joinville, 2050

CAPOTA
Vende-se capota paraPampa,
tratar pelo fone: 72-0777

BARBADA

VIDROS E PARABRISAS
Vende-se, novos eusados,para
catros e caminhões. Tratar na.
rua Julio Tissi, 232. Fone: 72-
2218, com Jailson

CP Classificados'
Telefone exclusivopara

você: Ligue. já

,72-3363
e bons !iegõc;os

Vende-se ou

troca-se
F-lOOO SS 89, prata. Toda origi
nal. Impecável. Apenas US$

16.000
F-I000 89 Engerauto, verde escu

ra, cl rodas de liga-leve e ar con

.dicionàdo. Apenas US$ 18.000
Tratar rua JoinvilleZüâü

Fone cornI. 71-1574 cl Dênis,
res. 72-0353

. ��'ep'ClaSsHÍcádos "

__ a _

: Farmácia:
-

-

Müller
-

A vista IO?ó de desconto.
-

ou cheque para 15 tlim _

com preço normal :
Rua Reinoldo Rau. 243 -

-

Fone: 72-3333
- - - - - - - - . - - - - - - -

CASA
Vendo casa em Rio da Luz

perto da Ceara. Tratar com

Mauro ou Linda pelo fone: 71-
2275

PRECISO
Alugar uma casa. Tratar (Q,ne: ..

1I-4��r"" .·,"'s"" '.4>

"i�. .... .. < Uu A')· .:1.. I _� t
.

to .•

niTJilkkEN<r,jf);�9' e "h,.,,·,;"'lO" !
,..... -, '

..

Vendo 'terreno em Nereu Ra-
mos em Braço Ribeirão Cava

lo, tratar no Bar e Mercearia
Garcia

APARTAMENTO
Vendo apto noEdífícioCarva
lho, 5° andar, 178m2, com 2

garagens, 1 suite mais dois

quartos. ValorUS$ 70.000,00.
Contatosâs 12:30, edepoisdas
18:30 com Junio. Ele é novo.

CASA
Tratar na rua Max Dering, 58

ALUGA-SE

Alugo casa, tratar pelo fone:
76-3215

CASA
Vende-se casa na praia de
Albatroz. Tratarpelofone: 71-
1811

PRECISO

Alugar uma casa de quatro
peças. De preferência situada
na llhadaFigueira. Tratarpelo
fone: 71-3835

CASA
Vende-se casa, tratar na rua

Aguinaldo José de Souza, pró
ximo ao Posto MarcoIIa, ou

, pelo fone: 72-1345. Com
Adalton

-

-

-

-

-

-

\

SÓ,uma pessoa cuida
melhor do seu

'

patrimônio que a
-LI.PAC:
você! -.

-c •

::6·
LIMPACLlmpezae

Conservaçio.
'

Serviço�ia8lonal
de primeira linha.

R. José Emmendöerfer, 679
. "':' f;one (0473) 72.-3809

89253-000 - Jaraguá do Sul - �c

"! ;,� .

. ! ��:, ,.'Htlr,'��':;·'l·"'1i..r",G,

;,. "�I Nota �e esclare���#n��"
o sr. Getúlio Marques Nunes, procurou o jornal

CORREIO DO POVO para declarar nessa edição o

seguinte: Tendoemmãós osr, Getúlio umadeclaração
Registrada em Cartório, que a partir do dia: 20/1/94,
deixa de ser avalista do locatáno Sebastião C. Cruz,
sendo'LocadoräIiiiôbiliáriaLarImóveis dOST. sÍlvmo."
Declara o sr. Getúlio Marques que tomou essa

atitude pelo fato do locatário desmerecer sua Confian
ça E também, diz Getúlio, que'por várias vezes já
pediu-lhe que arrumasse outro avalista em seu lugar,
mas o mesmo não dá amínima importância,
Declaraaindaqueesse contrato deíocação tirao seu

vencimento nomês de fevereiro de 94. Semmais deixa
firmado que não tem mais compromisso algum com

ambas às partes.
Ass: GetúlioMarques Nunes

,Ju�o de Direito da la·Vara da.Comarca
de Jaraguá do Sul

Edital de Citação
o Doutor Alberto da Rocha, Juiz de Direito dà I" Vara Cível, da

Comarca de Jaraguá do Sul,Estado de SantaCatarina, naformada Lei,
etc...

_ Faz saber a todos quantosopresente edita deCitação, virem eu dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que por parte de Aurino
Scholemberg e sim Norma Terezinha Seholemberg, bras., casados
entre si, ele mecânico, ela do lar, res. e dom. à Rua Carlos Sbardelatti,
n? 596, nesta cidade e Comarca, através de sua procuradora, foi
requerida a presente ação de Usucapião N° 14.440, para aquisição do
seguinte imóvel: Um terreno situado.nesta cidade, fazendo frente em
54,OOms com a rua 596 - Carlos Sbardelatti, confrontado pelo lado
direitoem 12,OOms,com terrasdeAntonio Spezia, travessãodos fundos
em 54,00ms, coJ11 terras deAlessiBerri,coincidindo com oalinhamento
predial. Despacho: J-se.Novadata,ou seja:Dia8/3/94, às 14:30 horas,
para a audiência anteriormente designada as fls. 9 verso. Citem-se e

intimem-se. Cumpra-se. Jaraguá doSul, 21 /10/93. CarlosAlberto'da
Rocha - Juiz da 18 Vara. E, para que chegue ao conhecimento de todos
os interessadosausentes edesconhecidos, foiexpedido opresenteedital,
que serápublicado na forma da lei e afixado no átriodoForum, correndo
prazo de 15 dias, para contestarem, querendo, a contar da data da
intimação da sentença que justificar a posse, sob pena de serem tidos
como verdadeiros os fatos alegados pelos requerentes na petição inicial.
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos 8 dias do mês de
novembro de 1993. Eu, Escrivã Judicial, o subscrevi,

Carlos Alberto da Rocha
Jui,z de Direito
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Proclamas de Casamento
�

MaJgot Adélia l.e!una� Oficial do RegjstrQ.Ciw do 10 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa CaWina, faz saber qÚé
�Íteste Cartó!i0 exibindo seus docwnentospela lei,.afim de se habilitarem pàra se casar es seguintes:

_

'

Edital N° 19.187 de 22112/1993
.

n:SON,MÔLtERE ZENAIDE APARECIDANUNES - Elc, brasileiro, solteiro, agriciJItor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado c residente
'em EStrada GanDaldi, nesta cidade, filho de Rudi MnDer e T1IÍnelda KreyssigMnDer. Ela, brasileira, solteira, operária, natural deSanta Izabcl
do Oeste, Páraná, dÖlniçilÍada e:rcsidcrtte em �trada Garibaldi, nesta cidade, filha de Francisco de Assis Mesquita Nunes e Terczinha EIena
Sóares:

z

Edital N° 19.188 de 27;12/1993
Tipo4plE vermelho schiraz (G) OK JAIR ANTONIORODRlGUESE Sn.VANEMARIAGOETIÉL - E1c, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Tuparcndi, RioGrande do Sul,,

- -
••••...••...•• ; ..•••••••••••.•••••• ,.. •••••• •• ..

do!niciliado e�te na AJa FcIipC Schmin, 79, nesta�.fiIho de Qeimano Rodrigues e Arieta AMaRodriguea. Ela, brasileira, soJteira,
Tipo 2p IE - vermelho raoing - (G) � OK doméstica;naturaldeTupai-endi, RioGnindi:doSuI,domIcilÍadaeraidentenaruaFclipcScIuilitt, 79,nestacidade,filhadeNorbertoLéoGoettel

OK c loWde.Maria Conti Goettet:
. Premio_CS IE4p - cinzaargento - (G)........................................

MI..I N0 19.189 de 30112/1993
'UnoCSIE-venne1hoperolizado-(G) : .: .. .; OK.'

" t, Ccipiarecebidadocartóriode�,IICIICEstado.

U�no'CSL I 6 ret ebano (G)
,

.

.

OK' ACASSlO�o HECIÇ EMARiA ROSEU cARDoso -.Ele. brasiICiJo, aoIteiro,__ natunI de 1.-.pá do Sul, domiciliado e
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Ed.... NO 19.198 c!e-30/1:z119!Q .

.

UßOCS4pIE-ciózasavelha�(G) , ,.OK. SEBASTIÃO� SOARES E� HOJ!ST - Ele,�soIIciro, repnacntantc c:--.1IIIUraI de RioPomba,MM
,
•.

'., -' . ' ."

�.�
... �"·eíáidente..�.·..RI!'uaEnna..

,' .....�.'.'' .... 2$.'.,ÍIiiíIa,'.�.'.·fiIbo*JIJIéViiIIl--.·e'AIice.�FaRinSOlha.... -a..'�.'"" '"Pno�ªIE:-v�rdeitajài - (ß),.,�.':;:!::.�:;:�; ., •. ; ."..:;.;.;,.,',;::.,.::;;;OK '.
....... "-:ária,�'_Jaoapj doSuJ,'� iiRIidenIc.1ua JoinWIe, 1.552, nesta-� .cJc \\'__HOnt e ElziaBRyUno SIE - cinza argento e (G) : .• :.�.:�; _ . .•.O" HanL

"- . .

ElbaWeekend4p IE ,.verde itajli - (G) L ..,.: OK
�cos BACHMANN � E S�-:c:.!t'= _ Ele, lIniiIciIo, lGIIçiro, ..� de

Fiorino 1.O>Pick�t)p-cinZaargento-(G) :.; OK 'la!'Ip6 do Sill, cIcJmiI:ãIo eRIÍÍicriIc nà iua.Fnncisc;oHrúlclib, 161, em Jaràp6-EIqucnIo,.nesta cidide,.fiIho deMIm!a� e

Donci-SfiiiPcn BIIc:hnwm..Ela, ...... aoIIcita, audiar de� .......de 1\IInn"neste� domieiIiIda � RIidenIc RI nIÍTipc)4P 1.6lE -ciDZà'silver-{G) .: OK AI1ÍnirGlllllbct, 220; liIiM:o 7, ...,.201,
Tipo 4p ,1;6 IE �a�l'dark -�(G) :.: � OK nesta cidide, filha de·EVlido AnIn SchocniiIpe Iwnc Schoi:ninaci.

.
. Ed.... NO.19.19l-de3l1l19M .
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Edital N° 19,194 de.3/I/I9M
...

'.
" - _.' :JACKsONAJ.EXANDRE,DASJ.bVk� ROSANGàACAMPREGHEíUEJé.bFasiJeiro,SÓItCirO:�;Ílatural·&-:;�doSul,

,.�e�e .na �� Gc(uIioV.....I.,nesta�fiIhodC;LeoJiÍIIdo PedrodaSilvaeHildadaS�J?1a,bilIsiIcA .

ii� dô'_,.DãI1iràl de làragUá 40· Sul, doniiciliada e residente na AwnidaGetulioVárp, 411, lICitaÇjdade, filha de NcIO Campreshcre "

1uIia cámprcgher.
.

.

Edital NO 19;195 de-4/111994 .

FLÁVIOTEIXElRADOPRADOEWANEMARIAM.URARA. EJe, brasiIciro solteiro, engCI!Itciro eletricista, naturaldeT� Sic)Paulo,
dómiciliado e resideÓtena i1ia Í\ustéqpIdo deMenezes, 93,BoaVistaem loinW1e, nesteEstad9, filhodeBenedictodoPr;ado eFranciicaT�cjra
do Prado. Ela, brasileira, solteira, técnica 'a4mióistratiVa, natural de laraguà do SliI. donii<:iIiada e residente na rua Padre Antonio EChelmayer,
67, em Nercu Ramos, nesta çidade, filha i!e Robet1o MUI'aI'a e Elisabc!tba N.iemet Murara.. "

•• \ ,
. ,.'

