
Fone: 71-0091
NilofecltlllfWspara
.. ,almoço" :: "

Dó/ar
. Paralelo

Compra(l9/02) CR$550,00
Venda (l9/02) CR$S70,OO
Fonte: HF Assessoria

Comercial

Compra(19'02) CR$584.11O

Venda(l9'02) CR$584,120
TR

24,0 1 a 24,02 : 48,4184%
27/01 a27/02 44,6094%

Poupança
índicep/ 19/02..... , .... ..47,9360%
Salário mlnimo ' .

Julho Cr$4.639;800.oo

Agosto CR$ 5.534,00

Setembro CRS9.606.oo

Outubro. CR$12.024,00

Novembro ,.CR$15.021,00

Dezembro CR$18.759,OÔ
Jam:!iro/94 CR$32.882,00

Feyereiro/94 CR$42.829,OO

--
. O Banco, que está a seu lado

NACIONAL

AnoLXXV N°3.834
,

Jaraguá do Sul, 19 de fevereiro de 1994 CRS 130,00

TUR\

Momento do embarque da comitiva que encontrou-se com Vilson Kleinubing

Caravana foi a capital e conseguiu resultados positvos

Governador libera
verbas para obras
A comitiva integrada por 22 para Jaraguá do Sul. Das cinco

pessoas, entre elas autoridades . principais proinessas do gover
políticas, classes empresariais e

nador (centropoliesportivo, con

imprensa local, conseguiram tomo viário urbano, asfalto do
Rio daLuz até a'Ceval, delegaci

junto ao Governo Estadual a as e presídio e a urbanização da
liberação de recursos para o co- BR-Z80), quatro delas tiveram

meço das obras prometidas pelo resultado positivo, sendo que o

governador Vilson Kleinubing poliespo_!!ivo ficará' a cargo do
\

deputado federal Paulo Bauer
resolver e o asfaltamento até a

Ceval, o governo do Estado pa
gará 40% a prefeitura 20% e a

Ceval 40%. Deste valor pago
pela empresa, 20% será de ante-

cipação de ICMS e 20% doação.
.
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Atletismo

Equipe está se
preparandopara
oscampeonatos
o atletismo jaraguaense que

conta com32 atletas, sendo que
50% são-de Jaraguá e o restante
de outras cidades, já oomeça
ram os treinamentos para as

competições deste ano. Segun
dootécnicodaequipe, Caglioni,a
prefeitura prometeu que no má
ximo 60 dias entregará o
poliesportivo, uma obrá muito
importante para os atletas que
chegaram a ir treinar em cidades

. vizinhas. Página 12
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Barãe de Itapocu

Confira a

história

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

empregado.

Há 72anos·

- Em 1922, o futebol já era um

esporte muito praticado em nosso

meioeos desafiospara verquem era

o melhor, eram constantes.Muitos

clubes foram �riados ao longo des
sesanos para satisfazeros "cismas"
entre os diversos grupos locais e

regionais. Convém mencionar que

naqueles remotos-tempos o elenco

de lazer era muito reduzido, daí

porque cresciam os embates

pebolísticos, como se costumava

Há 70anos

-Em 1924,aindafalandoemespor
tes,o�poI1-Club "Teutônia", ele
gia a, sua nova diretoria: preso
Bertoldo Kampke; vice Roberto

Mielke; teso Frederico Herzog; 1 °

secr.ArturMüller; 2°CarlosRichte
e capitão do quadro, Jorge Mielke.
- Para aSub-Delegacia dePolícia de
Jaraguá, em substituiçãodo sr. João
Bertoli, que pedia demissão, era no
meado o 3° suplente, o sr. Walter

Breithaupt.

dizer na ocasião. Apesar do estado
das estradas que nem sempre eram

as melhores, ainda assim sobrava
entusiasmo dos jovens atletas que
venciam enormes distâncias, como
osdePomerode,ondeo "Germânia"
daquela vila visitava o "União" de

.

Jaraguá, que os de casa ganhavam
de 5 xl, apitado pelo juiz Emílio

Piazera, avô matemo do dr. Sávio
Murillo Piazera de Azevedo.

- Vinha à Jaraguá o sr. Jöe Luiz
.

MartinsCollaço, Seer. do Int e Jus
tiça, acompanhado do sr./Orestes

Guimarães, Insp. Fed. das Escolas
Subvencionadas.Visitava o local ao
lado da Estr. de Ferro para a futura
Escola Reunidas e nomeava a

normalista Haydéa Gomes para a

Escola Feminina e iria sernomeada
a normalista Zonatti, para a Escola
Masculina.

.
Há 57anos

- Em 1937, Victor Witkosky, da
Tifa dos Martins, agradecia ao dr.

Richter, médico em exercício do

Hospital "São José" (atual Jaraguá),
a habilidade com que foi operada a

suaesposagrávida. Agradecia.tarn-
,

bém,àsIrrnãsdaOrdemFranciscana
pelo cuidado, zêlo e carinho.
- A Sociedade de Lavoura Três
Rios do Norte informava que
Jaraguá iria fazer-se presente na

exposição de animais, em São Pau

lo, no dia 3 de julho, expondo 2
touros da raça holandeza.

Uma Declaração de

. Mas§aranduba era publicada na

imprensa local: "Os abaixo

assignados declaram que, de hoje
em diante não pertencem mas a

Açi10 Integralísta Brasíleíra.tass.)
EuricoDargo,AlmaBieging,A1bino
Setter, Frederico Kuehne, Eurico
Greve e Augusto Otto".
- O Salão UBA - Barbearia sita à

PraçaLauroMüller,em Canoinhas,
anunciava naimprensalocal.de que
"Preciza com urgencia um bom ofi
cial para trabalharcomocontra-mes
tre".

HálOanos

- Em 1984, a alta temperatura em

Jaraguá do Sul, causava amorte de

63 mil frangos, amaioria em ponto
de abatimento e que seriam entre

gues esta semana ao Frigorífico,
causando um prejuízo superior a

110 milhões de cruzeiros, localiza
do os aviários nas regiões deRio da

Luz e Rio Cerro.
- O: governador Esperidião Amin
visitava oficialmente o Vale do

Itapocu no dia 10/02/84, instalan
do-se no Clube Atlético Baependí,
após prestigiar solenidade de entre
ga de livros didáticos às 198 e 5'

Ucre's, e recebendo em audiência as .

comitivas oficiais de Jaraguá,
Corupá, Schroeder, Barra Velha,
Guaramirirn eMassaranduba. Pos
teriormente reuniu-se com delega
ções da Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá, lideranças do
Partido Democrático Social, além
doColegiado daAdministraçãoPÚ
blica. O programa era coordenado

pelaAmvali e à tarde realizava visi
tas aoCorpo deBombeiros,Cohab,
Forum, Regional de Polícia, Uni
dade Sanitária e Agencia BESC.

Alta Tecnologia
em matérias-primas
para alimentos

Falle: (0473) 71-2277 - Jaraguá do Sul- SC
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o Plano de Estabilização
elaboradopela equipedoministro
Fernando HenriqueCardoso, tem
como mérito o fato de não haver

qualquermedida intervencionista
no mercado. O Plano suscita

dúvidas e esperanças.
Baseado no ajuste fiscal e na

indexaçãogeraldaeconomia seus

princípios. paradoxalmente, são
osmesmos quenortearamo Plano
Cruzado, isto é, combater a

inflação. inercial pela
sincronizaçãodo reajuste de todos
os preços. Essa sincronização se

fazia via congelamento no

Cruzado e pela indexação
generalizada e pelo mesmo
indexador no Plano FHC.
Ao invés de obter a

sincronização .instantânea

propiciada pelo Congelamento,
neste Plano, ela deverá ser

gradativa e voluntária na medida
em que a URV, novo indexador,
vá conquistando a cçnfiança dos

agentes econômicos. Nesse
momento aURV se transfonua na
nova moeda nacional.

Muitas dúvidas existem em

relação à possibilidade do Plano
FHCobter sucesso. Algumas de
natureza política, como a da

aprovação pelo Congresso das

medidas fiscais (aumento de

impostos e criação do Fundo So
cial de Emergência na primeira
etapa) e das modificações
constitucionais (questões da

estabilidade, monopólios, etc.).
Outrasdúvidas sãode natureza

técnica e se referem às dificuldades

operacionais de implementação
do Programa, especialmente a

conversão dos salários para a

URV (pelo picooupelamédia) e,
a mais séria, que é quanto à
suficiência das medidas
anunciadas para garantir a

credibilidade do Plano e a

aceitação da nova moeda.
Em um país assolado há tantos

'

série de fatos favoráveis: o

Congresso aprovar todas as

medidas; o Governo administrar
corretamente o programa e

conseguir complementá-lo com

medidas mais ousadas (na
privatização, por exemplo): que
Os efeitos doaumento de impostos
e das taxas de juros sobre o

desempenhodaeconomianocurto
prazo (inflação e recessão) não
sejam muito significativos,
desencadeando reações que
possam comprometer a estratégia
grádualista

Mesmo que tudo isso ocorra,

noentanto, e oPlanoFHC consiga
obter algwu resultado positivo
em termos de redução da taxa

inflacionária, esse êxito será

temporário se não ocorrerem

transformações estruturais no

setor público que assegurem
saneamento

.

estrutural do
Estado.

Constitucional

CORREIO
� c::> F»C::>"c::>
Fund;ado em 10 de maiQ de 1919
Jornalista responsável: Yvone A. S. Gonçalves
(DRT/SC219)
Repórter: Peterson Izidoro e Udo Leal
Diagramação: Jaime de' Borba (ORT/SC 32)
Composição: Adriano Trentini e Oenilson Leite

. Arte final: Arialves Laus
Fotolltos Cesar Junkes
DepartamentodeCirculação: Oilson L. Franceschi

Marcel Domingos Solimeo

anos pela inflação elevada e que
experimentou diversos planos de
estabilização que fracassaram,
pareceque o conjunto demedidas
anunciadopeloministro Fernando
Henrique é insuficiente. para
demonstrar à sociedade que algo

. mudou e "desta vez é para valer" .

Istoporque oprograma contém
os mesmos ingredientes das
tentativas anteriores: awuento de
impostos, promessa de corte de

gastos emudanças do indexador.
A contribuição do governo

Federal para o ajuste fiscal se

resume a um corte de "intenções
de gastar",umavezque"os cortes"
foram baseados no orçamento
superestimado de 1994.

- Comparativamente a 1993,
embora não tenham divulgado
informações, tudo indica que os

gastos públicos crescerão.
Para queo PlanoFHC obtenha

êxito é preciso que ocorram uma
1.

Recordação dolorida
Soneto· José Castilho Pinto

I

Bem no princípio só nós dois
Um ajustado e amoroso casal;
E graças nosso amor logo depois
Eramos uma famíl'ia de oito.

II
Dado grande fatalidade
Quando menos se esperava,
Por uma imunda infidelidade
Da má esposa, tudo acabou.

III

Agora não existe mais o casal
E da família sequer mn sinal

_
Que recordação dolorida.

IV
Dos oito que eram e faziam festa
Já hoje deles ninguém resta

E tudo 'é uma tristeza dorida.

FranciscoAlves

. .

Departamento Comercial: Maria A. Alves
Impressão: Jornal de Santa Catarina
Associado a. Adjori e Abrajori .

Os arfgos assinados não retfetem a oplniáo do jornal.
Redação, Administração e Publicidade: Av_ - Mal.
Deodoro, 122, 1°andar- CEP89251-700/CaixaPosta119
CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul.
Fone (0473) 72-3363; Fone/fax (0473) 71-5924.
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.'Milho-é vendido a US$ 6/saca no Brasil

GãidzitiskifäZcrí�êas· iitdúst;ias'obri am-se
aoCongressoNacional ..

rg
a coagir produtores

".

Brasília - O .deputado Jarvis
Gaidzinski (PPRlSC) criticou o

mecanismo de pressão junto à

opinião pública e ao Congresso
Nacional no sentido de aprovar
"na marra" a criação do FSE.
"Tudo não passou de uma grande
jogada para promover o presi
denciável Fernando Henrique
Cardoso. cuja candidatura é a

menina dos olhos do presidente
Itamar", atacou.

O que o deputado não aceita é
a pressa e a forma como o fundo
foi aprovado. Por que é necessá
rio aprovar o fundo agora se ele
ainda depende de uma votação'
suplementardoCongresso.Mais:
por que aprovar o fundo agora se

a revisão constitucional somente

poderá ser promulgada como um

todo e não em panes? O que o

-Govcrno pretende fazer com esse
.

verdadeiro cheque em branco?
São questionamentos que perma
necem sem resposta. de acordo
com o deputado.

Na realidade. scgundoJarvis,
está-se discutindo se daqui para
diante o Governo vai anunciar
seu déficitem notas de JOOOou de
5000.

"O que o Governo realmente

precisa fazer ele não faz. Ele pre
cisa gastar menos do que arreca
da. diminuir o tamanho da má

quina pública, combater a

corrupção. mudar o sistema de

previdência, privatizar as esta

tais, promover a abertura do país
aocapital estrangeiro, acabar com
omonopólio da energia, petróleo
e comunicações.

..

Olho Clínico
. Dr. WalterFalcone

.

Segurançano trânsito - Dia]0/3/94 às 20:00horas,
no auditório do Sindicato do Vestuárto, virá a nossa cidade
o chefe do Departamento de Prevenção de Acidentes de

Trânsito da Volvo do Brasil secção de Curitiba, senhor

Ulisses Tarochinski. É uma iniciativa daAssociaçãoMédica

Jaraguá do Sul (AMJS). É aberta aopúblico em geral.Muito
importanteaparticipação de todospois oAcidente de Trân

sito no pais é a "doença" evitável que mais mata no Brasil,
matando principalmente jovens emfase produtiva, sem con

siderarmos o grande volume de pessoas queficam aleijadas.
Outrofato a considerarsão osgastosno setorde saúde destes
acidentados e a perdadeprodutividade devida à inatividade.

.
.

A Volvona euroipa éaempresa quemais investe emsegurança

automobtlistica, sendo seus carros os mais duráveis e segu
ros em todo o mundo. A matriz da Volvofica na Suécia. .

