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almoço CR$130,00AnoLXXV N° 3.830 Jaraguá do Sul, 5 de fevereiro de 1993

Paralelo

Cornpra(05102) CR$468-,<)(}
Venda (05102) CR$483,00
-Cómercial

Compra(05'02) CR$485,00

Venda(OS/02) CR$494,00

Turismo
Compra(05/02) Cr$460,00
Venda(02102) Cr$480,00
TR

24/12a 24ÍüI 38,08%
27/12a27/01 ..43,89«'10

.

Poupança
Índicep/05/02 .48,8405%
Salário minima

Agosto CR$ 5.534,00

Setembro. CR$9.606,OO

Outubro CR$12.024,00

Novembro CR$ 15.021,00 .

Dezembro CR$18.759,00

Janeiro/94 :CR$ 32.882,00

Fcvcreiro/94 CR$42.229,00

As outra. contas
remuneradas
acabamde

'. pedir o boné

INVESTCON·TA
.

REMUNERA'DA
lAIS IE.u.nADA OUE AS OUTRAS

NACIONAL
o Banco que está a seu lado

Presos tent�m fugirda cadeia em G�ara.mirim se�ah d
Dl'

· "I.
. .

\
.

MIl ares e

ro iaa acredua que preso -brasileiros

em regaliapassou o objeto

.

Os presos
-

da cadeia de

Guararmrim, que são

cinco, fora os três que
estão na regalia, tentaram
fugir. Com ajuda de uma
talhadeira, que segundo a
policia foi entregue por
um dos presos que está
em regal i a, eles

começaram a fazer um
buraco no banheiro da
cela.Osoutros doispresos
que estão em regalia, ao
ouvirem.barulho de ferro,
chamaram o guarda de

plantão que,
imediatamente acionou a

políciamilitar, onde'mais

•

.Jogaram
O prêmio IImonstruoso'�&'

aproximadamente CR$ 1,s:Ji, ",,

levoumuitagente para as c�ls, c;:llotéricas de todo o Brasil.�
Jaraguá,nas principais casas,a ••

movimento foi intenso, owj'JI�
'formava-se filas grandes para
as apostas. A média de cart���
apostados pelas pessoi("'·
segundo dados das loter':'
eram de cinco por pet.0�"·
Pâgink 5�'"

. �( "':. -,.

'.

Brasil

Parreira terá
um mes para
treinamentos

"

A seleção brasileira de

futebol, terá somente 20 dias

para treinar antes do mundial
com todos os titulares. Parreira
afirma que os jogadores que
jogam no exterior serão
liberados aproximadamenteum
mês antes domundial, o que se

torna impossível
-

uma

preparação adequada. Raí, ex
jogador do São Paulo, que até

pouco tempo era considerado

umjogador "nota 10", poderá
. não acompanhar o elenco.

Página 12.

tarde foi constatado a

tentativa de fuga. O
comissárío JaisonBatista

.

acredita que os detentos

pretendiam escapar nos

próximos dias, pois o

buraco estava começado.

GILLETE
PRESS PÁG.9.

Pá'giriä 11.

Os treinamentos estãofortespara osjogadores do Juventus, que desde o dia 25 dejaneiro estão em

concentração no hotel Schmitz. Os contratados, conforme chegavam, integravam o elenco. Para o

inicío do campeonato, os preços dos ingressosjáforam definidos: arquibancada coberta CRS 2mil;
arquibancada descoberta CRS I mil, sendo que os torcedorespagarão o mesmopreço na geral e terão
oportunidade de entrar nas arquibancadas descobertas, até afinalização das obras. Página 12 .

FONE.(0473) 76-3200
.

FAX (0473) 76-0304

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



li Confira a

história

"A História de nossa gente
não pode ficar só na sauda
de". O passado só é impor
tante se o seu tempo foi bem

empregado.
Da."ão de Itapocu

Há 72anos

"Quem não conhece Venâncio da
Silva Porto, no cargo de Escrivão
de Paz há mais de 20 anos? Junto

I
io

- Em 1922, depois de muitas se

manas de sérias agressões do dr.
Aristides Rego, pelo "Jornal de
Joinville" e da intrarisigente defe
sado sr. Artur MUller, diretor do
CORREIO Do POVO, chegava- .

seao fimdeum longo bate-boca, e
o atrevido causídico ensacava a

� "!ola, diante dos argwnentos
do arrebatadojoinalista que con-

.

tava Com 27 altos' de idade. Per
. ,Untava·A.M..CIp seu eserüo:

Há ,70 IIIIOS
.

deste serventuário trabalharam os

drs. Cezar Pereira de Souza,
Tavares Sobrinho, VictorKonder, .

João deAbreu, Arthur Costa e

Mario Cartilho, Todos eles não
.

encontraramdefeitosna Justiçade
Paz de Jaraguá, nem tampouco os
Juizes de Direito".'

.

- Em1924 l)omiDgos Deanaidli Temos.quep!lgllToii2o%j)ropol"Çi�,;.

. ""A D...I.:A.... _L.:.... .

CSCICVl8 um .' COIõUaaI -IIUUI� a onaissobreoempréstimode tAOO
F.IisaneipaçIo politica do distrito eontos, que pesa' sobre' à'�
ele làp18uá: "Sc SoinvlU(: tiv� Jeceiia\ sem .recebe.- qualquêr :'

. ��oJlOS$Oin�
,

�melOOria ein tiOcâ.' E 'advun lá;
"se 8.ö menOs à.ni�1 dos defuai$ , justoqueCoutinuemosas:ertol.?,

l,r
'

. distritos,. ..poderiamos nos restg- Lembramos que amizIide e politi-
-!. , _. em eonformidade ele nossà caslosaeerdoüzàsdivel"S8$ecada.

politica. Os 20%' àdicióilais nio wnfunCioOanOtempopr6prioc::om
trat.emít&lhumbeneoc:iopãl'lniós cerimonias,erituaisdiversos.Des- ,

:esó'SérVeínpaiaeocberumacaixa : de 19"9, talvez anteS; opiniões
dd8'JI1 em .JóiJiVine, nio convém comoessasjáenam�tesentre'
aqui eSvasiar os nossos bOlsos. ,os raros11lOlJldores di) povoado. ..

.

Há 5711110s .

- Em 1937; a critica ao prefeito lenha,poisasestradaSapetíasdio
integralista eràforle: "De Rio da transitoacar'ros vazios":Contudo,
Luz, Garibaldi, Itapocu . e "aPrefeiturapublicava sêu expedi
,Rêtorcida, nio,há eoloeo que riJo ente nessejomal,

. ,

'clloreomauentpl:egodo voto, pois .'
- ° dr. João Carlos Vital, chefe da

.

� estnId8s, antes em optimo Comissão' Organizadora, 'em
.

estado,estio hoje int:nmsitáveis"� FloriatlÓWlis, conluníéava que a

diziaojornaldirigidoporHonOrato lei federal n° 367, de 31/12/36,
Tornêiin: "Sofre o romércio, sofre criava o Ißstituto de ApoSentado-
o colono, iödii a ccônomia rural e ria e P�$ .dos Industriários e

urbanaque semPre dependemdas estava em fasedeorganização, fal- .

boas oomuniCeções, estão sofreil- tando ápeílas o resultadodor�- .

dognmdes prejuízos. As sermrias seanlento dos 'industriários, qliÇ
,
estão paradas. Apropria séde eStá deveria estar encerrado em 30/6/
em grande alvoO>ÇO pela falta de 37.

'

Há 10 IIIIÓS

�Em 1984,05 áprovados no veSti_o - Hélio Beltrão escrevia É'hQl'II de
bular�pela AéAFE davam pani os

.

reconstruiroBrasil,umioogoartigo
cursos de Ciências Contábeis e opínativo que cmcl� qqe "o mais
Economia numeros jaragÜaenses e gTIlveproblanadoBmsil'éa centrali-
dà n:giã(>, que hoje são competen- 2',IlÇão" e que "todos os demais não .

tes profissionàis, o que vinha com- pa$SI!Ill . de Subprodutos", que "o

provar que a viagem encetada no centralismo but"ocrático, o

começo dos anos 70,�la adniinis- autocitarisino, a Intelaeadesconfian-
tração Mayer x Sc1tmöckel, dava ça das autoridades locais constituem
excelentes resultados dos contatos wnasobrevivêtlCiadeplorável�nos-
mantidos com o ministro Passari- so�colonial,quenãosecoàCilu-
MO, .em Brasília, fixando o jovem na com o lÚvel de esclarecimento
no local de sua ocupação. po1ítioo do fios&> povo".

l

Alta Tecnologia
em matéFias-primas
para allinentos

.

-Fälle: (0473) 71-2277 - Jaraguá do Sul-: SC

A CP] do�Orçamento
, Relatárlofinal criminosamente alterado

presidenteAmorimo festivalde
erros produzido pela comissão
farácomqueonúmerodeculpa
dos dirninuadiaadia, emvezde
aumentar, como seria natural.
Vai ser umafesta para os advo
gadosemais umagrandedecep-

.

ção paraaopinião pública". .

Façamos votosparaquenão
serealizem as "estrambóticase

egourenrasdéclarações"dopre
sidente doTribunalde Justiça
doRio,desembargadorAntê
nie Carl�s.Amorim; visto que
elas, úmavez.efetiva4as, pode
rão getar lião só uina "decep
çãoparaaopiniãop6blica"mas
uma 'COnvulsãO social de efei;;'
tos incomfoláveisedevastadc>
res para o nosso Brasil.

...�
.

.. -; Aiimet.iilç8Unllturâl,"/!' ",,'

deve alhear do que virá daqui
por diante sobre os resultados
das CPIs, pois já sabemos que
�'interesses escusos"procuran
dodesmerecer e anular certos

1
j

José CastilhoPinto

tos sobre tudo que se relacionar
com as CPIs passadas e futu

ras, pois .es tais "interesses
escusos" estarão ativos com o

fim de tirar proveito para as

suas causas ocultas, espúrias e
indignas.

.

E para termos umaidéiado

que está pairando no ar e nos

rondando, vamos abordaraqui
as recentesdeclarações do pre

atos dessas .Comissões estão. sidente do Tribunal de Justiça
seododetectadöscomcéocaso . do Rio .de Janeiro,

· da CPI do Orçamento, cujQ
.

'desembargador$tôriioCar)os
relatóriofiDalfoicriminOsalnen�' Âmorim� �'afirinândo que os

,

te alterado no Prodasen, com advogados des parlamentares
vÍ$� ao .deputado cassado ... acusados pela ÇPl dó orça
ManoelMQreira(PMDB-SP), mentovãolavaräpeteca,como'
modificaçloabrailgenCÍooutras dizo gaúcho, oudeitar e rolar,
áreas. Precisamos estar aten.. com prefere O. carioCa 'Para o .

Temos plena confiança nas
comissões quecomandaram as

CPls do INSS, doOrçamento,
e mais tarde estarão a frente
dasCl'Is das Empreiteiras eda
CUT. Mas esse crédito não

Dr.WalterB.Falcone

.�

,,�

.- . .::< ,�
.

,-. .

�.. �(-' :�'.>� r,,,,,' ,k )'..
.'

:"'::- �\.: ,- :-,�:.
�.'" Ó. - -

,.',�' .

"õ:; •

, "Â causaeacun(do��r' xdo, doaÇÚcar,b�. das car-;: ',integral,de prefe�ên�iáinofd.a
devem serbuscadasnarelaçltl

.

nes, do bromato. de potássio, na 'hoia: • A. preservação dós '

diretacortulnutriçiohUl118lla. . passo agora a orientar como alimentospodeseroonsegwcia
.

.

. Peço aos governos dos ,pafSeS' atenuar estes males._ Aconse- atravéS da,refrigeração, seca�.
,

...

interessadosemsanarestemal. -lha-se eviter todos osmimen"; ge� �algação. ·Prefe.�r cere-.
. da face da terra, que busquem. tos industriafizados, � ais integ.,ais.Jeguminosas; le-.
apticar seus esforças 'em ver- quimificados, conservadosar- gwtle$�.riutils, verduras, nibér-, ".

bas nas pesquisas eco-ahmen- tificialmente o� por meio de culos, raízese conservas casei":
·

tares para que a hiimenídade defumaçãoindiJs1riàl.EvitatCt').; ras, d�'pr�feiência .orgânic9s.
, possalibertar-sedestatei'rlvel mer Carne animal e seus deri- . (sernagiot6Xicos)..

,

\ doença" (pr. AtbertSábin;'Prê-
.

vados cuja origem 'se, desco-
.

Procurar usar'alimentQs da
mioNobéldeMedidn�) ,nhece,preferiros maisfrescos ép(),� pQis possuirão menos

e de áreas f!Jfàis; .. sítios. Não defensiyps e hormÔnios. Nas:
:

'ObservoquemesmomoÇas, '. usar açúcar e seus .derivados,
.

'<feiras ('Scolher sempre a fruta
rIluiJasvezeSatédo�anosiêm preferindoom8s�vo,ome�o .menor, eommarcas näcasca,.
cetuliteemseus quadris,açre- meladoouopr6prio,8ÇÚcardas pois têôrhlen9s:agrotÓXÍC:os. :

: . ditamos isto corno resultado frutas· frescas. Na alimentaçãO mais natural,·
Produzirseushlitnentosem você:�.sua familiá gastarãO ..

casa é saudável e dá prazer. É menos dom aliment6s sofisti�
..

uma nova postura de vida As cados,tóxicos e perigosos�NãO
.

massaScomo piz?ã. pães, boIa- precisará consequentemente,'
.

chas, maearrão, 'fazê-los em 'de medicamentos e de aSsis- ..

casa com massa de :farinha tênciamédicadesnecessária

doS diversQS aditivosqufrnicos .

'usadosnos,alimentos industria:-
· lizados.

Após série de artigos onde
alertei os p.erigosdo sal refina-
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I Anotações I Deputado Inocêncio que rapidez na votação
""_o-se-bra-e-s-cv-ruf-a!�-t:a-o�ces--�-�e-mi-cro-epe-qu-eno--, Projeto microempresas
empresárioscatarinensesaseiseventosqueestãoprogramados ,
para acontecer durante o mês demarço. Entre os dias 5 e 8 �e''V'e'ra' s'er a'IfW)vadoestarãoacontecendoaFenac(FeiraNacionaldeCalçados)e Uj ,

"

'

r. v' ,

U�
a Fenacon (Feira Nacional de Confecção), em Novo

Hamburgo, no Rio Grande do Sul. De 8 a 11 será realizada
emFenamoda (FeiraNacional daModa), emBlumenau, ede
14 a 20, a Movesul, em Bento Gonçalves (RS). Ainda no

mesmomês estarão programadas aExposuper - de 20 a 22-
em Joinville, e aSubcontrata94 (FeiradeSucontratação), em
São Paulo. Os empresários interessados em expor seus

produtos ou int�grar missões de neg�ios devem entrar em

contato com a Coordenação de Feiras eEventos do Sebrae
SC atravésdotelefone (0482)22-9022 oupelo fax(0482)22-
,9805.