, , ... , ,

Eêlit.1 NO 19.j96 d!!,5/1/1994 . "
.

, .

LEONEL VIEIRA DO NASCIMENTO E ROSÁNGELA HORST'· Ele; braSiteiro, !lQlteiro, pintor, natural de Palmá� 'ÍtesI� Esiado,
-dÖmiciliado e resi���� Norte, nesta cidade, filho de BeI1llÍrÕWtcira!lie NaacimClllloIC11ierc�1ta\SiIw NaieiJhonto..ÉIa,

bOsileira, soheira, do .a;.,'"�b;aÍ�F;anciskBeltrão, Paraná, domiciliada·e rçsidenle cm TrêsRios doNone, nesta çidade;'�ae�·Hotst,

e Maria do Carmo Hont.
.

.'
� Edital N° 19.197 de 5/1/1994

.

MARCONE FERREIRA DA Sn.VA E )OELMA CAVALCANTE DA Sn.VA" Ele, brasileiro, sobeiro, servente, na� de Recife,
Pernambuco, dómíciliadoe rcsidl'llte na ruaManoel Lws.da Silva, 48, eritviiaNova, nesta cidade, #ilhódePlll!loFerreiradaSilva eMariaFerreira
da Silva. Ela, brasileira, soheira, au:uliar de escritório, IIl!tural �eC� Pernambuco, .domi.ciliada e residente na rUa Manoel Luis dá Silva,
41, em VilaN� neila cidade, ftQla de José Nilo da Silva e Maria Cavakante da Silva.

Edital N° 19.198 de 5/1/1994
MARCIO JOSÊ PONSTEIN E SENn.DECANAL - Elc, brasileiro, solteiro, conferente, natuta! de�araguá do Sul, do!niciliadc!e residente na
rua 25 de JuIhó, 548, em Vila Nova, nesta cidade, filho de Franciseo Ponstein e Imgard Lcnnert Ponstein. Ela, brasileira, sõheira, comerciâria,
natural de Soo José do Laranjal - Cúnha - Porã, nesteEstado, domiciliada e reSidente na rua Eleonora SalierPradi, 410, em Jaraguâ.EsqumIo,
nesta cidade, filha de Antoninho José Canal e Teresinha Capeleto Canal.

Edital N° 19.199 de 711/1994

RENALDOGÜlHSEBERNARDETEAPARECIDATOREZANl-E1e, brasileiro, solteiro, operário, naturaldelaraguádo Sul, do!niciliado
e residente emEstrada Ilapocusinho, nesta cidade, filho de Reinnmdo GtIths êGata Strlk:kerGOths. �a; brasileira, ioIteira, do lar, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residentc em&Irada Itapocusinho, nesta cidade, fiÍha deArnoldoCoézeDa Tori:zani eMaria dasN_Torczani,

• Editál N° 19.200 de 711/1994
ADlLSONBARBOSAE�NALUZIAPACKER - Ele, brasileiro, soJiciro, opçrário, natural deMOIIte CasJelo, 1ICIIe&tado, doiiúciIiado
e residentona rua l0i0CarlosStein"em laraPá-�uerdo, nesta cidade, filhodóAnisioBadxisa eTerczinhádosSantosB;ubosa. Ela,brasiIeirâ,.
solteira, operária, naturaldeBeneditoNovo, neste Estado, domiciliada e rcsidentenarua JoioCarlos Stein, em laraguá-Esquerdo, nesta cidade,
filha de ,Paulo Packerc Leonor Packer.

Edital N° 19.20I de 711/1994
10SÉDA Sn.VA E IRENEMARTACOll.AÇO. E1c, bnsiIeiro, solteiro, tintureiro, natural de AhoPiquiri,P� do!niciliado e rcsideDte
na ruaVil:torRosenberg, 1.042, emVila Lenzi,.nesta cidade, filho de Raimundo losé da Silva e Geisa Santos da Silva. Ela, brasileita, solteira"
do iar,�tural dePortoUniio, nesteEstado,�iliada e residentena rua ViétorRosenberg, 1.042, emVila Lenzi, lICIta cidade, filhadeNercu
ColIaço c Iiene Marta CoDaço da Silva.

Edital N° .9.�02 de 10/1/1994
MARCOS ANTONIOMADUENHO E ELIANE APARECIDA FLORlANl-EJe, brasileiro, solteiro, op!lfário, natural de Francisco AM:$,:
Páraná, domiciliado e residente na rua Paraíba, em Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Antonio Maduenho e Dolores Pereira Maduenho. Ela,
brasileira, solteira; d9lar, natural deRio Negrinho, neste Estado, domiciliada e residente na ruaParaíba, 52, em Vila Lenzi, nesta cidade, fiJha
de Nivaldo Luiz F10riani e Joanjta GrosskopfFloriani.

.

Edital NO 19.203 de 10/1/1?!)4

JAVEL
Veículos Novos
Modelo - Cor '; Combo Ano

'

.. "

Jaraguã Velculos, Peças
.

Uda.
Rua João Zapella, 0214

e Serviços'

Fone: 71-2111

BG<>'';' íit)dTOl :::lUp �::'iJ!J illili UiW.0...... .1<; v .,ü�"�' • ......_

,Funila'ria
�araguã Ltda.
calhas e illlueeed", so/à,.

Rua FelipeSchmidt 279
Fone 72-0448

Jaraguá do Sul- SC

Tubos Santa Helena Ltda.
Divisiodeeonéieto

.

(tubos eartefatos de.eonereto).
Rua Joinville, 1016 - FOlie 72-JJ01

Divislodeplãstioos (tubos dePVC -eietrodutosllinhaesgoto
tubosdepolietilenolmangueirapreta).

Rua Berllardo D017lbusch, 858 - FOlle 72-3025
EscritórioGeral

Rua Cei. ProcÓpio Gomes, 89 - FOlie 72-0066

CP Classificados

RENATOUJIS TONON E NEUSA KEKES - Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural de Agronômica, neste Estado, domiciliado e

residente na ruaGustavoGumz, 488, emRio Cêrro n, nesla cidade, filho de AnniroTonon eMarcelillaTonon. Ela, brasileira, solteira, operária,
natural de Iretama, Paraná, domiciliada e residente na ruaGustavoGumz, 488, emRio Cêrro n, nesta cidade, filha de Frederico Kekes e Tereza ,

Correia Kekes.

. Edital N° 19.204 de 10/1/1994
MARCIO FIDELIS LEHNERT E'ELIANE PETRY Ele, brasileiro, solteiro, assistente técnico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliadO e

residente na rua Hennann Sçhulz, 170, em Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Fidelis Lehnert ti Lucia Kien�ri Lehnert. Ela, brasileira, solteira,
secretária, natural de Jaraguá do Su� 'domiciliada e reSidente em Três Rios do Norte, nesta cidade, ftllia de Mauro Petl)' e Edite Caltoni Petl)',.

.

Edital N° 19.205 de. 11/1/1994
'

JOSÉ CARLOS VICENTE E EDITE DENISE BERTOLDI· Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Jaraguá do �ul, (Jomiciliado e

residente na rua Serafim Satler, 25, em Barra do RioCêrro, nesta cidade, filho de 10sé Vicente e EI,ira Vicente. Ela, brasileira, solteira, auxiliar
de escritório, natural de Timbó, neste Estado, domiciliada e residente na rua 529, nO 45, em Barra do RiQ Cêrro, nesta cidade, filha de Amo
Bertoldi e Vihna Bertoldi.

-

Edital N° 19.206 de llIl/I994
VILSON AR'FUR BILCK E l\.fARCIA CAPRARO - Ele, brasileiio, solteiro, operário, ·natufal de Luis Alves, neste E�tado, domiciliado e

.

residente na rua Águas Claras, 831, em Dha da Figueira, nesta cidade, filho de Artur Bilck e Pabnira Kammer Bilck. Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua Jímão Leandro, 421, em Vila Lenzi, nesta cidade, ftlha de Luiz Francisco
Capraro e Rosalia Capraro,
E para que'chegue ao conhecimento de todos, mandei passar opresente Edital que será publicado pela imprensa e em Cartório, onde será afL�ado

por 15 (quinze) dias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



EDITAL'

Oficina Mec. Trateres StIL Cecilia Ltda. - Rua Goias, 313 - Nesta;
��, TiclJtröhlííil. de eólltp. Eletronicos Ltda. - Rua 25 de JuIho,�JJ,53 .,Nesta;.,,_.�.� """"" "'''',. =,__ �

Metalúrgica Cidival Uda. - Rua Pe, Alberto Jacob, 153 - Nesta;
.

Casa Nova im�biliar Ci�st Unrorp - Av. Mal. Deõdôro da F., 92 - Nesta;
Efetiva Malhas - Rua Walter MarquKrdt, 818 - Nesta;
Hobby Art�f. de Lazer Udà. - Rua Wunderwald, sInO- - Nesll!;
Jetrenon Aligeu Voigt - Rua Roberto Zinunenn8lUl, sinO - Nesta;
Techtron Ind. de Comp. Eletl'9nicos Uda. - Rua 25 de Jullio, 1046 - Nesta;
Tec:htron Ind. de Comp. Eletronicos Uda. - Rua 25 de Julho, 1046 - Nesta;
Confs. FasCination - Rua Walter Marquardt, 653 -Nesta;
Compusis Sistemas.Dedicados Uda. - Rua Jeronimo C. Ferreira, 68 - Nesta;

:.) Ibniim Mahmud' :Bakr� .Rua Benwdo Donlbusch, 1190 - Nesta;
"

Amilton Fritze (Mercearia Friuke) - Rua Pe. Alberto Sclíneider - Nesta;

BOngiolo Calçádos Conf� Úda. - Rua.Cons. Joii9 Zanétti, 7 - Nesta;
.

FrancisCo Belmiro Laffin - Rua HemilioMaque Júnior, 123'-Guar�;
AGMCom. Prod. Serv. Limpeza Uda. - RuaFelipe Sclunidt, 218 - Nesta;
AltairWàldemar Sllvdra - M:E � A.v:Mal.1>eodoroda Fonseca, 744:<Nesta;

.' AtoßSliQenjamin BarbiN-:to -R�I):geLProcópio G. deOlivi:ira, 2.90 - Nesta�
.

:" J�irio Qúimii:aInd. Ud;;: - Fstt. i�uAÇiI - Km í,o _·CiuaiwJiriiII;
, < '4�ma Com. de Móveis Uda. • ME • Rua,WalterMatquardt, 2820 - Nesta;

Jocemar Lo� de Moraes - Rua Domingos OIivio Brunghago, sinO - Nesta; .

Valmor Pedrini - Rua Ricardo Baher, 77 - Nesta;
Eninsul Com. a l1ec. Ltda. - Rua Pres. Epitáêio Pess08, 607 - Nesta;
Orácio Shopping -Rua Lemo Nlcoluzzi; 265 - Água Verde - Nesta;

MetalúrgicaAmozatti Uda. - Rua 619 s/uo - Lol Jardim Guilliemte - Nesta;
Ótica Santa l..iJZiii Ltda. ._ Rua Felipe Sclunidt, 51 Lj. 7 - Nesta;
'Fechtron Ind. Com. Eletronicos (Ada. - Rua 15 de Jullio, 1lS3- Nesta;
Instaladora Bertoldi Ltda. - Rua GuilhermeWeege, 495 - Nesá!;
Paulista Auto P�as Ltda. - Rua Reinoldo Rau, 86 SI. 3 - Nesta;
AtacadioMJ de Cereajs e Hort. - Rua Bernardo Dornbusch, 892 - Nesta;
Circuito SUl Com. de Malhas Ltda. - Rua Exp. A Carlos Ferreira, 22 - Nesta.
E como os ditos d�edores Mo foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação, faz por intel'lnédio do presente edital, para que os mesmos compareçam neste

Cartório naRuaAtthlJ[Milller, 78,DO'ill:azOdaLei, a funde liquidar o·seudébito, ou então
dar i'azäo porque não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, .

