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Janeiro : � CR$32.882,00 Nel sai de "aviãözittho''festejando o gol
Fevereiro CR$42.829,00 .

. � CR$64,79URVs Agora é oAraranguâ
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. Fone: 71-0091
Nãofechamospara

almoço

Dó/ar

Paralelo

CompraflMl3) CR$759,500

Venda(IMl3) CR$769,OOO

URV-

18,{)3 :C�792,15

,Poupança

indicep/19103 .38,9211%

Salário mlnimo

Agós..L.: .. :·�::: CR$.5.534,OO
'

,.
'

Setembro CR$�.606,00

Outubro CR$12.024,OO

Novembro �CR$15.021 ,00

Dezembro CR$ iS.759,00

Antomo Carlos MafaldalCP

ArrozemdebatenoMercosu -o'IJr-R!:..\ �'I;

Estado produ :�Úi�1
12% doconsu

o presidente do Sindicato
das Indústrias deArrozdeSanta
Catarina, Jaimefranzner, viajou
paraoUruguaiondeparticipa,

. c.p���l �egund,a"feira,ßa 68.
,

. ReWiiIß:;aá'S"\ib:'Cómissãode
alimentos "In Natura" do
Mercosul, Empautadiscussões
de normas técnicas de padrão

Começa logo
Avenida Getúlio

Vargas, centro de. '

Jaraguá dó SuL),
.

Passai:e/r(:J�,
'

aJ,wlúoaJ,,-,�_,,:_wb.
-

lIIillúsculoabrigo lia
parada de ôII/bus

que, lia verdade, "ao
abriga IIillguél1l.
Com o solforte ou
chul'a o sufocofica

_

__ ainda maior

de qualidade e sistema de
classificação do arroz W!Ia
comercialização entre

-

doMercosul. EmGuara
Iocalidade de J.acuafú, .

-agricultorIvoSteinreclamadös
prejuízos com as chuvas e da

queda de preço em março,
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reCUperaçao

de rodovia
A ordem de serviço para início

.

imediato as obras de recuperação
da rodovia que liga Jaraguá do Sul

a Schroeder será entregue dia 31

de março pelo próprio governador
Vilson Kleinübing, segundo o

engenheiroJoãoNicolazzi, doDER.

,Pág.ina3

Tiroteio entre 'gangs'
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Editorial -"t .""

Confira a
história Timesmal-armados

perfeitamentepossível.
Parecido com o que acontece em Brasília.

ItamarFranco estáfeitoZagalo. Dizascoisas
masmandapouco.Mandaquasenada,porque
quem vemarmando asjogadasestratégicasé
mesmooministroFemandoHenriqueCardo
so. De comandante, Itamarpassouàajudante.
Função, aliásquejáexerciaantesquando vice

-

de Fernando Collor - será que ele deveria ter

assumidoocargoparticilXlndodeumgoverno
cheio de maracutaias? Como na desculpa de
Zagalo, tem se a impressãode que emBrasília
também não há comunicação. O que um mi
nistrodiz o outro desmente. Itamar fica entre
fogos, apóia tudo o que FHC diz, assina em

baixo e vai para Juiz de Fora curtir fins de
semana. Eagentefica esperandopelasegun
da-feira, com o bolso ardendo e a cabeça
tonta, tentando entender o que estagente está
fazendo além de campanhapolítica.

Ascoisasandammalaté nofutebol. Carlos
Albertol'arreiraeZagalo, numaconsequência
jáprevisível quando ambos assumiram o co

mandadaSeleçãoSrasileira, nãose entendem
mais nas informações que passam para a

imprensa. Divergemem relaçãoàconvocação
de Rai, que vive péssimafase e, agora, mais
recentemente novo imbroglio.
Desta vezfoi oanúncio dosjogadorespara

o amistoso comra a seleção da Argentina.
Zagalo deu os nomes sem que Parreira, em
viagem ao Cairo, tivesse conhecimento da

substituição deMuellerporRonaldo, do Cru
zeiro, que sequer tinha sido cogitado para
integrar a seleção que vai à Copa doMundo
110SEstados Unidos. Zagalo, quase na virada
do século, alega que não pôde comunicar a

alteração ao companheiro Parreira porque
este estavaa bordo doavião que o levoupara
o Egito, Coisa ridícula, a comunicação é

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

empregado.