Troféu amigo da saúde - Na última reunião da

AMJS (9/2/94). presidida pelo dinâmico Dr. Marcos Subtil,
tivemos a grata satisfação de saber que esta Associação
anualmente homenageará umapessoa ou entidade da cidade
que se destacar pelas ações filantrópicas em prol dos
hospitais.de nossa cidade;para tanto criou-se o troféuAmigo
da Saúde. Como todos sabemos os hospitais da cidade

conti�uam comproblemas de caixa. Esta e outras iniciativas

pretendem estimular as diversas iniciativas de ajuda aos

hospitais.

L
__ .. _

Brasília - A falta de uma

política de preço mínimo do'

governo Federal está levando as

indústrias a coagir os produtores
de milho do país através de um

cartel obrigando-os a ter que
yender seu produto a 6 dólares a

saca,enquantocompramomesmo

produtodoßaraguaiatéa9dólares
para formar os seus estoques.

A denúncia é do deputado
Valdir Colatto (pMDB-SC) que
recebeu a informação de vários

produtores da região sul elevou o

problema ao conhecimento do

ministro da Agricultura Sinval

Guazelli,pedindoqueseja tomada
uma providência urgente porque
o agricultor não pode continuar

sendo prejudicado.

Odeputadoexplica quejáexiste
um desespero entre o produtor
brasileiroquecomeçouacolhersua
safra mas tem que se sujeitar aos

-vcompradores que fixaram o preço

deUS$ 6, enquanto quedeveria ser
deUS$ 7. Como o governo Federal
não libera recursos para a compra
domilho. oagricultornão temoutra

saída a não ser vender seu produto
abaixo do preço.

Apesarde estarsendoentregue
à indústria a preço inferior ao

real, o milho chega à população
com um preço barato porque
somente o comprador leva

vantagem por estar comprando o

produto barato e estocando para
vender no futuro bem mais caro.

Outrapreocupaçãododeputado
Valdir Colatto, é com relação aos
produtores de feijão de Santa
Catarina que estão sendo

prejudicados pelo governo de
Vilson Kleinubing que elexou o

preço da saca do produto de CR$
9 mil para CR$ 15 mil. Dessa

forma, o produtor que pagava 12

Jl(?Tcento de ICMS, terá quepagar
18 por cento.

municipal e da jurisprudência do

órgão, quepermitirãoadivulgação
de análises periódicas sobre os

atos de gestão da Administração
Pública, em Santa Catarina.

A consultoria de municípios,
subördinada a consultoria geral
do TCE, ficará responsável pelas
respostas à consultas e emissão de

pareceres, exclusivamente. sobre .

questões do âmbito da

administraçãomunicipal,já que a
maioria das consultasque chegam
ao TCE é formada por prefeitos
municipais.

O exame das contas estaduais

por uma única diretoria geral de
controle da Administração
Estadual, além de eliminar três

inspetorias e seis divisões, vai

permi tir a "Unificação dos

procedimentos de controle e

facilitará uma visão global da

gestão pública no Estado.
A partir da publicação da

resolução n" 01/94. que alterou a

OgovernoFederal nãoatendeu
aos apelos dos governadores que
desejavam elevaro ICMS do feijão
fixado em 12 por cento para 17

por cento. Mas com a decisão do

governador de Santa Catarina em
aumentar o preço da saca de CR$

,

9milparaCR$ 15mil, oagricultor
agora está sendoobrigado a pagar
18 por cento de ICMS.

Para o deputadoValdirColatto,
o governador Vilson Kleinubing
está dandoumcalotenoagricultor
catarinense que passou a pagar
mais ICMS e não tem.retorno. "O

produtor de feijão não está

podendo se creditar porque hoje o
preço da saca do produto está na

faixa de CR$ 13 'mil e pagando
mais ICMS ele acaba se

prejudicando", conclui o

deputado. ValdirColattoquerquc
o ministério da Agricultura
também tome providências sobre
esse problema que só visa

prejudicar q,agric'!ltor brasileiro.

Contas públicas

TribunaldeContas doEstado
funcionar com a diretoria de

planejamento, estatística e

informática, a diretoria geral de
controle dos municípios,
résponsável pela análise das
contas das 260 prefeituras
catarinenses, a diretoria geral de

.

controle daadministração estadual
que fará o exame dás contas de 77

órgãos estaduais, a diretoria espe
cial de auditorias e serviços, cuja
atribuição específica é realizar
auditorias especiais decorrentes
dedenúnciasapresentadasaoTCE
ou inspeções determinadas pelo
Pleno, e a diretoria geral de

administração e finanças. além da
secretaria geral, responsável pelo
acompanhamento dosprocessos e
decisões do Tribunal Pleno.

Também fazem parte da estrutura
do TCE, a assessoria militar e a

assessoria de comunicação social,
subordinados ao gabinete da

presidência e coordenação geral e
a consultoria geral.

.

"'êl�fonesdÖ CORREIO··DÖ POVO
.

..... Classiâeados: 71 ..5924 .... ' .

'" ß.�ª!Çªp.;� çQmerciªl: 72-33(>3 .

O'Tribunal deContasdoEstado

aprovoua nova organização
administrativa básica do órgão,
com o objetivo de aperfeiçoar sua
estrutura às

.

exigências da
sociedade que reclama 'por um

controle mais eficaz das contas

públicas e, aomesmo tempo, para,
adequar asatividades doórgão ao
projeto de informatização global
das contas públicas, com

implantação prevista para
setembro deste ano.

A criação de uma diretoria de

planejamento, estatística e

informática e da consultoria dos

municípios e a concentração'do
exame das contas dasunidades da

Administração Estadual em uma

única diretoria são as principais
modificações introduzidas pela

. resoluçãon"TC -o1/94.aprovada,
ontem, pelo Pleno.
A nova diretoria de

planejamento, estatística e

informática além de desenvolver
estudos e pesquisas. com vistas à

implantação de novas

metodologiasde trabalhonas áreas
técnicaseadministrativa doTCE,
será a responsável. pela
estruturaçãodeumbanco dedados
de finanças públicas estadual e

organização administrativa do

Tribunal, o órgão passará a
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I Anotações
CarnavalI
Eo ''affair''entre opresidente ItamarFranco eaLílian

Ramos, continua repercutindo. Agora é a vez da Fiesp
que acha que o caso é de Impeachment. Afirmou o

presidente em exercício, MaxSchrappe. Porém ele acha

que isso seria ruimpara o.pais porquepoderiaprejudi
cara votação da revisão constitucionale doPlanoFHC.

CarnavalII
Do cineastaHectorBabenco naF'olha de quinta-feira,

sobre Lilian Ramos:
- ,O destino dela é permeado de sósias. Ganhou a

,

primeira notoriedadepor ser sósia de Fafá de Belém e a

segundapor se engraçar com um' sósia depresidente da
República.

Fraternidade

''Aprendemos que ospais devem tero número defilhos
que consigam criar com amor", disse na quarta-feira
passada, o secretário geral da CNBB (Conferência Na
cionaldosBisposdoHrasill.D. CelsoAntoniodeQueiroz,

. 11.0 lançamento da Campanha da Fraternidade de 94,
com o tema ''A Família como vai"?
A CNBB condenou ainda a I1tilizqção .de métodos

_"f'
_ '.',' -, ", •

_

� ',: ": L' �: ""
.

�.'
� ." :'

contracepttvos, cdmóprêseiiivâtivtls e'(Je anticondejJCio- ,

nais. A CNQB, defende métodos naturqis ele controle de
natalidade.
:' . ",' ,

Jornalista
Cokie Roberts; jornalista e uma das estrelas da TV

americana 4BC, foiforçada a pedir desculpas, ao vivo,
por forjar uma reportagem, a cena: ela aparecia em

frente ao Senado. Quando na verdade ela estava no

estúdio da emissora.

Pôlo Norte

Stephen Martini, 36, Clive Jonhson, 40, e David
MitchelI, 30, embarcaram num imenso cinturão de gelo
flutuante, epartiram da Sibéria para chegarem ao Pólo
Norte. Eles queremprovar teoriafeita há cem anospelo
norueguês FridthofNansem, naqual o imenso bloco de

gelo, se desloca nove quilômetrospordia epode ajuda
los a atingir o pólo e alcançar as margens do Ártico
Canadense.
Eles não contarão com equipe de apoio, durante essa

viagem de mais de 2.200 km. Eles levaram 170 kilos de

mantimentos, para os cem dias de viagem e usam esquis.

Eletropaulo
Em São Pau/o, ojuiz da 8a Vara da Fazenda Pública,

PauloMagalhães da Costa Coelho, concedeu liminarem
uma ação civilpúblicafeita pela Promotoria de Justiça
da Cidadania, contra a Eletropaulo e a Fazenda do

Estado, obrigando-as amodificarem o sistema de cálcu
los nas contas dofornecimento de energia elétrica.
A Eletropaulo agregava o mesmo valor do ICMS

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
ao valor correspondente ao consumo de energia, e só
entãoproceder a incidência das aliquotas de 12% (con
sumo até 200kw h). 25% (acima de 200k", h). E 18%

energia usada em indústria. comércio. transporte, etc).
Ospromotores dizem ainda que a Eletropaulo se utiliza

do chamado "cálculo por dentro" lia própria base de
cá/cu/o do imposto. O que encarece as alíquotasmais do
que o previsto ein lei.
4

Organização de sua diretoria destacam ° /tospital no Estado

FundaçãoMédicaAs.sisíe.ncialde LuisAlves
.. '

Hospi�qk,municipal
elege n�1�a diretoria

Luis Alves - A FundaçãoMé- lhadores Rurais de Luis Alves,
dica Assistencial dos Trabalha- ficou assim constituída:

Conselho fiscal
Titulares; RudolfoLenoir, Jo

aquim Melchioretto, Lindolfo
Schweitzer;

.Suplentes: Wilmar Goedert,
Maristeta Hen, Carlos Missner:

Se na maioria dos municípios
os hospitais são municipalizados
ou pertencentes a congregações
religiosas ou mesmo de grupos
particulares, Luis Alves foge in
teiramente a esta regra e mantém
um bom hospital que é fruto da
,iniciativa e esforço de uma força
sindical: a dos trabalhadores ru
rais.

doresRurais deLuisAlves, éuma
entidade hospitalar muito bem

organizada, regida por uma dire
toria eleita pelos filiados do sin
dicato, com mandato de I ano.

Ainda há poucos dias ocorreu
nova eleição, pela qual concorreu
apenas uma chapa única e cujos
membros, eleitos, assumem as

responsabilidades daentidadeem
cerimônia de posse a ser realiza
da no dia de hoje.

A nova diretoria da Fundação
Médica Assistencial dos Traba-

Presidente do Conselho
Deliberativo: Dion ísio
Poltroníeri;

.

Secretário: Milton Adolfo

Mass;

Presidente: João Tarcísio

Rech;'
Vice-Presidente: Padre

Roberto Fritzen;

Tesoureira: Elge Ruth

Missner;
Secretário: Vicente da Costa

Inscricões UFSC qualifica
Grupo de Escoteiro professores na

..,. ·

b b
área de Ciências

Jacorlta utu revagas FlorhmÓI)olis-AUFSCestá
capacitando professoresdo interi-

Jaraguá do Sul - O Grupo anos) as vagas são limitadas. A or para o ensino na área de Ciên
Escoteiro Jacoritaba. de nossa grande novidade para este ano cias. Eles não deixam a sua cida
cidade, inicia 'suas atividades é a implantação da tropa de de. nem as escolas de primeiro e

.de 94, no dia de hoje, às 14:00 escoteira, sendo que o grupo segundograusondelecionam. Es
horas em sua sede localizada está aguardando a confirmação tudam mesmo durante as férias.
na rua Joaquim Francisco de da autorização. também já Osprimciros l60estãoscndoqua
Paula, 156 - fundos do Posto estará aceitando cadastramento lificados em SãoMiguel doOeste,
Marcolla. demeninas intercssadas, a idade desde o início de janeiro. O proje-
No local haverá inscrições é de 10 a 13 .anos. to dc intcriorização das lic"::n'cia-

para os interessados em Segunda a diretoria. esta turas nãofica nisso. A intençãoda
participar do movimento, as nova implantação visa universidade

é de realizar breve
vagas são para os lobinhos 'incentivarmeninas que buscam mente o mesmo trabalho em mu

(crianças de ambos os sexos de uma aventura a mais em suas nicípios do sul catarincnsc. O rei- ..

6,5 anos a 10 anos). escoteiros vidas. sendo que receberão tor Diomário de Queiroz e a vice

(meninos de II a 14 anos) e todo apoio dos demais rcitora Nilcéa Pclandré.buscarn o
seniors (rapazes de 15 a 17 escoteiros. apoio do Estado.'

.
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Comitiva liderada pelo prefeito foi a Florianópolis

Promessas não cumpridas
pelogovernador doEstado

Jaraguá do Sul - Autoridades

jaraguaenses entre elas, o prefeito
Durval Vasel, o vice Alfredo
Guenther, ..deputado federal Paulo
Bauer, deputado estadual Udo

. Wagner, Vicente Donini ainda
como. presidente da Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul, os 'presidentes dos parti
dos,Nélsio Henn (PPR), Carlos

. Barzenski (PL)� José Benedito de

Campos, (PIB) e Geraldo
" Werninghaus (PFL); presidente do
CDLAmoBeber e o presidente do
'Centro de Profissionais Liberais

Walter Falcone Filho, além dos
, vereadores liderados' pelo presi
denteLuizZonta, daCâmaramuni
cipal, foram ontem para a Capital

\ do estado, no gabinete do 'gover
nador Vilson Kleinubing, com o

propósito de cobrar junto ao go
vernador as obras que foram pro
metidas a Jaraguá do Sul.

