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Fone: 71.()091
Niofechamospara

al",oço

Dólar

Paralelo

Compra (15/3) 723,00

Venda(15/3) 728,00

URV
15/3 CR$ 755,52

Poupança

Índice (15/3) 38,0066%

Salârio.mínimo·� ..

�

Agosto.' : CR$ 5.534

Setembro CR$ 9.606,00
Outubro CR$12.024,00
Novembro; CR$15.021,OO
Dezembro CR$18.759,00
Janeiro CR$ 32.882,00

. Fevereiro CR$ 42.829,00
.

Março CR$64,79'URV�

As ou·tral contas
remuneradas
acabamde

pedir o boné

•

, r

,

MAIS REMIfNERADA QUE AS QUTRAS

ti
o Banc:o que '*' a scij lado
NACIONAL

Todos os dias dezenas de.contribuintes tê", procurado o setor de arrecadação da Prefeiturapara retirar os carnês do IPTU

Prefeitura de Jaraguá do Sul jogá duro com o IPTU

Comissão avalia erros
o prefeito em exercício, ra. Segundo Guenther, uma co- o caso. Até segunda-feira últi- . isenção do IPTo. Quem tivei-

Alfredo Guenther, disse ontem missão está avaliando todos os ma, cercade 850 contribuintes razãonareclamação.pagaráva
que não haverá exceções à lei. pedidos de reexames dos valo- já haviam encaminhado reque- lores correspondentes à data de

que regulamenta a cobrança do res ou de isenção de impostos e rimentos à Prefeitura (pelos . encaminhamento do requeri
Imposto Predial e Territorial só ela determinará a correção quais pagam CR$ '150,00 em mento.já que aprimeira parcela
Urbano (IPTU) a partir de ago- dos valores àmenor, quando for março), pedindo reavaliação, ou venceu ontem. Página 3

Presoladrão de moto Juventus quer vitória
Página 11 . Página 12

FONE (0473)76-3200

,.

FAX (0473) 76-0304
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A Sociedade deAtiradores Jaraguá (7) i
O "fac-símile", que estampa

mos a baixo é uma amostra da
maneira corajosa como se enfren
tavam os problemas da época e a

. fonna de resolvê-los. 'Francisco

Frederico Moeller, natural de
Hannover-Alemanha, que desem
barcou no Desterro, em 1894

aprendeu o oficio de marceneiro
em Itajaí e estabeleceu-se em

Jaraguá, em 1911, na rua

Bruestlein, onde se instalaria a

Sociedade de Atiradores Jaraguá,
a partir de 1930. Exímio clarine

tista, participou da construção da
I aCapelaMatriz de SantaEmília,
em 14-12-1913, dirigiu uma fá
brica de pólvora, participou das

administrações, foi Juiz de paz e

suplente de Juiz deDireito, fabri
cante de vela de cera e entusias
mado atirador, como alemão-ser-

_

� viu com omelhordos brasileiros à
sua terra adotiva. Dele é a apólice
q'!le doou à sociedade, sem nunca

receberjuros elou capital. Amorà
Pátria adotiva assim, poucos p0-
dem se apresentar à comunidade.

A Sociedade de Atiradores

Jaraguá, contudo, estavaativa, em-.
bora por vezes pressionada, e

ConradoMielke, l°secretáriocon
vidava os sócios para umaAssem

bléia, em 5-2-38, com o fim de

eleger a nova diretoria (CP., ed.
917). A diretoria era a seguinte:
presidente Artur Müller; vice
Wilhelm Gumz; 1 ° e 2° tesourei
ros. Gennano Ehmke FO e Paulo

Neitzel; 1°e2°secretáriosOswaldo
Buch eConradoMielke. Conselho
Fiscal:FranciscoFredericoMoeller,
Oscar Schneider e Carlos Hass.
Conselho Consultivo: Reinoldo

Rau, Júlio Ferreira, Leopoldo
Mahnke, Willy Bartei, Jorge
Weinzirl e Ricardo Hesse. 0sDi
retoresdeTiro eramos sóciosMax

HiendlmayereBnmoMalmke(CP.,
ed. 922).

Os •Atiradores" convidavam

para um grande baile público, em
17-4-38, para, incorporados, to
marem parte do desfile cívico (21
deabril), em "homenagemdanos-

.Nl! 068 *

sa história pátria" (CP., ed. 921y:-�·" ,

Nos dias 5 e 6-5-38 realizava
se a Festa do Espírito Santo (tiro
ao alvo, tiro de "rei" e jogo de
bolão a prêmios, domingueira,
baile social, desfile, no dia se

guinte, matínée dançante e gran- .

de baile público, tendo cada sócio
o direito de convidar 3 pessoas
para o baile social,mediante con
vites fornecidos pela diretoria, A
festa do Espírito Santo e os bailes
eramabrilhantadospelaBanda do

- 13° Batalhão de Caçadores, de

Joinville, O "rei" era o sócio João

Emmendoerfer, que pagava com

umassado de três pacasbemceva

das (CP., ed. 931).
No sábado, 24-9-38, o "Atira

dores" realizava um grandé baile
público em suas dependências e,

no domingo, às 8 horas, todos os

atiradores, incorporados,marcha
vam para a residência do "rei",
para trazê-lo aos festejos na séde

(CP.,ed. 947). "OSchuetzenverein
Jaraguá", dizia o CORREIO DO

POVO, tinha novo "rei", na pes
soa de João Karger, tendo como

príncipes Guilherme Gumz e

Oswaldo Buch (CP., ed. 950).
O "Atiradores", anunciavapara

26-11-38, um grande baile públi
co, animado pelo afamado Jazz

Elite, de'Hansa, convidando-se as
exmas. famílias e o público. Assi
navam: OJazz "Elite" eoArren
dQtári�. (CP., ed. 957). Este ar

rendatário tinha significadô de
"ecônomo".

O
. secretário Oswaldo Buch,

do "Atiradores", convocava os

'sócios para 15-1-39; afim de ele

ger anova diretoria(CP., ed.963).
As sociedades "Atiradores" e

"Germânia",convidavamparaum
baile carnavalesco (CP., 969).

Em 28-5-1939, realizava
se a passeata (não marcha) em
busca do "rei", com tiro de

"rei", prêmios, proclamação,
banquete, grande domingueira
e baile familiar. Convites com
A. Kricheldorf, na Empresul
(CP., ed 982).

ASociedadede

AtiradoresJarnguá
- Tudo peloBrnsil

.

-, em 15-10-39,
desfilavacombus
cado "rei"edispu
ta do sucessor,

dorningur::irnebai
Ie,COOloJazz ''Eli
te"(CP.,ed.I.OOO).

A diretoria
dos "Atiradores",
chamavam os

portadores de

apólices, para re
ceberosjUIOS, no
dia5-11-39ÇCP.,
ed.1.004).

Rs. 50$000 '

i Fritz \'011

JQTQg� - 3/94.
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O governojá armou o gatilhoparadarmais
um tiro na água.Pretende. co':'; a ampliação do
leque de produtos importados ii! cf redução
drásticqdp�alíquota de imposto.for�ar a baixa
de preços de-produtos brasileiros similares
comercializados nopais. Via de regia, o impor
tador brasileiro não é o comerciante varejista
e aí começa a descrença que a manobra vá'

produzir resultados no bolso do consumidor

final.
O governo já tentou isso antes. Para dar

apenas um exemplo, basta citar oPlano Cruza
do, cujo congelamento de preços resultou num

desabastecimento nacional. Na época, Sarney
autorizou a importação de carne. arroz efeijão,
alimentos que nunca chegaram à mesa' dos

menosprtvilegiados. Issoporque. além de não

o povo brasileiro está muito
bem vacinado contra os planos
economlC_OS

.

a que esteve

submetido, saindo sempre como

vilão da história. Os interesses
maiores dos grupos dominantes
econômica e politicamente estão
acima dos intere�sês do povo: Já
afirmamos de outra sorte que o

Brasií para sair da crise terá que
passar pelo caos, terá que haver
uma mudança radical na maneira
de pensar e de agir de nosso povo.
O povo brasileiro, por enquanto só

pensa a curto prazo e não sabe

esperar por um planejamento a

longo prazo. Aliás, não tem

condições de esperar por muito

tempo, casoascoisasnãomelhorem
para a classemenós favorecida.

Enquanto· os nossos

representantes no governo não
. buscarem soluções permanentes
paraa situaçãoemque seencontra

.

a miséria e a pobreza do povo
brasileiro, com certeza este plano
econômico será mais um plano.
Queiramos seja feito com boas

intenções, porque se for somente

por interesses políticos para
promoverseus autores, comcerteza
fracassará. Há que se mexer nos

oligopólios que determinam de

,

ter nenhum controle sobre apolítica de preços
no varejo - o queficouperfeitamente evidenci
ado - o governo não tinha como estocar nem

como distribuirparaforçara baixa dospreços.
Não é exatamente a mesma coisa. porém é

fácil prever que o importador não repassará
nenhum produto apreços favoráveis aos vare
jistas. Além disso. as alíquotas dos impostos
internos não baixaram. Como não tem nenhum

bonzinho na jogada. vamos ficar na mesma.

com a inflação cavalgando a rédeas soltas. O

que o.governo precisa fazer, urgentemente. é
desmontar sua máquina de parasitas e criar

uma estrutura verdadeira defiscalização. esta
belecendo paralelamente uma política de pre
ços que seja compatível com a carga tributária.
Ou alguém ainda acredita na Sunab?

