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almoço

Paralelo I

Compra (26,.Q1) CR$405,00
Venda (2610 1) CRS414,OO
Comercial

Cempm(26.()1 ) CRS427,710
Venoo(26.()}j. CR$427,nO

,

Turismo

Compra(26,.Q 1 ) Cr$40S,OO

Venda(2�1) Cr$406,00
TR

24/128 24,.Q 1 38,OSO/c,
27/12827,.Q I .........•........43,89%
PoÍlJ)ança . ,\

Ípdieep/26101 .42,2175%
Sa/ärlo m/n/mo

, JuIho Cr$4.639.800,09
Agosto CR$5.534,OO

Setembro CRS9.606,00

OUtubro CRSI2.024,00
Novembro CRS15.021,00

Dezembro.. : CRS18.759,00

Janeir0/94 CRS32.882,00
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Ex-secretário trábalhou o pri�i;��anoda áttial admini�traç;i ��'"
Campos explica oporque desuasai:

�.�.�

Em fevereiro osmembros da .

executiva do PTa de Jaraguá
do Sul, tendo a frente o ex

secretário geral da prefeitura
municipal, José Benedito de

Campos, se reúnem para dis- presidência do partido, Cam-'
cutir e definira linha de atua- pos admite que terámais tempo
ção do ,panid6 com relação à disponível paraçolaborar, dis
administração. ." cutirecriticar, construtivamen-

Ago� dirigindo apenas a, te, no sentido de ajudar para
,-o •

'Folclore
., � .,�.

. Llg�:fresgatai"""-
�:a,_'êúfturà ru('"
origem alemã

Verão

Piscinas tomam
melhoropção de.

'

lazer nesta época
Entre os meses de.dezembro

ejaneiro, as praiassãoo ;'point"
da juventude. Agora as pisci
nas dos clubes passam a Ser a

grande "onda" do momento.

Sempre cheias.: adolescentes
aproveitam o' restante de suas

férias passando o dia inteiro a

beira das piscinas. Página 7.

.Jaraguá do Sul ganha liga
folclórica dos grupos do Vale
do ltapocú. O objetivo princi

., pai da liga, segundo Carlos
Hoffmannumdoscoordenadó-.
res, é a integração dos grupos
-de culturas diferentes. Jaraguá
conta com 10 grupos.

Página 5.

NACIONAL
o Banco que está a seu lado

FONE (0473)76-3200

FAX (0473) 76-0304
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Esquinas famosas
de Jaraguá (21)

Pelanímiagentilezada sra. Dca
Raude Mio, podemosapresentar
mais uma esquina famosa de

Jaraguá doSul,
Ela é a esquina da rua 2,

nominada de Marechal Deodoro
daFonseca, por forçadodecreton°
13,de 14-11-1939,doprefeitoten.
LeônidasCabralHerbster,quedava
novas denominações a diversas
ruasda cidade(CP,ed. 3.809,p.2,
9- 11- 1993), tirando do antigo
nomedeEstradaBlumenauonome
deAbdonBaptista, baiano de Sal
vador,médico fonnadopelaFacul-

. dadedeMedicinadaBahiaegenro
docoronel José.Antonio deOlivei

ra, deputado às Assembléias.

LegislativasProvincialde25'e27"
legislatura (1884-1885) e (1888-
1889),Pres. daCâmaraMunicipal
de S. Francisco, 10 Secretário da

Assembléia (1884),Presidente da

Assembléia (1888-1889), Vice
Presidente da Província de Sta.

Catarina, exercendo aPresidência
(26- 6 a 19-7- 1889). Com a Pro-_
clamação daRepública aderiu ao

novo regime, mas

incompatibilizou-se com o Parti
doRepublicanoCatarinense e foi o
fimdador da "UniãoFederalista",
depois transfonnada em partido
Federalista, deputado à Assern

bléiaConstituinte eLegislativa Es
tadual (1892-1894), foi Superin
tendenteMunicipal de Joinville e

asila-senaArgentina com a repres
são, face àRevolução Federalista
(1894 ), deputado estadual, depu
tado federal eSenadordaRepúbli
ca(1912-1914), para completara
mandatodeLauroSeverianoMiUler
e foi novamente Superintendente
Municipal de Joinville (1915-
1921) e deputado federal (1918-
1920),falecendo, emJoinville,em
15- 3- 1992. De importante conse-
guiu para Jaraguá, no tempo do

IntendenteflenriquePiazera, uma
pontemetálica, que recebeu o seu
nome e foi inaugurada em 1913

sobre o rio Itapocu. (Dicionário
Político Catarinense, do Prof.
WalterPiazza, p. 74 e 2° Livro de
Jaraguá,deEmiliodaSilva,p.218).
A rua 20, hoje nominada de Do

mingoskodriguesdaNova, naque
laépocanãopassavadeumprojeto

decaminho,emdireção aoCemité
rioMunicipal.Corriaoanode 1937
e omovimento integralista ganhava
muitosadeptose, porcausadeuma
publicaçãoemseujomal"Jaraguá",
o seu diretor Ricardo Gruenwaldt
era friamente assassinado em sua

farmácia(semanárioJaraguá,ed, 173,
p. 1,20- 8- 1937) na manhã de 6"

feira,13deagosto,peloSgto.Eucário
de Almeida, Delegado de Polícia.
ComoPresidente daCâmaraMuni

cipal, seu corrolegionárioeprefeito
municipal de Jaraguá - Leopoldo
AugustoGerent - submetiaàapreci
ação dos vereadores um projeto de
lei.queelesencionou.soborr'Sô.em
6- 9- 37, com um artigo: "Fica o sr.

Prefeito Municipal deste Municí

pioaabriraruaprojetada,aoladoda
casacomercialdo sr.ReinoldoRau,
nesta vila, denominando-a "Rua

RicardoGruenwaldt",quepor su
cessivosacontecimentosnão saiudo

papel (CP, ed. 901, p. 2,25- 9- 37).
Sobre o proprietário Reinaldo

Rau, reminiscências já comentou

em "Micro-história da Rua do Im
perador", "CP", ed. 3.709, p. 2.3-
10- 92 e Esquinas Famosas de

Jaraguá(II), "CP",ed. 3.803,p,2,
26-10- 93.

ReinaldoRau comunicava seu

estabelecimento na Rua Abdon
'Batista (atualMal. Deodoro) e ofe
recia seu grande estoque de Nâtal
(CP, ed. 548, p. 4, 30-11-1929).

Rau, anteriormente, requeria li
.

cença paraconstruirumengenho de
arroz, aquele que se vê na foto

objetodecomentário(CP,ed.481/
I 928)ecomunicavaqueseestabe
lecia com engenhodearroz (CP, ed.
506/1929).

Num artigo Um Industrial
ComoPoucoselogiava-sekeínoldo.
Rau a sua mudança para Abdon

Baptista, em 1927, sua participa
ção nas Ind. Reunidas S/A., do sr.
RodolfoHufenuessler(CP,cd. 979,
p.5, 10- 5- 1939).

OssóciosdaEngenhoRauLtda.,
srs. He�bert ScllÍnzei e Alberto

Roesler, resolviam homenagear o
seu escritório da firma (CP, ed.
1.159, de 30- 1- 1943). Hoje é o

supermercado "Vitória" e lojaHM.

Fritz "011 J.araguá -1/94.
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Almportãncia damarketing
porPaulo Tavernard

:11' ,�_'. t1stronau!�..Neil,{Írl,11Strong
J"Esto'ú inteiramente a serviço do meu Deus"

Aprender marketing é relativa
mente fácil. Bastam alguns meses

para se conhecer o assunto, po
rém, é necessário quase uma vida
toda para entender e praticar efeti
vamente todas as suas possibili
dades táticas e estratégias na arte

de conquistar e manter clientes.

Marketing não é uma ciência

pura que se aprende estudando .

pragmaticamente. É preciso práti
ca emuita experiência. Embora te
nha uma metodologia rigida a ser

seguida, é uma opinião de ciência
e arte que envolve raciocínio estra

tégico, criatividade e feeling de
mercado. Conhecer e saber prever
o comportamento humano do con
sumidor são pontos de vital impor
tância para o especialista em

marketingexecutarseuserviçocom
sucesso.

Quem trabalha na área nunca

pode se considerar um conhece
dor terminal, mas alguém em pro
cesso permanente de aprendizado
para aguçar � busca de informa

ções e alargar a visão operacional
para compreenderosmovimentos,
as mudanças'e sobretudo as rea

ções domercado e do segmento de
atuação da empresa.

No artigo intitulado "Lua-Mis
são Cumprida" publicado pelo
jornal CORREIO DO POVO em

1969, elogiávamos o feito extra

ordinário da astronautica norte

americana por ter enviado à Lua
com pleno êxito os três astronau
tasNeilArmstrong,EdwinAldrin
eMichael Collins esteúltimo que
ficou em órbita tripulando a nave
Cap. Apollo-lI, enquanto os seus

dois colegas usando o módulo lu
nar desciam na Lua ali permane
cendo três.horas e deonde trouxe
ram amostras de pedra, terra, ro
chas; pó, etc.