GOl'f!17,adorprollleteUelltloc,u,rprü,
, SegundoDurval Väsel, das cin
co principais obras .prometidas,
centro poliesportivo, delegacias e

Presídios: contorno .viérío urba
no, urbanização da BR-280 até a

FER.T e o asfalto doRio da Luz até
a Ceval, nenhuma' foi ·cumprida."
"Kleinubing-prometeu e assumiu'
um compromisso ci>m: nossomu-

'

nicípio-em fazer, pelo mertos as

obras mais prioritárias,.'más até'

agora não vimos' 'bulúfas de
nada"', finalizou o prefeito .

.Algumas obras v j á foram

começadaspela prefeitura muni- .

cipal, caso mais específico é. do

poliesportivo que 'd,t:sâe o mês de

janeiro, as máquin,as .estão em

ritmo acelerado pará entregar o.

empreendimentonomáximoem60
dias. Outra importantíssima obra

que a prefeiturajá fez o projeto em
conjunto com' técnicos

-paranaenses foi o contorno viário
urbano das principais ruas de

Jaraguá.

Amoda longuetes e longos
. UdoLeal

- Quem sou eu para entender .longos, das saias também, con-
de moda? feccionados em tecidos leves,

Na verdade, é assunto que não
me diz respeito. Mas, como jor
nalista deve saber manipular to
das as ferramentas, a moda entra

hoje no assunto e assim eu vou

tentar me sair desta da melhor
maneira. Eu sei que nada entendo
de moda. mas. estou -consciente
de que sou uma pessoa de bom

gosto e é aí que entra esta quali
dade,

A moda feminina muda coris
tantcmcntc. mas. na maioria dos
casos. são lançamentos que vol

. tam. no caminhar do tempo - isto
é - que já foram moda um dia.

depois cairam e agora voltam. É
o caso dos vestidos longuetes e

esvoaçantes, prevalecendo o al

godão, bem estampados, de cores
vivas e vibrantes e com motivos
de estampas que não se prendem
a qualquer estilo. Normalmente,
as saias são abertas até a altura da
meia coxa.

. É a moda do momento, que se

ve não apenas nas cidades
'balneárias. mas, em todas as de
ruais cidades e até em pequenas
vilas do inteiror. É a moda que
veio. ou tornou a vir, com graça e

bom gosto, mostrando por inteiro
a feminilidade da mulher. fazen
do-a fugir daquela tendência mas
culina que normalmente lhe im-

prime aquelas calças -j.eans tão
feias e de iniagem-' tão'
desgastantes. .

Francamente:eudoumeu voto
- e acredito que estou com a'mai
oria dos homens - para a moda tão
bonita dos vestidos' e saias

longuetes e longos e isto sem

mesmo entender "bulufas" de
moda. firmando-me, apenas na

imagem gravada pelo olhar e na

distinção do gosto de admirar as
coisas belas e agradáveis,

O que espero agora, é que tal
n.cda não desapareça de imedia
to C0111 o fim do verão. Que ela

permaneça ao menos com a meia
estação. no decorrer do outono.

para alegria nossa ... dos aprecia
dores.

�«-
•. ._;...... a-_...". •.e.- ....... '., ..... ""� ... li:, ... ;a.,. .-.-.,_...1.:��"Ii<-·����.. "*:'PII...-e... ......�-�..-cw;.t
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DécioSilva recebendo oprêmio"Homem de Vendas/93".

Associacão Comercial

Décio Silva assume a

presidência daAcijs
o empresário Décio Silva, foi

eleito por unanimidade na reu

nião dodia14 como o sucessorde
VicenteDonini na presidência da
AssociaçãoComercial eIndustri
al de Jaraguá do Sul. Os membros
do Conselho Deliberativo não ti
veram nenhuma dúvida ao eleger
em o jovem e dinâmico empresá
rio. Por sua vez, Décio Silva acei-

. tou o desafio e disse que em sua

gestão, pretende por em ação dois
atos. A primeira, segundo ele,
será dar continuidaade a gestão
participativa que Vicente Donini
realizou até agora. A outra. será o
desenvolvimento de "lobbys".
abrangendo municípios. estado e

país. no sentido de trazer tudo o

que for de interesse comunitário e

empresarial. Fora isto. pretende
realizar um trabalho forte no sen

tido de dartun aumento de produ
tividade. cömpctitividade. e qua
lidade nas indústrias locais. Para
isso. será necessário um troca tro

ca entre as empresas. divulgando
as experiências de cada uma.

O diretor do grupo Weg. disse

ainda, que está empauta, um total
apoio aos hospitais löcais, que'
estão passando por uma forte cri
se, além, da implantaçãodaEsco
IaTécnica Federal, apoio ao Sesc/
Senac e incentivo necessário para
que continue existindo com gran
de êxito a formação básica para
adultos.

Décio Silvacomentou também,
que, será uma tarefa árdua, subs
tituirVicenteDonini napresidên
cia da Acijs - Associação Comer
cial e Industrial de Jaraguá do Sul,
uma vezque,Donini realizouuma
brilhante atuação com a partici
pação da comunidade nas ações
da Acijs.

'

A transição de cargo acontece
rá no dia lOdemarço (terça-feira)
no Clube Atlético Baependi. Para
a solenidade, deverão estar pre
sentes além de autoridades locais
e regionais. o governador Vilson

•

Kleinubing. além. do empresário
GilhermeAfifDomi ngues. de São
Paulo. No total. cerca de 300 pes
soas deverão prestigiar a trans

missão do cargo.

COM CARINHO
TRANSP-ORTE

Viação Canarinho Ltda.
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o grupo folclórico
Morgenstrahl, fundado em

13 de agosto de 1989,filiado
a S.D.R Amizade, iniciará
seus ensaios neste domingo,
e está convidando rapazes e

moças interessados em culti
var a tradição das danças
alemãs a participarem. Os
ensaios acontecem todas os

'domingos a partir das 17:00
horas no pavilhão de eventos
(Agropecuário).

Compktou 14

anos, dia14

passado, a
"louraça"
Patrkia

Kiatosky. Ela
rêcepcionoú
amigosem
sua residên

cia. Seuspais
e seu irmão

Gege, dese
jam-lhe toda

fellciâade
possivel;

Parabéns da
coluna.

111(,''"' U A n
SL

o

E U
•

§,

�Sexta, 25 defevereiro, 23 ho
ras a boate Marrakech abrirá
suasportas com sorteio de cerve

jas, CDs, camisetas eoutros brin
des e no sábado, 26, acontece a

coroação da Miss Jaraguá, e

quem comprar seu ingresso até
meianoitenasextaouno sábado,
ganhará 1 cerveja.

No camarote da Brahma no

sambódromo doRio de Janeiro, o
que tinha de ex e atualsjogadores
defutebol era brincadeira. Bellni

Zagalo, Parreira, Luxemburgo,
Renato Gaúcho e seu insepàrável
amigoGaúcho,Edmundo, Gibnar
emuitos outros quederam umbri
lho a mais na sala vip .

A garotinha
Carolina
Ladwig de
Borba, ao
lado da mãe,
Ivana, nasceu
sexta-feira,
11,na
maternidade

. Darcy Vargas
em JoinviUe.
O ''papai
coruja",
Jaimede
Borba, i!stlÍ
felh da vida.
Nãoépor
menos!
Da redação
doCPo
abraço do

pessoal:

/
I

I

"'

*****

Um encontro inédito marcará
estamadrugadana TV. A Bandei
rantes llpresentará esta noite ao

vivo de Las Vegas um show histó
rico e atémesmo da década. Será
o encontro da tumultuadafamilia
Jackson, todosos irmãosjáconfu
maram presença, principalmente
Michael e seuspais. Imperdível!

Gislaine Ferreira Kloster (Nane),'�eio do .

Par�ná para mostrar sua beleza aos'
.

jaragullenSes. NaJoto Nane, como é:conhecida,
mosll"a realmente que de bela, ela tem tudo. Um

.

lembrete, no momento a "boneca" está sem
namorado. Meu Deus!

\

Notas
Aline Englisch completa hoje

3 aninhos, Os pais Bertoldo

(Eliane) Englisch Neto, desejam
muitas felicidades a garotinha•

.•••• *

A Limpao, empresa de limpe
za, inaugurou sua sede própria
na tua Pe. Alberto Jakobs" 129,
no último dil.{ ].I•

••••••
.. '

.

Nada·.eticÖ;para umpresiden-
.

te de. um pa� ficar ao lado de
uma garot(!, queprovavelmente
queira apena; sepromover, ain
dapor cima de um nu/do vulgar,

.

I
ou seja, aparecendopratieamen-

I. te nua com-;' restinho colado ao
de- Itamar Franco no .PauIoSchmitz(D), Paulinho(C) eDieterKusch (E) "arrebentaram"
sambôdromo nos desfiles das es- neste Carnaval CO", suasfantasias. No close, eles estavam seprepa
eolas desamba noRiodeJaneiro: rando para ir curtir o baile ile Carnaval no Baependi

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 19 de fe,:ereiro de 1994

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

Getúlio Vargas, S5
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CP Classificados
PÀRABRISAS
Vende-se novos e usados para
automóveis. Tratar na rua Ju

lio'Tissi, 232, com Jailsonpelo
fone: 72-2218

MICItO-SISTEM
Vende-se da marca Sony. Tra
tar com Julian pelo fone: 72-
0187 I

CHACREIRO
Preciso de pessoas que cuidem
de chácara. Tratar na rua João
Picolli. 104 ou fone: 71-2414

BICIÇLETA
ERGONOMÉTRlCA
Compro eni bom estado. Inte

ressados tratar com Douglas
pelo fone: 72-0189 para reca

dos

MINI-MERCADO
Vende-se com boa freguesia e

com ótima localização. Em

JaraguáEsquerdo. Tratar fone:
76-0513

VÍDEO-GAME
Vende-se. com sistema
Nintendo 8 bits. Tratar fone:
71-4310

ALUGA-SE
Aluga-se vestidos de noiva e roupas
para testemunhas - TratarRua liIIajor
JÚlioFerreira228Vila Lalau72-1102.

MÁQUINA
Vende-se máquinas industri
ais, Overloq, costura reta e de
corte. Contato fone: 72-0405

CAIXAS DE SOM
Vende-se duas caixas comdois
auto-falantes 200w mais ST
300 cada caixa, mais instru
mentosmusicais, amplificador
300w stéreo, mesa de som 8

canais. Contato com Adilson

pelo fone: 72-3363

Vende-se
CALOI

CROMASUPER
15 MARCHAS

Semi-nova, em
perfeito estado.
Interessados ligar
para 72-3363 falar
com Adriano em

horário comercial.

•••••••••••••••••

:Farmácia:
• •

Suely
•

•

•

•

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

: Av. Mal Deodoro, 852 :
• •

•••••••••••••••••

Compro retícula
de 851inhas
tamanho 30 x
40. Tratar fone:

72:3363

SUPER TV

. ,
,

Vende-se uma
televisão preto e

branco de 16

pole�alias, em
ótimo estado.

.

Tratar com
Peterson pelo
fone: 71-3363.

•

•

INOEL Indústria Eletrônica Ltda.

�•

•

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

.

� o Alarme sem fio da Indellndústria Eletrônica, repr�-
. 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
onais. Não há portanto, o incoveniente de quebrar as paredes
do seu imóvel.

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

.

mático de telefone.

� Solicite nossa visita para demonstração de outras

seguras vantagens e orçamento através do telefone 71-8043.

MÁQUINA
Vende-se máquina de costura
Overloq de 4.500 pontos. Tra
tar

.'

fundös da distribuidorà

Engenharia Guaramirim com

Alcides

PRECISO
J;.�e casal para trabalhar de
chacreiro. Interessados tratar

fone: 72-2484
.

c
. .

. ÓRGÃO ELETRÔNICO
Vende-se, tratar na rua Victor

.

. Rosenberg,_1.042; Vila Lenzi .
..}

- , ,'-

_'

.

SERVENTEl)EPEDREIRO
Precisa-se interessados tratar

na rua RobertoZiemann, 939,
após oDering

ROUPAS

Compro roupas usadas. RUa
Manoel da Costa .

• Itapocuzinho, 458
.......:.:.;:;:: ;

.

�U9t _.. ._..'r!"__ 1 ti��t ""r.;:'_:.l-1.'.·'1·�:.'
� .

, •__ 0_0_ -*'-_ '" __ ..__ , .. -:-_ ....... .:::__ ........c.-_. ._

Hungária Informa:
Saídas: Fevereiro/Março (aosDomingos)

-----!!!'!'!'!I 5 noites em Mi.mi e 7 noites em NewYork 3 noites em Miami e 9 noites em Orlando
6 diárias de carro em Miami 13 diárias de carro

. Passagem aéreaSAOlMIAlNYC/SAO Passagem aérea SÄ6/MIAIORUMIAISAO
TrànsferARPTRIHotel/ARPTR emNewYork Taxas de Embarqy.e em São PaUlo e Maiami
Taxas de Embarque em São Paulo e Miami Seguro Saúde

SeguroSaúde PreçoporPessoaemApto.duploSújeitoaalleraçioatéconllnnaçiodareserva
PreçoporPessoaemApto.dupiosujellDaalllenção_ClllIInnaçãodareserva .

;' sö JORNAIS
Assinaturas dos seguintes

jornais:
Folha de SãoPaulo

'
.. Estado de São Paulo

F-olha Mercantil·
.. .: DiárioCatarinense
Jornal de Sanis Catarina
.

Assinaturas/Anúncios
Fone 72-0887.

;;
.�,_�._, .. � ._. ....._.

.
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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 meio século atendendo a Região da AMVALI
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 122, centro.

Fone: 71-1721 - Ao lado da Varig

ALUGO

Quarto para moças. Tratar rua

Manoel da Costa.

Itapocuzinho, 458

MÁQUINA RETA
Vende-se de 810 pontos de
Fafer. Overloq, Tratar fone:
72-2455

PRECISA-SE
De rapaz ou moça para traba
lharem relaçõespúblicas. Tra
tar na sala 7 na Galeria Vasel

ACORDEÃO
Vende-se, marca Toshiba, 80
baixos. em ótimo estado de

conservação. Interessados tra
tar pelos fones: 71-7965 ou.72-
1570

\

VENDE-SE
Rádio Relógio - Telefone. mar
ca National. Preço a combinar
Compro VideoCassete. Tratar
fone: 72-2850 cl Valter

VENDE...:SE
Uma máquina de Tricô com

frontura e trocador de cor. Um
mêsde uso. Valor US$ UOO
ou troco por Overlok. Fone:
72-4389 com Gilberto

. VEíCu.�9S E ")ACESSQ810S

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

FA�TA_ESPAÇO P,RA DIZER TUDO QUE A GENTEn FAZ.
SO NAO FALTA E BOA VONTADE PARA ATENDE·LO.