*José Benedito Campos

quanto será a inflação no país, há
que se reduzir a fome de lucro dos

bancos, há que se valorizar a

produção no país, uma vez que no
momento somente tem valor a

especulação financeira.
.

Pergunta-se: qual o incentivo
que qualquer cidadão brasileiro
tem para abrir um

empreendimento industrial..
comercial ou de serviços para dar
emprego e poder pagar salário
condizente? É uma vergonha o

descaso com que as autoridades

políticas e econômicas tratam a

classe empresarial e trabalhadora
deste país. Os empresários a cada
dia têm aumentada a carga de

impostos, inviabilizando
financeiramente seu

empreendimento, a tal ponto que
não tem condições de pagar
melhores salários aos seus

empregados em virtude destes

impostos e dos encargos sociais.
A classe trabalhadora, por sua

vez, alémde sobrevivermuitomal
com o que podemganhar, tem que
devezemquandoenfrentaros tais
planos, que sempre vem

acompanhado dos aumentos

exagerados dos produtos da cesta

básica, sem falar dos demais. Isso

ocorre porque o governo não tem

uma política de controle de

produção e distribuição de
alimentos.

Este plano fracassará se não
houver a contrapartida do

governo, cortando o déficit

público, epor suavez osbancos ao
invés de especular
financeiramente deverão dar

condições aosempreendedoresde
. investir na 'produção para dar

emprego aos milhões de

desempregados. Este plano
fracassará se não houver por parte
dos nossos representantes uma

reforma constitucional que
permita a redução dos impostos e

contribuições sociais exageradas
que incidem sobre' as empresas.
Este plano fracassará se não
houver um plano de
desenvolvimento de curto, médio
e longo prazo para o Brasil. Este

plano fracassará se todos os

brasileirosnão fizeremumesforço
conjuntopara combateramiséria;
o analfabetismo,o desemprego, a
corrupção, ao invésdequerer levar
vantagem individualmente e não

coletivamente,

*Advogado

Mais umplano?
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Reavaliação
A Reavaliação dos valores,

segundo Jark, está sendo feita

poruma comissão de avaliação e
até agoracerca de 100 processos
jáforam analisados. Destes, 50%
dos contribuintes tinham razão

para reclamarem. Porém, para
saber se está ou não com a razão
o contribuinte paga CR$ 750,00 Diz, ainda o secretário que

(valor de-março), o que também 40% a50% das construções fei

tem, provocado muitas, queixas. tas no município são clandesti-

O prefeito'Úuentlu;r se defenße' ,_. .nas, o que tem provocado uma

alegando que a prefeitura não corrida a prefeitura em busca da

pode antecipar a reavaliação sem
. legalização, "porque os proprie

analisar €aso a caso, Para o se- tários sabem que no próximo ano
cretário Otaviano Pamplona, a tais casos, além da questão das

Até segunda-feiraúltima, 850 reação contra isso' e contra os calçadas e dos terrenos baldios,
contribuintesjá haviam procura-. valores do IPTU é grande "por- terão um imposto bemmaior." O,
-do o-setor'de·atfecadáção da pre- . que as. pessoas estavam acostu- novo cadastro de contribuintes

feiturapara reclamar dos valores madas com benesses. Quem era do IPTUenvolve, atualmente, 17
e outro tanto para pedir isenção amigo do .prefeito ou de alguns pessoas no trabalho de campo.

do imposto. O secretário Adolar secretários, não pagava." . Será uma radiografia completa,
Jark explicou que a !Ç.i isenta, em No processo de reavaliação, rua por jua, imóvel por imóvel.

alguns casos, do' pagamento do os casosmais complicadosjá dê- Acredita-seque atéofinaldo ano
IPTU mas mantém-a cobrança, tectados relacionam-se com toda a .área central, esteja '_ !
das demais taxas comocoleta de loteamentos. A prática anterior recadastrada, o que 'representa l'lixo e serviços de limpeza das era a de se confeccionar ÚÍi1 só 80% dós imóveis do município,

SindicatodosseividoresdaPrefeituradeJaraguá temassembléia ruas/'Daí o equívoco de muita carnê de IPTU em nome do pró- Paraesteano aprevisão da arre-
i hoje, às 18 horas. Para discutir salários e o regime estatutárío, gente que desc9IP}eCe a legisla- - prietériode'loteamento já legali-. cadação com o IPTU é de US$ 1
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Não temjeito

Folheto do deputado Vasco Furlan acusa: Kletnübtng não

cumpriu apalavra sobre desincompatibilização (22 de fevereiro)
dos que estão no governo e serão candidatos. Depois de tudo que

. houve emBrasília, algunspolíticos continuamnão tendo vergonha
na cara. O que Furlan quer é nomear "afilhados". Nada mais.

Experiência
Estudantes da Unisul, em Criciúma, vão ter o trem como meio

de transporte, com tarifas bem mais baratas:Aqui no Valepoderia
serassim, não tivessemarrancado os trilhos que íam atéBlumenau.

Correria
J.FS. (16) vingou-se dos pais por cousa de surrasfreqüentes.

Despejou um vidro de laxante Agarol na caixa d'água da casa,

Resultado: pai, mãe, avó e quatro irmãosforam parar no pronto- .

socorro com tremenda diarréia. Menos ela, que não bebeu a água.
Se a moda pega...

É?
Governo está ampliando a lista de importados para forçar a

baixa dos preços. Quer dizer, então, que todo mundo agor.a vai

comprar e vendábarato?

Perigo
AtravessarasruasemJaraguádoSuléumperigo.OspedeStres,

que não têm nenhuma área segura, abusam. E osmotoristas mais

ainda. Não é à toa o elevado índice de acidentes.

Erramos
PlanoOdontológicoenão Plano União Saúde comopublicamos

namatéria sobre a Codem Sul (edição do dia 12/3), com reajustes
todo o dia 15 ao invés de quinzenais.

Na moita
Governador Vilson Kleinubing resolve dia 28 de março o seu

futuro político. Naquele dia, aliás, o PFL catarinense decide pra
onde ir nas eleições de outubro.

Quase
Porpouco aBR-280, trechoJaraguá/Corupánãofoi esburacada

compicaretas.Moradores revoltadoscom o descaso doDERforam
contidos em cima da hora com promessa de providências.

Chumbo
Superintendente do·INSS -em Santa Catarina, Floriano José

lv/ar/ins, vem a Jaraguá., dia 21. Na Câmara, vai explicar aos
vereadores o péssimo atendimento dado hojeaos usuártos.

", '

.
Faltando

Promotor Geral de Justiça do Estado, João Carlos Kurtz, vai
receber oficio do Legislativo jaraguaense.·Para que nomeie um

promotor de justiçacom atuação exclusiva na área criminal.

-Bstaüsüca
NÚllierd�deJarâgilá.ddSill: 100milhabitantes. 63(Í'indústrias '

. e _.JOmil veículos. Dados da Secretaria de Planejamento..
'

'IPTU
Em 9-1, a Prefeitura de Jaraguá prevê arrecadação de US$ 1

,��ilhão com o IPTU.
.'

\

-- I
Salârios .

Adolar Jark, secretário de Finanças: "reavaliação está sendofeita e quem tiver razão nãopagará. "

Prefeitura quer US$ 1 milhão com o IPTU

Cobrança não .fará
,

a
. ,

ntnguem
IW

exceçoes
Jaraguá do Sul - "Vamos

acabar com os vícios. Quem não

puderpagar àvista quepague em
parcelas." A afirmação, enfáti
ca, édo prefeito em exercício;
Alfredo Guenther, ontem duran
te entrevista da qual participa
ram, também, os secretários de

Finanças, Adolar Jark, e de Pla
nejamento, Otaviano Pamplona.
Segundo o prefeito, a nova lei do
IPTU põe fim ao "protecionismo
e eliminadistorçõés provocadas:
por informaçêes de um cadastro
desatualizado." .

camê para cada lote. "Quem está

'gritando mais é quem tem mais"
diz o secretário Otaviano
Pamplona, afirmando que 46%
das propriedades localizadas na
área urbana pertencem a 2% dos
contribuintes,

negais

Lei'é lei
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DER alega que

Jaraguá do Sul - o

engenheiro-chefe da 168
II Residência do Departamento
m
I Estadual de Estradas de
I Rodagem,RobertoRibas, segue
i: hoje para Brasília em busca de
recursosdo governo federal para

III aplicação
em rodovias

I catarinensesde responsabilidade
I do DER. Entre elas, a BR-280,
i queligaJaraguádoSulaCorupá.
Noquilômetro 7,0,osmoradores

I estão indignadoscom <>descaso
WdoDER.

.