" 'Patritia'Tavares da Cunha Mello Gom�s, Ta!x:liã, eOfieial de Títulos da Comarca de

Jaraguá do Sul, Estado de Sentã Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz sabera todos quanto virem este edital que se acham neste Cartório para Protestos os

Títulos contra:

AnaMaria lnd. e Com. Conr. Ltda. - Rua João Picelli, 166 - Nesta;
AGM Com. Prod. e Servo l.ini�za.Ltda. - Rua Felipe Sclunidt, 218 - Nesta;
Ind. de Estopa Fagundes Ltdá, - Rua 'Rio Alma, sInO - Nesta;
Ind. e Com. de Madeiras 'fironi Ltda. - BR 280 - Nesta;

,

Krenke Brinq. Pedàg4$gicos Ltda. - Rua Carlos Blanck, '271 - Nesta;
Mário Sérgio Reimer - Rua DomingosDemarehi, 372 - Nesta;
Nortemalhas Ind. e Com. de Mâlhas Uda. - Rua Irmãos Villas Boas, 712 - Nesta;
Org;nizaç6es Mohr {Jda. - Rwi CeI. Procópio G. de Oliveira, 1580 - Nes!à;
Oficina �ecânica AHM Uda. - ME.- Rua CeI. Emilio Carlos Jourdan, 140 - Nesta;
Antonio Hodolf - RuàParaiba, 69 - VUa Lenzi - Nesta;
COOL Frutas e Verduras Makiba Uda - R'U8 Angelo Rubini - Nesta;
Celio Com. e Represo Ltda. - Rua Leopoldo Mlmke, 160 - Nesta;
Ciclo Maui Com. Pico Uda. - Rua WalterMarquardt, 131 slho - Nesta;

Compusis ,Sistemas DediGldos Ltda. - Rua Jerónimo C. Ferreira, 68 - �està;
Conf. HN Màlisu Uda. - ME - Rua Theodoro Reeder, 197 - Nesta..
Florestam Ind. Com. Agrop: Uila. - Rua Roberto Simm, 2041 - Nesta;
Ind. Com. Conservas TukyUda. - Rua Albano JOsé Vieira, 77J - Nesta;
Josoé For:tkamp Júnior - Av. Mal. Deodoro, 429 SI 09"'Nesta;
Massaranduba A!lto Peças Uda. - Rua 11 de Novembro, 716 - Nesta;
Presse Pavimentação Uda. - Rod. BR 280 Km 60 slJ.l° - Nesta;
Sandro Luiz Guu - Rua PI!l1IlI, 239 - Schroeder

Techtron Ind. Comp. Eletr. Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 768 -NeSta;
lrlis'RiosCiintec;çõe5 Ilda-. -}WaRoberto Ziem8lUl, 3720 • Nesta;
A'lnaiJri Ros;i - Rua São Frâncisco, 10 - Illia � Figueira - NeSta;
CO)... Ácessor.Modas Alternativa Ltda. =Rua 9 de Março, 724 - Nesta;
Intercontinental Cer. J\rt. Cimento�a. - Rua.Scbroedilr I - Sehroeder;

Me�úr.gicll L. J. Ltila. - ME - Rua Joinv,iHe, 48<tl:- NeSta;
.

José S. Almeida Borges - ME - Rua)osé Emmendorfer, 173 - Nesta;
.JoséMáximo Stephani - Estr. Rio da Luz, 2741. - Nesta;
Joni J�e sChoetrel- Rua Irineu G. -ResidencialAmizede ap 101 • Nesta

ót� Sc:hweider Ltda. - Rua MaL Deodoro da Fonseca, 426 '51 4 - Nesta;
Techt�n Ind. de Comp Eletronicos - Rua 25 de Julho, 1153 - Neslll;
Oficina Mec. Tratores Sta. Cecilia Ltda. - Rua Goias, 313 - Nesta;

etc.

KE I Jaraguá doSulll de janeir-o de 1994.
Patricia Tavares tlo.CunhaMellßGtimes

Tabeliã

. -2 CASAS
Vende-se duas casas, situadas
na rua Francisco de Paula, 10-
-cal de contatp na Casa da

Raspadinha, (EstaçãoFérrovi
ária)

TERRENO
Vendo "terreno Loteamento
Santo Antonio,: Três Rios do
Norte. Fone: 72-1499

TERRENO
Vendo terreno 15 x 30 Ilha da

Figueira. Tratar72-1916. Acei
to cano.

PRECISO

Alugar uma casa, com certa

urgência. Tratar 71-0477

Se o seu negócio
é gerar lucro,

,

entêio venha

IU.çr.r ROS.
c,IQ,sslflcodos do

CORREIO
DO POVO'

72-3363

Assemblé_ia-GeraIOrdinária
EDITAL DE CONVOCAÇ�O

Pelo presente, ficam convocados todos os sócios proprietários
da SOCIEDADE ESPORTIVA JOÃO PESSOA, quites com a

tesouraria, para a ASSEMBLÉIA GERALORDINÁRIA, que
. realizar-se-á em sua sede recreativa, no Bairro João Pessoa, no
próximo dia 23 de janeiro de 1994, às 9:00.horas em primeira

\- convocação, ou às 9:30 horas em segunda convocação com

qualquer número de sócios presentes, para deliberarem sobre
. aSEGUINTEORDEMDODIA:

1) Leitura, discussão e aprovação doRelatório daDiretoria, ,

comprestação de contas do exercíciofindo em 31.11.1993,
com o parecer do Conselho Fiscal;
1) Eleição da Nova Diretoria

3) Eleição do Conselho Fiscal;
4) Outros asssuntos-de interesse da Sociedade.

OBS.: Os interessados em apresentar chapa para a Diretoria,
deverão fazê-lo até 2 horas antes do início da Assembléia.

Jaraguá do Sul(SÇ), 16 de dezembro de 1993.
Amauri da Cunha Jacobi

Presidente

Sindicato dosj'rabalhadóree Rurais

(Ie Jara'guâ do Sul
EorfAL DI5 ·C()NVO�AÇÃO

.Pelo presente Edital, ficam C0!1yocadQs lodos os. associa

dos de SiQdicato <los TrabalhacloI'és Rurais-de Jar'4guá do Sul,
em pleno gozo de seus direitos sociais, ao se reÜpirem em

AssembléiaGeralExtraordinária.noJ)t'ó;�imo dia28 dedezem
bro de 1993, ,â� 8:00 haras da manhã ém pru;neira:OOfivöcação_. ., .�

e caso não h.aja número legal haverá uma segunda convocação
paraumahora depois, istoé, às 9:00horasdomesmo dine local,
com qualquer número de associados presentes, a qual será
realizada, na Sede do SiJ:ldicato, sito.à Rua Leopoldo Augusto
Gerent, nesta cidade, para deliber�.-sob.re.a seguinte ordem do
dia:

.

l" - Discussão e votação da previsão orçamentária para o

exercíciode 1994; _

20 � Distribuição das guias da Contribuição�dQ�ederativa
do exercício de 1994�

30 • Seguro do prédio e seu conteúdo; ",

46 - Assuntos diversos do anteresse da classe.
Jaraguádo Sul, 17 de dezembro de 19'93

Hil}Jerlo Fritke.
Presidente

Estaao de Santa'Catarina-
': 'c�:\ "PfêfeiluraMunicipal.de.Guaramirim

.

LeiII" 1.715/93
Convalida' realização de despes/U. .

VICtor Kleine, Prefeito Municipal de G1I8ramirim. IIQ uso de .uas atribuições
Faz saber. a todos os habitante. deste Municipio que .a Câmara MUIlicipaJ aprovou e ele .anciona a seguinte I,.ei:
Art. 1° • Ficam convalidadas asdespesas realizadas pam a Festa de Confiatenúlllçio !loS Idosos de GUâl'amirim realizada no último dia 30 de Outubro
e promovida, pelOs Casais Encontri.t.. da Comunidade Católica da Sede Urbana desta cidade.
Art. 2" • O valor total dispendido foi. de CR$ 234.648.66 (DuzImtos e trinta e Quatro Mil Seisséntos e Quarenta e Oito Cruzeiros Reais e Sessenta e

Seis centavos) Confonne relação anexa e integrante da presente Lei
Art. 3° • As despesa. decorrente. da execuçio desta Lei correria por conta de '!lotações especificas do orçamenio vigente.
Art. 4" " Esta Lei entm em vigor na data da .ua pubJicaçio. "revogadas as disposiç&s em conlllirio." "

.

.

Guamnirim. SC 23 de Novembro de 1993
.

Victor ·Kleine
Pnfolto Municipal _

Jair Tori1eIiii
.

Secretário de Finanç/U
.Anexo Lei N" 1.715193 de 23/.11193.

'Relação dIIS despesas efolUadas cam a F••ta de Con_fralerflização dos Id�SOl de Guaramldm, realizado em 31110/93.
Credor
..

Valor CR$
iosé Santos Ma�lino , , 15.000.00
G;onfeitaria 'Cantinho Dooo :· iC " , _ : 25.410,00

����:r:���;:�.:�::::::::::::::::::::::.:::::�::�:�:::�:::::::�.:::::::::::::::::::::::::::;:;::::::::::�:::::::::;::::::::::::::��:.::::::.:::;.:::.:.�:.::..�.:.:.:::.::.:.:�.:.:::�::�::�::::::�::::::>==:::::::::::::�:::E
Com. de Bebidas Gonça!ves , ; ,: : , , , .• , ,: , .43.583,24
Papelaria Denio , : ,., : , 4.244,50
Lanchonete Bom I'reço � .. ; _

-

" : , , : , : ! 2.7oo,00
Carlos Joio Treis :.: ,

�•.. ,,, , , .. , , , , 3.130,00
Comércio de Cereais Kazinieski , , .. ::

: , .. , , •... ,.,.�.; , ..,
: :,:, :." , ,.: , � : 12.2oo,00

���...�.�.. �.�::::::.:.:::::'::::.:.:::.::.�:: ..:::�.::.:�.::::::;::::':::::::;:::::::::::::.::::::;:;::::�:�:.;:::�:::::::.:·:::.::::r::�?::::�;�:::·.::::::::;:::::::::::�::: :::;:::::::.�.::;::.::;:.�:.:.::.': ::.::::·.::::·:.::::2;�::::
"

-

.

." ..-o' ,"._...
_

........

• < , .

·2-4 CORREIO' DO POVO - ·Jaraguá do Sul, 1.5 dej.aneiro de 1994
.

t,,·''';�4�'�.':t..:;��...>; ß}·;:::(';'�J!�f '1.* >�«:.',i�;.·�"�\"':�IÁ-':'1\.. ,�';I;( ",,' • .• ·ç·j';.:n (
.. ;,. <"
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Para sua Segurança e Privacidade

- o Bina identifICa o númerodo telefone chamadorantes que a ligaçao seja atendida,
evitando interrupções ou interferências indesejadas na sua intimidade e permitiAdo
maior segurança no manuseio do seu aparelho;

- Identifica a categoria do telefone .chamador: residencial, comercial ou público;
- Em caso de empresas que prestam serviços pelo telefone, o Bina elimina a

chamada de confirmaçao do número, oferecendo segurança e reduzindo o tempo de
ocupaçêo de linhas.

.

-Registra as ligações feitas na ausência, com número, data e horário, permitindo a

rechamada automática ao simples toquede um ·botao de qualquer um dos números da
memória.