E DISPOSiÇÃO PARA TRABALHAR!

•
LIMPAC

FUSCA/74
Vende-se, 1.500, com bancos

altos, aros deBrasília, corazul,
lindo. Tratar fone: 71-6409,
com Spliter. US$ 1.950,00

VE.\DE-SE DI

Vende-se uma

DT 180 ano 87.

Tratar fone: 71-
1550. Por apenas
CR$ 650.000,00

valor. Carburador impecável.
ValorCR$l.lOO.OOO,OO. Com
Luis ou Adir. 73-0728

�
�.

I 1. J , 129
.

,_ (M78, 72·3109
CE' 19252-280 • J...... ti. StIl • SC

0728. Com Adir ou Luis

CHEVETIE187

Vendo, completo, ou troca-se
.

por carro de menor valor. As

sumirmaisnoveparcelas. Tra
tar fone: 71-5621. No portal
com Doemar durante o dia

GOL GL 1.8/90

Vende-se- DO valor de US$
5.000,00. Barbada pelo fone:
73-0728 com Adir ou Luis

XLX/87
Vende-seXLX em perfeito es

tado, aceita moto de menor

XL 250 Rl83

Vende-se, linda por apenas
CR$ 950.000,00. Aceito moto

de menor valor no negócio.
Interessados tratar fone: 73-

( 1.MÓVEIS ).
TERRENO

Vende-se. tratar na rua Fran

cisco Sting. 257 com Carlos.

BARBADA
Sala comercial com
140m2 e terreno

escriturado medo

15x25, sita a rua

João Plonlncheck,
n° 1000. Tratar fone

71-8043
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JAVEL
Veículos Novos
Modelo - Cor - Comb, Ano

Tipo 1.6 2p. - cinza silver - (G) OK

Tipo-íp Iß-vermelhoschiraz-Ki) OK

Tipo 1.6 2p JE-vermelhoschiraz-(G) OK

Tipo 1.6"'4pIE-azuldark-(G) OK

Tipo 2p IE - vermelhoracing - (G) : OK

TempraOuro 16v/4p-(G) OK

Premioes IE 4p.,. cinzaargento - (G) : OK

Uno electronic - verde guaruja - (G) : OK

Uno es 4p IE -cinzasavelha- (G) OK

Uno eSL � cinza argento - (G) OK

Fiorino 1.0 Furgão - branco real- (G) : OK

Fiorino Pick-up - branco real - (G) OK

Veículos Usados
Unos S -verde-TG) 91

Premio es 1.6 - azul- (G) 90

UnoS 1.5-verde-(G)
·

92

Fiorino-branca-(A) :
89

Pick-up - branca - (G) , ,

' 91

Fiorino-branca-(G) 90

UnoS -branca-(G)
·

9O

Gol GL 1.8 - verde - (A) 93

Kombi - branca-Ifi) � 87

Del ReyGL - dourado- (A) 89

Unoes -cinza-(G)
·

89

Uno S - vermelha - (A) 90

Jaraguá Veículos, Peças e Serviços
Ltda.

Rua João Zapella, 214 - Fone: 71-2111

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

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

pelo fone: 72-3024

TERRENO
Vende-se 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

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

com Dirceu

VENDE-SE
Terreno situado nas Águas
Claras. Ilha da Figueira. Inte- ,

ressados tratar fone: 72-1576

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

.

CPClassificados. t.'�

CASA ritt ÄLVENiRlÀ, '�>,'

Vendo ou troco, situada em

Barra Velha, por uma casa em

Jaraguá do Sul. US$ 4.000,00,
(casa construída 42m2). Tratar
na rua Hermann Schultz, 231,
Vila Lenzi. Com Neide

APARTAMENTO
Vende-se apartamento em

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

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

.

I'ERRENO
Vende-se terreno na Praia de

Piçarras, metragemde 12 x30.
Por CR$ 400.000,00. Tratar
fone: 72-3384

VENDO OU TROCO
Vendo propriedade, na Estra
da Pedra de Amolar sino.

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 oproprie
tário

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

1flW�@L0
f!fJß�ß �§Il��� IlW@&o

Divisão de concreto

(Tubos e artefatos de concreto)
Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101

Divisão de plásticos (tubos de PVC - eletrodutosllinha

esgoto- tubos de polietileno I mangueil:'a preta).
Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-302tj

Escritório Geral
Rua Cei. Procópio Gom••, 89 - Fone 12-0066

/
.

BUZMAQ
Comércio de peças de

·Máquinas de Costura Ltda.

Q:) Vendo deMáqulno de Costuro novos e
usodos com osslst6nc/o técnico

.

.. espec/ollzodo. .

� Peros, opofelhos, 61eo fi ogulhos.
� Insto/orõo de oporelhos Het-tup.

.

(;t) RefNMdedor dosmáqulnos de Repossor.
.R..a .Â.nge�o .R..".in.� 980
..8......a do 8.0 Cê......o

Fone/F� C0473:J 76-:Z79�
Jarag..á do S..� - SC

Venha conhecer nossa loJa.
Loja 40. ala Nova. Portal de Jaraguá

Fone: 71-0292

ESTABILIZADORES, NO

BREAKS, DISQUETES, FITAS,
FORMULÁRIOS, MESAS DE
VIDEOS E IMPRESSORAS,
REBOBINAMENTO DE FITAS,
ETIQUETAS, ENVELOPES,
ETC... , PARA SEU COMPUTA
DOR.

MÁQUINAS DE ESCREVER NOVAS E USA

DAS, CALCULADORAS, FAX, RELÓGiO DE

PONTO, ESCRIVANINHAS, CADEIRAS, ARMÁ
RIOS, COFRES, ARQUIVOS, FICHÁRIOS, ES
TÀNTESDEAÇO, LIXEIROS, BANDEJAS, VEN�
nLADORE� BALCÕES, BANCOS, POLTRO
NAS, BANQUETAS, CARTEIRAS ESCOLARES,
CADEiRAS UNIVERSITÁRIAS E ACESSÓRIOS
EM GERAL.

VENÂNCIODA
SILVA PORTO,

353
FONE/FAX

(0473) 72·1492
IARAOUÁ DO SUL· SC

TONER, REVELADOR, CI
LINDRO PARA EQUIPAMEN
TOS DE XEROX 2600/3100/

.
.

3107-1035-1045-7000-5012/
14 CARTUCHO - 5012/14
REFfL 5050-5009 REFIL-2510
REFIL-1065.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
MÁQUINAS DE ESCREVER E
CALCULADORAS EM GERAL,
RELÓGIOS DE PONTO, FAX,
ARQUIVOS DEAÇO, CADEIRAS
GIRATÓRIAS.
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TAR'IFA
JOI I HANNOVER I JOI
UaD 1.333,00

SAíDA DIA :18 I 04 I 94
TRECHO -SAO' I HAJ- DIRETO

CONSULTE SEU- AGENTE VARIG
20/APRÀ27/APR/94

Av. Nicai. Deodoro. .. 22
Fone: 7 .. -009 ..

"araguâ do Sul - sc @VAAIG

-

O único classificado que lhe tral o

- retorno com a certeza de obter luerolll'
"

.

, ! "- ,
"

- Faça o seu classifi�ado pelo telefóne :

72�3363 e.aí é só esperar�••

c
� COMPRA - VENDA - TROCA

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

Organização·Contábeil
"A COMERCIAL"

"

",

"Há meio século atendendo a Região da AMYALI
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, "122 -fundos - Centro

Fone: 71-1721-Aolado da Varig .

-2-4 . CORREIO DO POVO - Jaraguá do' Sul. 19 de fevereiro de 1994
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Disque, consórcio
VENDO OU TROCO
Vendo propriedade, na Estra
da Pedra de Amolar s/no.

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

TERRENO
Vende-se terreno na Praia de

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

CASA DE ALVENARIA
Vendo ou troco, situada em

Barra Velha, por uma casa em
Jaraguá do Sul. US$ 4.000,00,
(casa construída 42m2). Tratar
na rua Hermano Schultz, 231,
Vila Lenzi. Com Neide

o SEBRAE FAZ A
FEIRA COM VOCÊ
O SEBRAE-se vai apoiar expositores
catarinenses na Bahia, participe:

- FEIRA BAIANA DE NEGÓCIOS
- FEIRA DO EMPREENDEDOR
- FEIRA DA PEQUENA FRANQUIA
- SALAo DO INVENTOR

�
·

'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° 19.235 de09/02/1994
GIOVANI ROBERTO NUNES E DALVA ROGERIAWINTRICH

Ele, brasileiro, solteito, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua
Tarcisio deOliveiraMotta, 67, emVilaLenzi, nestacidade, filho deAdemirRobertoNunes
e MaurinaNunes.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Corupá, neste Estado, domiciliada e residente
na Estrada Nova, nesta cidade, filha de Cirillo Wintriche de Filomena Wintrich.

"

EditalN° 19.236 de 10/02/1994
GENESIO KOWALSKI E LUCINEIA REZENDE DA COSTA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Dionisio Cerqueira, neste Estado, domiciliado
e residente em Estrada Nova, nesta cidade, filho de Jeronimo Kowalski e Antonia
Czemiaski Kowalski.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Realeza, Paraná, domiciliada e residente em

Estrada Nova, nesta cidade. filha de Antoniel Rezende da Costa e Maria José da Silva
Costa.

EditalN° 19.237 de 10/02/1994
SANDRO JOSÉ NUNES E LUCIANA MEURER

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente narua
Tarcisio de Oliveira Motta, 67, em Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Ademir Roberto
Nunes e Maurina Nunes.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Itoupava-Blumenau, neste Estado, domiciliada
e residente na ruaVictorio Pradi, 379, Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha de Francisco
Meurer e Mama Ramos Meurer.

EditalN° 19.238 de 10/02/1994
VANDERLEI VIEIRA E MARIA ELISABETHE IMHOF

Ele, brasileiro, solteiro, técnico contabil, natural de Indaial, neste Estado, domiciliado e

residente na rua 540, n? 184, Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filho de Francisco Vieira
e Enedir Gonçalves Vieira,
Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Brusque, neste Estàdo:' domiciliada e

'residente na rua Victor Gaulke, 95, nesta cidade, filha de Antonio Imhof e Célia Maria
Duarte de Souza Imhof

'

Edital N° 19.239 de 11102/1994
GUIOMAR DOS SANTOS RUFINO E MARLISE KRAFT

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural deMamborê, Paraná, domiciliado e residente em
Estrada Garibaldi, nesta cidade, filho de João Maria Rufino e Orlanda Aparecida dos
Santos R.ufino.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Maripá, Paraná, domiciliada e residente em

Estrada Garibaldi, nesta cidade, filha de Ilário Kraft e Erica Kraft,
E para que chegue ao conhecimento de todos. mandei passar o presente Edital que será

publicado pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

EDITAL

Patricia Tavares da Cunha Meno Gomes, Tabeliã, e Oficial de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da

Lei, etc.

_

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham'neste Cartório para Protestos os Títulos contra:

DrasUma Com. e Repres, LTDA - Rua Euclides P. de Andrade. 120 - KailTa Com. de Malhas LTDA - Rua Alberto Santos Dumont, 180-
NESTA NESTA

Compusis Sistemas Dedicados LTDA - Rua Jeronimo C. Ferreira, 68
- NESTA

Cor Comunicação I,.TDA -Rua Av, r,.,i.1. Deodoro,.429 � NESTA

CourtíêrRep...... Sen'. LTDA - Rua Arthur Muller, 105 - NE.STA
Courtier Repres. e Sen'. - Rua Arthur 1vluller. 105 - NESTA
Edson Mun.r - Estr. Geral Duas Mamas _ NESTA

v

Extinsul Com. A.sis, Tee, LTDA - Rua Pre. Epitácio Pessoa, 607 _

NESTA
'

Guilherm. Joaquinl' - Rua Av. Ri" Branco, 510 - NESTA
Hildo Ramos - Rua'Ernesto Lessmann, 263 . NESTA

Ingelore HolTmann - Rua Rodolfo Huffenussler. 048 - NESTA

Icomaq Ind.Com.Maq. Arg. Cize.1á LTDA-RuaGustavoStreit, 1865
,SCHROEDER
Ind, Estopas J. Menel LTDA - Rua Adolfo Menel, 135 - !\'ESTA

José Caetano - Rua João Franzner, 580 - ]\''ESTA
Jo.é Donizete Manerich - Rua João Picolli, 57 - NESTA
..Kairra Com. de :\ lalhu. LTDA . Rua Alberto Santos Dumont. 180-
!\'EST,\
"'.ilT" Com, de Malhas LTDA - Rua Albert" Santos Dumont. ISO
!\'ESTA

E. como os ditos devedores não toram encontrados ou se recusaram Cl aceitar a devida intimação, faz por intermedio do presente edital. para que,
"5 mesmos compareçam neste Cartório na Rua Arthur :\ltiller, 18, no praeo da Lei. a firn de liquidar I) seu débito. ou então dar razão porque não.o faz,
sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc

f,;E 'Jaraguá do Sul,
,

Patricia Tavares d. Cunha :\Ieno Gome.
Tabeliã

Lindomar de Borba - Rua 634 - NESTA

Mi•• i.siplModas Malhas LTDA - RuaReinaldo Rau, 1380 - NESTA
Paulo Ricardo Lemos - Rua Av'. Mal. Deodoro, 1228 - NESTA
Rest, e Lanch, Franki - R4a Joinville, 9(J7 - NESTA
Sociedade Recreatlva Alvorada - Rua Rio Cerro, 02 - NESTA
San Marino Malha. LTDA-- Rua 'João Januário Ayroso, 1877 -

NESTA

Tingitex Benef; Texteis LTDA - Rua 603 nO 165 - Bairro João Pessoa
-NESTA

Tingltex Benef Texteis LTDA - Rua 603 nO 165 - NESTA
Tingitex Benef; 'fext.i. LTDA - Rua 603 n° 165 - NESTA

Tingitex Benef Texteis LTDA - Rua 603 n? 165 - NESTA

Tingitex Benef, Texteis LTDA - Rua 603 n° 165 - NESTA

Tingite. Benef Texteis LTDA - Rua 603 nO 165 - NESTA

Tingitex Benef, Texteis LTDA - Rua 603 nO 165 - NESTA

Tingitex Benef Tuteis LTDA - Rua603 nO 165 - NESTA

Tingit.x Benef, Texteis LTDA - Rua 603 nO 165 - NESTA

Tingitex'Dener. Texteis LTDA· Rua 603 nO 165 - NESTA

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sill, 19 de fevereiro de 1994
�.
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Construção
e Vendas:

Irf .. i 1-...,

Dö:r�M'�ITHb aUf VO(fPQf(l�fl:
�o WG�R O�t voe f Df�u

o Apenas 4 apartamentos. por andar

O Vista panorâmica

O Piscina

O Playground

O Churrasqueiras

O Salão de Jogos

O Salão de Festas

O Antena Parabólica

O Portões Eletrônicos
. FINANCIAMENTO O Totalmente residencial

. ['3 3 :ij O Todos os apartamentos com garagem
PI Equivalência Salarial A I

Use seu FGTS O Tres dormItorlos (uma suíte)

ENTREGA O Dois elevadores até na garagem

I.]#j:Fl O Água quente

I
-"

Edifício IsabeUa ali na Procópio
Gomes deOliveira

Vendas:

�
lrnobiliaria

,

.,

[

CHAI,.É
IMOBILIARIA
R. Reinaldo Rau, 61
Fone (0473) 71-1500
Jaraguá do Sul - SC

•

(J
CONSTRUTORA. INCORPORADORA

.