�I Ameaça
Na semana passada,

,I Iii
i ij ,JaraguádoSul-Secretários
I 'I'

de escolas básicas e colégios
abrangidos pela 198 Sere

(Jaraguá do Sul)' e 58 Sere

(Joinville) concluem hoje
participação em curso de

I'treinamentovisandoaperfeiçoar
i n!seus conhecimentos quanto a

legislaçãodeensinoe depessoal.
11;0cursoestásendoadministrado
por técnicos da Secretaria

ItEstadual de Educação, em

'dependências da Ferj.
,

Obras

,

I JaraguádoSul-OServiço
I

�e
Aprendizagem Comercial

romove nos dias 5, 6 e 7 de
bril um curso sobre arte

f fulinária chinesa. As aulas

I"ferão minis!rad�s pelo
IIUlStrutor Francis Shih Riang,I com taxa dematriculade US$

t 1'22 (comercial). Inúmeras
, Ireceitas serão desenvolvidas
,

urante a parte prática das

ameaçaram fechar a rodovia e

esburacá-laagolpesdepicaretas
como forma depressão para que
o Estado providenciasse a

limpezadasmargens da rodovia,
a desobstrução de galerias
pluviais que alagam a pista,
colocação de sinalização
adequada, construção de
lombadas que obriguem os

motoristas a diminuir a

velocidade entre outras coisas.
A presença do engenheiro
Roberto Ribas acalmou os

sugeriu a colocaçãodetaxões ao
longo dos trechos de maior

periculosidade. os taxões
dividem a pista impedindo

ultrapassagens perigosaso que,
teoricamente, dámais segurança
aos pedestres, principalmente
crianças e idosos.

' ..

Ciclistas epedestres correm riscos,constantes ao longo da rodovia em meio ao tráfeg� de vt!iCillos

falido, não tem recursos para
absolutamente nada: Como

ânimos temporariamente. paliativo, antes de obter uma
Ribas foi claro: o DER está resposta oficial de Brasília,

Fundo de Assistência e pedreiros, entre outras

funções, alega o Sindicato,
manterão seus salários

praticamente inalterados,
com aumentos máximos
variando entre CR$ 5 mil e
CR$ 20 mil. A análise do

órgão representativo da

categoria, o Regime
Estatutáriobeneficia, a curto
prazo, os professores que
terão aumentos salariais entre
50% e70%.

,

IW
'

agora nao tem

�nenhuma verba
I

1'\ Na escola
.

Cursomostra leis de Assembléia decide '0" novo regime. , .
' '

ienstno a secretários
17, onde participa de atos de

entrega de obras no âmbito de
sua pasta. Às 14 horas entrega
obrasdeampliaçãoeconstrução
de uma sala de aula para o pré
escolar no Colégio Estadual
ProfessoraValdete Inês Piazera

Zindars, além de área para a

, administração e uma quadra de
'esportespolivalente. Paraas 16
horas está marcada a,

inauguração de uma quadra
polivalentenoColégioEstadual
AlvinoTribesseàs 17:30horas,
entrega de obras de reforma

OsecretárioPauloBauervai geral no Colégio Estadual

I iestaremJaraguádoSulamanhà, Roland Harold Dornbusch.

� III

111:Arte culinária no Senac
aulas, entre elas peixe à bolo
com legumes, costeladeporco
frita em ninho de pássaro, leg
umes Chop Suey, macarrão
frito com ervilha verde, carne
de porco ,desfiada com picles
chinês e broto de feijão,
raporchay porco, frango, e

camarão com legumes, frango
cozido com broto de bambu e

bolo frito' Risád�
.

Públicos Municipais de

Jaraguá do Sul promove
assembléiageral hoje, apartir
das 16 horas, para discutir

questões relacionadas ao re
gime único de trabalho

(estatutário). Segundo o

Sindicato, a implantação do
novo Plano de Cargos e

SaláriosdaPrefeitura, depois
de um ano de reuniões em

gabinetes o prefeito Durval
Vasel colocou a decisão nas
mãos dos servidores.

O prazo para opção pelo
novo regime expira sábado,
19, e até lá questões
fundamentais precisam ser

esclarecidas: qual o

enquadramento e em que
nível de função cadá um vai

ser encaixado no Plano; se a

mudança de regime implica
em aumento salarial efetivo; ntvet t : CR$ 171.300,00
como serão os reajustes niveill- CR$ 197.800,00
salariais daqui para frente; nívell/l- CR$ 296.500,00

I I' sal iald nlvellV - CR$ 291.600,00
-

qua apo íticas .afun ,onovo -Cálculos se baseiam nos salários de Fevereiro
Plano; como VaI nClOnar o

"

,
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Servidores

Jaraguá do Sul - O
Sindicato dos Servidores Aposentadoria.

O sindicato acha que o

Regime
.

Estatutário
continuará sacrificando os:

servidores que ganham
menos, além de não prever o

, repasse .da inflação de
fevereiro e não repondo
perdas anteriores, o que
implica numa defasagem
salarial de 61%. Zeladores,
merendeiras, . pinteres,

Salário inicial de ai umas cate orlas
Servente - CR$ 85.300,00
Zelador - CR$ 102.300,00
Merendeiras - CR$ 102.300,ÖO
Pintores - CR$ 102.300,00
Pedreiros - C'R$ 102.300,00
Professores
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Matrículas abertasAindabemqueexiste,para a
mão,acontra-mão;paraadireita
aesquerda, paraoversooanverso
ou para a cara a coroa.

o

Para todos osmales sempre
existem soluções, 'mesmo que
as vezes elas sejam extremas.

-Para o mal brasileiro já se

tentou muita coisa, mas,

infelizmente, todos põem à

culpa no governo, sem se ater

de que a culpa geralmente está
no povo, na massa, que não

sabe o que tem nas mãos; que,
como o elefante, não sabe a

o

força _que tem e acaba tendo

medo de um pequeno e frágil
camundongo; que encara

aqueles com cargos políticos
como chefes edonosdaNação,
quando são eles apenas

empregados do povo, pagos

pelo povo, escolhidos pelo
povo, para servir aopovo e não
servir-se

o

do povo. Existe

inflação porque o povo quer;
existem desmandos porque o

povo timidamenteaceita; existe

corrupção porque o povo gosta
de ser roubado para ter o que

falar e se lamentar. A nação é

o povo. O povo é a nação, é
donodela ecabe aopovo aceitar

ou não os demandos, as

falcatruas, as infidelidades, os
aumentos abusivos.

Subiumuito o preço do pão,
mas, não subiu tanto opreçodo o

trigo. Porque, então, oaumento
abusivo do pão? O preço das

pastagens não custam tanto

nem aumentam tanto quanto a

carne do gado que delas se

tão gananciosos e mais

inteligentes, são poucos. Mas,
dentre eles, existem exemplos
dignificantes:

Quarta-feiraúltima fuiaum
restaurante, juntamente com

minhamulher. Havíamos saído

pela manhã e já passava do

meio-dia quando voltamos,
ficandomuito tarde para fazer
oalmoço.Minhamulherfalou
me que havia sido divulgado
pelo rádio a promoção da

Churrascaria e Restauraute

Costelão: Bifê completo, com
bastante variedade e fartura,
inclusive com sobremesas à

escolha, por apenas CR$

1.100,00 por .pessoa. Fomos

até lá. Servimo-nosavontade e

pagamosapenasCRS 2.200,00,
valor este que não daria para

apenas um comer em outro

restaurante.
Mencionamos aqui o nome

do estabelecimento, não com l,l

intenção de divulgação
publicitária, mas, porque fatos
como este estão relacionados

diretamente com a economia

do povão, que pode ser muito

bem beneficiado com

promoções deste tipo. Olhe

que, você não consegue com

este dinheiro, comer dois

pastéise tomarum refrigerante
numa lanchonete.

Revertendo a coisa, nooutro
lado da moeda, entrei numa

loja da cidade no dia 26 de

fevereiro, sábado, próximo ao

meio-dia, para ver o preço de

um artigo que minha filha que
mora noutra cidade, pediu-me,

na Jazz BandElite
Corupá-AEscoladeMúsi- 36 novos alunos matriculados,

ca Jazz Band Elite, está com porém oferece capacidade para
matriculas abertas para novos 50.

alunos. Crianças a partir de Por isso, recebetambémalu
oito anos podem participar das nos demunicípios vizinhos. As
aulas teóricas e práticas de ins- aulas sãoministradas às segun
trumentos de sopro, com orien- das-feiras, das 9 às 18 horas, de
tação de o um maestro e dois manhã e • tarde,

o

para permitir
músicos auxiliares, Segundo a que as crianças frequentem a

professora Bernadete, secretá- 'escola de ensino regular sem

ria de Educação, a escolajá tem nenhum problema.

Livros
Empresas de Corupá estão

dando colaboração fundamen
taI para a ampliação da biblio
tecamunicipal. O trabalho rea
lizado pela Secretaria de Edu

cação e a Distribuidora de Li
vros Lume deu excelentes re

sultados, permitindoqueoacer
vo possa ser renovado e ampli
ado.

