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Dólar
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ümpra(l2/02) CR$518,OO
Venda (l2lO2) , CR$553,OO.
Fonte: HFAssessorin

Come'reial

Compra02Al2) CR$542,57

Venda(12102) CR$542,58
TR

_ I24Al1 a24Al2 48,4184Yo
27/01 a27/02 : 44,6094%

Poupança
Índicep/12/0L .50,7701%
Salário mínimo

-Julho ; Cr$.4.6:39.8ÖO,OO
. Agosto." ,_ CR$$ô3A.OO.

Setembro. :.CR$9.606,OO
Outubro. CR$12.024,OO

Novembro CR$15.021,00

'Dezembro CR$18.759,OO

Jandro/94 ,CR$32.882,OO

Feverciro/94 CR$42.829,OO
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Corupá tem a "rota das cachoeiras�{�I�·
Deputado Val.�·�
Colatto' . la�\I�"'\""

.

ape f. " ....

governo�
o deputado Valdir Cola1J .

�

(PMDB-SC) está pedindqllJPHI�
CongressoNacionaI que reve- .

jaoprojeto deleiqueautorizaa
liberação de recursos para:�'
agricultores brasileiros, em�-

. peci� os cata�iri�n�:s. �oIit!_o �

��P'êlarquê!t:ipmJefO Sejaa'pro
vado e a liberação de recursos
para os agricultores sejam fei-
tas aindaneste ano. O deputa-
do acreditaque o dinh�iro caso
liberado dê para pelo�fuenos o
começo das safras. Página 3
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Fábrica francesa
tem filial em

Jaraguá do SulUIII

''..flagra''
tia

beleza
natural .

que as

cachoei
Tas

propor
clonam

Um dos pontos turisticos mais belo da região é a "rota das cachoeiras", que está
lõcaltzada 110 município vizinho de Corupá. No verão, milhares de pessoas passam pela
cidade para conhecer as mais bonitas cachoeiras do estado. A administração lançou
oficialmente quinta-feira a nova logomarca do município, Veja no detalhe. Página 10

APeugeot lançou ofici
almente sua filial em

Jaraguánodia5, Ardenne,
revendedoraoficial.damar
ca para toda região. No
mesmo dia foi realizado o

"test drive" , demonstrando
a qualidade de seus carros.
Agora, a Peugeot lança no
mercado seus mais novos
modelos; a qualidade
Peugeot e a sua moderni

zação. Página 5
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Barão de Itapocu

II
, Em 1922, a emergente vila de

Jaraguájá possuía um regularnúme
ro de veículos motorizados, especi
almente carros de aluguel que se

acumulavam ao redor daantigaEsta
çãodaEstradadeFerro, ondehoje se

localiza o "Museu Emílio da Silva".
É que daqui (Jaraguá) como ponto
de entroncamento rodo-ferroviário

já eram muito comuns as viagens de
passageiros para Poinerode,
Blumenau e de lá todo o Sul do
Estado. Se havia muitos veículos,

Confira Cl

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'.

Há 72 anos

não existia o serviço de habilitação.
Assim é que a Delegacia Especial de
Polícia de Joinville, procedia exa

mes de condutores, cfe. lei n? 1.325,
de26/0811920, eavisavaque paraas
pessoas conduzirem automóveis de
uso particular ou de aluguel e quais
quer veículos de aluguel ou' frete.
Veículos de uso privado, exceto os

automóveis,podiam serguiados, sem
carta, desde que fossem maiores de
18 anos.

Há 70a!,os

-Em 1924,-oSalãe Lorenzen lrmãos
(antigoAugustoMielke, inaugurado
em 1913 e demolido em 1943), co
municavam à Praça, em 13/02/24,
queabriam a sociedade, retirando-se
o sócio Reinoldo Lorenzen, continu
ando o sócio Guilherme Lorenzen
COol O ativo e passivo, em seu nome
individual.
- O Ramal de São Francisco a Porto
União era considerada a filhabastar
da e desprezada da São Paulo-Rio

Grande,não ligandoàmenor impor
tância äes interessesdessa linha, que
servil! uma vasta e rica região, só
dando ouvidos aos interesses do
Paraná. Ainda neste começo de ano o

EI�oberteElling.dos 120 vagões
à disposição dos comerciantes da

região tirava grande número desses
carros para as linhas do Pa�aná e

Itararé. Dizia a imprensa que a SP
RS é surda como um rochedo e a

fiscalização vai no embrulho.

,j Há 57anos

, .

- Em 1937, o cidadão Leopoldo
Gerent, prefeito municipal de

Jaraguá, no uso de suas atribuições,
assinava Portaria n? 49 e resolvia

"Exonerar, o sr. dr; Fausto Brasil,
das funções do cargo de Delegado
de Higiene do distrito de Hansa e

nomeá-lo, para exercer as funções
do cargo de Diretor de Higien'eMu
nicipal, deste Município, percebem
do os vencimentos consignados em
Lei". Renato Sans era o Secretário
da Prefeitura.
- A Portaria nO 50, concedida âprof
Juliana Vieira Coutinho, da Escola

I:
I'
'i
l'
'I'
I'

I

"

mixta Municipal de Poço d'Anta, 10
dias de licença para tratamento de

saúde, percebendo, no período, 2/3
dós seus vencimentos. Pela Portaria
nO 51, designava o cidadão Roberto
de Veiga Coutinho para substituí-la,
percebendo 1/3 que a substituída ti
nha direito de receber.
- O prefeito publicava o movimento
de "Caixa", assinado pelo contador
AlfredoMoser, com a seguinte nota:
"A documentação do balancete su

pra bem comoos livrosestãoâdispo
sição de quem queiraexaminar". Êta
transparência porreta!

Hâ lõ anos

- Em 1984, ocorriam os nossos tão

conhecidosfenômenosclimâtieos "EI
Nião", "Efeito Estufa", "Itaipú" -

dizia-se, na ocasião, lembrando o

ano de 1983, que foi um mio atípico
no

.

Sb1 do Brasil, fazendo cair
3.070mm. de chuva. Ainda agora,
em 30/01/84 uma violenta tromba

.

d'água se abatia sobre Jaraguá do
Sul, causando uma série de transtor
nos, tanto na cidade como na perife
ria, registrando-se inundações em

váriospontosdomunicípio.As.águas

chegaram a atingir algumas lojas na
Mal. Deodoro e Reinoldo Rau, prin
cipalmente nos seus pontosmais crí
ticos, como nas imediações doColé
gio São Luís,Praça PaulHarris, Loja
Nanete e, do Morro dos fundos da

Matriz, apesar do trabalho de con-
.

tenção do barro, um enorme volume
de barro foi arrastado com as águas,
enlameando um grande trecho da
Marechal Deodoro, obrigando a in

tervenção do Corpo Voluntário de

Bombeiros, que pronto compareceu.

José C�stilho Pinto

tas alturas podemosbem avaliar a

diferença existente entre os parla
mentares de hoje e de ontem estes

últimos estimados. considerados
e acreditados, distinção que fazi
am por merecer porque não só se

desincumbiam a contento de seus
mandatos como também honra
do-os até o fim.

Atualmente certos partarnen
tares, alguns por desvios partidá
rios e badernas, uns por
desonestidade como os envolvi
dos na CPI do Orçamento, outros
por atos injustos como O da recen
te aprovaçãodamedida fiscal para
as pessoas fisicas e não fazendo o
mesmo, por "falta de quorum",
com algumas classes já privilegi
adas e até comprometidas.

Mas isto queora presenciamos

Paulo Roberto Bornhausen·

Tãocaudalosaquantoo rioAma- instituições privadas, indicando a

zonas é a cörrente instituída demás necessidadede organizaçãodas ati
colocações, meias verdades, vidades - desde a mineração e a

. . dogmas,equívocos exenofobiaque piscicultura até a criaçãodepólode
I�.-:;$" I

"" ,;,j..l.,. '1 "'''.. '. J., �,I."'-4 ,Jr_.J cfy J ... l GV i

afoga a Amazônia. Sentimos isto inforriiática e. túrismo ecológico,
emrecenteencontro de administra- -passandopela necessária fragmen
dores, especialistas, índios, milita- tação do parque industrial -, pati
res e representantes de fundações e nam e param no terreno pantanoso
centros de estudo sócio-econôrni- .

dos subsídios e da ingerência,
cos e geopolíticos, promovidopelo onipresente e desintegrada, em que
Instituto Friedrich Naumann, da . oEstado parou.
Alemanha. De tal ingerência, que inibe o

crescimento da inciativa não prote
gida e a competitividade, resultam
o contrabando, rebento das econo
mias artificiais, a timidez da ativi
dade turística e a apregoada deso-

cos do Amazonas viu-se diante de cupação da Amazônia, eco para o

dúvidas históricas que, enquanto velho falatórioda defesa da sobera
não forem inteiramente dissecadas

� !:,ta.!-::::=:rimaS\!fi: para alimentos

Fone: (0473) 71-2277 -Jaraguá do-Sul- SC
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us parlamen
,.

A diferença de hoje e de ontem

.

Um exemplo de economia asfixiada

Sabemos que os políticos de

agora. mormente os parlamenta
res estaduais e do Congresso Na
cíonal não gozam.da mesma sim-

patia. respeito e crédito que en

volviam os seus colegas de outros
tempos. E afirmamos isto com

inteiro conhecimento, pois aos 13

anos de idade mudamos nossos

estudos do ginásio e datilografia
para o turno da noite. visto que

ingressamos como contínuo na

prefeitura municipal da nossa ci
dade natal de Rio Negro - PR. E

dado esse emprego passamos a

conviver com os funcionários da

municipalidade, camaristas mu-

nicipais (equivalendo aos atuais

vereadores), e deputados por Rio
Negro e de outros rnunícipios que
apareciam seguidamente. E nes-

I'

Ao examinar a questão amazô-
.

nica para propor uma política para
aAmazônia, o colégio reunidopelo
Instituto Liberal de Estudos Políti-

e removidas, impedirão o desen
volvimento integrado. Por que não
o turismo na Amazônia? Por que o
contrabando? Por que os favores
oficiais para o parque industrial
convocado para a Zona Franca?

Todas as respostas, nos estudos
formulados pelo governo ou por

nia, como se estivesse ameaçada.
Cria-se, propositalmente ou não,
uma grande confusão entre ocupa
ção e soberania. Soberania, sabe- I
mos, se conquista com cidadania e

cidadania se conquistacom educa

ção e trabalho.

A 1.500 quilômetorsdeManaus
- e o cacique Alvaro Tucano per-

·1

ainda não é tudo, "isto que para
comprometer ainda mais os par
lamentares.embora nãosejameles
osúnicos culpados por esta nossa

. situação adversa, temos milhões
de desempregados, a violência
aumentando em todos os níveis.
milhões de meninos de rua e de
adultos esfomeados, e outros tan
tos encarcerados cumprindo suas

penas de maneira entulhada e por
demais desumana. e de quebra
hospitais fechando porque não
recebem o que lhes devem sendo

que a maior parte dessas dívidas

procedentes deáreasgovernamen
tais, num criminoso descase para
com a saúde eo que levou ominis
tro Henrique Santillo a declarar

que dentro em pouco o setor da
saúde no país estará inteiramente
falido.

EugênioVICtorSchmöckel
DiretorGeral

gunta por que? � há escola

agrotécnica fechada e índios sem a

perspectiva de educação e resgate
.

para a sociedade branca. A escola
fecha, a economia fecha e a Ama
zônia retrocede.A arrecadaçãoanu
al do estado do Amazonas, de 60 a

80 milhões de dólares há IS anos,
baixou para 2S a 30 milhões de
dólares, quando outros estados? in
dustrializados, como Santa
Catarina, mantém arrecadação
equilibrada na faixa dos 80 mi
lhões de dólares anuais.

o recuo sistemático do proteci
onismo estatal a atividades que já
deviam estar vivendo a realidade
deste timde século,entretanto,jun
to com o aprofundamentodos diag
nósticos, a busca da verdadêira vo
cação e o redirecionamento da eco
nomia, haverá de mudar esse qua- .

. dro, ficamos convencidos, epermi-
tiroiníciododesenvolviemntoauto
sustentado daAmazônia, quemui
to interessa ao Brasil.

Voltaremos ao tema.

I:CORREIO
I:»c:> F»C:>"c:::»
Fundado em 1O de maiq de 1919
Jornalista responsável: Yvone A. S. Gonçalves
(ORTISC219)
Repórter:. Peterson Izidoro e Udo Leal
DIagramação: Jaime de Borba (ORT/SC 32)
Composição: Adriano Trentini e Oenilson Leite
Àrte final: Arialves Laus
Fotolitos: Cesar Junkes
DepartamentodeCIrculação: Dilson L. Franceschi

Departamento Comerciai: Maria A. Alves
Impressão: Jornal de Santa Catarina
Associado a Adjori e Abrajori
Os arfgos assinados nllo lfIIfetem a opInIlIo do jomal.
Redação, AdminIstração e Publicidade: Av. Mal.
Oeodoro,122, 1°andar- CEP89251-700/CaixaPost�19
CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul.
Fone (0473) 72-3363, Fonelfax (0473) 71-5924.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 12 de fevereiro de 1994

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



- -
'-'--------------�__,...,..."..=-."....",----,._"....,--,----,---------------------��-

Carta aberta - I Dep�iad�'��lge que o governo reveja o projeto

L--Ar-espeito-das-denún-ciasfj-eitas-pelou-mo.-Yeread-or Valdir Colatto quer
NilsonBylaardt, deGuaramirim, através da imprensa falada
deJaraguádoSul,nasúltimassemanasequesópoderiam .. 'elpL,apapn,� agricalturater sido feitas por alguém que desconhece a verdadeira ,., I I V I "' I " I "
realidade do que é certo, ou errado, o Corpo Clínico e a

Administraçãödo Hospital 'Municipal Santo Antônio de

Guaramirim, coloca-se no direito de prestar o seguinte
esclarecimemto:

"Quando o nobre vereador afirma que o CorpoClínico do
Hospital, Municipal Santo Antônio vem cobrando

indevidamente pelo atendimento no Pronto Socorro, de
monstra claro e incontestável desconhecimento de causa,

muito embora devesse estar consciente de tudo, pelofatode
ter exercido os cargos de Diretor do mesmo hospital e de

Secretário de Saúde do Município de Guaramirim.
Para se restabelecer a verdade, apresentamos o conteúdo

da correspondência de n? 020/93, remetida aoHospital pelo
Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência
Social e que trata do seguinte:
"Os pacientes que buscam atendimento no Pronto

Soeorro e que não caracterizam-se como casos deEmer

gênciaIUrgência,deverão sereríentados aconsultarnos
ambulatórios municipais.�

O Pronto 80co.·,,0 e os médicos, pode..ão cobrar

consulta ou taxa dos pacientes que não apresenta..em

doenças ou quadro mórbidos que possam ser caracte..i

zados como Urgência/Emergência e que optem pelo
atendimento imediato. It '�

Só nos cabe, pois, acreditar que o nobre vereadorNilson
Bylaardt é de umamemóriamuitofraca e de uma incompe
tênciaextraordinária Não nos restaoutra coisa a fazer, anão
ser apresentar o nosso repúdio sobre tudo aquilo que o nobre
vereador,Nilson Bylaardt tem levado ao ar, durante as

últimas semanas.