Há 72anos
-Em 1922,oClube"Teutônia",
elegia a sua nova diretoria e a

escolha na Assembléia Geral Or
dinária, posto em discussão o item
da eleição da diretoria, apontava a

soma e seleção dos votos o seguin
teresultado: Presidente - Roberto
Bolduan; Vice-Presidente -

Silvino Piazera; 10 Secretário -

FritzStrattmann; 20Secretário
Walter Doubrawa; Tesoureiro -

Max Blumenthai. Conselho Fis
cal: Roberto Mielke, Alw.in
Kanin e Alfred Fiedler. Mas

isto era notado pela nota no jornal,
em alemão: "Allen Kltaschblasen
zurgeflaelligen kenntnisse, dassder
Fussballklub 'Teutõnia' wegen
austritt von 4 oder 5 Mitglieder
noch nichtKaputt geht, sondem sich
jetzt erst recht wohl fuehlt. Der
Vorstand". Traduzindo: Para amá
vel conhecimento de todos os

fofoqueiros, informamos que o clu
be de futebol "Teutônia", pela saída
de 4 ou 5 sócios ainda não morreu,
mas sim, agora se sente confortável.
A direção.

havia uma.briga em andamento e

Há 70anos
- Em 1924, o dr. Enrico Melone
atendiadiariamentenoHotel Cen
tral, o prédio de dois pavimentos e

sótão habitável, na Rua 29, que
homenageia o nosso fundador,
Eng" Emílio Carlos Jourdan; no

•

centro da cidade, e já demolido,
apesar dos protestos de sua pre
servação como patrimônio histó
rico da cidade.

.

- A Empresa de Eletricidade de

Jaraguá Ltda, depois de longas
demarelies e esforços, resolveu o

.problema de fornecimento de ener

gia elétrica de Jaraguá, contratau
do o fornecimento com a usina de

Blumenau, ·produzida pelo
Saltowerk (Usina do Salto), obtido
poruma barragemnoRioltajaíAçú,
deixando de consignar energia de
Joinville.

Unidade Real de Valor (URV)
De 1942 até aqui tivemos vários tipos de moedas

José Castilho Pinto

todos daprevidência social. Jão e Cultura.

Ediantedessahistóriadas Mantivemos esse empre-
Aprimeiramoeda cruzei

ro entrou em vigência em

1942, substituindo o dinhei
ro mil réis que então circu

lava. E até aqui tivemos vá
rios-tipos de moedas cruzei
ro, sendo que a última apar
tirde agosto de 1993queéo
Cruzeiro Real e que agora
cede lugar à Unidade Real

de Valor-(URV). Ecomo as
moedasderivadasdoprimei
ro cruzeiro não satisfizeram
porquenão conseguiram eli

minar a inflação, passamos
aficar com a URV que aí

está e fazendo votos para

que ela tenha. sucesso em

tudo, inclusive evitando

qualquerperdasalarialpara
os trabalhadores da ativa e

aos pensionistas e aposen-

moedas ficamos nos ·lem
brando do dinheiromil réis

que conhecemosmelhoraos
13 anos de idade. quando
ingressamos como contínuo
na prefeitura municipal de
Rio Negro ganhando qua
renta mil réis por mês

. provento que logo foi au
mentado para cinqüenta; e

que davapara manter uma

famíliade quatropessoas tal
era o baixo custo de vida

dessa época. Com esse di

nheiro ajudávamos nas des
pesas de casa e pagávamos
a mensalidade dos cursos

ginasial e datilografia que

faziamos no excelente Insti
tuto Rionegrense de Educa-

go na prefeitura de Rio Ne- .

gro atéos 18 anos, e com

essa idadefomosjàzero ser
viçomilitar em Curitiba ejá
aproveitamos para comple
tar o último ano (5°) do gi
násio efazer o cientifico 110

colégio Progresso ·que fica-
.

va na rua Riachuelo con

frontandocomapraça 19de

Dezembro, onde o diretor

geraldestejomalCORREIO
DO POVO e nosso grande
amigoEugênio V. Schmôckel
tambémfez seus estudos..
Ah, quanta recordação e

saudades desse tempo do di
nheiromil réis emRioNegro
e Curitiba. pois, vivíamos
melhor e maisfe/izes.