Em outro artigo de título "As
grandezas do Cosmos", que foi
seqüência do Lua-Missão Cum

prida, falávamos que os astronau
tasEdwinAldrineNeilAnnstrong
tão logo regressaram da Lua pas-

Sua utilidade na empresa é vital

para o sucesso de venda dos pro
dutos pela organização, Lógico que
não é a solução de todos os proble
mas, porque sem qualidade, o

marketing não tem sustentação e

perde todo o glamour e a motiva

ção por parte do consumidor.

Marketing não é exatamente

tudo na vida de uma empresa. Mas,
se praticado profissionalmente e

com a devida consciência por par
te dos envolvidos na operação,
acaba produzindo resultados sur- .

. preendentes e colaborando para
que a empresa inteira seja mais
eficiente, isso porque os recursos

que oxigenam as empresas encon
tram-se no mercado e na aprova
çãodos consumidores, de fora para
dentro, daí a importância de se

voltár para o mercado. .

Eis alguns pontos positivos que
o processo demarketing inspira às

empresas.
• Descobrirnovos clientes para

os mesmos produtos;
• Desenvolver novos produ

tos para clientes atuais;
• Novos produtos para novos

clientes; criando novas oportuni
dades de mercado e diversificação

José Castilho Pinto

saram a demonstrar graves altera

ções comportamentais chegando
até ao misticismo. Dessa atitude
anormal conclui-se que os dois
astronautas estavam bem prepa
rados quanto ao comando da nave
lunar e outros aspectos técnicos,
mas despreparados psicologica
mentepara presenciarem as gran -

.

dezas do cosmos onde entre ou

tras coisas as distâncias sãomedi
das usando-se a VA (Unidade
Astronômica) valendo cada VA
148 milhões de quilômetros. E
outroexemplo das imensidõesdos
espaços cósmicos e suas distânci
as nos vem da descoberta recente
de três galáxias que estão distan
tes da Terra a "bagatela" de 17
bilhões de anos-luz, e como um

ano-luztem "apenasnovetrilhões
e quinhentos bilhões de quilôme
tros, o leitor curioso multiplique

a ação comercial da empresa;
• Novos usos para os mesmos

produtos, ampliando sua vida útil;
• Abertura de novos mercados, .

descobrindo novos horizontes ain
da não explorados;
• Conquistar novos clientes e

manter os atuais, tendo na boca-a
baoca uma das melhores propa
gandas;
• O preço é quedevedeterrninar

o custo e não ao contrário, custos
determinando preços, repassando
ineficiências. É a visão qualitativa
modema de fora para dentro, a

partir do que omercado pode e está .

disposto a pagar.
Marketing é um sensor avança

do, o radar que orienta na tomada
de decisão. E serve de guia para a

empresa não ficar estática, parada
numa única posição. É o motor de
ação, de reação e da produção de
alternativas viáveis, protegendo
das ameaças e preparando-se para

.

as oportunidades, conscientizando
a todos, do vendedor ao presiden
te, preventivamente.

Paulo Tavernard é diretor
executivo da TOPMÍDIA

este número pelos 17 bilhões de
anos-luz e ficará conhecendo a

"espantosa distância" que nos se

para dessas "longínquas" três ga
láxias.

E sem dúvida essas grandezas
infinitas do cosmos, que exigia
intenso preparo psicológico dos
astronautas, o que lhes faltou, foi
a càusa dessas mudanças
comportamentais pois ainda hoje
são homens taciturnos, meditati-

.

vos e místicos acreditando com

fervor num Ente Superior, um

Deus que criou e comanda a

espetaculosídade das regiões si
deraís. EopróprioastronautaNeil
Armstreng confirmou essa sua .'

crença no dia 26/12/93, no pro
grama da rede Globo "Fantásti
co", dizendo: - "Agora estou in
'teiramente a serviço domeuDeus,
quero servir somente à ele".
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Partido discute forma ,çte .apoio à admirristraçäo vasel
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Jarvisvisita
estadoem

campanha
Brasília - O deputado federal

Jarvis Gaidzinski (Pl'Rjparticipa-,
de mais urn roteiro de visitas Ih
contatos políticos em diversas
regiões do estado em busca de
apoio para sua�taforma eleito
ral de 1994, que é a de disputar
urna cadeira ao Senado da Repú
blicapelauniãode SantaCatarina.

Semana passada, Jarvis con

versou com lideranças de Lages,
Concórdia e Chapecó. No final de
semana reuniu-se com lideranças
do PPR de Criciúma, Siderópolis
e São Ludgero. Participaram tam- .

bém Aristorides Stadlere o depu
tado Ruberval Pilotto.

O roteiro da semana passou
por Brusque, Curitibanos, Cam
pos Novos, Piratuba, Joaçaba,
Videira, Caçador, Porto União,
Mafra, Canoinhas, Florianópolis,
Tubarão, Laguna, Criciúma,
Araranguá, novamente Itajaí e

BIUSqU€, Joinville e Jaraguá do

Sul, e nova passagem por Mafra
com Canoinhas e São Bento do
Sul, Videira,Concórdia, Joaçaba,
São Miguel do Oeste, Xanxerê e

Concórdia.
Dia 45, o deputado visitou o

gabinete do prefeito de
Guaramirim,VictorKleine,junta
mentecorri as liderançasdoPPR,
com o propósito de conseguir
apoio a sua candidatura ao Sena
doem1996 ..

PTB espera dias rnelhores
Os membros da executiva do

PTB de Jaraguá do Sul devem se

reunir na primeira semana de fe
vereiro para definir uma linha de

atuação do partido com relação à
administraçãomunicipal. Segun
do opresidente do diretório, José
Benedito Campos, o PTB local
deve avaliar a atuação da admi

nistração em 93 e continuar dan
do apoio neste ano, indicando

prioridades e fazendo sugestões.
Campos, que deixou o cargo de
secretário geral da prefeitura em
22 de dezembro alegando moti
vos basicamente profissionais,
disse que, em função de sua saí

da, o partido deve até melhorar
seu apoio à administraçãomuni
cipal. "Comopresidentedo parti-

,

do apenas, estou até mais à von
tade parapoder colaborar, discu
tir e até criticar, construtivamen
te, no sentidode ajudar a admi
nistração para que ela consiga
colocar em prática todo o seu

Plano de Governo, estabelecido
ainda na campanha política".

o partido, segundo Campos,
vai discutir as ações administra
tivas, colocar suaposição deuma
fonna mais independente. "Tem'

.

que haver também boa vontade
da administraçãomunicipalpara
atenderoposicionamentodoPTB,
ponderar sobre-suas sugestões e
aceitar suá posição", emenda,
i

.

O ex-secretário geral. adrnite

Presidentedo PTB de Jaraguâ, JoséBenedito de Campos

que o primeiro ano da adminis

tração Vasel foi bastante dificil,
comgrandeparte do tempo toma- .

do pela elaboração das reformas
administrativa e tributária, entre
outros atos legais. "Foi elabora
do todo um traballio básico para
a administração, dando' funda-

mentação legal aos atos, o que
antes era feito ao sabor da vonta
de dos prefeitos", explicou. Com
isso.justifica, ficou prejudicada,
de sua parte, umamelhor coorde
nação política junto a comunida

de, ao partido e a própria admi-
'

nistração, "Porestarazão, aliada
". -

,

MÚnic'ipalizaCãO:da,agricultura, .

.
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temunicípio.VictorKleine, rece�' jáHo:,p{Ó�ifuo niêfdefevereiro:" (se ao gerólite'-c:lo -eTA;; que "a,
beu leI1hç�-feJi�aãúIMtima, a visita do, . ��s�ltou o'�nge�héiJ'() 10ã�

"

Sécretap'ria ��,niÇM·ipa!,(jAeAbg�iCuiengen eiro o o arques. geren- "M '., .: , "G·... . � .

. tura, ecuan,a e '€:10- mIe,nte,: , arques que uarammm tem . "

.

." . "' - .

te do Céntro de Tecnologia Agrí- id
'

dá' I" h"
executa no momento 16 progra-

cola, setorNordeste do Estado. O
SI o um agrad ve c��pal� eçãlf�.l mas ele assistência aos agriculto-

id di' no processo e mumctpa lza o .

d
. , .

servi or esta ua trouxe emmãos d
.

It t d d
,r.es e pecuanstas '

, o -rnumcipio,
diti do Convê

a agncu ura, en en en o per- I
., .

d di ibuicão Termo A IUVO o onvenio de feit t
.

t
'.

d
entre e es os e stn uiçao do

rer amen e o proJe o e ain a ser-
1" d bMunicipalização da Agricultura, vindo de parâmetro para avalia-

ca cano. e. com. ate ao

firmado em julho de 1991. Este -

d d h d n
borrachudo e de mseminação ar-

çao o esempen ' o e ou ros . . , .

termo aditivo contempla o muni- . ", , .} JL tificial. todoscom oumos resuIta-
mumclplOs no setor agnco a .

