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Paralelo

Ccmpra(26/02). CR$615,00
Venda (26102) CR$625,00

. Fonte: HF Assessoria

Comercial

Compra(26,()2) CR$627,65

Venda(26/02) CRS.627,70
TR

24A)1 a24,()2 48,4184%
27/01 a27102 44,6094%

Poupança
Índicep/26102 ..48,5491%

Salário mfnimo

Julho Cr$ 4.639.800,00

Agosto CR$5.534,00

Setembro CR$ 9.606,00

Outubro. CR$12.024,00

Novembro : CR$15.021,OO

Dezembro CR$18.159,00

Janeiro/94 CR$32.882,ÖO

Fevereiro/94 CR$42.829,00
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Vendaval causa prejuízo __�os ..bananicultorea;

Agressão a natureza
.' .

, �
acontece sem controle
na mata Atlântica

Produtor Werner Fischer teveperda de 20milpés de banana

Um vendaval que ocorreu deunovemil frangos, compre
dia 18na localidadedeGaribaldi, juízo em torno deUS$ 21mil.

que está sendo publicada na Veja na página 10, um

página 5. causou um grande flagra que a reportagem do

prejuízo para os agricultores, CP, através de uma denúncia,
queperderam plantações intei- subiu o rio Pedra deAmolar, e
ras de banana. WernerFischer pôde constatar uma devasta

teve um prejuízo calculado em' ção da mata Atlântica. O pro

US$ 200mil com os 20mil pés prietário das terras vem destru

de banana que. foram indo a mata neste local para

destruidos.Outro produtor le- implantar umapecuária, além

�do foi Egon Cesser, que per- de retirarmadeiras nativas.

Área desmatada e madeira nativa empilhada 1a estrada

Secretaria realiza

reformasnas .

estradas emMSS

-
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1111
A secretaria de Administra

ção, Transporte e Obras de

Massaranduba, vem realizan
do melhorias nas estradas do

município, parafacilitarotrans-:
porte de .arroz, Página 10.

.

i .

FONE (04173) 78-3200
.

.

!

,

FAX (04�3) 78-0304 -,
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Barão de Itapocu

- Em 1922, o administrador do D0-
mínio Dona Francisca, dr. Cezar
Pereira de Souza, nessa qualidade e

no de prestigioso membro do
diretóriodoPartidoRepublicano,de

. Joinville, visitava o povoado de

Jaraguá, levadoporquestõesda pró
pria administração do "Domaine"
como era conhecido em rodas das
famílias de origem francesa, posto
queo próprioConde d' Eu pertencia

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 72 anos '<,

à realeza da França, como pela fato
de sua militância política e Jaraguá
sempre reagia e era um forte reduto
eleitoral que ninguém dispensava
para quellt quisesse fazer carreira

política. Como sempre, o dr. Cezar
Pereira de Souza era bem recebido

pelo que já fizera anteriormente em

prol do desenvolvimento desta re

gião que tinha tudo para dar certo.

Há 70anos

-Em I924,ogovemadotdr.Hercílio
Pedro da Luz, que estava enfermo,
apresentavamelhorias, tratado pelo
seumédico, dr. Oötzmann,já tendo
recebido por duas vezes sangue do
seu filho, Antonio.
- O Salão Lorenzen, agora sob nova
direção,anunciavaaosseushabitués
um grande baile público, que se

. realizaria no dia 21/04/1924.
- O médico dr. Langhoff mudava
se para a casa do sr. Alois Stueber,
juntodoCinema Jaraguá, atual pré-

dio do Banco do Bradesco, na rua

ainda conhecida porAbd0!1 Baptista
e que passou posteriormente para
Mal. Floriano Peixoto. Lá omédico
at�ndia consultas diárias áté às 12
horas.

.

- JacobRau,em nota alemã, oferecia
grande sortimento de sementes de

hortaliças, flores, cebolas,etc., o que
melhorava sensivelmenteo processo
de produção, aliás sua,.,arca regis-

-:

trada na lavoura lobd_,:;)
.

,

Há57anos

- Em 1937, o dr. Fausto Brasil,
médico, diretor do Hospital
"Frauenhilfe" deHansa, anunciava
'atender consultas em Jaraguá, às

terças, quintas e sábados, com con

sultório' e residência à Rua Abdon

Baptista (atual Mal. Deodoro), em
frente ao sr. Carlos Hass (Gruta do
Leão) e perto do sr. João MUller.
Comoera fácil encontraras pessoas,
naqueles bons tempos.
- A Sociedade Atiradores

Jaraguá, elegia nova diretoria, por
renúncia do sr. H. Purnhagen, que
se transferia para Rio do Sul. A
escolha recaiu nos seguintes: preso
Artul' Müllei'; vice Wilhelm

�

Gumz; secr. Conrado ·PtJielke e

Gelmano Ehmke F" e tes. Paulo
Neitzel e Bruno Maltnke.

" Perante o dr. Arno Pedro Hoeschl,
Juiz de Direito da Comarca de

Jaraguá, este deferia petição deLuiz
Feiler, res. na povoação de Hansa,
comerciante do 2° distrito doMun.

Jaraguá, da intimação de protesto
judicial formuladoporA1ftedoFeiler,
também comerciante e estab. ein
Hansa, alegando não lhe serdevedor

. dos 8 contos de réis que reclamava.
no referidoprotesto, responsabilizan
do-o por abalo de crédito que viesse
a sofrer, lavrando o termo de contra
protesto.

Há Iü anos

- Em 1984, por ocasião da visita do .

governadorEsperidiãoAminRelou
FO aoFórum daComarcade Jaraguá
do.Sul, em 10/02/84, foi-lhe entre
gue petição firmada por diversos

órgãos e pessoas representativas das
comunidades de Jaraguá do Sul e

Corupá, no sentido de apoio à pre
tensão da elevação para a 4'

entrância, visto que no curso acon

teciam as comemorações do

cinqüentenário, tanto doMunicípio

quanto da Comarca, e que quase
todas as Comarcas cinqüentenárias
já eram de 4' entrância. Na visita ao

prédio do Fórum, foi recepcionado
pelos Juizes deDireito, tendo à frente
o dr. Carlos Alberto da Rocha, Pro
motores de Justiça, advogados mili
tantes na Comarca � autoridades di-·
versas.Mesmo com todooempenho
dacomunidadeaelevação só aconte- .

ceu no apagar do ano de 1993.

Alta Tecnologia
em matérias-primas
para alimentos

2

Fone: (0473) 71-2277 - Jaraguá do Sul - sc
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Notas '·_- _

Doismeninos-de f 6 anos
armados de revólver assas
sinaram um taxista na ci
dadepaulistadeGuarulhos
para roubar-lhe apenas
CR$ 60,00, imaginem' o
"valor" de uma vida. Mas
não vão para aprisão devi
do a idade menor e no en

tanto, para yotarem e diri

giremautomóveis, são co1).
siderados de maioridade.
Mais um "paradoxo" deste
nosso Brasil.

.

•••••••••••

EmMaravilha, neste es
tado, uma senhora casada
convivendo com omarido
e filhos menores teve sua

casa invadida por urn "cu
randeiro" que dizendo ter

ela "o demônio no corpo",
passou a dirigir todos os

intetessses da família im

pondo àmulher o cativei-

Menos impostopara taxista.
O presidente Itamar Franco

sancionou projeto de autoria do

deputadoFranciscoDornelles, que se
transformou na Lei &.843 de 10 de

janeiro de 1994, isentando do IPI os
carros comprados por taxistas e

deficientes fisicos. O deputadoFran
ciscoDornellesmanteveencontro com
as liderançasdascooperativasdetáxis
e entidades que representam os

deficientes fisicos, no sentido de ser

feita uma ação junto a indústria
automobilística para que sejam
encontradas condições que facilitem
a venda de automóveis aos taxistas e

deficientes. Analisando a isenção do
IPI no contexto do Plano doMinistro
Fernando Henrique, Dornelles
afirmou que a isenção mencionada
não implica perda de receita para o

governoFederal,mesmoporque, sem
a isenção, os taxistas não têm

'violência
José Castilhopinto

/

ro, o espancamento e a dura quase dois anos, ehe

exigência de sexo, tudo ga meio tarde mas ainda
com a permissão do mari- emtempodesalvardades-
do. Pode?..

. truição total o que resta da
• • • • • • • • • • • Iugoslávia do falecido

Em Guaratuba-PR, um marechal Tito. Mãos à

"pai de santo", sempre obra, pois, OTAN-ONU,
eles ... , e mais outros ele- mas fazendo o possível
mentos ligados à uma "sei- .

para evitar mais mortan

ta demagianegra" seqües- dade .

traram o menino Evandro • • • • • • • • • • •

Caetano, de 7 anos, que Para capturar, medicar
colocado sobre urna mesa e transportar um animal
foi sendo sacrificado aos selvagem perigoso, dispa-:
poucos pois teve um dedo ra-se com armade pressão
do pé e as mãos amputa- umasetacontendo anesté
dos, um vaso do pescoço sico que insensibiliza o
furadoe o sangue jorran- animal por um certo tem
dobebidopelosmonstros. po. EmCuritiba, paracap-

• • • • • • • • • • • turar um tigre siberiano
A resolúção da OTAN- fugitivodeumcirco, usou

ONU de intervir militar- se arma de fogo de grosso
mente para acabar com o calibre insensibilizando
conflito entre' sérvios, pára sempre o tigredeurna
croatas e bósnios que já raça já 'em extinção.

Condições de comprar automóveis

cujos preços são osmais elevados do
mercado.

Dornelles está agam mobilizando
a bancada do PPR na Assembléia
Legislativa para que o governador
Leonel Brizola siga o exemplo do

governo Federal e conceda também

isençãodoICMpata carroscomprados
por taxistas e deficientes físicos.

A corrupção
institucionalizada

O relatório final da CPI do

Orçamento é bastante incisivo em

sua mais importante recomendação:
é indispensável destruir as estruturas
que suportam todos os processos de

corrupção. Devido a tais "estruturas"
foi possível constituir um "poder não
institucional", com suportes no
executivoeno legislativo. Oesquema
desse poder não institucional chega
ao Judiciário, semdúvida, garantindo

a ousadia e a agilidade dos corruptos,
Que dizer do conluio com as

empreiteiras, responsáveis por
alterações no Orçamentoemproveito
próprio?Trata-se semdúvida de uma
sofisticada e ampla rede, destinada a
desviar recursos dos depauperados
cofres da União. O esquema das

empreiteiras, o esquema das

subvenções, oesquemadasentidades
fantasmas, o esquema das fraudes no
INSS enosFundosdePensão e tantos
outrosesquemas funcionaramdurante
anos. Sempre com a concordância
final dos executivos estaduais e

federal' a quem cabe a liberação de
recursos. Cabe aos responsáveis pela
nova Constituição criar todos os

obstáculos possíveis a essa poderosa
máfia da corrupção. Mas cabe
também ao Executivo, aoMinistério
Público e à Polícia Federal seguir as
pegadas e alcançar devidamente os

responsáveis por esses crimes.

CORREIO
� c:> F».C:>"c::>
Fundado em 1 O de maio de 1919

EugênioVictorSchrriöckel _
FranciscoAives
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Prefeitura de Rio do Sul
Inicia-se t�nto com a semana, a segunda parte do plano

econômico do ministro Fernando Henrique. Dividido em dois
-

'

momentos, o processo de lançamento da URV como índice, e o d
e

t eh
e

tet
e

I l::::';:;t;�;:t;;:�;�:;�:fo;��:::�;��ad:e�::::;:::: IS ri UIU ma ena esco ar
I- sociedade e, principalmente, os agentes econômicos tenham

I absoluta credibilidade, nonovo indexador. Somente sepassara ter
uso corrente eunânime é que aURVteráasustentaçãopara tornar
semoedaforte, aícom nome de real. Ocorre que algunsobstáculos
estão ainda causando certo temor no mercado com

- relação a

implantaçãa'da URV. Fazparte desua concepçãoque onovo fndice
espelhariasomente a inflaçãopresene desconsiderandoapassada,
[atorfundamental segundo os técnicos do governo para que ela se
auto-realimente. Oproblema reside nofato de que em reunião com

os técnicosdos institutosdepesquisa.foi colocadaa impossibilidade
de apurara inflação diária. O argumento é que, tecnicamente, não
há como coletarpreçosde todos osprodutos e serviços e apurá-los
em um dia. Não resultará outra solução se não a de trabalhar com
estimativa de inflação futura. É muito importante que toda a

sociedade realmente acredite que a URV esteja espelhando a

inflação comfidelidade. Obviamente, a confirmar-se,por exemplo,
38% em fevereiro a URV deverá ter variação em março em tonro

-

de 35%. Qualqueroutra estratégia que não seja de quedagradual
levará o plano aofracosso. Sabemos que as tentativas.antériores
em que a inflaçãodespencou a quase zero, voltou logo depois, com
muitomaisforça, quandonão acompanhavapelo desabastecimento
em alguns setores.:
Émuito tênue,portanto, alinhaque sustentaoplano dogoverno.

Em caso de não dar certo, todo esse esforço como o aumento de

impostos e uma cruelconversão desaláriospelamédiaseráem vão.

E aí, como falamos anteriormente, virá um novo plano com mais
arrocho e recessão e apromessa eterna de acabar com a inflação.

Eduardo Carvalho

Rio do Sul- "Desde o início da
- administração Clovis Gaertner e

Bruno Medeiros, estamos procu
rando atender da melhor maneira

possível as escolas municipais".
A afirmação é do secretário de

Educação Nilo Marcos Andrade.