Convênios com as Creches
Já está sendo referendado o termo de convênio assinado

entre o Sesi/SC e a prefeitura de Jaraguá do Sul, prevendo a
construção de seis creches para crianças de O a 6anos. Cada
móduloterá cinco salas de 475 metros quadrados de área

construída.
Cabe à prefeitura doar ao Sesi/SC áreas de 2.000metros

quadrados para cada local de construção das' creches e ao

Sesi/SC caberá contribuir na instalação de móveis e.:

equipamentos necessários ao início de fimcionamento e

fiscalizar tecnicamente o padrão de serviços prestados e a

qualidade do corpo funcional.
Assegurado o início dos trabalhos e cumpridas;as etapas

primeiras do convênio, o Sesi/SC cederá as creches para a'

, prefeitura por 15 anos, em regime de comodato, passando a

partir daí o município a ser o responsável único pela sua

administração, contratação de mão-de-obra e a sua

manutenção.
Pelo convênio, a prefeitura obriga-se a priorizar o

atendimento de filhos de industriários., em percentual não
inferior a 7rPlo.
O prazo máximo previsto para o Sesi/SC entregar as

creches propostas e funcionando é de 12 meses, a contar

da doação dos imóveis peloMunicípio eo convênio vigirá
desde a autorização pela Câmara de Vereadores, que
votará o convênio tão logo retome às suas atividades.

Código tributário será assunto
/

!
I
I

I
,

.

_'_"--,-_--,-.�._ �

,

o presidente da Câmara dos de 435 Associações de Crédito e

Deputados; Inocêncio de Olivei- 393Uniões deCrédito) easMPE's
ra, afirmou que vai requerer vota- representam 80%damão-de-obra

ção em regime de urgênciapara o e 99%das indústrias no país. Nos
projeto que assegura tratamento Estados Unidos elas representam
diferenciado e simplificado às 16 milhões dos pequenos negóci
micro .� pequenas empresas. os com um Plß de 5 trilhões de

Inocênciodissequevaidefendera ' dólares, 65% da mão-de-obra do

aprovaçãodoprojetoeconvidouo setor privado e na Itália 70% do
presidente do Conselho Plß e 90% das produções regio
Deliberativo Nacional do Sebrae nais provem das micro empresas.
(Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Peq enas Empresas) O projeto que interessa às pe-

1. U ,

Antônio Fábio Ribeiro. quenas empresas é de autoria do
senador Élcio Álvares, que assu-

Segundo Vinicius Lummertz miu no último dia 25 oMinistério
Silva Superintendente doSebrae- da Indústria, Comércio e Turis
SC, a açãodemonstra oamadure- mo. Ele regulamenta o artigo Ú9
cimento da classe política, Gern da Constituição.e já foi aprovado
respeito às questões que envol- por unanimidade pelo Senado
vemodesenvolvimentoeconômi- Federal. Se for aprovado na Câ
co e social do nosso país, bem mara, segue direto para sanção
como, da importância dasmicro e presidencial. Estes são os princi
'pequenas empresas. O projeto pais pontos:
além de fazer justiça às MPE's
indica uma vocação mais realista

- passam a- ser consideradas

microempresas aquelas que re
porparte do CongressoNacional, gistrarem receita bruta anual de
pois são 3,5 Inilhões de micro e

até 250 mir Ufir (CR$
pequenas empresas, que pagam 46.942:500,00, Ufir de janeiro42% do valor de tudo o que é

para base de cálculo) e pequenas
produzido no Brasil e que tem

empresasaquelascujareceitaanu
merecido pouca atenção dos po- ai se situar acima de 250 milUfir
deres instituidos, afirmou (CR$ 46.942.500,00 Ufir de ja
Lummertz. neiro para base de cálculo) até o

A situação é muito diferente limite de 700 mil Ufir (CR$
em países como o Japão, onde o 131.439.000,00, Ufir de janeiro
Banco de Desenvolvimento do para base de cálculo);
Japão possui linhas de financia- - O Sebrae poderá ser co

mentos comjuros de 6% ao ano e avalista de empréstimos para pe
longos. prazos de carência (além quenas, desde que ovalor financi-

Cursos

ado não ultrapasse 20 mil Ufir;
- oExecutivo fica autorizado a

incentivar agentes financeiros e a
criar linhas de crédito para o seg
mento, mais baratas que as prati
cadas pelo mercado;

- poderá haver participação de
capital estrangeiro (até 50%) nas
microempresas;

- micro e pequenas empresas
ficam sujeitas às tarifas públicas
mínimas;

- sócios minoritários de outras

empr�sas poderão abrir

microempresas; .

- a fiscalização tributária, tra
balhista e previdenciária atuará
de forma orientadora e não ape
nas punitiva. ",.

O projetá em questão propõe
umnovo ambiente para pequenas
empresas desenvolverem seu tra-

.

balho embeneficio da nação.Mas
isso.não é tudç, é necessário.que

ttLos os segmentos da sociedade,q e- todos os níveis de governo,
c mprometam-se com esta mu
dança. Mudança em direção à re
alídade - encarar nossa questão de
desenvolvimento econômico e

social de frente, o que nos obriga
rá a colocarmos o Brasil no cami
nho da produção e de acordo com
nossas reais possibilidades, De
senvolver a MPE significa, por
tanto, somar os esforços de mi
lhões de pessoas para o processo
de produção, consumo e dese�
volvimento de mercado interno,
conclui Vinicius.

Calendáriodefinidoparaesteano
Em princípio os cursos estarão

sendo dirigidos as pessoas fisicas
estabelecidas na região abrangida
por Jaraguá, Massaranduba,
Schroeder.Guaramirim e Corupá
e que já desenvolvam atividades
nossetoresem cujasáreasos cursos
estão sendo ofertados. E havendo
vagas à qualquer interessado,

Os cursos serão, subsidiados
pelo Sebrae enquanto a sua

elaboração ficará ao encargo do
Senac.

Calendário'
Curso 1: Desenvolvimento de

chefia e liderança em hotelaria,
restaurantes e similares.

Asecretaria deFinanças daprefeituradeJaraguádo Sul vai
realizar uma reunião com empresários e contadores da

/ Jaraguá do Sul - Seguindo a

cidade, abordando o Código Tributário Municipal, já em
deliberão das reuniões realizadas
em setembroe novembrode 1993,

vigor desde o dia lOde janeiro de 1994. respectivamente, coordenadas
O objetivo da secretaria é dissecar o código, esclarecer pela secretaria da Indústria,

dúvidas porventura existentes e garantir o perfeito Comécio e Turismo. com a

entrosamento entre a área tributária e os contribuintes, de presença de -lO empresários da

modo a reduziros impasses ainda remanescentes e aceleraro área de serviços locais e da qual
participaram o Sebrae e o Senac.

processo. Foram definidos no início do
O encontro está marcado para o dia 9 próximo, quarta-_ presenteanooscursosdeformação

feira, a partir das i 8 horas, no auditório do Sindicato dos e aperfeiçoamento para o setor.

Trabalhadores na Indústria do Vestuário. Os cursos serão ministrados

Com os debates em tomo do Código Tributário, estarão em Jaraguá do Sul. em local a ser
definido no decurso da próxima

sendocolocados tambémpontosdeumdosaspectosprincipais semana. Nestaoportunidade serão
da nova legislação, que é a Lei das Isenções, cuja publicação igualmente definidos os custos e

foi simultânea. os locais de inscrições.
CORREIO DO POVO - Jaragua 'do-Sul,'5 de fel'ereiro"1le1994

Carga horária: 15 horas
Data: 21 a 24/3
Curso1:Aperfeiçoamentopara

maitre, garçon e comiss

Carga horária: 30 horas
Data: 25 a 29/.:1
Curso 3:Recepção, telefonia e

reserva

Carga horária: 15 horas
Data: 16 a 20/5

Curso-tiAperfeiçoamemopara
cozinheiro

Carga horária: 30 horas

Data: 6 a 10/6
CJrso 5: Camareira e

sovemança.
Carga horária: 16 horas
Data: J8 a 12/7
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Microbacias

Inaugurado a segunda
caixa d'água comfiltro
Massaranduba o

departamento municipal de

Agricultura, em conjunto com a

Epagri, de Massaranduba, dando
cumprimento aos benefícios
estabelecidos no Plano de
DesenvolvimentodeMicrobacias,
inaugurouontem', a segunda caixa
d'água com filtro, instalada pelo
projetoMicrobacias no interior de
Massaranduba.

Esta segunda caixa, instalada
também na localidade de 10Braço
do Norte, beneficia diretamente
cerca de II famílias e está

Psicultura

localizada na propriedade de
Generosa Tironi. A caixa recebe

agt;apura diretamenteda nascente
do Morro, sendo ali filtrada para
depois ser distribuída por
encanamento para as famílias
beneficiadas.

Tais projetos, executados pela
Epagri eDMA deMassaranduba,

.

receberam a importantíssima
participação da extensionista ru

ral da Epagri, Juana Bochardt, do
engenheiro agrônomo da Epagri.
RubensMarschalek e do diretor e

equipe da DMA, Carmelino
Dolsan.

Alevinos serão
distribuídos

Massaranduba - Com o

planejamento e coordenação do
conselho municipal de

Agricultura, que tem como

presidente o técnico agríoola
Alfredo Vavassori, 0

departamento municipal de
desenvolvimento depsicultura, no
município, que está recebendo"
pleno apolo de mais de 150

agricultores.
.

No decorrer da semana que se

finda, o departamento fez a

distribuição de mais de 50 mil

alevinos, de espécies próprias
para tanques e lagoas,
beneficiandoa todosospsicultores
do município.

Segundo a� observações do
diretor do departamento de

Agricultura daprefeituramunici
paI de Massaranduba, Carmelino
Dolsan, a receptividade em mais
esta etapa do Plano da Psicultura
obteve ótima recptividade por
parte dos criadores.

implantação do Pronto Socorro.
um beneficio que o hospital local
ainda não possui, mas que. com o

aval e. participação da

municipalidade e a colaboração e

apoiodoempresariado, se tornaria
perfeitamente possível.
proporcionando vantagens para a

comunidade.
Vicente Donini. empresário

jaraguaense e presidente da

AClJS, também participou do
encontro da ACIM, propondo
convênio para a participação de

grupos de trabalho formados em

conjunto com Jaraguá e

Guaramirim, para intercâmbio
com as Câmaras de Arte eOficios
de Munique e Alta Bavária, da
Alemanha.

Empresários reúnem-se na reunião daACIM
\

Presidente apresentou
resultadosde sua gestão
Massatanduba - A Associação

Comercial e Industrial de
Massaranduba - ACIM. reuniu

.

seus filiados no último dia do mês
de janeiro, num encontro que
registrou significativa presençade
empresários da comun�dade.

O presidente da entidade,
Alfredo Vavassori, apresentou o

relatório dagestão que seestendeu
de outubro de 1992 até 31 de
dezembrode 1993, comresultados
que foram considerados como

muitopositivos pelospresentesao
encontro.

A reunião da ACIM contou

com a presença da secretária da
Saúde de Massaranduba, Sônia
Martini, que apresentou uma Vicente Donini compareceu
proposta de viabilização para a a reunião

Turismo férreo

Muitaspessoasparticipamdo turismoférreo
Jaraguá do Sul - Reativado

em 19�3, após um período de

desativação, O' Turismo Férreo
uma idéia que surgiu em 1984 em

Jaraguá do Sul, conduzido pelo
então secretário deTurismo, Prof.
Balduino Raulino e que iníciou
com seu primeiro grupo viajando
dia 20/3/1984.

Em janeiro de 1985 as viagens
sofreram interrupção retomando
em 18/2/85 e permanecendo de
forma ininterrupta até 1986 quan
do novamente foi interrompido.

Com a criação da secretaria de
IndústriaComércio eTurismoem
1993 as negociações re.iníciaram

capitaneadas pela própria Secre
taria. O primeiro grupo desta ter
ceira fase, finalmente chegou à

Jaraguá dia 7/9/93.
Para Jaraguá do Sul, conquan

to o número possa parecermodes
to ele é periódico e tem sido cons:
tante de forma que tem vincado o

roteiro doTurismoFérreo e pode
rá trazer com o correr do tempo,
bons frutos para o turismo regular
à Jaraguá do Sul.
A recepção dos grupos de tu

rismo, tem sido coordenada pela
secretaria de Indústria Comércio
e Turismo que tem contado com a

participação de empresas como:

Duas Rodas, Darpe, Bretzke,
Sasse, Kienen, Arco Iris, Dalmar/
Lamarson, SapoN'água,Kanopus.
Dalcellis,MalhasMohr, Lonimar,
Manske e Choco Leite.

Já o folclore, graças à partici
pação de Ilka Schmidt, que conse
guiu ver a importância do movi
mento turístico, vendo nele a pos
sibilidade de divulgar o folclore
local, trouxe o grupo Morgenstra
e duas vezes consecutivas o grupo
Neue Heimat que se apresenta
ram e dançaram com os turistas.

Igualmente, Carlos Denker e seu.
bandoneon alegremente recebe
ram o primeiro grupo.

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



Muitaspessoasapostoramnasena

--

Lbtéricas ficaram cheias toda a semana

Sena acumulada em

torno de CR$1,5 bi
Jaraguá do Sul- o prêmio de

mais de CR$ 1 bilhão levou muita

gente para as casas lotéricas em

todo o Brasil.

Em Jaraguá, não poderia ser di
ferente. As casas lotéricas desde a

manhã, tiveram grande movimen
to. Muitas pessoas jogaram de

meia, commais de cinco pessoas, o

que se tornava barato e as chances
são maiores de ganhar o tão sonha
do concurso 308 da sena.

Corupá

A Lotérica Jaraguá, naReinoldo
Rau, atendeu na quarta e quinta
feira aproximadamente 3 milpesso
as, onde os funcionários tiveram
muito trabalho para o atendimento
a todos a todos, sendo que nos

dois dias, não pararam de trabalhar
ao meio dia e viraram a noite mar
cando os bilhetes.