O Corpo Clínico e a Administração do Hospital Munici
pal Santo Antônio, estão trabalhando, muito, para o bom
funcionamento e conservação de um estabelecimento que é

dopovo. ,

Não podemos admitir que alguém, que até hoje se preo-
. cupaexclusivamente em fazerpoliticagem barata com coisa
muito séria - e a propósito nunca fez nada em prol da
população durante o período em que exerceu os cargos de
Secretário de Saúde -, venha agora, através da imprensa,
desvirtuar um trabalho sério que está sendo feito, por pesso
as igualmente sérias, em prol da população guaramirense.

,

Portanto, não conseguirá o vereador com essas atitudes

inescrupulosas, destruir o trabalho do Corpo Clínico e da

Administração do Hospital Municipal Santo Antônio.
Quem semeia a discórdia, corre o risco de amargar o

flagelo da auto-destruição."
Assinam:

Corpo Clínico
Dr. DouglasMauricio Spies (J)iretor Clínico)
Dr. Manoel Thomaz Silveira
Dr. João Constância deAlbuquerque
Dr. José Constãncio deAlbuquerque
Dr. Rosivaldo Inojosa deFarias
Dr. ZehaMiguelZattar Neto
Dr". Rosana de Sií
Dr". Denise Malhmann Varnier
Dr". Margarete Parries dêMorais
Dr. José de Farias Lins Filho

Brasília - Na condição de
relator da comissão que apurou o

endividamento do setor agrícola,
odepútadoValdirColatto(PMD8-
SC) está apelando junto ao gover
no Federal no sentido de que reve

ja o Projeto de Lei número 23/93

proposto pelo poder Executivo
contendo recursos de CR$
4.839.858.000,00,valordeabrill93 ,

destinado a exonerar o produto
rural de obrigações financeiras
relativas as operações de crédito
rural de custeio, cuja liquidação
fosse dificultada pela ocorrência
de fenômenos naturais, pragas e

doenças que atingissem bens, re
banhos e plantações, e indenizá
los pelos recursos próprios utili
zados em custeio rural, quando
ocorressem perdas em virtude dos
eventos citados.

A preocupação do deputado
Valdir Colatto, deve-se ao fato de
ter partido do próprio poder Exe
cutivo uma mensagem estirpando
do orç-amento geral da União/94,
os recursos previstos para o paga:,
mento de compromissos do te-

Famac

Indústria de

Jaraguádo Sul
em Schroeder

Schroeder - AFamac - Fábrica
deMáquinas, uma tradicional em
presa jaraguaense diretamente li

gada ao grupo Kohlbach, depois
de tantos anos estabelecida em

Jaraguá (na Procópio Gomes de

Oliveira), está agora transferindo
suas instalações para Schroeder,
na rua da Ponte Pênsil, numa área

adquirida de particular, de aproxi
madamente lO mil metros quadra
dos.
A prefeitura municipal de

-Schroeder executou o trabalho de
terraplenagem do local aonde a

fábrica vai ser construída e recen

tementepreparouo leito da rua que
dá acesso a área, para facilitar a

locagem domaterial de construção
'da fábrica.

A presença da Famac em

Schroeder, significaoempregopara
mais umas 50 pessoas, que vem

contribuir para que Schroeder se
torneummunicípiomais economi
camente viável e sobretudo dis-
tante da sombramaldita do desem-

Administração prego, hoje um sério problema na

Provedor: Antônio VacirStringari.
.,

maioria das _cidades brasileiras.
CORREIO oó PÓVÓ - 'Jaraguâ dó' s�l, 12 de fevereiró' de 1994

souro paracom os produtores ru
rais que tiveremprejuízos em seus

empreendimentos e que haviam
recebido garantias do Proagro

Como relator daCPMI, o depu
tado Valdir Colatto responsável
por diversas reivindicações e de

terminações do relatório, princi
palmente no que se refere ao

endividamento do setor agrícola,
caso do Proagro, exige uma res

posta e solução do governo Fede
ral quanto a retirada dos recursos
destinados a agricultura do orça
mento deste ano.

Colatto fez ver as autoridades
federais que a agricultura brasilei
ra não pode continuar sofrendo

pela falta de sensibilidade do go
verno. O deputado, baseando-se
em dados da Confederação Naci
onal da Agricultura e da Confede

ração Nacional dos Trabalhado
res na Agricultura esclarece que
existem cerca de 35 mil pequenos
agricultores necessitando de re

cursos para cumprir compromis
s?s bancários obtidos devido aos

prejuízos que sofreram com per-

Convênio

das de saíra.
o novo ministro da Agricultu

ra, SilvaIGuazzeli, tomouconheci
mento da proposta do deputado
Valdir Colatto quanto a retirada
dos recursosdo orçamento/94 para
os agricultores e vai procurarmei
os para que os produtores sejam

, ressarcidos, pois sabe que a safra
deste ano poderá estar totalmente

prejudicada porque muitos agri
cultores estarão impossibilitados
de preparar suas terras para dar'
início a plantação de suas lavou
ras.

ValdirColatto também temusa

do a 'tribuna da Câmara para pro
testar sobre � medida do governo
Federal que só visa prejudicar o
agricultor brasileiro. O deputado
ressalta que não entende como o

governo baixa um projeto de lei

que faria justiça ao agricultor e

logo depois revoga. Acrescenta
que esse quadro tem que mudar e
espera que o novo ministro da

agricultura procure realmente fa
zer alguma coisa pela agricultura o
qúe ài'tentão não tem sido feito.

Prefeitura deRio do
Sul assina contrato

necessidades de treinamento de
cada função, implantação do sis
tema 5S, implantação do plano, e
equipes de qualidade de produti
vidade dentro da estruturamuni

cipal, implantação do plano de
treinamento e desenvolvimento a

nível de executivo e chefias inter
mediárias como curso de

gerenciamento, relações huma- ,

nas bem como plano de treina
mento operacional e implantação
da estrutura de treinamento e de-
.senvolvimento visando a quali
dade e produtividade na sua tota

lidade.

Classificados do C,P,
venda garantida.
Fone: 72 - 3363

A prefeitura municipal de Rio
do Sul assinou com o Senai, um
contrato para desenvolvimento e

implantação do ProjetoQualida
de Total da prefeitura municipal.
Este projeto vai, segundo Rubens
Franz, assessor dePlanejamento,
abranger todos os níveis do esca
lão ou sejá envolvendo todos os
funcionários. Este ttAbalho vai
envolver inicialmente o levanta
mento de necessidade dos postos
de trabalho, seguindo de pales
tras de sensibilização com todos
os funcionários caminhando con
juntamente os levantamentosdas

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



Hilmar Hertel encontrou-se com presidente da Celesc

Melhoria na iluminação emSchroeder
Schroeder - Marcando presen

çamais uma vez na capital do esta
do, como faz periodicamente, o

prefeito Hilmar Hertél, conversou
longamente com o presiderite da

Celesc, Raymundo Colombo, na

tarde de terça-feira última, tratan-
.

do de soluções para problemas
que afligem sua comunidade no

setor energético.
ÉpreocupaçãodeHilmarHertel,

aprimorar o sistema de iluminação
pública, hoje precário em alguns
locais da cidade e bairros domuni

cípio.
Colombo mostrou-se sensível

às reivindicações do mandatário

schroedense, garantindo que as Raymundo Colombo atenderá pedido de HUmarHerlel

Olho Clínico

Câncer

Dr. Walter Fá/cone

Gorduras rancificadas (decomposição das gorduras, por
oxidação.pela luz, transformando-aemúcidosgraxost representam
possiveisagentescausais de câncerde intestinogrosso (cólon) e de
mama dos seres humanos. Gorduras insaturadas (ôleosénlatados
industrializados vegetais. etc.) são facilmente oxidáveis e no

processo de cozimento transforma-se em elementos cancerígenos
emutagêmcos. Dessaforma o cólon e todo o trato digestivoficam
expostosamuitasgordurascompostasde elementos cancerígenos.
No leite materno tem sido verificado grandes quantidades de

I

epóxidosde colesterolde ação capcerigenadevidoprincipalmente
ao consumo de gorduras industrializadas. O cozimento e o

aquecimento de proteínas oriundas de carnes condicionadas

(linguiça,presunto, mortadela.patê. carne dehamburger, etc.) tem
sido considerado C01110fator cancerígeno emutagênico. Produtos
quimicos isolados dessa forma de alimento tem se mostrado

cancerígeno quando acrescentadosnaalimentação de roedoresde
laboratório.

Nas
.

gorduras saturadas e ácidos graxos poli-saturados
encontramos ácidos tóxicos cyclopropenoids muito encontrados.
no sangue de seres humanos que consomem grandes quantidades
depeixeenlarado.m'esdegranja,ovosdegranjaeleiteprovenientes
de animais alimentados com ração industrializada rica em

hormônios. Estes cyclopropenoids muito encontrados no sangue
de seres humanos que comsomem grondes quantidades de·peixe
enlatado, aves de granja. ovos de granja e leite provenientes de

. animaisalimentadoscom ração industrializada rixaem hormônios..

Estes cyc/opropenoids são potencialmente cancerígenos
comparáveisaoflatoxina (segundo aFAO u'pta dasmaisperigosas
toxinasambientais cancerígenasproduzidaspelofungodenominado
Aspergillus flavus, presente em alimentos condicionados e

estocados) também responsável pelo surgimentode arteriosclerose
em coelhosemodificações celularesem ratos, além de umagrande

.

variedade de eleitos tóxicos em 'animais silvestres.

O câncer de bexiga tem sido causado no homem pela 2

naftllamina, usada nas indústrias de tintas de anelinas. São os

corantes usados em bolos, balas, etc.

Em 1932, em Duhlin, o prof Kikuo Shishima, catedrático de

Fisiologiamédica da Universtdade de Toho e de Tokio.já avisava
sobre osperigos dos aditivos alimentares referindo o seguinte; "O
câncer está relacionado COIII o uso de um volume muito grande de

alimentos e de falares de estimulação presentes nos mesmos com
efeito carcinogênico. Tudo isso aliado ao stressmental, heranças
môrbtdas, etc., Oll seja; ludo Q que é considerado como 111;10 vida

. contra-natural".

... 4'
e'.

Chevrolet lançaCorsa: umcarrojovial
Lancamento

A Chevrolet está lançando no

mercado ci seu carro popular,
Corsa, com umestilo an;ojado e ao
mesmo tempo atraente. E oprimei
ro e único carro do país LO com

melhorias na iluminação pública
de Schroeder serão executadas

pela Celesc; tão logo seja possível
odeslocamento de homens emate
rial, necessários para execução da
obra.
A população de Schroeder já

foi bastante beneficiada com o for
necimento d'água, em obra recente
da administração municipal, com
nova fonte de captação, nova es

tação de tratamento e novo reser

vatório, além de uma nova tubula

ção. Agora é a vez damelhoria do
sistema de energia elétrica, com
aperfeiçoamentoda iluminaçãopú
blica, o que deve ocorrer até o fim
do corrente ano.

não poderia serdiferente, uma ace
leração constante e sem falha, par
tidas instantâneas mesmo no frio,
maior economia emenos poluição.

O Corsa tem câmbio de 5 mar-
E.F.! (injeção eletrônica de com- chas e tem um-öatalisador que ser

bustivel), com isso o resultado ve para diminuir a emissão de

Hertel reúne-se

com o secretário

Mário Cavalazzi
Schroeder - o prefeitoHilmar

.

Hertel e o viceGregório, estão com
audiência marcada para semana

que'vem, com o secretário de esta- .

do da Agricultura Mário R.
Cavalazzi.

É que a administração
schroedense está necessitando de
um trator de pneus e que vai des
tinar-se inteiramente a facilitar o
cultivo da terra. O pedido partiu
dos próprios agricultores do mu

nicípio, queplantammilho, arroze .

outros cereais. Eles buscam a co

. operação do governo do municí

pio, para facilitar a árdua tarefá da
terra e semeadura dos cereais.

poluentes. Um carro produzido
principalmente para jovens, onde
o espaço interno é grande e seu

acabamento é perfeito. Laterais
traseiras e dianteiras revestidas
com tecido, bancos dianteiros
reclináveis com revestimento em
tecido.

Especificações Técnicas
Motortransversal "E.F.I"gasolina 1.0

Númerodecilindros 4emlinha
Eíxocomandcdevälvulas : , .. 1 nocabeçote(OHC)
Sistemadeadmissãoeeseepa � , "Crossflow"

Cursodepistãoxdiâmetrodocilindro(mm) 62.9x71,1
Taxadecompressão , : 9,2: I
InjeçãoeletIônicadecornbustivel. E.F.I

Potênciamáxirnalíquida " 50cv(36kw)a5.8000rpm
Torquemáximolíquido 7,8mkgf(76run)a3.200rpm
Sistemadeignição ; ; . eletrônica

Transrnissão : manualde5 velocidade

Ca�ci�de�otanquedecombustível.. �
: :

..46 '.
Freiosdianteiros , , adisco
Freiostraseiros a tambor
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o desing da Peugeot émoderno e ao mesmo tempo esportivo

Jaraguá do S�I conta com a qualidade Peugeot

Ardenne é a revendedora

da linhafrancesa de carros"
.' \ '., ... "-'

Jaraguá do Sul - A cidade po- " líquidodeUS$600milhões, consi
derá contar agora com urn pioneiro " derado urn dos maiores da indús

empreendimento de carros impor- tria automobilística mundial. Na

tados: a Ardenne Comércio de Europa, o grupo Peugeot (ao qual
Veículos futura concessionâria da pertence a CitrOeIh�desde 1974),

.

Peugeot do Brasil.
?� ê�[â�rtltegs1��'Iri:äl���7ß�icitn"

Seus proprietários, Alfredo e tes de automóveis, com aproxima
Álvaro Leitholdt, também proprie- damente 12,3% domercado, p811i
tários do Rodoviário Jaraguá, pre- cipação semelhante à da Fiat e

vêem a inauguração da nova loja pouco inferior à da líder
paramaio de 94. Volkswagen, com 17%.