Ensino pode
ter verbas
liberadas

JaraguádoSul-Paraaren- o

der às escolas que não possu
em bibliotecaprópria, especi
almente de 18 à 48 série, a

Secretaria de Educação man

témumabibliotecaambulante
�""" 1!1-- \"'f'

quepercorreos estabelecimen-
tos de ensino, possibilitando a

leitura de livros infantis por

empréstimo. Normalmelite os
alunos podem dispor dos li

vros com base em atividades
coordenadas. pelos professo
res, com cerca de 500 títulos.
Além dos livros, as escolas

do município procuram de
senvolver o gosto pela leitura
com o uso de jornais e revis

tas. As bibliotecas próprias
existem em 17 escolas com

alunos de 58 à 88 séries, cujo
acervo é formado com recur

sos da prefeitura e das APPs.

alimenta. Então, por que tanto pediu-me para ver e comparar
aumento na carne? preço. O artigo, um bulezinho

Mas, se o povo deixar de inox para servir leite à mesa,

comprar pão e passar a fazê-lo
o

custava exatamente CR$
em casa, o preço do pão vai 3.150,00; Telefoneiparaminha
baixar. Ora se vai; Se o povo filha e informei-a. Ela pediu-
deixar de comprar carne, me que comprasse o artigo. Experiência
substítuindo-a por outros Como a loja já havia fechado A secretária de Educação,
produtos que alimentam a pois era sábado, deixei para Rosemeire Vasel, em compa-
mesmacoisa, o preçodacame segunda-feira, dia 28, véspera nhia do técnico da pasta,
vai baixar, tenho certeza. doanunciadoplanoeconômico Ignácio Arendt e do secretário

No outro lado da moeda, doministroFHC. Nasegunda, Adjunto de Finanças,
existem alguns que a's9horasdamanhã,fuiatélá,.

Adejaim�Reitz, viajou ontem
compreendem tal situação e já com o cheque preenchido e

procuram colaborar. É um assinado. Qual não foi minha para a cidade paranaense de

Cascavel. Lá, elavai conhecer
supermercado fazendograndes surpresa, o mencionado artigo
promoções de carne em haviarnudado depreço. Agora,

de perto a Fundação Educaci-

determinado dia da semana; é, na etiqueta constava: CR$' onal de Cascavel (Fundavei),

outrovendendoopãozinhopela 9.150,00, ou seja, quase 300% umaempresaprivada que gere
metade do preço num dia de aumento. Guardei meu um sistema de-ensino e tem

semanal de promoção. cheque. dei meia volta e fui acesso direto ao salário-edu-
Infelizmente; eles ou estes não embora. cação.

o
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Escola

Supletivo educa os

adultos em Corupâ
Corupá - o Ensino Supletivo Incentivo

Fundamental, dirigido a adultos Segundo a secretária de Edu-
o maiores de 16 anos, equivalente cação, a receptividade foi muito
aos cursos de 58 à 88 série do o grande e 170 alunos já frequen
primeiro grau, já está funcionan- tarn as aulas, resultado também
doemCorupá. Comaprovação do do incentivo dado pelas empresas -

Conselho EStadual de Ensino, às '''>para que o

Seus 'funcíoàäríos
o

estu
aulas São ministradas na Escola dem. O Ensino Supletivo Funda
AloísioCarvalhodeOliveira, onde mental é feito em três anos, sendo
também funciona a Escola de Al- um ano paraa 58 série, um para a

fabetização de Adultos - de la à 4a 6a série, um semestre para o a 7a
série, que igualmente foi implan- série e o último semestre para a 8a o

tada este ano. série.

Todomundo

aproveitando
a çrande i

promoçäo de'
calças por apenas
CR$ 5.500,00 VFSfINDOVodDECORPOINmRO

.

GeTÚLIO VARGAS, 55

Anuncie agora
anuncie CP Classificados.

V 72-3363
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Alasca

James Michener

a troco de leite
,

o bestsellerAlu.JCU chega
aoBrasil. Émais um épico do
outor de Texas. HUl'U{ e A

Saga do Colorado. James
Michener. Estenova-iorquino
que estreou na literatura aos
41 anos com 11m prêmio
Pulitzer (para seu livro
Contos do Pacifico) e se

tomou um dos autores mais

lidos do ploneta conta agora
ahistóriado49°estadonorte

americano, desdemuito antes
de Colombo vir ao mundo

para descobrir aAmérica. A
obra vaipara as livrarias em

dois alentados volumes. que
reúnem mais de cem

, personagens reais efictícios.
Ao contrário da mítica

Atlântida, oAlascafoi uma região submersa que aflorouhácercade um
bilhão de anos. Ospovos daSibéria - esquimós, aléutes, otopasconos é
tlingites - foram osprimeiros a ocupá-Ia. Contando a luta destes povos
pelasobrevivêncianuma terra tão bela comohostil,Michenercomeçao
primeiro volume de Alasca, Depois saltapara o séouloXl/Il, época em

.

que czar Pedro o Grande designou o dinamarquês Vitus Bering para
exploraras terras além dacosta lestede seu império, Foio iniciode uma
dominaçãoquedurou 150anos e tinhacomoúnicafinalidade o comércio
depeles. Nasegundametade do séculoXVIII, oAlascafoi vendidopara

.

os Estados Unidos, o que deu inicio à corrida do ouro ea outrosfatos
marcantes da curiosa história do território que seria transfarmodo em

estado em 1959.
No segundo'volume,Michener segue re latando a corrida do ouro e o

florescimento de Nome, amaior cidade doAlasca. Conta (linda o início
e o crescimento da indústria dosalmõ», a constmção da rodoviaAlcan
importanteparaadefesada regiãonaSegundoGuerrabdundtalemuitos
outros episódios, que tomam a leitura deAlasca uma aventura semfim.

JamesMichenerjáfoipublicado em 53países ejá vendeumais de 65

milhões de exemplares de seus r011l01Jces históricos, Esteve no Brasil-t
vezes (a última em 1985),

Alasc« (2l'ols.) - JamesMichener. Tradução deA. B. Pinheiro de
Lemos eAna Deirõ 996 págs.

repassando-os aos produtos depois
de três meses.

Por leite
Por cada animal, o custo é

equivalente a 13 litros de leite

(valor de venda do produtor à

indústria) por quilo vivo, algo em
torno de US$ 7 mil. Por outro

lado. no dia 13 de abril ocorrerá a

última distribuição de alevinos
deste ano.. Segundo o secretário

Ingo Paulo Robl, isso se deve ao

términodoperíodode reprodução
dos peixes.

No dia 6 de abril á Secretaria
de Agricultura e Meio Ambiente

promove a campanha Jaraguá
Recicla, ·com a participação da
comunidade na doação de vidros,
ferro (e outros metais), papel,
papelão e plásticos; já coletados
em recipientes diferentes. O ma

terial será recolhido nas escolas e

comercializado, com o dinheiro
arrecadado sendo revertido em

beneficio dosestabelecimentosde
ensino com a coordenação das
APPs.

JaraguádoSul-A Secretaria
. de Agricultura e Meio
Ambiente já está com as

inscrições abertas para o

Programa de Bezerros, num

trabalho conjunto entre a

prefeitura � a Gumz
Alimentos. Os animais, das

raças holandesa e jersey, são

adquiridos nos municípios de
Witmarsum e Castro (PR) pela
prefeitura, enquantoqueaGumz
cede o local e tratador�ue cuidará
do desenvolvimento dos bezerros.

autor de A SAGA DO COLORADO;' fiAvAi

Cavalos

Cavalgada reúnecriadores
de US$ 60. A quantidade
máxima por criador é de três

animais, um deles de sexo

diferente dos demais.
Só será permitido um animal

abaixode três anos porcriador e
todos com idade superior
deverão ter registro definitivo e

estar em nome do vendedor. As

inscrições para o leilão poderão
ser feitas até 18 de abril. e os

'

pagamentos até 16 de maio.

Jataguá do Sul - A

Associação Brasileira de
Criadores de Cavalos da Raça
Mangalarga - Núcleo de Santa
Catarina,promevenos próximos
dias 26 e 27 de março urna

cavalgada entre os municípios
de São Sento do Sul, Campo
Alegre eSchroeder. A saída está
marcada para às 14 horas do dia
26, em São Bento do Sul,
prosseguindo no dia seguinte.

, Dias 22e 23 de abrilacavalgada
será repetida; desta vez entre o

balneáriodeEnseadae Joinville.

Para os dias 4fe 5 de junho a.
.

Associaçãojá prpgramou leilão
e exposição de cavalos

mangalarga, na Expoville. As
inscrições custam US$ 160,
mais US$ 35 pelo uso da baia.
Separa cada animal do leilão for
trazido mais urn animal para a

exposição, haverá urn desconto

Comércio de Máquinas de Costura
.

SUPER PROM"OÇÃO
Temos osMelhoresPreços e aMaior

VariedadeemMáquinas deCostura "
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NÃOCOMPREANTESDENOSCONSULTAR

Entregamos suaMáquinaem.JoinvilleouRegião
I

Rua Loinvillc, 1fí55 - J ila Lulau - FOIIL' (0473) 71-3511- 7J-IJR31- .I11J'lIgUlÍ do ....iul > SC
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'Jaraguá do Sul - Maria Edith Jourdan de Lucena, em companhia
de seu esposo, generat ZeníldoZoroastro de Lucena, ministro do

Exército, esteve em Jaraguá do Sul no final de semana. Maria Edith

é bisneta do fundador da cidade, coronel Emílio Carlos Jourdan. Na

praça Ângelo Piazera depositou uma coroa de flores junto ao bustodo

fundador. Do prefeito Durval Vasel ela recebeu um brasão com as

'. "

armas doMunicípio e um livro sobre a história de Jaraguá do Sul.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 16 de março de 1994
.

A Lua nova está acontecendo hoje em

seu signo e faz com que estes dias sejam
favoráveis para você se energiZar sob
todos os pontos de vista. Olea: Procure

demonstrar maior confial'lça em si e näo
se deixe levar excessivamente pelos ou

tros.

ARlES - 211mar. a 20/abr. - SeuAstral:.