Segundo Andrade neste início de
94 está sendodistnbuído material.
didático nas escolas e nos jardins
de infância cerca de CR$ 10 mi-
lhões de cruzeiros reais, material
como lápis, borracha, caderno.
Outro projeto que foi iniciado é o
de equipar t9clas as escolas e

todos os jardins de infância com

fogões indústriais, visando com

isso economia-de gás e trabalho na _

preparação de merenda. Também
serão equipadas todas as escolas

.

com vídeo e televisão. Segundo
-

Nilo a segunda escola já vai ser

equipada e até-o final do ano todas
as eS901as da redemunicipal terão
sibilidade de comprar e estocar a.

mercadoria porque hav�a o perigo j
de estragar, nós aplicamos este

dinheiro com a autorização do go
verno federal, e agora está sendo

gasto cerca de CR$ 7 milhões de
cruzeiros para a distribuição nas

escolas municipais e

municipalizadas. E neste projeto
foi incluído a APAE em função da

dificuldade que a mesma tem para
a suamanutenção e por isso mere
ce todo o apoio do governo muni

cipal. A frota da secretaria de Edu

cação foitotalmente revisada sen

do gasto cerca de 2 milhões de
cruieiros reais dando com isso

condições de poder atender ROS

sas necessidades.
OprefeitoClovisGaertner assi

nou decrete n° 043 /94 declarando

ponto facultativo em Rio do Sul

Anotações
Prefeito Clóvis Gaertner

Distribuição de material
A prefeitura municipal de Luis Alves, através da secretaria

municipal de Educação iniciou o ano letivo com a distrtbuição de
material escolar e dtdàtico, e a realização de transporte escolar.

Tendo como objetivo, assegurar apermanência dos educandos
nas escolas, incentivando a educação no município.

A distribuiçãa de material escolar, está sendo intensificado
para o ensino de 1 a

a 5aséries.

Quanto ao transporte escolar, está sendo realizado gratuita
mente, como nos anos anteriores, buscando atender namedida do

possivel, todos os estudantes.
.

'1

II Mountain Rock Festival - Morro Azul
Timbó -A organização do IIMountainRockFestival doMorro

Azul em Timbá, para os dias 8, 9 e lOde abrilpróximo está a todo

dias 14/15 e16 até às 13,30.
seus equipamentos de vídeo e TV,
modernizando muito com isso o

ensino sendo um auxiliar impor
tante para os professores. A distri

buiçãodematerialdidático vai atin
gir 30 escolas e cerca de 2 mil

alunos, que são as 18 escolas do

município mais as 12 escolas que
forammunicipalizadas.

rede municipal e vai atingir cerca
de 1.100 alunos.

Segundo Nilo Andrade, mais
uma meta e compromisso de cam
panha de Clovis e BIUDO está sen

do cumprida. Nb final do ano pas
sadofoi firmado um convênio com
a Fundação de Amparo ao Estu- .

dante (FAE) visando o pagamento
e fornecimento da merenda esco

lar. Tão logo foi assinado o convê
nio o dinheiro foi repassado, em
novembro, e como não havia pos-

A distribuição de TV e vídeo
será a princípio nas 18 escolas da

Secretaria de AdministraÇão
vapor.

.

-

.

Ademir Sprung substitui vice-prefeito
�":',*W,ià_!!í�ff'� de=:=����=esn: �.:.�::��:::::::t!I:� !':'.:a��rt�U:un::�rte,:

Obras, da prefeitura de iniciados por Mário, seguindo o ponte, inteiramente de concreto,
Massaranduba, encontra-se des- cronograma de serviços cuja fina- com vão de 7 metros e pista ge
de o dia }O de fevereiro sob a lidade éo bem-estardapopuiação rolamento de 7,36m. de largura,
orientação do vereador Ademir massarandubense. conta ainda com uma passarela
Sprung que, para isto, deixou sua para pedestres. Embora esta pon-
cadeira de vereador para um su- A ponte Massaranduba/I? te fique inteiramente pronta no

plente. Naadministração, Ademir Braço dia 25, a secretaria de Obras está
substitui o vice-prefeito Mário aconselhando aos usuários moto-
Sasse. que acumulava cargo e que Ficará pronta, nesta sexta-fei- rizados que continuem utilizando
se encontra de licença para trata- ra. a obra da ponte sobre o Rio o desvio por mais 10 dias além
mento de saúde. Guarani, na estrada que une o daquela data, para uma perfeita

.... -----------...------� Na Administração, Transpor- centro de Massaranduba ao 1 o secagem do concreto da ponte.
CORR 10 DOPOVO - Jara uá do Sul, 26, de fevereiro de 1994 3

Comunicamos o falecimento do sr.

Haroldo Schneider
Na cidade de Itajaí, aos 72 anos, em 26/12/93. a

extinto deixa viúva a s,-s Maria Helena Pereira, dois
filhos,Otto e Ivan Schneider e cinco netos.
Haroldo'era aposentado como fiscal aduaneiro.

Morou muitos anos em Jaraguá do Sul .. na rua Jorçe
Czerniewicz.
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Corupá sofre "ataques" ao meio ambiente

�. �

.Umcos lugaresmais bonitos deSantaCatarina está sendodesmatado

Cornpá - Corupá destaca-se Inclusive pessoas foram vistas

pela exuberância e exploração' derrubando árvores e retirando
racional da natureza como as madeira.

cachoeiras. do Rio Novo,
exploradas turisticamente sem

agredir o meio ambiente.-Qutro
bomexemplo éaPrainhadaOma,
no Rio Pedra de Amolar.

Subindo, porém, este mesmo
rio, devido a uma denúncia, a

reportagem deste jornal -pôde
constatar e documentar

fotograficamente uma violenta.
devastação da natureza.

.

O proprietário destas terias
vem. gradativamente, destruindo
amata neste lecal para implantar,
ao que parece, um projeto .de
pecuária, além de retirar madeira
nativa de suas terras. E pelas
estradas queentrecortam as terras

a devastaçãodeveestender-sebem
além daquilo que se pode ver.

Matutando

.Não foi possível apuraro nome
do proprietário, nem se tem

alguma licença para tal.

Independentemente disso, o que
se vê é que as leis não estão sendo
observadas. Trata-se de mata

atlântica, portanto imuneao corte.
São matas de encostas de morros

que são derrubadas ou àsmargens
do rio (a leiprevê, neste caso, 10m
de mata às margens).

Aestratégiaparece ser "devagar
e sempre", adotada também por
outros agressores do meio

ambiente, para fugir aos olhos da
fiscalização.. "Me lembro disto

quando tudo ainda era mato.

Primeiramente, .
uma empresa

chamada Comfloresta andou
retirando madeira. Mas istojá faz

Egon L. Jagnow

CI-

Destruir e destruir
Preservar o meio ambiente não é apenas capricho, mas

"conditio sine qua non" (condição sem a qual) para a vida

continuar sendo possível no planeta terra. Falar em ecologia não
_ é -apenas modismo, é necessidade.

Tomar uma atitude ecológica é imperativo.
Por quê? Porque aganância de alguns se sobrepõe àprópria

vida. No afãde tere usufruirnãomedem asconsequências (ou delas
não querem saber) que as suas intervenções na natureza possam
causar.Mesmo quando representam ameaça àprópria vida. Outro
fato. é quemuitos também desconhecem as consequências danosas
que suasatitudes causam, e na busca de sua sobrevivência abrem

. caminho à morte.

É para coibir estas ações danosas, não importando por que
razões são praticadas, que são dadas orientações, criados leis e

órgãos de proteção ao meio ambiente, que regulàmentam e

fiscalizam a ação do homem sobre a natureza.

Odiflcilécolocar isto-emprática. Separum ladoasobrevivência

do homem depende da não destruição da natureza, por outro

parece queparasobrevivereleprecisa destruir. Éumacontradição,
mas p_arece ser esta a realidade.

Ledo engano. Se é verdade que a intervenção do homem resulta
em destruição da natureza, também é verdade que a própria
natureza tem a capacidade de absorveresta intervenção, desde que
ela não tome proporções acima desta capacidade ou sejafeita de

forma ou em locais impróprios. A intervenção dentro do tolerável
não constitue-se em destruição. Destruição é intervenção abusiva,
acima dos limites e formas toleradqspela natureza.

Proteger a natureza, portanto, significa coibir estes abusos. É
fazer com que o homem se utilize danatureza dentro da capacidade
que ela possue de absorver a "destruição ", evitando assim o

desequilíbrio ecológico que, a curto ou longoprazo, tnvtabtltza a

própria vida.
-----

I Infelizmente, estaparecesera liçãomaisdiflcildeseraprendida

'II p,!/ahumanidaç1ei "4�sQ"Uir':s.�!Jl çJ�S,trl1j1;;,.:OJl; "'�1!/K!lirse1/l.destruir.
� o..w4-:.r.. h 'I r«: It". ,.'J j -"":--

_

L.o!,.
_

�

"_)'"
r Ci;ol JfHnlH"-� (lu Sul, 2é- .;i,f'J.eVeretJ-tt de .l�)'H � !�,
I

.

.

uma porção de anos. Depois
algum outro comprou estas terras.

passou uma cerca de arame pelo
mato e tocou gado nele. Depois
abriu estradas e começou a

derrubar, aos poucos, o mato e

retirar madeira nativa"- informa

alguém que conhece o local há
cerca de quinze anos.

Parte da áreajá desmatada

Resta agora saber se o

proprietário tem licença para tal
ou não. Se tiver, quem a concedeu
e embasado émquê, Equemedidas
serão tomadas pelas autoridades

competentes para apurar os fatos
e coibir a desvastação da natureza
neste local e recuperação daquilo
que já foi devastado.

o desmatamento e a queimada continuam

MatJeira empilhatja àlJeira,d�"'qd,,_p,ontaJ?l"ª '§f;.f_,om(!_,pf_lif.ada ,.

.'
. .

...

, ,.' DC _' < "". -
- 'r OORREIC!)1)O poV(;n�i".'gJiälUDSul, 26 de,fevereiro de.!994" '"
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FOTOS JAIME DE BORS!'

I TópIcos
Lílian Ramos

A double de modelo e atriz Lílian Ramos, está naArgentina
convidada que foi pela Playboy daquelepaís, para posar nua.
Deu muitas entrevistas e disse estar "louca" para conhecer o

presidente Carlos Menem, ela acha-omuito atraente. Pergun
ta: E como é que fica aquele presidente ... daquele país ...

Quércia/Lula
Deu na Folha de São Paulo - O presidenciável Luiz Inácio

Lula da Silva quando soube da alfinetada do candidato a

candidato apresidênciaOrestesQuércia, referindo-se aele e ao
PT

- "Apertem os cintos, o piloto sumiu". Em conversa com

aliados, o dirigente petista retribuiu: "No caso do Quércia, é
apertem os cintos, a Vasp sumiu"

-

Amim
.

Essa do senador Esperidião Amim é demais. O senador ao
ouvir a fala de Quércia confirmando sua candidatura pelo
PMDB à presidência, fuzilou:

\

"Essa declaração dele, de que vai passar como um trator

sobre os adversários, só demonstra que-ele é realmente o

candidato das empreiteiras".
-

Cigarro
Cientistas encontraram restos de fumaça de cigarro no

cabelo de recém nascidos,a primeira prova bioquímica de que
filhós de mães, não fumantes podem ser afetados pelo fumo,
acusa o estudo dos pesquisadores na revista da Associação
Médica Norte Americana.

"Está é a primeira prova bioquímica de que bebês de
mulheres expostas à fumaça de cigarro também correm risco
de exposição", diz o relatório do Hospital para Crianças
Doentes em Toronto (Canadá).

Os pesquisadores encontraram também vestígios de nicoti
na e uma outra substância resultante dela - a cotinina - no

cabelo de 23 recém nascidos cujas mães estavam expostas a

fumaça do cigarro durante a gravidez.

Prêmio
O aiatolá iraniano Hassan Sanei ofereceu recompensa

suplementar para quem assassinar o escritor anglo indiano

Salman Rushdie, considerando blasfemo por líderes religio
sos. Ein fevereiro de 1989 o então aiatolá Ruhollah Khomeini,
condenou Rushie a morte. Hoje, a fundação 15 de Junho, da
qual Sanei é o chefe, já oferecemais de US$ 2 milhões pela sua
cabeça, sob a acusação de que seu livro Os Versos Satânicos
contém blasfêmias contra o islamismo.

,Leão
Em Sorocaba, o zoológicoQuinzinho de Barros, está ofere

cendo de graça um casal de leões adultos para quem tiver.
condições de mantê-los. Os leões consomem de cinco a dez

quilos de carne por dia e precisam de um recinto bem reforçado
. para que não representem perigo para as pessoas. Interessados
(zoos, circos, entidades, oumesmoparticulares) podem procu
rar a administraçâo (VO 152 - 32-2354):

Bananas estavam em fase de crescimento nasplantações de Werner Fischer

Vendaval destrói plantações inteiras de bananas

Muitosagricultores
•

'tiveram
Jaraguá do Sul- Muitos agri

cultores das localidades do Ribei
rão Rodrigues, Garibaldi e Rio da
Luz II tiveram prejuízos incalculá
veis, por causa de um vendaval

ocorridoquinta-feira (17), que des
truiu plantações inteiras de bana

nas, árvores, granjas de frango e

destelhou várias casas.

O bananicultorWernerFischer,
teve um prejuízo avaliado em US$
200 mil devido aos 20 mil pés de
banana que foram destruidos pelo
vendaval. "O vento nos pegou
totalmente desprevinidos, sendo

que perdemos um safra inteira de

banana, restando assim vender

mos algummaquinário para cobrir
os prejuízos e comprar adubo para
a próxima safra", disse Werner,

O produtor de frangos Egon
Cesser, teve seu galpão completa
mente destruido, resultando num

prejuízo deUS$ 21 mil, sem contar

os nove mil frangos que estavam

dentro do galpão, prontos para o

abate. Dois empregados estavam

no local durante a tempestade,
mas conseguiram sair antes do

desabamento.

. ,

prejuizos

Plantação completamente destruido pelo vendaval
5

o secretário da Agricultura. e

Calouros Meio Ambiente, Ingo PauloRobl,

320 calouros dos cursos de Propaganda e Publicidade, pede aos agricultores atingidos
pelo vendaval, que procurem a se-

Jornalismo e Relações Públicas adotaram a doação de sangue cretaria para obter a liberação das
como forma de trote. "A idéia surgiu em meio a uma onda de árvores destruídas.
trotes violentos que acontecia na cidade, aponta a professora Os Interessados deverão apre-
Cristina Giácomo, chefe do Departamento de Relações Públi- sentar certificado atualizado da es-

cas da Faculdade Cásper Líbero em São Paulo. Professores, critura e preencher-na secretaria o

veteranos e funcionários também aderiram a idéia. requerimento para à liberação.

cO��lq gp .�OYQ" � l�r.:t���id9,,��h },� �ie_.f�·���'ti���l �.�;��?1· : �. �
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Fisioterapeuta Lauro
Schlichting Junior

"O nosso carinho aos que fi
cam prosseguindo a luta diária da
formação de novos profissio
nais" ...