-

dcípio com o repasse de recursos ' os.

para a secretaria municipal de Disse a autoridade estadual ao Kleine considerou positivo o

Agricultura, PecuáriaeMeio-Am- mandatário guaramirense que Termo Aditivo e agradeceu ao

biente, no valor de 2,3 milhões de "outros recursos estão por vir e engenheiro João Marques pelo
cruzeiros reais, em seis parcelas, que fará tudo para que apoioincondicionalprestadopelo
destinado a manutenção do escri- Guaramirim seja um dos benefi- CTA no primeiro ano de sua ad-
tório local, despesas com viagens ciados, pois, bem que merece". ministração.
CORR,EIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 26 de janeiro de 1.994

à questão profissional, optamos
pordeixar a administração. Ago
ra, podemos continuar dando

apoio, porém, commais imparci
alidade, o que fica muito dificil
fazer quando se ocupa um cargo
de confiança", argumenta.

Para 94, Campos acredita que
a administração terá melhores.
resultados em relação a93, prin
cipalmente por ter conseguido o

nível organizacional que preten
dia. "Além disso, a administra

ção deverá contar com mais re
cursos principahnente porque
vamos cobrar ummaior apoio do
governo do Estado, que deve li
berar vários projetos para o mu
nicípio", disse. Campos lembra
ainda que "está na hora de óo
brannos asmuitaspromessas que
foram feitas a Jaraguá do Sul e
ainda não foram cumpridas", re
ferindo-se à obras como o con

torno viário, delegada, IML, pre
sídio, etc.

Por outro lado, informa, .o

PTB, deve.continuar o trabalho
demantere criarnovos diretórios
nosmunicípios da região. Em 93
o PTB abriu diretórios em

Guaramirim, Luis Alves, Barra
Velha ePiçarras e deve concreti
zarnesteano novos diretórios em

Massaranduba, Schroeder e

Corupá, além de incrementar sua,
atuação a nívellocal, envolven
do todos os seus representantes.
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Um vereador, da atual legislatura, cujo nome e partídáprefe-, ,( ,

rimos declinar, tem e não esconde, todas as características de !lni
.,

elemento mau-caráter: não trabalha, passa o dia nas mesas de

jogatina e nos bares, traja-se com mau gosto (normalmente de .

bermuda, camisa aberta e chinelo), nada constróipara si ouporo
a comunidade. Nas sessões da câmara enche os ouvidos de seus

colegas de baboseiras, tecendo críticas destrutivas que apenas
prejudicam. Sua ignorância nãopermite que entenda e compreen-
da o porque está ali, nem asfinalidades sériaspara asquais elefoi
eleito pelo povo. Ele não contribuinem retribui. Apenas destrói.

O que se tira de curioso neste pedaço de mau exemplo, é como
tanta gente boa, com seus problemas, suas famillas. suas ocupa
ções diárias, dá tão pouco valor ao seu voto ao ponto de eleger
figuras dessa espécie.

Tá louco, sim! tá todo mundo louco, tá/
3
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o elevador servepara todos os modelos de automóveis e camionetas

Wiest lança ummodernoelevadorde veículos

Grupo ingressa ein novo

nicho de merc�_
JaraguádoSul-AMetalúrgica

João Wiest S.A., de Jaraguá do

Sul, está lançando um moderno
elevador com capacidade de ele

vação para todos os modelos de
automóveis e camionetas e carac
teristicas inéditas no mercado na

cional. O produto substitui as ram

p� concreto com a vantagem
de ocuparmenos espaço e propor
cionar melhores condições de tra
balho. O pré-lançamento, realiza
do em setembro naFeira Internaci
onal Expocruz/93, em Santa Cruz
de La Sierra, Bolívia, mostrou a

excelente receptividade do eleva
dor. Com aexposiçãode umprotó
tipO,)! empresa vendeu 17 unida-

o

des durante o evento.

O Grupo Wiest investiu US$

400 mil no desenvolvimento do

elevador, que marca o ingresso do
tradicional' fabricante de escapa
mentos para veículos automotores
em urn novo nicho dernercado. O

yproduto apresenta difêrenciais sig-
o nificativos em relação aos já exis
tentes para este segmento: acesso
fácil para carros baixos importa
dos, sem necessidade de pré-le
vantamento, e capacidade de car

ga até trêsmil quilos, peso aproxi
mado das camionetasespeciais que
estão conquistando fatias cada vez
maiores do mercado. O elevador

chega aomercado ao custo aproxi
mado de US$ 2.200, com facilida
des para aquisição através de fi
nanciamento. De acordo com- o

presidente da Wiest Administra-

çãoeParticipação, JamiroWiest,o
elevador de veículos entra em-li
nha normal de fabricação no pri
meiro trimestre deste ano. A meta

daempresaécomercializarmiluni
dades a cada a�� ten40 como,

principais mercadês oficinas me
cânicas, revendas de autopeças e

postos de gasolina.

AMetalúrgica JoãoWiest S.A.
teve em 93 urnfaturamento aproxi
mado de US$ 5milhões mensais,
com perspectiva de elevar esta

quantia para US$ 7 milhões men
sais este ano. A empresa destina
80% de sua produção de escapa
mentos para o mercado de reposi
ção, 10% para montadoras e igual

o

percentual para as exportações.

'Comércio

·CDL.propôs abertura do comércio ao meio dia
Jaraguá do Sul - O Clube de

Diretores Lojistas de Jaraguá do
Sul deve propomospróximos dias
urna campanha para funcionamen
to do comércio local durante Ó

horário de almoço. Atualmente,
quase que a totalidade dos estabe
lecimentos comerciais da cidade
fecha as portas para o almoço,
causando dificuldades ao público
consumidor.

O presidente do CDL, Arno
Beber, informou esta semana que
vai levar a questão à discussão
CODÍos demaismembrosda direto:
ria da entidade e assim, tentar urna
solução para o caso. Beber, que
tern semostrado favorável a aber
tura das lojas entre 11h30 e 14

horas, salienta, no entanto que
4

ainda não há um- plano definido.
"Estamos considerando inclusive
.algumas reclamações que 'temos
ouvido de consúmidores sobre a.

dificuldade de pagar contas ou

fazer compras justamente porque
trabalhamemhoráriocomercialeo o

único horário que têm disponível:
é o almoço, quando a maioria da

lojas estão fechadas", 'pondera.

O empresário acredita que a

abertura do comércio neste horá
rio virá dinamizar aindamais o se
tor, seguindo uma tendência natu
ral em todo o país e no estado,
onde várias cidades já resolveram
o problema, optando pelo funcio-I
namento dos estabelecimentos
durante O horário de almoço. Nes-

tas cidades, ii prática mais comum
é o revezamento de funcionários
com horários diferenciados, de
forma que as lojas permanecem
abertas durante o período, ainda
que com o pessoal reduzido no

horário de almoço.
A idéia do CDL é ampliar a

discussão sobre a questão e che

gar a um consenso ou pelo menos

optar pelo desejo da maioria. Para
.

tanto, 'pretende que o debate en

volva não apenas o CDL e sua

diretoria, mas como empresários
deve envolver outras entidades
ligadas ao comércio, como a pró
pria AssociaçãoComercial. Apar
tir da reunião da diretoria, informa,
o CDL deve abrir urna campanha
neste sentido.

Mercado Financeiro
HFAssessoria Financeira

Se alguém esperava que o ano novo trouxesse novidades no

mercado, errou. O aumento dos impostos que vigora desde

primeiro de janeiro, foi repassada imediatamente para'íos o

preços. Com isso, a inflação tomou fôlego e ultrapassou a

barreira dos JO%. Parece que só a equipe econômica não sabe ,

que aumentar tributos é inflacionário. Afinal, o empresário não
vai tirar do lucro o aumento da mordida do leão. Como

consequência, osjuros quenuncaficamparatrás, subirampara
49 e no embalopara 50% ao mês.

Se considerarmos, . a diferença entre a inflação e os juros,
teremos umganho realnasaplicações de aproximadamente 7%.
Mantidaessamargemnospróximosdozemeses, os investimentos
renderão 125% acima da inflação. Ou seja: a inflação é um

problemade quem não tem dinheiro aplicado. Paraelas oBrasil
é omelhorpaísdomundo em termos de remuneração de capital.
E o dólar? A, moeda americana nesse .quadro de juros reais

altíssimos emuitaofertaproporcionadapelo turismo, sentou-se
bem acomodadapara ver abandapassar. Deveráser superada
pelas aplicações de rendafixa de 5 a 7%só emjaneiro. Sópara
ter uma idéia, nos Estados Unidos, o americano leva um ano

pqraganhar 6%.
Para os próximos dias, a votação doplano FHC2 e a leitura

do relatório final da CP]prenderão as atenções. Com relação
ao plano, prefeitos e governadores começaram a botar areia,
reclamando do corteno repasse de verbas para estados e

municípios. =Já da CP], espera-se, que sejam anunciados e

punidos todosos culpados, equenão se escolhaalgumas vitimas
depouca expressãopara ''pagar opato"pelos corruptosmais
graduados.