Segundo Rubens Hardt, propri
etário da lotérica, ficou impressio
nado com o respeito das pessoas.
"Imaginava um tumúlto, pelo gran-

,depúmero de apostadores qu� vi
eram aqui, mas correu tudo bem,
sem nenhum problema", disse.

Nas cidades menores, as pesso
as podiam apostar para o prêmio
milionário até quinta-feira, pagan
do CR$ 100 cada bilhete, Nas capi
tais, as pessoas tinham até ontem

paraaniscar,maspagaramCR$140,
sendo que o preço foi alterado. A
loto custará CR$ 45 no mínimo e a

loteria esportiva CR$ 400.

Município está crescendo rápido
Corupá - Enquanto o titular da

administração municipal de

Corupá, Adelino Hauffe, descan
sa em férias com a família, o vice
prefeito Diete Werner, responde
pelo gerenciamento do município.
Dieter já tem ao seu encargo a

secretaria municipal dePlaneja
mento e Obras, acumulando assim
mais uma árdua tarefa que é a da

administração geral.

também foi feito em Jaraguá, desti
na-se a aterrissagem e decolagem
de pequenos aviões que des€n
volvem atividades agrícolas, es

pecialmente ria pulverização de

lavouras, mas, a pista pode ser

utilizada também paI'a qualquer
avião de pequeno porte, de treina
mento ou de lazer, inclusive para
uso dos modernos e tão badala
dos ultra-leves.

a construção de suas instalações
próprias e definitivas, em terreno

que a prefeitura municipal preten
d€ doar.

Moradia
Omunicípio de Corupá vemen

frentando um grande problema de
moradia. Mas o problema pode
virar um grande investimento para
algumas fumas do ramo imobiliá
rio. Acontece porém, que nem to-

dos consideram o plano imobiliá-
Pista de Pouso Indústria rio de alugel como um investimen-

Uma pequena pista de pouso Um grupo empresarial de São to seguro e de bom retorno. Assim
seréeonstruída emCorupá ,já está Paulo resolveu investir emCorupá, a adrninistração corupaense está

liberada para ser construída, com o onde foi encontrado todo o apoio- convidando investidores ligad-is
aval das autoridades da aeronáuti- para estabelecer-se. A indústria, a imobiliáriasde outrosmunicípios
caedogovernofederal. Oterreno, umafábricadernóveistubulares.já para investirem em Corupá. E se

bem plano e muito bem situado, está instalada, embora provisoria- gundo membros da adrninistração,
ficana VilaRutzene,foicedidopor mente em espaçoso galpão aluga- já está sendo encontrada respos-
um agricultor. do, mas já em franca produção, tas positivas des municípios de

O campo de pouso, assim como Apatirdaí, a empresa partepara Joinville, Blumenau e Jaragúá.
CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 5 de fevereiro de J994
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Desenvolvimento aqrícola

Comadem fará
• •

suaprimeira
reunião dia 7

Massaranduba - o Conselho

MunicipaldeAgropecuária eDefesa
do Meio Ambiente - Comadema,
recém formado e fundado, terá sua

primeira reunião na segunda-feira,
dia 7,reunindocercade301ideranças
do município de Massaranduba.

O encontro visa tomada de

posições e iniciativas querealmente
justifiquema presença doorganismo
nomunicípio, uma vez que bastante
há o que fazer para o

desenvolvimento agrícolaepecuário
e muito mais em defesa do meio

ambiente, hoje tão agredido até por
produtos que visam a melhoria da

produção mas, cujos efeitos co

laterais agridem e prejudicam a

natureza, poluindo aguadas ou
-

impedindo o desenvolvimento das

plantas nativas.
O Comadema temmuitotrabalho

a fazer em Massaranduba e, por
isto, em boa hora ele foi criado,
bastando agora que sejam postas
em execução as benéficas ações

que ele precisa fazer e para as quais
ele foi criado.

A reunião do Comadema, pam
qual estão convidados os senhores
membros efetivos e suplentes do

órgão, será às 19.30 horas desta

segunda-feira, dia 7, tendopor local
as dependências dá câmaramunici
pal de Vereadores. Os assuntos a

serem deliberados na oportunidade,
serão os seguintes:

- Apresentação do 2° termo

aditivo municipal da Agricultura;
- Sugestões ao plano de

desenvolvimento Rural;
- Calendário de reuniões;
- Reivindicações feitas secretaria

do Estado de Agricultura;
/

- O "troca-troca" de ovelhas,
visando o. desenvolvimento da

ovinocultura;
- O Fundo de terras que passaria

a atuar dentro do Comadema;
Assuntos relacionados

diretamente com a agropecuária
massarandubense.

Massarandubensesexigempromessas
o departamento municipal de

Agriculmra, deMassaranduba, com pleno
e total apoio do chefe do poder executivo
massarandubense, enviou
correspondências ao secretário de estado
da Agricultura, Mário R. Cavalazzi,
solicitando a vinda paraMassaranduba de
um médico veterinário e de um técnico

agrícola, bem como a colaboração através
de convênio de trabalho conjunto estado/

município, para a execução de trabalhos
de mecanização agrícola.

Pelamesma correspondência, odiretor
de departamento de Agricultura cobra do
secretário estaduala promessadecedência
porpärtedo Estado, de um traterde esteira
e de dois veículos para o deslocamento de
técnicosdodepartamentoàszonasagrícolas
do município.

I
Plano viário

ILHA DA
FIGUEIRA

"'0\10 .5JSJIEf"lA 1/";l'll
II", J"UI\S!J�' 11<1 SUL

SfCltET"""A DE PLANEJAMUTO

omapa acima mostra como irá ser o novo trânsito jaraguaense. As
mudanças mais radicais acontecerão no centro da cidade e nas

entradas e saídas do município. A secretaria (lo Planejamento
pretende começar as obras ainda neste semestre. Toda estamodifica
ção visa melhorar o trafega de veículos e bicicletas, que hoje émuito

grande.
5
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Aniversariante tio mês
O aniversariante domês éLeandro Schmöckel Gonçalves. Ele
completou 12 anos e, recepcionou amigos emBarraVelha Não
perdendo a oportunidade de pegar as melhores "ondas" do
balneário e de olho nas gatinhas.

Jam (E) e
Marcel (D),
estão "estou
rando" nas
paradas de
sucesso.A

dupla lançou
seuprimeiro
LP, que jâ
podeser
encontrado
nas lojas.
Confira.

Até 25 de Fevereiro
você tem 30% de
desconto no preço
à vista em todos
os produtos. Vestindo Você de Corpo Inteiro.

Getúlio Vargas, 55

6
.,

l'í
idéia desta notadiamantina épara lembrar omineral, ocarbono

l
PW"O, a mais brilhante das pedras preciosas.
Ela realmente lembra um pouco a vida de nossos leitores de

muitos anos, que no dia 3 do corrente completou os sessenta

anos de vida matrimonial.
AlbanoPiccolié filhodePedro,natural doTirol edeMariaPiazera,

de Rio dos Cedros e Josefina Satier Piccoli é filha de Victor Satler
e Maria Demarchi Satler, naturais de Rio dos Cedros.

Os pais residindo na Barra do.Rio Cerro, desde os bancos
escolares Albano e Josefina se conheciam, frequentando a mesma

escola, onde o professor era Domingos Demarchi, emérito educador.
Assim é que cresceram e se tomaram adultos e o amor os flexou

irremediavelmente, noivando em dezembro de 1933, na casa da mãe
de Josefina, já viúva.

O casamento realizou-se em 3 - 2 - 1934, um sábado, quando de

"troley" ricamente enfeitado, rumaram à Jaraguá, ainda distrito de

Joinville, para chegar a tempo de pegar a Missa, na Igreja de São

Sebastião, às 7 horas da manhã, que seria rezada pelo Pe. Heruique
MeIler. Ali, perante as testemunhas dos irmãos Otávio e Olga, por
parte do noivo e de Placido e Teodósia, por palte de Josefina,
receberam a bênção da SantaMadre Igreja. Em seguida compareciam
ao Cartório de Venâncio da Silva Porto, onde casavam civilmente

perante o Juiz de Paz Distrital, Victor Rosenberg.
Sempre lidando na lavoura e na criação, enfrentaram,juntos, a vida

a dois, e depois com os filhos que foram nascendo, a Estephania hoje
casada com Wolfgang Hruschka, residente em São Paulo; Álvaro, já
falecido; Ema, casada comWaldomiro Hruschka, Elvira, casada com
OsmarGerent; Elídia, casada com NorivaldoPereira eEmilia, casada
com José Cezario, tendo a lhe ornar, também, 23 netos e I 7 bisnetos.

Albano é velho conhecido do diretor do CORREIO DO POVO,
conheceu Venâncio Porto, Artur Müller, Victor Rosenberg e tantos
outros nomes que já se incorporaram à História desta terra, Lembra
também do partido que acompanhou junto desses homens do seu

tempo e pergunta ao entrevistador: - "Eugênio, como vai a nossa

UDN?" - Nosso diretor responde que ela vai mal das pernas porque
já morreu, mas que deixou em todos a lembrança de que "o preço da

liberdade é a eterna vigilância", uma f01111a de probidade e de respeito
à coisa pública, que nunca se confundiu com os homens que integram
os partidos de hoje, que saqueiam o erário público em causa própria.
E o Albano riu significativamente, certamente lembrando que ele era

um dos honestos a encarar a política com seriedade.

O distinto casal comparece, hoje, 5 - 2 - 94, a uma Missa campal
para dar graças aoAltíssimo por havê-los conservadojuntos e felizes
nesse dilatado tempo, que será oficiada no Parque Malwee pelo Pe.

Sebastião, do Noviciado, e coadjuvado pelo padres Lino, de Joinville
e Orestes, de Rio dos Cedros, irmãos de diamantina Josefina ..

Um almoço familiar assinalará a comemoração, com o compareci
mento da grande descendência.

Apresentamos votos fervorosos de longa vida c inlinita felicidade!

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 5 de fevereiro de 1994
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A bela GraceKelly
Blank, completou
ontem, 15 anos. "A

princesa" recebeu
amigosemsuaresidên
ciaparacomemorara
data. Seuspais lhe

desejam todaafelicida
dedomundo.

Mais uma caloura está entran
do nafaculdade;GeaneSamari
de Souza, 17, foi aprovada no

vestlbular e irá cursarPedago
gia, na Ferj; Comemorou o

acontecimento com amigos e

parentes.

BoateMarrakeck
abrirá dia 25

AboateMarrakech voltará amovi-
rnentar a "night" jaraguaense a

partirdodia 25, onde será realizada
a reabertura, depois de aproxima
damente dois meses de férias. E

para esquentar ainda mais, dia 26,
teremos a escolha da Miss Jaraguá,
onde belas jovens destilarão, com
certeza, para uma grande I'llatéia.
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CP: Classificados
BICICLETA
Vendo ou troco de 18marchas

por uma Barra Dupla. Tratar
com Jorge em frenteaoDering
( na vidraçaria)..

• COMPRO
Cadeira giratória e uma

escrevaninha Com J gavetas.
· Treatar fone: 72- 2878.

MÁQUINA
VendoOverloq com6.000 pon
tos. Tratar fone: 71- .9047.

PARABRISAS E VIDROS

Vende-se, novos e usades para
automóveis. Tratar na Rua Ju
lio Tissi, 232, comJailson, pelo
fone: 72- 1822.

GUITARRA
Vende-se da marca Gianini e
tambémumviolão. Tratarfone:

·

76- 2127 ..

FOGÃO
Vende-se fogão a gás. 6 bocas,
mesa inox, com tampa de vi-

· dro. Tratar fone: 76- 2127.

ALUGA-SE

Aluga-se vestidos de noiva e roupas
para testemunhas - Tratar RuaMajor:
JúlíoFerreire�28Vila Lalau72-1102.·

LEMBRANÇAS
'Vendo e faço lembranças ( ca
samento, Confirmação,
etc.j.Tratar fone: 72- 0590.

DOMÉSTICA
Precisa-se de doméstica que

pernoite no emprego para que
cuide de senhora idosa. Tratar
fone: 72- 0191, ou na Rua

_

Epitácio Pessoa, 516, próximo
ao ColégioAbdon Batista.

.

LANCHONETE

Vende-se,situada ao lado do

Colégio Orlando Marcelino
Gonçalves. Ou contatos pelo
fone: 72- 2249.

COMPRESSOR

Vende-se, 10 mil pés. Tratar
fone: 7l-4243.ounaRuaJoão
Planinschek,333.

MÁQUINA
Vende-se maquina de costura

elétrica, 4.500 pontos (GMI),
Overloq. Tratarfone: 76-5521

••••••••••••••••••

·:Farmácia:
• •

Suely �
•

•

•

•

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

: Av. Mal Deodoro, 852 :
•

•••••••••••••••••

Compro retícula
de 85linhas
tamanho 30 x
40. Tratar fone:

72:3363

�_ ..

INDEL Indústria Eletrônica Ltda.

--
A última gerasão em Sistemas de Alarme.
Sua seguransa não está mals por um '10,

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

"r'( Este sistema opera 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.

-

"r'( Acionada através dos pontos e controle remoto, por
intermédio de rádio freqüência, inclusive com discador auto-
mático de telefone:

.

"r'( -soucíte nossa visita para demonstração de outras

seguras vantagens e orçamento através do telefone 71-8043.

•

DIARISTA
Precisa-se de' diarista ou até
mesmomensalista. Tratarfone:
71-6215

COMPRO
Escrevaninha com 6 gavetas,
usadas em bom estado. Tratar

7.1-5954

DOMÉSTICA
Preciso de doméstica que per
noiteno emprego. Tratar fone:
72-0941

VÍD�OGAME
Vende-se com 32 jogos, CR$
40.000,00. TratarnaRuaJoão
Planinschek, em frente ao

Zonta.

SALÃO
Vende-se salãodebeleza. Tra
tar fone: 71-5753

JOGODESOFÁ
VEnde-se jogo de sofá, com 3

peças, usado. Tratarpelo fone:
17-1640

M 'Á Q ri I N A
FOTOGRÁGICA
Vendo. Tratarfone: 71-7631

TROCO
Telefone com prefixo 76 pelo
prefixo 71. Interessados tratar
comLurdes pelofone: 76-2671

.

ACORDIÃO
Vende-se com 120 bixos, da
marca Universal. Tratar pelo
fone: 71-4665

SÓJORNAIS
Assinaturas dos següintes

jornais:
Folha de São Paulo
Estado de São Paulo

Folha Mercantil
Diário Catarinense

Jornal de Santa Catarina
Assinaturas/Anúncios

Fone 72-0887..