Estas são algumas das belas

palavras do convite de formatura
dos formandos de 1993 do Curso
de Fisioterapia da Associação
Catarinense deEnsino: as sole
nidades comemorativas consta

rão de culto ecumênico, às 9:30
. horas na Igreja da Paz, rua Prin-
cesa Isabel, 438 e Colação de

Grau, às 20:00 horas, naSocieda- .

de Harmonia Lyra, rua XV de

novembro, 485. Tudo no dia 25
de fevereiro de 1994, em Joinville.

Nil foto o formado Lauro

SchlichtingJunior, filho deLauro
Schlichting e Zulma de Souza

. Schlichting.
.

Para completar a alegria da

família, a mãe do formando, sra.
Zulma, aniversaria na mesma

data.
A todos os formandos, em es

pecial ao fisioterapeuta Lauro e à
suamãe, pela data natalícia, nos
sos melhores votos de felicida
de...

I

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

I Getúlio Vargas, 55
6

Completou 17 anos, dia 23, a
gata Suzana Karine Tribess. -'

Seus pais, Hilario (Rendda)
....', Tribess e irmãos, Dister eNilton

.

.

:�,j lhe desejam felicidades.
-CORREIO DO POVO .. Jaragúá do Sul, 26 de fevereiro de 1994

N

oes

o garotinho Thiago de Campos
Schmõckel; completou 1 ano

dia 23. Seus pais, Edilson
(Maria) Schmöckel e o titio

"coruja ", Ewaldo Schmõckel
Júnior desejam midtasfelicida

des.

f .-

• O lI1U.UOll l'Ul\' ,TO(�fl
, I

• LUJAn1l ne sim .lIli'I'O I
• ,'/;IllI/I....lliIL, 41)J,IJli1'1lfJl"l,/l(t
Iil'()LlI(JJ() .�l() LfllZ

.._ -.

Aniversariante
Marilene Siewert. completa 17

anos no próximo dia 28. Sua

amiga.SuzanaKarine Tribess, de
seja-lhe felicidades.

Méritos
o jovem Karlan Müller

Muniz, foi aprovado' em
Publicidadena EscolaSuperior
de Propaganda e Marketing
E.S.P.M-, e traP.U.C, emCuritiba.

Tambémfoiaprovado emJor
nalismonas UniversidadesFede

rais doParaná eSanta Catarina.
.

Marrakech'
, Abriu nesta sexta com algumas
"novidades. O S0111 e a iluminação
melhoraram. Uma boa pedida
para QS finais de semana. E hoje
não esqueça, acontece á coroa-

-

ção da Miss Jaraguã/94.\- '
.
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CP Classificados
:Farmácia:
•

I Marrakech I •

: convida :: Suely _

I Neste sábado dia 5 de março, venha aproveitar ao máximo, I : Aberto das 8 às 21 horas

I
o som, e as paqueras que rolam na BoateMârrakech

-

I : Sábado até as 18 horas
I Recorte este convite, eentredegraçan'3stesábado05/03/94! I. Fone 72-0170
1088. Este convite vale somente até a meia-noite e meia.• : Av. Mal Deodoro, 852

ORTESlA: COR-REIO _...
-

-. I •

-
_ .

II:>c» "-C»"'U"C» •
._---------------�-�-�

12 CAIXAS CI GARRAFAS
DE REFRÍGERANTES
Contatos 75-1450

FD..MADORAPROFISSIO
NAL
CI máquina de escrever

imbutida. Valor. Contatos 75-
1450

APARELHO CD PHD..LPS
Valor CR$ 120.000 (Cento e

vintemil cruzeirosreais). Con
tato fone: 72-3384 clDagmar

CONTRATA-SE
Promotoras evendedoras. Con

-

tatos pelo fone: 71-9147

ALUGA-SE
Aluga-se vestidos de noiva e roupas
para testemunhas - Tratar RuaMajor:
Júlio Ferreira228Vila Lalau72-1102.

TELEFONE
Conserta-se aparelhos telefô
nicose faz estenções telefôni
caseinstalações. Contatosfone:
71-1142

TV P&B PHD..LIPS
Valor CR$ 40.000,00 (Qua
rentamil cruzeiros reais). Con
tatosfone: 71-0988 rama1283,
cl Magali.

•••••••••••••••••

VIOLÃO C/CAPA
Vende-se. - Valor a combinar.
Contatos fone: 76-2127

Vende-se
CALOI

CROMASUPER
15 MARCHAS

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

horário comercial.

.:.
INDEL .Indústria Eletrônica Ltda .

___ o

A
_

última gerasão em Sistemas de
_

Alarme.
Sua seguransa não está mals por um flo .. -

.

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

>.

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

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

� Solicite nossa visita para demonstração de outra;
seguras vantagens e orçamento através do telefone 71-8043.

MESA DE SNOKER
Vende-se. Valor CR$ 45.000

(Quarenta e cinco mil cruzei
ros reais). Cotatos pelo fone:
72-0191 c/.Paulo em horário
comI .

MICRO COMPUTADOR
Compro, usado 386 - video
VGA cl impressora e

estabilizador. Contatos pelo
fone: 72-0552 cl Dr. Carlos -

,

COMPRA-SE CASA OU
AP'fO

Paga-se até CR$ 7.000.000

(Sete milhões de cruzeiros re
ais). Contatos-pelo fone: 71-
1444 cl Ivana

Temos à venda Barricas Importadas - Vinhos
- Cachaças eBebidas em Geral.

Rua Oscar Mohr, 45 - Fone: 71-2642

Cep-89251-570 - Jaraguá do Sul - SC

� "I dtas em �W1: US$ 999,00. Passagem e diárias no Hotel
-.

-

Caribean Village, com todas as refeições.
Saídas em Março I 94

ii!'> Ferra de Hannover: De 20 a 27 de Abril, a maior Feira

Industrial 'do mundo e uma grande oportunidade para seus negócios.
• • •

AULAS PARTICULARES
Aulas particulares de volante,
prática e teórica somente pl
quem possui veículo próprio.
Contatospelo fone: 72-1175 cl
Celito

VIDEO CASSETE

Duascabeças,Panassonic. Va
lor CR$ 300 (Trezentos dóla
res). Contatos pelo fone: 71-

4309, c/Lilian. US$ 30.000,00

SÓJORNAIS
Assinaturas dos seguintes

jornais:
Folha de São Paulo
Estado de São Paulo

Folha Mercantil
Diário Catarinense

Jornal de Santa Catarina
Assinaturas/Anúncios

Fone 72-0887.-
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'VENDE-SE

@,cOOPerativaMis_ta_caminhoneteDOgeD'400,motor à diesel novo, ano 81.

Agr'lcola Jurl·tl· Ltda' Interessados 71-9787. Troca

"

•
por carro de menorvalor. Pre-

Arroz ParboilizadoÓ. ço 3 milhões

"PRIMO" e "JURITI" FRIEEZER 200 LITROS

Vebde-se, corbranco,CR$230
mil. Fone: 75-1304Rua 11 deNovembro,666

,Fone(0473)79 ..1130-Telex(0474)223-.JURI
,

MASSARANDUBA-SC
.'

,
TECLADO ST 630

Vende-se e uma guitarra vio
lãoelétrica e uma caixa de som

amplificada de 100 wats por
CR$ 550.000 tudo. Int. Estra
da Nova próximo do Bar do
Célio

,

VENDE-SE
.Malha em kilo. CR$10.000,o
kilo. Fone: 71-1743

DIARISTA
Moça seoferecep/trabalharde
diarista ou babá. Interessados
"rua Ernesto Lessmann, 130,
fundo - Vila Lalau

PRECISA
De damade companhia pl cui
dar de idoso quepernoite. Inte
ressados tratar rua Padre
Alberto Jacobs 373. Paga-se
oito salários VENDE-SE

Cama de casal semi nova, de

pinus e 1 portão de ferrogalva
nizado. Interessados rua

Ernesto Lessmann, 61 - Vila
Lalau

COMPRA-SE
Carrinho de nêne. Ed. Jguá,
apto 46 - Fone 71-3314

VENDE-SE

Máquina de cobertura semi'

nova, por CR$ 160 mil. Inte
ressados 73-0675

DIARISTA
Sra se oferece pl trabalhar de
diarista. Interessado ruaOracío
Pradi, 37, Jguá Esquerdo

'

BABÁ
Menina se oferecepl trabalhar ,

de babá. Int. 72-2212 cl Rosa.

DOMÉSTICA.
Precisa-se de doméstica que
pernoite. Interessados72-0546

SERVIÇOS
Sr. faz colocação de portas,
janelas e acabamentos de casa.
Int: rua Francisco Hruscka,
1259 ao lado do Figueirão

Precisa-se de doméstica que
pernoite, 72-3466 demanhã e

a tarde, 72-2832

Viação Canarinho Ltda.

CORREIODO POVO - Jaraguá do.Su], 26 de fevereiro.de 1994

FA�TA_ESPAÇO P,RA DllER TUDO QUE A GENT{ FAl.
SO NAO FALTA E BOA VONTADE PARA ATENDE·LO.

E DISPOSiÇÃO PARA TRABALHAR!

•
LIMPAC

--
1........... 1........, 129,
... CNn, 72·,.19

CI'H252·2I. '. J.....H ..I· sc

FUSCA/74/1300 ESCORT L 1.6 94
, Vende-se ou troca-se, doura-.I
do, apenasCR$ 9.000.000,00.
Tratar 71-1574 cl Dênis

Vende-se valor CR$
700.000,00 (Setecentos mil
cruzeíros reais). Contatos cl
Moacir pelofone: 72-1023 na

parte da tarde.

GOL
,

VENDE-SE Vendo Gol ano 92, branco,
únicodonoc/24.000km. Nun
ca bateu. Impecável US$
9.000,00. Aceito carro de me
nor valor. Tratar 71-1574 cl

Fusca ano ,82, branco,
impecavél, motor feito na ga
rantia. Valor CR$
1.550:000,00. Tratar fone 71-
1574 cl Dênis Dênis

Anuncie seu classificado
grátis.

Classificados do CP,
venda garantida.
Fone: 72 - 3363
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JAWL
Veículos Novos
Modelo - Cor - Combo Ano
Tipo l.6 2p - cinza silver - (G) OK

Tipo l.6 IE 4p - azul dark - (G) OK

Tipo 1.6IE2p-vermelhoschiraz-(G) OK

Tipo l.6 4p IE - preto etna - (G) OK

Típo 2p IE - vermelho racing - (G) OK

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

Tempra 4p - azul gurundi - (G) OK

Tempra 6v/4� - cinza savelha (G) , � OK

Premio CS IE4p - cinzaargento - (G) :. : OK

UnoCS 4p IE -cinzasavelha - (G) � OK
Unoelectronic -verdeguaruja- (G) :

� OK.
UnoCSIE -branco real-Ki) OK

Fiorino - azul gurundi - (A) : O�
Fiorino Pick-up - branco real- (G) : OK

Veículos Usados
.

Uno S 1.5 -verde-Ki) : 92

Kombi - branca - (G) :
87

DelReyGL - dourado - (A) 87
.

Uno S - branca - (G) ; 90
Uno CS - cinza - (G) 89

Santana CL - marrom - (A) 88/89

Fiorino-branca-(A) ! 89

UnoS-verde .:.(G) 91

PremioCS l.ô-azul-Ki) 90

Pick-UD - branca- (G} , 91

Jaraguã Veículos, Peças e Serviços
Ltda.

Rua João Zapella, 214 - Fone: 71-2111

MONZA

Compra-seMonza86/90. Tra
tar fone 71-2214

PAMPAl84

Vende-se, em ótimo estado,
branca cl Ilda por CR$
2.500.000,00. Interessados 75-
1515COMPRA-SE

Carro 81 ou 82 paga-se até
1.200.000,00. Informações
após 14hs cl FranciscolPosto
Polícial em Nereu

CAPOTA
Vende-se, de pick-up D-20,
longa de alumínio, por CR$
600 mil. Interessados 71-2643

FUSCA/61
Vende-se, cor azul, motor e

caixa 1.500. Por 500 mil. Int.

.

rua Avelino de Borba, 292,_
Ilha da Figueira ou 72-1286

FUSCAl69

Vende-se, preço a combinar.
Interessados em frente ao Cal
ce e Leve na Pastelaria Jaraguá

CP-Classificados:;, ':.
-

COMPRA-SÊ�
Casa para tirar do local. Tratar
72-3744

CASA
Vende-se ou troca-se casa de
madeira cl terreno I}O
loteamento SantoAntônio lote
522, Três Rios do Norte. Inte
ressados tratar no local

_.pROCURA-SE
Casa para alugar inter. tratar
ruaGuilhermeWeegeno salão
de beleza Sigma e procuro ser

viço em creche ou aux. de cos
tura cl prática

TERRENO
Na praia de Itapema Norte, 15
x 30 - 400mts da praia. Valor
CR$ 3.500 - Fone me (0474)
2725-44, dona Maria

TERRENO
Vende-se terreno 4.000012 em
frente a Weg. Valor US$
10.000 (Dezmildólares). Con
tatos pelo f0n€:71-4998

PARABRISAS
Vende-se novos e usados para
automóveis. Tratar na rua Ju
lioTissi, 232, COol Jailson pelo
fone: 72-2218

TERRENO
Vende-se medindo 1286012 cl
casa mista semi-nova 84m2_
Rua: GuilhermeKopmann, 198
- Vila Lalau. Contatos pelo
fone: 73-0106 cl Gilberto

CHACARÁ
Vende-se chacará - terreno

6.000m2 -, construção 280m2,
piscina semi-acabada7,5 x 7,5.
Rua: Berta Wegee. Contatos
fone: 76-1315

PROCURA-SE APTo
De 1 quarto pl alugar. 'Contato
fone: 71-1562 falar cl Ivo

..

1fLW�@&)
�ß�� OO�[!,��� [!'1T©&o

Divisão de concreto
(Tubos e artefatos de concreto)

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

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

Escritório Geral
Rua CeI. Procópio Gomes, 89 .. Fone 72-0066

BUZMAQ
Comércio de peças de

Máquinas de Costura Ltda.