JARAGuÁ

onDf t\ORflR f· UM DRflZfR!

1'1"1('1)0

1'\1 I I UI! H'\ll, lmc

II,II.I-I -,q

\,. III.. I .L, I (11)( 10111:

R. Cei Bernardo Grubba, 246
Fones (0473) 72-0014 e 71-0347

Jaraguá do Sul - SC
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RLlI (,�� 11,tll-l'ljlldd,'
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Loteamento Juventus
Lotes com entrada + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500

RUA REINOU)<) RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC
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os trotes ... e a maior parte delas feita através do seu

telefone.
Para evitar tais problemas e lhe proporcionar diversas �

outras alternativas para uma . utilização' mais c

g.
.Intellgente do seu teletone . chega ao mercado o o

SINA 875 PlUs, na sua 3" geração. ª
;o
m
iS
o
o

1)

�

FONETEC ... Bolsa de Telefones
Rua Ceio Proc. Gomes de Oliveira, 285

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

r:->
cc
w

-------- =- �__.... � =_ �=_� � �ffi

••••

1IIIm•••
•

JiJ···!··fj···Z·.l···Z··;····,·····.···f·.···J...!·
..

·,·····j···r·I·,·x·êf.
Para sua Segurança e Privacidade.

- o Sina identifica o número do telefone chamadorantes que a ligação seja atendida,
evitando interrupçOes ou interferências indesejadas na sua intimidade e permitindo
maior segurança no manuseio do seu aparelho;

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

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

ocupação de linhas.

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

rechamada automática ao simples toque de um botäe de qualquer um dos números dé
memória.

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

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

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

com data e tempo de conversação:
- Acompanhamento, dígito a figito, no display, do nú

mero que está sendo discado, facilitando as chamadas;
.

- Possui relógio digital no display, com calendário

completo;

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

A vida pública traz compensações das mais variadas.

Porém,' existe uma parte mínima dos acontecimen
tos que insiste em se insinuar de forma negativa na sua

vida particular.' São as ameaças, as agressões verbais,

trai, cl710,f:lJrri-,próx. ao Terreno de esquina
na subida pl Quar
tel da PM, próx. a

creche Gertrudes
Kanzler-US$6.500

CENTRO - Terreno central. com

5.000,00m', localizado entre as mas Procópio
Gomes de Oliveira e Walter Jansen. Preço

US$ 200 mil - (em condições).

VILA LENZI -

Casa de alvenaria cl

180,00m: em terre

no com 420,00m:.

Carvalho - Suíte, 2
qtos, BWC, 3 salas,
lavabo, demais de

pendências e gara-
• gern. US$ 65mil.

CENTRO - Apto.
grande/Ed, Jaraguá
- Suíte, 2 qtos,
BWC, salas, demais
dependências e ga

raget�l-US$45mil .

CENTRO - Casa em

alv., clI50,OOrri', suíte,
2qtos,2saJas,copa,coz.,
BWC social e de servi
ço, lavand, cher., '§JfJ2
carros. Rua Felipe
Frenzel (fundos INSS)
-US$35mil.

em alvenaria, ct

aprox, 160,OOlll', 4
qtos. Rua Exp, An
tonio Carlos

Ferreira, 745 - US$
35 mil.

- Casa em alvenaria

semi-acabada (pro
jeto-160 mO) em ter

reno cl 461m', situ-

- Casa de constru

ção mista, cl aprox.
200,OOlll:' em ter

reno situado na ma

Paraná - US$ 20

RUA BERNARDO DORNBUSCH -

Terreno de esquina, rua Bernardó Dombusch
cl ma Major Julio Ferreira, medindo aprox,
900,00m', (Atrás do Salão Líder) - US$ 55

mil.

VILA LENZI -

Casa cm alvenaria

c/210,OOm:,emter
r.�locom450.00nf.

�

do em alv., cl aprox,
150,OOm', em ler

reno cl 560,OOm',
sitnado na ma João

ci 2 pav., ao lado do
Ed. Jaraguá, com

236,OOm: de área

construida, ter. cl

336,OOlll' na rua

Epitácio Pessoa.
US$ 12Ô mil.

TRKS RIOS 1>0

NOln�: - Lote cl

�00.001l1:.situado a

40.00melros da rua

CENTRO - A 50 metros da Marechal

Deodoro, nos fundos da .Ioear e Zonta Mat.

Construção, - 4 lotes.com450,OOm' cada
um, frente para duas ruas.jotaíizando

1.800,00,m2• Preço US$ 25 mil (cada lote),
total US$ lOOmit

esquina, na rua

Procópio Gomes (em
frente ao Ed. Isabela),
medindo 1.050,OOm'
(15 x 70). Preço: US$
80mil-(Aceita-secar-

NORTE - Lote cl

450:00m: na Tifa
Schubert/ Rua dos

Viajantes - US$

2.300

FIGUEIRA - Ter
reno com 600,00m:
próximo a Indumak
� US$6.000

n<;U1mL\ - Ter
renoclaproximada
mente 3.600m2,
próximo aoColégio
HolandoGonçalves
- US$ 16.000

Apmtn)Vos,narua28de
Agosto, cl 15fur' local.
no Ed, Nelsm de Bem

onde fun:iona o BESC

SA,-suíte, mais2qtos.
-Firan.diretocomacons-

RUA JOINVILLE - Terreno cl 447,00m',
18 metros de frente pl ma Joinville, 16,00

metros, travessão dos fundos, 25,00 metros e
27,00 metros'nas laterais, situado na frente da .

Metalúrgica Trapp. Preço US$ 40 mil.

Casa em alv., cl aprox,
200m' em terreno cl

6OO,OOm> (Em frente
aoAçougue Bylaardt e
Ind. Textil

.

Sra.

Catarina).

FIGUEIRA - la
tes de tamanhos e

preços diversos.

no na rua Jorge
Lacerda (Próximo
ao Ed. Argos e ao

SESI), medindo

4lJ8,OOm' - US$ 55
núl.

CENTRO - Apto. no
Ed, Dennis, em trans

versal a rua José

Emmendoerfer, próx.
Ind, Quadros SAméri
cas, cl 2 qtos. US$ 13
mil e assumir fmanc.
CEF.

- Terreno cl aprox..
16.000,OOm', pró
ximo ao Portal de

no na rua José
Emmendoerfer es

quina ao lado da
Ind, de Quadros 3
Américas - US$ 15
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CP Imobiliário

Um terreno com 760.00:m2, com sala colOOràaJ na BR 280 km 70, com urna entrada dei .000,00
dólares mais 9 parcelas de 1.000.00 dólares mensais.

.

Locação
APTO em Corupá, na rua Roberto Seidel, eil donoitóóos.
APTO na Av. Mal. Deodoro, 88. 2° andar. el3 donoitóóos e 0UIJas dependências, com elevador
e cl garagem.
APTO na rua Fritz Hasse, 9ó (próximo a verdureiJada RaqueI):com 2 dormitórios, dependência,
de empregada e garagem.
Meia agua de madeira na rua Valdemar Dowbmva, BaiJro Água Verde.

.APTOSna Av. Mal. Deodoro n? 364.IEmcimadaFarmác:ia Kury)oom02 e03domitórioseoutras
dependências.

Salas comerciais
Sala na Av. Getúlio Vargas, 49 (Em cima dolhuDanro)ció8nJZ
Sala na Av. Mal. Deodoro, 141, 1° andar,el9_.
Sala ma João Januário Ayroso, com 48m=.
Sala na ma Leopoldo Manke n':' 46.
2 Teletones .

.---------------.
• ��t;:' •

: � :
• •
• Ba....a Sul •

= IlIDóveis =
I Fone: (0473) 72-2734 I
• •

•• VENDE •• ITerrenos

=.1 ��:.:�:':.:::
öx.

.::::-.: =•• 1_Terreno cf 4.500m2, Rio eerro II, pröx. Choco leite. Preço US$
12.000

• Terreno cf 29.0oom2, Barra Rio Cerro, fundos do Botaf09o. Preço •US$28.ooo
• Terreno cf 368m2, loteam. PAP, Barra Rio Cerro. Preço US$ 8.000 •
• Terreno cf 376m2, rua Frida Piske, Barra Rio Cerro. Preço US$ •6.000

• Terreno cl 814m2, rua Pe. Aluisio, Barra Rio Cerro. Preço US$ •
•

14.000 .

•Terreno cl 396m2, lateral rua Waber Marquardl. Preço US$ 5.300

• Terreno e/1.485tn2, lateral rua Pastor Schneider, Barra Rio Cerro. ••
• preço US$ 7.000

•Terreno cf 840m2, ruaWalterMarquardl. Aceita terreno na praia de

• Armação. Preço US$ 16.000 - 50% entrada + 6 prestações •
•

Terreno e/167 .ooom2, Gar:ibaldi distante 20km do centro, com uma

•casa de alvenaria de 6Om2;lagoas,.pastagem emais 27.000 pés de

• banana. Aceita: carro, terreno e 'casa. Preço US$ 15.000 •
• Terreno cf 1.600m2 ,Rio Cerro II, frente pf o a:;fabo, próx. Choco •leite. Preço US$ 8.500

. "

.

.•.. Terreno cf 1 0.450m2, edificado com uma casa de madeira de 60m2 •
•

e de um galpão eq{ll90m2, tem água pf lagoas, RioCerro II, próximo •R!!Crllativa daChoco leite. Preço US$18.500 - Aceita carro atéCR$

• 700.000,00 •
Terreno cl 36.000m'; -rua Horacio Rubini, distante SOOms. da'

.• Malwe'e, Barra Rio Cerro. Preçõ US$150.000 em 15 prestações •.
• Terrenos c/844,90m2 cada. Barra RioCerro, próx.campo Botaf09o. •Aceita.carro. Preço US$ 4,300 - Negociável 'i'

• Terreno cl 387m2, Rio Molha próximo Gruta. Preço US$ 1.600 ".
• Terreno cf 11.427ni2, rua Pastor Schneider. distante 400ms dá

•Malwee. Preço US$ 45.000

• Terreno cf 40.000m2, Estrada Garil>aldi,.distante 3km da Malwee. ,.
• Preço US$ 28.200. Aceita carro e vende também pormórgo a US$ •1.760 cada um.

.
.

• Terreno cf 391,50m2, loteamento Água Verde Lote n° 27. Preço •
• US$ 8.000. Com 50% deentrada emais seis (6) pretaçõesmensais. •Terreno cf 500m2 (20x25), na rua Antonio Carlos Ferreira, distante

• uma quadra da Marechal Deodoro, área central da cidade. Preço •
• US$ 45.000 •Terreno cl 750m2 (15 x 50). localizado na rt..a Pastor Schneider,

• Barra Rio �erro. Preço US$ 9.000 - Parcelado até 3 vezes. •
•

Terreno cl 120m' (15 x 48),localizado na rua Pastor Schneider (no
•calçamento) Barra do Rio Cerro. Preço US$ 15.000 - Aceita carro

• até 50% valor terreno"
Aluga .•

• 1 (um) terreno com 4.000m· na rua .BerthaWeege-Barra RioCerro. I
Av. \Ial. Deodoro da Fonseca c 1382111'

• 1 (uma) sida com 200,OQm2, própria pf indústria de confecções ou • A,·. \Ial. I)e"dom da Fonseca c 95()m'.

pl depósito de materiais .

I 2 (duas) salas com 65.00m' cadauma, rua Ângelo Rubini - Barra do •
• Rio Cerro. Preço CR$ 66.000,OOcadll uma. •
• •
• •
• Tr;ltar na R.Ãngelo'Rubini, 1223 - Sala 9 - Sana do Rio Cêrro •

IIIII
Fone (0473) 72-2734 Protocolo n° 010893/ 7-6 I

._----_.._------�
'-CORREtO DO POVO'- JaragmiidnSul, 19 de fe�ertiro de 1994

Vendas
OI apartamento c/2�3,00m' na rua Joinville.
Casa de alvenaria cl terreno de 15 x 30 na ma Barão do Rio Branco.
Terreno rua.Max Nicolau Schmidt d SOO,OOm=,
Um terreno c/19.000.00m2 na ma Friede Krueger slr{'.
Apto c/160,OOm' no Edificio Miner na Mal. Deodoro, todo mobiliado.
Terreno cl 2 salas e 2 casas de alvenaria na rua Bernardo Dornbusch.