Outras Utilidades
- Memoi-iza as últimas 30 chamadas recebidas;
- Memoriza as últimas 30 cbamdas efetuadas;
- Oferece um novo conceito de secretária eletrônica: em vez da mensa-

gem, o Bina registra o número de quem ligou, com data e horário;
- Registra o horário de todas as ligações recebidas, com data e tempo de

conversaçao;
- Registra o horário de todas as ligações efetuadas,

com data e tempo de eonversaçao;
- Acompanhamento, digito a rigito, no display, do nú

mero que está sendo discado, facilitando as chamadas; .

- Possui relógio digital no display, com calendário

completo;

- Se ocorrer algum defeito na linha do seu Telefone,
aparecerá no display do Bina a lndlcaçäo "Defeito",

A vida pública traz compensações das mais variadas.
Porém, existe uma parte minima dos acontecimen

tos que insiste em se insinuar de forma negativa na sua

vida particular, säe as ameaças, as agressões verbaís,

0$ trotes... e a maior parte 'delas féita através do seu

telefone.
Para evitar tais problemas e lhe propcrelonar diversas

outras alternativas para 'uma utüizaçäc mais

inteligente do seu telefone chega ao mercado o

�lNA 87S ·P1US,nasl:la3"geraçêo. �
,.
,
F
l

'"

PARA MAIORES INfORMA�OES, UGUE:
FONETEC - Bols.a de Telefones

. (

{Rua Cei. Proc. Gomes de Oliveira. 285
Fone: (0473) 72-2670/72-3139/72-2833 - Fax: (0473) 72-2679

• ESTÁ DIFíCIL COMPRAR A SUA CASA PRÓPRIA?

• E AQUELA CASA NA PRAIA?

• JÁ PENSOU ONDE VÃO MORAR SEUS FILHOS?

• IMÓVEL É UM EXCELENTE INVESTIMENTO, VOCÊ NÃo ACHA?

A RESPOS
__

MAS voe

VANTAGENS NA HORA DE COMPRAR
Quando for contemplado, você terá à sua älSpOSição

um aédito imediato para a compra do seu imóvel

àvista e, por isso, tem grandes vantagensdenegociação
na hora da compra.

AtÉ &O E 100 MESES PARA PAGAR.
Você pode Pagar em até 50 e 100meses.
O indice de reajuste das parcelas e o INCC

.

(FGV).
� IMbvELQlEva QUISER.
Você tem toIalliberdade para escolher seu imóvel: na

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

disiribuicaminhõe5eônibUsMERCEDE8-BENZ,eprodutos
dasmarcasVALMET,TOYOTA,MARCOPOLO,KRONEe
CASEMA. Ele pertence ao GRUPOVERDI, que também
controla outras 43 empresas em todo o Brasil.

SORtEIOS PELA TV.
A RODOBENS investiu na mais avançada tecnologia,

para dar maior transparência a tudo que faz, além de total
comodidade -ao consorciado, Veja bem: os sorteios você
assiste de sua casa pela REDE BANDEIRANTES OE
TELEVISÃO, _

INFORMAÇÕES À DlSNSIÇÃ�. .

AIravé.s do seu telefone, você pode dar lances e <!bter
informa.çôes sobre sua cota. Basta djscar diretamente para o
computador central. ROOOSENS,.alravés do TELESENS.

�cldb��.
CONsóRcIO DE \W\(:)���

--------------�.-----------------------------------------------------------

..

PARA MAIOR�S INfORMA�OES, liGUE:
ENGE,TEe - IInobiliária

CREC/934-J
Rua Cei. PfOC. Gomes de Oliveira, 285

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

2-5 . CORREIO DQ.RGYQ!'\_Jaraguá 40.Su';,15\�.e,jaDeir9 de rl� .
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. Caça - Pesca - Camping - Náutica - Esportes
Distribuidot dos produtos:

.
.

Rossi - Tramontina Yannes Penalty
Cobra - Umbro

,
.

- Tokio - Tupy .. Kanxa
Boito Grilon - Hobby - Ces

�·:;>SIlJIBr, ·esJMeiais,,'.a;
.e�;,:-�:::Jtj§ta,··· . O.a�

'

-.
'

� .: p:r.z�"?)\�:�:.·,-;;:
'

Av. MaL Deodoro, 583.
:TeIs.; (0473) 72-1389 e ·71-8135.

Taurus - Marinez
eBE

-. í

'8'.": c�jpi, àê'Bombeiros VOfuJ1t.riOS·de Jaragli6�do.-Sfil:'
'·t*>.r'f,pYi"!;JIWaguá 'do Sul �.ESlatiiide Santa, Càta1Ji,,'Il;�;•.

EDITALDECONVOCACÃO ,�

I • DO CON�O DELIBERATIVO
Na' fonna dci�j:íimigtafo único do artigo 20° dos Estatutos

"

broa
"

.

do Conselho 'J)eUbel'lltlvo do Corpo de.Bombeiros Voluntários de J�uá dO'$ul; para .í(Re.mlio
a ser realizada no dia 16.. de fevereiro de 1994, com inicio às 19:30 bOi'QS, Di ,Sede Social da
Corporação, sito na rua Presidente Epitácio Pessoa, nesta éid�e de Jaraguá do Sul· (sc}, com a

seguinte ORDEM 00 ,DIA: � ""
.

.
_

,,:' .

1 � Análise e aprovação ou não das <;ontas do Conselho Admini�tivo- ges1ílo 1993, bem como

o bRIaiiçó geÍal a ser enóertàdo em 31-12-1993. .

_

2 - Eleiçi9 dos membros. do ConSelho de Adminis1ração, gestão 1994.
3 - Eléição dos membros do Conselho Fiscal, gestão 1994..
4·� Outros·.assuntos de inreresseda CorpOração.
11 • DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Na forma da letra "A" do artigo 16° dos Estatutos Sociais, convocamos os sócios do Corpo de
Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul, para a Assembléia Genl' Ordinária, a ser realizada
no dia 16 de fevereiro de 1994, com início Ás 20:00 horas em primeira convocação e às 20:30
horas em segunda e última convocação - letras "a" e "b" de parágrafo Unico do artigo 150 - lI{l. Sede
Social da Corporação, sito na rua Presidente Epitácio Pessoa, nesta cidade de Jaraguá do Sul (SC),
a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

Indicação de pessoas que deverão receber a "Ordem da Machadinha", avaliado sobre duas formas
de concessão de tal mérito - 20 anos de �ço ininterrupto à Corporação elou serViços relevantes
pre.stildos à Corporação.

.

. .'. .

m - MEMBROS DO CORPO ATIVO
. ;·N. fonna do artigo 360 dos Estàf!Jtos SOciais, convocamos a todos os.Membros AtiVos do Corpo.'

de Bombeiros Volui1tiírios de JaJ'IIgu4 do ,Sul, pani a Re1llliio a ser realizada no dia 16.de feVereil'o
de 1994. com inicio às' 21:0Q horas, na Sede Social da COI'p9IlIção, sito à rua Presidente Epitácio
PesSoa, lK,lsta cidade de Jaraguá do Sill (SC), com a seguinte Ordem do Dia:
1 - EleiÇão do Comando Geral; gestio 199411996, com antecipação, tendI} em vista que a gestão
àtual termina em Agosto de 1994.
2 • Outros assuntos de interesse do Corpo Ativo.

.

Jaraguá do Sul (SC), 10 de dezembro de 1993
MaOri Ferraza
. Presidente-

•
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. Ja,agua do 81#1- Esllltio deß.ntll·Catã1jna c.',

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS E SERVIÇOS .NO PERÍO-
DO DE JANEIRO Á DEZEMBRO DE 1.993

.

KILOMETRAGENS RODADAS'EM SINISTROS E TREINAMÉNTOS

Sinistros 2.858.9Km

Treinamentos ; c 416.4Km

Prestaçio de Serviços , .. : :·.� 1.385.3Km

Total Rodados , 4.660.6Km

ATENDIMENTOS

Indús1r'ias., ; : , 16Ud.

Residências _ , : : : 1?Ud.
Fogo em mato ;' : , , : 43Ud.

Fogo em veículos , ; 7Ud�

Auxilio a Polícia : ., 3Ud.

Auxilio a Pessoas 25Ud.

Arrombamentos : 4Ud.

Combate a Insetos : ; . 15Ud.

frçstação de', Sérviços : ., : : .. ; ; 34Ud.

Palestras , :; : 8Ud .

Outros � �� : , :., ., 15Ud:
Vistorias para funcionamento : ; ; ;

,
2.426Ud.

. .

Vistorias pata ha�ite-se , ; ; � 156Ud.

Análisedeprojetos : :
: 235Ud.

Jaraguá do Sul, 29 de dezembro de 1.993

Herminlo Ludoli

Chefe do Centro-de Ativ. Téc. - CAT -

--�------------------------------------------�---------------��
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?}?VOCÊ PODE ANDAR POR AÍ,
,PESQUIS:ANDO� "

OU PODE, IR',:DIRETO 'NO
�:,ZONTA.

Ninguêm faz Olais por Você. "

Materiais de Construção e Utilidades
com os melhores preços VoCê eneonrra no

�N�TA
CONSTRUINDO'COM VOCÊ

..

-"""

____ ,,_.,.__ .""
.."',c .. _.�_..� ..__..

,.=_".�._:
. .,;=-=:::�.__=,.=-., _::�=�.=�=���"
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r'lTY larir......,. ...-..._;..,�_
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o Apenas 4 apartamentos��poéàndar
,

O Vista "':��rãmlca '

O Piscina';
O Playground'

O Churrasqueiras

O 8.&110 de Jogos
;

O 'Salão de Fe.s

O A�na Parab6l1ca

0- Portõ8s Eaetrônlcos
{-, FINANCIAMENTO O Totalmente residencial'

.. .",,,._._.
'-i=fi9IhT-r,���""T'íb�� ��c,-:"' ;; pl ríiU�1JI!lailiirÖj,,*,M��e:::�g�

�����I .

,.,.,- ,:
<).'

l·� us..seuF,,�.,.�' ,�,,,.,:.�c.-��)V�� },rm ��Wt'l'�.',�!Jfte)·
.J...�'� EM:TREGA:. .,.",." ,,�; \.Q..,��leYadore$ ��.Iaragem

� 1.1fI=Fl.',�·""·'· O�:�aquente
Vendas: Construção

e Vendas:

...

�."'"
, ",v,;::�orJ;:"\� ,1

CONITIIUTOIIA • INCOIIPOIIADOIIA

JARAGUÁ.
R. Cei Bernardo Grubba, 246

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

�. __
..:

--, t�� .•. '; I\. f •

. ,

1il.41.:.&Ór.s. .. �
lrnobttrarra

.

r

n;.,,,....

EdifÍcio Isabella ali na proc6pio
Gomes deOliveira

CHAl.É
IMOBILIARIA

osx t\ORflR f UM PRflZtR! R. Rel�oldo Rau, 61
Fone (0473) 71-1500 .

Jaragué do Sul· SC

Loteamento Juventus
Lotes com entra:Ja + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500

RUA REINOLDO RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC
.

APARTAMENTO

Rua Joao Picolll, 473-204,
Edlf Kanne, cf75,OOm'

E N
I

CASA DE MADEIRA

Rua Hr-rmann Sc hutt z V11.l

Lenz: CI 48 OOm' ter 60053m'

TERRENO CI CASA MADEIRA
Rua Emd Burow 284m' casa Ci

114m' terreno c 455m' Prox
Beua RIO

TERRENO
Rua Loteamento Versalhes,
Lote N° 26, com area de

450,OOm'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



rT Barbada: Chácarà com
-

54.500,OOm2, toda plaina,
com água nascente, casa

de rnadeira, situada no mu

nicípio de Schroeder.
,. 'rT 'Min'i,:;Chác-ara:' com
11.000,OOm2 com casa de
madeiracom 120,OQm2, toda
cercada, com lagoa, etc., sito
em Schroeder.
rT Casa de alvenaria (Nova
Brasília) com 130m2 terreno
com 765m2 Rua José
Emmendoerfer.
rT Terreno com 450m2 (18 x
25) João Pessoa
Loteamento São Francisco.
Próx. ao trevodeSchroeder.
=Terrenocom 886m2 (Bair
ro Água Verde) rua 217.
rT Terreno com 420m2 rua
Eleto Stinghen, próximo ao -.