� Vendo deMáqulno de Costuro novos e
usodos com osslstênclo técnico

. especlollzodo.
� Pefos, oporelhos, 61eo e ogulhos.
� Instolofão de oPQ'�/hos Het-tup.
º=> Revendedor dosmáquillos de Repossor.
.Rua .Â.nge�o .R.."...., 980
.arra do -'0 Cêrro

Fone,/Fax C0473:J 76-279:6.
Jarag..á do S..6 -", SC

. Venha···conhecér'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
TANTES.DEAÇO, LIXEIROS, BANDEJAS, VEN
TILADORES, BALCÕES, BANtOS, POLTRO
NAS, fJ_ANQUETAS, CARTEIRASESCOLARES,
CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS E ACESSÓRIOS
EM GERAL.

•

>
. -," '.

VENÂNCIODA
,SI·LVA PORTO,

35a
. FONE/rA�.
(0473), '2·14,�2
JARAGUÃ DO SUL • se

TONER, REVELADOR, CI
LINDRO PAfJA EQUIPAMEN
TOS DE XEROX 2600/3100/
3107-1035-1045-7000-5012/
14 CARTUCHO - 5012/14
REFIL 5050-5009 REFIL-2510
REFIL-1065 .

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
MÁQUINA_S DE E�CREVER E
CALCULADORAS EM GERAL,
RELÓGIOS DE PONTO,. FAX,
ARQUIVOS DEAÇO, CÃDEIRAS
GIRATÓRIAS..

I

i:
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ATIVO
ölifflLAN'rE
�sponibilidade8
Bens Numerario!!
Depósitos Bancários a Vi�ta

Aplicações Liquidez Imediata

Direitos Re�lizáveis
Duplic�t'!.s a Receber
ProVisão para Devedore!'! DuVido">os
Cheques em �obrança
E"toques
Adiantamentos Operaciön�is
Aplicaçõe� Financeiras
�rédi tos e Impostos a Recuperar
Despesas Exercícios Futuros

��ALIZAVEL A LONGO ra�zo

'2lpres1iimo C'OIIlpulsorio Eletrobrás
Depósitos Judiciais

PERMAN3NTE
'

Investimento!!
Imobilizado
Depreciações Acumuladas

TOTAL DO A'TIVO

... t" 'tt
�

I
GlTh."Z A'LIll:<;IJTOS S. A. INDt1'STRIA E C-Or.:��I O

CGC/M1 Nº 84.430.636/0001-63

REMTÖRI O DA DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 3l'D� DEZ�RO DE 1993
(em milhares de çruzeiros reais)

, 1993 1992 PASSIVO

808.6�2 18.904 ' CIRCULANTE
11.110. 408 Fornece dores

,

� 33 Salários e Encargos
1. 564 320 Obrigações Tributárias
9.406 55 Instituições Financeiras

'797.582 18.496 lI'rétes a Pagar

403.625 10.033
Contas a Pagar

(7.405) ( 386) �G!VEL A LONGO PRAZO

75.164 2.088
Ihpre3as Coligadas e Controladas185.589 4.493

12.339 347
' Diretores e Acionistas

-

Instituições Financeiras83.918 1. 772
43.481 95

'

PATRIMONIO LtqtTrDO
878 54

Capi tal Social
2.575 137 Reserva de Oapital
2.559 121 Ações em, Tesouraria

16 16
Reservas de,Lucros909.821 36.188
Reserm Legal25.139 --gzs

1. 649.970 61. 720 Reserva para Contingências
(765.288) (26. (60) Prejuízos Acumulados

1.721.095 55.229 TOTAL DO PA5SIVO
--r-

�3r0NSTP�ÇXO DO RESULTADO

"lenhore<;; Acionistas.

F.D'cumprimento às di,,:;:,osicoe'l' Leg'l-i" e '!:�tatutáriag. subme temos à aprechção de V.S!s'.� o BaIanç o Patr...mordal e D�I:lonstrações Pinaneeiras,
referente ao exercício �oéial encerrado em 31 de dezembro de 1993. Permanecemos ao inteiro dispor dos Senhores Aoionistas para quaisquer
e�clarecimento!l necegoários. Jarfiguá do Sul(SC). 03 de março de 1994. A Administração

R!C�TA OPER�CIONAL �R:TA

Deducõe� da", Vendas'
R�EITA OPERACIONAL :!7��nA
Custo dos Produto� Vendidos
L�O OPERACIONAL BRUTé
De��ses de Vel;ldas
De-pesas Administrativas
Deepe'!'I8S Pinanceiras
Receita. Pinanceiras
Outras Despesas Operac:'onais

RESULTADO OPERAOIONAL LíQUIDO
Resultado não Operacional
Correção Konetária de Balanço

LUCRO (FREJUIZO) ANTFS :>O IMPOSTO DS RENDA
Provisão para Impost� 1e �enda

mCRO (PREJUIZO) DO �tCIO
Lucro (Prejuízo) por A�ão (ORS/�rS)

-

!)EY.O�TRAÇXO DO OAPITAl �IRCULANTE LIQt'TOO

ATIVO CI�ULANTE
!lo inicio do e:z:ercício
No final do exerc�io
V!:iriação

PASSIVO OIHCU��NTE
No início do exerci�io
No final do exercício
Variação

VARIAÇKO, DO OAPITAL,�!�U�'NTE 1IQ urDO

1993 1992

1.941. 381 72.937
(199.615) (7.329)

1. 741. 766 65.608
(1.346.563) (48.269)

395.203 17.339
(267.124 ) (10.235)
(95.983) (3.383)

( 299.104) (8.939)
109.760 2.113
(9.912) ( 260)

(167.160) (3.365)
88.370 ( 556)
102.91íl (919)
24.171 (4.840)

( 7)
24.171 (4.847)

0-.73 (1,82) ,

1993 1992

18.904 1. 442
808.69Q 18 . .904
789.795 17.462

16.567 1. 212
758.026 16.567
741.459 15.355
48.336 2.107 /

1.993
'758.026
299.823
100.414
31.181
244.737
35.897
45.974

134.160

8.792
'

434
124.934

828.909

32.700
794.177
(5.009)
7.041

352
6.689

1. 721.095

1992
16.567
6.984
3.652
1.351
1.658
958

1.964

6.766

625
24

6.117

31.896

2.646
30.114
(184)

DE �1JRSOS

ORIG� DE pmURSOS
Lucro (Prejülzo) do �ercício
De'3pesas (Recei tas) que não afetam o

Circulante:
Depreciaç,ões
Correção �onetária do llalanço
Provisão p/ Perdas Investimentos
'Baixas de Bens e Direi tos Pe:rmallSnte
Aumento �ig{vel 8 Lollto Prazo

�onstituição Reservas de Capital
Oorreção Monetária !tens O'1rculante-

APLI�AÇOES DE RECURSOS

Aquisições do' Permanente
Aumento Realizável a L01'-4;o Prazo

Ações em �esou-�ria
Gratificação à Diretoria

Aumento do Oapi tal CireulanteL:(qui do

1993
nO.781'
24.171

41. 636
(102.961)

15.740
127.394

71
4.730

110.781
59.977
2.438

30

48.336

(680)

55.229

DEt�ONSTRAÇXO DAS ORIGENS E APLICAÇO�
1992
6.354
(4.847)

1.808
919
29

1.649
6.763

27
6

6_.354
4.114
121

(16.450)

24.171

(352)
(6.689)

O

1.2

2.107

D�ON3TR.4.ÇXO DE LUC"ROS N::mmLA.LlOS
Saldo do inicio do exerc{cio
Aumento de Oapital AGe/AGE
Gratificação à Diretoria

Correção ':r.:onetária
CYorreção Monetária Zsp. Lei 8200
Luc� LíquidO do �ercício
Propósta da Adminietroção para Jesti

'nação do Lucro:
-Reserva Legal
-Reserva para Contir�ncfas

SALDOS NO FINAL DO EXEBCí�IO.

Ja�guá do 3ul(::;C), 03 de março de 1994

NZL�ON EIryH3TAEDT
Diretor Pesq/De�env/Produç,ão

VITÓPJC'ALTAIR LAZZARIS
Diretor A"dm/Pinancei:!'o

HEINZ '!lART'SL
Secretlirio

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

DnTRI�:r H.w. HlJF:mIT?33LER
Membro

1992
227
( 20)
( 12)

2.281
168

(4.847)

1. 523

( 680)

DIR�TORIA:
EDELTRAUT BAUER GU�Z
Diretora Presidente

COlfSELHO DE All�INISTRAÇXO:

LIRIO UT�H
Diretor Ind1/Coml.

REINER MODRO
Presidente

��'l'RAUT BAUER GUllZ
Vi-::e-Presidente

RnNZ BARTEL
Biretor de' aontrole

DnF!NO !lRU':''!'!
Técnico em Oontabilidade

Cflj/SO nl! 9434
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I' •

consorcre

Indústria e Fob. de Esquadrias
Ferro em geral - Janelas - Portas
- Cercas - Grades - Portas R% -

Pantogróficas - Portões
e Consertos em Gera/.

Rua Luiz Balistieri, n° 289 - Guaramirim - se

Fone 73-0580

·Df1rl\RPfJDR1\..�PEORA�tR�ÄS LTO:''V
PEDRAS: SÃO TOIIÉ . ARDÓSIA

PEnHAS PAlIA REVESTUIEN'fOS EM GERAI.
Rua Silveira Júnior, s/nº (próx. Ginásio de Esportes)
Guaramirim - sc I��NI�: 7:J-(M)27

i ., __

Atendimento

Odontológico
"

a empresas e

particulares
Rua Reinoldo Rau, 300 - 2° andar
Fones (0473) 72-0317 e 71-8057

Proclamas 'de Casamento
Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial doRegistro Civil do 10 Distrito da Comarca de Jaraguá do
Sul, Estado de Santa Catarina, faz saberque compareceram nesteCartório exibindoseus documentos
pela lei, afim de se habilitarem para se casar os seguintes:

Edital N° 19.240 de 16/02/1994
ARÃo BARBI E GISELE FOSSARI TOSTA

Ele, brasileiro, solteiro, corretor de seguros, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na
AvenidaMarechalDeodoro, 583, aprto. 305, nesta cidade, filho de Edmundo AfonsoBarbi eDolores
Belli Barbi.

Ela,
.

brasileira, solteira, estudante, natural de São Paulo, São Paulo, domiciliada e residente na

AvenidaMarechal Deodoro, 583, apto. 305, nesta cidade, filha de MoisesMartins Tosta Filho e Iara.
Doroti Fossari Tosta.

Edital N° 19.241 de 16/02/1994
CHARLES SCHROEDER E EDITE SCHULZ

Ele, brasileíro, solteiro, mecânico, natural de.SãoBento do Sul, neste Estado, domiciliado e residente
na rua Domingos Rosa, 295, em Ilhada Figueira, nesta cidade, filho de Leonides Schroeder e Edla
Schroeder.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na ruaDomingos
Rosa, 295, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Heinz Schulz e Anna da Silva Schulz.

Edital N° 19.242 de 18/02/1994
CRISTOVÃO GIOVANI BARDIN E JANETE MARIA WÜRGES

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua Horacio
Rubini, 683, em Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filho de Osmar Bardin e Doraci Bardin.

Ela,brasileira, solteira, industriária, naturalde Jaraguádo Sul,domiciliada e residente na ruaJoaquim
Francisco de Paula, 5.066, nesta cidade, filha de Paulo Würges e Ignez Zebold Würges.

Edital N° 19.243 de 18/02/1994
CLÁUDIO FUZZI E SUELI MARLENE GLOWATZKY

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Alto
Garibaldi, nesta cidade, filho de Alfredo Fuzzi e Odila Filippi Fúzzi.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Estrada
GaribaÍdi, nesta cidade, filha de Cormelio Glowatzky e Vinanda da Carolina Farn Glowatzky.

Edital N° 19.244 de 18/01/1994
PAULO LUIZ HERRMANN E LUCIANA DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Não Me' Toque, Rio Grande do Sul, domiciliado e

residente em Santa Luzia, nesta cidade, filho de Osvaldo Evaldo Herrmann e Maria Barbara
Herrmann.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Campos Novos, nesteEstado, domiciliada e residente em
Santa Luzia, nesta cidade, filha de Sebastião Amilton da Silva e TerezinhaRibeiro da Silva.>

Edital N° 19.245 de 18/02/1994
DERLI KLAUMANN E JORACI APARECIDA BONFONTI

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Mercedes - Marechal Cândido Rondon, Paraná,
domiciliado e residente em Santa Luzia, nesta cidade, filho de Oswaldo Klaumann e Ilza Bennert
Klaumann.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Santa Helena, Paraná, domiciliada e residente em Santa
Luzia, nesta cidade, filha de Albertino Bonfonti e Maria José Bonfonti.

Edital N° 19.246 de 18/02/1994
FRANKY DOUGLÁS BROWNRIGG E MARIANA CLARICE ROZZA

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro, natural de São Miguel do Oeste, neste Estado, domiciliado e

residente na rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 641, apto. 404, nesta cidade, filho de Rodrigo
Llewellyn Douglas Brownrigg e Maria Ivone Pacheco Brownrigg.
Ela, brasileira, solteira, professora, natural deMassaranduba, neste Estado, domiciliada e residente
na rua Antonio Teixeira dos Santos Junior, 112, nesta cidade, filha de Atilano Rozza e Lonka
Kuchembecker Rozza.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presenteEdital que serápublicado pela
imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

EDITAL
Patrícia Tavares da Cunha Mello 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:
Aroldo Langer - Rua Monsenhor Cercino, 3375 - NESTA

Compusis Sistemas Dedicados Ltda - Rua Jeronimo C. Ferreira, 68 - NESTA
Edson Muller - Estr. Geral Duas Mamas - NESTA
HS Ind. e Com. de Prod. Alim. Ltda - Estr. Braço Sul s/n? - SCHROEDER
LCB Publicidade Prop. - Rua Guilherme Weege, 22 - NESTA
Marmora�ia Prusse - Rod. BR 280 km 70, 726 - NESTA
Tomaselíí S.A - NESTA

T!.."lgiteiÍ Benefe Texteis Ltda - Rua 603, nO 165.� BiJoão Pessoa, NESTA
Vicente RauIino - Estrada Garibaldi, 7615 - NESTA
E. como os dites devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio

do presente edital, para que os mesmos compareçam neste Cartório na Rua Arthur Müller, 78; no prazo da Lei, a tim de

liquidar o seu débito. ou então dar razão porque não o faz. sob apena de serem os referidos protestados na forma da Lei.
etc.