Copa doMundo 94. Férias. Passagens aéreas. Feiras deNegócio.
Camcun e Disney (15 dias por US$ 1.523)... Fale com a Hungária, e boa viagem!

Conheça também a P.P. V. - Poupança Programada de Viagem - o grande lance, exclusivo,
da Hungária Turismo para facilitar sua viagem (pagamento em até 10 vezes). Temos

diversos roteiros: um deles caberá no seu gosto e no seu orçamento.

....... ::;:; ;':.:.:.;"
....•........... :.:-:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.".:.:.",:.:.:.:.:.:.:.:.:.: .....:.:.;.;.;.:.;.;.; ...;.:........•...

"'li
Temos ã vendaBarricas Importadas - Vinhos

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

Cep-89251-570 - Jaraguá do Sul - SC

I -: �
�.: ...:�;.

.:" ,
Obs.: Temos também o melhor negócio em Câmbio

ko';i;",'

- -----_._���--------
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TÍTULO
Vende-se título do Baependi
por CR$ 150.000,00. Tratar
fone: 72-3024

DOMÉSTICA
Preciso de doméstica que per
noite no emprego. Tratar fone:
71-3544

GELADEIRA
Vende-se geladeira da marca

Consul, 280Lts. Tratar fone:
71-6465

LIGUIDIFICADOR
Vende-se damarca Arno. Tra
tar fone: 71-6465

CACHORRA
Vende-se ou troca-se, da raça
Pintcher. Tratar naRuaAlberto

Picolli, 553. BairroÁgua Ver
de ,0U pelo fone: 71-6465'

TÍTULO
Vende-se título do Acaraí, tra
tar pelo fone: 72-1146

Comunicado

cl Camacho. Horário

BICICLETA
Vendo ou trocode 18 marchas

por uma Barra Dupla. Tratar
com Jorge em frente aoDering
( na vidraçaria ).

COMPRO
Cadeira giratória e uma

escrevaninha com 3 gavetas.
Tratar fone: 72- 2878.

MÁQUINA
VendoOverloqcom6.000pon
tos. Tratar fone: 71- 9047.

PARABRISAS E VIDROS

Vende-se, novos e usados para
. automóveis. Tratar na Rua Ju
.líoTissi, 232, com Iailsön, pelo
fone: 72- 1822.

GUITARRA
Vende-se da marca Gianini e
tambémumviolão. Tratarfohe:
76- 2127.

DIVIDO ALUGUEL
Divido aluguel de

casa, perto serr. Rio
Molha. Contato pelo

fone: 71-1721

'

.• >......,.·�·-..2:0-.
\.

... \

CP Classificados

BICICLETA
Vende-se, marca

Ranger-African, em
bom estado, contatos

pelo fone: 72-3363

com Adriano, em
horário co ercial.f0ii:iiii�ªlíií:Jl����J;,���!t,�g��$i; i

Joroguá do Sul - SC

aço lembranças ( ca
sameri o, Confirmação, etc .. ).
Tratá'r fone: 72- 0590.

VEíCULOS E'
ACESSÓRIOS

COMPRO -

Moto, que esteja em bom esta

do, pago até Cr$ 320.000,00.
Tratar pelo fone:71-863I.

ESCORT XR3/86

Vende-se, conversível. Aceita
carro de menor valor.
Tratar pelo fone: 72-2461 com
Sidnei.

SANTANA GL/87
Vende-seou troca-se, 4 portas.
Tratar com Antonio pelo
fone:72-0347.

CICLOMOTOP.
Vende-se, ano 87 por apenas
Cr$ 180,000,00. Tratar pelo
fone: 7l-4I42.ApOs as 18:00
hs.

Só uma pessoa' cuida
melhor do Séu'

'

patrimônio que a
LIM:PAC: .

.

você!

MOTOR» 135

Vendo. corpreta. Rua Lourival
Locatelli, 67.

Limpezae .

Conservação.
Servigo�rofissional
de primeira linha.

,
LIMPAC

R. José Emmendôerfer, 679
Fone(0473)72�

89253-000 • Jaragué do Sul· sc

I
PASSAT/81

Vende-se, emótimoestado, cor
preta. Tratar fone: 71-0222

Dourado metálico, impecável, com
22.000km

Apenas CR$ 3.400.000,00
Somente até 2a feira

Tratar fone: 71-1574 corni. ou 72-0353
res., cl Dênis

Anuncie seu classificado
.

grátis.
Classificados do CP,

/

- venda garantida.
Fone: 72 - 3363

MOTO
Vende-se moto CG 125, ano
88, em ótimo estado. Tratar
pelofone:71-1574comDenis .

OPALA/78

Vende-se, em ótimo estado de

conservação, com 4 pneus
'novos. Tratar pelo fone; 72-
2850.

JEEP
Vende-se Jeep, ano 65, com
capota conversível, rodas D -

20, mecânica impecável, pin
tura personalizada. Tratar na
Auto Mecânica JBS, Rua.Luis
Sarti, 1705, Nereu Ramos.

FOGÃO
Vende-se. fogão a gás, 6 bocas,
mesa inox, com tampa de vi-

,....

t'
. dro. Tratar fone: 76- 2127.

RAUL ZAPELINI, perdeu
sua Carteira de Identidade
Profissional expedida pelo
Conselho Regional de Eco
nomia 7· Região - SC -.

Contatos pelo fone:
72-3918 ..

.1 comercial_
,

p•••••••••••••••••••�

: Livraria e P .�. -a:
! laragu i
• I
I I
I I
I Faça cono I
I aquisiçã I
• "Iemos t I
I, I
• agógicos. I
• lo Pessoa, 435 - Centro I
• ui - Santa Catarina I
• e Bombeiros, ao lado do I
• glo Abdon Batista). I

: 'one: 71-1.587 ;
� ��

DT 200/92
Com apenas 6.500 Km,cor
branca, vendo ou troco por
moto menor. Valor a combi
nar. Tratarpelofone:71-4247,
após as 17:30hs.

PASSAT/81
Vende-se tratar na Rua

ReinoldoRau, 366. Tratarfone:
72-2483.

CORCELI/76
Vende-se em bom estado. Tra-
tar fone: 72-2850

..
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Hungária In'forlna:
Saíd'as: Fevereiro IMarço (aos,DOlningos)

5 noites em Miami e 7 noites em New York 3 noites em Miami e 9 noites em Orlando
6 diárias de carro em Miami 13' diárias de carro

Passagem aéreaSAO/MIAlNYC/SAO Passagem aérea SAO/MIAlORUMIAISAO
TransferARPTRlHotel/ARPTR-emNewYork Taxas de Embarque em São Paulo e Maiami
Taxas de Embarque em São Paulo eMiami- Seguro Saúde
SeguroSaúde PreçoporPessoaemAplD.dupiosujelfDaalleraçãoallécontlrmaçiodaresem
PrIçoporPesSOlemAplD.dupiosujellDaallleraçãoaticonflrmaçiodareserva

JAVEL
Veículos Novos
Modelo - Cor - Combo Ano

Tipo 4p. IE - vermelho schiraz - (G) OK

. Tipo 1.64p IE - preto etna - (G) OK

Tipo 1.6 4pIE-azuldark-(G) ...........................................•......OK
Tipo 1.6 2p I.E - vermelho schiraz - (G) : OK

. Tempra Ouro'4p - cinza argento - (G) OK

Unoelec -verdegraruja - (G) OK

Uno elec - azul cristal- (G) OK

Uno.elec - verde itajai - (G) OK

UnoCS - cinzaargento - (0) OK

Fiori�o Pick-np - cinza argento - (G).; :
OK

Veículos Usados
. Uno S 1.5 -verde - (G) 92

UnoS-vermelho-(A) 89/90

Uno S - branco - (G) 90

Uno CS .. cinza - (G) 89

Del ReyG.L - Dourado- (A) 89

Gol GL -verde - (A) 92/93
Chevette - branco - (G) 78

PremioCS Lô -azul-j'G) : �
90

'Uno S - verde - (G) 91

Jaraguá Veiculos, Peças e Serviços
Ltda.

�ua Joio Zapella, 214 - Fone: 71-2111

.

&5nia Bea

$
CI. fo..sec•• 97

,-s.I.I.

71-6410

FUSCA/70

Vendo, corbranca, tratarfone:
71-2711. --

COMPRO
Carro, menosBrasília eFusca,
tratar pelo telefone: 71- 7298.

PASSAT/78

Vende-se, cor azul, em bom
estado. Contatospelofone: 79-

.

1275, com Angelo, valor USS
1.600,00 .

KADET SL 93/93
Prata Gasolina cf 8.000km.
Estado de OK. Tratar 71-1574
cl Dênis !

Li

CHEVETE SL 82

Branco, gasolina, em ótimo
estado.Fone: 71-1574clDênis

ESCORT/94
Vende-se por apenas USS
15.500. Em ótimoestado. Tra
tar fone: 71-1574 cl Dênis

1f(w�@@
®ß�ß c_o�[!,��& [!,1f@Wo

Divisão de concreto
(Tubos e artefatos de concreto)

Rua Joinville, 1016' - Fone 72-1101
Divisão de plásticos (tubos de PVC - eletrodutos/linha. ;.

esgoto- tubos de polietileno I mangueira preta).
Rua Bernardo Dornbusch, 858'- FQne 72-3025

Escritório Geral
'

Rua Cei. Proo6pio Gome., 89 - Fone 72-0066

PRECISO
-

De casa ou apartamento mais
centralizado para alugar. Tra
tar em horário comercial com
Rutepelofone: 71::-1211.

VENDE-SE
Terreno situado nas Águas
Claras, Ilha da Figueira,
Intressados tratar fone: 72-
1576.

PROCURO
Casa para alugar, ou até mes

mo apartamento, de preferên
cianocentro. TratarcomClau
dia na Studio FM. Fone: 71-
0991.

PIÇARRAS
Vendo terreno em na praia de
Piçarras, mede 12 x 30. Valor

CR,S 400.000,00. Tratar fone:
72- 3384.

TERRENO·
Vende-se, 18 x 2.5, USS1.500.
Tratar pelo fone: 71-

4142.Ap6s as 1]:OOhs.
,

TERRENO

Vende-se, situado no Bairro

Amizade, com escritura. Tra
tar fone: 71- 9543.

2CASAS
Vendo duas casas situadas em

Jaraguá Esquerdo. Interessá
dos tratar pelo telefone: 71-

9911, falar com João Carlos.

CASA DE ALVENARIA
Vende-se , com 250m, com

portãoeletrônico, 3 dormitóri
os, próximo ao CalçadosMen
donça, toda murada. Tratar

pelo fone: 72- 3024.

Anuncie seu classificado
grátis.

Classific�dos, do CP,
venda garantida.
Fone: 72,- 3363

�r/t11!ã!�'À,��
... >: ">/. _: '.

-." .. :;( ...�:. _.,= .

': :":'
.
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s, 'Vendc-sç ,lcrr�flo -no Jardim •.

São Luiscom850m. tratar pelo
fone: 71- ....75.

I

I�
It

lu
ii

�I
.

11

PRECISO
De casa para alugar. 3 a ..

peças. Tratar pelo telefone: 72-
1809.

PROCURO
Casa para alugar.ou até mes

mo apartamento, de preferên
cia nocentro. TratarcomClau
dia na Studio FM. Fone: 71-
0991.
t

� __

PIÇARRAS
Vendo terreno em na praia de

Piçarras, mede 12 x 30. Valor
CR$ 400.000,00. Tratar fone:
72- 3384.

TERRENO
Vende-se, 18 x 25, US$1.500.
Tratar pelo fone: 71-

4142.Após às 17:00hs.

TERRENO
I I ."" .: - •

<Vchêie-se. situado no Bairro ,

,

'Amizade. coni escritura. Tra-'
tar fone: 71- 95 ..3.

PRECISO
De casa para !)lugar, '3 a ..

peças. Tratar pelo telefone: 72-
1809.

PRECISO
De casa ou apartamento mais
centraliza-do para alugar. Tra
tar em horário comercial com
Rute pelo fone: 71- 12 I l.

TERRENO
Vende-se em Tibaji, 25 x 25.
Interessados tratar 72- 2301
comDirceu.

CASA
Vende-se casa de alvenaria
com 354m (o terreno) . Tratar
fone: 72-3660.

TERRENO

Vende-se, tratar na Rua Fran
cisco Sting, 257 com Carlos.

Vendo Uno es TOp'·prata.
impecável!

Tratar: 71 ..;}574/72-0353 clDênis

SOBRADO
Vcndosobrado com 370m. tr��
tár na Rua João Pláninscheck.
25 ... Aceita troca, em frente ao

Zonta

TERRENO
Vendo Terreno de 85 morgos
de terra US$ "0.000. Tratar

pelo fone: H.' Comercial:
72-0659 ou 72-0518

(residencial)

CASA
Vendo casa com 70m2• o terre
no mede 627m2, mista, nova,
perto do Rodeio Crioulo ou

troco pol' Lanchonete, carro,
etc ... Tratarpelofone: 72-0224

CASA DE ALVENARIA
Vendo casa em Barra Velha

próximo ao lago, fica a 60001
domar, por US$ 4.500. Tratar
fone: 72-2295

DIVIDO ALUGUEL
Divido aluguel de

casa, perto serro Rio
Molha. Contato pelo

fone: 71-1721
cl Carnacho. Horário

comercial

R. Marechal Deodoro da Fonsf!!Jca. "13
Fone: 7"1-"12"1"1 - Jaraguá do Sul - SC

AmortecedorDireÇãoOpala (Cofap)••.........................•.5.ooo,00
AmoI1ecedorDianlMonza(Monroe).•.........•.........•.......10.530,00
AmortecedorTras. A.C.D.-2085 (COFAP)..•.......•.••..••.8.400,00
FiltroAr-Logan (Opala-Chevette)............•...................•1.300,00
FiltroAr.-Legan (FiatEuropa)••....•••........................•........1.400,00
FiltroAr -Legan (Fiat147todos) , 950,00
Umpada2polos (Osram)•.................... , .......................•.... .280,00
UmpaclaFarol45140(Osram)•••.....•.;••.........•....................•1.100,00
RádioSan Francisco (Bosch) revisado'
(usadocomgarantia) ..•...............................................•.•.30.�,00
AutoFalante-Hinor12poleg.200W....•.....................14.000,00
AutoFalanteHinor10Poleg.200W...•............ � .......••••11.000,00.
AutoFaianteHinor6 Poleg. 100W 8.500,00

A CWB LEVA VOCÊ DIRETO AO NORDESTE
,NATAL I MACEIO

S'DIAS
INCLUI:
• Pls..gem ._ Ctoitiba I P. SegYo I. CIIiIIbo
• T...sIoélo Aeroporto I HeIeIl AeIoporto
• 7 dI'ri.... Pousa� q,out. cl pisei..
(recém Inougondo, I rneIIor de P. SegYo)
caré e jorUr dI.riomenle
• By ri"" com__ de'lambado.• City T.....