Set.! regente, Marte, está em paralelo e

praticamente conjunto com Saturno, que
aconselha você amanter"a,postura otimis
ta que caracteriza seu,signo. Dica: Pense
'sémpre pos�ivamenteememtenha-se em
sintonia càm tudo que·é elevada.

T-OURO - 21/abr. a 201mal. - SeuAstral:

Hoje seu planeta, Vênus, está em bom

aspecto com Satumo, qwe acentua seu

íado mais prudente e facilita os contatos

com osvelhos,amigos. Dica: Estes astros
fazem com que os momentos de reflexao

sejam particularmente fiutlferos e fortale
çamvocê.
GêMEOS - 211mal. a �lJun. - Sau As
tral: Mercúrio, seu planeta regente, hoje
está em bom aspecto .com Urano, que
estimula seu lado mais original e ligado
em tudo o que representa renovaçäo.
Dica: O momento é excelente para você

rompercom antigas vivências e se expan
dir.
CÂNCER -21/jun. a 21/jul. - SeuAstral:
Sua vida amorosa continua facilüada pela
Lua, que agora se harmoniza com Plutao,
tornandovocêmaisqwenle doque nunca.
Olea: As viagens a .dois estäo rnwito
beneficiadas e este fim-de-semana pro
mete surpresas agradáveis.
LEÃO - 22/jul. a 22/a90- - Sau Astral:

Vênus e Satumo däo maior profundidade
a sua vida amorOsa e detonam um perl-'
odo ,ótimo para você avaliar melhor seus
sentimentos. Olea: O contato com a

natureza tende a exercer um'efeito restau
rador sobre seu organismo e Plõiquismo.
VIRGEM - 23/ago. a 221sel - Sau As

tral: Seu planeta, Mercúrio, está forman
do um aspecto positivo com Uranoetoma
este fim-de-semana favorável aos encon

tros. Dica: DiVirta-se ao lado de quem
mais gosta, porque há um clima de cum

plicidade, que Jªrá,pom qae se sintam

mais próximos.
BALANÇA" 23/sel a 2210ul - Sau As

tral: Saturnóse alia ao seu regente, Vênus
e torna este sábado excelente para você

cuidardas pequenas coisas para as quais
nem sempre tem dispOnibilidade. Dica:
.Aproveite para se organizar melhor e crie

.

uma rotina, para qúe seu tempo renda

mais.
ESCORPIÃO. 23/o� a 21/nov. - Seu

Astral: A Lua envia ótimas, vibraçOes ao
seu signo através de Plutao, que nele se

encontra, e anuncia uma dia especial
mente favorável ásatividades recreativas.
Olea: Dedique-se apenas áquilo que lhe

dá prazer e curta as pessoas que você

mais quer bem.
SAGITARIO. 221nov. a 21/dez. - Sau

Astral: Desacelere seu ritmo e aproveite o
fim-de-semana para se recuperar dos

desgastes dos últimos dias. Dica: Vênus'
eSaturRo däo maior harmonia e estabili
dade aos seus sentímentos e fazem com

que os momentos de intimidade sejam
revigorantes.
CAPRICORNIO-221dez.a2O/jan.- Seu

Astral: Urano, que atua sobre seu signo,
está recebendo bons fluidos de Mercúrio,
que estimula seu ladomais comunicativo.
Olea: Aproveite o fim-de-semana para
sair e mudar de ámbiente, pois você está
precisando tomar contato com gente dife-

.

rente.

A'QuARIO • 21/jan. a 191fav. - Seil
Astral: Hoje o Sol está cçnjunto com a

Lua, que lhe dá óoa cal;)eça para as

compras e ajuda você a fazerSeu dinheiro
render mais. Dica: Mercúrio, em seu

signo. forma um bom aspecto com seu

planeta. Urnao, .estimulando seu lado ra

.cional.
PEIXES - 201fev. a 201mar. - SeuAstrai

Banda MiÚ;iÚn confirmadá" "

��
Timbo serápalco �
do "2°Mountain "�

�

Rock Festival"
Timbó . - A cidade de Timbó

receberá nos dias 8, 9 e lOde abril
bandas de Santa Catarina e de São

Paulo, para o 2° Mountein Rock
Festival, que acontecerá noMorro
Azul.

Confira as bandas:
The Blade (Blumenau)
Rhestus (Rio do Sul)
Deutoronomio (Brusque)
Morfina (Blumenau)
QG da Paz (Indaial)
7.65 (ltajaí)
Semen (Timbó)
-Orquídia Negra (Lages)
VladV (Blumenau)
Bandida (Caxias do Sul)

Utopia (São Paulo)
Mitriun (São Paulo)
A grande atração do festival

será a banda paulista Mitriun, em
especial seu vocalista, Eduardo

Falaschi, que está na reta final do
concurso que irá eleger o novo

vocalista do Iron Maiden. fi
Nestes dias, também acontece- ç:SJ

rá shows de asa delta e parapentes, c:::; .'

apresentaç�es de dança clás�ica, C
..,:==,.....i�J.���'

contemporanea, sapateado, Jazz,
aeróbica,capoeiraeartesmarciais.' _ -__- .....-..�"".--.....__�
A Secretaria da Indústria, Co

mércio e Turismo de Timbó, está
construindo no local, onde. será
realizado o festival, novos e

.

amo.

plos ·sanitários.

.A.$ EzES Il\C,",o
QuE -ceos e.:p.�ou
em A\..e.urt\"� COi

. 6A.S�" :r1).�.,.·'C""
911\ NU""A t\�"oRE'
TÃo �"'4''De! EA
Ae6ao�A �e RAS-
Ti: 'j'f'lI{OO, NO é6iÃ:O!

Visita

\Ia.> i�"E:RtER.
\'S'{'b!
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er Casa de alvenaria com 153m2,
terreno com 318m2 - RuaAlfredo Mann
no Centro.
er Casa de alvenaría com 60m2, terre
no com�,34S,80m2 - Rua Estrada Rio
Molha �próximo à Gruta.
er ,ela de alvenaria (inacabada),
com 10,W,terreno com 319m2, (16,30
x 19,5" na Rua: 588 - Próximo ao

Vieirenif- Vila Lalau.
Qr �Sa de alvenaria com 82m2,

:f�

terreno com 450m2, na Rua: Maria B.
Bertoli - 'l/ila Rau.

er Apartamento com 220m2, com 2

garagens - (Pagamento em até 24

meses) - Ed. Carvalho. .

er Apartamento com 250m2, com 2

garagens e mobiliado - Ed. Athenas.

er. Terrenocom 3}1m2, (14x26,SO) na
Rua 752 - Loteamento Bruk (2° terreno
à direita) - Vila Rau.

.. ,"

er. Terreno com 450m2 na Rua Prefei
to José Bauer - Vila Rau.
er Terreno com 750,75m2, (20,25 x .

38,40), na Rua: Vergilio P. Rubini -

Barra do Rio Cerro.
rr Terreno com 450m2 (15 x 30), no
Morro da Boa Vitã - Próximo à escola.
er Prédio com 140m2 + casa de
madeira com 80m2, terreno com 900m2,
na Rua: Procópio Gomes de Oliveira -

Centro.

CP Classificados
Indústriâ 'e Fab. \ ele €squadrias
Ferro em gerál - Janelas - Portas
- Cercas - Grodes - Portas Rolo -

.

.

Pantogróficas - Port.ões
e Consertos tim Gerai.

Rua Luiz Balistieri, nO 289 - Guaramirim - se
. Fone 73-0580

Df)rnRpm��PEDRA��R�ÂS LT�:'�
-

PEDRAS: SÃO TOMÉ, - ARDóSIA
PEDHAS PAHA REVESTIMENTOS IM GERAL
Rua Silveira Júnior, $/n2 (próx. Ginásio de Esportes)
Guaramirim - SC I�C)NI�: 7:J-()()27'

TÍTULO DO BAEPENI>I
Vende-se, valor CR$
160.000,00. Contato fene: 71-
2117 cl Lucas

DE PARTlCULARPJPAR
TICULAR
Troco Fusca 78, por Escort,
Uno ou Voyage. Page diferen
ça. Contato fone 71-2117 cl
Lucas

_
o

8

J
·

I I
PM-M6 G-l.10
Mesa p/EScritório
�:�oW�� elchove

00

.

�
PM..M3 G-l.25
Mesa' p/Escritório
f���� c/chove

pM-M3G:'l.50
MesO p/Esctit6rio
el3'gavetos elchave
1.50.70.74

. 011=====::;;=:===11

II.
II

VENÂNCIODA
SILVA PO."O,363

FONE/FAX
(0473) 72·1482
IARAGUÁ DO SUL· SC

o

PM..MRC..oS .

Mesa p/Reuniões Circula<
J�xl'!t "'-

IMPRESSORA
Vendo impressora Citizen

200GX, colorida.: US$ 220.
fone 71-3444, horário comer
cialc/ Tissot

VENDO
Notebook 386 20MHZ 2 mega
HO 60 mega,' com mouse e

maleta, US$ 1.150. Fone 71�

3444, horário comercial, cl
Tissot

PM·.A2 PI
Armário ç/2.porkls
Inteir� dê abrir c/chcnie
1.00x4Qx I.§'>

..