KE/Jaraguá do Sul, 22 de fevereiro de 1994.
Parrtcia Tavares da Cunha ]\'Iello Gomes

Tabeliã
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Construção
e Vendas:

DO I�M���O Q�t vOei PRt(I��,
�o l�G�R Q�t voef Df�fJ�.

o Apenas 4 apartamentos por andar

O ViSta panorâmica

O Piscina

O Play�rou'nd
O Churrasqu�lras
O Salão de Jogos

O Salão de Festas '

O Antena Parabólica

O Portões Eletrônicos
FINANCIAMENTO A Totalmente resldenc·alj

�=4:i
W '

I

�llIT=lh":-'-'�JL__j6Hf�r� - - - O Todos os apartamentos com garagem
"

,.---,

iJt§m·�:tl.-:�6;:� u, P/ Equivalê_ela salarial' '-

����;l;ljl :.r .�, :, dr�
, Use seu FGTS O Tres dormitórios (uma suíte)

r

ENTREGA O·Dois elevadores até na garagem

O Água quente '

VENDAS: .

IMEDIATA

.,.

Edifício Isabella ali na Procópio
, Gomes dêOliveira

�
lrnobiliaria

,

"

OnDt MORflR f UM DRflZtR!
CHALÉ

IMOBILIÁRIA
R. Relnoldo Rau, 61
Fone (0473) 71·1500
Jaraguá do Sul· SC

•

(J
CONSTRUTORA I! INCORPORADORA

JARAGuÁ

\p.1l1allll'nto
Ru,\ R�II\oldo R,lll. Il 171)

I dil vlcndonça L' I <;".I)Om'
1 'Itos ' dcp ':lllpl�g,lll.\ Loteamento Juventus ( as.' dc ,,1\(' ... 11 L.

RU.l I�ll g� 1 �lI!lf 11 12S

L I<') ()I)m' I," 1�I)II()Ill'

1 suuc � qlt1S PI t"

I ,lutld,I(!c S,IId" I 1I\,IIl,

( a 1 dI' ••h ('11.11 i.t

HUI !,y ' P'II'P 1 (l!L,! )' ![)p
L I II, uum t,1 I'" (11)111

I nu Id I ,I"" lm.m,

Lotes com entrada + financiamento
Vendas: Chalé Imobiliária,
Fone (0473) 71-1500

RUA REINOU)O RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC

E ,N D
( .1".1 de .Ih ('n.lI'.1

I�ill I, ,111,)'.. ,1>... 1 .... �:(I

\ di '\.,'\,1 • 1 ,il( )111

11..1 +""'11111111 ''''1\,)" ,1

I ('II (1)11

Ru I 1 I..,'p\\d\l \11 -u -, !'\

(Tl:\. '1..111 ( ... n\1 t \ I,. li ... 1 li ...

l � �, I I I ( I \ ,

CORREIODO POVO - Jaraguá do Sul, 26 de fever.eiro. de .

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

Jaraguá do sut- SC

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



•

CP Classificados

••••

1IIIm•••
,.·Jf:!···"··I·.···,··Z·�··.··.···r·.··J··!··I··í·'·I·''·er.

Para sua Segurança e Privacidade
- o Bina identifICa onúmerodotelefone cl'lamadorant�quea ligâçao seja atendida,

evitando interrupçOes ou intefferências indesejadas na sua intimidade e permitindo
maior segurança no manuseio do seu aparelho;

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

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

. -Registra as ligações feitas na ausência, com número, data ê horário, permitindo a
rechamada automática ao \ifnples tQquede um bota0 de qualql:ler um dos números da
memória.

.

,Outras Utilidades
- Memoriza as últimas 30 chamadas recebidas;

.

- Memoriza as últimas 30 chamdas efetuadas;
- Oferece um novo conceito de secretária etetröníca: 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

convetsaçllo;
- Registra o horärlo de todas as ligações ef,etuadas,

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

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

completo;

- Se.ocorrer algum defeito na linha do seu Telefone,
aparecerá nodlsplay do Bina a lndlcação "Defeito".

A vida pública traz compensações das mats variadas.
Porém, existe uma parté mInima dos aconteclmen

tos .que Insiste em se insinuar de tcrma negativa na sua

vida particular. sao ::s ameaças, as agressões verbais,

os trotea..; e a maior parte delas feita através do seu

télefone.
.

Para evitar tais problémas e lhe proporcionar diversas
outras alternativas -para uma utilizaça'o' mais
inteligente do seu telêfone chega ao mercado o

BINA 87S PIUS,nasua�·geraçao.

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

FONETEC - Bolsa de Telefones

• ESTÁ DIFíCil COMPRAR A SUA CASA PRÓPRIA?

• E AQUELA CASA NA PRAIA?

• JÁ PENSOU ONDE VÃO MORAR SEUS J=ILHOS?

• IMÓVEL É UM EXCELENTE INVESTIMENTO, VOCÊ NÃ� ACHA?
. ,

ARESPOS
MAS voe

VANTAGENS NA HORA DE COMPRAR distribuicaminhõeseõnibusMERCEDE;S-BENZ,eprodlitos
Quanclofor GOIltemplado, você terá à sua disposição dasmarcasVALMET, TOYOTA, MARCOPOLO, KRONEe

um crédito imediato para a compra do seu imóvel CASEMA. Ele pertence ao GRUPO VERDI, que também
à vista e, por' isso, tem grandes vantagens de negociação controla outras 43 empresas em todo o Brasil.
na hora da compra. ' SORIEIOS PIaA 1Y.

ATÉ SO E 100 MESES PARA PAGAR. A RODOBENS investiu na mais avançada tecnologia.
VocitJ Pode pagar em até 50 e 100 meses,

•

para dar maior transparência a tudo que faz. além de totàl
O índice de reàjuste das parcelas é o INCC comodidade ao consorciado, Veja bem: os sorteios '>Cê

.........IIIÍIJI..._-.....__......._.......__....- (FGV), aSsiste de sua casa pela REDE BANDEIRANTES DE
• / O IM6VELQUE vOCÊQIISER. TELEVISÃO,

.

.

�.p�-g..'b-�'a- VocitJ tem total liberdade pa� escolher seu imóvel: na INFORMAÇÔESÀDISPOSlÇÃO.
. cict8de, no campo ou na praia, Através do seu telelbne, wcê pode dar lances e obter

TOT�HGURANÇA informações sobre sua cota. Basta discar diretamente para o

C:-QNSÓRCIO DE \W\(J",�� O_CO_NS_Ó_R_CI_O....RO_OO_BE_N_S_,hà_'_m_aiS_de_25_a_nos_,_com_putador__cent
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ENGETEC - Tmobffiár-ia
-. CREC/ 934-J'

.

Rua 'CeI. Proc, GQmet;; de Oliveira, 285
,

Fone: (()473J 72-2670/ 72�139172-2833. - Fax: (0473) 72-2679�
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.
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Fábrica de embalagem descartáveis de aluminio tipomannitex com todo o equipamento:
na rua Bernardo Dornbusch, aceita carro e telefone.
OI apartamento cl 253,OOm' na rua Joinville.
Casa de alvenaria cl terreno de 15 x 30 na rua Barão do Rio Branco,
Terreno na ruaMaxNicolau Schmidt cl500,OOm'.
Apto cll60,OOm' no Edifieio Miner na Mal. Deodoro, todo mobiliado.
Terreno cl 2 salas e 2 easas de alvenaria na rua Bernardo Dornbusch.
Terreno de 'T.OOO,OOm' na rua João Januário Ayroso.
Terreno cl área de 441.00m' na rua Pastor Lorenz Hahn nO 51. Guaramirim.
Casa mista e/90,OOm' na rua Manoel'da CQSta, Bairro João Pessoa.
Casa de alvenaria cl I oo,OOm' na rua Santa Catarina 368. .

Casa mista na rua Lidia nÓ 115. CI lOO,OüÍn' éI terreno de 450.00in', todo murado,
Sala comercial clI63.00m'.
Casade alvenaria cl 350,OOm' com terreno, na rua João Planinscheck esquina com a rua

Vendas

.
'

CP Imobiliário

Venâncio da Silva Porto.
Um terreno com 760,OOm', com salacomercial na BR 280 km 70, com uma entrada de
1.000,00 dólares mais 9 parcelas de 1.000,00 dólaresmensais, .

Terreno com 4.700,OOm' e casa de alvenaria com muitas frutas e palmitos.
Terreno com área de 350,OOm'. No loteamento �ardim Francisco.

. Locaçllo
Apto em Corupá, na rua Roberto Seidel, cl 2 dormitórios.
Apto na Av. Mál. Deodoro, 88, 2° andar, cl3 dormitórios e outras dependências, com
elevador e cl garagem.

Salas comerciais
Sala na Av. Getúlio Vargas; 49 (Em cima do Unibanco) cl 68m'
Sala na Av. Mal, Deodoro, 141, 1° andar, e/94m'.
Sala fia rua João Januário Ayroso, .com 48m'.
Sala na rua Leopoldo Manke n° 46.
2 Telefones.

•

� Casa de rnadelra com 90m2 �

terreno cl 420m2 Rua Bernardo

Dornbusch, próximo ao Posto

Vargas. (Vila Latau).
�. Casaoealvenana.com tsöm".
terreno com 1.726m2 - Rua José
Emmendoerfer. (Nova Brasília).
er Casa de alvenaria com 130m2,
terreno com 765m2 (17 x45) - Rua
José Emmendoerfer (Nova
Brasília).
C1f" rasa de alvenaria com 153m2,
terreno com 318m2 - Rua Alfredo
Mann no Centro.
er Casa de alvenaria com 82m2,

.

terreno com 450m2 - Rua MariaS.
Bertoli (Vila Rau).
cF Apartamento com 85m2, com
2 quartos no Ed. Eldorado.
er A'partamentocom 150m2, com
garagem, ed. Carlos Spézia.
cF Apartamento com 134m2, 10

.

andar no Ed. Argos.
� Terreno com 3.515,15m2na
rua Erich Abel - Vila Lenzi.
_er Terreno com 450m2 na rua

Prefeito José Bauer - Vila Ráu.
C1f" Terreno com 475m2 na rua

Antonio Carlos FeTreira.
er Terreno com 900m2 na rua do
Posto em Schroeder com "paga
mento à longo prazo".

2-8

p---------------.
I �,,::'. I
· -s I
I �.I I
I Ba....a Sul I

: I....õveis :
I Fone: (0473) 72-2734 I
I I
I VENDE

I II.. h�� I
•.Chécara cl6O.000m2, Barra RioCerro, pröx, Botafogo. Preço US$

I
14.000 •Terrenocl 420m2, fundos campo Botafogo. Barra RioCerro,.Preço I

Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, cl 2.500m'. Próx,

• US$ 2.580
.

I trevo do Posto Marcolla

I· Terreno c/29.000m2, Barra Rio Cerra, fundas do Bo�ogÓ. Preço I
Terreno Rua 478 (lateral Rua Lourenço Kanzler) cl 450ni2

US$ 28,000 . Terrenocl535,80m' Loteamento JúlioRodrigues, Lote n009

I Terrenocl368m2,loteam. PAP, Barrà RioCerra.PreçQU 8.000'. Terreno cl 420m' Rua Luiz Kienen

_ I ��no ci 376m2, rua Frida Piske, Barra Rio Cerro. Preço US$ I I. �en077LoteamentoAnaPaulalI-Rua VictorRosemberger,
• Terreno c/814m2, rua Pe. Aluisio, Barra Rio Cerro. Preço US$ • Lote n" 118 _ Loteamento Ana Paula II

1'14.000
.

ITerreno c/396m2,lateral ruaWalter Marquardt. Preço US$ 5.300

·
I Terreno çl 1.485m2, lateral rua PastorSchneider, Barra RioCerro. I II preço US$ 7.000

ITerreno c/840m2, ruaWalterMarquardt. Aceita terreno na praia de
I Armação: Preço US$ 16.000 - 50% entrada + 6 prestações •
I Terreno c/167.000m2, Garibaldi distante 20km do centro, com'l

Iuma casa de alvenaria de 60m2, lagoas, pastagem e mais 27.000

• pés de banana. Aceita: carro, terreno e casa. Preço US$ 15.000 I
I Terreno c/1 0.450m2, edificado com uma casa demadeira de 60m2 Ie de um galpão com 90m2, tem égua p/lagoas,RioCerro ll, próximo
I Recreativa da Choco Leite. Preço US$ 18.500 - Aceita carro até I

'I.I CR$ 700.000,00 I
Casa mista cl 120m' - Rua Walter Marquardt. 2;732, terreno

Terreno c/36.000m2, rua Horacio Rubini, distante 500ms. da
4liOm2

I Malwee, Barra Rio Cerro. Preço US$150.00Ó em 15 prestações> I Casa alvenaria em construção cl 144m' (aceita carro) Rua

I Terrenos c/844,90m2cada, Barra RiaCerro, pr6x. campo Botafogo. I
312 - Angele.Menel

Aceita carro ",Preço US$ 4.300 -Negociável

�
Casa Alvenaria c/.70m' cl terreno de 364m' - Loteamento

I Terreno cL 387m2, Rio Molha pr6ximo Gruta. Preço US$ 1.600. Manfrini Lote 27

I Terreno cl 11.427m2, rua Pastor Schneider, distante 400ms da • •. APARTAMENJ:OS

I
Malwee. Preço US$ 45.000

I
-..._

,Apto. Edificio Jaraguá cl 70m' c.' 2 qtos., (10 andar), apto 3.
Terreno c/40.000m2, Estrada Garibaldi,.distante 3km da Malwee.

Apto. ci 250m', 3 quartos, uma suíte _ Rua Joinville,

.• PreçoUS$ 28.200. Aceita carro e vende tarnbémporm6rgo a US$ I I
Apto, Edifício Carvalho ci 160m'

1.760cadaum.
• Terreno c/391 ,50m2, Loteamento Água Verde Lote n° 27. Preço I Apto. c! 116m', Z. ql�artos, dependo empregada, 2 banheiros,

• US$ 8.000. Com 50% de entrada e mais seis (6) prestações I
sala e garagem. Ecjlh�I�),H:1S� 4° m�daL ..

mensais. LOl E.S I' INANCI,\DOS

I Terreno c/500m2 (20x25), na rua Antonio Carlos Ferreira, distante I

1
Loteamento Ana Paula IV.

I uma quadra da Marechal Deodoro, área central da cidade. Preço • Loteamento São Cristovão IL

•.
US$ 45.000 .