Pefõ, licença aos leitores desta coluna, habituados com

assuntoseconômicos efinanceiros,paraum comentário emmeu

entender, oportuno.
Oúnico cinema de Jaraguáfechou suasportas. Os motivos

comerciais que levaram osproprietários afazê-lo são indiscu
tiveis. Manter uma sala deprojeção com mais de 600 lugares,
commédia de ocupação de 15pessoaspor sessão tnviabiltza o

negócio, não resta dúvida. Nas grandes cidades, casas com

lotação similar foram transformadas em salas com 150 a 2.00

Iugares.proporcionandoumadiminutçôadecustosemaximização
de bilheteria. Além de, obviamente, aumentar as opçõespara o

,

público, quem sabe nõo seria uma solução?
Lugar de filme é no cinema. Seja um drama, comédia ou

aventura, na grande tela toma outra dimensão. A própria
atenção do espectador, dentro da sala escura, o faz sentir as
emoções da história com muito mais intensidade. O filme em

.video, apesar do conforto de ser visto. em-casa, perde em

qualidade e emoção.
-

,

A vida culturale as opções de lazer em Jaraguá quejá eram

escassasficaram muitomaispobres. Para os apreciadoresfoi
umaperda irreparável, apesar de indiscutívelmá qualidade de

projeção. Uma cidade quase sem vida cultural e com as taras.

opções de lazer, pode até crescer no aspecto econômico, mas

perde muito em qualidade de vida.
Eduardo Carvalhõ '

'

@ Cooperativa Mista .

Agrícola Juriti Ltda.
o Arroz '''PRIMO'' e "JURITI"

Rua 11 deNovembro.666
Fone(0473)7$-1130·
Telex(0474)223-JURI
MASSARANDUBA-SC
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" Gr,UPO'S
.
buscam .ineentívàr 'a cultura alemã promovendo, danças

CriadaLigaFolclórica em.Jaraguá
Jaraguá do Sul - Foi criada a

Ligade GruposFolclóricosdo Vale
, do Itapocú, que reúne 14 grupos
folclóricos das cidades de

Schroeder, Corupá, Guaramirim e

Jaraguá do Sul.
Esta liga tem como finalidade:
* Incentivar, difundir, promo

ver e resgatar a cultura alemã, bem
como outras culturas;
* Auxiliar na administração dos

grupos folclóricos filiados à Liga;
* Promover oficinas de danças,

músicas, trajes, coordenação e

outras;
* Promover e patrocinar pes

quisas;
* Receber e conceder bolsas de

estudo.
Todos ospatrimônios, rendas e

doações que a liga adquirir irá para
determinados lugares que serão

estabelecidos conforme o que foi

adquirido.
Segundo o coordenador, Carlos

,

Cézar Hoffinann, este ano foi con
cluído o estatuto da Liga, e no

primeiro final desemanade feverei
ro a coordenadoria irá debater o
regulamento.

IVAcampamento "Folclórico
Nos dias 15, 16 e 17 acontecerá

o IV Acampamento Folclórico, no
Parque da Malwee.

O acampamentotem comoobje
tivo a integração dos grupos de

dança alemã no Brasil, pois neste

evento, segundo Carlos que é um

dos coordenadores deste acampa-.
mento, virão para Jaraguá grupos
do Rio Grande do Sul, São Paulo,
Paraná, Santa Catarina e 3 da Ale
manha.

ISC

ogrupojlll'agua.ense Siinnros Volkstanzagruppe Q'oto) inUgra a Liga

com 9 gerente da sua

, a:gência' Besc.
.

* Financiamento de
Capital de Giro ,

* Financiamento de ICMS
* FINAME - Empréstimo,
para aquisição de .

equipamentos .

.. ",� ...

Pará ajudar n6c;- "",; .:.•>;: "�' .,j '>.:llara oJ�)Jlaflh9 da. $U�
crescimento das roicrQ ,e '

. ,�mpresa.I$ã(); ,

pequenas errip,fesas:de ;'} .� fihançia-,m�ntos'
santa Catarina, o Governo .• exclusívös-com mais
do Estado criou o Projeto facilidade e vantagens
Crescer. O Besc faz parte; '. para você. Escolha a

deste projeto, com linhas" melhor opção. Maiores
de crédito sob medida" íntormações, converse

''CORREIO' DO POVO;.. J'araguá '00Sul, 26 de jan'eirede 1994

'BESC
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Gabriel, OPensador, revela que
fe:músicapara "playboyzinhas".
o rapper garante que jamais tomou

umfora de uma garota loira

_......._-..___,.'\..!·�r:f )/'-4.t .�
.. /

I" .. I

Da Reportagem Local po todo", explica.
Estereótipos _à parte, Gabriel

Quem acha que Gabriel, O dizqueexistem "lôraburras"mo
Pensadot, odeia loiras está enga- renas, negras e até homens. "É
nado.EmentrevistaaoFolhateen, como se fosse o playboy mulher.
o polêmico rapper disse que não Eu não falo dos homens babacas
tem nada contra as blondies. nessamúsicaporquejá falei deles
Muito pelo contrário. Ele contou na "Retrato de um playboy".
que está até namorando uma de- tem quem diga que Gabriel
las. "Quandoeu falo:da1ôraburra' levou um fora de uma loira, ficou
estou falando dessas, traumatizado e resolveu se vin

playboyzinhas estereotipadas. A gar. Ele não confirma essa teoria.
minha namorada é inteligente". "Nunca levei fora de 'lôraburra'

O perfil da "lôraburra" para nenhuma, atéjá fiquei com algu
Gabriel é ode umamenina que só mas, mas foi só porque eu estava
andavestidacomo asoutras, sem- carente e não tinha ninguém
pre na última moda. "Ela tem

_ melhor por perto. 'Lôraburra' é
cabelo comprido, usafranja e fica assim: você usa quando está mal

jogando o cabelo para trás o tem- edepois joga fora". Ele conta que'

Morenas vão à

forra cantando

'para "rivais"

Garotos defen
demas

ofendidaspela
Da Reportagem Local

, .

mustca
Da Reportagem Local

Algumas meninas estão

aproveitando o sucesso de
"Lôraburra" para se vingar de
antigos desafetos. São asmore- d' .

l'
,

I'
na eveserusa

nas que unp icam com as 01-
EI h. ,ecama,

ras, urnasmeninas que nãocan-
sam de repetiro refrão damúsi
ca no ouvido das rivais.

Essasmere

ela, que não
machista. (AL)
6

er", dizPaulo,quenunca
u com uma "lôraburra".
"Essa música é urn abuso,

L..urao'arra , '

.,

C:vu�é.Jcio

essas meninas eram só "meio
'lôraburras"'. "Com uma

'lôraburra' completa não dá para
ficar".

Gabriel não fica preocupado
por ser chamado de machista.
"Só estou contando a realidade.
Mas não tem problema, eu não
sou politicamente correto mes

mo".

,

Ele só fica com um pouco de
,

pena das loiras. "Tem loira que
não é 'lôraburra' e está sendo
sacaneada. Issóeuacho injusto, E
tem mais: quando fiz a música
não pensei em uma loira, mas em

. uma com o cabelo parafinado","
explica. (Antonina Lemos)

, !� \

uma total faltade respeito. Is
não é jeito de trat
diz Israel Perei

)
?omar. ...

. Sai daqui.
já fui claro mas vou

repetj . Lôraburra cê não pas
erobjeto. Lôraburra!

ava da moda vocês são t07"
as iguais ... Idéias banais e

cornodizemosRacionais: (Mu- .

lheres Vulgares uma noite e

nada mais) Lôraburra você é

vulgar sim. Seus valores são

deturpados. Você é leviana.
Pensaque está com tudomas se

engana. A sua filosofia é ser

bonita e gostosa. Fora disso é
uma sebosa tapada e

preconceituosa. Seus lindospei
tos nãomerecem respeito.Mai

ção, eu só saio com você se é rionetesaliendas vocêsnão ten{
pra ser o ricardão. Lôraburra! jeito. Eu não sou agressivo.
Não eu não sou machista, exi- Contundente' talvez. O Pensa
gente talvez. Mas eu quero dor dá valor às mulheres não a
mulheres inteligentes. Não vocês ... Lôraburra! É o proble
vocês. Vocês são o mais puro ma não tá no cabelo, tá na
retrato da falsidade ... eu prefi- cabeça ... TemmuitaLôraburra
ro mulher de verdade. Você é de cabelo preto e castanho por

para nada", diz, medíocre e ainda assim é orgu- aí. É Lôraburramorena, ruiva,
Diana Gomes, 16, também lhosa, Não tá com nada e tá preta... Lôraburracareca.Etem

já topou com alguns desses ti- prosa. E o seu jeito forçado de a Lôraburra natural também
pos mas nunca ficou com um falar é deprimente Vocês es- .

(Loraça Beizeburra) ... Cê tá
deles. "Eu acho que nósmulhe- tão muito carentes Você não me entendendo? (Eu gosto é de
res ligamos ruais para o lado é nada paramim... Pra que dar mulher). Lôraburra.
sentimental, nós não ligamos atenção para quem não sabe * Trechos da letra de
só para beleza", diz. (AL) ,

conversar? Pra falar sobre o "Lõraburra" �

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 26 de janeiro de 1994

m em nada. Só querem
adalar ... Apenas os otários
aturam a sua laia. E enquantoo
playboy te dá dinheiro e aten-
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an es aproveitam o ·testo das férias para curtirem as piscinas
.:

Alta temporada termina e os clubes lotam
Jaraguá do Sul - Depois da

alta temporada, que vai de de
zembro a janeiro, muitas pesso
as voltam a sua rotina, tendo em

vista que os jovens dispõem de
outro lazer antes da chegada das
aulas. As piscinas.