Posto Km 7 - Barra do Rio
Cerro.
rT Casa de madeira com

90m2 - terreno com 450m2 -

rua Argentin� - próximo à
INOS. Reunidas. (Centro)

2-8
"lrT- .._".1i:l'Jar......""...,..._

cP Imobiliária

•

Casa mista cl 9O,00m' na rua Manoel da Costa, Bairro JoioPm.
Casa de alvenaria cl 100,00rn" na rua Santa Catarina 368.
Casa mista na rua Dona Lidia n" 115. C/l00,00m2 cl terreno de 450m2, todo
murado.
Sala comercial cl 163.00m". Na rua Joinville.

Locação
Apartamento na Av. Mal. Deodoro nO 88.

Apartamento térreo na rua Alberto Sc1meider 1187. Na Barra.
Apartamento na rua Fritz Hasse 96. Lateral da Procópio Gomes

Salas comerciais
Sala comercial Mal. Deodoro 141. sala 4.

. Sala comercial Mal. Deodoro 88 .

Sala comercial Av. Getulio Vargas 49.
Sala come�ial na rua. Joio Januário Ayroso. sinO Jara�_Esquerdo.

p---------------.
• ��Ii=' •

: ·ti :
• •
• B Sul •

: I õveis :
I Fon:e���473)" 72-2734 .•
•• •
• Cuu • I• Casa alvenaria cl 175m' narua Pe. Pedro Franken, centro, terreno •.
I com 1.000m'. Preço US$ 90.000 I
• Casa alvenaria cl 267m2, na rua Jorge Czerniewicz, terreno com •
• 3.06Im'. Preço US$130.000 •
.• .�a�Ivenaria cf: Q9w;13 9to,s"s�!a, .�z. B��, despensa, lavan- •dena, garagem, terreno c/45Úmi. VIlaRau. Aceita carro. PreçoUS$
• 15.450 •

'I• Casaalvenariacl I 16m',4qtos, 1 sbite,2salas, 2BWC,copa,coz., •terreno com 777m', lateral Estrada Garibaldi, distante 3,5km da
• Malwee. Preço US$ 14.570 •
• Casa alvenaria c/8Om', 3 qtos, sala, cozo BWC, terreno cl3.000m', •
•

com lagoa distante 1,5km daMalwee. Aceita carro oumoto. Preço • IUS$16.590

• Casaalvenaria c/130m2, 3 qtos, sala, COlo, copa,BWC, lavanderia, •
• garagem, terreno cl 450m', Vila Rau. Aceita carro. Preço US$ •
•

15.450
•Casa alvenaria cl 405m', semi-acabada, localizada no Loteamento I• D' Juliana, Barra Rio Cerro, terreno de esquina cl 475m2. Aceita •

• Kombi ou caminhão Mercedez 608. Preço US$ 32.000 •
•

Casa alvenaria c/150m2, 2 qtos, sala, coz, BWC e mais duas lojas, •rua Walter Marquardt, próximo Lonimar, Preço US$ 40.000 -

I• Negociável.
.

•
• Casa alvenaria c/140m2, 3 qtoS; sala, cozo copa, BWC, garagem, •
•

churrasqueira, rua Felipe Frenzel, centro. Terreno cl372m2• ACeita
•carro. Preço US$ 75.00(L_

.

• Casa alvenaria cl 80m2, I qto, sala, cozo BWC, garagem. BairroSão. I•• �.��o.���:;�á Esquerdo - Rua Arduino Pradi. Preço US$

•• _

Casa alvenaria c/98m2, 3 qtos, sala, cozo copa, lavanderia, despen-
• sa, banheiro, galpãoc/96m2, terrenocom 5.000nt',EstradaGaribaldi, •

I• distante 2,Skm da Malwee, Preço US$ 21.000 •Casamista cl 96m2, 3 qtos, sala, cozo 2 BWC, churrasqueira, terreno
• com 472,SOm2, lateral rua Pe. Aluisio, Barra do Rio Cerro. Preço •
• US$ 16.000 •
'. Prédio cl dois pavimentos cl 196m2, 3 aptos, sendo um com 96m2e. Ios outrós dois com 50ni cada UI11, Barra do Rio Cerro. Preço US$
• 35.000 •
• Casa mista c/ 80m', 3 qtos, sala, coz. BWC, lavanderia, terrenocom •
• 1.000m',ma AfonsoNicoluzzi, Vila Rau. Aceita carro. PreçoUS$. I18.000

• Aluga •
• I (Hum) terreno com 4.000m2 nama BerthaWeege - Barra do Rio •
•

Cerro • Il (Hum) telefone prefixo - "76"

• Praias: • .

• Lotes: em Ubatuba - Itagnaçú e Capri, a partir de US$ 200 do: I
• entrada e o saldo em até 60 meses. •
• •
• •
• Tratarna R. Ângelo Rubin;, 1223 - Sala 9·Sana do Rio Cênu •
I, Fone (0473) 72-2734 Protocolo nO 01089317·6 I
�-----_._-----�-�

CORREIO oo�p_YO.: .Ja_ragu�_d_Q S!ll,_l5_�� janeiro de 1994
.

--�_ .. -

01 apartamento cl 253,OOm2 na rua Joinville.
'Casa de alvenaria c/ terreno de 15 x 30 na rua Barão do Rio Branco.
Terreno rua Max Nicolau Sclunidt C/500,00m'.
Um terreno cl 19.000,oonr na rua Frieda Fritz Krueger sinO.
Terreno próximo ao Posto Mamolla.

Apto cl 160,oonr no EdificioMiner na Mal. Deodoro, todo mobiliado.
Terreno cl 2 salas comerciais e 2 casas de alvenaria na rua BernardoDorbusch.
Terreno c/I casa de alvenaria na rua Bernardo Dorbusch.
Terreno na rua Ana ;liemann de 625,oonr. Próximo ao colégio Alberto Bauer
Terreno de 7.000,oonr na rua J030 Januàrio Ayroso.
Terreno cl área de 441.00m" na rua pastor Lorenz Halm nO 51. Guaramirim.
Um terreno c/ casa de alvenaria rua Frieda FritzKrueger sinO área de 562,00m2•
Um terreno cl 720,oonr, BR 280 com sala comercial.

VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

TERRENOS I
I

,

,

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Terreno em Piçarras âbeira rio cl 4.185m2 (Ancoradouro)
Terreno rua Amazonas cl 1.720m2• PIÓx. Parafusos Ewald
Terreno rua732 cl8.994m2 (LoteamentoLiodoroRodrigues)

I r Terreno em Piçarras beira-mar cl 12.320m2
Termo-rue Joaquim Francisco de Paula, cl2.5oom2• Próx.
Trevo Posto Marcolla ..

Terreno rua 478 (lateral rua Lourenço Kanzler) cl 450m2
Terreno cl 300m2 (15x20) Loteamento Nicoluzzi
Terreno cl 535,80m2 Loteamento Julio Rodrigues Lote nO
89

CASAS
Casadealv., (ern construção), Rua Rudolfo Lessmann, cl
480m2 cl terreno de 900m2
Casa de alv., 60 m2 • Loteamento Liodoro Rodrigues.
Casa de alvenaria cl 235m2 cl terreno de 1.209m2. Rua
Waldomiro Schmidt, If' 222 • (Jaraguá Esquerdo) .

Casa de Alvenaria cl 120m2• Bairro Vila Nova.
Casa de Alvenaria cl 100m2 - Rua Adolfo Ziemm, 284.
PIÓX. Escola Alberto Bauer

APARTAMENTOS
Edifieio Caetano Chiodini cl 147m2 + Garagem
Apto. cl 107,9Sm2, cl dois quartos (lo andar). -

Apto. Edifieio Jaraguá c/70m2 cl 2 qtos., (10 andar).
Apto. Edifício Karine c/116m2 c/ 3 quartos
Apto. Edificio Florença cl1l6m2 2 quartosWandar).
Apto cl 250m2, 3 quartos, uma sulte - Rua Joinville.

Apto Edif. Carvalho cl 160m2
Apto·cl9Sm2Térreo-BlocoA+garagemeChurrasqueira.
Edif. MagiIe

LOTES FINANCIADOS
LoteamentoAna PaulaN
Loteamento São Cristóvão II.
CONDOMÍNIO AZALÉIAS (empreendimento Classe

A)
Loteamento Acapulco na Praia de Piçarras.
Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).

LINDO TERRENO
Arborizado. cl área de 14.700m2, a Skm do Centroc/boa

água, uma casa excelente estado e casa de caseiro.
CHÁCARA

ChácaraemNereu Ramos cl 160.000m2 cl casa e ribeirão.
TERRENO COMERCIAL

Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 3.000m2
Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 1.382m2
Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 950m2

Empreendimentos Imobiliarios Marcatto
_-- -------- -- -- - _._------

Av. Mal. Deodoro. 1179

Compra eVende
�
....

71-1136
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"Toda a obra de arte, mesmo tãopouco merecedora como esta

minha, deve ser uma verificação. Se quisermosprocurar uma
coisa, teremos de levantar as tampas (oupedras, ou nuvens, mas
vápor hipótese que são tampas) que a escondem. Ora, eu creio
que não valeremosmuito como artistas (e, obviamente, como
homem, como gente, comopessoa) se, encontradapor sorte ou
trabalho a coisaprocurada, não continuarmos a levantar o resto

..

das tampas, a arredar as pedras, Cl afastar as nuvens, rodas, até
ao fim. Lembremos que aprimeira coisapode tá sido aliposta
apenaspara nos distrair da segunda. Verificar, simples opinião

minha, é a verdadeira regra do ouro.
"

José Saramago, in Manual de Pintura e Caligrafia, Compa
nhia das Letras.

'.

Procura-se um mecenas

Ja\

Aniversários

z
»

Côro Polifônico Evangélico
de Concepción, Chile
Jaraguâ do Sul- Dia 22 de janeiro, às 20:30 horas, na Igreja

Evangélica Luterana - Centro, a cidade e região estará teeeben
do o Cõro Polifônico Evangélico dê Concepción, Chile, em'
única apresentação.
Fundado em 1948, o Côro é compostopor cantores de �

diversas congregações e denominações evangélicas chilenas.
Possui renome nacional e internacionalmente, é de altíssimo

nível e seu repertório é formadopor músicas cristãs sacras.
A delegação que será recepcionada em Jaraguá do Sul virá

compostapor 46pessoas, devendo aproximadamente 40 fazerem
parte do Côro.

.

Membros do Coral Evangélico Jaraguá, quando de sua

viagem ao Chile, em 1993, ouviram "amostras" do que é o Côro
Polifônico Evangélico de Conscepcíon, mostrando-se entusiàs
mados com as apresentações e contentespor tê-los, na sua
totalidade, apresentando-se aqui entre nôs.':

.

.

Programa imperdívelpara todos e que, sem dúvida alguma,'.
será um dosmarcos musicais neste início de ano.

Após a apresentação de sábado e passeiopor Jaraguá do Sul,
no dia 23, e Côro Polifônico Evangélico de Concepcíon, Chile

.

partepara apresentação na Foz do Iguaçu, PR.
Entrada Franca.