'PORTO SEGURO
ii DIAS - 7 REFEiÇÕES

SAlDAS
29�an
05.190 26/ffN,

US$619,
NATAL

8 DIAS· 7 REFEiÇÕES
SAlDASINCLUI:

• Plssagem "'" CWItibo I_ I Cllillbel
• T......do Aeroporto I J:ioteII Aercpooto
• 7 di,"•• no Helel MaJtna Prai. SoA,
, caré e joràr dI.riomenle
• :r..... em Geripobu cl passeio de Buggy
• To.. i PraI. do Pipa· To.. lO Aquocenter
• To.. i. prol•• do lIoraI stJ • CIty T......
•_ tlplco no Mandacaru

29�.n
05. 190 26/ffN.

USS695,

CONSULTE SEU AGENTE DE
VIAGÉM PREF!=RIDO

r �

II Consulte seu agente d. viagen. ou
PORTlCOTURISMO

I' �epr_ntanteC.W.B.
,
R. 9 de Março. 485 -

S. 405 - 4° Andar

F.(0474) 22-4277 I 22-3384
.Joinville - SC

� �

INCLUI:
• Passagem """" Ctbo I Notall Mlcel61C_
- T...sIodo Aeroporto I Hotel I Aeroporto
NATAÍ. • 4 dlllítl. no Helel Moii.. PnIi1 SoA, oi café
.•_ tlplco no Mlndlcoru
• T..... em Genlpabu cl passeio de Buggy
MAcelé • 3 dl6II1� "" Helel Ritz. PnI11 cl ca"
• T.....u·proI.sdo_stJ·CIty To...

SAlDAS
29�ln
05,190 26/ffN.

USS799,

VITÓRIA
8 DIAS· 7 REFEiÇÕES

SAlDASINeLUI:
• Passagem 1_C_ I VIt6rl1 I Cllillbel 29�ln
· r...sIodo Aeroporto I HeIeIl Aeroporto
• 7 dláril' no rnomnlloso Helel PnI11 Sol
em pleno PnIIa de NIMI��
• Clfé � manh6 e jantar dllriamente • CIty To..

05.19 e 26/ffN.

USSS39,

I FERNANDO
NATAL DE NORONHA

8 DIAS - 10 REFEiÇÕES
SAlDAStNClUI:

• Passagem """" Curitlbell Natlll Fom. de
Noroma I Natal I c..Itibel,
• T...stado Aeroporto I, HeIeIl Aeroporto
NATAL: 4 ci6llas no Helei Mari.. Prall SoA
• Café e jIont.r ciariamente
·_Tlplco noMa�_·CltyT_
• To.. em Genlpabu cl passeio de Buggy
F.DENORONHA:
• 3 ciirios em casa f_
• Café, almoço e jIontar ciariomenle,

29�an
05.19 e 26/ffN.
uss

1.087,
Trecho Natall F. de NoroMol Nltal
operado com l';ló _lIII1Ie

MACEIO
SOlAS

INCLUI:
• Passagem a6re. Cllillbell Mlcel61 Curitibel 29�an
• TI1Islado AeroI1orto I HeIeIl Aeroporto
• 7 ci6Jf.s no Hael Ritz PnlI.
- Café� manhA e 1 jIontar de bois vindas
• To.. i. PlIlI' do 1101111 stJ· CIty TOU",

SAlDAS

0li.19�26/ffN.

uss639,
r

Preços em DólarTurismo
convertidos em cruzeiros reais

no dia dofechamento.
Preços porpessoa em apto. duplo

sujeitos a alterações sem prévio aviso.
Lugares limitadossujeitosac:onfinnação.
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TERRENO
Vende-se terreno no Jardim
SãoLuiscom 850m, tratarpelo
fone: 71- 4475.

2CASAS
Vendo duas casas situadas em

Jaraguá Esquerdo: .Interessa
dos tratar pelo telefone: 71-

9911, falar c?m João Carlos.

VENDE-SE
Terreno situado nas Águas
Claras, Ilha da Figueira.
Intressados tratar fone: 72-

1576.

CASA DE ALVENARIA
Vende-se, com 250m, com

portão eletrônico, 3 dormitóri
os, próximo ao CalçadosMen
donça, toda murada. Tratar

pelo fone: 72- 3024.

TERRENO
Vende-se em Tibaji, 25 x 25.
Interessados tratar 72- 2301
comDirceu.

CASA
Vende-se casa de alvenaria
com 354m (o terreno). Tratar
fone: 72-3660.

TERRENO

Vende-se, tratar na Rua Fran
cisco Sting, 257 com Carlos.

ALUGA-SE

Galpão, 1700m2• Tratar fone:
72-1393

o •• � .-, _ .... '�

Ve'ículo OK Direto da Fábrica
.

em 26 i 60meses com garantia de entrega

Consórcio Men�gotti
Plantão dé vendas
(0473) 71-9431

ALUGO·

Alugo casa em Barra Velha,
preço muito bom. Tratar fone:
72-0597

CASA DE ALVENARIA
Vendo, com 120m2, com terre

no de 400m2, no Bairro João
Pessoa. Obs: Casa em constru

ção com 5 peças prontos para
morar; Valor US$ 8.000. Tra
tar com João Carlos pelo fone:
72-3310

TERRENO
Vendo terreno em Piçarras 12

x30porCR$400.000,00. Tra
tar pelo fone: 72-3384

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

..
•

•

•

..

· '�.

•

•

Está de}.'lais, nao perca,'
La o gi)j.i que é p�zido

em Santa Catarina!

..

•

•

•

•

•

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Seu classificado

gratuito tem endereç�
certo.

Ligue já
71-5924

FIAT 147/81
Vende-se, a âlcool, por CR$

. 450.000,00. Fone: 71-0139
com Jair

CHEVETTE/87
Vendo, completo, ou troca-se

por carro de menor valor. "As
sumirmais nove parcelas. Tra
tar fone: 71-5621. No portal
com Docmar durante o dia.

.

:;.; ';.' EDITAL
PatriciaTÍtvafei ��.Cunha MelloGomes, Tabeliã, eOficial de Títulos· da Comarca

de Jarapá do Sul, Estado de Santa Catarina, na fanna da Lei, etc,
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Cartório para Proteatoa

os Títulos contra: -

Auto Viaçio Jaraguatur LTOA - Rua Henrich August Lessmann, 127 - NESTA
Comercio de Carnes Vip LT- Rua Joinville, 1867· NESTA
Com. e Repres. Schautzer ME - Estr. Santa Luzia, Km 16 - NESTA
Coutier Repres. e Serv. LTDA - Rua ArthurMuller, 105, NESTA
Crismar Ind. do Vest. L,TOA - Rua WafterMarquatdt, 2222 - NESTA
Ivóne G. Thibes - Rua Manoel Luiz da Silva, 134 - B. Vila Nova - NESTA
Metal L J LTOA ME - Rua Joinville, 4841 - NESTA
Metalim Ind. de Maqs. LTO�- Rua Max Wilhelm, 786 - NESTA
Metafim Ind. de Maqs. LTOA - NESTA
Metalim Ind. de Maqs. LTOA - NESTA

Olga Rohweder da Costa - Rua 60S, 123·- NESTA
Olga Rohwder da Costa - Rua 60S, 123 - NESTA
Valmor Freitag - Rua Edmundo A Emmendocrfer, 136 :NESTA
Higitex Oist. Prod. Limpeza LTOA - Rua Felipe Schmidt, 218 - NESTA

E, como os ditos devedores 010 foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida

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

Cartório na Rua ArthurMüller, 78, no prazo da Lei, a tim de liquidaro seU débito, oucntJo
dar razio porquç 010 o faz, sob a pena de serem os referidos protcafadoa na fonna da Lei.
etc.

KElJa",pá do Sul, O I fevereiro de 1994.
Patrlda Tavares da Cunha Mello Gomes

Tabeliã

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

..

'.

..
•

•

•

Proclamas
de Casamento

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10
Distrito daComarca de Jaraguá do Sul, Estado de SantaCatarina, faz
saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos

pela lei, afim de se habilitarem para se casar os seguintes:

.. EditalW 19.221 de25/111994

Cópia recebida do cartório de Guararnirim, neste Estado.

INGOBERT ELISEU STACK E IDITE
KLEIN

Ele, brasileiro, solteiro, torneiromecânico, natural deTuparendi,
RioGrande do Sul, domiciliado e residente na rua 28 deAgosto;
em Guaramirim, neste Estado, filho de Frederico Levino Stack
e Iria Lucia Stack.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Santa Izabel do Oeste,
Paraná, domiciliada e residente em Ribeirão Cavalo, Nereu
Ramos, nesta cidade, filhadeHenriqueKlein Sobrinho eOrtenila
Trevisol Klein.

Edital N° 19.222 de 27/1/1994

JAISON DE MEDEIROS E JEANE HOHL
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliarde escritório, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na rua Canoinhas, 71, nesta
cidade, filho de Humberto Alcantara deMedeiros e Iraci Maria
dos Santos de Medeiros.

.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar' de escritório, natural de

Guaramirim, neste Estado, domiciliada e residente na rua
;

Canoinhas, 71, nesta cidade, filha de João Waldemire Hohl e
Alzira Sasse Hohl.

Edital N° 19.223 de 27/1/1994

ADEMIR ILMAR STACK E NELSI
TEREZINHA ADAMSKI

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natural de �anta
Rosa, Rio Grande do Sul, domiciliado e residente na Rua Santa

Catarina, 368, nesta cidade, filho de Frederico Levino Stack e

Iria Lucia Stack.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Alegria, Rio Grande
do Sul, domiciliada e residente na rua Santa Catarina, 368, nesta
cidade, filha de Emilio Adamski e Ana Rithowen Adainski.

•

•

•

•

•

•

•

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o
presente Edital que será publicado pela imprensa e em Cartório,
onde será afixado por 15 (quinze) dias.
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A qualidade e requinte
do metro quadrado
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Jaraguá do Sul\", \

mApenas 04 aparta�rieAtos por andar;
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iiVista Panorâmica;
-"It( Piscin21;
ir Play-ground;
&liChurrasqueiras;
irSalão de jOgos;
irSalão de festas;
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CHALÉ IMOBILIÁRIA
.

RO�_ Reinoldo Rau, 61 - Tel. (0473) 71-1500
,::_-

Jaraguá do Sul,' SC

Loteamento Juventus
LoteS com entra:ia + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária •

Fone (0473) 71-1500 .

RUA REINOLDO RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC
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Para sua Segurança e Privacidade
- o Bina identifica o número do telefonechamadorantesque a ligaçao seja atendida,

evitando interrupçOes ou interferências indesejadas na sua intimidade e permitindo
maior�uran� nomanuseio do seu aparelho;

- Identifica a categoria do telefone chamador: residencial, comercial ou público;
- Em cesc de empresas que prestam serviços 1>810 telefone, o Bina elimina a

chamada de confirmaçäo 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 toque de um bota0 de qualquer um dos números da
memória.

.

Outras Utilidades
- Memoriza as últimas 30 chamadas 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 data e horário;
.

- Registra o herarte de todas as ligaçôes recebidas, com data e tempo de
conversaçäc:

- Registra o horário de todas as IigaçOes efetuadas,
com data e tempo de eenversaçäo:

- Acompanhamento, digito a ligito, no display, do nú
mero que está seMo discado, facilitando as chama'das;

- Possui relógio digital no display, com calendário
completo;

..

- Se ocorrer algum defeito na linha do seu Telefone,
aparecerá no display do Bina a Indlcaçäo "Pefeito".

A vida públicã traz compensaçOes das mais variadas.
Porém, existe uma parte mlnlma dos acontecimen

tos que insiste em se insinuar de forma negativa na sua

vida particular. sao as ameaças, as .agressOes Verbais,

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

telefone.
.

Para evitar tais problemas e lhe proporcionar. diversas
outras alternativas para uma ut.ilizaçao mais

inteligente do seu telefone çhega ao mercado

BINA 875 PIUS,nasua3"geraçao.

FONETEC - Bolsa de Telefones
Rua Cei. Proe. Gomes de Oliveira, 285

Fo'L�: .(0473) 72-2,670/ 72..;313� / 72�2833 - Fax: (0473) 72-2679

THEODORO
ROEDER- Terre
no cl 364m' cl casa
dealvenariaclmais
ou menos 157m'.
US$37.100

ILHA DA FI
GUEIRA - Terre
ne cl 900m' cl casa

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 LENZ! • Excelen
te lote de esquina na subi"
daplquartel daPM, pröx,
crecheGertrudes Kanzle<
• USS 6.5 mil.

'CENTRO • Terreno cl

13mtsdefrentepiruaNey
Fnmco(Clube Baependí), .

USSI9mil .

CENTRO - Terreno.c/ 770,00m' contendo
salas comerciais e um apto grande (I? andar)
- próx. ao Correio - Rua Pe, Pedro Franken n?

139. US$ 220 mil.

AMIZADE • Três Rios
do Norte • Lote cl

SOO,00m'à,40,OOmdarua'
Roberto liemann - USS
8.000.

.

�:.;
RUA JOINVILLE'·
Casa alvenaria sobre ter

reno cl SOO,OOm' • próx ..

00WEG - uss ssmil.

AMIZADE· Lote cl·

450,00111' na rua Tifa
Schubert (Clube dosVia
jantes) USS 2.300.

VILALALAU·C..aem
alvenaria na ruaBernardo
Dornbusch cl 200,OOm'
em terreno cl soo,OOm' •

USS42.ooo.

éENTRO - ÓÚmo terreno cl 5.000,OQm2
entre as ruas Procópio G. de Oliveira e

Walter Jansen - US$ 200 mil.

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

para rua Joinville : USS
250mil.

LENZI - Terrenoc/
717.50m'. Próximo
Giardini Lenzi.US$
10.000,00

VILA LENZI -

Terreno cl 42Qm2j
edif. cl casa alvena
ria cl 180iu'. US$
55.000

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

Joinville (após Weg 11).
Construção em alvenaria
c/ 236,OOm', própria pl
confecção. USS 47 mil.

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

�ndências. - (Em cima do ElESC) - US$
'-15 mil (entrada) e saldo de US$ 25 mil-em 12

'

.. meses.

SCHROEDER - Sitio c/

27.000m2,oomótimacasa
nova em alvenaria
(160,OOtn' suíte mais 2

.

quartos) - USS 36.miI.