Hoje. os jaraguaenses podem
considerar-se privilegiados, pois
tem bons clubes que superam a

demanda, uma vez que,50% da

população os frequentem,
O Beira Rio Clube de Campo

abriu suas portas para a tempo
rada 93/94 em outubro e estará

em funcionamento até março. A

média de público que frequenta
o clube diariamente é de 200

pessoas, sendo que as terças e

quintas-feiras são os dias mais

procurados.
Fundado em 11/5/72, o Beira

Rio, segundo Ivo Ersching, con
ta com aproximadamente 850

sócios, sendo que 2.100 pessoas
são dependentes, que dispunham
de dois campos de futebol suiço,
WIl ginásio para futsal, vôlei,e
basquete, duas canchas de bocha
e quatro quadras de tênis..

Já está sendo elaborado um

projeto para a nova sede social
do clube, que provavelmente
estará pronta na próxima tem

porada. Outras reformas que o

clube realizará para o próximo
.

ano será a nova sauna, bar e o
. novo salão de festas.

A Sociedade de Esportes
Acaraí, fundada em 3/3/43,
tendo a frente.de sua diretoria

OlímpioFagundes, oferece para
os 800 sócios e os 2 mil depen
dentes duas piscinas, uma qua
dra de futsal, um campo de areia

para futebol Society e vôlei, um
campo de suiço, <luas canchas
de bocha e a sede social.

Segundo Olímpio, o objetivo
para a próxima temporada é
cobrir a quadra de futsal, não
esquecendo também da sauna

que está em fase de acabamento
e a melhoria da iluminação elé
trica, sendo que aproximada
mentedaqui a 3Odias o clube irá
qdquirir Wl1. trans{-onnador.

Aproveite o finàlde suas fé
das mdo aos clubes.

Beira Rio (foto acim(l)
e SociedtJdeAcarai
(foto ahaixo), são
clubes tjue_ recebem
muitas pessoas depois
da temporadapra/anti

r----------·----�--·---.--·-----
,

VOCÊ PODE ANDAR POR AÍ,
PESQUISANDO. ,

'OU PODE IR DIRETO NO
ZONTA.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 26 de janeiro de 1994

Comunicado
Comunicamos queencontram-se abertas as inscrições

para oCurso deModelagem Industrial, cuja vagas, num
total de 12, serão preenchidas por ordem de chegada.

Curso: Modelagem Industrial Infantil
Período: 21/2 a 11/3

Carga horária: '120 horas
Horário: Das 13:00 às 21:00 horas, de segunda à

sexta-feira, durante três semanas, pois o professor vem
do CETIQT-RJ.

Custo: 35 UFIR's por participante.
Instrutor: Prof. Sidney Cunha
Material necessário:
- 1 tesoura;
- 1 calculadora;
- 30 mts. papel kraft;
- 5 folhas papel marmorizado;
- 1 carretilha;
- 1 ex. alfinetes;
- 1 rolo de fita durex.
Obs: Encontram-se também abertas as incrições para

.
outras datas e horários de cursos de modelagem adulto,
feminino e infantil.
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao

SENAI - Unidade de Formação Profissional de Jaraguá
do Sul, ou pelo fone: 71-0722.

Ninguém faz mals por Você.
Materials de Construção e UtiUdades
com os melhores preços Você encontra no

�NTA
CONSTRUINDO COM VOCÊ

7
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Olho clínico
�t . Dr. Walter Falcone

Verão - O lazer é fim

damental a todo serhuma

no, pois ajuda a diminuir a
ansiedade, o estresse; éfun
damental para "refrescar a
cuca": éumrecondicionador
de-forças. Deus trabalhou
seis dias e descançou no

sétimo. Estámaisprovado,
inclusive academicamente

que. o lazer, .férias, o

descanço são fundamentais
à "máquina" humana. Com
relaxamento mental e do

corpo nossa máquina tor
na-semais intuitiva e pro
dutiva

Nosso país tropical com
verõesespetacularese lito
rais atrativos por excelên
cia, 'n�dà .:»

: mais
. reconfortador que desfru
tar de nossas paradisíacas
praias para recuperar-nos.
dasenergiasgastasdurante
o ano. Todavia nos depa
ramos comproblemasgra
ves nestas praias que são

osesgotos (sobrenadantes)
. lançadosaomar.

Fiquei todooperíodo dç
.

fériasnumadaspraiasmais
famosasdo país-Balneário
Camboriú - quenão foge à
regra de outras praias de
nosso litoral e lança seus

etluenteseáguaspluviaisna
praia. Sei que a cidade é

possuidoràdeumaestação
de tratamento de esgotos,
porémacada lOOmetroso

. que ternossão lançamentos
aomar, que exalam cheiro

desagradável, tornando-se
desolador caminharmos a

pépelabelaealçadadaave
nidaAtlântica.

Se as ligações clandesti
nas que semultem adequa
damenteosinfratores, pois.
só doendo no bolso-é que
se regularizará a sit,uação,
não podemosénosbanhar
em águas onde predomína
oscoliformes fecais tão no-

-

cívos à saúde de adultos e

principalmentedas crianças.
Comapalavraaprefeitura
deB. Camboriú.

'\. 8 "

Florianópolis - Por uma lista divulgada pela Secretaria da Fazenda,
relativamente ao mês de outubro/93, ficou-se sabendo quais são as SI

Os cristãos não se distinguem amo Sofrem afrontas e pagam com
maiores arrecadadoras do ICMS em todo o Estado. dos oútros homens nem pela pátria, honras. Praticam o bem e são casti-

Excluídas as empresas estatais, como a Celesc, Telesc, Casan, (com nempela língua,nen{porumgêne- _ gadoscomomalfeiteres.e.acserem
sede em Florianópolis), as distribuidoras de petróleo e seus derivados) ro de vida especial. Efetivamente, executados.alegram-secomoselhes
e as de outros estados com filiais em Santa Catarina - categorias que . eles não tem cidades próprias, não dessem a vida. Os co'ntra o Cristo
ocupam as primeiras posições -, a performance das 23 maíores usamlinguagempeculiar,esuavida combatem-nos como estrangeiros,
arrecadadoras genuinamente catarinense, foi a seguinte: nada tem de excêntrico. A sua dou- e os pagãos movem-lhes Persegui-

::i_'::1�t.�!_�Ii!·U / \ :

.11.:;: .:,_ : :; @: i? ::�s���=:o::x�:��:! - ���:�sd�::��a��: l:::: :��
:i:f��!t@!!:::: : ir i.::••• : 1���ft :�\,::,:.:,.:: .;.. : se apóiam como outros, em qual- Numa palavra: Os cristãos são
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i· / •••.• :=.�!! ir g�r'!ij�'9�9'm l: \)= quer teoria simplesmente humana. nomundo o que a alma é .no corpo.
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ii}1m!.'l!��) .i�.l=:t:::�'::: :!:)i :j,: .... admirável e passa aos olhos dos alma invisível é

guardada num cor

::::t:�I�.(.@.!!I�Im:!{ : ::t t_INfi::: :;�m::::, { :{ )=: outros por um prodígio. Cada qual povisível; os cristãos vivemvisível-

Eª�§§��ê
&iI••i!·�§�E�j��I{f�

lião do rnesrnõ leito. - fificados multiplicam-se cada-vez
São de carne, mas não vivem mais. Tão nobre é o posto que Deus

segundo a carne. Habitam na terra,
.

lhes assinalou que não lhes é possí
mas a sua cidade éocéu. Obedecem vel despertar.
às leis estabelecidas, mas pelo seu . Pe. Antônio Duarte Santos
mododevida superamas leis.Amam Rodrigues.
toda a. gente e toda gente os perse
gue. Condenam-nos sem os conhe
cerem; conduzem-nos à morte,mas
o número dos cristãos crescem

continuadamente, São pobres e en
riquecem os outros; Tudo lhes falta

e tudo lhes sobra. São desprezados,
mas no desprezo encontram a sua

glória.São caluniados,mas perma
necem no testemunho da sua justi
ça. Amaldiçoam-nos e eles abenço-

Arrecadadoras do ICMS ,;.-;
.t""

!

As 23 maiores
de Santa Catarina

Garoto lança quatro
chocolates de JOg
A Garoto está lançando em para cada produto. As embala

todo o país uma nova e atraente gens são de elevada qualidade
linha de tabletes 30 gramas, gráfica e procuram refletir a qua
Travel (chocolate ao leite com lidade das quatro 'variedades de
flocos de arroz), Golf (chocolate chocolate. O público alvo são os

branco), Speed (ao leite com jovens, na faixa �ps 12 aos IS
amendoim) eAo leite (puro cho- anos.

colate ao leite).'O objetivo deste Os quatro novos produtos são
110 lançamento, em apenas seis também apresentados em .emba
meses, é fortaleeer a Garoto no lagens de duas unidades, para a

segmento de tabletes, responsável . venda em supermercados. Essas
hoje por 33,9% do mercado COn- embalagens possuem janelas
sumidor de. chocolate no país. transparentes para a visualização
Dentro do segmento de tabletes, o dos tabeltes. Toda a campanha de
30 gramas responde por 29,6%, Iançamento terá oapoio de comu
comacaracterísticabásicade con- nicação de anúncios em revistas,
sumo no próprio local da compra. cartazetes e broad-sides (folhe-

O lançamento" dos novos tos). Em todas as peças, o desta
tabletes baseia-se. em pesquisas que será para a seguinte mensa-:

juntoaconsumidoresemostraum gern: Chegaram os tabletes lOg
novo cuidado com o estabeleci- da Garoto. É jogo ter. todos com
mento de marcas bem definidas você.