7

Jaraguá do Sul tem várias escolas voltadas para a arte, em suas

múltiplas manifestações. Pelo destaque que a popmusic tem, pela
vida nababesca dos ídolos, muitos querem chegar aqueles postos,
começando por um instrumento musical. Música popular parece
me ser a detentora de maior número de cursos e alunos, na cidade,
pelo mesmo motivo que qualquer guri sai para o terreno baldio
chutando bola - a paixãopelo futebol cresceu assombrosamente em
todas as classes após o fenômeno Pelé.

Já amúsica clássica - queparece-me ser amodalidade commaior

apoio oficial - ma non troppo - e particular está em franco desenvol-
vimento, dando-nos o orgulho de vermos alunos - saídos da cidade A

destacando-se nas pinceladas: amarfanhado, um bilhete arrebi-
_ que, ao procurarem professor para o seu instrumento, principal- qual o lugar da vida humana em tado, a ponta d'uma toalha dobra-
mente o violoncelo, acabam eles próprios tomando-seprofessores. rtista de raras exposi - meio à natureza? .. Na trama do da.

A Camerata e a Orquestra de Cordas da SCAR, juntamente com a ções, Elena Nikítina - moscovita tecido, as cores precisas sugerem Lenacompõeo siIênciodopas-
Casa daMúsicadoCentroEducacional Evangélico, são os grandes recém naturalizada brasileira - relações, tanto quanto os detalhes mo".

.

construtores de nossos músicos de instrumentos clássicos. E não esteve com seus trabalhos em sempre referidos epreferidos pela
são os únicos. 1986, na Itaúgaleria, avo artista: livros e objetos de sua Nafoto,mostradeumtrabalho

As artes cênicas vão capengando: quando a:p11fecem�trabalhos, Hígienópolís, 462. profissão:"J.!m quadro, a palheta; dê 'E'lerià "Nikítma: Para queirrti-
· são dignos de elogios, são prestigiados pelo público, mas a perio- ID I

.' '. .

Gild
tubos de tinta. A perspectivamais ver euriosidade, a marchand

_
e- C:,.v � .e a es�re�u o crítico 1 o .. lta'· � idenei nd ."........ M

. r.:o. I
.

..

dicidade é desanimadora. A SCAR tem dois núcleos, in'taniI'tr Ie' /"
"., ., , .. ,f> "'). di .,,,i)?;:.\.,,,, ....,,-,) ,,,...,r.,,,OC� squeeevi eneia- o mu o',. 'lVßFHíä� osanann -'ea ena-se
Magalhães. está onde o imaginamos? Arte Lascaux - tem trabalhos em

· adulto, aMarisol - através de sua recreativa - temumgrupo de teatro,
.recebemos alguns grupos de fora: porém, tudo é muito espaçado,

"Lena: o Nicho do homem in- Constante, emerge o passado, pastel seco desta grande artista,

muito desincentivado. Que tal a secretariamunicipal desenterrar o
vadido pela natureza. marca nunca esquecida, talvez hoje radicada em SãoPaulo; Con-

Nas telas, a pergunta inversa conquistada: um manuscrito fira.
festival de teatro, cujo desaparecimento foi - e é tão lamentado?

No canto coral, vários grupos atuam no cidade: parece-me ser,

juntamente com o folclore, a expressão quemais amiúdeapresenta
se. Tanto é que, há pouco tempo, podemos contar com a professora
de canto - Nilcéia -, quedesloca-se deJoinville até aCasadaMúsica

·

para aulas semanais. Concorridas. Primeira edição de 1994, hora
E as Artes Plásticas? Em 1993 senti, a cada promoção, a falta de de colocar emdia nossa relação de

.interesse e de incentivo para as programações agendadas. Procurei aniversários, pedindo desculpas
· empresários e poder público e, salvo raras exceções, o não foi a aos queridos aniversariantes pelo
resposta. atraso.

AEscola deArtes Schwanke conseguiu trazer, a duras penas, um Dia 30 de dezembro de 1993,

artista plástico de renome estadual, e outro, internacional. Sem Rossana Subtil recebeu os para-

nenhum apoio financeiro, às expensas dos alunos que pagaram e béns; aluna de Vera Trichés,
Rossana deve iniciar breve sua

com grande prejuízo em espécie para a EAS..
carreira. Vale a pena conhecer

O objetivo não é o lucro, mas também não é a perda. Dentro da
. seu trabalho e técnica;

· nossa filosofia, o empate é vitória. Se bem que, do ponto de vista
Dia 4dejaneiro,MaraRosanamoral, a perda também foi vitória. Só que a perda não nos incentiva Vieira, estudante de Arquitetura

a seguir em frente, deixando, descontentes pessoas como as que
e de pintura, com a professora

participaram dos cursos de Linda Suzana PolI e Rubens Oestroem.
Mármara;

Para aqueles que só acreditam no poder do lucro, vale lembrar Dia 5 de janeiro, Darci
que a arte - em qualquer de suas facetas- também movimenta uru Villaverde, violonista que apre-
mercado. Não é o nosso objetivo fazê-lo - viver em função do sentou-se em 1993, na SeAR,
·

mercado de arte -, visto inclusive que temos outras ocupações. com amplo sucesso;
Aos que detêm o poder político e econômico, peço que pensem Dia 9dejanéiro,VeraTrichés,

Ras diferenças entre arte e artesanato, arte e promoção social, arte professoradepinturaeartistaplás-
'e propaganda, arte e demagogia. tica, que em 1993 comemorou o

. Se derem-se a este trabalho gratuito, obrigado. 10° aniversário de sua Escola,
Obrigado, também, aoCentro Social do SESI, à SCAR, aojornal além de fecharoano com chave de

CORREIO DO POVO, àUNIMED - Seccional Jaraguá do Sul e a ouro com sua exposição de cerâ-

Papelaria GRAFIPEL, quenos auxiliaram nas propostas -Ievadas mica em Bijoux - Kéramos - na

·acaboounão�de"199).
. .

'

�. GaleríadeArtel.ascaux-Joinville.

CORREIO DO.POVO:..; Jaragu� do Sul,.l5.dejaneiro de 1994
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Olá öCINEMAX CULTURA
leitores! É com um imensoprazer que

começamos mais um ano, com pique total!
Ainda em clima de férias, vamos deixando os feste
jos de fim de ano de lado e pensar ne�te ano de

94,que promete muito!!
Nas praias, o movimento pareceu menor que nas

temporadas passadas, epra variar, São Pedro não

colaborou muito com o pessoal que curte um "solzi

nho"! Contratempos àparte, a galera que foi à
praia, nadaperdeu, pois a cidade estava deserta!
O tempo chuvoso não esfriou os ânimos dos veranis

tas, que lotavam os bares e bailes do nosso belo
litoral!

É até 'mesmo dificil de
acreditar, mas no dia 16 deste

mês, fechará a única opção de
cinema da cidade! A empresa

proprietária, alega a falta de
lucro da sala. O que existe na
verdade é um desinteresse nos
dOIS lados: Do público, que /'

não prestigia e freqüenta, e da
direção do cinema, que existe
há 30 anos, sem investimentos

para acompanhar a evolução
normal e a modernidade!

Na lente de Renaldo Junkes (Foto Loss), a modelo Cldudia Alves,
também curtindo suasfériaspelaspraias de Santa Catarina

/

Perde, e muito, a já deca
dente CULTURA desta cida-oDestaques noturnos oAGENDA

E neste final de semana é de, que padece sem cinema,
novamente urna falta de op- sem um centro de esportes e

ção generalizada na cidade. eventos, sem investimento na

Se o tempo ajudar, o melhor faculdade, sem apoio ao tea

mesmo é por o pé na estrada, tro, enfim, sem opções de
e se mandar pra praia! Bye ! lazer!

Na região, merecem desta
que o SurfBar, de Enseada,o
Bar "Canoa Preta" de Barra

Velha, e em Piçarras o "Ran
cho do Rariah", lotados todas
as noites commuita gente bo
nita! Parabéns pela energia!
" � t �"'J r

'"

...

oHollywood Rock
Para os estudantes, o show

deSampavai serdiferente que
no Rio. É que ameia entrada,
permitidapor lei aos estudan
tes, nos 3 dias de shows no

Rio, em SãoPaulo foi "amas
sada" por uma liminar, conce
dida para que o preço do in

gresso seja único.
A UNE, (União Nacional

dos Estudantes), já está em

reunião com os advogados da
promotora do show, para que
o direito da meia entrada seja
exercido. Está na cara que o

prejuízo é grande, com ameia
entrada para estudantes, pois
estes, são sem dúvida, a mai
oriaabsoluta dos expectadores
do evento

Começa hoje em Sabertura da noÚe ficaéUßpa, oHollywOOdRock. A
�esmo sem o grande k:ru��nta dos Titãs, que
detonar" oMorumbi Lo ' �tunes, prometefazer o seu show ee' g�apos, e a vez dePoíson

"Aerosmith" fpp:
m seguIda a legendária ba d. ara Com certe n a

:oIte. No sábado, depois de ;a, o melhor show da
ermudasdo UglyKid Joe li

kank, �em oRock de
e o ex-Led Zep''''''l'

. msegwdatOCaJnL'• Y'" in, Robert PI IVe
nOIte, o som ficamais I

anr. No dOmingo a
Jorge Ben Jor e Whitn

eve, com Fernanda Abreu
. ey Howston. '

Acima, num clik de Beto Abreu, a modelo da CKAT Produções,
MichellePriscila deAlmeida Camacho, 13, curtindo aindaférias
na.praial

.

Você já pensou em comprar o seu carro OK, com o preço bem abaixo da tabela?!

Consulte nossos preços. Você ficará impressionado!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

: AUTONOVO Fone: 71-1574/72-0353 :
• •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
..

• Financiamento • Leasing • Consórcio

CORREIO DO povo· Jaraguá do Sul, 15 de janeiro de 1994
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CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 15 de janeiro de 1994

Média de público foi baixa

eine Jaraguá
apresenta sua
última sessão

34 anosmarcam eine Jaraguá

Jaraguá doSul- Neste domin
go, 16, depois de 35 anos de ativi

dades, o eine Jaraguá abrirá as

suas portas pelaúltima-vez, A bai
xa média de público e a sucessão

de prejuízos, levou a empresa
Hancar Ltda. (que integra o grupo
deempresasdafaniíliaBreithäupt),
a fechar defmitivamente o único

. cinema de Jaraguá do Sul.

Segundo o empresário Roberto
Breithaupt, esta decisão vinha sen
do protelada há quase um ano "e
nos últimos anos a situação ficou
insustentável", disse ele.

Breithaupt apresentou os núme
ros de assistência nos últimos
meses para comprovar as suas afir
mações. "Em outubro a média foi
de 46 pessoas por sessão; em no

vembro ficou em 17: em dezembro

chegoua41 enosprimeiros lOdias
de janeiro 'não ultrapassou a 13

pessoas", .. '

EleafiiIDoutambémqueemno
vembro de 1993, nove sessões ti
veram de ser canceladas momen

tos antes da exibição dos filmes,

por falta de público. "Buscamos
várias vezes contornar a situação
com à apresentação de filmes de

.

qualidade, mas a situação não

melhorou", declarou Roberto. Os
investimentos na reforma e con

servação do prédio, não eram co

bertos pela arrecadação da bilhe
teria. "Só em setembro foram CR$
600 mil, para reparos de extrema

urgência", afirmou o empresário,
Roberto Breithaupt declarou

tambémque não há, até agora, uma
destinação pera as atuais instala

ções do Cine Jaraguá, que está
anexo aos demais empreendimen
tos da família. "Não pensamos em
nada ainda", disse ele. Os equipa-'
mentes do cinema ainda são con

siderados atuais. A tela é uma das
melhores de Santa Catarina e o

projetor .é o mesmo que está em

uso em muitos cinemas do país,
porém não' há mercado para esse

tipo deequipamentõ, i'põi-queexis
tem mais cinemas fechando que
abrindo, portanto não há procu
ra", finalizou Roberto Breithaupt.