AMIZADE � Ter
reno cl 19.000m'.
US$37.000

.�;<;:',-, .

SCHR6EDER-;r�
cll ';12J,oOm·,nanÍliMát.
Castelo BnmÖQ, ftenté8()
Colégio ·.USS 18.000.
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CP Imobiliário

VENDAS

.1

Vendas
OI apartamento cl2S3,oom' na rua Joinville.
Casa de alvenaria cl terreno de IS x 30 na rua Bariio do Rio Branco .

Terreno ruaMax Nicolau Schlnidt cl SOO,OOrri'.
Um terreno clI9.000,oom' na rua Frieda Kmeger sinO.
Apto cl 160,oom' no Edi6cio Miner nàMal Deodoro, todomobiliado.
Terreno el2 saJas e 2 casas de alvenaria na rua Bernardo Dornbusch,

, Terreno de 7.000,oom' na rua João JanuárioAyroso.
Terreno cl área de 441.00m' na rua Pastor Lorenz Hahn nO SI. Guanunirim.
Um terreno cl casa narua Frieda Krueger sinO área de 562,oom',
Um terreno cl 720,oom', BR 280 com sala comercial.
Casa mista cl90,oom' na rua Manoel da Costa, Bairro João Pessoa,
Casa de alvenaria cliOO,OOrri' na rua Santa Catarina 368.
Casamista na rua Lidia nO 115. C/IOO,oom> cI,temmo de 4SOm', todo murado.
Sala eorilercial clI63,oom',

'

� Barbada: Chácara com

54.500,OOni2, toda plaina, com
água nascente, casa de madei- '

ra, situada no município de
Schroeder.
r:r Mini-Chácara: com

11.000,OOm2 com casa de ma

deira com 120,OOm2, toda cer
cada, com lagoa,' etc., sito em

Schroeder. �

F 1 Apto. com 120,OOm2 - 30
andar - Ed. Joverlli - próximo à
APAE:
er Casa de alvenaria (Nova

. Brasília) com j 30m2 terreno com
765m2 Rua José Emmendoerfer.
er Terreno com 450m2 (18 x 25)
João Pessoa Loteamento São
Francisco. Próx. ao trevo de
Schroeder.
er Terreno com 886m2 (Bairro
Água Verde) rua 217.
er Terreno com 420m2 rua

Eleto Stinghen, próximo ao Pos
to Km 7 - Barra do Rio Cerro.
er Casa de madeira com 90m2
- terreno com 450m2 - ruaArgen
tina '" próximo à INOS. Reuni�,
das. (Centro)
er Casa de alvenaria com 40m2

(meia-água), terreno com

570m2., (15x38). Noloteamento
Spre_dman

2-8

Larlm6veis
Av. Mal. Deodoro, 141

LocaçIo
APTOS em Corupá, na rua Roberto Seidel, el3 donniIórios.
APTOna Av. Mal, Deodoro, 88, 2° andar, el3donni1óriose_dependências, com elevador
e cl guagem. _

.

APTOSNOVOS, na R, Reinoldo Rau (fundoa daÇoIo<T_), com uma suite, I dormitório, cl
eblDl1l5Q1leint individual, e outras dependências.
APTO na Av. Mal, Deodoro da Fonseca, 364, Edt: Joana, cl 3 dormitórios • garagem.
APTO na Av, Mal. Deodoro,364, com i donniIórioo.

'

APTOnama FritzHasse, 96 (próximo à VerdmeiraRaquel), com 2'dormitórios,dependências de
empregada e garagem.

' -

APTO na rua Pastor Alberto Sclmeider, 1187, (próXimo ao BotaCogo), com 2 donniIórios.
Casa de madeira (geminadas), na R. 25 de Julho (VilaN....), cl 2 dormitórios,

Salas 'comerciais
Sala Av. Getúlio Vargas, 49 (em cima do Unibanco) cl li8m'
Sala na Av. Mal, Deodoro, 14I,loandar,cl94m'.
Sala na Bernardo Dornbusch, próximo à Difuso, cl 8Om'.
Sala, rua João Januário Ayroso, com!l8m'.
I Telefone .

TERRENOS I,
I'
I'
I
I
I
I
I
I
I
I

..
, .

,; _ ;
I 'I
·1 Ba....a Sul I

:' I...õveis :
I ,Fone: (0473) 72-2734 I
I I
I C�ti I I• Casa alvenaria c/175m2 na rua Pe. Pedro Franken, centro, I
I terreno com 1.000m2• Preço US$ 90.000 •
I Casa alvenaria c/267m2, na rua Jorge Czemiewiez, terreno I

I'I é'om3.061m2• Preço US$ 130.000 •Casa alvenaria c/130m2, 3 qtos, sala, eoz. BWC, despensa,I lavanderia.garagem, terrenoe/450m2•VilaRau.Aceita carro. I
I Preço US$ 15.450 I
I Casaalvenaria c/116m2, 4 qtos, 1 suite,'2 salas, 2 BWC, copa, I II coz., terreno com 777m2, lateral Estrada Garibaldi, distante I3,5kmda'Malwee. Preço US$ 16.000
I Casa alvenaria c/80m2, 3 qtos, sala, eoz. BWC, terreno c/ I
I 3.000m2, com lagoa distante 1,5km da Malwee. Aceita carro I II ou moto. Preço US$ 16.590 I
I Casa alvenaria c/130m2, 3 qtos, sala, coz., copa, BWC; I
I lavanderia, garagem, terrenoc/450m2,Vila Rau.Aceita carro. IPreço US$ 15.450 II Casa alvenaria c/140m2, 3 qtos, sala, coz, copa, BWC, I
'I garagem, churrasqueira,ma Felipe Frenzel, centro.Terreno c/ I
I 372m�. Aceita carro. Preço US$ 75.000 I
I Casa alvenaria c/80m2, 1 qto, sala, cozo BWC, garagem. I' II

Bairro São Luis, JaraguáEsquerdo - RuaArduino Pradi. Preço
ICR$ 3.000.000.00

I Casa alvenaria c/98m2, 3 qtos, sala, eoz. copa, lavanderia, I
I' despensa, banheiro, galpão c/96m2• terreno com 5.000m2, I, II Estrada Garibaldi. distante 2,5km da Malwee. Preço uss I

'

I
16.200

IPrédio c/ dois pavimentos c/196m2, 3 aptos, sendo um com

196m2 e os outros dois com 50m2 cadaum. Barra do Rio Cerro. •

II Preço US$ 35.000 I
I Prédio cl�ois �a\'imentos ci 510m2 de �rea construí?,a, �endo I
I

364m2 de area mdustnal. com todo equipamentode fábrica de Iconfecções jeans e mais 146m2 de área residencial 1.1/'4 qtos, II sala, coz.,2 BWC. lavanderia. despensa, terreno cl 1.036m2, I
I todo murado e ajardinado, Rua João Planincheck nO 1587. I
I Aceita, carro ou apto. Preço US$ 160.000 I
I

Casa mista c/,80m2, 3 qtos, sala, cozo BWC, lavanderia, I 'Iterreno com 1.000m2, ma Afonso Nieoluzzi. Vila Rau. Preço
I US$ 18.000. Aceita carro I
I �� I'
I l(lIum)tcrrenocom4.000m2nanlaBerthaWecge-Barrado I II RioCerro I
I

I (uma) sa,la.com 200.00m2 própria pl indústria de confecções Iou p. depósito dc 1ll8te(1uls
..

,

I •
• I
I I
I Tratarna R. Ângelo Rubini, 1223 - Sala 9 • Barra do Rio Cêrro I
!li Fone (0473) 72-2734 Protocolo n" 010893/ 7-6 I
,L�9g.��_�_••• _*��

; " f: ?�����:��,9,;�9tP����O � �ar�f;���?O �U�'(1pe fever�irf!i�e 1994

Terreno cmPiçams a beira rio c/4, 185m' (Ancoradouro)
Temno III Rua Amàzonas cl. 1.720m', práx. Parafusos Ewald,
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, cl 2.500m'. Próx.
trevo do Posto MarcoUa
Temmö Rua 478 (late@1 Rua Lourenço Kanzler) c/'450m'
Temnocl.535,�Ldeamc::nto JUlioRodrigues, Lde nOO9

Temnocl.4:!lm'RúaLuizKienen
'

CASAS
Casa de 'alv., (em construção), Rua Rudolfo Lessmann, cl.

480m' c/ teínmo de 900m'
Casa de alvenaria cl 60 m' - Loteamento Liodoro Rodrigues,
Casa de alvemria cl 235m> cl. terreno de 1.2OOrtr. Rua Waldomiro

Schmidt, nO222 - (Jaraguá Esquerdo).
'

Casa de alvenaria c/120m' - Bairro Vila Nova.
Casa de alvenaria cl. 100m' - Rua Adolfo Ziemann, 284. Próx.
Escola Alberto Bauer.
Casa de alvenaria c/100m' - No Loteam. Jardim Pinheiros n

Casamista cl9()m1- Rua 591 - Sem nome, 70, terreno de 450m'
Casa mista cl 120m' - Rua Walter Marquardt, 2.732, terreno
450m'
Casa alvenaria em construção cl 144m' (aceita carro) Rua 312-
AngeloMenel

A�ARTAMENTOS
Edifício Caetano Chiodini c/147m' + Garagem
Apto. cl 107,95m', c/ dois quartos (I

° andar).
Apto. Edificio Jaraguá cl 70m' cl 2 qtos., (l· andar).
Apto. Edificio Karine c/ II6m' cl 3 qualtos
Apto. EdificioFlorença c/116m' 2 qualtos (4· andar).
Apto. cl 250m', 3 quartos" uma suíte - Rua Joinville.

Apto. Edif. Carvalho c1-l60m'
Apto. c/95m' Terreo - BlocoA + garagem e churrasqueira. Edif.
Magile
Apto. cl 116m', 2 quartos, dependo empregada, 2 banheiros, sala
e garagem. Edificío Hass 4° andar.

LOTES FINANCIAOO�
Loteamento Ana Paula IV,

Loteamento Slo Cristóvão n.

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

LINDO TERRENO
Arborizado, cf área de 14.700m'. a 5km do Centro cl. boa água,
uma casa excelente estado e casa de caseiro.

TERRENO COMERCIAL
Av. Mal, Deodoro da Fonseca c/ 3.000m'
Av. Mal, Deodoro da Fonseca cl 1.382 nr'

Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl. 950m',
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Coro Polifônico Evangélico
de Concepción - Chile

Revestiu-se de pleno sucesso a

apresentação, dias 22 e 23 de
janeiro na Igreja Evangélica de
Confissão Luterana - centro, do
Coro Polifônico composto por
membros de distintas

congregações e denominações
evangélicas, num verdadeiro
ecumenismo.

verbo, pode o ser humano cantar,
agradecer, louvar.

O público presente lamenta,
contristado, os que perderam esta

oportunidade de devaneio,
alumbramento enlevo. Porém,
satisfeito com o êxito do evento, o
maestroRicardoFeldens, regente
do Coral Evangélico Jaraguá das
Orquestras de cordas e camerata
da SCAR, vislumbra novos

/

intercâmbios e agradece o apoio
dado à atividade musical pela
comunidade jaraguaense.

Vozes selecionadas
encantaram a todos os presentes:
é sempre um êxtase constatarmos

que, com a voz, instrumento do1994-
Matrículas na SCAR

Desde lOde fevereiro estão
abertas as matrículas para os

seguintes instrumentos:
Contrabaixo elétrico, Flauta
Doce, Guitarra, Piano,
Teclado, Viola, Violão (popu
lar e Clássico), Violino e

Violoncelo.
Tambémestão àdisposiçãodos

interessados os cursos de

Musicalização, Ritmo Solfejo e

Teoria.
Maiores informações

diretamente na Secretaria da
SCAR, à rua Amazonas, 213 ou

pelo telefone 71-2477

Foto LossAno
Passar - e parar para observar

- as vitrines do Foto Loss é sentir
se homenageado, na qualidade de
artista plástico. Emoldurado as

belíssimas fotos produzidas pela
equipe Loss, vemos paleta de

pintura, tubos de tinta, a própria
cor... As telas? São as fotos,
evidentemente. Atrevemono-nos
a, em nome dos artistas plásticos
jaraguaenses e da própria AJAP,
agradecer a 'Foto Loss pela
lembrança ...

Internacional
da
saúde
bucal

Parabéns aos dentistas,
em especial naspessoas dos
doutores Assis, Alfredo e

Fernando Guenther,
Marilze Marquardt, Neusa
Machado (artistaplástica) e
Norman Tata (de Ribeirão
Pires, SP, também artista
plástico) ...

consultórios, mas também
nos trabalhos comunitários
junto às populações
carentes. Primeiro
combatida (como quase
todas as novidades), e

campanhadefluoretação da
água acabou vencendo e,
com ela, nossas crianças ...

PrestigiemOS os

profissionais de saúde
bucal, reconhecendo,
incentivando e louvando o

trabalho que executam não
só particularmente, em seus

....____Ge_·�_'Té'.5_____.1
Doutora soprano

A soprano solo' Laisa Prim, que em diversas ocasiões

abrilhantou as apresentações doscoraisda SCAReEvangélico
Jaraguá, feliz com a aprovação no exame vestibular para
Medicina, na Universidade Federal do Paraná. Parabéns, mas
muito sucesso na carreira/vocação ...

Feliz recuperação
É o que desejamos, em nome do Coral Evangélico Jaraguá,

à soprano Nelsida K. Schmauch, que também aprimora suas

qualidades vocais nas aulas de Canto da Casa da Música. Que
susto, não? Aguardamos a presença da senhora Nelsidajá no

primeiro ensaio de 1994, que acontecerá dia 15 próximo, no
mínimo para prestigiar a todos com sua simpatia ...

Galeria Lascaux
A sra. Marina Mosimann, marchand de Joinville, colocou

o acêrvo da Galeria Lascaux nas paredes. Vale conferir...

Lindolf Bell
Lembrando emmarchand, onde anda o Príncipe dos Poetas'?

Mande notícias suas ou do Espaço de Arte Açu-Açu, que
dirige cm Blumenau ...

50oSalão
Paranaense

M C. Escher
xilogravura "Subir e Descer", de
1960. também exposta; a

ampliação (o que redimensiona a

obra) daxilogravura "Dia eNoite",
de 1938, impressa emdois blocos;
a apresentação, em diversos

ângulos, da litogravura "Côncavo
eConvexo", de 1955e, depermeio
à obra,' o .autor. Circunspecto,
grisalho. ativo.