Localizada naruaJoinville, 1292, APeugeotnasceuem 181O,fun-
principal acesso à cidade, a dadaporJean-PierreeJeanf'réderic
Ardenne terá uma área construída Peugeot, a partir de urna fábrica de
de750m2• transformação de aço, em Sous-

O relacionamento da Peugeot
.

Cratct. Em 1819, o símbolodo leão
cóm seus clientes é personalizado já era reconhecido com sinal de
e a Ardenne terá uma área especí- qualidade em produtos de aço. Um
fica de atendimento para melhor dos primeiros produtos de consu

alcançar este objetivo. moamarcaremapresençadonome
As instalações serão compos- Peugeot junto ao consumidor fo

tas de um belo show-room com ram as bicicletas - que começaram
ampla área para exposição de car- a serproduzidasem 1985 - famosas
ros. Além disto, uma oficina total- ainda hoje. Em 1889 afábricamos- dial no desenvolvimento do carro

.rnente equipada com peças de re- trava, no SalãodeParis, seu triciclo elétrico.

posição e ferramentas especiais, de doislugares e, no ano seguinte,
com a mais modema. tecnologia, saiu às ruas com seuprimeiro auto
auxiliará na melhor qualidade dos móvel movido a gasolina, fabrica- No ano passado, de acordo com
serviços prestados. A Ardenne docomcarroceriaedesign l'eugeot o balanço do grupo, o Grupo
contará, ainda, com uma área de emotorDaimler. Peugeot registrou um faturamento

lavação e lubrificação. OGrupoPeugeot é formadopor deUS$ 28,� bilhões, 3S,5%naFran-
A concessionária oferecerá to- cerca de 300 companhias nos seg- ça e 64,5% no exterior, CQm um

dos os serviços especializados da mentos industrial, comercial, fi- lucrodeUS$600milhões.Aprodu
Peugeot do Brasil, desde vendas de nanceiro e de serviços em todo o ção total de 2,0 I milhões de veícu
todos os modelos mais recentes da mundo. Suamaior atuação, porém, los esteve distribuída entre a

marca e assistência técnica autoriza é o setor automobilístico, respon--- Automobiles Peugeot (1,22 mi
até a manutenção dos veículos des- sável por 95% do faturamento total lhões) e a Automobiles Citroen
ta famosa indústria francesa. do GlUpO (em 1978, incorporou (791 mil).

também a Chrysler Europe). Na França, o grupo detém uma

O Grupo Peugeot
.

Seu conglomerado de empre- participaçãode30,7%domercado
O Grupo Peugeot S.A é, atual- sasernprega 150,8miltimoionálios de veículos. Em termos mundiais,

mente, omaior grupo privado fran- em todo o mundo, distribuídos O Grupo Peugeot é omaiorprodu
cês. Seu faturamento, em 1992, foi entre a Peugeot Automobiles (78,3 tor de motores a diesel, ao lado da

... d�US$2�Sb,ilbQe�, comum IUf-lJ_) _ �j1), Citroe,n (�5. Lmill.� P\lt�t}s., �crced�!i.f3el1Z, da Alemanha.

CORREIO DO POVO - J"araguá do Sul, 12 de fevereiro de 1994

(17,4 mil). Está presente em ISO
mercados com mais de 21,5 mil
revendedoras e urna nova fábrica
naPolônia. Hoje, o Grupo Peugeot
é também o maior exportador da

� I
França. Em 1992, suas vendas-êx-

.

ternas atingiram urn total de 2,0 I
milhões de veículos (duas vezes a

produção brasileira do setor).
A cada !IIlO, a empresa investe

cerca de US$ 3,5 bilhões em pes

quisas e desenvolvimento de no

vos projetos; utilização de novos

materiais, programas de controle
de poluição. Seu programa de pro
teção ambiental para evitar polui
çãoprioriza a reciclagem automáti
ca de componentes de CatTO e DUS
caminimizar a emissão de gases, de
consumo de combustível e des-

perdícios. A Peugeot está, particu
larmente, à frente de outros gran
des nomes do automobilismomun-

Resultados

Weg no comércio argeptino

Empresa montará mais
uma filial até março/94

"

Jaraguá do Sul - Até o final

demarço, entraem funcionamen
to na Argentina a Weg/Corradi,
empresa que surgiu no final de
dezembro, como resultado deuma
''joint venture" firmado entre a

.Weg, maior fabricante de moto
res elétricos daAméricaLatina, e
a Corradi, empresa líder nomes
mo segmento naquele país. A
única fabril irá fabricar motores
elétricos.Ocapital inicialdanova
empresa não foi divulgado por
Décio Silva, presidente executi
vodaWeg, que tambémdisse não
estar definido o local da implan
tação, que poderá ser em São
Francisco emCórdoba - onde está

localizada a sede da Corradi -,
mas não descartou a possibilida
de da sedefuncionar na capital,

Buenos Aires.
Décio Silva revelou também

que a intenção dessa associação é
obter a liderançaabsolutadomer
cado argentino, uma vez que nos
demais países do Mercosul, Uru
guai e Paraguai, a Wegjá detém
70% do mercado. O potencial de
vendas no segmento de motores
elétricos naArgentina é de trinta
milhões de dólares anuais, mas
para este ano, a Weg/Corradi
deverá conquistar 40% desse to

tal, equivalente a US$ 18 mi
lhões. Nessa união, 51% das

ações ficaram com a Weg e 49%
com a Corradi.

Em 1993, as exportações da

empresa-jaraguaense para a Ar

gentina superaram a marca dos
US$ 4 milhões.

Mercado'rinancêiro
HFAssessoria Fmanceira

Os motivos de recorde .!

..

<, ·0sá/do da balança c'Omercialbrastletra,atíngtií a 'cäsa de úS$
32 bilhões, É óbvio e bastante sabido que o desempenho de nossas
exportaçõesé ótimo, masnão reside aí, especificamente, o superá
vit apresentado. O mercado financeiro brasileiro é um dos mais

avançados, tecnologicamentefalando, do mundo. Progresso esse

alcançadoatravésda convivência com altos índices inflacionários,
que obrigou o sistema de operações bancárias a trabalhar em

"tempo real", visto que naépoca dofinal domandato dopresidente
Sarney, por exemplo, a variação depreços atingia índices superi-
ores a 3% ao dia.

.

Ocorre que agora, nossa "ciranda financeira" mais do que
nunca está ultrapassandofronteiras. Atualmente, osEUA eprati
camente toda a Europa vive um período recessivo: Com isso, a
demandapor investimentos é menor, e os dólaresficam àprocura
de destino mais rentável. No mercado doprimeiro inundo as taxas
oscilam entre 3,5% (Título do Tesouro Americano) a 6,5% nos

bancos. Empresas brasileiras, com apoio tecnológico dos bancos,
lançam bónus com taxas de 100 15% ao ano. Como ninguém está
aí para botar dinheiro fora, os dólares vêm entrando em grande
volume nasfronteiras verde-amarela. Só que, esses recursos não
vem parapromover o desenvolvimento ou modernização de qual
quer tipo. Ao chegar /10 Brasil, os dólares são convertidos em

cruzeiros e vão para a compra de títulos emitidos pelo governo
federalquepagagenerosos 25%ao ano, além davariação cambial.
Parece um ótimo negócio para "quase" todo mundo. Ganha o

investidor que aplica em taxas espetacularespara sua realidade e
ganham os tomadores de recursos que repassam para o governo
com lucro de J 0% ao ano e/li dólar. Perdemos nós, que pagamos
essa conta com a inflação=porque o dinheiro que vem de fora ou

é trocadopor cruzeiro. o que aumenta a emissão demoeda, oupor'
títulos, fazendo crescer a dívida interna.

A luznofim do túnel é ()plano doministro da Fazenda dar certo.
Somente com um declínio efetivo da inflação esse quadro pode ser
reformulado. Podemosnão ser umparaisoftscat, massim umfértil
campo para colher os frutos das melhores taxas de aplicações'
financeiras da atualidade.

r >' �

Edu�rd_o Carvalho
;� li")

< 5
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Este ano, quem embelezará as

"cabeças" das jovens que dispu
tarão o concurso Miss Jaraguâ,
serâ Cali Cabeleireiros.

o Ceasar's Çlubfoi e está sendo
a melhor' opção na, noite

jaraguaense nesteper/ado defé
rias. Muita gente bonita fre
quema a casa. Vale apena con
ferir!

*****

Quem diria, Xuxa 11111;/0 entrevista

a revista Caras, disse que lião'

trocaria seu trabalhopornenhum
homem. Quanta carência !.

*****
Adeslum-

I
brante

Adriana
Ayroso,Miss

ii Jaraguá/93
m entregasuar

� faixa neste

li dia 24 na

11 boate
'I Marrakech:
.1
r Segundoela,"

1.
terconsegui-n

f doa "coroa"

ti foiuma
ii realização.

Ir
.

pessoal:
Paraajovem .

queconquis-

It tareste tttulo,
terá que tera

.

"

simpatia ea ...:-

I meiguicede .

Adriana, que
demonstrou

atravésdeum
ano tudo isto
emuitomais:

*****

Finalmente os bares de Jaraguá
estão parcialmente lotados nes

teinico de ano letivo. Anopassa
do nesta. época não encontráva
mos nem sombra.

Namesma revista agora na capa,
nada mais nada menos do que:
Marinara, Monique Evans e

Isabela Flnardls, todasfantasla
das parapular o carnaval;

*****

Quem assistiu o J0171al Hoje de
sábado passado, na Globo, deve

terficado deslumbrado com Luiza

Thomé. Ela disse que até agora
está sem namorado e caça um "ur

gentemente ".

*****

Côrupá teve uma das melhores
alta temporada dosúltimos anos.
Todooflnaldesemananomíni
mo, encontram-se300a500pes-

. soas na rota das cachoeiras.

Otâvto Joa

quimBaratto
deAzevedo,

fil/lO de
Murilo

(Bernadete)
Baratto de
:'i Azevedo

ó completou 3
anos dia 8

(terça
.feira], Seus

pais
recepcionaram
amiguinhos

em sua

residência.
A eie os

parabéns da
coluna.

Quem está planejatldo viaja .... te á

a sua disposição tla t-Iutlgá ia

.Tu ....ismo a "Poupatlça Jtlteligetl�
te". A pessoa paga. todo mês

uma pa ....cela (bôtlus d� ct"édito)
até completa.... o valo.... total da

passagem. Co.tlfi ....a!

Fina.lmente se concretizou o casamento de Ed
son Celulari e Claudia Raia. Depois de anos de
paquerá, casaram-se semanapassada. E ela já
adianta, "este ano não quero neinpensar emter
filhos".

.

VaiserdemaisocarnavalesteanonoRio
deJaneiro. Alémdemuitasmulatas "re
bolando ", terâ um toque a mais com os

artistasquedesfilarãonasescolas.

******�**.*****

Fernando Vanucci temmuitasorte com asmulhe
res. Depois de estar 3 anos ao lado da "mulher

gato", Matinara; agora desfila com Regininha
Poltergeisten, aquela que dançava maliciosa
mente noprograma do Fausto Fawcet.

**********

.

ValériaMonteiro (ex-apresentadora do Faitt4s
tico) é totalmenie maravilhosa. Quem teve a

oportunidade de dar uma olhadinha na revista

Playhoy de janeiro com certeza ficou
"pasmo "com tanta beleza.

Acontecehojeem.Massarandubaoconcur
soGarota Verão/94, naMirageDancete
ria.SãoBlindascandidatasqueconcorre-;
rão.ao titulo. Tambémhaveráumdesfilede
modas. Confira!

�

Até 25 de Fevereiro
você tem 30% de
descente no preço
àvista em todos
os produtos. Vestindo Você de Corpo Inteiro.

Getúlio Vargas, 55

*****

EocarnavaideJaraguâ- Osmesmosqua
Iro blocos que desfilaram ano passado
farãood�eano,semnenhuma novidade.
6 CORREIO DO pOVO - Jaraguá do Sul, 12 de fevereiro de 1994
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AULAS PARTICULARES
De 1° a 4° série do 1 o grau.
Contato pelo fone: 72-2945

TELEFONE
Vende-se ou troca-se por carro
de maior ou menor valor. Tra
tar pelo fone: 72-3163. Com
Fábio

GAITA

Compro gaita Todeschini, 80
baixos, tratar fone: 71-8342

CARIUNHO
Vende-se carrinho de bebê da

.

marca Borigotto, semi-novo,
pela metade do preço de um

. novo. Tratarna 10casaatrásdo
Bradesco emGuaramirim com

Marieie n° 52

RESTAURANTE
Vende-se restaurante e

lanchontete. Tratar na rua

Domingas da Nova, 188. (no
local)

SUGAR
Vende-se Sugar para fogão de
6 bocas, por CR$ 23.000,00.
Tratar fone: 71-95@5

ALUGA-SE

Aluga-se vestidos de noiva e roupas
paratestemunhas - Tratar RuaMajor:
JúlioFerreiNl�28Vila Lalau72-11 02.'

CASA DE ALVENARIA

Vende-se casa de alvenaria,
situada em Jaraguá Esquerdo,
na Helmther, 122. Perto do

colégioCristinaMarcato. Casa
grande com 3 quartos. Valor
US$ 15.000,00, ou combinar.
Tratar rua Marina Frutuoso,
110. Com Nara

CURSO DE CORTE E
COSTURA
Para moças e senhoras que ti
verem interesse em trabalhar
com máquinas industriais, es
pecialização. Na rua José

Emendörrfer, 1674, ou pelo
fone: 72-1602

TELEFONES
Conserta-se telefones (apare
lhos), instalações e extensões

telefônicas. Tratar fone: 71-
1142

TRABALHAR
Casal oferece-se para traba
lhar em chácara. Tratar na rua

Guanabara, 260, ou pelo fone:
72-2484

� • � _ ..... , �

•••••••••••••••

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 geração em Sistemas de Alarme.

.

Sua segurança não está mais por um fio�'

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

� Este sistema opera com tecnologia avançada, não exis
tindo necessidade da fiação utilizada nos sistemas convenci-

.

onals. Não há portanto, o incoveniente de quebrar as paredes
do seu imóvel.

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

� Solicite nossa visita para demonstração de outras

seguras vantagens e orçamento através do telefone 71-8043 .

BICICLETA
I

Vende-se,
Caloi Cruiser,
15 marchas,
semi-nova, em

perfeito estado.
Interessados ligar
para72-3363 falar
com,Adriano em
horário comercial.