.

I
CONDOMÍNIO AZ;"\LÉIAS (empreendimento Classe A)

Terreno c/750m2. (�5 x 50), localizado na rua Pastor Schneider, Loteamento Acapuloo na Praia de Piçarras.
• Barra Rio Cerro. Preço US$ 9.000 - Parcelado até 3 vezes. I Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).

I
Terrenoc1720m2 (15 x48),localizado na rua PastorSchneider (no I I' CHAcARA NA CIR\DE
calçamento) Barra do Rio Cerro. Preço US$15.000 -Aceita carro Arborizado. c área de l4..700mo. a 5km do centro. cl boa
I até 50% valor terreno.' I
I

Terreno cl 69.000m2, Rio Cerro II, pröpne pl pastagem, lagoas, I
água. uma casa �111 excelente estado e casa de caseiro,

sitio. Fica a 300 metros do asfalto.'Preço US$ 17.000. TERR]�XOC():\IEl{CIAL

I Aluga • 1
...1;\'. :\Ial. Deodoro da Fonseca c 3.000m'

1 (um)terreno com 4.000m2 na rua BerthaWeege-Barra RioCerro Av. Mnl, Deodoro da' Fonseca c 1.3X2 m'
I 1 (uma) salacom 2oo,00m2, própria p/indústriadeconfecç6esou • Av. l\lal. Deodoro da Fonseca c' 950m'.

· I p/ depósito de materiais
. I

I
.

2 (duas) salas com 65,00m2 cada uma, rua Ângelo Rubini - Barra
Ido Rio Cerro. Preço CR$ 66.000,00 cada uma.

I ' •
I I
• . Tratarna R. Ângelo Rubini, 1223 - Sala 9 - Bana do Rio Cêrro •

· • Fone (0473) 72·2734 Protocolo nO 010893/7-6 I
._._------------�

.
.
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TERRENOS
Terreno em Piçarras a beira rio cl 4.185m' (Ancoradouro)
Terreno na Rua Amazonas cl 1.720m'. próx, Parafusos
Ewald.

Lote n° 014 - Loteamento Julio Rodrigues
.' Terreno esquina na Rua Reinoldo Rau ci casa-de alvenaria

CASAS
Casa de alv., (em construção), Rua Rudolfo Lessmann, cl
480m' cl terreno de 900m'
Casa de alvenaria cl 60 m' c Loteamento Liodoro Rodrigues
Casa de alvenaria cl 235m' cl terreno de 1.200m'. Rua
Waldomire Scluuidt, nO 222 - (Jaráguá Esquerdo).
Casa mista cl 90m' - Rua 591 - Sem nome, 70, terreno de
450m2
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AaZ E L K E
HERING

V Salão Latino-americano de
Artes Plásticas de Santa Maria

Adriana Varejão - Nasceu no

Rio de Janeiro em 1964, se formou na
Escola de Artes Visuais do Parque

. Laje e faz exposições individuais
desde 1988. Expôs também na

Holanda, em 1992. Seu trabalho é
sintonizado com a chamada "arte de
sagradável", que teve destaque nas

BienaisdeVenezaeWhitneyde 1993.
Procura provocar o observador per
turbando seus sentidos com coisas

repugnantes, relativas ao corpo hu
mano. Sua última exposição em São
Paulo foi na galeria Luisa Strina em

1992. Selecionada para a Bienal de
1994.

Analogia de linguagem - Princí

pioordenadordeumamostra oueven
to onde a distribuição das obras é
feita de acordo com sua natureza e

suas caracteristicas estéticas.

Antropofagia - Desenvolvimen
to particular do Modernismo brasi
leiro no final dos anos 20, representa
do principalmente por Oswaldo de

Andrade, que propunha uma

"devoração" crítica da herança cultu
ral européia. Opõe-se ao nacionalis
mo das outras correntesmodernistas.
A Antropofagia foi uma manifesta

ção autenticamente brasileiraquenão
se deixa enquadrar de maneira

simplista nas correntes da vanguarda
histórica européia.

Apperto - Seção da bienal de
Veneza que apresenta apenas obras
de jovens artistas, selecionadas com
rigor por uma comissão' intemacio
nal, Esta mostra jovem confere à

Bienal de Veneza parte do prestigio
desgastado ao longo de suas 45 edi

ções.
Arte conceitual-O instante cria

tivo na arte conceitual não se coloca
na realização material da obra, mas
na produção de seu projeto, na elabo
fação de uma idéia..Em lugar da
materialidade da obra nascem proje
tos, esboços ou textos sobre ela e que,
por sua vez, se destinam a ativar a
imaginação do espectador.
Arte efêmera - Arte feita com

materiais altamente perecíveis ou

instáveis (p: ex. esculturas em gelo,
areia,manteiga, etc) que põe em evi
dência a atuação transformadora do

tempo como componente da obra.
,Arte-objeto - Utilização de qual

querobjeto,material,matéria-prima,
,

pré-fabricado ou produto industrial
como obra de arte. A atividade do
artista desloca-se da manufatura da
obra para o simples ato de escolher
um objeto que se presta com suporte.
Há diversas formas de Arte-Objeto
no decorrer das'últimas décadas:

assemblage, objet trouve, ready-made,
etc..

Assemblage - Reunião demateri
ais diversos, já existentes, que com

binados com pintura, provocam uma

extensão dos limites da tela, invadin
do- o espaço tridimensional.

(Continua)

Até lOde março você pode
inscrever-seno Salão acima, com
a remessa de 5 fotos coloridas
(urna de cada trabalho), formato
10 x 15cm - para pinturas - ou 2
slides ou duas fotos coloridas de
cada trabalho (também em nú
mero de 5) se a técnica for escul
tura, cerâmicaoumidias contem-

porâneas, Se aprovada na Ia fase,
o queacontecerádia 19/3, as obras
deverão ser enviadas de 31/3 a

2214.
O resultado da seleção será

divulgado em 2 de maio e a expo
sição acontecerá de 14 de maio a

14dejunhode 1994. Os trabalhos
terão, no máximo, 2m em qual-

quer das dimensões.
O valor da inscrição e.çle CR$

2.000,00.

Maiores informações de 28a 6-

feiras, das 14 às 17 horas, nos
fones (055) 222 8300 e 2223472,
Secretaria Municipal de Cultura
de Santa Maria:

228 BienalFlorianópolis - 25 cristais e

desenhos de Elke Hering, falecida
rio dia 19 de fevereiro, estarão ex
postos na sala climatizada do Mu
seu de Arte de Santa Catarina -

MASC, a mais nobre: embora

agendada em 1993 como parte das
solenidades do 450 aniversário do

MASC, a exposição - que até 58
feira, dia 17, estava sob a curadoria
da própria artista, terá .cunho de

homenagem póstuma àquela que
foi uma das mais iinportantes es

cultoras do sul.
É a terceira exposição de Elke

Hering noMASC, sendo as anteri
ores nos anos de 1977 e 1985. A
individual de i985"feve curadoria
do crítico e escritor Harry Laus,
mortoem 1992, tambémdecâncer,

Elke
Nascidaem 1940ernBlumenau,

SC, foi escultora, desenhista, gra
vadora epintora. Iniciouo aprendi
zado com Lorenz Heilmair, como
auxiliar de vitrais religiosos. Aper
feiçoou-se emesculturacomAnton

Hiller, naAcademia deBelasArtes
deMunique,Alemanha. EmSalva

dor, BA, foi aluna deMário Cravo
Júnior. Retomando aMunique, es
tudou com o escultor dinamarquês
Robert Jacobsen,professordaAca
demia de Belas Artes. Entre outras
participações, recebeu: em 1965,
SalãoParanaense, Curitiba,Meda
lha de Ouro; Salão Contemporâ
nea, Campinas, SP, Medalha de

Bronze; '1968, SalãoEssode Artis
tasJovens,MAMRJ,PrêmioAqui
siçãö; 1971,Unissanta,UFSC,Prê·
mioMelhorEscultor; 1972; Brasil
Plástica 72, Fundação Bienal, Re
ferência Especial; 1977, Salão duas obras, na exposição no sa-

Paranaense,Curitiba,PrêmioAqui- guão dó TeatroMunicipal de São

sição; 1980, Mostra do Desenho Paulo; em 1941, venceconcurso

Brasileiro, Curitiba, Prêmio Aqui- internacional para oMonumento

sição; 1984, Salão Chapecoense, a Caxias (São Paulo); em 1950,

Chapecó, SC, 10Prêmio emEscul- participa da_26aBienal deVeneza;
tura, Participou, também, das im.' em 1951, recebe o 10 prêmio na-

portantesmostras 500 AnosdeArte cional de escultura na I" Bienal

no Brasil (MAMSP, 1982) e Um Internacional de São Paulo, com
Século de Escultura no Brasil a obra Indio e a Suassuapara; em
(MASP,1984). 1953, ano da inauguração do

N fi t od ão do convite Monumento às Bandeiras, exe-
Fontes:FolhadeSãoPaulodelO/ a oto.repr uça 1·

02/1994 e Galeria n° 16 _
à exposição de 8 de julho de 1989, cuta os painéis na fachada do

Minidicionário de Arte por Notval que OCOITeu no Museu de Arte de Jockey Club de São Paulo (Cida-
Baitello .Tr. I Joinville. de Jardim) e, em 1955, participa
CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 26 de fevereiro de 1994

Aconteceráde 12deoutubroa 10
de dezembro de 1994, no Pavilhão
daBienal, Parque do Ibirapuera, São
Paulo, sob o patrocínio do Ministé
rio da Cultura,Ministério das Rela
ções Exteriores, Secretaria de Cul
tura do Estado de São Paulo e Secre
taria Municipal de Cultura.

Emabril.nomesmoespaço.acon- "

tecerá a mostra Bienal Brasil Séc.
XX.

Ajap
Uma das.idéias amplamente de

batidas na última teunião daAssoci
ação Jaraguaense de ArtistasPlásti
cos, dia 16 de fevereiro, foi a confec
ção por alguma (s) das indústrias
locais - de calendário com reprodu
ções de trabalhos de artistas de

Jaraguá do Sul. A idéiajá tem pais,
agora precisa de padrinhos. Nós pre
cisaínos de você ...

"O Último Sonho
de Miró"

Em abril, em São Paulo, a expo
sição oÚltimo Sonho deMiró apre
sentará49 obras daFundaçãoPilar e
Joan Miró em Palma de Mallorca.
acompanhada de "Mirar Miró", ex
posição de cerca de 150 fotos que F.
Catalá-Roca fez do artista.

'

Acontecerá no MAM, possivel
mente ii partir de 1 ° de abril.

Segundo Daniel Pizza, da Folha.
de São Paulo, " ... é uma exposição
que vai dar mais prazer a quem já
conhece a obra de JoanMiró (1893-
1983)". Então, que tal conhecer a

vida e a obradeste artista irrequieto
que,'ano passado, teve comemorado
o centenário de seu nascimento?

.

Victor Brecheret
Nascido a 22 de fevereiro de

1894 em Farnesa, Viterbo, Itália,
e falecido a 17 de dezembro de
1955 no Brasil, onde chegou em

1904, foi comemorado neste ano

o centenário de nascimento de
,Victor Breeheret, o maior es

cultor moderno brasileiro.
É de sua autoria o famoso

da 38Bienal de SãoPaulo, expon
do Bartira, além de expor em

Paris na mostra Artistes
Brésiliens.

En;t outubro de 1989 a Funda

ção Bienal, em sua 20S mostra,
homenageou duplamente a me

móría-de Victor Brecheret, quer
dedicando-lhe a Sala Especial

Monumento as Bandeiras, enco-, BancodoBrasilqueroferecendo,
mendado em 1920, iniciado em

,

aos artistas vencedores daquela
1936 e inauguado a 25 de janeiro Bienal, réplicas da esculturaven
de 1953; em 1916, comaescultu- cedorada l"BienalInternacional
ra Despertar, obtémo l° prêmio de São Paulo, de sua autoria
na exposição de Belas Artes, em
Roma; em 1922 participou da
Semaca de Arte Moderna com Rosani

Petry
Com 20 anos de idade,

loira, olhos azuis, Rosani
Petry concorreu com mais 8

candidatas ao título de Miss

Jaraguá i994. Aconteceu dia
24, na Boite Marrakech. Hoje'
à noite, no mesmo local,
serão divulgadas as vencedo
ras na mesma Boite. Será que
Rosani ganhou? Por conta da

dúvida, enfeita nossa página
de Artes .. :

7
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Nafoto, as três
finalistas do Miss
Jaraguâ 94:
Ilisabet Pradi,
Márcia Junkes e
AlairMara

Francener, num
click exclusivo

para a coluna

ri J
r rili.II aragua .... por ai.

Depois deurna longa tempora-
da de verão, e o fim do Carnaval,
chegara quaresma, tempo onde

"antigamente" as casas noturnas

ficavam de férias. Mas, hoje em

. dia, sãopoucos que respeitam tais

tradições. A verdade é que, com o

menor movimento nas praias, a

cidade começa a ficar mais povo
adanos finais de semana, criando
a necessidade de opções de lazer.

Seria ótimo para ir ao "cinema", eles representam Jaraguá do Sul,
mas como Jaraguá não tem um... -Iocal onde este clube é localizado.

Cl Baependí
. Parece até perseguição, mas

somos obrigados a "descer a le
nha" novamente. Destavez, adi
retoria do clube proibiu o uso da

pista de atletismo para os atletas
domunicípio. Está certo que estes
esportistas podem não ser associ
ados do clube, mas acima de tudo,

E infelizmente, é do clube aúnica
pista existente na cidade. Cadê o

bom censo?! O espírito comunitá
río?' E se o clube cobrasse uma

. taxa para o uso da pista?! Pensem
em alguma coisa, mas resolvam
essa vergonha!

Cl Miss Jaraguá
Na noite de quinta-feira, fo

ram escolhidas as três finalistas

,'1.

para a final do concurso. que se

realizará no sábado são elas:
Marcia Junkes, Alair Mara

.