A EmpresaMARTINS KIENEN torna públi-,
co que solic-itou à FÁTMA :. (Fundaç'ao 'de '

Amparo e Técnologiado Meio Ambiente)
renovação da sua licença ambiental de ópera
ção ref. ao processo de NPM 8 f5(i7Si87:

MARTINS KIENEN

Diocese de Joinville
Os cristãos no mundo

..---------.
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Atê.2S>(iéi,Fevêreif()
voceytêni 30% ,de

. desconto.no preço
à vista em todos
os produtos. Vestindo Você de Corps Inteiro.

Getúlio Vargas, 55

J:.OORREIO.Sp pova� Jaraguá da Stil, 26 deJaneiro de'1994
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Patota do Jaiminho
nfJ 21

Programa troca-troca

250 ovelhas serão

comercializadas
Áries -21/3 a 20/4
Vocêécapazdeusarwnmontãode
truquesepassesdemágica,mas se
nãousá-loscomalgumobjetivoque
melhore a vida de todo mundo;
talvez o feitiço se volte contra o
feiticeiro. O poder é também res-

ponsabilidade.
'

Touro-2114 a20/5
A roda da vida dá voltas e retorna
oquepareciaperdido, enquanto se
perde o que parecia certo. Por isso
não é muito bom apegar-se
exageradamente aumaououtradas
facetas da vida. Tudomuda e você
também.
Gêmeos -21/5 a 20/6
Hámomentosemquepensarpode
atrapalharbastante.Hajadiretonas
questões que o perturbam. O pior
que pode acontecet é que não
aconteça nada. E assim tenha que
enfrentaroexagerodas suas sensa
ções.
Câncer -21/6 a 21n
Enquanto você ficaencantadocom
ascoisasqueestão sendo-lhe favo
ráveis,jáháq\iempenseem socavar

seusucesso.Équevocêestáfazen
do força para livrar-se de algo que
talveztenhaaindaqueserenfrenta
do.
Leão -22/'7 a 22/8
Você,queachaos seusplanos fabu-
108OS, não' consegue entender as
dúvidasdas pessoasem relaçãoàs
suas propostas. Enraivecer-se pa
receinevitável,masoqueseráque
dá para ganhar levando a situação
nestadireção?
Virgem -23/8 a 22/9

Aalegriatantoconvidaaodesejode
outremcomo é tambémproduzida

. pol' este, Deve haver uma certa

correspondência entre as pessoas
paraque se sintam atraídas. E não
adianta tentar forçar estemomen
to.
Libra -23/9 a 22/10
Chegounumpontoemquepercebe
queorelacionamentosebaseouem
truques e armadilhas. E nestemo
mento saboreiamaisa condiçãode
annadilhadoque adetruque. E fica
desnorteado. Mas o tempo muda
tudo.
Escorpião -23/10 a 21111
Pormais força que faça, as coisas
mudam. Entristecer-se com isto é
umaperda de tempo. Paraque tudo
aconteça com mais normalidade,
procure desapegar-se das coisas
quefatalmentemudarão.Antesque
estas o façam.
Sagitário -22/11 a 21/tl·
Está de posse de todas as suas
faculdades eisso significaque tem
também a responsabilidade de
utilizá-las.

'

Procure' -.0
direcionamento no fúndo do seu

coração, porque éai que florescem
osmotivos mais sublimes.
Capricórnio -22/12 a 20/1

..

Os frutos da yida que - não são
recolhidos,literalmente.desfruta
dos, entramem processo .de deca
dência. Tudo volta à origem para
depois renascer. Colhê-los ounão
depen�e '�pel18S de que estes lhe
sejam úteis. .

.' '

Aquário-2t1l a19/2
As propostas que recebe.podem
deixá-lo desnorteado, sem saber o
que fazer. A ambigüidade toma
conta e não é bem recebida pelas /

pessoas em questão. Mesmo as

sim, é sempre melhor ser o mais
sincero possível.
Peixes -20/2 a 20/3
Nadamaisngradáveldcqueodese-
jo correspondido. Mesmo que as

circunstâncias nãopropiciem uma

aproximação tisicamaioraoobjeti-
. vo de seus desejos, o fato de sabê
los correspondidospode serdegron
de valor.

Jaraguá do Sul- Estão abertas
as inscrições para o programa tro
ca-troca de ovelhas .qae está sen

do desenvolvido pela secretaria

municipal de Agricultura e Meio
Ambiente, em parceria com a Se
cretaria de Agricultura e

Abastacimento do Governo do Es
tado.

O programa.consiste em adqui
rir ovelhas das raças Romney
Marsh e Corriedale.

Os produtores deverão adqui-'
rir ummínimo de 10 ovelhas e no

máximo 50, ao custo equivalente a

460 quilos de milho, pagáveis em
até 3 anos.

O secretáriomunicipal deAgri
cultura e Meio Ambiente, Ingo
Paulo Robl, acredita no sucesso

.do programa e afirma que cerca de
250 ovelhas deverão ser adquiri
das pelos produtores rurais em

Jaraguá do Sul.
Os interessados devem procu

rar a secretariamunicipal de Agri
cultura eMeioAmbiete no horário
das 8:30 as 15:00 horas.

Matrículas abertas

Alunos não matriculados
na 1 a etapa terão chancesC\-\�ErA� ,",OJe: \J()U "Pe&A�

�(aO I'<'JI\\Oi' � �6ErA "'OE N\\,
('"A�''', í�� I

A sec}:etária adiantou que algu
mas unidades escolares ainda pre
cisam dem�is salasde aula, evitan
do assim a super lotação.

Vinte e uma salas de aula foram
construídas em diversas escolas e
outras 19 serão concluídas em bre
ve.

Como o aumento do número de
matriculas já era esperado, vários
serviços foram antecipados como
reformas e ampliações em escolas.
o que facilitará o ingresso de no

vos alunos.
O início das aulas ná'redemuni

cipal para esteano, está confirma
do para o dia lOde fevereiro.

Jaraguá do Sul - A segunda
etapa de matriculas na rede muni
cipál de ensino inicia no próximo
dia 3 de fevereiro.

- Na-oportunidade os alunos·não
matriculados na primeira etapa
desenvolvida no fmal do ano pas
sado, poderão adquirir o direito de

· freqüentar urna das escolas domu

nicípio,
De acordo com a secretáriamu

nicipal de Educação, Rosemeire
Vasel, somente na primeira etapa
forammatriculados cerca de 9.600

- alunos e a previsão é de que o

número ultrapasse os 12 mil.G;ro!�;\T"eiA�EI '

�" umA 01R.eSA
�Q\1.l'tl� ! Calendário escolar

Professores sereúnem
.

.
- "�

· para- analisar ano letivo
Asecretariamunicipal deEdu

caçãepromoveapartirdodia 2 de
fevereiro, uma série' de reuniões
com os professores da redemuni
cipal de ensino.

Conforme a secretária
Rosemeire Vasel, o "encontro de

·

professores realizado todos os

anos, servebasicamente para ori
entar os professores quanto ao

calendário de 1994, bem como,

aprimorar o conhecimento e dis
cutir o projeto de trabalho para
este ano".

Já no dia 3, vários encontros
estão programados:

,

ProíessoresdePsérie'(todos),
na escola Albano Kanzler,

Professores de 48 série, na es
cola Albano Kanzler;

Professeres de EducaçãoReli
giosa Escolar (novos), na escola
Albano Kanzler;

Professores de EducaçãoReli
giosa escolar (todos), na escola
Albano Kanzler no período da
tarde: "

Professo
-

.de la série, na es-

cola Alband
.,

nzler.
.

Após est .
. ta, seguem os en

contros nos:'dlas 4. 7. 8 e 9 de

fevereiro, contos demals profes
sores, sempre nas dependências
da escola Albano Kanzler.

No próximo dia 2, às 16 horas,
acontece oencontro dos professo
res do projeto de Educação Bási
ca de Adultos, de I a a 43 séries, na
SEDUC.

ACPJaO \) \�fYJ"OO -"e:qe-
I
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Fone: (0413) 71�ll17 Rua JOGO Pie.llirAo ·104·
JaraguQ cio Sul - sc

- Rua Antonio Carlos Ferreira -

Centro.

<:ir Casa de alvenaria com 130m2,
terreno com 765m2 (17 x 45) -

Rua José Emmendoerfer, (Nova
Brasília).
<:irCasa mista com 120m2 terre
no com350m2 -Rua Friederich
W. Sonnenholi (Vila Lalau).