MÁQUINA
Vende-se máquina de costura

industrial, overloqereta. Fone:
73-0630

PROCURA-SE
Casa para alugar de alvenaria
acima de 150m2• Informações
pel9 fQ�$: - 79-1200. Horário
Comercial

. ,

-
......«.:-::>:-;.: ...

-

.... _ .....

:':':-, .x-x...:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.�:.:.:.'.'.'"

Temos à venda Barricas Importadas - Vinhos

Cachaças eBebidas em Geral.
Rua Oscar Mohr', 45 - Fone: 71-2642

Cep-89261-670 - Jaraguá do Sul - SC

cP Classificados

BERÇO
Vende-se berço de nenêm de
vime. Tratar fone: 71-9565

CALOI CRUISER
Vende-se, preta, 15 marchas,
por apenas CR$ 50.000,00.
Tratar fone: 71-8909

FREEZER
Comprá Freezer horizontal
médio. Tratar1.200mtsapÓsa
Malwee

50 JORNAIS
. Assinaturas dos seguintes,

jornais:
Folha de São Paulo
Estado de São Paulo

FolhaMercantil
DiáFioCatarioense

Jomal de Sania Catarina
Assinaturas/Anúncios

Fone 72-0887.
'

Hungária Infornla:
Saídas: Fevereiro/Março (aosDomingos)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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> oeP Classificãdgs

•••••••••••••••••••••

= .bivrul'ia e P -.a =
: laragu i
• •
I o.
• •
• Faça cono .---------.......-------

I aquisiçã •
-

Anuncie seu classificado'• •
•.

Temos t
• O't

•

• agógicos.. .•
..

g�a IS.
.

: ufc���:::��:!:.��entro -: Classificados do CP,
: - I � venda garantida.
·1 : Fone: 72 - 3363
.......................

,

....._----------------_..

Joroguó do Sul - sc

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

VEic��ÔS;·Ê
•... :ÄCÊS§ÓRIOS"
-;- . :. ::.. .� -:

FUSCA/74
. Vende-se, '1.500, com bancos
altos; aros deBrasilia,COI'azul,
lindo. Tratar fone: 71-6409,
com Spliter. US$ 1.950,00

PASSAT/78

Vende-se, cor azul, em bom
estado. Contatos pelo fone: 79-
1275, com Angelo, valor US$
1.600,00.

CHEVETTE/87

Vendo, completo, ou troca-se

por carro de menor valor. As-
.
sumirmais noveparcelas. Tra
tar fone: 71-5621. No portal
com Doemar durante o dia

GOL GL 1.8/90
Vende-se no valor de US$
5.000,00. Barbada pelo fone:
7J..Q728 com Adir ou Luis

Só uma pessoa eulda
melhor do seu

patrimônio que a .

'LI.PAC:
você!

I..impezae
Conservaçlo.
Serviço profissional
de. prfmeira linha. .

FUSCA/70
Vendo, corbranca, tratarfone:
71-2711.

CICLOMOTOR
Vende-se, ano 87 por apenas
Cr$ 180,000,00. Tratar pelo
fone: 71-4142.Após as 18:00

- hs.
.,

,
LIMPAC

CARAVAN COMODORO/8I
Vende-se. Aceitomoto de me
nor valor no negócio. Tratar
fone: 73-0728. Com Adir ou
Luis

XLXJ87
Vende-seXLX em perfeito es
tado, aceita moto de menor

valor. Carburador impecável.
ValorCR$1.100.000;OO. Com
Luis ou Adir. 73-0728

XL250 R/83

Vende-se, linda por apenas
CR$ 950.00p,00. ACeito moto'
de menor valor no negócio.
Interessados tratar fone: 73-

0728. Com Adir ou Luis

R. Joeé Emmendöerfer� 679
Fone (0473) 72-3808

89253-000 - Jaragué do Sul - SC '

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.
Tratarpelo fone: 72-7461 com
Sidnei.

SANTANA GU87
Vende-se ou troca-se, 4 portas.
Tratar com Antonio Pelo
fone:72:.o347.

OPALA/78
Vende-se, emótimo estado de

conservação, com 4 pneus
_

novos. Tratar. pelo fone: 72-
.2850:

IMPOSTO DE RENDA
,

-

Faça a sua Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física ou Jurídica,
com quem entende do assunto.

Organização Contábil "A COMERCIAL"
. .

.

_Há meiö século atendendo a Região da AMVALI
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 122, centro. '

Fone: 71-1721 - Ao lado da Varig
.

, '

.. j

,,-2-2

..
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JAVEL
Veiculos Novos
Modelo - Cor - Combo Ano

Tipo 1.62p. IE - vermelho schiraz - (0) OK

�lEti:;:F�!;�����:::·:·:·:·::::·:·:·:·::·:·:·::·:·:·:·:':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::J�
Tempra 2.0 4p - azul gurundi - (0) ; OK

Tipo 1.6 2p - cinza eilver - (0)..............................................................•....' OK

Tipo2pIE-vermelhoracing-(0) OK

Uno es 4p IE - cinza savelha - (0) OK

��!���:- � ; t- � __:;; ;:; ;I�
Unoelectronic-cinzasavelha-(O) OK

Fiorino 1.0 Furgão - branco real- (0) ; OK

Fiorino Pick-up - branco real - (0) , OK

FiorinoPick-up-cinzaargento-(O) OK

Veiculos Usados '

Jaraguá Veiculos, Peças e Serviços
Ltda. -

�ua João Zapella, 214 - Fone: 71-211_1

&5nia _ßca

$
CJa Fonseca, 97

r-salal

71-64l0

••••••••••••••••••••••••••••••••••

• •

,. .

2' a S�IU a
2 I

ZJaimi O
,;:"�

•

•

•

•

•

•

•

•

•

'.

•

•

•

•

•

•

o �'r��. 2..

Está de",ais, não perca!
: L@ o gibi que é p�zido
: em Santa Catarina!
••••••••••••••••••••••••••••••••••

•

'.

CPClassificados

Seu classificado

gratuito tem endereço
certo.

Ligue já
72-3363

CASA DE ALVENARIA
Vendo ou troco, situada em

Barra Velha, por uma casa em
Jaraguádo Sul. US$ 4.000,00,
(casaconstruídaazm'). Tratar
na ruaHermann Schultz, 231,
Vila Lenzi. Com Neide

TERRENO
Vende-se terreno de 32.000m2
a 1 km do centro por US$
13.000,00. Tratar com Spliter
pelo fone: 71-6409

TERRENO
Vende-se terreno no Jardim
SãoLuiscom 850m, tratarpelo
fone: 71-4475

VENDE-SE
Terreno situado nas Águas
Claras, Hha da Figueira. Inte
ressados tratar fone: 72-1576

CASA DE ALVENARIA

Vende-se, com 250m, com

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

pelo fone: 72-3024

TERRENO _

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

• •

. APARTAMENTO
Vende-se apartamento em

Blumenau próximo a FURB
com 3 quartos, garagem, etc ...
US$ 22.500,00. Tratar pelo
fone: 72-0552 com Carlos

PROCURA-SE
Casa para alugar de alvenaria
acimade 150m2• Informações
pelo fone: 79-1200. Horário
Comercial

•

)f(W�@@
..

®ß�ß C2}g[!,��& [!,)f@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 - Fone 72-3025

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

CASA
Vende-secasadealvenariacom
354m (o terreno). Tratar fone:
72-3660

TERRENO

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

Venha conhecer-nessa loja.
Loja 40. ala fiova. Portalde Jaraguá

Fone: 71 ;;,0292

•

•

•

•

•

,CORR6IO.f)Q:ROYO - Jaraguá·,do Sul, 12.de feverelrc de 1994 2-3
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SOBRADO
Vendo sobrado com 370m. tra

.

tar na Rúa João Planinscheck .

25 ... Aceita troca. em frente ao
Zonta

EDITAL
Patrícia T�\'al'es da Cunha Mello Gomes, Tabeliã. e Oficial de Títulos da

. Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina. na turma da Lei. etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Cartório para

Protestas os Títulos contra:

Compusís Sistemas Dedicados LTOA - Rua Jeronimo C. Ferreira, 68 - NESTA
Cokeluche Com. Confec."LTDA - Rua Leopoldo A Gerent, 36 - NESTA
CasaNova Imob. Constr.lncor. LTDA-RuaAv. Mal. Deodoro. 927 -NESTA
Crismar Ind, do Vest, LT - Rua Walter Marquardt,"2222 - NESTA

lligi.tex Prod. Limpeza I Com. LT - Rua Felipe Schmidt, 218 - NESTA

KaifTa Com. de Malhas LTDA - Rua Alberto Santos Dumont, 180 - NESTA
KaifTa Com. de Malhas LTDA - Rua Alberto Santos Dumont, '180 - NESTA
Latoaria e Pintura Geraldo LTDA - Rua Pe. Gabriel Lucas. 71 - CORUPÁ
SC
Mercadão de Roupas Catarínense - Rua 'v"isconde de Taunay, 184 - NESTA

Magel Com. de Confec. LTDA - Rua Leopoldo. A. Gerent, 36 - NESTA

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar
a devida intimação, faz por intermédio do presente edital, para que os mesmos

compareçam nesteCartório na Rua ArthurMüller, 18, no prazo da Lei, a fim de

liquidar o seu débito, Oll então dar razão porque não o faz, sob a pena de serem

os referidos protestados na forma da Lei, etc.
KEiJarq8uá do Súl, 08 fevereiro de 1994.
Patrícia Tavares da Cunha MeDo Gomes

tabeliã

• • •
- -

• •
;;

• •
•

Instalação Gratuita

R."Mareçhal Deodoro da Fonseca, .,3
FÇ)ne: 7.,-.,2.,., - Jaraguá do Sul- SC

AmOrtecedorDireçãoOpala (Cofap) 5.000,OO
. AmortecedorDiant.Monza(Monroe) 10.530,OO
AmortecedorTras. A.C.D.-2085 (COFAP) 8.400,OO
FiltroAr -Logan (Opala-Chevette) 1.300,OO
FiltroAr-Logan (FiatEuropa) ;.1.400,OO
FiltroAr -Logan (Fiat 147todos) 950,OO
Umpada2 polos(OSram) ; :.280,ÓO
UmpadaFarol45140(Osram): ;1.100,OO
RádioSan Francisco (Bosch) revisado
(usadocomgarantia) 30.0a0,OO
AutoFalante-Hinor12poleg.200W ; 14.000,OO
AutoFalanteHiilOr10Poleg.200W; 11.000,OO
AutoFaianteHinor6Poleg. 100W 8.500,OO

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 de 85 morges
de terra US$ 40.000. Tratar
pelo fone: H. Comercial:
72-0659 ou 72-0518

(residencial)

@
VAlI••

___WIlL

20/APRÀ27/APR/94

PORTO SEGURO
8 DIAS - 7 REFEiÇÕES

SAlDAS
29�.n
05.190 261f"".

USS619,
INCLUI:
• ""ssagern__ c..HIbII' P. �'c..HIbII
• T di> AeIoporIo , Hotel' Aeroporto
- 7 d POUIIIdo a... , c/ pisei..
(_ 11WUgIiado•• """'"' do P. Segwo)
Clt•• jOrUr .....metit.

.

- By� cam"_ do IImbado.• ClIyT_

.NATAL
a·DIAS·7 REFEiÇÕES

SAlDASINCLUI:
• ""ssagern ..... CIriIIbI ,NIIII' c..HIbII
• Traslado AeIoporIo t Hotel' AeIoporIo
• 7 d....i no Hetel Mari.. Pi'aI. SU.
- CIIf6 • jiiür d.ri.menI.· , •

• T_ emGeliplbu c/ passeio do Buggy
• T_ t Pi'ala'do Pipa·T_.o AcMcenler
• TOll''' prali. do MOIII sul· CIIyT_.
• SI\ow'11pIco no MandacalU

29�.n
05,190 261f"".

US$695.,

TARIFA
JOI "HANNOVER , JOI
USD 1.333,00
SAíDA DIA 18 1 04 I 94 '

TRECHO SAO r HAJ DIRETO'
CONSULTE SEU AGENTE VARIG

Av. Mal. Deodoro. 122
Fone: 71 -0091

Jaraguâ do Sul - SC

A CWB LEVA VOCÊ DIRETO 'AO NORDESTE
NATAL I MACEIO

a DIAs

CONSUbTE SEU AGENTE DE
VIAGEM PREFERIDO

r

Consulte seu agente de viagens ou
PORTlCOTURISMO
Repr_ntanteC.W.B.
/ R. 9 de Março. 485 -

./" S.405 - 40'Andar

F.(0474) 22-0277 I 22-3384
.Joinville - SC

I

\

,.;

e

�
iã

�
.. �

iã
c
I;:

.

!
CORREIO DO povb - Jaraguá do Sul, 12 de fevereiro de 1994

INCLUI:
• "".Slgern ._ CIbII' Natal' Maceió' CllttlbII
• Traslado Aeroporto 1 Hotel f.Aeroporto
NATAL· 4 d..... no Hetel M.rI.. PIII. SUl. c/ café
• ShoW Ilpico no MindocalU
- TO\I' em GeIipIbu c/passeio ele Buggy
MACEiÓ· 3 di••s no Hetel Ritz. PIII. cl coté
• T_,. pral•• do MOIII sul- CIIy 1011'.

SAlDAS
29/1on
05.19.26Ifev.

US$799
. ,

VITÓRIA
a DIAS· 7 REFEiÇÕES

INCLUI:
'

SAlDAS
• "".Slgern __ ClllllbII 'VItória' CIIIIIbII 29�an
- Traslado Aeroporto , Hotel' Aeroporto
• 7 CUrll. no mamlhoso Met.1 PraIa SeI
em Pleno Pi'ala ele NO'III_do
• Café do monhI • jantar da.rI.mente. CIty TOll'

•

·'05,19 e 2611"".

US$539,

. INC�UI:
• ""...gern ._ Cl.lttibll , Natai,' Fem. de
NOIOI1ho , Notai r CIriIIbI.
• Traslado Aeroporto , Hotel' Aeroporto
NATAL: 4 diri•• no Hotel MIrI.. PIIII a.
• Colt e jantar dlrla.-e
·SMwTlplco· noMldocoru·CIlyTOII'

j::���':::bu c/pa.seIo do Buggy

• 3 d..... em caSl laniiar
• C.16, .Imoço e jantar da�amente.