Cad. Fixa'
Est.. fino

o

Cad. Fixa
Est. Grosso

o

Cad. Gitratória
ESt.'Fino

PM-M2 G-l.l0
Mesa p/EsditQrio
eI�gavetos s/chove
l.l0ic5O(60).74

MÁQUINAFOTOGRÁFICA
Vende-se, Kodak, interessados
ligar para 73-0422 cl Rita ho�
rário comercial

MINI MERCADO

Vendo, com boa freguesia e

ótima localização em Jaraguá
do. Sul. Tratar fone 76-0513

TODAY/91

Vende-se,emótimo estado, cor
vinho. Preço CR$
'1.400.000,00. Tratarfone: 71�
2921 cl Miltoll

CAMINHONETE CI0/72

Vende-se, motor 608, novo,
aceito trocamenor valor. Con- ,

. tato fone 75-1450

o
o

,�,..• '".� .. � � �""- - CORei�IQ·D9:�OV,� -J�.r�gt!á,do Sul, 16:!1,e.J,ll:�f;ç� de p19�.. :

iiiiiiiiiiiiiiiiii_�._���;;;;;;õi�=�;;;;;;;;;�===============� _:i·_:::'J��,�l���l:!í�{j'.:!'{�t�h�M :)I)�!.__tB, f" tb jH;�:L .� _
. '1 .. lh .... "i ',i'''! "dst;�

, p�-Bip
r�=ect2 portoS de.'êörrer

1.00"oWx72 '

Cad. Girat6t:ia
Est.Fiho
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COMERCIO E INDUSTRíA
BREiTHAUPT S.A.

CGC-MF nD 84.429.810/0001-58

AVISO

TL73

Únicodono, branco. ValorCR$ ,

750 mil. Tratar 71-1574 cl
Dênis (ao lado Salão Lider)

RDZ/88
Vende-se,RDZ/88,preta, acei
to carro no negócio. Tratar 71-
1574 cl Dênis

TERRENO,'
Vende-se de 4.000m2, c/2 ca

sas de 7 x 14 madeira. Em
frente Weg II. Valor US$
'100.000. Tratar 71-4998 cl
Valdir

Acham-sé a disposição dos senhores acionistas
desta sociedade os documentos de que trata o

Art. 133 da Lei 6404/76.
Jaraguá do Sul (SC), 28 de fevereiro de 1994

A Diretoria

CASA
Vende-se casa alvenaria, cl
147m2, valor CR$
12.000.000,00. Fone 71-4998

'

cl Valdir

.--------------------.

:Vendo
I
I
I
I
I

ou troco:
Gol 92 branco. Unico dono. Impecá- :

vel. Com 25.000km originais. I
Tratar 71-1574 cl Dênis. :

Pedalando Gostoso
R. José Emmendö&rfer,.19 - Jaraguá do Sul- Fone 71-4322

• a' Moto Peças
r• R. 28 de Agosto 439 - Guaramirim • Fone 73-0682

TERRENO

Vende-se, terreno 300m2 na

rua Bernardo Dornbusch, de
frenteploasfalto. Contato fone
72-9222 no Período damanhã

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

� ,Tudoporosuo ._\7� moto e bleleleto
'. .

com omelhorprefo

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

� Disque Oxigênio �
• Acetileno - Carbureto - Varetas e Man6metros em geral •
• •
• (Entrega imediata) •

:. PNEUS IMPORTADOS Semi-novos :
• Aros 13 - 14 e 15 . .•

: Ruä 28 de A,gosto,
1549 -

fI,undos. 0,
...
, :

: Fones..73-0258 e 73-031 5 • :
: Guaramirim - sc - !(JJé_'p� RrMa - Proprietjrio

�
....

� :
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TERRENO
VEnde-se um terreno de
100.000m2 (cem mil metro

quadrados) com plantação de
bananas. Valor 15.000.000,00
(Quinhentos milhões cruzei
ros reais). Situado em

Schroeder. Bairro Brasinho cl
Hilberto Göd

'

Vendo lin·da chácara!
Com 80.000m2, situada emRio daLuz, a 3 km
da Ceval. Com casa, rancho, máq. de picar
trato, duas lagoas'cl carpa, 3.000 pés de bana
na, 5.000 pés de palmito, mata e 500 pés de
árvores frutíferas. Com luz e água. Valor US$
20.000,00. Tratar fone 71-7010 cl Marisa. G-umz .Aliment:os S.Á.

Indúst:ria e Comércio
CGC/lVlFN° 84.430.636/0001 -63

Reunião doConselhodeAdministração
Convocação

SAo convidados os Senhores membros do Con
selho de Admlntstraçäo da empresa Gumz Âli
mentos S.A.lnd.eCom., paraareuniAoOrdinária
a realizar-se no dia 29 de abril de 1994, às 14:30
horas, na sede social da empresa, na ruaGustavo
Gumz nO 488, no Bairro Rio Cerro II, neste Muni
cfpio de Jaraguá do Sul - SC, para deliberarem
sobre a seguinte:

OrdemdoDia
, 10 - Apreciação, discussão e aprovação das con
tas relativas ao exercfcio social ençerrando em

31 de dezembro de 1993.
20 - Eleição da Diretoria,para o exerclcio social de
1994/1995.

.

30 - Assuntos Diversos.

Jaraguá do Sul, 03 de março de 1994
Reiner Modro
Presidente

CPF n' 009.675.999 • 20

AssembléiaGeralOrdináriaeExtraordinária

Convocação
$lo convidados os Senhores Ácionistas da Gumz Alimentos S.A. Ind. e
Com., para as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinllria, que serlo
realizadas no dia 29 de abril de 1994, às 16:00 hOfllS, na sede social da

, empresa, na rua Gustavo Gumz n· 488, no Bairro Rio Cerro II, neste
Municlplo de Jaragull do Sul· SC, para deliberarem sobre a seguinte:

.
,Ordem do Dia:
1· • Apreciação, discussio e aprovação do Relalório da Diretoria e as

Oemonstraç6es Finançeiras, relativasao exercicio social encerrado em 31
de dezembro de 1993.
2' • Deliberar. sobre a destinação do resultado d.o exerclcio. ...
3' . Eleição da Diretoria e Membros do Conselho de Administra.9io e

fixação das respectivas remun.eraç6es. '

•

4� • Aprovar a correção da expressão mone"'ria do C.pital Social e
aumen"'·lo de CRS 32.780.000,00 para CRS 825.021.006,00 mediante a

.

capitalização da Correção Mone"'ria do Capital realizado e de outras
reservas legalmente existenles.
5' . Alteração do Artigo 5· do' Eslatuto Socíai.
6" • Outros assuntos de interesse da sociedade.'
Aviso· Acham·sea disposiçãodosSenhores Acionistas, nasedesocialda
empresa, ;,a rUa GustiVO Gumz n' 488, no Bairro Rio Cerro II, neste
municlpio de Jaraguá do Sul· SC, os documentos a que se relere o artigo
133 da Lei n' 6.404 de 15-12·1976, relativos ao exerclcio social encerrado
em 31 de dezembro de 1993.

Jaraguá do Sul (SC), 03 de março dá 1994
Edelfrau!BauerGumz
Oiietora Presidenle

CPF n' 066.570.959 • 53

• COMPRA • VENDE
• TROCA • FINANCIA'

MonzaSLE2.0trioeletr.(G)-cinzamet... : 91
Monza SLE (A) - ouromet... 84

KadettSL(G)-branco : : 90
Escort GL (A) - branco 88
Del Rey GL (A) - azul met... :89
Corcel II (G) -cinza : , 83

GoIS(G)·branco 83
Verona LX (A) - azulmetalico.. : 9O

GoI(G)-branco: 84

RuI"""Ru_ .,. Batra do Abc.ro Fon. '

lN8O-OOO .MAauAOOSLL·sn.C.t.tna (0473) 78-7014

;�.

TARIFA )t

...101 I HANNOVER I ..101'1
USD • 333 00 ;�;\,

. , �"
,,'

SAíDA DIA 18 I 04 I 94�t
.::!

TRECHO SAO I HA..I DIRETO
. .'* '

CONSULTE SEU ,AGENTE V�RIG

•••

C •

.�
�
t;;'
....

�
�

@VARIGi
...................................................... �

-10 DO PÓVÓ .. Jaraguii dó:Sul, 16 de�mll_la�rç�·o�·d�e�í�9�·94�_ _:___;". _

• •
•
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Leia·só quanta riqueza! Ligue para 71·8043 e receba em casa

LAIR RIBEIRO: PREÇO JOSEPH MURPHY PREÇO OUTROS AUTORES PREÇO
o SUCESSO NÃO OCORRE POR ACASO URV: 11,00 O PODER DO SUBCONSCIENTE URV: 17,00 A FONTE DA JUVENTUDE - PETER KELDER URV:09,OO

COMUNICAÇÃO GLOBAL URV: 11,00 O MILAGRE DA DINÂMICA DA MENTE URV: 14,00 AMÁGICA DO SUCESSO - DAVID SCHWAR�- URV: 12,00

PROSPERIDADE URV: 11,00 1001 MANEIRAS DE ENRIQUECER URV: 12,00 ALEGRIA E TRIUNFO - LOURENÇO P�DO URV:04,OO

EMAGREÇA COMENDO URV: 11,00 O PODER MILAGROSO DE ALCANÇAR RIQ. INF. URV: 17,00 AMAlilDO UNS AOS OUTROS - LEO BUSCAGLIA URV: 14,00

DE PÉS NO CHÃO - CABEÇA NAS ESTRELAS URV: 10,00 PARA UMA VIDA MELHOR URV: 13,00 COMO APRES. IDÉIAS EM 30 SEG. - MILO o. URV: 11,00

A MÁGIA DA COMUNICAÇÃO URV: 10,00
LOUISE HAY COMO FAZER DINHEIRO - DR. TAG POWELL URV: 13,00

NAPOLEON HILL VOCÊ PODE CURAR SUA VIDA URV: 15,50 COMO NADAR COM OS TUBARÕES - HARVEY B. MAC. URV: 14,50

A CHAVE MESTRA DAS RIQUEZAS URV: 13,00 O PODER DENTRO DE VOCÊ URV: 15,50 DR. DEMING - O AMERICANO QUE ENS. A QUALID.