Terreno de 7.000,OOm= na ma João Januário Ayroso.
Terreno cl área de 441.00m' na ma Pastor Lorenz Halm n? �I·. Guaramirim.
Um terreno cl casa de alvenaria na rua Frieda Knieger sinO área de 562,OOmz.
Umterreno d 720,00m2, SR 280 com sala comercial.
Casa mista cf 90,001112 na ma Manoel da Costa, Bairro João Pessoa.
Casade alvenaria c/IOO,OOm� ua ma Santa Catarina 368.
Casa mista na ma Lidie nO 115. C/lOO,OOmz cl terreno de 450.()()mZ. todo murado.

Sala comercial cl 163.001lF.
Casa de alvenaria c/350.00m� com terreno.na ma João Planinscheck esquina com a rua Venâncio
da Silva Porto

<1r Casa de alvenaria, com 153I'TY,
terreno com 318m2 rua Alfredo
Mann - Centro.
er Casa de alvenaria, com 40m2,
terreno com 345m2, (15 x 23), no
Lot. Hanemann - Garibaldi.
<1r Casa de madeira, com 82m2,
terreno com 450m2, rua Maria B.
Bertoli - Vila Rau.
r:7r Casa mista com 120m2, terre
no com 350m2 na rua Friederich
W. Sonnenholi - Vila Lalau.
tu' Casa de Madeira com 60m2

.I terreno com 450m2, próximo ao
Vitória - Ilha da Figueira ..
cir Apartamento com 85m2, com
2 quartos no Ed. Eldorado.
clf; Apartamento com 150m2, com

garagem, ed, Carros Spézia.
Apartamento com 86m2 ed.

Maguillú.
Terreno com 450m2, na rua

Lourenço Kanzler- Nova Brasília.
Terreno com 450m2 na rua

Prefeito José Bauet - Vila Rau.

-

... ,

.

cp
. Terreno com �OOm2, na rua do

Posto em Schroeder.
til' Prédio com 120m2, terreno
com 400m2, rua João Januário

Ayroso, Jaraguá Esquerdo.

2-8
._---_.. _-_._ .. _-_.__ ._- ---_......__ ._-- --- '"-_.- - - -------- ---- - � .. ---.;_�......,-��- -

LOCAÇOES

LOTEAME NTOS

TERRENOS I
I

Terreno em Piçarras a beira rio cl 4.185m' (Ancoradouro)
Terreno na Rua Aßuzonas cl. L120m', prõx, Parafusos Ewa1d.
Terreno Rua Joaquim Francisco dc Paula, cl 2.50010'. Prõx.
trevo do PostoMarwlla

I
I
I
I
I
I
-I
I

Terreno Rua 478 (lateral Rua Lourenço Kanzler) cf 450m"
Terreno cl S3S,8Om' Loteamento Júlio Rodrigues, Lote n' 09
Terreno cl 42Om' Rua Luiz Kienen'
Lote rio 17 Loteamento Ana Paula TI - Rua Victor Rosemberger,
154 I

I
I
I
I
I
·1
I

tote n° 118 - Loteamento Ana Paula II

Terreno esquina na Rua Reinoldo Rau'cl casa de alvenaria
CASAS

.

Casa de alv., (em construção), Rua Rudolfo Lessmann,
4l1Onr cl terreno de 900m2

cl

Casa de alvenaria cl 60 m' - Loteamento Liodoro Rodrigues
Casadealvmariacl235nrclterrenode 1.20Om'. RuaWaldomiro

Sehmidl, nO 222 - (Jaraguá Esquerdo).
Casa de alvenaria c/120m' - Bairro Vila Nova.

Cailll de aM:naria cl 100m' - Rua Adolfo Ziemann. 284. Próx,
Escola Alberto Balier,
Casa de alvenaria cl lOOnt - No-Loteam, Jardim Pinheiros TI
Casa mista cl 9Om' - Rua 591 - Sem nome, 70, terreno de 450m'
Casa. mista cl 120m' - Rua Walter Marquardt, i732, terreno
450m'
Casa alvenaria emc:onstlUção c/144m' (aceita carro)Rua 312-
Angelo l\.fencl
'Casa Alvenaria e' 70rrr cl terreno de 364m' - Loteamento
Manfrini Lote 27

APARTA�lí��TOS
Apto. Edificio Jaiaguá cl 70,!,": cl 2 qtos., (1° andar).
Apto, ei'25Orrr_ -' quartos. uma súiíe - Rua Joinville.

Apto. Edifiç:io Can-alho'cl 16(hn'
.

,

Apto, c'116m'• .2 quartos. dopend. empregada, 2 banheiros, sala
e garagem. Edilicio Hass 4" andar.

LOTES FI.:\',\:'\CL\DOS
Loteamento Ana Paula 1\'.

l.otcamentq São Cristó"ão U.
CO!'<T>Ol\Úl\lO i\Z.-\U�l.-\S (empreendimento Classe A)

,

Loteamento """pulco ná Praia de Piçarras .

Lotcsmente I.iodoro Rodrigues (Viln Rau).
ClL\CAR.-\ X,\ CIDADE

·"rbori7.ado. e área de 14,7()Om", a 5km do centro, c' boa água.
uma casa .:m excelente <...tado e casa de caseiro

TERR�::\'O ('Q:\IEI�(,L\L
Av, \131. Dcodom da FClnsc�a c 3.()()()m'

I
Empreendimentos Imobiliarios Marcatt()

A v r.'a I Deodoro 1179

.....
...

71-1136Compra eVende
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Hermann Tacasey (São Pau

lo. 1962). É o único gravador
entre os brasileiros. nesta 228
Bienal:

Iberê Cam.argo(Restinga,RS.
J914). Vive atualmente em Porto

Alegre. RS. É considerado pela
crítica especializada o maior pin
tor brasileiro vivo:

Adriana Varejão (Rio de Ja- l'UlSMachado (Florianópolis,
neiro, 1964): SC. 1942). Reside no Rio de la-

Adriane Guimarães (Rio de neiro. Escultor, é o único

Janeiro. 1958). Desde 1989 reside catarinense desta Bienal:

em Amsterdã. na Holanda; José Patrício (Recife. PE.

AntonioDias (CampinaGran- 1960). Trabalha com papéis
de, PB. 1944). Reside em Colô- reciclados;
nia. Alemanha. desde a década de Leda Catunda (São Paulo,
80: 1962 -? :);

Aniversário Cecília de Medeiros (Rio de Márcia Grostein (São Paulo,
Sócio fundador da AJAP. pre- Janeiro. 1962). Desde 1987 mora 1949). Desde 1983 resideemNova

sidente da SCAR. promotor pú- em Colônia. na Alemanha: York. EUA:

blico aposentado. advogado e Qudi Maia Rosa ( São Paulo. Marianita Luzzati (São Pau-

poeta. aniversariou dia 19 de 1947): lo. 1964):
fevereiro o prezado senher José Fernanda Gomes (Rio de Ja- Niura Bellavinha (Belo Hori-
Alberto Barbosa. Em nome dos neiro. 1961 - '?): zonte. MG. 1961 - ? -):
artistas jaraguaenses. votos de FranCisco Faria (Rio de Ja- Nuno Ramos (São Paulo.

FelízAniversáno ao nossqqucri- neiro. 1962). MOfa em Colônia. 1960):
do Barbosa.; na Alemanha, desde 1987; Paulo Monteiro (São Paulo.

,;JCOR6�le'Dq.,p:º\lP.i1;.f_atfft��áßQ,�.uh �'���ftr.er�· �4 1·�4

Reunião
AJAP

Aconteceudia 16defe
vereiroaprimeira reunião
AJAP de 1994. Pelo calor
das 19:30 hs daquele dia,

_

teve lugar nas escadarias
. da SCAR, ao ar livre. E a

fresca da tarde arejou as

5 cabeças presentes...
Ficou acertado o se

guinte:
* As mensalidades es

tão estipuladas, para o

ano de 1994 e até novo

indexador, em CR$ equi
valente a US$ 1,2;
*Está em andamento o _

processo de legalização
da Associação;

*Foisolteitadoà pMJS
um espaço para funcio
namentodegaleriadearte
permanente.

Os associados estão
convidados a ocupar o

espaço cedidopela SCAR
para realização deatelier
livre de pintura, favore
cendo a troca de experi
ências.
A Escola de Artes

Schwanke entregou para
a sra. Maria Helena
Feldens, queo recebeu em
nome daAJAP, itm cader-
'no com cópias dos textos
do curso ministrado pela
artista plástica Linda
Suzana Po//, êm 1993.
Embora com prioridade
para as pessoas que par
ticiparam do referidocur
so.omatertalficaráàdts-
'posição de todos os asso
ciados.
E não esqueçam: pró

xima reunião dia 2 de

março, -i''feira. 19:00 ho
ras!

Luciano da CostaPereira

Em montagem sobre trabalho de Luciano da Costa Pereira (da exposição de abril de 1993 na Gal. de
Arte Lascaux), afoto do casal by RobertoAdam (A Notícia de 9/2/94).

Joinville - Dia 18 de fevereiro Teixeira dirão o "sim" ao Juiz de atelier, Luciano e esposa farão
o artista plásticoLuciano da Cos- Paz ... Antes do retorno às aulas um tour pelas praias catarinas.
ta Pereira e a jovem Tatiana na Casa da Cultura e em seu Ao casal, felicidades!

1994 ...Ano da 22aBienal
São Paulo - Dos 23 artistas 1960). Ganhouoprêmio deescul

turadaêíenàlde Santosem 1993;
Paulo fasta (Ariranha, SP,

1959).Mora em São Paulo, SP:
RosângelaRennó (BeloHori

zonte. MG, 1960). Reside no Rio
de janeiro:
Saint-Clair Cemin (Cruz

Alta, RS, - ? -]. Vive em Nova
York. EUA. Foi descoberto paril _

os brasileiros em 1992, na Docu
menta de Kassel (Alemanha);

Tunga (Palmares, PE, 1952).
Vive no Rio de Janeiro; ,

Valeska Soares (Belo Hori
zonte. MG. 1957):
Viftah ,Pele" (Israel. 1964).

Foi criança para Curitiba. PR,
onde vive.':

_

selecionados para representar o
Brasil na 22"Bienal Internacional
de São Paulo, 14 vão participar
pela primeira vez da mostra.

Para um primeiro contato -

serão muitos -, aqui vai a relação
dos artistas brasileiros:

Naspróximas edições tentare
mos inserir um verbete de cada
artista. Enquanto isto. vamos

pesquisar em jornais e revistas.
que estes nomes serão destaque no
univcrso das artes plásticas por
muito tempo. Iberê Camargo que
odigal. ..

Coral

Evangélico Jaraguá

Foi boa a reunião do Coral

Evangélico Jaraguá, primeira do
ano, que, contou com coquetel
animado e recepçãoaos coralistas,
que terão seus nomes divulgados
na próxima edição.

1994 promete muitas surpre
sas - emulto trabalho (lazer!) aos
integrantes do Coral.

Asatividades, que têm seqüên-
.

cia na reunião do dia 22, visam
agora a apresentação do Coral
abrilhantando núpcias que terão

lugardia 5 de março (sábado), às
19 horas, na IgrejaEvangélica de
Confissão Luterana - Centro.

Também continuará o Coral

Evangélico Jaraguá a participar,
periodicamente, doculto naquela
mesma igreja.

Ao querido maestro Ricardo
Feldens e a todos 0S demais -

também queridos - coralistas,
nosso fraternal abraço de Boas
Vindas!

�. r

PortoMurtinho

Defronte a alfândega
de Porto Murtinho
vejo um navio

_

(no horizonte fronteiriço)
levando o sol,
o dia sem argumentos
se rende à noite
ede manhã -

tripulantes fluviaisJ \�;'!t
e suas

...

margas
no gargaí tinat <.;:

Caco eira é poetá, .���
'c

tistapiá ' cio daAAPLAfi
Reside e . Joinville.·

J;�alemãs
A Liga de Grupos Folclóricos

doValedoItapocu promove, dias
.

25 a 27 próximos, curso de Dan
ças Alemãs para grupos infantis,
no Centro Educacional Evangé
lico. Será que dá tempo de parti
cipar? Informações no CEE, fone
71-3022 ou-no Museu Malwee,
fone 76-1682.

Horário de verão eAJAP

Dia 20 de fevereiro .pró�mo
passa a vigorar o horário legal - o

horário deverão termina no �ába
do à meia noite, com o atraso de
60minutos nos ponteiros do reló
gio - ou nos dígitos do relógio-i.

Já dentro do horário legal, a

próxima reunião da AJAP acon

tecerá na primeira quarta-feira
de março.idia 2. às 19:00 horas.
Na SeAR é. elaro ...
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. o Pois é,.leitores!
Depois da ressaca do Carna

val, que ·vamos a muito custo
esqueéendoc-dedos'.os; muitos .

acontecimentos..e por que não

dizer, "escândalos" ocorridos,
. -: :nos resta saberagora, que rumo

o Brasi] �Q�ärá.·
Será.que o topete do 'Itamar

contínuará "em alta" depois de
·

vera (agora). famosa modelo
·

Lílian R3nlOS sem calcinha?'
(Edição de 16/2 do Correio

do Povo). .

É, foi o 10 presidente a ir ao
·

sambódromo e já deu no que
·

deu, .. Mas o mineiro não dei
xou por menos! Aproveitou O

fim de festa pra iniciar a sema
na dando seu apóio, à "possí-

.

vel" candidatura. 'de Fernando

HenriqueCardoso (mais conhe-
· cido .como CFC, ou melhor

'FIIC) à presidência.
Do jeito que a política anda,

não vai ser. difícil ver o

';Magúila" como deputado Fe-
4�$l... Ab, B�il!?
'�hb Carnával do Rio!

'. [No desfile das escolas de

sambá doRio de JaneiroHouve
ÚII\.resultado polêmico ..