29�an
05. 19 e 2611"".
uss

1.087,
Trecho.Natall F. do NOIOI1ho' Notai
_do com 'avllo Bo�rante

MACEIO
.

aDIAS
INCLUI: •

• PlI_gem ._ CllttlbII t Maceió' Cllttlba 29�.n
• 'Traslado Aeroporto , Hotel.' Aeroporto
• 7 dI'rla. no Hotel Ritz PIIia
• Café do manhl' e 1 jantar doi boa. vinda.
• TOll' t. praia. do MOIII sul· ClIy TOll'.

SAlDAS

05. 1ge 2611.,..

US$639,
r

Preços em DólarTurismo
convertidosem cruzeiros reais

no dia do fechamento._
Preços por pessoa em apto. duplo

sujeitos a alterações sem prévio aviso.
Lugares limitadossujeitosaconfirmação.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Adquira seu VolI(swagen
OKm com garantia de entrega

1 a Assembléia aqui em
Jaraguá do Sul

, .

consorcIo 71-9431Disque
TERRENO
Vende-se terreno na Praia de

Piçarras,metragemde 12 x 30.
Por CR$ 400.000,00. Tratar
fone: 72-3384 VIDEO GAME - ATARI

Com 30 jogos. Valor CR$
45.000,00. Tratar' fone:
71-2410

VENDO OU TROCO
Vendo propriedade, na Estra
da Pedra de-Amolar s/na.
Corupá/SC. Terreno medindo
2.500 metros quadrados.
1 Galpãodealvenariacom 150
metros quadrados.
1. Casa de alvenaria inacabada -

com 84 metros quadrados.
1 Galpão de alvenaria (estufa)
com 20 metros quadrados.
1 Galpão de madeira com 122
metros quadrados.
Tratar no local com o proprie
tário

70ESCORAS

300,00 cada. Em Nereu Ra

mos, naVerdureirada Ivete ou

pelo fone: 71-2410

PARABRISAS

Vende-se, novos eusados, para
automóveis. Tratar na rua Ju
lio Tissi; 232 ou pelo fone: 72-
2218 com Jailson

CASA
Vendo casa com 70m2, o terre
no mede 627m2, mista, nova,

.

perto do Rodeio Crioulo ou

troco por Lanchonete, carro,
etc... Tratarpelofone: 72-0224

TERRENO
Vende-se terreno no Jardim
SãoLuiscom 850m, tratarpelo
fone: 71- 4475.

o SEBRAE FAZ A
FEIRA COM VOCÊ
o SEIRAE-SC val apolar expositores
catarlnenses na Bahia, participe:

• FEIRA IAIRNA DE NEGÓCIOS
- FEIRA DO EMPREENDEDOR
• FEIRA DA PEQUENA FRANQUIA
• SALAo DO INVENTOR

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 12 de fevereiro de 1994

Proclamas'de Casamento
Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus

documentos pela lei, afim de se habilitarem para se casar os seguintes:
Edital N° 19.224 de 01102/1994

Cópia recebida do cartório de Nova Cantu, Paraná.
GEDIEL GOMES DE OLIVEIRA E ROSANA PEREIRA DE OLIVEIRA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Grandes Rios, Paraná, domiciliado e residente nesta

cidade, filho de Antonio de Oliveira e Vicentina Gomes de Oliveira.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural deMamborê,Paraná, domiciliada e residente emNovaCantu,
Paraná, filha de Aguinaldo Silva Oliveira e Ana Maria Pereira Oliveira.

Edital N° 19.225 de 01/02/1994
WALDECIR Luís BERNS E HELEN RUTH JANSSEN

Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente naRuaCarlos
Oechsler, 934, Dha da Figueira, riesta cidade, filho de JoséAlbertoBems e IracemaPanstein Berns.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Joinville, neste Estado, domiciliada e

residente naRua ArthurGünther, 220, bloco 03, apto. 204, Bairro Amizade, nesta cidade, filha de
Gert Janssen e Renate Mueller Janssen.

Edital N° 19.226 de 02/02/1994·
MARCELINO FAGUNDES EMARIA DE LURDES JACOMULSKI

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na RuaMaraj6,
80, em Ilha da Figueira, pesta cidade, filho de Laudelino Avelino Fagundes e Benilde Zapellini
Fagundes.
Ela, brasileira, solteira, balconista, natural deMaripá,Paraná,domiciliada e residente naRuaAfonso
Bartel, 438, nesta cidade, filha de Antonio Jacomulski e Teresiriha Tech Jacomulski.

-

Edital N° 19.227 de 04/02/1994
MARCIO FERRAZ E NILZÉTE FERNANDES

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de JaraguádoSul,domiciliadoe residente naRuaFrancisco
Stinghen, 257, Barra doRio Cêrro, nesta cidade, filho deMartinhoFerraz e Verônica Bäht Ferraz.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de serviços, natural de Vitor Meireles, neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Alberto Klitzke, 210, em Vila Rau, nesta cidade, filha de Manoel Antonio
Fernandes e Paulina Fernandes.

Edital N°19.228 de 04/02/1994
MAURO LESSMANN E ELIANE KRÜGER

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua José

Emmendoerfer, 1.020, nesta cidade, filho de Mario Lessmann e Elzira Porath Lessmann.
Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de Vacaria,Rio Grande do Sul, domiciliada e residente
naAvenidaGetulioVargas, nesta cidade, filhadeEugênioGuilhermeKrügereAnáliaMariä Krüger,

Edital N° 19.229 de 04/02/1994

.
ADILSON GONÇALVES FERNANDES E CLEONICE JACINTO

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, natural de Papanduva, neste Estado, domiciliado e

residente no Loteamento Rodrigues, Vila Rau, nesta cidade, filho deAdelio Gonçalves Fernandes
e Irene Lisbôa Fernandes.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Canoinhas. neste Estado, domiciliada e residente no

Loteamento Rodrigues, Vila Rau, nesta cidade. filha de Sebastião Altair Jacinto e Maria Sa1ete

Domingues Maciel Jacinto.
Edital N° 19.230 de 07/02/1994

MARCELO SAAD E FABIANE EWALD

Elé, brasileiro, solteiro, empresário, natural deSão Paulo, SãoPaulo, domiciliado e residente naRua
MadreCabrini, 240, apto. 92,VilaMariana, SãoPaulo, SãoPaulo, filhodeWaldomiroSaad eDaura
Solange Saad.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural, de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua

Procopio Gomes de Oliveira, 739, nesta cidade, filha de Ivo Ewald e Norma Maria Schwinden
Ewald.'

Edital N° 19.231 de 07/02/1994
ODAIR JOSÉ MACHADO E VANESSA ANDREA GOMES

.Ele, brasileiro. solteiro, auxiliar de escritório, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na
Rua João Klein, 62. em Vila Lenzi. nesta cidade, filho de Manoel Machado e Renilda Binter

.

Machado.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente naRua JoioKlein,
62. em Vila Lenzi, nesta cidade, filha de Wanderley Tadeu Gomes e Iria Panstein Gomes.

Edital N° 19.232 "e OS/02i1994
MARCIO RICARDO NOGUEIRA AUGUSTO DAS GRAÇAS E NÁIADE PISKE

Ele, brasileiro, solteiro, quimico, natural dc São Paulo, São Paulo, domiciliado e residente na Rua
Euclides deAndrade, 21 0- Sumarezinho, SãoPaulo, SãoPaulo, filho de MarcoAurelioAugusta das '

Graças e Elisa da Conceição Nogueira das Graças.
Ela. brasileira. solteira. professora, natural dc Pedro Osorio. Rio Grande do Sul, domiciliada e

residente na Rua Epitacio Pessoa, 139, nesta cidade, tilha de Ingo Piske e Alba Piske.
Edital N° 19.233 de 08/02/1994

ILDIMO STEINER'l: E ELMIRA j1INGE
Ele. brasileiro. solteiro. operário. natural de Maripá, Paraná. domiciliado e residente em Rio Cêrro
Il, nesta cidade, filho de Willi Stcinert e Selma Steinert.
Ela. brasileira, solteira, operária. natural dc Jaraguá do Sul. domiciliada e residente em RioCêrro Il.
nesta cidade. filha de Haroldo Junge c Lúcia Mathias Junge.

.

Edital N° 19.234 de 08/02/1994
AMARILDO rINI-Ir-:UW Ii ROSILf.:rA JANTZ

Ele. brasileiro. solteiro. cobrador .natural dc Ibaiti. Paraná. domiciliado e residente cm Alto da Serra.
nesta cidade. filho de José Pinheiro e Maria Aparecida Teodoro Pinheiro.
Ela. brasileira, solteira, costureira, natural dc Pomcrode, ncstc Estado.filha dc Reno Jantz e Elzira
Jantz, domiciliada e residente cm Alto da Serra. nesta cidade.
E para que chegue ao conhecimento dc todos. mandei passar o presente Edital que será publicado
pela imprensa e cm Cartório. onde será afixado por 15 (quinze) dias,
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PARA·QUEM SENTE ORGULHO EMDAR O ENDEREÇO
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Rua 310 dos Imigrantes

(próximo à FERJ)

VendasDD Apenas dois apartamentos por ander
og Churrasqueiras

DD Salão de Festas

DD Salão de Jogos

DD Playground

DD Todos os apartamentos com garagem

� Totalmente residencial'

� Apartamentos de 96 m2

CHALÉ
IMOBILIÁRIA
R. Relnoldo Rau, 61
Fone (0473) 71·1500
Jaraguá do Sul· SC
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... II ... I .l, 1 {P)I nnn- Loteamento Juventus
Lotes com entréKia. + financiamento
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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 Sina identifica o número do telefone chamadorantes que a ligaçao seja atendida,
evitando interrupções oU interferências indesejadas na sua intimidade e permitindo
maior segurança no manuseio do seu aparelho;

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

chamada de conflrmaçáo do número, oferecendo segurança e reduzindo o tempo de

ocupaçao (je linhas.
.

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

rechamada automática ao simples toque de um botão de qualquer um dos números da
memória.

- Registra o horário de todas as ligações efetuadas, .

com data e tempo de conversação:
- Acompanhamento, digito a iigito, no display, do nú

mero que está sendo discado, facilitando as chamadas;
- Possui relógio digital no display, com calendário

completo;

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

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

tos que insiste em se insinuar de forma negativa na sua

vida particular. sao as ameaças, as agressões verbais, 8
;u

....................................�.................................... �

FONETEC - Bolsa de Telefones �
�

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

telefone.
Para evitar tais problemas e lhe proporcionar diversas i

outras alternativas para uma utllização mals �
inteligente do seu telefone chega ao mercado o o

BINA 878 PIUS,nasua3ágeraçao.

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 Sina registra o número de quem ligou, com data e horário;
.

- Registra o horário de todas as ligações recebidas, com data e tempo de

conversação:
.

._

• ESTÁ DIFíCil COMPRAR A SUA CASA PRÓPRIA?

• E AQUELA CASA NA PRAIA?

• JÁ PENSOU ONDE VÃO MORAR SEUS FILHOS?

• IMÓVEL É UM EXCELENTE INVESTIMENTO, VOCÊ NÃO ACHA? -

ARESPOS
MAS VOC"-'

VANTAGENS NA HORA DE COMPRAR distribuicaminhõeseõnibusMERCEDES-BENZ,eprodutos
Quandofor contemplado, você terá à sua disposição dasmarcasVALMET, TOYOTA, MARCOPOLO, KRONEe

um crédito imediato para a compra do seu il'nóVél CASEMA. Ele pertence ao GRUPO VERDI, que também
à vista e, por isso, tem grandes vantagens de negociação controla outras 43 empresas em todo ° Brasil.
na hora da compra. SORTEIOS PELA 1V.

ATÉ 60 E.100 MESES PARA·PA.GAR. A RODOBENS investiu na mais avançada tecnologia,
Você pode pagar em até 50 e 100 meses. para dar maior transparência a tudo que faz, além de total
O indice de reajuste das parcelas é o INCC comodidade ao consorciado. Veja bem: os sorteios você

I
'.

(FGV). assiste de S4a casa pela REDE BANDEIRANTES DE
O IMÓVEL QUE VOCÊ QUSER.

<,
TELEVISÃO.

p�gb�a- Você tem totalliberdade para escolher seu imóvel: .na INFORMAçóaÀ DISPOSIÇÃO.'
cidade, no campo ou na praia. Através do seu teiefQne, você pode dar lances e obter

TOTAL SEGURANÇA informações sobre sua cota. ,Basta discar diretamente para °

CONSÓRCIO DE \W\b��� O_C_ON_S_Ó_R_CI_O_R_O_DO_B_E_NS_,_h_á_m_ais_d_e_2_5_an_os_,_co_m_pu_ta_do_rce_nt_Iq_I_RO_DO_B_Ê_NS..., ...atra....V_éS_d_O...TE_L_E_BE_N_S_._-I
ENGETEC - IDlobiliária

CRECI934-J
, Rua CeI. Pr9C. Gomes de Oliveira, 285

Fone:.(0473) 72-2670/7�-3139/72-2833 - Fax:_ (0473) 72-2679
"""". "'"
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C�Imobiliário

Um terreno com 760,0001', com sala comercial na BR 280 km 70, com uma entrada de 1.000,00
dólares mais 9 parcelas de 1.000,00 dólàresmensais.

Locação
APTOS em Corupá, na rua Roberto Seidel, cl3 donnitórios.
APTO na Av. Mal. Deodoro, 88, 2° andor, cl3 dormiiórios • oulIas dependências, com elevador
e cl garagem.
APTOS NOVOS, na R. Reinoldo Rau (fimdos da ColorTmtas), commna suite, 1 dormitório, cl
churrasqueira índívidual, e outras dependências.
APTO na rua Fritz Hasse, 96 (próximo à Verdureira Raquel),com 2 dormitórios,dependências de
empregada e garagem.
Casas de madeira (geminadas), na R. 25 de Julho (Vila Nova), el2 donnitórios.

Salas comerciaiS
Sala na Av. Getúlio Vargas, 49 (em cima doUnibanco)cl6IIm"
Sala na Av. Mal. Deodoro,141, 1° andor,cl 94m'.
Sala rua João Januàrio Ayroso, com 48m'.
1 Telefone.

VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

Vendas
O 1 apartamento cl 253,oom' na rua Joinville.
Casa de alvenaria cl terreno de 15 x 30 na rua Barão do Rio Branco.
Terreno rua Max Nicolau Schmidt cl SOO,oom'.
Um terreno clI9.ooo,00m' na rua Friedà Knieger s/n°.
Apto cll60,OOm' no Edi6cio Miner na Mal. Deodoro, todo mobiliado.
Terreno cl2 salas e 2 casas de alvenaria na rua Bernardo Dornbusch.
Terreno de 7.ooo,OOm' na rua João Januàrio Ayroso.
Terreno cl área de 441.00m'na ma Pastor Lorenz Hahn nO 51. Guanunirim.
Um terreno cl casa de alvenaria na rua Frieda Knieger sinO área de 562,00m'.
Um terreno cl 720,00m', BR 280 com sala comercial:
Casa mista cl 9O,00m' na rua Manoel da Costa, Bairro João Pessoa.
Casa de alvenaria clloo,OOm' na rua Santa Catarina 368,

C� mista na rua Lidia nO 115. C/I 00,00m' cl terreno de 450.oom', todo murado.
Sala comercial clI63.00m'.