<:ir Terreno: (Água Verde) - com

886m2 - na rua 217 (s/nome).
<:ir Terreno: (Vila Lenzi) - com

3.515, 15m2 - na Rua Erich Abel.
<:ir Casa de madeira, com 90m2,
terreno com 420m2 - Rua
BernardoDornbusch - Vila Lalau
- Próx. ao Posto Vargas.
<:ir Casa de alvenaria com

186, 94m�, terreno com 523,26m2

<:ir Apto. Ed. Carlos Spézia com
150m2, com 1 garagem.
<:ir Apto. Ed.· Carvalho com

220m2, com 2 gar�gens ..

<:ir Apto. Ed. Maguilú com 86m2
<:ir Mini chácara com 11.000m2,
com casa de madeira com

120m2, cercada com lagoa, etc.
Sito em Schroeder.

CICLOMOTOR
Vende-se ciclomotor, tratar

fone: 71-0887

CP Classificados
TELHAS
Vende-se 1.100 telhas, por
meiopreço da nova, tratar com
Jõsé pelo fone: 72-0387

.

MÁQUINA
Vende-se máquina de lavar

roupaMüller. Tratarpelofone:
71-3011. Com Luis

;� Vende-se, de 180L, tratarpelo
. fone: 76-2431. Com Gladis

VIDEO-GAME
Vende-sevideo-gamedaAtari,
com oito fitas. Tratarpelo fone:
71-1960. com Edilson
Torrinelli .

PRECISO

Alugar uma casa com certa

urgência. Tratarfone: 71-3414.
Com Dona Valei

ALUGO
Casa ou apartamento que seja
mais centralizado, tratar fone:
71-0835

CASA
Vende-se casamista, próximo
aoPostoMarcolla. Tratarfone:
72-0224

COMPRO
€asa com terreno que seja cen
tralizado. Tratarfone: 72-1719

CHÁRACA
Vendo, 3 km do centro, morro
da antena, com aprox.
15.000m2, luz elétricaà6OO"mt,
com bonita cachoeira. Apenas
USS 18.000. Tratar 71-1574
ou 72-0353 c/ Dênis

CHEVETTE
Vendo em ótimo estado. Tra
tar fone: 73-0060

CARAVAN/80
Modelo 81, a gasolina, verde
met., 4 cilindros. Tratar: 72-
on8

BELINA/87
Azul met., está no financia
mento - Tratar fone: 72-1679

FUSCA/83
Vende-sefuscão,motor 1.600,
tratar após às 18:00hs pelo
fone: 72,.1944

Chevete SC, prata, impecável. .

CRS .1700,ÖO.Aceitocarrono
negócio. Tratarfone: 71-1574
ou 72-0353 c/ Dênis

CP'Classificados

COMPRO

Micro-computador. Tratar
72-2031

MOTOXLI125
Vende-se, Tratarfone: 71-3021
(recado)

PICK-UP CD/SI
EmNereuRamos, na rua Julio
Tissi,614

.

KOMBI/8I
Vende-seKombi em ótimo es
tado. Tratarfone: 72-2306

. Telefone exclusivo para
você. Ligue já
72-3363

10

..

e bonsJjegócios

PRECISO
Casa Rara alugar, q;atar Pelo
fone: 71-7754. Entre 11:30 às
12:00hs

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 26 de janeiro de 1994

PRECISO
Domésticaparapernoitar. Tra
tar: 76-8721, registrada

MENSALISTA
Precisodemensalista, das 7 :00
às 11:30 hs. Todos os dias.
Tratar na papelaria Manipel,
ou pelo fone: 71-6475

TERRENO
Vende-se terreno de 480m2 de

esquina, situado na rua Fran
cisco de Paula. Tratar na rua

IrmãoLeandro, 160. Com Ge-
.

túlio Marques

Vende-se casa de alvenaria
COMPRO

para tirar do local. Tratar na
. rua Bernardo Dornbusch, 881
ou pelo fone: 72-3173

Escrivaninha para .'. escritório
usada. Tratar pelo' fone: 76-
0513. Com César

FREEZER TERRENO
Vendo Freezer de 2000Lt,
semi-nova, damarcaMetalfrio.
Tratar fone: 75-1304

.

Vende-se terreno com Z casas.
Tratar na Barra do Rio Cêrro,
no Loteamento Rosá, 129

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Para sua Segurança e Privacidade
- o Bina identifK:ao númerodotelefonechamadorantesque a ligaçao seja atendida,

evitando interrupções ou interferências indesejadas na sua intimidade e permitindo
maior seg�ranJÍno ma�useio do seu aparelho;

., . •.

- Identifica a categona do telefone chamador: restdenclal, comerciai ou ,publICO;
- 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
ocupaçao de linhas. _

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

rechamada,automática ao simples ,toquede um' bota0 de (lualquer um dos nümerosda
memória.

-

Outras Utilida�es
- Memoriza as últimas 30 charnadas recebidas;
- "Memoriza as últimas 30 chamdas efetuadas;
- Oferece um novo conceito de secretária eletrônica: em vez da mensa-

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

conversaçAo;

..
-r ....� "

�

-
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CP Classificados

- Registra o horário de todas as ligações efetuadas,
cem data e tempo de conversação:

- Acompanhamento, digito a ligito, 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',
a'parecerá' no display do Bina li indicaçAo ·Defeito�'.

A vida públlca traz compensações das mais variadas.
Porém, existe uma parte minima dos acentecimen

tos que insiste em se insinuar de forma negativa na sua

vida particular. sao as ameaças, as agressões verbais,

os trotes... e a maior parte delas feita através do seu

telefone.
Para evitar tais problemas e lhe proporcionar divers�s l

outrâs alternativas para uma utilizaçAo mals �
inteligente do seu telefone chega ao mercado' o õ

BINA 878 PIUS,nasua3"geraçao. �
�
8
�

Rua Cei. Proe. G()mes de Oliveira, 285 �
Fone: (047_3) 72-2670/72-3139/72-2833 - Fax: (0473) 72;'2679 �

��������==���=='==�===='==�=============='======���

CENTRONovaBrasília
Rua José Emmendoetfer
- Apto, no Ed. Dennis cf 2
qtos,2 salas e demaisdep.
- USS 13 mil e assumir
CEF (4 anos).

CENTRO - ótima casa

em a1venarià clI50,00m',
airásdoINSSe<;npermer
cadoJaraguá-USS35mil.

CENTRO- Rua João
Dowbrawa 493 - sobrado
cl 163,()0nj2-USS 20.000.

CZENrERWlCZ - Rua,
� casamista cl área
ernalveparia -USS20miL
Pnipriaparapequena con
fecção.

CZENIERWICZ - Rua

Paraná, casa em alvenaria
semi-acabada (projeto de

160,00m') em terreno cl

461,00m' - USS 23.000.

CENl'RQ - casa em a1-
venariacf 160,00m',narua
Exp. AntonioC. Ferreira.
-USS35mil.

.

"VILALALAU-Casaem
alvenaria narua Bernardo
Dornbusch cl 200,00m'
em terreno cl SOO,00m2 -

USS42.000.

Olivio o. Brugnago, nO
655 (rua do Supermerca
doBreithaupt).USS25mil
maisCEF.

FONETEC - Bolsa de Telefones

CENTRO - Terreno cl .

13mts de·frentepf.ruaNey,
Franco(ClubeBaependi).
USSI9rnil.

FIGUEIRA
Lotes cl diversos
tamanhos e pre
ços.

CENTRO - Ed. -Carvalho - Apto grande:
suíte mais BWC, 2 quartos, 3 salas, BWC

social, copa, cozinha; área serviço, BWC

empregada, garagem 193,00m'. US$
65.000,00

VILA LENZI- Excelen
te lot� deesquina nasubi
daplquartel daPM, próx.
creche Gertrudes Kanzler
- USS 6.5fui1.

AMIZADE - 1'$ Rios
do Norte - Lote cl
SOO,00m'à40,OOmdarua
Roberto Ziemann - USS
8.000.

CENTRO - Terreno çl 770,OOm' contendo
salas comerciais e um apto grande (10 andar)
- próx. ao Correio - Rua Pe. Pedro Franken nO

139. tJS$ 220 mil. "

RUA JOINVILLE -

,,� alvenaria sobre ter

reno cf 5OO,00m' - próx..

DOWEG - USS 55mil.

AMIZAD'E - Lote cl

450,OOm' n� rua Tifa
Schubert (Clube dos Via
jantes) USS 2.300.

RUAJOINVILLE-Ter,
reno cl 16.000m', fazen
do frente em 28 metros

para rua JoulVille - USS
250mil

,ÇENTRO - Ótimo terreno cl 5.000,00m'
entre as ruas Procópio G. de Oliveira eWalter

.

Hansen - US$ 200 mit

FIGUÉIRA - Próximoao
colégio Holando Gonçal
ves - 3.800,OOm2• USS/
16.000.

JOÃO PESSOA- ótima
área comercial - galpão
antigodoClubeJoãoPes
soa - USS 20 mil.

alvenaria, na rua Ernesto

Lessrnann, cl 3 qtos, 2

salas, 2 banheiros e de
mais dependências - USS
28mil

BAIRRO JARDIM
FRANCISCO - (Lot.
'Dalmar) próx, rua

joinville (após Weg II).
Construção em alvenaria
cl 236,00m', próp';;;- pl
confecção. USS 47 mil.