Curitiba - Até 17 de fevereiro
no Museu Municipal de Arte, no
Portão. depois de exposta em São
Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, a
mostra Obras de Escher -

EXIJOsição no Brasil é uma rara

oportunidade de apreciarmos, de
maneira econômica e agradável
(o Museu é clirnàtízado) as 71

gravurasoriginais (emmetal. xilo,
Iito e linóleo) 34 reproduções
fotográficas de aquarelas do
artista.

Curitiba - Até 18 de fevereiro
no Museu de Arte

Contemporânea, o 500 Salão
Paranaense apresenta, aos

visitantes, uma mostra limpa,
coesa, na medida exata.

Pintura, escultura, gravura,
instalação coexistem nos espaços
do casarão. Chamou-me atenção
o retorno ao figurative, a

Visitar o Museu do Portão é valorização do desenho. o ser

empreender uma fuga no tempo e humano presente em boa pane
no espaço. é um enriquecimento das obras.
visual. cultural e emocional como Se esta nota for lida por lá.

poucasvezes temosa oportunidade rogamos ao Coordenador dos
de partilhar. Museus. senhor EdsonMachado.

Aos amantes das artes também artista plástico. que nos

plásticas. visita obrigatória: arr remeta relação dos participantes e
público em geral. uma mostra de respectivas obras. para trabalho

que Arte é algo ruais do que o postcrior.
espelho da realidade ela A lamentar. a ausência de

Escher. sobre sua obra. de ser a transcende a forma e o real para catálogo. Que. segundo lIlll dos

trazer vuorioso. do imaginário. guardas no Museu. não é feito

criati"oelúdicomundedasMusas. desde as 3 últimas edições do

No vídeo existe a animação da o Artista. Obrigado. Escher. Paranaense.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 5 de fevereiro de 1994

De quebra. estão exibidas duas
matrizcs em madeirá -cuja técnica
e precisão (redundância) são

impressionantcs - e um vídeo.
onde obra c artista (falecido em

27 dernarçode 1972) apresentam
se vivos c ruais que presentes.
tornando realidade a frase de

70°Aniversário
Embora distante (em Santos, SP) vai daqui o filial abraço

a Fernando Carrei raSantos. meu pai. dc qucm hcrdci ogosto
pelo desenho. Longavida, muita saúde ... O "seu" Fcfê (como
é carinhosamente chamado pelos colegas de trabalho) recebeu
os parabéns dia 3 de fevereiro ...

"ilusão da ilusão".
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I
.. Jaraguá••• poraíl "Papudo":

Anoitedequinta-feiraestava - Por essa você não

durante horas..... bebemos ...
- Não pode ser!
- Depois nós fomos à casa

dela ... sabe ... nós ... nós ...
- Vocês transaram não é?
- Pintou um lance tão forte,

que até resolvemos ...
- Não fala! Não fala!
-

.,. morar juntos
- Eu me mato! Eu me mato!
- Não me diga?! Tudo isso

porque perdeu seu maridinho?
- Não! Porque perdi minha

Neide! (Buuáá)

mesmo demais em Jaraguá! Os
bares lotados, beneficiados pelo
ótimo clima, davam umaspecto

.
mais "vivo" a cidade!

Destaque especial ao Cae

sar's Club, que além de cheio, e

esperava ...

.,. Humor
Assim caminha a

humanidade. ..
- Querida ... tem uma coisa

tocando muito pagode e que preciso te contar!

Rock'n'Roll, está provando que - Conta amor!

nem só de finais de semanavive

a boite na cidade!

+ Alcei
Um toque ao amigo

- Ontem encontrei aquela sua
amiga Neide.

- Num diga!
- Nós ficamos conversando

Na sexta-feira pas$ada, aconteceu no "Rancho do Rari'ah", afinal da etapa catarinense do concurso
"Garotl! de Ipanema". Como acontece normalmente, a casa estava lotad« de gente bonita. Na foto
abaixo, as trêsprimeiras colocadas: em 10 lugar Leila Grassmann quefoi aoRio de. Janeiro,participar
dafinal braslleir« no domingo, e empatadas.em 20 lugar� as irmãs, Alair Gi/mara Francener e Giseie
Francener. Parabéns. ..

+ Toques'
- Em abril, a cidade será a

capital do Handebol Mundial.

Acontecede 20 à24, a "Curitiba
International Handball Cup".
1mperdível!
•

- Entre os aumentos

exorbitantes e abusivos, nesta
semana, os carros aumentaram

46%,eosremédios 19% acima

da inflação. Será que o

congresso vai deixar os bancos

pagarem mais impostos?
Duvido!

.:. Carnaval I
Está esquentando o ritmo da

festa, pois a folia começajá Ha

semana que vem.

Os blocos, neste ano,

prometem muita beleza a

originalidade em seus desfiles.
É esperar pra conferir!

.:. Carnavalll
Nos salões, a sensação será

mesmo no Baependi, sempre
com ótimos bailes de carnaval.

Na semana que vem,

acompanhe a programação e a

cobertura completa da festa.

Até lá!

.,. AIDS X Camisinha
Numa iniciativa da revista

Playboy, foi realizada a maior

pesquisa sobre

"Comportamento Sexual

Masculino e Aids" no Brasil.

Os resultados são alarmantes!

Apesar de 99% saberem dos

riscos de serem infectados pelo
HIV, 88% deixam a

responsabilidade deexigir ouso
de camisinha para asmulheres.

É preferível morrer, do que

"chupar bala sem tirar o

papel"?!

Numa éPoca em u
'

,

discos de Re . ,q e ateDJ s lançammIX, e até d'� .

que está d
IlIcd de crer.

" "
sen o raro

'

musIca" t d escutarmos
. oca a por I, "

Ißstrumeßtosm '.
mUSICOS" e

" USlcals Vaa educar" esta I
• mos começar

d ga era que täando mais o
-

es a por aí
. pçao de m '.

'

dIverSidade. ehe a
uSlcabdade e

tecßopop.NasFM's! desta onda
queremos mlísica! ',os

bares e boates,

• Financiamento • Leasing

Você jápensou 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 :
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.Consórcio
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Polícia

Padeiro é castrado e polícia suspeita de vingança I Tópicos .1
Vítima chegou ao hospital sem saber o que havia acontecido e os médicos

não puderamfazer reimplanteporque o órgão nãofoi encontrado
Renato Lombardi

O cearense Francisco Nedi
Teles de Menezes, de 38 anos,

ex-ajudante depadeiro edesem
pregado há um mês, teve seu

pênis decepado à faca, na ma

drugada do dia 22, por dois ho
mens queo agarraram e levaram

/

paraum terrenonaAvenidal'ro
fessor Luís Inácio de Anhaia

Melo, no Parque São Lucas, na
Zona Leste de São Paulo. Um
deles segurou seus braços, e o

outro cortou a calça com a faca
eem seguidadecepou opênis. A
polícia, que só divulgou o caso

ontem, investiga a hipótese de

vingança.

Chorando, Menezes contou

ontem que, depois deos homens
irem embora, ele consegúiu ter
forças para chegar até um bar,
onde pediu água e ajuda porque
estavasangrandomuito. "Fiquei
sabento quetinhamcÕrtadomeu
pênis depois deoperado", disse.
"Os médicos alegaram que po
deriam ter feito um reimplante
se apolícia tivesseencontrado o
pênis. Mas eu não sabia o que
tinha acontecido."

Menezes teve alta no final da
noite de segunda-feira do Hos-

.

pital JoãoXXIII e será submeti
do a exames em uma clínica

urológica. O caso foilevado ao

conhecimento da polícia pelo
cunhadodeMenezes, ooperário
FranciscoAdernarBezerra, quê
procurou o delegado José

Roberto dos Santos,n042° Dis- -

trito, doPasqae SãoLucas. "Isso
não pode ficar assim", afirmou
Bezerra. "Quem cometeu e

barbaridade deve ser puni
Horas antes de ser O'

pelos dois homens Men es te

ria, do quintal
Ruaßartolo

vizi
comaa

Santos, q
Menezes hoje,

NR: Você quer
assunto interessante,
PARTICIPE, CRmQ

Vítima teria

exibido

genitália para
.�

as filhas de
uma vizinha

Os dois homens o teriam

agarradoquandoelepassavapor
urn trecho escuro da Avenida
ProfessorLuís InáciodeAnhaia
Melo. "Eles não falaram nada,

.

pensei que eram ladrões, mas
cortaram minha calça, me ma
chucaram e foram embora". Po
liciais militares levaram
Menezes para o hospital, onde
os médicos estancaram a he

morragia, instalaram urna son

da e o intemaramna unidade de
Tratamento Intensivo, de onde
ele saiu na segunda-feira.

f

Fonte: Êstàdo de São Paulo

Tentativa de suicidio
Acusadapelodesviode 800

mil dólares - doMinistério do
Bem-estar Social do Instituto
Eva Cândido, sediado em seu.
endereço residencial em

Rondônia -, a deputada fede
rol, Raquel Cândido (pTB
RO), tentou, na terça-feira úl
tima, suicídio ingerindogran
de quantidade de calmantes -

DormonideRohtpnot=veitãi
dos sob prescrição médica.

"Ela estava em estado

depressivo, porcausa dopro
cesso de cassação", que ela
"considera humilhante ". Dis
se seu advogado e ex-senador
Leite Chaves.

Ibsen Pi(di)nheiro
o foi à toa que Ibsen

(PMDB-RS) deixou
sua presença no

ngresso. Sutil
edidos para

da vota-

ações Sarney
ped. 'ndenização por "danos

I. Na outra, acusa o

01 por crime de "calúnia,
njúri_:: e difamação",

·1

Assustador
Onúmero de contaminados

pelo vírus-daAids no mundo,
segundo a OMS (Organização

-, MundialdaSaúde), são assus
tadores. Mais de 2,5 milhões
depessoas. NoBrasil, de 1980
até 10 de janeiro, os números

. registrados são de 45.859 ca
sos, entre os quais 18 mil já
morreram. segundo o boletim
do. Programa de Combate a

Aids do Ministério da Saúde.
Do total de notificações pelo
programa, 38.980são homens
e 6.879 sãomulheres.Mais de
1.400 crianças e adolescentes
meno�es de 15 anos, foram.
vitimadaspela doença. 897cri
anças foram infectadas pela
mãe, durante ou após oparto,
por meio da amamentação.
Entre os doentes maiores de
15 anos 25,5% são homosse
xuais, 19, 7% heterossexuais e
12.9%bissexuais. Victadosem

drogas são de 22,2% do total
de casos de Aids.

tte Press"? Então mande a sua correspondência, com o recorte e a fonte originaL com nome e endereço que nós publicaremos. Qualquer
so, etc... Escreva assim: Aos cuidados do Laus, Caixa Postal, 19. Jaraguá do Sul SC.

EVA.
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Árics, - 21/3 II 20/4
O fim está próximo. Pode ter ansi
ado por este momento por muitos
anos, mas agora que está próximo
você pode ainda duvidar de que isso

seja o melhor. Cumpra os seus obje
tivos com a determinação que lhe é
característica.
Touro - 21/4 II 20/5
Aos poucos irá reunindo-se com as

pessoas que podem protegê-lo e que
sintonizam com suas idéias. Para que
isto aconteça; sentirá um pouco de
solidão. Não perca tempo com a

tristeza: não vale a pena.
Gêmeos - 21/5 a 20/6

Quanto mais alto mirar, maiores são
os riscos que vai correto Se está
temeroso é porque a ambição ainda
não fez o trabalho que é necessário.
Vive Sobre a terra para manifestar
suas idéias e concretizar seus proje
tos.

Câncer - 21/6 a 2117
Cuidado com sua visão. Ao querer
manter seus objetivos firmes, pode
estar estreitando os limites da sua

compreensão, o que não é bom.
Notará que os limites de sua visão se

estreitam quando as pessoas se afas
tam.

Leio - 2217 a 22/8
O medo nem sempre é sinal de que
algo está errado ou o aviso de algum
perigo -, Por vezes, o.medo aparece
tambénÍ como sÍlllllde que algomuito
importante 'acontetefá e que este

algo mudará os rumos da sua vida.
Virgem .: 23/8 a 22/9

Separar-se de alguns relacionamen
tos do passado parece in�vit4vel. É
que estes podem e$Iar mltntendo-o
amarrado a situações e êomporta
mentos que não tem muito mais a

ver com -a pessoa na qual está se

transformando.
Libra" 23/9 a 22/10
É muito importante esforçar-se ago
ra. Os próximos dois anos da sua vida

podem nã0 ser fáceis, do ponto de
vista da fortuna, mas irão celocá-lo
definitivamente no cantinho do bem
estar e da prosperidade.
Escorpião - 23/10 a 21/11
Não se brinca com os sentimentos,
ninguém melhor que você para saber
disso. Por isso, e aos poucos, você irá
tomando atitudes' que visem uma

maior aproximação entre os aconte
cimentose a realidade do seu cora-

ção. c

Sagitário - 22/11 a 21/12
A tris.teza se tomará�a se souber
misturar os ingredientes nas devidas
proporções. Alegria e tristeza são
faces de uma mesma moeda. É im
portante continuar em frente e desa
pegar-se dos estados flutuantes.
Capricórnio - 22f12 a 20/1
Poderá parecer-lhe que a vida se

multiplica numa infinidade de inte
resses, etodos poderiam ser conquis
tadoS Põr você. Cuidado com a am

bição, escolha bem os caminhos que
pretende, pois nem tudo é tio inte-'
ressante.

AquArio - 21fl a 1911
Pode ser 'que assuntos de ordem ma-,

terial 'es.tejam pesando sobre suas

déçi�s. Talvez esteja iasistíndo
dentàis nesta tecla, já que o màis

,impQt1ante do que isso seria você1er
bastante. � em cada coisa que
faz.

'

Peiies - 20/2 a 20/3
A entrada de .saturno no seu signo
torna definitivo o seu mundo. Não hi
,muito mais tempo para dúvid4s ou

remorsos. Agora, a vida adquire uma
linearidade que o obriga a entrar em
contato com a vida concreta.

10

MQia e sllasfuncionárias"

Um dos mais qualificados de 'Jaraguá

Moia embeleza
as cabeças mais
bonitas da região
Jaraguá do Sul -'FWldado a

seis anos em Jaraguá, Moia salão
e escola para cabeleireiros, hoje é
considerado um dos salões mais

qualificados do município.
Funcionando a dois anos na

ReinoldoRau, 215, e só atendendo
com hora marcada (telefone '71 -

5753), o salão conta com quatro
profissionais para melhor atender
aos clientes. Segundo Moia,' seu
salão é "um dosmais requisitados
do município". O cliente recebe
tratamento com aparelhos moder
nos-e uma linha de cosméticos de

primeira, que sãobuscadosem São

Paulo, Joinville e aqui mesmo em

Jaraguá, e todo o material usado
é descartável, oferecendo assim

mas somente 10% deles contam

com profissionais a altura e, des
ses 10% há muita concorrência,
fazendo com que o pessoal se es

mere ao máximo para um melhor
atendimento", disse.