A LEI DO TRIUNFO URV:34,OO AME-SE E CURE SUA VIDA URV: 14,00 TOTALAOSJAPONESES-RAFAELAGUAYO URV:22,00

PENSE E ENRIQUEÇA URV: 13,00 EU AMO MEU CORPO - PENSAMENTOS DIÁRIOS URV:06,50 EU CHEGO LÁ - ZIG ZIGLAR URV:23,00

VOCÊ PODE FAZER SEUS MILAGRES .. URV: 10,00
ROBERT ANTONY LEIS DINÂMICAS DA PROSPERIDADE - CATHERINE URV: 12,00

OG MANDINO 50 IDÉIAS QUE PODEMMUDAR SUA VIDA URV: 12,50 MANUAL COMPLETO DO VENDEDOR PROFIS. URV:20,00

A ESCOLHA CERTA URV: 13,00 ALÉM DO PENSAMENTO POSITIVO URV: 15,50 MEGA TENDÊNC. PI AS MULHERES - ABURDENE URV: 28,00

A MELHOR MANEIRA DE VIVER URV: 12,00 AS CHAVES DA AUTOCONFIANÇA URV: 17,00 O PODER INFINTO DA SUA MENT. - LAURO TREV. URV: 10,SO

O MAIOR MILAGRE DO MUNDO URV: 12,00 O PODER MÁGICO DA PERSUASÃO URV: 15,50 OS 7 HÁBITO� DAS PESSOAS MUITO EFICAZES URV: 22,00
O MAIOR MILAGRE DO MUNDO - 2" PARTE URV: 13,00
O MAIOR PRESENTE DO MUNDO URV: 11,00 STEPHAN SCHIFFMAN OS 7 PASSOS PIO PODER INTERIOR - TAE YUN; URV: 12,00
O MAIOR SEGREDO DO MUNDO URV: 13,00 OS 25 ERROS MAIS COMUNSEM VENDAS URV:09,OO OTIMISMO EM GOTAS - R. O. DANTAS URV:05,50
O MAIOR VENDEDOR DO MUNDO URV: 11,00 OS 25 HÁBITOS EM VENDAS URV:09,OO SE VOCÊ NÃo TEM TEMPO PARA FAZER DIREITO

O MAIOR VENDEDOR DÓ MUNDO - 2" PARTE URV: 13,00 QUANDO ÁcHARÁ TEMPO PI FAZER DE NOVO? - J. MAY URV: 11,00
O MAIOR SUCESSO DO MUNDO URV: 13,00 ANTHONY ROBBINS SEM MEDO DE VENCER - ROBERTO SHINYASHIKI URV: 12,50

SUCESSO: AMAIOR MISSÃO URV: 13,00 PODER SEM LIMITES URV:21,00

SUCESSO SEM LIMITES URV: 13,00 DESPERTE o GIGANTE INTERIOR URV:33,00 VENC. A PRÓPRIA CRISE - CARLOS WIZARD M. URV: 11,00

UNIVERSIDADE DO SUCESS0 lffiv: 30,00 VÖCÊ QUER, VOCÊ .PODE - JOE BATTEN URV: lT,50
NORMAN VINCENT PEALE OPORTUNIDADE REAL DE NEGÓCiOS URV:REAL

DALE CARNEGIE O PODER DO PEI'lSAMENTO POSITIVO URV:09,OO
COMO FAZER AMIGOS E INFLUENCIAR PESSOAS URV:23,00 W

SEU PEDIDO SERÁ ENVIADO PELO CORREIO E A

COMO FALAR EM PÚBLICO E INFL. PES. NEGAT. URV: 13,00 TADJAMES DESPESA DE REMESSASERÂ COBRADO JUNTO AO

COMO EVITAR PREOCUPo E COMEÇAR A VIVER URV:26,OO CRIANDO SEU FUTURO COM SUCESSO URV: 11,00 DEPÓSITO BANCÁRIO SALVO ACIMA DE 3 LIVROS.

COMO DESFRUTAR SUA VIDA E SEU TRABALHO URV: 13,00 O NEGÓCiO DO FUTURO
.

URV:REAL

I ,

CENTRO - apto. cl
I93,OOm'lEd. Carva
lho - Suite, 2 qtos.,

. BWC, 3 salas, lavabo,
demaisdependencias e
garagem. Preço 65mil
URV's.

'

CENTRO - Apto.
grandelEd. Jaraguá
- Suíte, 2 qtos,
BWC, salas, demais
dependências e ga
ragem - Preço45mil
URV's

VIEIRAS - Rua 601

(J�Sclroeder), ter
reno de 540m' esquina
com rua 470, edificado
comprédioem alvenaria

(2 pavimentos), cl3 sa

las comerciaise 3 aptos.
Preço: 144milURV's.

GUARAMIRIM - CENTRO - Rua 28 de

AgostolNo Prédio do Besc. Apartamento c/
156m' (suíte, 2 qtos; 2 salas conjugadas,

.

cozinha, área de serviço e garagem) - Preço:
Entrada de 30%,mais financiamento 20

meses direto com a construtora.

JOINVILLE/CEN
TRO - Apto. cl

202,00m' - Ed. Presi

dente, frente ao Colé

gio Santos Anjos - ao

lado da Catedral (pos
sibilidadede troca com
imóvel em Jaraguá).

VlLALALAU -

Próximo aMarisol

Apto. c/ 3 quartos
(1 suíte) - com

115,00m' (prédio
novo) - Preço 22.5
miIURV's.

AMIZADE

Apto. cl 3 e 2

quartos - Entra
da e assumir

junto a

AMIZADE - Ter
reno/área com

19.000,OO� - Pre

ço 35 mil URV's

esquina, na rua

-Proeópio Gomes (em
frente ab Bd: Isabela),
medindo 1.050,OOm'·.
Preço: 80mil URV's �

(Aceita-secarroouou
Iro imóvel).

VlLALAt..\v·CTeÚeno .

cl456,7�..� cl.
prélIioent.�(2pe- ,

viment.o�) .. -medindo .

140;00m'. ,1lÍÍIà casa de
.

madeúa, sitoaruaErnesto
Lessmann.à' 130-.Preço:
46.000 uRv..

alvenariàsemi-aca
bada, com aprox,
300;00m' (Próxi
mo ao Noviciado).

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

.

SESI), medindo
448,00m' - Preço
55 mil URV's.

.

versal .. rua José
Emmendoerfcr, pröx

.' Ind, Quadros 3Améri

c�, c/2 qtos. Preçq 13

mil URV's/entrada,
mais fmac. CEF.

reno com 645,00m' -

Preço 6.5 mil URV's

CENTRO! RUA PROCÓPIO GOMES -

Terreno de esquina, (15 X 70), com
(050,OOm' (em frente ao Ed. Isabela) - Preço:

80mil URV's aceita carro ou imóvel de
menor valor como parte de pallamento.

- Terreno cl 450,OOm',
edificado com casa em

alvenariamedindo aprox,
140m', sito rua Joio
Franzner n° 666 - Preço
25 mil URV's.

Terreno comárea
de aprox.
600,00m2 próxi
mo a (Indumak)
- Preço. 6.000

,

J]RV's.

renoc/aproximada
mente 3.600m',
próximo aoColégio
HolandoGonçalves
- Preço 16.000
URV's.

CENlRO - Rua Jo.<;é
Eil!mlndoeIfer - Ex.»
lertel<tecl450,1XMn'(J5
x30),póximoaoAtelier
da Ind' de Qua<!ros 3

Américas). Preços 10,5
milURV's.

"'CORREIO D&�0VO- Jaragua'doS'ul, l&Cle março del9

800,00m',situadOll
40,00metrosdarua
Roberto Ziemann -

],>reç06.ÓOO l,JRV's.

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

6OO,00nl> (Em frente
aoAçougue Bylaardt e
Ind. Textil Sta.

Catarina).

VILA LALAU - Casa de àlvenal'ia, medindo
aprox. 250.00m', toda murada.com cerca de

ferre batido, localizada bem próximo a

.

Marisol, na Rua Germano Marquardt nO 170 -

Preço: 50.000 URV's

Residencial maguilu -

ruaProcópioGomésde
- apto, c/'2 quartos 2·
andar - Preço' 8.500
URV'S, e �I!mir f�
nanciamcnto na CEF.

SL - Casa em alvena
ria com aprox. 77,00
m', mobiliada,
edificadaemterrenode
312,00m'. Preço20mir
URV's.

no na rua}osé
Emmendoerfer es

quina ao Iado dá

Ind, de Quadr()s 3 .