O Cine Jaraguá completaria 35
anos de idade no dia 23 de feverei
ro próximo. Tem capacidade para
630 pessoas sentadas num espaço
de cerca de 1.000 metros quadra
dos. Os cinco funcionários do ci
nema deixarão o trabalho, tam
bém, no domingo, mas segundo o

empresárioRobertoBreithaupt, ne
nhum ficará desempregado pelo
fato de que o trabalho no Cine não
é integral e todos tem outras ativi
dades.

Cada filme exibido tem de 50
à 60% da renda destinada para as

produtoras e o custo do transporte
da fita COITe por conta do cinema.
Todas as semanas eram exibidas
seis sessões. Este foi o terceiro
cinema que existiu em Jaraguá do
Sul "e, como em todo o país, vem

sofrendo a concorrência desleal'
de videos clubes e até mesmo da
televisão", declarou Breithaupt.

O fechamento do Cine Jaraguá
éumfato consumado emesmocom
a presençamaior de público nesta

última semana, a decisão será
mantida, "Até por isso nós desti
naremos toda a arrecadaçãopara
a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE) de

Jaraguádo Sul, para que nãopare
ça que estamos querendo fazer

. umapublicidade forçada", afirmou
Breithaupt.

É mais uma opção de cultura

que deixará de existir em Jaraguá
do Sul. Lamentavelmente, a cidade
poderá ser conhecida, em um futu
ro muito breve, como a cidade do

"jatinha'" ou "já tinha ... "

eine Jaraguã
.

FreeWilly (id.). A amizade entre um garoto de 12 anos
e uma baleia, que foi capturada e confinada emum pequeno
tanque de um parque para exibir truques e performances.
Dir. Simon Winger. EUA/93. Com Janson James Richter,
Lori Petty, August Schellenberg. Livre,

9

...'
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Boa safra anima Rizicultores

Massarandubenses

apostam na super

safra de arroz
relativamente baixo em relação

Dr. Edson Carlos
Schutz

Vídeo EndoscopiaDigestiva (estômago e

intestinos)
Ultmssonografia Geral (ecografia)

Gastroenterologia
.

Rua Jorge Czemieuiicz, 84 Fone 72 ...1109

Convênio com Unimed - Banco do Brasil - CEF -

IPESe

Começa a tercetrizaçãooofíxo.urbano
..: ;t,. fi. ''': -- � .... <lO•.." - ".,.

]L <.�:,,-i
•.

Definidos OS novos

horários de coleta

Schroeder terá novo vagonete

A varrição e a coleta de lixo
doméstico de Jaraguá do Sul está
sendo realizada pela empresa
Engepasa de Joinville, desde o

último dia 10, dentro do programa
de terceirização do setor, efetivado
pela administração municipal.
Dentro dos próximos dias a

secretaria de Obras, Viação e

ServiçosUrbanos deve divulgar o
primeiro balanço sobre o novo

sistema, a princípio, já alerta a
,

população sobre as mudanças de
horários da coleta do lixo urbano,
que tem causado alguns
transtornos em determinados

.pontos da cidade.
"Grande parte da população

ainda' 'não se adaptou aos novos

dias e horários deste serviço e isso
chegou aprovocaralgumacúmulo
de lixo em determinados bairros

A Associação des Inventores
de Jaraguá do Sul vai desenvolver
um projeto para a construção de
um novo vagonete para a usina
hidrelétrica do Bracinho, no

município de Schroeder. O novo

equipamentodeverá proporcionar
melhores condições para que o

local seja turisticamente, dentro
do Projeto Integrado de Turismo,
que envolve todos os municípios
da região. .

. Em dezembro, membros da

associação estiveram visitando a

usina e analisando o local para
iniciarem os trabalhos para os

projetos. Adalberto Zanon de

lixo está funcionando da seguinte
forma:

'

No centro, Vila Baependi e

Nova Brasília, a coleta acontece

de segunda à sexta, das 2 � às 5

horas da manhã.

VilaLalau,Centenário, Vieira,
João Pessoa, Santa Luzia,
Czerniewicz, Amizade, TrêsRios
doNorte e Nereu Ramos, a coleta
acontece às segundas, quartas e

sextas-feiras, das 5 às 13 horas.

NobairroÁguaVerde, Estrada
,Nova, Rau, TrêsRios do Sule Tifa
dosMonos a coleta também é nas

segundas, quartas e sextas-feiras,
porém, entre 13 e 21 horas.

Na região da Ilha da Figueira,
Vila Nova, Barra do Rio Molha,
Rio Cêrro, Barra' do Rio Cêrro,
Jaraguá 99 e Rio da Luz, a coleta
funciona às terças, quintas e

sábados, das 5 às 13 horas.

Parque Malwee, Chico de

Paula, Tifa dosMartins, SãoLuiz,
Jaraguá Esquerdo e Vila Lenzi

'

são atendidos também às terças,
quintas e sábados, entre 13 e 21

Brito, Maurício Zanghelini e

Ismário Bauer, todos da

Associação dos Inventores de

Jaraguá do Sul, estiveram em

Schroeder acompanhados do
secretáriodoComércio, Indústria
e Turismo de Jaraguá, Gilmar

Moretti, pelo técnico em turismo,
Loreno Hagedorn e foram

recepcionadospela secretáriamu
nicipal de Educação, Cultura,
Esporte e Turismo de Schroeder,
GiselaRistau.
A idéia é que o novo vagonete

da usina tenha capacidade para
transportar 25 pessoas por vez e,

possa ainda, ser utilizada para

horas.
A coleta do lixo hospitalar

segundo informa o secretário
Afonso Piazzera, também está
terceirizada, .mas continua
obedecendo os mesmos critérios e
horários anteriores. Ao todo,
informou, a coleta é feita em 112
locais cadastrados - consultórios

odontológicos, clínicas médicas>
hospitais, etc. - de acordo com o

volume de lixo produzido nos

mesmos

Depois de controlar o ataque
da Brusone no início da cultura, aos anos anteriores.
os produtores de arroz de Atualmente, a produtividade da cidade", comenta o secretário,
Massarandubadevemcolheruma está em torno de H)O sacas por

Afonso Piaz�era Neto. Ele alerta

de suasmelhoressafrasdosúltimos hectareejáfoi colhidapoucomais a população d?�bain:os e centro

anos, segundo prevê o presidente de 12% da safra no município. quantoaoshoranosediasdecoleta
da Cooperativa

-

Agrícola Mista Até o final do mês, prevê o
. de forma que '8' 'questãö seja
contornada.

'

,

, Juriti (Cooperjuriti), Irineir presidente da Ceoperjuriti, a

Manke. Ele salienta que 'ã1ém:3ê'" ''''cól'l1êita deve chegar aos 40%. As(_) J> -II,DWl (Jemq;..ju:nc;ona - _",'
,

apresentarumaboaprodütívidade, áreas que já estão limpas estão
' O' novo 'sistema de coleta de

a safra deste ano deve se destacas, recebendo o replantio e, ao final

pela qualidade do arroz, bastante do ciclo, Massaranduba deve Usina do Bracinho
superior se comparada com anos colher pelo menos 1,2 milhão de
anteriores. Além disso, comenta sacas, contra urnaprevisão inicial
Manke, os produtores estão de no máximo 1,1 milhão.
otimistas com relação aos preços "Deveremos ter realmente uma

que o arroz deve alcançar neste excelente safra este ano", aposta
ano, já o estoque, nacional está lrineu Manke.

Por outro lado, a varrição do
lixo nas ruas da cidade passa a ser
executada da seguinte forma: Nas
ruas mais movimentadas dos
bairros, acontecerá duas vezes

por semana.. nos bairros, duas
vezes por mês e, no centro da
cidade, a varrição é diária.

Por enquanto, informa o

secretário, a destinação de todo o

lixo urbano, continua sendo o

lixão, na Vila Lenzt. Aprefeitura
pretende, ainda este ano, definir
um local afastado da área urbana

-paraconstruirumaterro sanitário.

transporte de cargas e

equipamentos durante a semana

pela Celesc. O vagonete faz uma
subida com pouco mais de 350

metros, até o ponto mais alto da

usina, numa área bastante ampla,
com reserva florestal e lago.

As obras necessárias relativas
à infraestrutura para viabilizar o
turismo receptivo e social no local
serão fornecidas pela Prefeitura

-

Municipal de ',Schroeder,
enquanto que o vagonete
deverá ser financiado pela
iniciativa privada, segundo prevê
o projeto integrado de turismo da

região.

TRANSPORTE
COM CARINHOViação Canarinho Ltda.
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[ ésp()itlvas
Picolé/ora

Deu a lógica. Picolé deixa o Juventus depois de um ano de

trabalho. O clube não tem dinherio no caixa e considerou alto o

valorpara renovação de contrato. Agora a diretoria busca urgente
até o dia 30 deste mês, setejogadores e outro técnico.Mas nãofalta
dinheiro!?

Figueirense
O time. da capital não perdeu tempo. Soube que Picolé estava

desempregado, e imediatamente acertou contrato para até o final
da temporada. Esegundo Pico/é, o Figueira conta com 15jogado
respróprios, sendo assim um dosplantéis mais regularespara este

.campeonato.
Renovações

OJuventus busca ainda nestefinal de semana com as diretorias

do Taubaté e Baurú, ambos de São Paulo, para a renovação do

contrato de Si/vinho eAmaury respectivamente. Ney eAntunes que
são donos de seus passes também devem !dertar.

Deixaram o clube
Meio time deixou o JoãoMarcatto nesta virada de ano. Luizinho

pegou carona com Picolé e atuará no Figueirense. Biro-Biro
jogará pelo Blumenau, Ary disputaráo campeonato mexicano,
Márcio Ventura e Fernando foram dispensadas e, Gilvan foi em
prestadopara oMarciltoDias. Até o dia 17, maisjogadores devem
sair.

--Rápidas----------------------�-------

* O árbitro catarinense Dalmo Bozzano e o auxiliar

Renildo Nunes foram inscritos no quadro de arbitragem
da FIFA. Dalmo declarou para a imprensa que este

reconhecimento éfruto do trabalho que ele vem realizan-.
do desde que começou a apitar jogos amadores.

!�., .•••• p .: ,.õ.- '�"''''''';hió� .'I-,,�F ••.• '�.. . •• t. .J., : ......_ _�j._; • .._ .i L.< .

* O time dejuf'iores do Crleiãm«, que representou
o estado de Santa Catarina na Copa São Paulo,fez
fiasco. No primeiro jogo perdeu de 1 x O para o

Palmeiras. No segundo e decisivo jogo contra o

Caxlas perdeu por 2 xl, tirando as ckances de

classificação para a próxima fase. E quem poderia
estar lá era o nosso "Moleqllillho Travesso".

* O ex-técnico da Ponte Preta de Campinas, Afrânio
Riul., assumiu dia 10 o comando do Cortnthians .. Ele
assinou contrato com o "timão'tué 1995 e, pretende levar
o clube a conquista do campeonato Paulista.

* Quem começou bem o aliofoi nossa seleção ·de vôlei
felllillillo. COllquistou o campeonato quefoi reaUzado na
Alemanha.vencendo "afiliai a campeã dos Jogos 011111-

picos, Rússia, por "m massacrante 3 sets O.

* Depois de 40 anos, surge novamente um técnico

europeu comandando um timepaulista. DusanDraskovic,
que no ano passado estava no comando da seleção
equatoriana, será nesta temporada o técnico do

Bragantino. "Nabi Abi Chedid me ofereceu a metada do

que eu iria ganhar nos times da europa, mas dirigir um
clube brasilero é sonho de quaquer treinador", declarou
ele, em uma entrevista dada ao Estado de São Paulo, dia
12.