. Há 57 anos
- Em 1937, Angelo Benetta acha
va-se estabelecido com a "Tintu
raria Catharinense'', no prédio li

.

gado ao Hotel Brasil, na Rua

Eng" Emílio Carlos Jourdan, rea
lizandoqualquer serviçono ramo.
- Por resolução do prefeito, era
nomeado o sr. João da Silva Ne
ves para exercer o cargo de Fiscal
de Luz e Força, daPrefeitura Mu
nicipal, junto à Empresa Sul Bra
sileira de Eletricidade, com o

logotipo Empresul.
- O sr. Café Filho, falando na

Câmara, fazia alusões ao fato de

ter o presidente da República rece

bido uma comissão de integralistas,
que lhe foi comunicar o lançamento
da candidatura do sr. Plínio Salga
do à Presidência da República, já
que os integralistas eram inimigos
declarados do regime republicano
democrático. Naquelaocasião opre
sidente da República, respondera
aos integralistas que "jamais apa
nhou os camisas verdes em conspi
rações ou em qualquer movimento
de subversão da ordem ou das insti

tuições vigentes do país",

Há lOanos
- Em 1984, a diretora da FERI,
CarlaSchreiner, classificavacomo
"valorização do ensino superior
jaraguaense", o recrutamento de
trainees porpartedaWeg, forma
dos em estudos sociais para o de

partamento de treinamento e de
senvolvimento da empresa. A Fa
culdade de Estudos Sociais, por
enquanto, era a única de Jaraguá
do Sul e nesse ano formava a

última turma.
- Amunicipalidade de Jaraguá do
Sul abria Tomada de Preços para

aquisição de seis novos caminhões
atéo finalde abril, para seremadap
tados como basculantes, Nos cami- .

nhões e basculantes eram investi
dos cerca de Cr$ 135 milhões, de
acordo com o Chefe do Executivo

Municipal, Outrossim,adquiriauma
nova retroescavadeira, ao preço de
Cr$ 32.350.000,00, pagável em três

_iarcelas, da empresa Massey
Ferguson. Dependendo das condi
ções financeiras seriam comprados
novos caminhões, CORREIO
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Hecrooca
Pergunta

Afinal,osdeputadosladrõesdoOrçamentovãoounãopracadeia?

Retrocesso
Congresso revisormanteveo voto obrigatório. Um atraso de vida.

Explicam?
Alguns dizem que o votofacultativo permite influência do poder

econômico, ou seja, o eleitor vai vender o voto. Ora, isso irfelttmeme

épráticahistórica. Quanto a eles, de ondevemmesmoodinhetrodas

campanhas?

Figurante
Ex-presidente Fernando Collor disse que Itamar é um "nada"no

governo. Nisso ele tem razão. Porque em Brasília nada depende do

presidente.

Podeou...
. GovernadorVi/sonKleinebingvive dizendoqueoestadonãopode

suportar cargamaior de salários além do quejápaga.

... nãopode?
Masjáestáanunciadooumeniosubstancia/paraosprofossóresem

abril, quando sua candidatura a senadorpoderá estar oficializada.
Deupra entender amatemática?

Mérito
Justiça sejafeita: nahtsumade Santa Catarina só tr�sgoverna-

r

doresmostramservtçoquantoao asfaltamento de rodovias.Amônto
Carlos Konder Reis, Esperidião Amin e Vi/son Kletnabing. Quem
viajapor ai sabe disso.

Confirmado
Dia 2 de abril vamos ter novo ministro das Finanças. Fernando

Henrique sai para disputar apresidência da República. Apostando
tudo ria URV.

Importante
OAB comemora, dia 25 -de março, seus 10 anos de instalação em

Jaraguá do Sul, Nomesmo dia em que omunicípiofesteja 60 anos de

emancipação politica.

'Crentes
Na segunda semana .de março, o Sebrae pesquisou ;nicros e

pequenos empresários sobre o plano FHC. Resultado: 62% dos
. '

entrevistados disseram- acreditar na proposta do ministro. Pesquisa
envolveu 898 empresas. Só não se sabe de onde.

(CM.)

rGIM AUTOCENTER
* Pneus importados (Semi-novos)
* Pneus novos - Câmaras de ar
* Escapamentos * Balanceamento
*teometria * Serviços de Suspensão
Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865 -

Em frente a Loja Arte Laje

�
,

Fone(0473) 71-7398
Jaraguá do Sul· SC

no final de março
Jaraguá do Sul - o enge

nheiro João Alberto Nicolazzi,
chefedo 10DistritodoDeparta
mento Estadual de Estradas de

Rodagem (DER),comunicou ao
prefeito em exercício, Alfredo '

Guenther, o início das obras de
, restauração da rodovia Jaraguá

. do SullSchoreder. Segundo
Nicolazzi, a assinatura do con
trato será na próxima terça-fei
ra, 22, às 1 0h30 horas no Palá
cio do Governo, em

Florianópolis .