Moia tambématende aproxima
damente 50% dos desfiles de mo
das e concursos na região.

Na escola que funciona a três
anos junto ao salão e uma das
únicas de Santa Catarina filiada ao

MEC, Moia e Irani passam seu

conhecimento para IS alunos, que
receberão depois de seis meses de

curso, o diploma reconhecido pela
secretaria da Educação.

De acordo comMoia, o salão se

destaca mais peta competência de
seus funcionários e pela
modernidade. "O salão está entre

. _

maior segurança.

"Existemapróximàdamente WlS os três melhores de Jaraguá", fina
mil salões de beleza em Jaraguá, lizou ele.

o nome da música é:

.',,;
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Caso de Polícia
UdoLeal

Nos finais de semana,. sábados e domingos, as guarnições da

PoliciaMilitar dão os seus giros pelosmunicípios da região; realizan
do uma farta colheita de desordeiros e arruaceiros, desocupados que,
nada tendo o que fazer da útil, preenchem o seu tempo enchendo a

cara 'e tirando o sossego das famílias e comunidades. No sábado, ..
- NaestradaPatrimônio 2, Campinha Central.Massaranduba,

os PMs botaram a mão em Antônio Deger, 53, agricultor que,
embriagado estava a agredir seus familiares.

- Na rua 28 de Agosto, centro de Guaramirim, os soldados

detiveram Nivaldo Vinícios Antunes, de 23, desocupado e Cícero

Rodrigues dos Santos, 44, também desocupado, que brigavam em

plena rua.
.

_Narua25deJulho,centodeCorupá,JerisCorria,20. eDeise
MarinoAndré, ambos desocúpados, abusaram da bebida e esta

vampromovendo desortktfs. Os homens da Leipegaram os dois.

-Tadeu André, 35, vigilante, de cara cheia de pinga, promovia
.desordens no interior.dc SalãoEíectus 2, no centro de Quaramirim.
T�foi recolhido pelaPM

. �'No domingo

.: -NaSC-413"Ri()BnutCO�(jSPMspegaramPaulóCésat,dàSüva,22,
qee. estava P�vocandÓ' desordens. .

.
.

.
-Nô IlUlllIfUI 1DctI4"PJl ....-,o. e,tePO.par8 li }JpÇ, PtuIID

SbgioL';'''Cilr� lO, 'eShgüÚkM«o, 19;�,·q.e___
btigtl_ epmiI�. o .... JHl6b. :,. '.

.. Na Vila ProgreSsQ� emGuaramiritn, os soldadosdetlveraÓlDavi
Bartolome 48 ue enibrià ' "'u sua

,. Uebrando tUdo
.

.

,.q •.
'. -» gadq.asrecü, �9.··· '.

'

.. : emcaSa;-Foisi�lié(lJ'ciom.âtci/ "� �
..

-. .

'.
'

..N.·'";,,MMoJ.F� 4. Coá, /Wiro _PM.

,�rIr"",e� o.....PGStII,pliM.QS-SU,,"
'Jtiiro� desóIIDJ,

.'.

.

e"" sido rtJIIIHido IUJ s4IHMIA
." ,., ..... ;.' ..... " f":.. ..... ..' .

.

.

.

.

..
'

'

.• - Nil ruaC�,EFt; 4ª;'Yila Lalau, a guainiçãi) da �M deteve
. Luii'Iloi'ilingoSMatc9IÍ,J2,tultunlldeCampo largO,PR, sêrventede
. pedreiro que chegÔu em casa embriagado e passoU a agredir sua
esposa e seus filhos. �ecolhidO e entregue à DPC� foi se eXplicar

".

melhor çom o comissário de plmtão, que o recolheu ao xiJin4ró.
- A PM, "0 doirüngó,'iJi",/iiM .. tllelltliIIfiniIß .. "",�UIW

..� rOdoVillrW, ;,,,MaredrtllFlDriallDP�;,bMtpertinho
dolJradnco.t qlleSlIelida�h,,� qlle c8IIdllrJQ o'ChewJú, JZ

-
.

43�7� Fdell-u'lID ",mnte � deli de cara IUI",·t!b'StdculD. Mas,
..

'

feliimente� osdtufos/oram ."péllasmateriais. lit.d"degraveocon
te�"do com a.$lIeli.

' ..

Estado :de Santa Catarina'
Prefeitura 1\�unicipal de Guaramirim

Publicaçjo Legal
VictorKleine, PrefeitoMunicipal deGuaramirim, fazsaber a todas os
habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele

sanciona a leiComplementam" 1.733 de 22 de dezembrode 1993, que

dispõe sobre o Códige':l'tjl!mtário Municipal.
A íntegra desta Lei Complementar se encontra à disposição da

população, nemural destaPrefeitura, sita na rua 28 deAgoston" 2042.
Guaramirim, 2 de fevereiro de 1994.

Victor Kleine

Prefeito Municipal já conseguiuesca�(.9a cadeíade
_ �iajl11.... no -di� 24 �e' de-••T_ "';"'

.•�� _ •. .'_:�' h\. _�

&rtictJ ,,60ts7ifÜuldo, flle.;vill.de/ugaptll'tlcúu:o�
.

'.. Cinco'detentos tentam fugir da;�deiª'
.

"
'

,
. �

..

... .

-

.

,UItUl talhatleiJJlfoi 'u$IIdti.••
.

'parajil1J!l'iJburaitt' "

,,'
.. .'

Gur-irilD-ApacataCida- zembro. Com a ajuda dç uma neáriodeP<>rtoBelo,quando:um
de deG�rim ficou apreen- seria com aproximadan)ente 20 soldado q�e se encontrava nó.lo
siva, q�ndo soube da tentativa .� ele serrou as batrás de ferro cal, recohh�lfSálvador e e en
de fuga de .ciacos detentos da da porta ao lado da cela e fugiu.' caminhou .novamente para a
cadeia pública.local. Foitmcontradoporaeaso, nobal- cadeia

'. , .,

EdsQnJosédosSantos,Hilário' .

JoséDias;SalvadordaSilva, Sér- --------------..........----

gío e M:�úro,' usaram . uma"

talhadeira de aproximadamente
1S cm, ClUe segundoo comissário .

Jaíson BatiStÍ, foi entregue por
um preso regalia, para fazer um ..
buraco no banheiro da cela .

. "Os cinco começaram a fazer
oburaconamadrugada dodia 31.
Porvolta dameia-noite, os outros
dois presos em regalia que esta

vam num quarto próximo a cela.
ouviram um barulho e imediata
mente avisáramo guarda de plan
tãoquefoi verificar eencontrou o
objetousadopara a fuga. Era uma
talhadeira eum pé de cadeira que
era usado para bater no ferro",
afirmou Jaison.

Ele disse ainda que "a cadeiä

públ ica pode suportaraté dez pre
sos e cinco elementos estão deti
dos no.momento na cela. Existem

ruais três detentos que estão em

regalia. mas se for confirmado a

participação de um deles na ten

tativa, este também será transfe
rido para dentro da cela".

O detento Salvador da Silva.

,� , ." "
.

.•"oe ·"c.">'· ..�.f;\� �t����·. r,
.' f.

.�
..e

.ÇQ�REIQ DÓ P:9�q,,-: J!,�aguá do Sul, � ;�e'-feverei�,
'"*�..... ,.,'�',,".i�. "";;'".;:.5�2,;",�;i�·i.:,� .'.'._'L.•.•�:__.<�:�,"

.. _'';;.
\ .

__��__-w ��� �_w�� �__�� �� -=��__�

o SEBRAE F�Z A
FEIRA··COM VOCÊ'

>.:'.

o SEIRAE-SC val apolar expOsltórcs
catarlnens.s na lahla, participe:

- FEIRA IAIANA DE �EG6CIOS·'
- FEIRA DO ,EMPREENDEDOR
- .EIRA DA PEQUENA FRANQUIA
- SAlAo DO ·INVENTOR

LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES DA BAHIA/SALVADOR
DATA: 15 A_20 DE tvIARÇO DE 1994
INFORMAÇOES ATE 21/2194 PELOS FONES:
(0482) 24-9022 OU FAX (0482) 22-9805 OU NA UNIDADE
DO BALCÃO SEBRAE DE SUA CIDADE OU REGIÃO.

Tel,fones.do CORREIO 0.0 POVO

Classificados: 71-5924
, Redação e Comercial: 72-3363
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Campeonato catarinense
Está começando a maior festa ao futebol catarinense. que será
iniciado no dia J9, com a BlÚ/)/enau.\" Chapecoense no Aderbol
Ramos da Silva. O 'góv�rnaá(),:A;) estado, Vi/san Kletnübtng, "já
garantiu presença nas sootais do, estádio.

Róberto Cavalo
o "gaúcho/catarinense", Roberto Cava/o, que jogou muitos anos

no Criciúma, está se destacai1do rIO futebol brasileiro. Após sua

saída do Tigre. Cavalofoiparo o Vitôna da Bahia, onde conseguiu
.

o vice campeonato brasileil;o. Esteanofoi contratadopelo Botofogo
do Rio. ejá marcou um gol.

-Râpitlas .

•O Cormthians simplesmente levou de quatro a zero do Guarani
de Campinas noBrinco deOuro da Princesa. E olha que estavam
todos os titularesno "timão". Com esteresultado,AfrânioRiulnão
Imais o técnico do Corinthians,foi demitido depois de trêsjogos
no comando do time. Mas quem vai mostrar seu trabalho em

somente duas semanas?
* O ábitro da FIFA, José Roberto Wright, foi agredido por taxistas
quando preparava-se para entrar em sim CaD"O. Segundo ele, urn
taxista mexeu com sua mulher e, Wright reagiu imediatamente, mas
os amigos do taxista agrediram o árbitro com socos e pontapés. E
ainda depedraram o seu carro.
• O bomgoleiro Veloso, que anopassado estava emprestadopara
IJ Santos, foi afastado do Palmeiras. Segundo dirigentes do

"Verdão", Veloso mentiu para eles, pois falou que linha uma

propoSÚl áoAtléticoMineiro, eganharia quatro vezesmals do que
110 Santos. Depois de seu afaSÚlmeto, os dirigentes disseram que
nã;; have,ã mais negociação com o atleta, massim uma negocia
ção definitiva.

CWIZARD

RÁPIDO E EFICIENTE
Inglês - Espanh91 -Italiano - Alemão - Francês

<

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

Brasil.e ,Exterior.
Rua Epitácio Pessoa,-820

Fone 72-3407

Dá esquerdapara direita: Lin, George, Leonetü eAguinello

"
.

estão integrados ao elenco

a 60%,mas até o iJ:lício do estadual,
quero alcançar ,Do mínimo 90%",
disse.

. .

Segundo Leonetti, ex-Pelotas!
RS eGeorge, ex- TanabilSP; os trei
nos exigem muito esforço, e seus

condicionamentos físicos se igua-
lama80%.

.

Foi contratado ontem de manhã; .

o centroavante Alaor, do Londrina/
PR. Ele veio por empréstimo até o
final do ano.

Jaraguá do Sul- Os cinco con
tratados pelo Grêmio Esportivo
Juventus, Lin, George,'Aguinello,
Leonetti, já estão treinando com

todo o grupo nesta pré-temporada ..
Carlos Alberto que veio somen

te ontem, irá começar seu

preparamento físico a partir de se

gunda-feira, onde em três períodos,
6:00; 1 0:30e 15:30horas,emque os

treinos acontecem:

Segundo os próprios jogado
res, os treinos são puxados, o que
garante que até o início do campe
onato, à maioria vai estar com seu

preparo nomínimo, 80%.

Lin, que veio do ApucaranaIPR,
e emprestou seu passe para o

.Tuventus até o final da temporada,
afirma que, "nestes quinze dias de

preparação, meu condicionamento
fisico está-entre 90% a 100%.

Aguinello veiõ do Presidente

Prudente/SP, e jogará até 20/12 no

Juventus, quando seu contrato

vence.Meu preparo fisico é de 50%

Selecão brasileira

Jogadores terão 20 diaspara treinar
uma seleçãotem ambição de ga-

.

nhar um campeonato tão impor
tante, que é a Copa do Mundo,
deveria se reunir pelo menos qua
tro meses antes do acontecimento

para os jogadores estarem nomíni
mo entrosados. A Colômbia, que
foi a revelação nas eliminatórias,
começou a preparação para omun
dial na metade de janeiro, demons
trando assim, urn grande interesse
dos colombianos em, pelo menos

fazer urna apresentação digna.

vos campeonatos tiram férias de
urna semana, e neste espaço de

tempo, a maioria relaxa", disse ele.
Um dos jogadores mais com-

. pletas dos últimos cinco anos, po
'derá não ir a Copa. Raí, que atuou

no São Paulo até a metade do ano

passado, está perdendo seu bom
futebol a cada dia que passaDe
pois que t.rocou o time paulista,
onde era considerado "rei", pelo

.

.
Paris Sant'Germain, da França, Raí '

só decaiu, e segundo Parreira, ele
.

poderá não integrar o grupo dos 22 '.

jogadores se não estiver em plena'
condição fisica. Mas o técnico
declaróu que, é melhor prepará-lo
bem fisicamente, do que achar um

jogador como oRaí emtrês meses.

Rio de Janeiro - O técnico da

seleção brasileira, Carlos Alberto
Parreira, declarou para a imprensa

.

que o Brasil vai ter no máximo 25
dias para treinamentos, juntando
os jogadores. "estrangeiros" -, " É
porque os campeonatos europeus,
comooespanhol terminadia l5de
maio, o campeonato alemãodia 10,
e o prob lemamaior deParreira está
no campeonato francês; onde o

campeonato termina somente de

pois do dia 20, o .que será muito
dificil para a CBF (Confederação
Brasileira de Futebol) a reunir lo
dos os jogadores antes de l°de

junho.
Enquanto. nossa seleção' não

está nem aí para a Copa, pois se

Jogadores
.

Parreira declarou que o maior

problema dós jogadores é a falta de

preparo fisico. "Muitos jogado
res; ao término de seus respecti-

�T�MPORADA DE OFERTAS��
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ENTREGAMOS NAS PRAIAS
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