Franeener e Ilisabet Pradi. A co
roação será hoje à noite. na

Marrakech, onde haverá. corn

.
certeza, muita gente bonita. Até
lá!

ClBike's I
Muita gente circulando pelas

ruas com suas bicicletas. Apesar
do "modismo" exagerado, fica o

toque que é um esporte muito
saudável e ótimo para aventuras

ecológicas e até noturnas, para os
maís ousados.

.

Cl Bike's II
Percebemosonúmero de adep

tos do esporte se observarmos o

número crescente de lojas e ofici
nas especializadas no ramo.Mui
to maior do que qualquer outro
esporte, porque trata-se também
de urn meio de locomoção...

OURV
Mais uma sigla pro Brasil en

carar! Este indexador, apelidado
de "ovni", foi colocado como saí-

da para a nãodolarização. Acom
panhe anúncios, listas de preços,
supermercados, tabelas, e tudo que
envolva valores expressos, e per
gunte a sí mesmo:

- Qual é mesmo a moeda do
Brasil?'

Cl Atendimento
Parabéns às poucas casas e es

tabelecimeniös comerciais que se

destacam pelo bom atendimento.
Você consumidor, que não está
sendo be�atendido, "vá a forra",
mas com educação. Fale com o

dono da casa ou gerente. Você
estará fazendo um favor à coleti
vidade!

Cl Centro de estética
Pintando em Jaraguá do Sul,

um empreendimento que será o

primeiro especializado no ramo

da cidade. Trata-se de um centro

integrado de beleza e saúde, onde
o cliente poderá fazer tudo que
quiserparamanter suaboa forma.
Finalmente, mais uma iniciativa
nesta área, a exemplo de outras

.

cidades. Aguarde ...

- Camboriú estám
.

d . esmonoc ,.

e eventos. Depois do a i ' �nano naciona1
Carnaval revelação d' sg tadlsslm,o verão, e do. e antaCata .

ceuontem o showda b d .
nna, aconte-

emboraesteja meio "S:i���tra.JeaRigor, que
onal, é uma ótima

.

�

a no cenário naci-
'. versao de b hmusJ'CalIdade do Brasil.

om iJmor na
.- Em Jaraguá, as b

al1lmandoalguns bar: andas'de garagem vão
I .

es na reg'� 'T'vo te amanIa do som" .

Iao.! ornara queao VIVO" nos bar 'nhZI os!

q
(

•

P
A
n:

di
Üi
Ih
III
Si
p'

"' )li
su

qu
C()

Ie!
vj,

Você já pensou em comprar o seu carro OK, com o preço bem abaixo da tabela?'!
Consulte nossos preços. Você ficará impressionado!
......................................................
: AUTONOVO Fone: 71�1574/72-0353
•

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

..• Financiamento' • Leasing

•

•

.• Consórcio
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ÁRIES - 21/3 a 20/4 - A certeza das

-suas intenções traz calma ao seu

espírito. Com a calma sobrevém a

benevolência e pode fazer muitas

pequenas coisaspelas pessoasao redor.
Isto melhorará a vida de todo mundo,
incluindo a sua.

TOURO - 21/4 a 20/5 - Mesmo

vivendo no meio de uma sociedade

humana que parece mais selvagem do

qué civilizada, encontra pessoas que
se afinam, com o seu espírito e trazem

a calma certeza de queviver ainda vale

a pena.
GÊMEOS - 21/5 a 20/6 - O que deve

ser feito, haverá de acontecer sem

nenhum problema. As crises provêm
muitomais da sua recusa em aceitar as

responsabilidades inerentes a este

processo do que a qualquer processo
do que a qualquer outra coisa ou

circunstância.
CÂNCER - 2Ú6 a 21n - O que já foi

só desejo, agora se converte em fato

consumado. É tempo de expansão e as
coisas acontecem com bom gosto e

entusiasmo. Não se atrase com

preocupações inúteis. Acompanhe
tudo positivamente.
LEÃO - 22/7 a 22/8 - Apesar de
envolvido em Circunstâncias que

aparentemente lhe são adversas,
sobrevém ao seu coração a certeza de

que tudo dará certo. Isto é o essencial

porque as circunstânciasmudam, mas
você permanece.
VIRGEM - 23/8 a 22/9 - Sem querer,
você pode acabar dizendo as coisas
certas às pessoas certas, e isto mudará
a sua vida para sempre. A Roda da
Förnma dá mais uma volta e parece
desta vezbeneficiá-lo definitivamente.

Fique atento e esperto.
LIBRA - 23/9 a 22/10 - Encare com

muito boa vontade o trabalho que tem
pela frente pois através dele poderá
ajuntar uma pequena fortuna. Não

pense em satisfazer-se só com as

novas pessoas que conhece, reclame a

parte material que lhe toca.

ESCORPIÄO-23/10a21/11- Você
lutou pelos. seus desejos, mas estes

aparecem 'de forma 'completamente
inesperada e de uma forma diferente

daimaginada.Já vêquecomoDestino
não sebrinca, porqueeste éo verdadeiro
detemlinante da vida.
SAGITÁRlO - 22/11 a 21/tl - As

melhores idéias e sentimentos
acontecem subjetivamente. As coisas
boas da vida ficam melhores ainda

quando compartilhadas. Por isso, não
secontente em sentir-se bem, faça com
que outros também se sintam bem.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/1-
Amasse a matéria de que é feito o seu

destino com carinho' e dedicação.
PemJita que o tempo amadureça as

, coisas que não podem serconseguidas
ÍJnediatamente. Tudo está ao seu favor,
por isso não se preocupe,
AQUÁRIO-21/1 a19/2-0sassuntos
materiais ganhamdestaquee você pode
�-semuito bem nos negócios que já
inIciou e criar alguns outros novos que
lhe passem pela cabeça. Aproveite
bem este dia porque é curto e as idéias
são muitas._
PEIXES - 20/2 a 20/3 - O que antes
parecia longe e difícil. hoje faz parte da
SUa vida cotidiana. É através da
qUalidade aventureira qu� você pode
COnquistar ainda mais horizontes no

�PO que tem, Experimente tudo e
VIva a sua vida intensamente.

HlANOEt �Á f,5rlÍ A
-1 'IO I<m',., QUAN 1)0 S{
tEmBM:

Miss Jaraguál93, Adriana Ayroso.fe; parte da mesa julgadora,

Três candidatas foram' escolhidas

Jaraguá conhecerá
sua representante
hoje na Marrakech

Jaraguá do Sul- Foi realizado
na última quinta-feira, a primeira
etapa do miss Jaraguál94, onde
foram escolhidas três lindas mo

ças, que disputarão hoje o título
máximo da beleza jaraguaense.
Nove candidatas desfilaram com

trajes social e maiô, para os nove

integrantes da mesa, envolvendo

empresários,profissionais liberais,
autoridades políticas entre outros.

As cQlldidatas
* Alair Mara Francener

* Ilse Adriane Bebber
* Marlene Grabowski
* Salete Maria da Silva
* Márcia Junkes
* Rosani Petry
* Célia TerezinhaBuzzarello
* Silvana Volles
* Ilisabet Pradi

Das nove candidatas que esta

vam concorrendo, apenas três
continuaram o desfile. AlairMara
Francener.Márcia Junkese llisabet,
Pradi, zeraram seus pontos e tive
ram que desfilar novamente para
a soma total. Os envelopes foram
lacrados, sendo que somente hoje
conheceremos nossa representan- ,

te, para o miss SantaCatarina, que
acontecerá no dia 5 de março.
Silvana Volles ficou como miss

simpatia.

Em seu 40 ano consecutivo, a

CKAT Promoções Artísticas está

preparando as moças para o des
file. "Tivemos um tempo curto de

preparação, mas todas as

candidatas tem capacidade de re

presentar e bem nosso muruci

pio", disse Irma, proprietária da

agência.

� ....,' IUsabei, Mareiá eAlair, as trésfmlIlisras .,
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I caso de Potict,a I E�t�ãda� de Masiciràndub� estão p�isandó �'dn�'par
--Direl--'toste-mque-serr-espeit-ad:d_oLeal___,Me/horias facilitarão

Parece que o Joel Alves Elizeo, da rua Antonio Bernardi

Schmidt, s/n", está bastante saturado de sua mulher, Rosa Alves

transpo'rte de a·rroElizeo, que trabalha de diarista em residências.

Recentemente, o Joel ameaçou a suaRosa demorte e ainda lhe

disse quepegasse seus traposefosse embora. EfoiaíquedonaRosa
deu queixa ao comissário da DPC de Jaraguá do Sul.

Pois é, Joel! O que você precisa entender, é que a dona Rosa,

que é sua esposa, tem direitos que as leisgarantem e ajustiçafaz
prevalecer. A coisa não é bem assim de você mandá-la embora e

pronto!
Pra você, omelhor conselho seria: se não quisermais aturá-Ia,

é você quem deve sair de casa epronto!Dar uma demachão, só vai

criarproblemaspára você mesmo.

OAdemar manobra na contra-mão

O titulo tem sentido duplo, o que vocêspodem ver ao lero texto:

OAdemarPlazevero, de 25 anos, é natural de Laguna (1 apista)
e é travesti (confirmãção), Ele abusou das bitrucas, ficando mais

pra lá do que pra cá e assim meteu-se em plenapista asfáltico do

trevo da BR-280, 110 acessoparaMassaranduba, em Guaramirim.

Assim, bastante lflto,e cercandofrango em plenapistade rolamento

de uma rodovia, o Ademar corria risco de vida. Foi então que

chegou a guarnição da PM e o recolheu, para sua própria

segurança. Na cadeia, não temperigo de ele ser atropeladopol' um
veiculo.•Soment�pelos outrospresos.já que oAdemarmanobra na.
contra-mão.

Se a briga- é de bicheiros, quebicho vai dar?
O Élio José Sebastiana, que é bicheiro, anda mostrando suas

qualidades de cara durão e valente paeasl
.

Anteontem, às 9 emeia da.manhã, ele se indispôs com o Walter

Pinter - outro bicheiro, masque diz trabalharnaJocarAutoPeças.
No ''frege'' o É/io ameaçou o Walter, dizendo-lhe que ía lhe dar

um tiro na cara.

Essas briguinhas de bicheiros estão virandomoda em Jaraguá.
Será que é por causa da concorrência?

Olha, Élio! Quem diz, dificilmentefaz. Écomo sediz: "Cachorro

que ladra, não morde".

�Errata

Por erro de interpretação de um Registro de Ocorrência

Policial, o colunista Udo Leal, na�/tima edição deste veículo de

. informação, lamentavelmente, inverteu osfatos e transjormoujl
causídicodr. Enno.IanssenJr., de defensorde seucliente Wolfgang
Geister, em, vitima do mesmo.

.. - ..

Na realidade, no registro, corretamente efetuado pelo jovem
advogado e seu cliente, na segunda-feirapelamanhã, consta que
o sr. Wo/fgang Geisler, de 50anos,fora agredido, no sábado, por
volta das 22:40hs., no bairro Garibaldi, pelo sr.Miro Lescowicz,
residente na mesma localidade.

Assim, o sr. Wo/fgang não agrediu ninguém, e muito menos o

dr. Enno Janssen Jr., fora agredido.
O único envo/vim�nto do advogadofoi acompanharseu cliente

parao devidoRegistroPolicialdaOcorrência, conforme vertfica
se no Boletim.

Devemos, portanto, desculpasaojovem advogado e seu clien

te, pela tão indevida e injustapublicação.

verão' reduziu o

di
,

I/ m lspensave
consumo de energia em SC o

.

"

' p��m�_

Acrescenta à informação a
.

tular da'pasta municipal di

eduação, professora Bernadet
Hillbrecht, que° fornecimentodo
alimento é fe�to pelo Ministério
da Educação, através da Funda
ção de Assistência aos Estudall'
tes, FAE, beneficiando todos

municípios brasileiros. "Mas, o

Ministério da Educação" - adíae
ta Bernadete - está mudando o

sistema, passado, em lugar dos
alimentos diretos, a fornecer ver
bas destinadas exclusivamente a

essa finalidade. O processo já {oi
aprovado e já está atendendo OS

municípiosmaiores, com maisdt
50 mil habitantes. Aqueles coP!
menos de50mil habitantes, co!110
no caso ctrupá e tantos outros.
entrarão tambémneste sistema

. decorrer deste ano'
CORREIO DO POVO - Jara uá do Sul, 26 defevereiro de 1

Massaranduba - A secretaria
de Adrninistração, Transportes c

Obras, agora sob os cuidados de
.

Ademir Sprung, vem se dedican-
. do com afinco ao melhoramento
das estradas do município, cuja
malha viária cobre uma distância
de mais de 600 quilômetros.
A estrada estadual

Massaranduba/São João do

Itaperiú, que vinha apresentando
visíveis problemas de

trafegabilidade emalguns trechos,
impedindo até o transporte da sa
fra de arroz através dos cami

nhões, já está agora com mais de
50% de sua reparação concluída,
no trecho quepertence aomunicí
pio de Massaranduba. A própria
prefeitura de Massaranduba está
executando as obras, dada ao des-

.

leixo pelo Estado. O DER vem

Economia
�: - -

Horário de

.Jaraguá do Sul- o horário de
verão terminou, todos os relógios
foram atrasados em uma hora a

meia noitedesábado dia 19. Santa
Catarina reduziu 27 milhões e 500
mil quilowatts/hora no consumo

de energia elétrica durante o horá
rio implantado desde 17 de outu
bro do ano passado. Em valores,
essa economia, representa 2 mi
lhões de dólares. 2% do consumo

normal. A análise ainda é parcial e
considera apenas os primeiros 14
dias do horário especial.

O resultado final será divulga
do nos primeiros dias de março,

quando também deverá incluir da
dos relativos ao consumo dos 14

dias posteriores ao término do
horário de Verão, que durou 126
dias. A redução obtida está dentro
da média dos últimos nove anos

quando, após uma suspensão de
oito anos; o horário especial vol-

contribuindo apenas com a

cedência de algumas máquinas,
mas, com todas as despesas por
conta da municipalidade
massatandubense.