-.

Casa de alvenaria cl 350,00m' com terreno, na rua João Planinscheck esquina com a rua Venâncio
da SilVa Porto.

o- Casadealvenaria, com 130m2,
terreno com 765m2 (17 x 45), rua
José Emmendoerfer, Nova

Brasilia.

.�--------_.....�
I ��t;:' I

: � :
I I
·1 Ba....a Sul I

: l...óvei8 :
I Fone: (0473) 72-2734 I
I I
• VENDE I II Terrenos I
I Chácara cl60.000m', Barra Rio Cerro, pröx. Botafogo. Preço US$ I
•

14.000
Terreno cl 420m2, fundos esmpo Botafogo. Barra Rio Cerro. Preço I·

II US$2.580 I
I.

Terreno cl 4.5OOm2, Rio Cerro II .. próx. Choc,? Leite. Preço US$
I'12.000 ".

I Terreno cl 29.000m2, Barra Rio Cerro, fundos do BÓtafógo. Preço IUS$ 28.000
•

I
Lote nO 77I..:otcamctnoAnaPalila IT - RuaVictorRosemberger, 154

I Terreno C/368m2,loteam. PAP, Barra Rio Cerro. Preço US$ 8.000 I CASAS

I Terreno c/376m2, rua Frida' Piske, Barra Rio Cerro. Preço US$ I Casadealv.,(cmcons1ruÇio),Rua Rudolfo Lessmall11, c/48Om'··
6.000

.

-
.

c/ terreno de 900m2

I Terreno cl 814m2, rua Pe. Aluisio, Barril Rio Cerro. Preço US$ I Casa (Ie alvenaria c/60 rol - Loteamento Liodoro Rodrigues

•
14.000

1'1
Casadealvenariac/235mlc/terrenode 1.�00m'. Rua Waldomiro

Terreno c/878m2, rua Pe. Aluisio, Barra Rio Cerro. Preço US$
.

Schmidt, n° ��� - (Jaraguá Esquerdo).
I 14.000 I Casa de aJveriaria c/l�Om' - Bairro Vüa Nova.

I Terreno cl 396m2, lateral rua Walter Marquardt. Preço US$ 5.300 I
Casa de aIvcnaria c/ 100m' - Rua Adolfo Ziemann, �84. Prõx,

Terreno c/1.485m2,lateral rua Pastor Schneider, Barra Rio Cerro. Escola Alberto Bauer.

I preço US$ 7.000 I

I
Casa dealvenaria c/100m2 - No Loteam. Jardim PinheirosU

I Te.fl"eno c/840m2, ruaWallerMarquardl.Aceita terreno na praia de Casa niista c/9Om' - Rua 591 - Sem nome, 70, terreno de 45Om'
. Armação. Preço US$ 16.000 - 50% entrada + 6 prestações I Casa niista c/l�Om' - RuaWallerMarquardt, �.732, terreno 45Om'

I TerrenocI167.000m2, Garibaldi distante2Skm docentro,com uma I Casa alvenaria em conStiúção c/144m' (aceita carro) Rua 312-

I
casa de alvenaria de 60m2 ,lagoas, pastagem e mais 27.000 pés de

I Angelo Menel
-

banana. Aceita: carro, terreno e casa. Preço US$ 15.000

I
Casa Alvenaria c/70m"c/terreno de 364m'- LoteamentoManfiini'

I Terreno c/ 1.600m2 ,Rio Cerro II, frente p/ o asfalto, próx. Choco I Lote 27
Leite. Preço US$ 8.500 APARTAMENTOS',I Terreno c/10.450m', edificado com uma casa de madeira de 6óm2 • Edifício Caetano Chiodini c/ 147m'+ Garagem
I e de um galpão com 99m2, tem água p/lagoas, RioCerro li, próximo I Apto. c/l07,95m', c/ dois quartos (1° andar).

Rec.reativa da Choco Leite. P"reço US$18.500 - Aceita carro atéCR$

I'I I Apto. Edificio Jaraguá c/ 7Om' c/ 2 qtos., (10 andar).

I ��;�'� 36.000m', rua Horácio Rubini, distante 500ms. da I
Apto. Edifieio Karine c/116m' c/ 3 quartos

Malwee, Barra Rio Cerro. Preço US$.150.000 em 15 prestações
.

Apto. Edificio Florença c/116m' 2 quartos (4° andar).

I Terrenos c/844,90m' cada, Barra Rio Cerro, próx. campo Botafogo. I Apto. ci 250m', 3 quartos, uma suíte - Rua Jóinville,

I Aceita carro. Preço US$ 4.300 _ Negociável I
Apto. Edificio Carvalho c/160m'

Terreno c/3.87m2, Rio Molha próximo Gruta. Preço US$ 1.600
.

I
Apto. c/95m2 Terreo - Bloco A + garagem e churrasqueira. Edif.

I 'Terreno cl 11.427m', rua Pastor Schneider, distante 400ms da I Magile

I
Malwee. Preço US$ 45.000 Apto. c/116m', 2 quartös, depend. empregada, 2 banheiros, sala e

Terreno c/40.000m', Estrada Garibaldi, distante 3km da Malwee. • garagem. Edificio Hass 4° andar.

. I Preço US$ 28.200. Aceita carro e vende também por mórgo a US$ I LOTES FINANCIADOS

I
1.760 cada um. I' I

Loteamento Ana Palila IV.

Terreno c/ 391,50m', Loteamento Água Verde Lote n° 27. Preço Loteamento São Cristóvão IT.

I US$8.000. Com 50% de entrada emais seis (6) pretaçõesmensals. •
.

.

CONDOl\'ÚNIO AZM.ÉIAS (empreendimento Classe Al

I
Terreno c/500m2 (2Ox25), na rua Antonio Carlos Ferreira, distante I

Loteamento Acapulco na Praia de Piçarras.
uma quadra da Marechal Deodoro, área cehtral da cidade. Preço Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).

I US$ 45.000 I I UNDO TERRENO

I
Terreno c/750m2 (15 x 50), localizado na rua Pastor Schneider,

I'
Arborizàdo,.c/ área de 14.700m', a skm do Centro e/boa água, uma

Barra Rio Cerro. Preço US$ 9.000 - Parcelado até 3 vezes. casa excelente estado e casa de caseiro.

I Terrena c/729m' (15 x 48),I.ocalizado na rua Pastor Schneidér (no I TERRENO COl\>lliRCIAL

I
calçamento) Barra do Rio Cerro. Preço US$ 15.000 - Aceila carro

I
Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 3.000m'

até 50% vator terreno. I Av. Mal. Deodoro' da Fonseca cl 1.382 m'

I Aluga I Av. Mal. Deodoro da Fonseca c/95Om'.
f (um) terrena com 4.000m' na rua Bertha Weege-Barra Rio Cerro

I 1 (uma) sala com 200,00m', própria pl indústria de confecções ou I
I 'p/ depósito de materiais I2 (duas) salas com 65,OOm' cada urna, rua Ângelo Rubini - Barra do

I Rio Cerro. Preço CR$ 66.000,00 cada uma. I
I I
I Tl'iltarna R. Ângelo Rubini, 1223 - Sala 9 - Barra do Rio CêrTO •
I Fon'e (0473) 72-2734 Protocolo n° 010893/7-6 I
.' � _ ...

. CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 12 de fevereiro de 1994

'!' Casa de alvenaria, com 82m2,
terreno com 450m2, rua.Maria B.

Bertoli, Vila Rau.
r::r Casa de madeira, com 60m2,
terreno com 450m2, rua próximo
ao Vitória, Ilha da Figueira.
r::r Casa de madeirá, com 90m2,

TERRENOS
Terreno émPiçan;ls a beira rio c/4.J8Sml (Ancoradouro)
Terreno na Rua AInazDnas eil.720m', próx. Parafusos Ewald •

Terreno Rua Joaquim Fraßcisco de Paula, c/2.S00m'. Prôx, trevo
do Posto Man:oIIa
Terreno Rua 478 (lateral RI!lI Lourenço Kanzler) c/45Om'
Terreno c/ 53S,80m' Loteamento Júlio Rodrigues, Lote nO 09
Terreno c/ 420m' Rua Luiz Kienen

I
I
I
-I
I.
I
I
I
I
I
I

terreno com 420m2, rua Bernardo
Dorsbuch, Vila.Lalau.
ér Terreno com 394,85m2 rua495,
Vila Amizade.
sr Terreno com 450m2 (15 x 3D),.
rua Loureço Kanzler, Nova

. Brasília.
er Apartamento com ,150m2, Ed.

Carlos Spézia, com garagem.
Apartamento com 85m2 ed.

Eldorado, com 2 quartos.
r::r Prédio com 120m2, terreno
com 400m2; rua João Januário

Ayroso, Jaraguá Esquerdo.
r::r Chácara com 87.500m2, com
2 galpões de concreto e 2 de

madeira.Tita União, Rioda Luz.
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Ja\É melhor ser alegre que ser triste

A alegria é a melhor coisa qlle existe
É assim como a lut: no coração
Mas pra fazer 11m samba com beleza
É preciso 11m bocado de tristeza
Preciso 11m bocado de tristeza
Senão não se faz 11m samba, não

Desde o Olimpo, na Grécia Antiga, que a
_
belezafeminina vem sendo objeto de contendas

(reveja o Julgamento de Páris e o "rolo" seguin
te, a Guerra de Tróia, por causa da belaHele
na...).
Mantendo a tradição, Jaraguá do Sul escolhe

rá, em duas etapas, suaMiss: a eleição propria
mente dita acontecerá dia 24 próximo, às 20:30
hs na BoiteMarrakech, num coquetelpara a -

imprensa, autoridades e jurados, oportunidade
em que serão escolhidas as 3 primeiras coloca
das. A segunda etapa, constando da apresenta
ção oficial das vencedoras e a coroação daMiss;
com apassagem da coroapela srta. Adriana
Ayroso, MissJaraguá 93, acontecerá dia 26,
também na BoiteMarrakech, quando também
será realizado um desfile de modas.

A Miss eleita irá representar Jaraguá do Sul
noMiss Santa Catarina, dia 5.3, no Pavilhão A
-daPROEB.

As inscrições estão abertas sem limites na
CKATProduções (fone 71-7647) e na Secretaria
de Turismo (71�0988 ramal 288), com sra.

Henrieta.

Senão é como amar uma mulher só linda
E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza
Qualqller coisa de triste

Qllalquer coisa qlle chora

Qllalqller coisa qUe sente saudade
Um molejo de amor machucado
Uma beleza qlle vem da tristeza de se saber mulher
Feita apenas para amar

Para sofrer pelo seu amar

E pra ser só perdão
Fazer samba não é contar piada
Quem faz samba assim não é nada
Um bom samba é uma forma de oração
Porqtre o samba é a tristeza q"e balança
E a tristeza tem sempre lima esperança
De 11m dia não ser ruais triste, não

Feito essa gente qlle anda por aí brincando com a vida
Cuidado, companheiro!

_

A vida é pra valer
E não se engane, não

- Tem uma só
. Duas mesmo qlle é bom, ninguém vai me dizer que tem

Sem provar milito bem provado
com certidão passada em cartório do céu
E assinado embaixo: Deus
E com firma reconhecida!
A vida não é de brincadeira, amigo,
A vida é a arte do encontro

Embora haja tanto desencontro pela vida
Há sempre lima muther à sua espera
Com os olhos cheios de carinho
E as mãos cheias de perdão
Ponha 11m pOIlCO de amor na sua vida
Como no seu samba

Exposição de gravuras
Ponha 11m pOIlCO de amar nllma cadência
E vai ver qlle ningllém no mllndo vence

A beleza que tem o samba, não
Porqlle o samba nasceu lá na Bahia
E se hoje elé é branco na poesia -

Se hoje ele é branco na poesia
Ele é negro demais no -coração,

Estapoesia. de Vinicius deMoraes, musicadaporBadenPowell,
é

ofamosoSamba
tia Bênção. pérola ao 'nosso cancioneiro. 'e'parece terSido escrita hoje: apesar-da
visão "não politicamente correta" que o poetinha dava à mulher, o conceito de

�aber.(!p'ro.!:�it9.r.a. V{dl!, ;.J�,lJJ'!iT'�q_ Sg}��I��!'la :}!l?/flf._e.Eo/" III'!!.S fo{:ça no
Carnaval... .

Charles Narloch - Engenheiro agrónomo, artista plástico, antiquarista, presidente do
conselho consultivo e editor do infonnativo da AAPLAJ, representante da AAPLAJ no
conselho consultivo da Fee __ . Quermais? Desde a semana passada Narloch presta serviços
ao-Museu de Arte de Joinville, auxiliando diretamente a diretora do MAJ, Alexandrina de

Faria Souto.
Charles Narlooh, artista dosmais atuantes não só em Joinville como em Santa Catarina

e outros estados, tendo obtido destaque relevante em 1993 - inclusive conquistando o 10

lugar na 8· Mostra Zumbi dos Palmares, que estreou em Londrina, passou por Curitiba e

foi' aberta dia 4 de fevereiro em'Maringá- PR " é certamente um acréscimo importante ao
panorama cultural catarinense.

-

Jovem e entusiasta (completou 28 anos dia lOde dezembro),
Narloch certamente irá agitar o cenário artístico, em beneficio de todos nós, com a

capacidade que demonstra, sempre, nas promoções da Associação des Artistas Plásticos,de
Joinville.

Parabénsl. ..