"

Surpreendeu todo mundo o

resultado, que dá a Imperatriz
Leepoldinense, o título deCam
p�ão do Ca�aval 94. O mais
incrível resultado ficou por con
tadas escolas Salgueiro eMan
gueira, apontadas pelo IBOPE
nos 10 lugares, ficaram em 20 e

110 lugares, respectivamente'.
O Carnaval em SC
Um dos destaques no Carna

val deste ano foi Balneário

Camboriú, trazendo um pouco
·
da Bahia para o nosso estado.

Nas já tradicionais cidades car
navalescas de Florianópolis e

Laguna, a festa foimuito boni
ta, como já era esperado. No

Vocêjápensouem compraro seu carro OK, com o preço bem abaixo da tabela?!

Consulte nossos preços. 'Você ficará impressionado!

. .,

CamavaldeAgropccuário, tudo
foi bem, a não scr, alguns epi
sódios que chegam a scr

inacredításeis ..
Teve umcerto "Pistolão" que

como muitos desta cidade, vi-
.

vem metidos em tudo quanto ó

promoçãoou evento realizado, ..
que aproveitou a oportunidade.
pra resolver rixas pessoais.
Como é comum nesses casos, a

covardia maior, é que o "gran
de" homem da nossa sociedade,
não se envolveu diretamente,
pagando populares pra fazer o
serviço.
Não dá pra entender, como

gente tão "baixa", ocupa esca
Iões tão altos da sociedade.

É,.parece que Jaraguá tam
bém tem seus anões ...
O Pensamento
"A política émuito parecida

com a religião. Só que, na polí
tica é o opositor quem confessa
nossos pecados. (Merrilkook,
citado em Tribune - Sah

Lakccity)
O Humor
Entre amigos:
- Minhamulherperdeu o car

tão de crédito.

": E você já avisou o banco?
:- Eu não! O ladrão está gas

tando muitomenosque ela!

(Extraído: Revista Seleções
aoReader's Dig. Est).

. O Marrakech
Sexta feira dia 2512, aconte- .

ce a reabertura da casa, com

sorteio de CD's, K7, LP's, ca
misetas, cerveja 'e muito mais,
numa noite demuita festa. (To-
mara que o som seja à altura de

. uma grande noite ... ) '-

O Miss Jaraguá
.

.

No dia 24/2, quinta-feira,
acontece a escolha. da Miss

Jaraguá 94, num coquetel para
.

convidados especiais, impren
sa e corpo de jurados. No sába
do, 26/2 - Apresentação e coro

ação da Miss e das princesas
para o público.

Nafoto, umapequena amostra
do concurso de blocos, no
Baependl.

litoral norte, o destaque ficou

por conta de Barra Velha, que
teve um dos carnavais mais

agitados dos últimos anos.

O Carnaval x Aids
Nunca, num Carnaval, fo

ram feitas tantas campanhas
contra Aids como neste ano.

Tomara que não tenha ficado
só no marketing, e que sejam
alcançados os objetivos de con
trole da epidemia.
O Seção cobras e la

gartos.,.
Jaraguá ... e seus anões! No

Um click do show de Sebastião Tapajós, RobertinhoSilva e Zé Neto, na Arweg dia 17102, na última

quinta-feira. Pena que lião dá pra "fotografar o som"...

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

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ÁRIES 21/3 a 20/4 - Talvez as

pessoas que acompanham seu

entusiasmo não sejam as que podem
,

sermais úteis. Porvezesasdiferenças
aproximammaisque as semelhanças.
Cuide para não ficar cego ante os

problemas que já se insinuam,
TOURO 21/4 a 20/5 - Você pode
ultrapassar a barreira social que lhe
foi imposta-:Aparentemente !láquem
tenha ruais poder que você, mas a

vida é sua e em última instância você

pode mudar o rumo dos

acontecimentos. É só decidir.
GÊMEOS 21/5 a 20/6 - Sabe de
muita coisa e isso lhe dá razões,

suficientes para elitender que a sua

vida precisa ser mudada. Mas se as,

razões não são suficientes. 'unia boa
dose de esforço será necessária para
atingir seus objetivos.

'

CÂNCER 21/6 a2117 - A tormenta

passional em que está envolvido não
vai lhe permitirraciocinarclaramente
sobre os acontecimentos. O estado
deembriaguezprecisa serdiminuído
para pensardireito. Deixeas decisões
graves para depois.
LEÃO 2217 a 22/8' - As

circunstâncias fazem parecer que
vocênão está no comando da própria
vida. Isso pode ser verdade. mas

deve lembrar-se que sua presença é

forte além das circunstâncias.A röda
vai girar e tudo vai mudar.
VIRG":M 23/8 li 22/9 - A bagunça
que atinge sua vida, não é-nada
agradável. Mas é um desafio a você

juntar suas forças e dar uma virada
de mesa. As coisas não acontecem á

toa. você está no lugar certo e o

tempo irá lhe mostràr isso,
LIBRA 23/9 a 22/10 - Está próximo
das coisas Oll pessoas que atraem

seus desejos. Possuí-Ias não é o

objetivo. porque significaria parar
de desejar. Não se preocupe com a

insatisfação, porque éela quemantém
viva a chama dos desejos,
ESCORPIAo 23/10 a 21/11 -

Ninguém. além de você pode fazer

algo para solucionar os problemas
que o afligem. Não é á toa que ainda
não conseguiuo que desejava. Talvez
você deva abandonar a trilha em que
anda 11 optar por outra.
SAGITÁRIO 22/11 a 2t/t2 -Aos

poccos. o peso que perturba sua

alma vai ficando cada vez mais leve.
Issoacontece tantoporobrado tempo,
como também por você comunicar
os segredos que o mantinham preso
a tais ou quais pessoas.
CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/1 - A

conquista material depende também
de saber rodear-se das pessoas certas.
Talvez tenha de romper alguns
vínculos que cm outro tempojá foram
muito úteis. O tcmpo passa e tudo

muda. as pessoas também.

AQlJ'\RIO 21/1 a 19/2 - São as

suasdecisões quedeterminamo rumo

dos acontecimentos. Não deixe nada
nas mãos de outrem, porque sua

intuição está aguçada e você pode
saber o que aindaestá oculto para
outras pessoas.
PEIXI<:S 20/2 a 20/3 - Tudo fica
feito sem nada fazer. Parece mágica.
mas você é pisciano e a vida tem 111)1
sabor misterioso. A ansiedade que o

acompanhava desaparece à medida

que o tempo passa e você fica no

lugar certo. na hora certa,

Blocos investiram alto pelo título

"EmCimadaHora"
, .

'

é campeão/94 e "Pé

Quente" fica em 2°
Jaraguá do Sul - Nada de

Carnaval de rua este ano aqui
em Jaraguá este ano. Estava

praticamente certo que o desfile
.aconteceria no sábado à noite,
onde quatro blocos se inscreve
ram para disputar o título/94.
Um dos blocos foi prejudicado
pelos organizadores do evento,
sendo que foram até a rua

Remoído Rau, local do desfile, e
foram avisados que mesmo com

chuva teriam condições de des
filar. Mas na verdade nadadisso
aconteceu, esperaram lá até o

horário previsto e nada de des

file, que naquela altura estava

acontecendo no Agropecuário.
Os dois blocos "Em Cima da

Hora" e "PéQuente", que parti-

cipgram do desfile, não demons
traram o mesmo entusiasmo

que nos anos anteriores, tendo
em vista que o evento foi um
dos piores dos últimos anos,
sendo que a grande culpa foi
dos organizadores da festa.

Quem saiu prejudicado nisto

tudo, foram os próprios blocos,
onde alguns investiram muito
dinheiro em fantasias e o públi
co que sempre Iotou a Reinoldo

para prestigiar '0 Carnaval de
rua. Desta vez foi o contrário,
aproximadamente 400 pessoas

puderam observar o desfile sem

nenhuma acomodação.
Espera-se para os próximos

anos, um desfile mais organiza
do.

Méritos tambémpara o "PéQuente" lIueficou em segundo
CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 19 de fevereiro de 19?4
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Anderson: o invasor
Ana Paula da Silva, 'I",! é vendedora de bijouterias e

morana ruaRichardPiske, 239, queixou-se ao comissá
rio de plantão da DPC, .que Anderson Roberto Bruch,
invadiu sua residência sem qualquermotivo-justificável,
Pois é, Anderson. Você' não se jttstificou com a Ana

Paula, mas, com apolícia, é diferente. Você vai ter que
se explicar muito bem e apresentar uma motivação
justificávelpara o seu ato impensado. Cuidado, guri!

Deram um "pau" no Paoletto
Para o Elias Paoletto, rua José Menegoui, 157, a

coisa nãofoi de brincadeira, não!
OElias transitavamui calmamente com oseu earango,

mas, eis que senão quando, 11m automóvel Santana, de

placas AJW-llll, deu-lhe uma "fechada" e, parando,
dele desceram 3 elementos, um deles de revólver em

punho. Sem mais nem menos, 'os outros dois agrediram
o Elias com socos epontapés. Embarcaram no carro e

tomaram o rumo de Guaramirtm em disparada.
Parece que não há explicaç_ãopara a ocorrência. O

EliasPaoletto ao que se consta, não conhece os elemen

tos que o agrediram. Mas, algum motivo deve haver.

Parece que o declarante está escondendo ojogo. Sei lá!
É comojá dissemos, repetimos e continuamos dizen

do: Emmatéria depaz e tranquilidade. Jaraguájá era.

Agora, todoo cuidado épouco. São ocorrênciasatrásde
ocorrências. Roubos, arrombamentos. assaltos, agres
sões, invasões e outros quesitos nada recomendáveis e

bastante frequentes que'estão deixando a população
apreensiva, lima vez que não está�dbituada a eles.

Roubos e mais roubos
As "visitas" de personas non gratasà residências de

JaraguádoSul, na caladadanoite, continuam emmoda.

Os'malandrinhos normalmenteprocuramjóias, dinhei
ro, artigos eletrônicos, mas, nafalta de alguns destes,
levam tudoaquilo quepode teralgum valorou utilidade,
desde que sejapossível carregá-los.

. Da casa de Dona Hilda Rubini Piéske, rua Berta

Weege, 484, levaram "apenas'tdotstelevisoresdamarca
PhilIips.
Da residência do Geison Carlos do Nascimento, nú

mero 79 da ruaCarlosHaffermann, a "limpeza'ífoi bem
maior: ./ toca-fitas, 2 walk-man, 1 ferro de passar, 1

máquinafotográfica, 150 passes de ônibus,'1 bolsa de

couro, 2 relógios de pulso, 2 cobertores, 1 ventilador e

algumasjóias.
Namoradia do Luciano Correia Elias, ma Roberto

Ziemann, li61, fizeram muito pior. Dois elementos

invadiram a casa, sendo que um deles. portava um

revólver calibre 38, Renderam todas aspessoas e come

çaram a "faxina": I TVa cores, l vídeo-cassete, l som
3 xI, U111 relogto de pulso, 2 anéis de ouro, I ferro de.

passar roupas. Epara completar, ainda levaram tudo

num Voyage de cor vermelha.
OLuciano deu detalhes sobre osdois: um de estadura

baixa, corbranca, cabelos curtos castanhos, encorpado.
O outro, de estaturamédia, cabelospretos e compridos,
magro e de cor morena.

OshomensdaLei andamatrásdos dois eparecejá ter

pistas.
10

Matrículas

Estudantes universitários tem

dias 21 e 22 paramatricular-se
Florianépolís - o caiendário . de fevereiro é o último dia em que outros cursos, formados que

escolar para os cursos de os formandos 94/1 têm para desejam retornar e aqueles que
graduação da Universidade Fed- requerer colação junto ao pretendem mudar de curso,
eral de Santa Catarina já está Departamento de Administração especialmente alunos que
pronto. Segundo o documento, os Escolar (DAE). Os interessados ingressaram na UFSC através de
calouros aprovados no último em trancar matrículas devem transferência externa ou retorno
concursovestibular, para ingresso solicitar ao DAE, até o dia 14 de de graduados, podem encaminhar
emmarçoeagosto, tiveram até os abril. Osestudantesqueestãocom seus pedidos ao DAE, de 12 a 20.
dias 17 e 18 deste mês para prazos para terminar a faculdade - Dia 9 de julho. encerramento do
realizarem as matrículas, que para se esgotar e ainda não primeiro semestre de 94 e de II a

devem ser feitas nas concluiram curso podem soltcitar 16,recuperação:21e22renovação
coordenadorias dos seus cursos. prorrogação desse prazo, até o dia de matrícula nas coordenadorias
Também os veteranos se 19 de abril. De 19 a 22, quem de curso. No dia 22 é o último dia
matriculam nos dias 21 e 22. O quiser mudar de curso pode para quem desejar trancamento
início das aulas do primeiro solicitaraoDAE. Nos dias 11 e 12 antecipado da matricula para o

semestre é no. dia lOde março. demaio, asaulas serão suspensas, segundo semestre.

Com encerramento previsto para paraqueosprofessoresparticipem As aulas do segundo semestre
o dia 9 dejulho. Nos dias 2 e 3 de do Curso de Formação se iniciam no dia 10 de agosto, e
março os estudantes podem Pedagógica,destinadoàformação até o dia 5, pode ser solicitado

requererinscriçãoemdisciplinas, continuada de docentes. ajuste de matricula, incluindo ou'

na qualidade de "ouvinte".
.

Alunosdeoutrasuniversidades excluindo disciplinas da carga
Já de 1 a 7 é período para o interessados em solicitar horária.Para24e25estámarcado

ajuste de matrícula, nas transferências para UFSC, os que o IV.Seminário Catarinense de
coordenadorias dos cursos. E 29 querem retornar deabandonopara Iniciação Científica.

.

.
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Massarandúba - No trajeto de
Massaranduba a Luis Alves, tra

fegando-sepelo acesso norte, pas
sa-se obrigatoriamente por um

vilarejo cuja história é ruais anti

ga atémesmo queMassaranduba,
a quem pertence. O 10 Braço do
Norte é uma comunidade cente

nária. colonizada em fins do sécu
lo 19 por imigrantes italianos.