É que essa estrada, sendo esta
dual. será transformada na SC-

474, que receberá leito asfáltico,
mas, enquanto o estado não se

define no cumprimento das obras,
também nãoexecutaos necessári
os reparos exigem as estradas de
leitomacadamizado e assim, com
o tempo, da acaba se tornando
intransitável.
A estrada de Rio Bonito
As estradas de Rio Bonito, a

partir das divisas com Blumenau
e Luis Alves, começaram ontem,
a serem trabalhadas pela secreta

ria de Administração, Transpor
tes e Obras da prefeituramunici-

tau a vigorar. A Celesc � Centrais
Elétricas de Santa Catarina - ainda
não tem o levantamento da econo
mia alcançada por região. Confor
me declarou o engenheiro Max
BayerGomes, doDepartamento de
Serviços e Consumidores da em

presa, a redução no consumo não

significa prejuízo para a empresa.
"

A Celesc deixou de arrecadar, mas
em compensação não teve proble
mas para garantir o fornecimento
de energia nos horários de pico
durante a temporada, quando, em
razão do turismo, aumenta consi
deravelmente o número de consu-

midores na região", esclareceu.

Para esclarecer, é necessário
saber que o periodo de início e
términodo horário de Verão é de-
terminado pelo'Dnaee (Departa
mento Nacional de Águas e Ener
gia Elétrica).

AN-UNCIE 'GRÃTIS
]LIGUE çp CLASSIFICADOS

ir 72-3363

Merendaescol

pal de Massaranduba. A reforma
é total, segundo as declarações do
titular da pasta, Ademir Sprung.
Estão sendo retiradas várias cur

vas, feito o alargamento da estra
da, construídas galerias, escoa

douros, esgotos, enfim, uma re.

forma total. Os trechos somam

.

mais de 35 quilômetros e a refor

ma, incluindo a macadamizaçãe
total; dará condições de bom trá

fego para os.veículos que por a
transitam.

Não há previsão para a data
término desses trabalhos, m

Ademirafirma que eles serão can
tínuos, sem interrupções, uma" ..

que a municipalidade tem urgêó-i
cia nas máquinas e no pessoal dê
serviço, para execução de obr

,

em outras regiões do municípios
que também requerem presa.

Corupã - A secretariamuni

pal daEducação,Cultura e EspOr.
tes, deste município, recebeu ejl
estádistribuindopelas 27 escolas,
incluindo creche municipal e
minário Sagrado Coração de J

sus, os alimentos fornecidos pe
governo Federal e que se de

.

nam ao preparo damerenda e

lar. Cadaescola tem a sua cozi
e a suacozinheira/merendeira
se encarrega desta tarefa.
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'Joqador é considerado um dosmelhores de SC
,

. ,

Nardela é exemplo
"novatos "ara os

Jaraguá do Sul - Hoje um dos

melhores jogadores de Santa

Catarina, não é .nenhuma revela

ção, mas sim um jogador que está

no meio futebolístico há 20 anos.

Narde1a, 36, meio campista, quejá
passou peloXVdePiracicaba, Por
tuguesa' Grêmio Portoalegrense,
Guarani, Coritiba, Vitória.Joinvílle,
(II anos), Blumenau, Atlético de

lbirama, e está agora atuando nes
ta temporada pelo Joaçaba, acre.
dita que neste ano o campeonato
catarinense não tem nenhum time
favorito. "Todas as equipes estão

trabalhando forte para este campe
onato, o Joaçaba, com 17 jogado
res, não teve muito tempo para
!reinar, e esperamospara este esta
dual ficar no míríimo no grupo in

termediário, entre o sexto e o nono

lugar. Conseguimos' uma impor
tante vitória na primeira rodada,
contra o Internacional, e jogamos
bem centra o Joinville", disse ele.
Nardela jogou 11 anos no

JoinvilleEsporteClube, time onde
se firmou no fu�ból, agora, dono
de seu prôprio passe.. emprestou

Nardela: "Vícios terllo que ser

deixados de lado"

ao time d'Oeste até outubro. Se

gundo Nardela, a cidade' e os no-
-

vos companheiros "me receberam
muito bem". "Minha chegada na

cidade foi marcada commuita fés
ta, fiCo orgulhoso com isto, pois
sei que as pessoas reconhecem o

meu trabalho, e estou tentando
retribuir, como forma de agradeci-

monto, fazer gols para ajudar' o
Joaçaba a ficar numa boa coloca
ção", 'finalizou.

Ocomeço
Para Nardela, o garoto que qui

ser entrar num time para posterior
mente se profissionalizar, precisa
rá se sacrificarmuito. "Quem esco

lherestacarreira, terá quedeixarde
lado alguns hábitos, como parar de
bebei: em excesso, que neste peri
odo da vida é muito rotineiro, o

cigano e outros vicioso Terá que se
dedicar 24 horas ao futebol para
atingir uma qualificação 100%",
disse.

Futebol catarinense
"Está hoje parecido com o pró

prio estado, esquecido, a supre
macia dos times de São Paulo e'do
Rio de Janeiro tomam conta,onos
so futebol estámárginalizado, falta
intercâmbio, mas, alguns jogado
res que conseguiram se firmar em
times de outros estados estão se

dando bem, exemplo é o Roberto
Cavalo ex-Criciúmaqueestámuito
bem no Botafogo.

Amador

Equipes do voleibol de JS apresentaram-se
<,

Jaraguá do Sul - As equipes
devoleibol masculino e feminino
apresentaram seuelenco respecti
vamente' sexta (19), noginásiode
esportes ArthurMüller, e sábado
(20), no Sesi. Às equipes estão se

reparando para representar nos
município nos eventos promo-

'dos pela FederaçãoCatarinense
principalmente para os.

oguinhos Abertos de Santa
tarina, que será realizado aqui

m,Jaraguá do Sul.
I

Saganski - (Mazinho)
Feminino:
Daniela Nesi Rosa .

Danúbia Marcela Wessler

Greicy Zabot Holthausen
Fernanda Cristine Voltolini
Karina Muller
Mara Isa Battisti Râulino
Silvia Weber
Tatiana Altini

Carla Roberta Utech
Tatiane Rebeschini Argenton
Eliza Schlickmann
Graziela Meller Milanese
Rosana Noering
Grace Kelly Blank
Técnico: Cezar Augusto Car

neiro de Oliveira
Aux. Técnico: Luderitz Gon

çalves Filho

Experiência

AdllsonFemantll!s[li
sobre sua

Jaraguá doSul-Hojeo timedo
Joaçaba conta com um profissio
nal à altura no comando de sua

equipe. O "velho" Adilson.
Fernandes, que já jogou no

Joinville, Grêmio·Portoalegrense,
Náutico, Santo André, como za

gueiro, e já treinou o próprio
Joinville, Avaí e está mostrando
tudo que sabe no Joaçaba nesta

temporada. "Como todo time pe
queno, uso a tática de explorar os
contra-ataques, exemplo foi o pri
meirojogo que disputamosnocam
peonato, centra o Internacional. O
resultado do 3 x O, a nossofavor,
não foi o espelho do jogo, pois o

Inter tem um bom elenco, e até

quando estávamos ganhando de

3, eles estavam em cima", disse
Fernandes.

Adilson Fernandes comentou

a saída do ponteiro juventino,
Ricardo. "Nós contávamos com o

. Ricardo para o jogo de hoje, aqui

Membros da equipe"
Masculióo:
Patrick Andreas de Assis Pe- Formulário de inscrição

feira \

ROgério Xanxerê Aequipe I solicita asuainscriçãopara oXll
Stephen Salai Stähelin Campeonato Municipal de Futebol Varzeano, comprometendo-se a

Fernando Radünz . obedecer o regulamento e as decisões do Tribunal-de Justiça.
GuilhermelIeleno Müller Periodo de inscricão: 1 Ó a 28 de fevereiro
Alexandre Girolla ..

COllgresso técnico. dia 3 de março/94 às 19 horas
Cláudio Scheuer

Local de tnscricão. e_ do cOllg1:e,sso: Fundação Municipal deFabiano Pozza
EsportesAdrian Segan Endereço: ma Getúlio Vargas, 405 - centro - fone 72 - 1300Leonardo Kruger \

Julio Cezar Hornburg ,Valorda inscrição: CR$ 20.000,00
Ricardo �uis Friedmann Depósitocaução: CR$50.000pO

'
..JonlY,Demarchi ,

_ ., Cadas�!!"tl�Jf!:ß!J.g�:�!.l'écmco: Adernar Antonio �·,'2�:��"'�:<::':··�";:�'"·5...��::=!!!!!!!!!!!!!!!!:::!�---...----�.....-:-:-����---�11RREIO QO POVO 'j:!�ra�á d,o.SM�tZ�,�f_"'·:":":- '!..",' h",r '\' . >,!I', IM."" ""1t �h�rt�.�tQ4���·b� lit�;�l:, it)��"ICi"�e'\ �.�������������������������������������������

. .'

carret �f;.:
'.�l�

em Joaçaba, a diretoria o en{j�s
tou, mas não vai ser nada fácil
enfrentar o Juventus, pois tem um

bom elenco, apesar de conhecer
apenas 50% da equipe, e serã.âfficil
manjar um jogador a altura para
substituí-lo naquela posição", de
clarou.

Equipes
"Nenhuma equipe larga como

franco favorito em início decampe
onato, a política dos clubes são
muito parecidas, tomando o

.

'cer
tame' equilibrado". Adilson
Fernandes também diz como será o
Joaçaba no decorrer do estadual.
"O time subiu a primeira divisão no
ano passado, sendo campeão da
divisão intermediária em 1992 com
muitos méritos, e estamos fazendo
um trabalho para que o Joaçaba
fique pelo menos entre os dez pri
meiros colocados. Para isso, os

jogadores estão trabalhando forte
.

muito", finalizou o treinador.

Anuncie agora,
anuncie CP Classificados.

tr 72-3363
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3° Figueirense
o 5 4

-1

Equipe PG J V E D GP -Ge SG

l° Tubarão 4 2 2 O O 6

2°Marcílio D. 4 2 2 O O 4 O 4

10° Concórdia

4 2

3 _
2

3 2

3 2 O

2 2 O

2 2 O

2'_ 2 O

K2 2 O

2 O 3 4

4° Joinville O 3 2

30--5° Juventus

6° Criciúma 2 _
4

7° Jóaçaba 4 3

3 2

9� Bl-umenau 2 3

11 e Atlético

-12� Caçadorense 1 2 O I 1
-

O 3 -3

3 -2
l3° Araranguá O 2 O O 2

-2

-I

2 -1

O14'1 Internacional o 2 O O 2
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Solicite já uma aula

demonstratlva gratuita.
Mais de200 escolas no

Brasil e Exterior.

RuaEpitácio Pessoa, 820

Fone 72-3407
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\JuyentusconquistaiJm pontoemCrícíúm

Moleque Travesso

joga como Joaçaba
5

Criciúma 1 x 1 J"veillus

Concórdia I x OAtlético

Chapecoense 3 x O Caçadorense

MarcílioD. 3 x OBlwnenau

Juventus se intimidou diante do

"Tigre", e aos 36 minutos, Clóvis

empatou.

.Hoje o Juventus tem uni dificil

compromisso, no meio-oeste

catarinense, contra o Joaçaba, que

perdeu na última rodada por 3 x 1

para o Joinville, no JoãoMarcatto.

Este jogo será transmitido ao vivo

pela RCE, ás lShoras, Os prová
veis jogadores que entrarão em -

campo contra o Joaçaba são:

Leonetti; Lin, Nei, Alcir e Júnior;

Antunes,Agnello,Amam; eCarlos
Alberto;Alaor e Silvinho - técnico

Abel de Souza.
-

Até a segunda
Juventus estava na quinta coloca

ção junto com o Joinville,

2
Jaraguá do Sul - O Juventus

conquistou um importante resul

tado na noite de quinta-feira, fren
te ao_ Criciúma, noHeribertoHülse.

Apesar de estar na retranca, foi o

time jaraguaense que surpreendeu
emarcouaos23minutosdoprimei
ro tempo com Antunes, que arris

cou um chute de longa distância, e
o goleiro Émerson aceitou um

"frangaço" por entre as pernas.
Depois foi só segurar o resultado

atéofinaldaprimeiraetapa. Jogan
do 'com os II jogadores atrás, o

João Marcatto

Joinville vence Joaçaba em Jaraguá do Sul

Hoje
Joaçaba x Juventus (TV)

Amanhã
MarcílioD. x Tubarão

Internacional xCriciúma

Joinville x Concórdia

Caçadorense. x Atlético

Chapecoense x Figueirense
Blumenau�ar\l.Il�á

Joinville 3 x 1 Joaçaba

Figueirense2x 1Araranguá

Tubarão 3 x O Internacional
. .

.Jaraguá do'8ul-Valendo Macedo desviou para os fun

pela segunda rodad� do cam- dos da rede. O Joinville correu

peonatocatarinense.Joinvillee .. atrás do prejuízo, e ainda no

Joaçabajogaram quarta-feira, primeiro tempo Emerson em

parapoucomais de 300pess�- patou, com uma cabeçada

as, no estádio João Marcatto, indefensável paraGilson, Tita

poisoJoinviIleperdeuomando virou o jógo para o Joinville

de campo. O jogo foi movi- depöisdehmacon:fusãodentro
mentado desde o início, mas o da área do Joaçaba, Com o

gramado prejudicou muito as

duas equipesporestar�astante
encharcado, devido a forte

chuva que caiu durante toda

tarde ein Jaraguá.

O Joaçaba foi quem mar

cou primeir<:. Depois de uma
falta cobrada por Nardela,

marcador de 2 x I a favor do

Joinville, o Joaçaba'deveriavir

com todo"gás"paraasegunda
etapa, mas não foi isto que

aconteceu, Jair aproveitando
um cruzamento da ponta es

querda, e da bobeada da zaga _

fechouomarcador em S xl.

J"oinville 3

Joaçaba 1

Joi"vilk-Michel; Keil, Fonseca,
Everaldoel.uizAntômo.Bandoch,

Veiga,EmersoneTita (Wagner);
Jair e Lessa - técnico: Basílio.

Joaçaba-Gilson;Duban, Edson,
Paulo César e Neneu; Nardela,
Antônio Carlos,Macedo (Israel)
e Roberto; Petrúcio e Santana -

técnico:AdilsonFemandes.

Cartlloamarelo: AntônioCarlos

(Joaçaba)-MarcoAntônioeLessa

(Joinville)
.

Cartilo vermelho: Bandoch

(Joinville)
Renda:Não foi divulgada
Local: Estádio João Marcatto
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