Américas-Preço 15 ..

mil URV's:
.

CENTRO - Casa em alvenaria, c/aprox, �

. l60,OO mO, 4 quartos, situadana rua
Exp.Antônlo-CarlosFerreira, 74-5 .. Preço

.

-

US$ 35mil.
"

- Casa em alvenaria
semi-acabad,idpro

. jeto-16Qm2?e.mter-
reno é/4611)f; sitll
ado na rua i>,1Il:aná.
Preço23milt1RV's.
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Ladrãojá tempassagem
pela polícia .por assalto

Lateral direita do Fusca freou destruida

Danos materiais

Colisão -de veículos
Jaraguá do Sul - Um acidente

ocorrido no domingo passado,
por volta das 19 horas, no sinaleiro
da ruaProcópioGomesdeOliveira,
envolvendo os veículos,

-

Fusca

(.TZ - 8003),depropriedadedeAilton
da Silva e o Opala (.TU - 5050) per
tencente a Ronivaldo Hoffmann.

trouxe sérios prejuízos.
-

Segundo consta no laudo da

polícia, o Opala teria cortado a

frente do Fusca, ocasionando a

batida 'lateral do veículo. Mas
Ronivaldo alega que o Fusca esta-:

va em alta velocidade, não poden
do parar o veículo.

SãoPaulo-Umtelefonemaanô- dirigido por Edmilson Viana que
nimoorientoupoliciais para locali- estava acompanhado pelo médi
zaremomédicoveterináriocolom-

'

co.

biano, Jesus AbrahãoAli Bezerra, No porta-malas do carro havia
traficante de cocaína.Os policiais 15 pacotes da droga. Edmilson re-

" vigiavam a alameda Santos, quan- -eeberia US$ 2 mil pelo transporte--

� doavistaramum automóvelKadett, da cocaína.

,�
�JlJlElIlJóllFEß

Guanmirim
Está reco

lhido na ca
deiapública
d e

Guaramirim
desde do

DÚngO pas
sado, Ed
son José
dos Santos, Delegado Spezim
32" vulgo
"Paraguai", residente na Tifa do
Funil - Três Rios do Norte.

"Paraguai" foi pego em flagrante
após roubar urnamoto, CG 125

Today, ano 91, que estava a

vendá, pertencente a.Marcos Ri
beiro Martins. Segundo o dele

gado Alcivandro Spezim,
"Paraguai", demonstrou interes
se em comprar a moto, pedindo
a Marcos que deixasse dar urna
volta para fazer um teste, não
retomando.mais ao Iocal que se

encontrava o proprietário.
Edson já tem passagem pela

polícia por assalto a mão anua

da, quando- foi pego em setem- ,

bro de 1993, e estava cumprindo
pena em sursis de 2 anos. Mas
de acordo com Spezim, o juiz
poderá suspender a regalia que
tinha, e condená-lo por aproxi-
madamente 4 anos. Edson poderá ser condenado novamente

Schroeder - Na sexta-feira pas
sada, a polícia de Schroeder foi
acionada após receber uma de
núncia ·�nima que Hari Stenert,
38: ag;.Jdiu fisicamente o menor

AJ.Z, 15, causando-lhe um corte

profurido no supercílio esquerdo, pais do menor, de acordo com

tendo que levar seis pontos. .Rossato, irão abrir inquérito poli-
Hari é tio do menor, e segundo cialcontra Hari, que poderá ser

o delegado José Carlos Rossato, o ,enquadrado no artigo 129 do CÓ-
acusado alegou que o adolescente' digo Penal (Estatuto da Criança e

o desobedecia constantemente. Os Adolescente).

A nova sensação da
CheuroIet.

Um dosmcdores
SlIcessns daEuropà
O único com motor
1.0 dopaís com

•• - ,I_'_::;'_:__ deugeçaoe�uUlI.U.U
.combustível que é um
dispositivo inteligente.

Cocaína
A

..

.

.

Polícia apreende 15pacotes ;i;b��e em sobrinho causando-Ih;ferimentos

Cohsórcio··'Corsa.�· fa_ça o seu··agora!

'P d_

EmmendörferCom.
de Veículos ltda.
ConcessionáriaChevrolet
Av.MaI.DeodorodáF9f\HCa,667 •

89261-700-JaraguádoSul·sc
Fone(0473)PABX71-3666

FAX(04.73)71-3764 .
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«: Rápidas
.

Novamente o goleiro Leonetti teve uma ótima participação no jogo
contra o Atlético de Ibirama. Fez brilhantes defesas!

******************

Das sete partidas que o atacante Silvinho jogou, foi. expulso duas

vezes.
******************

o recém contratado Índio está se destacando a cada jogo.

RliSliltizdos dii:711romúlii·
............ , •••..•...•............................•.............

Hoje
Caçadorense x Tubarão

Araranguá x Inter

Atlético x Joinville
Criciúma xMarcílioD.
Bluínenau x Joaçaba

Amanhã
Juventus x Chapecoense
Concórdia x Figueirense

Tubarão O x O Joinville

Chapecoense 3 x 2 Inter

Juventus 3 x O Atlético

Marcílio D. 4 x 2 Joaçaba
Concórdia 2 x O Blumenau

Figueirense 1 x O Caçadorense
Criciúma 2 x O Araranguá

... -: .........

: :,Class'ifiêãêão::dõ •. êâm6eônätOr ::;':::".:'"

Equipe PG J V E D GP Ge SG
-

}O MarcílioDias 12 7 6 O I 13 5 8

20 Criciúma 11 7 4 1 2 9 5 4
30 Fizueirense 10 7 4 1 2 11 9 2
40 Juventus 9 7 3 3 1 8 3 5

.)U Joacaba 8 7 4 O 3 I1 11 O
60 Joinville 8 7 2 4 1 h 5 1
70 Chapecoense 7 7 3 1 3 10 9 1

80 Concórdia 7 7 3 1 3 9 9 O

90 Atlético 7
- 7 3 1 3 8 9 -1

100 Tubarão 6 7 2 2 3 9 7 2

11 "Blumenau 6 7 2 2 3 6 10 -4

120 Araranguá 4 7 1 2 4 6 10 -4

130 Caçadorense 4 7 1 2 4 2 7 -5

140 Inter 2 7 O 2 toS 5 15 -10
,

Os erltérios de desempate são: 1°) número de vitória,
2°) saldo de gols, 3°) gols a favor e 4°) confronto direto

Arti,os
Esporti,�_l -1 j .

" ..•� ,
Jogos de camisas paf�Ts.Ã'imõdalidades,diversas cores emodelos, Cài:eões, bolas, tênis,

chuteiras,luvasecaneleiras.
Camisas oficiais da Seleção Brasileira

e de diversosClubes.

Direto da fábrica

(047�) 72-2295

i

i
i
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Torcida está empolgada depois da vitória'

Juventusjoga amanhã
contraa Chapecoense

_ Jaraguá do Sul - Após a

vitória de 3 x O contra oAtlético
de Ibirama, o Juventus joga
nesta quinta-feira, às 21 horas,
no João Marcatto, diante da

Chapeceense, que venceu na

última rodada o Internacional

(3 x2).Nestejogo.aproximada
mente 500 pessoas foram ao

estádio Índio Condá, demons-
-

trando assim a insatisfação da
torcida com o time do oeste, que
ocupa a 78 colocação na tabela,

rá contar com o atacante

Silvinho, que foi expulso. -

A Federação Catarinense de
Futebol transferiu dois jogos,
válidos pela 88 rodada, para
amanhã. O Figueirense vai ao

oeste enfrentar o Concórdia, e
ficará para jogar no domingo
próximocom oJoaçaba, Ornes
mo acontece com a

Chapecoense, que joga ama

nhã centra o "Moleque Traves
so", e domingo com o Joinville.

com 7 pontos.
Positivo

O esquema do treinador

juventino deu resultado contra

o Atlético, sendo que a torcida

manifestou-se positivamente
com os jogadores em campo.
Abel colocou Ricardo como

meio-campista, Índio' na lateral
esquerda, Silvinho na direita e

Alaor, autor de dois gols no

jogo de domingo, entrando pelo
.

meio. Amanhã, Abel não pode-

Semana de treinosfonespara enfrentar a Chapecoense .

Ciclis-mo'

. Federação quer baixar o custo dos atletas
número de etapas, que ano passa
do era de 16, agora é de 11. Além
de que os atletas filiados a federa

ção, terãodireito a umPlano Saúde
daUnimed, queem caso de aciden
tenasprovas,poderãoutilizar aten
dimento hospitalar durante 72 ho-

ras. O valor cobrado para que o

atleta se inscreva na federação é
de 60UFIR em 3 vezes (09104 - 14/

.

05 -11/06), e pata quem deseja
partiéipar do campeonato brasilei
ro; o valor cobrado pela federação
brasileira deCiclismo é 15 UFIR.

Jaraguá doSul- Estámarcado
para o dia 9de abril, em Lontras, a
abertura da campeonate
catarinense de Mountain Bike.
Este ano, o objetivo da federação
catarinense de Ciclismo é reduzir
os gastos com atletas. Para isto, o

�TEMPORA.DA· DE OFERTA;�
I:) iH ii a�!IJ � i

.

ENTREGAMOS NAS PRAIAS
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