Reunião da AJAP - Aca-

bado o Carnaval,já no dia 16 a

Associação Jaraguaense de,Ar
tistas Plásticos irá realizar sua

primeira reunião de 1994, na

SCAR, às 19:30 horas. Compa-
CláudioRussu-NaMarzon

reça com sugestões, espírito de ro o Museu de Arte de Joinville
está expondo, juntamente com os expõe gravuras (xilogravuras,
demais associados da AJAP. o debate, novos associados.. litografias, ponta seca, água forte,
artista plástico Cláudio Russu, Coral Evangélico etc.) do seu acervo, destacando-se

que chegou em Jaraguá do Sul em Jaraguá - Dia 15 de fevereiro, uma de BurleMarx, uma Tarsila do

princípios de 1993 e já está inte- 20:30 horas, no Salão da Comu- Amaral, uma de Albertina Ferraz

grado ao ambiente artístico-cul- nidade Evangélica, acontecerá o ruma (de Joinville) e a de Otávio

I d Ferreira de Araújo (foto).
"

tura a cidade, quer integrando primeiroencontro dos coralistas,
um conjunto musical. quer parti- com apresentação dos novos in-
eipando das artes plásticas. tegrantes, ensaio e confraterni-

Octávio Araújo
Cláudio também é expert em Nascido em Terra Roxa, SP,.a 22

criações publicitárias, visual de zação. Feliz retomo a todos __ . c demarço de 1926,em 1934mudou

vitrines, displays e estamparia. em especial aos caros Marcos se com a família para a capital, onde
Bem vindo!... (tenor) e Nelsida (soprano) __ . foi estudar - inclusive pintura - no

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 12 de fevereiro de 1994

Instituto Profissional Masculino, e
lá permanecendo de 1939 a I <>43 e

conhecendo como colegasMarcello
Grassmann, Luiz Sacilotto, Flavio
Tanaka e ainda outros futuros pinto
res.

JOin"iIIe. Até 28 de feverei-
dos, de São Paulo.

Em 1949 Octávio seguiu para a

Europa, em companhia do cineasta
Nelson Pereira dos Santos e do pin
tor Luiz Ventura. Em Paris, onde
permaneceu todo o ano de 1950,
recebeu aulas de gravura na École
des Beux-Arts e freqüentou oGabi
nete das Estampas do Museu do
Louvre, além de auxiliar Portinari
na execução do painel Pescado-
res...

Aos 20 anos, ao lado de

Grassmann. Sacilotto e Luiz

Andreatini, realizou sua primeira.
exposição, de desenhos, no Instituto
dos Arquitetos doRio de Janeiro. Já
conhecia, então, Maria Leontina,
AidemirMartins e Lothar Charoux,
com os quais'tornou parte em 1947

. na importante mostra 19 Pintores,
organizada por Rosa Rosenthai na
UniãoCulturalBrasil- Estados Uni-

Porém, aos 24 anos de idade, a
carreira de Octávio Araújo estava

apenas começando __ . c ainda não -

terminou. _
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"ome Conta. ..

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

Consulte nossos preços. Você ficará impressionadol
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Dia 15/02, terça, a mesma

banda faz o encerramento do
Carnaval no local.

os amantes da boamúsica. A
entraca é franca.

Cl Humor
Encontrado num painel de

. um veículo acidentado ....
Sou ummasoquista, em caso

de acidente, por favor, não
chame ninguém!
Deixe-rne relaxar e curtir}

Cl Aids X Carnaval
Neste Carnaval vamos ter

consciência! A. diversão é
muito boa, mas com respon
sabilidade. Você, sejahomem
ou mulher, tenha sempre à

mão a camisinha! Não tenha
« vergonha de fazer. sexo se

guro! Cuide-se...

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

.. � .

Cl É Carnaval!
Ontem começou o Carnaval,
e com a chegada da chuva,
não houve alteração nenhu
ma no fogo dos foliões, que
tem até terça-feira pra extra
vasar sua alegria!
Pra quem não gosta muito
dos festejos doMomo, ticam
as praias de opção, que tem
tudo pra ficar na maior

tranquilidade. Carnaval, no

nosso litoral só mesmo em

SãoFrancisco eLaguna, sem
esquecer de Florianópolis,
onde se concentra o maior
Carnaval do estado. (mesmo
fora de época... )

Cl Agenda
São muitas opções noturnas
neste Carnaval! Quase todas
as casas noturnas da Cidade
estão abertas, com o incre:
mento dos clubes e da admi

nistração municipal, que or
ganiza a festa nas ruas.

Tomara que o clima ajude,
pois a chuva atrapalha um

poucoabelezadafesta. Abai
xo, algumas opções pra você
cair na folia!

Cl Baependi
Dias 11, 12 é baile no azul e
branco. Terça-feira, dia 15,
acontece a tarde infantil, e à
noite o tradicional encerra

mento, à partir das 22:00hrs.
Vale a penaconferir! Anima
ção Moacir Band Show.

D Agropecuário
No sábado, 12/02, a Banda
Verão 40° é que esquenta o
ritmo do Carnaval na cidade.

Cl Show
Quinta-feira, dia 17, as 20

horas, acontece na Arweg o

show de Sebastião Tapajós ..
O evento, que conta com o

patrocínio do Banco Nacio
nal, é uma ótima pedida para

D Blocos
Apenas 4 blocos destilarão

no Carnaval de Jaraguá.
- Estrela D'A1va, Sem Pre

conceito, Sessegura e Em

cima da hora.

Embelezando a coluna, Vera Detofol Piovevana. Para os leitores
um lembrete: ela é casada.•.

• Financiamento •. Leasing • Consórcio
,

..
"

. ,
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Solidariedade

Campanha contra afome no lugar de trote violento
Bichos da USP levam para a matrícula 5 mil toneladas de alimento

Nada de obrigar calouros a

comer comida de cachorro, cor
tar a grama com os dentes ou

fazer strip-tease na chuva. Os
DCEs da USP, Unicamp,
Puccacmp,Unesp,UFSCareOsec
resolveram aplicar em 94 um tro

te politicamente correto nos bi
chos. Por isso, pediram para os

estudantes aprovados no vestibu
lar levarem dois quilos de ali
mentos não perecíveis na hora da
matrícula. A idéia é ajudar na

cruzada contra a fome liderada

pelo sociólogo Herbert de Souza,
o Betinho. "A expectativa é arre
cadar sete toneladas de alimen

tos", diz a coordenadora geral do
DCE da USP Simone Ramalho,
de 21 anos. aluna do curso de

Restrito até hoje a-grudes -

organizaçoos, o certificado -

que garante a qualidade de
um produto ., já pode ser
conseguido por 'empresas com
até 100 funcionários

Vidal Lannes

Psicologia. "Mas acho que não

conseguiremos tudo isso porque
nem todoscalourosparticiparam. "

Até a tarde de terça-feira, cerca
de 5 mil quilos de arroz, feijão,
farinha, sal e açúcar já estavam
empilhados no chão do diretório.

"Assaltei a despensa lá de

casa", contaMarcia Cristina Ra
mos Fujita, de 18 anos, aprovada
no curso de Ciências Contábeis.
"Não vai fazer falta e ainda vou

ajudar a quem não tem nada."
Marcia carregou para a fila' da
matricula sacos de farinha de tri

go' de açúcar, de leite em pó e

uma caixa de molho de tomate.

"É o mínimo que posso fazer",
acha. A campanha do Betinho
não é ignorada na casa da estu-

dante. A mãe dela já tinha doado.
uma cestabásica através da Fede

ração Espírita. "Gostei deste tro
te por ser construtivo e dar opor-
tunidade da gente ajudar pessoas
carentes", analisa Marcia,

Nem todomundo levou algum
alimento por livre e espontânea
vontade. Cleber Zumkeller, que
passou no Vestibular para Eco

nomia, porexemplo, só levou dois
quilos de trigo porque achou que
era obrigatório. Mesmo assim,
ele entregou os pacotes para o

pessoal do DCE com um sorriso

largo. "Fiquei contentíssimo em

participar", afirma Cleber, 20

anos. "O trote foi uma idéia

superinteressante para despertar
a consciência da gente para a

avalanche de problemas sociais
do País." No caso de Cleber, 9
exemplo veio de casa. A mãe

costuma gastar as horas de folga
do tanque e. fogão com trabalho
voluntário numa creche para cri
anças carentes do bairro. "Se não
fosse o trote, agora eu estaria

pensando sóemmim, na faculda
de, e esquecido do resto do Bra
sil. "

O novo trote não termina aí.
Batizado de "Calourada
Unificada em Ação pela Cidada
nia", continua na primeira sema
na deaula. Além da recepção aos
bichos, oobjetívo épromoveruma
grande discussão sobre cidada
nia através <Je debates com a par
ticipação depolíticos eartistas - o

OCentro Brasileiro da Quali
dade, Segurança e Produtividade
(QSP) vai cadastrar até o dia 21

deste mês pequenasempresas in
teressadas em receber o certifica-
do ISO9000. A empresa quecon
segue este certificado passa a ser

respeitada por seus parceiros co
merciais, no Brasil ou no exteri-

�.oro Essepadrão de qualidade, que
já é exigido na Europa eEUA.

começa a ser exigido também .

pelos empresários da América do
Sul que compram do Brasil. A
ISO 9000 é um conjunto de nor

mas técnicas quedetermina crité
rios de qualidade para produtos
manufaturadosmas também pode
ser aplicada no comércio' e na Sócios da Consul Training: caminho pura chegar ao IS(!. 9000 varia de seis meses a um ano

área de serviços.
OQSP vai formar inícialmen- sultores daentidade: acompanha-

.

investimento deUS$ 115mil para INMETRO. custa de US$ 7 mil a

te um grupode l5empresas.que mentodainstalaçãodaIS09000: cadagrupo, O Sebrae-Sf' entra US$ 10 mil.

passará pelas seguintes etapas. a preparaçãoparaacertificaçãoque com US$ �8 mil: as empresas Para o 'diretor-executivo do

partir de março: seminário de deve acontecer em outubro deste com US$ �OO por' mês (em oito QSP. Francesco Dc Cicco, a ISO
-

meio dia para sensibilização do ano. parcelas). o que dá US$ �8 mil: o 9000 nãoserve apenasparaquem

dQnodaempresaquantoà impor- Acertificaçãodepequenasem- restante é verba do QSP. O certi- exporta. "Petrobrás. Eletrobrás e

tância da ISO 9000: treinamento presas foi acertada entre e QSP e ficado. que é dado épor institutos multinacionais já estão exigindo
deduaspessoasdecadaempresa: oSebrae-SP.Ocon"ênio.que"ai c organismos reconhecidos pelo o certificado de seus fornecedo

diagnóstico inicial feito por con- começarporSãoPaulo,pre\"êu�l governo brasileiro. como o res'',
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DCE está negociando a presença
dopróprioBetinho edohumorista
Jô Soares. Os temas variam entre

aaids, desemprego, política agrá
ria, saúde, cultura, democratiza
ção dos meios de comunicação,
ciência e tecnologia.

Para quebrar o ar sério das
discussões, oDCEda USP plane
jou ainda uma gincana e um cir
cuito de shows com abandaTitãs
nas cinco cidades onde asuniver
sidadesenvolvidas noprojetotêm
campus. Só falta patrocínio para
tirar a idéia do papel. "Estamos
conversando com algumas em

presas para promover os shows"
conta Simone.

Fonte: O Estado de Silo Paulo

OQSPéumaentidadeprivada
que administra o Clube da ISO
9000. com �o associados. entre

pequenas. médias e grandes em
presas. QSP - Fone: (O II) 881-
707�/881-7953.

Fonte: O Estado de São Paulo
-- 9
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HOROSCOPO
Áries -ll/3 a 20/4
O contato desarmonioso de Vênus com
Plutão aconselha você a não

desbaratinar inutilmente suas energi
as em projetos inviáveis. Dica: Acau
tele-se centra comportamentos
destrutivos no terreno amoroso e evite
a interferência excessiva dos amigos.
Touro - 21/4 a 20/5
Esta Lua nova acontece com seu re

gente Vênus em tensão com Plutão,
portanto não se envolva em situações
de disputa e faça o possí:vel para man
ter UII1 bom entrosamento com todos,
Dica: Procure distender-sé ao máxi
mo, para poder manter o equilíbrio
interior.
Gêmeos - 21/5 a 20/6
Atensãoexistente entre Vênus e Plutão
aconselha você a ser especialmente
tolerante em relação aos.outros e a

atuar com a maior objetividade no

ambiente de trabalho. Dica: Acalteli
se contra os desiquilíõriõs alimentares
e procure adotaruma dieta leve e natu
ral.
Câncer - 21/6 a 2117
O contatodesarmonioso de Vênus com
Plutão assimala o início de uma fase
em que você deverá evitar todo tipo de
dispersão. .

Dica: Concenti"eaatençãonaquiloque
reabnente importa, evite as especula
ções e gastos desnecessários, para não
desiquilibrar o orçamento.
Leio - 2217 a 2218 .

.

O astral doméstico anda um tanto ten

so, devido ao. contato arrevesado que
se forma entre Vênus e Plutão, portan
to evite atritos. estéreis. Dica: Suas

relações pessoais estão enfatizadas,
porém esteja alerta para não agir com
petitivamente.
Virgem - 2318 a 22/9

.

Não se envolva em discussões de espé
cie alguma e preserve Um astral har
moniosono ambiente de serviço, supe
rando certa tendência para o nervosis
.mo e para a irritabilidade. Dica: Sua
dedicação-ao trabalho tende li' ser'éx

tremamente frutífera, portanto vá em

frente.
Libra - 23/9 a 22/10
Você continua numa fase de intensa

magnetização, em que se sentirá trans
bordante de energia e disposição para
detonar tudo o que lhe convém. Dica:
Como seu planeta, Vênus, tensiona

Plutão, seja prudente nos negócios e

atenha-se aos gastos de rotina.
Éseorpião - 23/10 a 21/11
Seu regente Plutão, em seu signo, está
em tensão com Vênus, o'que não é de
todo mau, pois este planeta é muito
benéfico. Dica: Mesmo assim, atue

com habilidade em casa e use damáxi
ma cautela, não só no terreno amoroso
mas também nos negócios relativos a

terras.

Sagitário - 22/11 a 21/12
.

Os astros tentam provocar certa

inquietude excessiva em você, que'
deverámanter a tranquilidade íntima e
�ar alerta para não se dispersar em
múltiplas atividades. Dica: Procure
fazer uma coisa de cada vez, não se

impaciente nem se envolva em bate
bocas desgastantes.
Capricórnio - 22/12 a 20/1
Como Vênus -recebe as vibrações
tensionantes de Plutão, mantenha em

todas as situações a objetividade ca- ,

racteiistíca do seu signo e não se en

volva em transações indesejáveis.
Dica: Acautele-se contra comporta-:
mentos ciumentos ou possessivos no

terreno afetivo.
Aquário - 21/1 a 19/2
Como só acontece uma vez 'por ano, o'
casamento cósmico da.Lua com o Sol
ocorre hoje em seu siglÍb.:tnergizando
você. Dica: Vênus, também em seu

signo, está em tensão com Plutão e

aconselha você a adotarum comporta
mento equilibrado no terreno profissi-
onal.