A Vila de 10 Braço do Norte

pertenceu a ltajaí nos seus

primórdios. depoisaGuaramirim
e atualmente a Massaranduba. É
habitada por cerca de 200 famíli

as. quase todas deorigem italiana,
perfazendo mais ou menos 1.000

habitantes, Dali, muita gente saiu
para centrosmaiores e com inteli

gência, coragem e disposição, se
realizou. São alguns os empresá
riosbem sucedidosemBlumenau,
Joinville, Jaraguá e outras cida

des, que nasceram e cresceram em

10 Braço do Norte. Os que ali

permaneceram, dedicam-se à

agricultura e pecuária ou dedi
cam-se à outras atividades.

. 10 Braço do Norte possui vári
. as indústrias: duas fábricas de

esquadrias, uma demóveis, algu
mas serrarias, boa produção.de

�Caso '(!)�;:Pt!flí'êí(;V: :Vi�::gJja bistória-émqis"antiga dö_.que MassarnndJba

1° Braço do Norte é
habitado por 200 famllias

-

Igreja marca época em Braço ao Norte

fumo, de banana e ótima produ
ção de frangos, com mais de trin
taprodutores integradosdaCoval
de Jaraguá do Sul.

A grande maioria da popula
ção de 10 Braço do Norte é cató
lica, frequentando com assidui
dade a sua bonita Igreja de Santo
Antonio. Embora a comunidade'

estejaem terrasdeMassaranduba,
a igreja é administrada pela Paró
quia de Luis Alves c pertence à
Diocese de Florianópolis. A co

munidade católica ali é dirigida

por uma diretoria. cujos mem

bros são eleitos pela própria co

munidade para o período de um

ano: A atual vem alcançando um
bomdesempenho, a exemplo das
anteriores, pela sua dedicação e

boa vontade �m prol dos anseios
da comunidade. A festa de Santo
Antonio é tradicional e reúne
muita gente, inclusive os filhos _

da localidade que residem fora e

que, por scntimcnto bairrista,
gostamdevoltar temporariamen
te às suas origens.
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Jorge Amado: Retrato incompletp
Itazil Benício dos Santos

Depois de O Baiano Jorge
Amado,dePaulo Tavares,Gm
versando com Jorge Amado;
de Alice Raillard, e Conheça
JorgeAmado,deLygiaMarina
Moraes (além, é claro, da maio
ria dos volumes autobiográfi
cos de Zélia Gattai), a Editora
Record publica mais um livro

sobre a vida e a obra do mais

popular escritor brasileiro:
JORGE AMADO: RETRA
TO INCOMPLETO. Seuautor
é um médico radiologista que
encontrou na biografia "o re

curso congruente para a Iiber- .

tação e expansão de sua voca

ção de escritor".

Itazil Benício dos Santos é,
acima de tudo, um leitor de Jor

ge Amado. Identifica-se a tal

ponto com este autor que con

vidou para fazer a capa de seu

livro um dos capistas favoritos
dc Amado, Floriano Teixeira.

Ele não desconhece a unidade
da vida c da obra do-escritor,
manifestada claramente pelo
próprio Jorge. O resultado é

que, ao compor a história dc
seu biografado, Itazil Benício
dos Santos destacou que a vida
de Jorge "andou, sempre e inti

mamente, à -volta" dos livros
que escreveu.

O "retrado incompleto"
composto por Itazil não está

longo da completude. Começa
com a infância "grapiúna" de

Jorge até os dias de hoje, pas
sando pela descoberta da vo-

cação literária, a participação
no movimento modemista, sua
identificação com o homem do

povo, a admiração pela cultura
afro-brasileira, a mudança im

posta pelo sucesso de

Gabriela, seu pensamento so

bre academias e prêmios e. o

receio de ser esquecido por 20
anos após sua morte.

ltazi'l Benício dos Santos é

professor de medicina na Uni
versidade Federal da Bahia e

da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro. É membro da
Academia de Letras da Bahia e .

da Academia de Medicina da
Bahia.AlémdeJORGE AMA
DO: RETRATOINCOMPLE
TO, escreveu Vida e Obra de
Manuel de Abreu (criador da

abreugrafia), Vultos e Fatos da
Medicina Brasileira e Obra de

Pirajä tia Silva (descobridor
do Schistosoma rnansoni).

@
Cooperativa Mista

Agrícola Juriti Ltda.
Arroz Parbollizado

"PR/._MO" e "JURITI"
U��1���il;���tt;�i�1�����i���;���;��m;���;t�;�;UUt�ttmm�t�t�tJI�lftlifi;�i�l�;l��;�j�i���!l;��ll;ll��i�i�;;;;���;;;�;�;�;;�l��;����;;fU�U;;U�f�;;;l;l;ftm;ltl��

Rua 11 deNovembro, 665
Fone(0473)79-1130-Telex(0474)223-.JURI

.

MASSARANDUaA-SC

compareceram
Guaramirfm - Noúltimodia 11

de fevereirop.p., foram inauguradas
5 novas salas de aula. bem como a

reforma geral da Escola Básica
"AlfredoZimmermann", da cidade
de Guaramírim.

Ao ato compareceram diversas
autoridades, destacando-se o

secretário da Educação, Cultura e

Desporto - deputadoPauloBauer, a
agente regional deEducação - prof'
Isaura da LUz Silveira, o deputado
estadualUdoWagner, oprefeíto de
Guaramirim - Victor Kleine, além
deoutrasautoridadesdoestadoe do

município,
funcionários,
comunidade
estabelecimento.

A agente regional de Educação
prof' - Isaura Silveira, adiretora da
escola prof' Lucila Micheluzzi,
alunos e APP. agradeceram ao'

secretário Paulo Bauer OS

.

'melhoramentos ali exeeutados, que
proporcionarãocondições para que
a ação educativa seja melhor
executada. A diretora quando do
usoda palavra, disse ainda que, por
·tudo o que vem fazendo pela
educação catarinense, o secretário
está marcando história. pois em

todo o estado. muitas são as obras
executadas ou em execução. O

prefeito Victor Kleine também

agradeceu os melhoramentos e

ampliação do referido
estabelecimento .. O deputaso Udo

Wagner - representante da região
na Assembléia Legislativa,
enumerou este e muitos outros

trabalhos executados na região e

por todo o Estado, acrescentando
que o secretário Paulo Bauer faz
um grande trabalho a frente da
Pasta. Solicitou na oportunidade,
reformas também nos colégios'
"Prefeito Lauro Zimmermann" e

SãoPedro também domunicípio de
Guaramirim.

Usando da palavra o deputado
Paulo Bauer respondeu as

reivindicações do deputado Udo

professores,
alunos e a

escolar do

a

Wagner, dizendo que estas obras
também serão realizadas, pois são

reivindicações antigas e de muito
interesse não só dele como

secretário,mas tambémdoprefeito
Victor Kleine, seu amigo particu
lar, e da agente regional da 198 Sere
- prof' Isaura.

Disse ainda o secretário da

Educação. de que dentro de mais

alguns dias, serão distribuídos um
bilhão e cem milhões de cruzeiros
reais. para aquisição de merenda

escolar, pelas 1.100escolasbásicas
e colégios do Estado.
,

Falando das realizações de sua

Pasta. o secretário Paulo Bauer

argumentou de que realmente
muitas foram as obras executadas e
ainda em execução por todo o

Estado. Afirmou de que: se forem

inauguradas 10 escolas pordia útil,
até 2 de abril/94. quando da sua

desincompatibi lização da
Secretaria. ainda não são suficientes

para inaugurá-Ias. tal é o grande
número de escolas construídas.
ampliadase/ou reformadas, em todo
o território catarincnsc e conclui

. Prefeao- Victor
Kleine também
esteve na inaugu
ração

dizendo que no início de sua

gestão, haviaumgrande desânimo,
mesmo porque ele nãe era profes-

.

sor,massimpolítico,daí,as grändes
dificuldades que iria encontrar.

Hoje no entanto, todos estãovendo
o grande trabalho que está sendo
realizado em favor da educação
catarinense, e finalizou: "não
fizemos tudo, mas começamos a

realizar um grande trabalho pela .

educação. Trabalho este voltado

para a comunidade, para o aluno.
Eumesinto realizado.Unidos,pais,
professores, alunose classepolítica.
haveremos de se realizar ainda
muito mais". arrematou.

No final da solenidade, o

secretário Paulo Bauer e a agente
regional - prof' Isaura Silveira,
foram homenageados pela direção
da escola.

Aproveitando ainda a

oportunidade.' o deputado Paulo
Bauer fez entrega de cheques as

sociedades de Guararnirim. A
Sociedade Catarinense. Comercial
e Ouro Verde. receberam cada
uma. CR$ l50.000.00ea Sociedade
Diana recebeu CR$ 300.00n.oo

Ninguém faz mais por Você.
.

Materiais de Construção e Utilidades
com os melhores �reços Você encontra no

CONSTRUINDO COM VOCÊ
It

.

VOCÊ ·PODE ANDAR POR AÍ,
PESQUISANDO.
OU PODE IR DIRETO NO
ZONTA.
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Alleli.mro (e",;"illo
• América Marilda Inácio: 200 -400 -400 c/b - 4xl00 -4x400 m

• Beatriz Eliane Horst: -100 - 200 - 400 m

• CarmemN. Packer: 800 m
• Cintia Jair Matedi: salto em altura -100 c/b
·ClariceKulUldeSouza: Heptatlo-lOOc/b-saltocmaltura-4xI00m
*CornéliaHolzingerCaglioni: 100 c/b - 400 c/b - 400 - 4x I 00 - 4x400m
* Deize C. Hasse: 200 - 40Ö - 800 - salto em distância
* Fabricia Vailatti: 10 kmrnarcha atlética
* Juçara Pereira de Souza Ghellere: 100 - 200 � 4x I 00m
* LucianaHeck: lançamento de peso -Iançamento de dardo
*MargaretheAndreghetom: saltoem distância - salto triplo -I 00 - 200
-400m
• Mariaue Klug: 400 - 4x400 - 10 kmmarcha atlética
* Martiane do CamIO: 100 - 200 - 400 - 400 c/b - 100 cIb - 4xl 00 m
*MarinalvaRitadosCampos: arremesso de peso -Iançamentode disco
* Milene Isabel Kannewburg: 100 c/b - 400 cIb - salto em distância -

4xlOOm
* Neide Fauro: 100 - 200 m
• Roberta Silva: salto em distância - saltp triplo - 100 c/bm
• Rosângela dos Santos - 1.500 - 5.000 - 10.000 m
* Rosilei Diogo João: 100 - 200 - 400 - 4xlO0 - 4x400 m
* Rosinete João: 400 - 800 -4x100 - 4x400 m
* Saski Jeutke: 10 kmmarcha atlética
* Vera Cristina Decker: salto em altura - salto em distância
AlletismoMilSCIIlillo
* Charles A. Heiden: salto em altura - 4x I 00m
* Cristiano Fernando Cabral: 100 - 200 - 4xl00 - 4x400
• Dieze de Andrade: 200 - 400 - 4x I 00 - 4x400 -

* Cesar Roberto Ziemann; 100 -200 -4xlOO -4x400
* EduardoWtkowsky: arremesso de peso - lançamento demartelo
* Jorge Luiz da Silva Souza: salto triplo
* Marcelo Iuchat: salto em altura

. *Olavo JoséReali: lançamento demartelo
*WaldirGiese: salto com vara
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RÁPIDO E EFIciENTE
Inglês - Espanttol-Italiano - Alemão - Francês

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

Brasil e Exterior.
Rua Epitácio Pessoa, 820

Fone 72-3407

::".Construção do pÓJiesportivo. facilitará treinamentos

Atletismo jaraguaense
inicia suas atividades

Jorge Luis, acharam injustaa atitu
de dos diretores do Baependi.
"Além de estarem prejudicando os

atletas, estão também dificultando
o trabalho de toda a equipe, que
pretende conquistar provas im

portantes, dando um respaldo a

mais para Jaraguá do Sul".

casa', onde todos teriam pessibi
lidades de treinarem juntos no

Baepcndí", finalizou.

Jaragua do Sul- A equipe de
atletismo jaraguaense, que foi pre
judicada a pouco tempo pelo
clube Atlético Baependí por não
poder treinar nas dependências do
mesmo, está começando a se pre
parar para o início das atividades

esportivas de 1994. Contando com
.

32 atletas, sendo que 50% não são
de Jaraguá, â equipe pretende fa
zer uma disputa bastante acirrada
nos Jogos Abertos de Santa
Catarina, com os municípios de
Blumenau e Joinville namodalida
de.

O técnico da equipe, José

Augusto Caglioni, e seu auxiliar,

Pista
Um grandc empreendimento

está sendo construído para o es

porte de Jaraguá do Sul. 0-

poliesportivo, que será destinado

especialmente para o atletismo. A

prefeitura começou as obras no

mês de janeiro e dc acordo-com

Caglioni, em 60 dias será inaugura
do. As pistas terão dimensões ofi
ciais, podendo abrigar competi
ções a nível nacional e.intemacio
naI.

Caglioni acrescenta que, "hoje
os atletas vão treinar nas localida-

.

des de Timbó, Joinville e

Araranguá, pois quatro atletas que
estão na equipe jaraguaense mo

ram naquela cidade, mas poderia
mos ter tranqüilamente uma equi
pe formada somente por 'prata da

.

•

I
I

ARQUIBANCADA

Agosto
O(; e.07 -CampeonatoSulAmericanodemarchaatlética
20e21-CampeonatoEstadualdemenores
Setenmro
16 a 18 - TroféuBmsil de atletismo
22 a 30 -JoguinhosAbertosde SantaCatarina
.�� .

07 a09 - TroféuÄntônioNakachiadultodeatletismo

Abril
.

02e03 -CampeonatoEstadualjuvenil
09 e 10 - CampeonatoEstadualWittigFreitag
MaJo
06 a08 -CampeonatosBrasileirodejuvenis
19a22-CampeQnatoSulAmericanodejuvenis
Julho
15 a 17 - TroféuGovernador deatletismo

JogosAbertosdeSantaCatarina

I·

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