I Beta Mendes poderá dirigir o "tricolor"

Juventus procura

jogadores e técnico

Picolé irá dirigir o Figueirense

JaraguádoSul-"JoséRicardo
Picolé não é mais o técnico do
Juventus". Estia foi a declaração
do vice-presidente de futebol,
Alcir Pradi. Segundo ele a quantia
pedida por Picolé para renovar o

contrato foimuito alta, e o caixa do
Juventusestá baixo.Agorao' 'Mo-

. leque Travesso" busca novo trei
nador e mais sete jogadores para
formar seu plantel que irá disputar
o campeonato Catarinense apartir
do dia 20 de fevereiro.

AdiretoriadoGEJ fezurna lista
de vários treinadores e, três são os

prováveis. Adilson Fernandes, ex
Joinville,Bira que treinou no ano

passado urna equipe do Paraná e

Beto Mendes que dirigiu o Glória

de Vacaria (RS). Este último está competição.
mais próximo do acerto final. Se- "Neste ano virá a recompensa
gundo Alcir Pradi, a diretoria tem para alguns .jogadores, especial
como segunda opção Abel Souza mente aqueles que se destacaram

que na, temporada passada era no ano passado", afirmou Pradi.
supervisor técnico e comandou a Jogadores como Alcir que na tem

equipe em alguns jogos na ausên- porada de 93 jogou como titular a
cia de Picolé. "Se houver algum maior parte das partidas, terá seu

tipo de complicação para contra- . lugar garantido no time profissio-
.

tar, deveremos ficar com o prata nal. Reinato, ponteiro também terá
da casa, Abel Souza, que mostrou oportunidade pois já atuou nos

capacidade na temporada de 93", profissionais. omesmo acontecen-
finalizouPradi, do com.Josué, Ronaldo, Charles e

Juniores sobem Fábio que também foram aprovei-
O Juventus conta hoje com um tados pelo treinador Picolé no ano

time bastante regular no juniores, passado. A surpresa serão os jo
que chegou a final do campeonato gadores Jair, zagueiro e Cristiano
estadual contra o Criciúma em 93. goleiro que poderão atuar como
ficando em segundo lugar na profissionais.

JaraguádoSul-Picoléantesde,
assumir o time do Juventus no

início, ,del'.19..9J,�t�mandava o. A
•

Coritiba Futebol Clube. Eletrouxe
até agora o único titulo para o

Juventus desde a sua subida da

segunda divisão. Foi o Torneio
IntegraçãolNorte, vencendo na

final ao Joinville Esporte Clube
dentro do Emestão.

Picolé fez urn trabalho sério
frente aequipe doGEJ,mas segun
do ele, o clube está atravessando
urn momento delicado e não teria

condições de renovar seu contra

to. "Como profissional preciso
buscar sempreomelhorparamime

.

minhafamilia", afirmou Picolé.
Nesta temporada, o ex-treina

dor juventino treinará o

Figueirense. Logo de cara a direto
riapediu aPicolé a quemcontratar,
Catani do Marcílio Dias ou

Luizinho do Juventus, para formar
o grupo que disputará o

Catarinense deste ano. Pícolé op
tou por Luizinho por já ter conhe
cimento de seu futebol épor ser um

jogador disciplinar.
Outrosjogadores jádeixaram o

João Marcatto, como o ponteiro
esquerdo Gilvan que foi empresta
do pata oMarcílioDias até o final
do ano por US$ 10mil. O ponteiro
direito Ricardo também estava no

* O timedo coração do reiPeléalldamau das" botas". .

plano da diretoria marcilista que
. O Santos de tantas glórias 110 passado, vive koje uma

pretendia contratá-lo por emprés-
crise que somente o mais fiél torcedor, Pelé, poderia timo até o final do ano. "Oferece-
ajudar. A empresa de Pelé contribuiu muito para a ramUS$15milporele,masépreci-
contratação de Pepe, treinador, e Paulinho Kobayaslti so muito dinheiro para levá-lo da-
atacante. qui",afirmouAlcirPradi.Ocontra-
CORREIO DO POVO � Jaraguá do Sill, 15 de janeiro de 1994

.
,

ArquIVO CP

Gilvanfoi emprestado para o Marcl1io Dias até ofinal do ano

to domeio campoBiro venceu;mas
a diretorianão quis renovare, como
o passe pertence a ele próprio,
atuará esta temporada pelo
BlumenauE.C.

A diretoria pretende para este

ano a contratação de Silvinho que

pertenceao Taubaté (SP);Amaury
doBauru (SP); NeyeAntunes que
são donos de seus passes deve

rão ficar no GEJ.
Segundo Alcir Pradi haverá

mais mudanças, -principalmente
neste final de semana.
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UdoLeal

Temgente.festando com o cheque do Jalson
O Jaison Nereu ,Tomazelli resolveu tirar umas férias de

começo de ano, dando um girinho pela praia de Piçarras, que
estava assim de mulher.
Em dado momento, depois de desfilar pelas principais ruas

mostrando seu "Tempra", resolveu dar W11 descanso no carrão,
parãtomar U1l1éÍ "loiraça" bem geladinha. Mas aí, tinha gente de
olho. Arrombaram seu veículo e dali levaram todos os seus

documentos pessoais e mais Ulll recheado talonário de cheques,
da agência-do Itaú.
Ainda bem que não levaram o carro também !
Macaco botou a mão na banana

A Fernanda Madalena Delatorre registrou queixa em virtUde'
do arrombamento e roubo de seu estabelecimento, o "Bananas
Lanches". O fato aconteceu na última segunda-feira e os larápios
levaram do "Bananas", 40 mil reais em dinheiro real, mais Ulll

cheque de 20 mil, uma calculadora Casio com bubina, um

aparelho de som Sanyo 2 em 1, um órgão eletrônico e, outros

piparotes. Bananas, não Ievaram.nenhuma, comeram ali mesmo.

Limparam a bolsa da Janda
A JandiraWackerhagén, da Barra doRioCerro, teve sua bolsa

. roubada, mas o fato não ocorreu aqui e sim, em ,Balneário ,

'; Camboriú: Com a bolsa da' Janda, levaram todos os seus

documentos pessoais, talonário de cheques do BESC, uma.

máquina fotográfica Kodak, um relógioOrient ealgumas roupas. '

Pois é, Jandiral P'ra andar-lá pela Beaeh Camboriú, em-plena
temporada, precisa dobrar os cuidados. Ali os amigos do alheio
andam em bandos, aproveitando-se da simplicidade e boa fé de
tanta gente boa como você.

Abre oolhQ,'meri'iiííl'
Eàdl a educação ..

,h ,

. Dona Terezinha Maria de Soüza registrou queixa. da Justa,
porque não suportamais as ofensas e ameaçasaoOrlandoBaade, .

W11 áprontador contumaz, J'

E o Orlando, além de sem-vergonha, é também muito covar

de; pois faz ameaças à pobre senhora e seus filhos, exatamente
, quando o marido dela está trabalhando, fora de casa.

Dona Terezinha diz que esta não foi a primeira vez que ele faz
isto. Até já esteve preso pelomesmomotivo, mas, o cara é burro
e não sabe entender a lição. O negócio é botar o Orlando em cana

porumperíodo bem grande, para que ele tenha tempo emmeditar
bastante sobre suas burrices.

....... --:-
....

Agora você já não precisa perder vários anos numa
sala de auía para falar inQles. '

Na Wizard Teens voce fala inglês desde seu

primeiro dia de aula..

SAIA DO TRADICIONAL
VENHA PARA AWIZARD

!R!
• Método moderno e arrojado como você.
• Turmas reduzidas
amolente descontraldo e positivo.

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

International" na Califórnia.

'WIZARD

JIII Rua Pree. Epitflclo P•••oe, '820
Fone 72-3407·

A má con_servação da SC - 474 prl!ju"dica transporte

Caminhões fecham estrada em Massaranduba
,

Agricultores exigem
,

,

.solução imediata

Polícia investiga caso de suicidio
. -

-

'.

Massaranduba-Umadasprin- feito daqui não quis aceitar ale

cipais estr���� 4.g'�uf!iCípio, sc--�, gando que os CatTOS estavam' em
474,quedáacesso a 13K-IOI e;-que má conservação;', declarou ele.
os agricultores usam para escoar a
safra de arroz e banana, foi interdi- Dadosmostramquemuitosagri-
tada dia 13 por vários caminhões cultoresjásofreramfinanceiramen
e alguns ônibus. te pelo péssimo estado da estrada

e, as empresas que fazem linha no
Segundo o coordenador da

localjátiveramprejuizos.Exemploparalisação, Realdino Moser, des- foi e que aconteceu com a empresa-de o mês de agosto está sendo Massarandubatur. De acordo com
mantido" contato com o prefeito João Dalçóquio, motorista da em
Odenir Deretti, mas nenhuma res-

presa, só nomês de dezembro últi-
posta: foi obtida até agora e, por mó, até o dia 22, o ônibus que ele
este motivo, foi fechada a estrada. dirigi quebrou três vezes na qual,Realdino Moser agradece a

nove molas também quebraram,
prefeitura municipal de São João tendo um gasto para empresa de
do Itaperiú, através de seu prefeito aproxinladamenteCR$120,OOO,OO.José Acácio, que emprestou, no
mês de agosto, duas patrolas para O.ex-presidente da-Câmara de
amenizar o problema: "O Departa- "vereadores de Massaranduba,
mento de Estradas e Rodagem DonatoPetri, admite que apesar de
(DER) quis ceder um cáminhão ser urna rodovia estadual, e de

caçamba e uma patrola, mas o pre- suma importância para muitos

Menor morre

Jaraguá doSul-O delegado de
Polícia' de Jaraguá do Sul, Odilon
Claudino des Santos, responsável
pelo.casoElizabethArI acredita que
a: menor tenha cometido suicídio.

chos, pois quando-encontrados pela
PM estavam arnbos deflagrados,
sendo que um estava no cano da
arma e outro na cabeceira da cama.

Beth como era conhecida estava

amasiada «om o jovem Sean
Tomando por base este aconte-

Marino Leezi,'21 anos, filho do ex
vereadorMariaol.enzí. Seu amásio

cimento, a polícia levanta outra hi

pótese, a de assassinato.
foiquem a socorreu' levando parao" ..

hospital, mas Beth já chegou sem E dentro de poucosdias preten-
O mistério se velta aos cartu- vida. de ouvi-lo.

,

.�
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Isto se aa pela p�vl que a

polícia tem emmãos, uma espingar
da calibre 32, que estava carregada

, com dois cartuchos.

munícipes, a prefeitura deveria to
mar providências imediatas, por- "

, que a saper safra está chegando-e ,

inúmeros _ caminhões trafegam
"

todo dia carregando o produto.
Petri também: já entrou em con

tato com o secretário do Transpor
te, Paulo Gouveia, na reunião em
São João do Itaperiú. "O secretário
também prometeu melhorias, mas
estamos esperando até hoje. Sen- .

do assim <1luemmais sai prejudica-
'

do é o agricultor, que poderá ter

grandes prejuizos", finalizou ele.
Os bananicultores também .es

tão bastante revoltados diante
desta situação. Na safra, 10 a 12
caminhões trafegam pol' dia nesta

estrada.
Caminhoneiros eteda accomli�

nidade esperam em brevêque este

problema possa ser solucionado

para a super safra.

De acordo com o'delegado
Odilon, o "momento é importuno"
para ouvirLenzi, que não se encon
tra na cidade e.ninguém sabe Qnde
encontrá-lo. ..'

.•
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