"

Peixes - 20/2 II 20/3
O fato de a Lua nova acontecer no seu

setor espiritual fortalece suas forças
.

psíquicas e faz com que esta fase seja
excelente para concentraro pensamento
em tudo que deseja ver realizado. Dica:
Não alimente expectativas 'demais em
relação a quem você mais gosta.
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Maravilhas

Turismo em Corupá:
umafonte inesgotável

Belas cachoeirasmarcam o município

94 será o ano do desenvolvi
mentoturisticoemCorupá,Opla
no faz parte da administração
Adelino HaufIelDieter Werner e

começa a deslanchar-sejá a partir
,

do .rttês de fevereiro corrente, sem
data para término, pois, segundo
ovice-prefeitoDieter, em coletiva

com a imprensa regional, na quar
ta-feiraúltima,dia9, "odesenvol
vimento do turismo em Corupá
será um plano constante e

ininterrupto, para que se possa
alcançar o ideal traçado."

Pode-se dizer que em Corupá
falta tudo para se explorar um
turismo especialmetne ecológico.
Faltauma conscientizaçãodopovo
de o que é turismo; conscientizar
essa gente sobre as vantagens de

um campo de atividade pratica
mente novo em nosso meio; in
vestir bastante numa

infraestrutura condizente com as

. necessidades. Mas, o que não falta
emCorupá éo camponatural para
a introdução do turismo. O seu

potencial é enorme, com belos

conjuntosde quedasd'água, águas
cristalinas em milhares de nas

centes, grutas, vulcõesextintos, a
linha férrea, uma natureza

belíssima sob todos os sentidos e

todos os aspectos.
Ocorupaense, deumamaneira

generalizada, descende de imi�

grantes, com predomínio alemão.
Éumelemento simples, sem luxo,
deculturamoderada, porém,mui
to afável-e receptivo, que gosta de
receber gente e de "papear" com
todos. Este ponto é altamente po-

__n,_, "

�

sitivo para o desenvolvimento e a

exploração turística.

Éclaroqueocorupaense, como
os demais filhos dos municípios
da região, não está familiarizado
com o turismo e isto é preciso que
se faça através de umbomprogra
ma de orientação e esclarecimen
tos. Corupá não possui uma estru
tura hoteleira em condições de
acomodar o turista, muitos deles

habituados ao convívio de um re

lativo conforto. Mas, isto é coisa
que se faz com o tempo, desde que
haja uma conscientização e um

incentivo para tal. Na falta de

bons e grandes hotéis, existem as

pousadas que podem proporcio
nar confortomodesto, sem os cus
tos elevados dos enormes e con

fortáveis hotéis. Restaurantespre
cisam optar cada vez mais pelas
comídastípícasetradícíonaís.sem
se preocuparcomemoderno, com
omodismo. Normalmente o que o
turista quer éverbelezas naturais,
artes, ambientes típicos, animais,
provar e comer comida tradicio

nal, mas, não o trivial, Ele aprecia
o ambiente rústico, que ele jamais
vê e seate nas capitais e grandes
cidades aonde vive. Ele quer sen

tir-se diferente do que é, em ambi
ente cercado de natureza e noyi
dades.

A.s vezES �Ct-\o
QuE- l>eu� ep.�ou
t:m A\...�um,,� cot -
5F\S ! A :rI).au"T iC" ..

ta"- NUrt\A ��"oRE'
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Afirmou Leonice que, o cunhado a vem perseguindo com

bastantefrequência. seguindo-a com seu veículo e inclusive

a insultando com termos de baixo calão.

Diz a Leonice que já avisou sua irmã, que é esposa do

Cesar, sobre o comportamento do mesmo. mas, ela alegou

que não podiafazer nada.
Não se preocupe, Leonice! Se sua irmã não pode fazer

nada contra o sem vergonha do seu cunhado. você pode ter

certeza que a políciapode. Ai, o Cesar vai ter que aprender
boas maneiras e a ter respeito pelos outros. Se não, ele vai

passar unspares de dias no xilindrá da delegacia.
CORREIO· DO POVO - Jaraguá do Sul, 12 de fevereiro de 1994

Caso de Polícia
UdoLeal

Cachaça faz coisa... !
•

o Adriano Gonçalves. da rua Domingos Rosa. disse para
a polícia que. ao regressar das aulas, às 21 . .J5hs. acompa

nhado de seu cunhado e que. ao passarpor 11m local relati

vamente escuro. cumprimentaram uma pessoa que ali se

encontrava e. sem mais sem menos. foram agredidos por
Antonio Rodrigues. Lauro Rodrigues Jr. e Paulo. sendo que

os mesmos estavam armados de faca. foice e machado. O

Adriano tem certeza que eles estavam embriagados. Disse ele

que os atacantes afirmavam que eles haviam mexido com a

mulher que ali estava, mas o Adriano afirma que tal não é

verdade e que eles apenas a cumprimentaram.
Pois é! De cara cheia, como o Antonio, o Lauro Jr. e. o

Paulo. ninguém devemeter-se a salvara honra de quem quer

que seja. A bebida nada justifica e sófaz com que se cometa

atosestúpidos. impensados eàsvezesdegraves consequências.

Manda o Luiz passear, Isoletel

Dona Isolete Dutra. da rua Artur Eggert. 401, bairro

Loteamento Itajara, diz que vive maritalmente com Luiz

Tanquella há 8 anos e vem queixar-se ge seus tratamentos

nada louváveis. Diz ela que, quando pede dinheiro ao Luiz,

para osgastos da casa, ele nada lhe dá e dizpara ela s��irar.
Acrescenta a Isolete que desde que estão juntos, que ele

praticamente não ajudaem nadde quéela tem que arcarcom
.

todas as despesas.
Pois é, Isolete! Se você não quisesse e não aceitasse tal

situação, não esperaria 8 anos para dar queixas à polícia.
Olha. menina!Já estáprovado que você nãoprecisa do Luiz.

quanto as despesas do lar. Assim. manda esse carapassear,

plantar batatas. Mandei ele ver se você está ali na esquina.

Manda ele às favas. Manda ele aM ..

Deixe, Leonlce; que a justa dá um jeito
A LeoniceBucoio Segundo, da ruaErnestoLessmann, 409,

e que trabalha no ]O turno da Weg I. registrou queixa na

policta contra seu cunhadoCesarAlfredoGuts. da ruaPastor

Alberto Schneider e que trabalhana oficinaElétricadoPosto
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Previna-se centra a aids: ela é incurável

Carnaval semCurta o

"grilos": use camisinha
Com as folias momescas em

todo o País, existe por trás, uma
grande preocupação das autorida
des sanitárias e glUpos de apoio,
quanto a proliferação da aids, uma
doença que ainda não tem cura e

que já vitimoumilhares de pessoas
em todo omundo. Nesta época de
folia e alegria, a descontração ehe
ga e às pessoas, "liberam", todos
os "grilos" do ano, e é aí que a aids
entra. Numa transa inocente e

efêmera, poderá ter como

consequência amorte causadapela
doença que atinge a defesa do

organismo, fazendo com que o

mesmo fique suscetível a qualquer
doença infecciosa.

No Brasil, está sendo dado um

alerta para que todas as pessoas
cuidem-se c deixe o preconceito dc
lado e usem, a camisinha, que é,
ainda, omeiomais seguro para não
contrair a doença. Recentemente a

revista Playboy, realizou amaior e
mais completa pesquisa sobre a

,

doença. Os resultados foram alar
mantes. Ficou claro que, 99% da

população já ouviu falar e sabe o

que é aids, mas o mais assustador
é que apenas 7% dos entrevista
dos confessaram usar a camisinha
em suas relações sexuais. Portan

to, nestas testas de Carnaval brin
que, divirta-se mas fique eiente de
que com sua vida não deverá brin-

caro Use o preservativo, ele poderá
ser a arma secreta contra este mal
do tinal do século.

Falando em aids, em Jaraguá do
Sul, o grupo de apoio e esclareci
mento da secretaria de Saúdé-pos
sui um finto acervo de dicas de
como driblar a aids, Além disso,
dados da secretaria mostram que
no município existem 18 portado
res de aids, Mas, sabe-se defonte
segura que na cadeia públicamu
nicipalexistem quatro aidéticas que
não fazemparte desta lista. Ponan
to em questões de horas o número
pulou dé 18 para 22 aidétitos na

cidade. Portanto, cuide-se e'feliz
Camava!.

'

SEJA QUAL FOR A TUA ...

USE CAMISINHA
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Jogos

Muitos amistosos foram realizados neste meio de semana.

Figueirense e Joinville jogaram no Scarpelli e empataram em 1 x
1, Tubarão ganhou de 2 a O do Blumenau em Tubarão e na

despedida de Carlinhos doMarcílio Dias, o time de ItajaÍ ganhou
de 3 a I da seleção "amigos do Carlinhos". Neste jogo alguns
jogadores do Juventus participaram, caso do ponta Ricardo e do
goleiro Leonetti. E o Juventus ?

Fu,tsal
O campeonato "Brejeiros da madrugada", .que está sendo

realizado em RIo do Sul, é até agora um dos melhores campeo
natos na categoria FutsaI. O índice técnico das equipes supera
ram todas as expectativas é em todos os jogos muitos gols.

_Rápillas ----- _

.

*O campeonatopaulista queestá emsuaS"rodada,movimen
. ta todo pais. Além de sua nova pontuação, sendo pontos
corridos, os times da capitalnãoestilo"aquela"potência como
anopassado. Caso da Portuguesa;Guarani, do Corlnthlans e
atimesmo dopróprio São Paulo que está deixando a desejar.
O único que continua em ritmo defesta é o Palmeiras!

•Raipoderá voltar ainda este ano aôMorumbi. Nos sete meses
que ele ficou na França, não conseguiu aprimorar seufutebol
"arte" e está sujeito aficarfora da Copa do Mundo.

* O time de basquete de Joinviile que disputa a liga nacional,
está em primeiro lugar de sua ch�ve, junto com mais três

. equipes. Se nãofosse o tropeço na }II rodada o time era lider
isolado: E Qlha que é só o primeiro ano deHga do Jolnvlllel

. RÁPIDO E EFICIENTE
I'nglês - Espaottol -Italiano - Alemão - Francês

.�olicite já uma aula
demonstrativa gratuita.
Mais de 200 escolas no

Brasil e Exterior.

RuaEpitácio Pessoa, 820

Fone 72-3407

"Morte súblta'éeré usadaneste camp�(mat�
Tabela da lti·diviSüo
•

.jaraguaense pronta
JaraguádoSul- Com36 jogos

na primeira fase, o campeonato da
18 divisão de Jaraguá terá apartici
pação de nove clubes.

O "certame" vai começar dia 19

próximo e está previsto para co-

nhecer seu campeão dias 4 e 11 de

junho.
tos, os times que empatarem no

tempo-normal irão jogar a prorro
gação com morte súbita, ou seja, a
equipe que marcar o primeiro gol
nos 30minutos levará os dois pon
tos.

o campeonato terá uma novi
dade este ano. A partir da quartas
de finais, commelhor de três pon-
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18 ROJIada - Dia 19 e 20102194
1·Dlvlsio . Aspirantes

_x_
_x.::.....
_x_
._x_._

_x_ GE Cruz de MaHa
'.

_x_ SR AIyorada
_.x_ SER Vitória

x GE Juventus
Folga: SSC Estrella

-x-

-x-

-x-

-x-

SE João Pessoa
CaxiasSC
SER Amizadade
SERAliança

·28 Rodada - DI. 26 e 27102/94
1·Dlvlsio
_x_ Caxias SC
_x_-_ SR Amizade
_ x_ SERAliança
_ x_ SER Vitória

Folga: GE Juventus

Asplrante$
._x_
_x_
_x_
_x_

-x-

-x-

-x-

-x-

SE João Pessoa
GE Cruz de Malta
SRAivorilda
.SER Estrella

.
3aROdada· Dia 05 e 06/03194

l' Dlvlsio Aspirantes
_x_
_x_
_x_
_x_

_x_ SER Amizad'e
_x_ SE João Pessoa
_ x_ SSC Eslrellá

, x SR Alvorada
Folga: SER Vitória

-x-
- x-.

-x -'
.

- x-

CaxiasSC
SERAliança
GECruz de Malta
GE Juventus

4a ROdadà - Dia 11 e 13/03/94
1· Divisão

,_(_:. SER Aliança
_x_ Caxias SC

_ x_ Juventus
x GE Cruz de Malta

Folga: SR Alvorada

-x-

-x-

-x-

-x-

SERAmizade
SSCEstrella
SE João Pessoa
SERVitória

Aspirantes
._x_-_
_x_
_x_._
_x_

sa Rodada - Dia 19 e 20/03194
1� Dlvlsio
_x_ SSC Estre"a
_.x_ SER Amizade
_x_ SER Vitória

x SE João Pessoa

FOlga: GE Cruz de Malta

-x-

-x-

-x-

-x-

SERAliança
GE Juventus
CaxiasSC
SRAlvorada

Aspirantes.
_x_
_x_
_x_
_x_

6a Rodada· Dia 26 e 27/03/94
1· Divisão

_x_ SSC Estre"a

_x_' SER Aliança
_x_ SR Alvorada

x CaxiasSC

Folga: SE João Pessoa

-x-
- x-

-x-

-x-

GE Juventus
SERVitória
SERAmizade
GE Cruz de Malta

Aspirantes
_x_
_··x_
_x_._
_x_

7a Rodada - Dia 09 e 10/04194
l' Divido Aspirantes

_x_
_·x_
_x_._
_x_

-x-
- x-

-x-

-ll-

SERVitória
SSCEstrella
SERAliança
SE João Pessoa

__x___ GE Juventus

_.x_ SR Alvorada
_x_ GE Cruz de Malta

x SER Amizade

Folga: Caxias SC

1· Dlvisio
_x_ SER Vitória
_x_ GE Juventus

_x_ SE João Pessoa
x SER Aliança

Folga: SER Amizade

BaRodada. Dia 16 e 17/04194

-x-

-x-

-x-
- x-

SRAlvorada
GE Cruz de Malta
SSC Estrella
CaxiasSC

Aspirantes
_x_
_x_
___x_
_x_.

9a Rodada· Dia 16 e 17/04194
l' Dlvlsio Aspirantes

_x_
_x_
_·x_
_x_·_.

_x_ GE Cruz de malta
_x_ SE João Pessoa
_x_ Caxias SC

x SSC Estrella
. FõiQã:SER Aliança

-x-

-x-
-x-

-x-

SRAlvorada
SERVitória
GE Juventus
SERAmizade

�'EMPORADA DE OFERTAS�·
I :1 ;1 � i i : r�! Il�.

.

ENTREGAMOS NAS PRAIAS
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