GUARAMIRIM - Apto novo central cl
150,00iu' cl suíte, 2 quartos e demais

dependências. - (Em cimado BESC) - US$
l S mil (entrada) e saldo de US$ 25 mil em12

meses.

SqlROEDER - Sitio cl

21.000inz,cornótimacasa
nova em alvenaria

(l60.00m' suíte mais 2

quartos) - USS,36 mil.
,

SCHROEDER- Terreno
cf 11OOrtt' na rua Mal.
Castelo Branco frente a

Agrup. Sardagna - USS
2lmil.

SCHROEDER- TetTeIJO
,

c/Ll i5,OOm', na ruaMal.
Castelo Branco, frente aQ

Colégi� - USS 18.000.
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Calendário esportivo de J9.94 da Liga Jaraguaense
.

de Futebol
Janeiro ------------------_---.,..-

2� - Avaliação de Árbitros - FCF -Local: Itajai.
Fevfrflro
04 - 20:00 h- Reunião do Conselho Técnico (2' Divisão).
18 - 20:oo-h - Reunião do Conselho Técnico rSeniores).
20 - Inicio do campeonato da Ia Divisão de Amadores da LJI.F.

Mar� �---�--------�-----

Ob - Início do campeonato da 2· Divisão de Amadores da LJ',F.

19 - Inicio do campeonato de Seniores.
27 - lrúcio do campeonato domunicípio de Guaramitim.
27 - Inicio do campeonato do município de Schroeder,

27 - Inicio do campeonato do município de Massaranduba.

Campeonato da I' Divisão de amadores.
Abril

24-lnício do campeonato Var.zeano de Jaraguá do Sul,

Campeonalo da I' Divisão de amadores.

Campeonalo da!Z' Divisão de amadores.

Campeonato de Futebol Seniores.
Campeonalo Municipal de GlIllI1IIIIirim.
Campeonato Municipal 'de Sehroeder.
Campeonalo Municipal de Massamilduba.
IIfldo-----------.......-------------

Campeonato da I' Divisão de amadores.

Campeonalo da 2' Divisãó de amadores.

Campeonalo de Futebol Seniores.
Campeonalo municipal de Guarunirim.
'Campeonato municipal de Sehroeder.

Campeonalo varzeano de Jaraguá do Sul.

Campeonato municipal de Massaranduba.
JunM---------------------------

09 - Aniversário de 42 anos de fiutdação da Liga Jaraguaense de Futebol.
Finais do campeonato da I' Divisão de amadores,

Finais do campeonato da 2' Divisão de amadores.

Campeqnato de Futebol Seniores.

Campeoaatomunicipal de Guaramirim.
Campeonato municipal de Sehroeder.

.

Campeonato municipal de Massaranduba.
Campeonato varzeano de Jaraguá do Sul.

��M --------------------------
18 - 19:00 h - ConseDto Técnico do campeonato Juniores.
18 - 19:00 h :Conselho Tc!cnic<><Ia II' Copa Suburbana de Futebol,
Reciclagem e avaliaçilo do quadro de Árbitros.
Finai. do campeonato de Futebol Seniores.
Finais do campeonato var.zeano de 1araguá dó Sul.

Finais do campeonatomunicipal de Sehroeder.

Campeonato municipal de Guarunirim.
�de---------------------------
02 - Início do campeonato de 1uniores.
07 - IJúcio da Ir Copa Suburbana de Futebol.

F'majs do campeonatomunicipal de Guaramirim.
Campeonato estadualamador - Campeão e vice da I' divisão.
Setembro-----------------------

Campeonato de Futebol1uniores.
Ir Copa Suburbana de Futebol.

Campeonalo EstadualAfilador.
OUNbro ----------------------------------------------

Campeonato de Futebol Juniores.
Ir Copa Sub<.uballa de Futebol.

Campeonato Estadual Amador.
Nft.mbro ---------------------------------------------

Campeonato de Futebol1uniores.
.

li' Copa Suburbana de Futebol.

Campeonato Estadual Amador.
�mbro -----

Obs: OcoitSÖlhoCensuitivoque reuniu-seno dia 17de de""rnbrodel993, aprovou porunanimidadeque nos
cainpeonatos da.-Divisão.os dois últimos colocadosserão rebaixadospara a�Divisãoe, ocarnpeão eo vice
da 2' Divisão disputarão em 1995 a I' Divisilo.

RÁPIDO E EFICIENTE·
Inglês - Espanhol -Italiano - AlemAo - Francês

Solicite já uma aula
demonstrativa gratuita,.
Mais de 200 escolas no

Brasil e Exterior.
Rua Epitácio Pessoa, 820

Fone 72-3407'

=-;.

Jaraquá do Sul participou da São Silvestre

O maratonista Vicente Alves

ficou entre os 1.500°

- Rio do Sul - Desde o dia 24, a
cidade de Rio do Sul é a maior
festa, é que está sendo realizado'
na cidade, em sua 19" edição, o
torneio de verão da Associação
Brejeiros da Madrugada que irá
até o dia 11 de fevereiro.

Este que é um dos maiores
torneios .de futsal do Brasil, conta
neste ano com 24 equipes: Assoe.
Atlética Metisa de Timbó; FME <Jaraguã do Sul - No arbitral da 8 bairrosde Jaraguá, e omunicípio
ItuporangalMoitas/Clasen de 1& divisão de amadores da Liga de Guaramirim através de seu re

Ituporanga; Agrolândia; FMD Jaraguaense de Futebol. realizado presentante, SER Amizade, e esti
Rio doSul;CME Atalanta; Assoe. sexta-feira, 2111, foi definido a fór- má-se queserá bemmaioropúblico
Comersul de Ibirama; CMEAuro- mula e aprovado o regulamento da presente nas jornadas do que no
ra; CME Rio do Oeste; CME de, temporadade 1994. ano passado, pois o reconheci
Agronômica; CME Laurentino; .

Com nove participantes, em' mente dos torcedores é notório,
CME Braço do Trombudo; CME chave única e turno corrido, celta- tendo em vista que todas as equiAlfredo Wagner; Verde Branco/

mente será urn dos campeonatos pes investiram muito, trazendo in
CME Taió; Marval de Lontras; onde o nível técnico deverá ser o clusive muitos atletas de fora.
CMEPresidenteGetúlio;CME São
José do Cerrito; CME Vidal Ra- ponto.alto da competição nas duas Em termos de arbitragem existe

mos;CrovaledeRiodoSul;Venturi categorias, aspirantes e titulares, urna renovação ho quadro da Liga,
CME Pouso Redondo; CME. sempre nos sábados e domingos sendo que dos 28 árbitros coloca

Petrolândia;CMETrombudoCen- às 14h e 16h. Na primeira rodada, dos a disposição, nove já foram

tral; Posto Marconi; Kaiser sábado abrindo a temporada jo- avaliados pela Federação e outros

Pindonako e Designer Danceteria gam, com transmissão pela rádio, terão' que fazer os testes para figu-
de Blumenau. SR Alvorada x Caxias SC e no do- rar o quadro.

No cerimonial de abertura dia mingoSERVitóriaxSERAmizade, A premiação estará a cargo da

24, urn show aparte com o grupo GECruzdeMalta x SE JoãoPessoa Relojoaria e Ótica Paládio, gentil
de patinaç Girassóis, conheci- e SER Aliança x GE Juventus, fol- mente oferecida pelo Sl� Reinoldo

.

" ,;, .1. i 1 ! .ó.;;:' .;;j . .t. i< ::;; ;\1 :;:; . .1.. I,;i:) (:. quipe do SER Estrella. Esser, proprietário deste estabele-
"; [...q J'" I.. <;:- .;:

.

peonatode 1 994 envolve cimento comercial.

O POVO - Jaraguá do Sul, 1.6 de janeiro de 1994

Jaraguá doSul-Ojaraguaense
Vicente Alves, 55, foi o único
maratonista da região norte a parti
cipar da conida de São Silvestre,
que aconteceu em São Paulo dia 31
de dezembro.

Para suportar os 15 km de estra
da que a São Silvestre oferece,
Vicente treinou muito pretenden
do ficar entre os 80Ö colocados. "O
clima na hora da conida foi bom, e
o ritmo melhor ainda, mas a grande
maioria dos maratonistas que par

ticiparam estavam bem prepara
dos", declarou' ele.

Vicente chegou em 1.485°entre
os 10.300 participantes, fazendo o
percurso em Ih 3min e 20seg.

Este ano, ele pretende correr as

provas regionais, estaduais e no

vamente a São Silvestre e, desde

já está se preparando, pretenden
do ficar entre os 500 colocados da
maior conida da América Latina

O jaràguaense contacom apoio
da Weg e necessita defnais 'incen
tivo por parte de toda a comiínida
de.

Aberto torneio
de futsal em
Rio do Sul

Jlicente, na avenida Paulista em São Paulo

Realizado arbitral da 1 a divisão

Campeonato ·terá
chave única e

turno corrido
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