A entrega daordem de servi

ço para imedianto início das
obras acontecerádià 31 demar

ço, às 15 horas, pelo próprio
governador, O prazo inicial de
conclusão dos trabalhos 'é de
oito meses. O engenheiro João

AlbertoNicolazziconheceu, ain
da, um projeto elaborado pela

Feira da Malba

Organização,
definindo
os detalhes
Jaraguá do Sul - Associa

ção Comercial e Industrial,
Rotary Club e Sebrae decidi

ram, nesta semana, trabalha
rem em parceria visando apar
ticipação de pequenas empre
sas na 88 FeiradaMalha,já que
se trata de um dosmais impor- '

tantes segmentos do setor

vestuarista do Estado -. Segun
do estas entidades, isso

viabilizará, também, a monta
gem da e Mostra Industrial
das Micro e Pequenas Empre
sas de Jaraguá do Sul, na mes
ma época e local da Feira da
Malhaque aconteceno período
de 9 a 25 de julho no Parque
Municipal de Eventos.
Na reunião que decidiu pela

parceria estiveram o coordena
dor da Feira, Luiz Leigue
(Rotary), Antonio Bona, presi
dentedaApevi,PauloFemando
dos Santos, coordenador de fei
ras e eventos do Sebrae. Nos

próximos dias serão anuncia
dos os critérios de vendas dos
estandes.

Obras na rodovia de acesso à Schroeder devem começar logo

Prefeitura - e que obteve sua

aprovação - para a instalação de
uma lombada eletrônica na ro

devia que liga' Jaraguá a

Pomerode, próximo-a Socieda-'
deAlvorada,compassagempara
pedestres e faixa de segurança
entre as duas pistas de rodagem,

PENSE NISTO:

QUANTO
VALEAVlDA?

UNIÃO
SAÚDE.
Tudo O que a

medicina tem
de bom em

nossa cidade.
E mais: vida

para os

hospitais da
cidade.

R. Preso Epitãcio Pessoa, 383
Fone(0473) 71-7331
Jaraguã do Sul - sc
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Mercado Financeiro
JIFAssessorià Financeira

Em causa própria
o Congresso Xacional derrubou porexpressivamaioria o veto do

executtvo no projeto que aumenta os salários dos congressistas e

ministros, em30% acimada inflação. Xaparte da tarde deste me.'ú/1/o
dia. não houve quanon para votar apolitica salarial dos trabalhado
res. Dizer-se que é uma imoralidade e descaso COII/ toda população
brasileira, que vive a expectativa de quanto vaiperder com a conver

são dos seus saláriospelamédia, seria unia redundância. Parece que
aclassepolitica brasileiranão aprende e não amadurece. Tratardes/e
assunto nessa hora em que o governo promove violento ajustefiscal
e convoca toda a sociedadepara o sacrificio.fazpensar que lhesfalta
sensibilidade e inteligência, mas sobramalícia. Ficadiflcilde acredi
lar que neste conjunto depessoas está o destino dasmatérias demaior
importância na vida de todos nós. Mas nem tudo 'está perdido. O·
assunto vai para apreciação do Senado, que dará aúltima palavra.
Porém não vamos nos empolgar, políticos experientes acreditam que
adecisãopode sermantidà. Omotivo?Pasmént,muitos senadores não
vão tentar a reeleição Oll já sabem que não terão outro mandado,
tendem então a aprovar o aumento para tornar mais rentáveis seus

últimos meses em Brasília. A se registrar 110 episódio, o fato da
bancada do Partido dos Trabalhadores ter votado em sua Iotalidade

!\

I
�I contra esse absurdo.
I Evidentemente. essa decisão a ser confirmada Irará consigo U11l

.

! Ifeito cascata, pois os demalsfuncionáriospúblicos, civis emilitares,

f \-cio querer, C011l razão, as mesmas vantagens. Com isso, aprevisão é

l
de um aumento na despesa com o funcionalismo de 270 milhões de

II, '
dólares este 0110. O quepor si só obrigará o governo a novos cortes

para compensar o aumento na despesa. Sem falar é e/aro que l/ma

pressão salarialagora, criasériosproblemas na base de execução do
plano econômico.

.

Enquanto essa earavena passa os juros continuam subindo dia
a-dia, e deverão chegar nesta segunda, 21 de março a patamares
bem próximos dos 50% ao mês. Já tem' gente achando que o Real
não vira realidade tão cedo. '

Olho Clínico
li • Dr. Walter Falcone

� II .

.

.'
�

.

I! .

Acidentes de trânsito - Por iniciativa da AMJS (Associação

I
MédicadeJaraguádoSul), tivemossemanapassadaumaexcelente
palestra sob comoprevenir acidentes. Contamos com umapresen
ça de aproximadamente 300pessoas o que mostra a relavância do
assunto. Basicamente o palestrante, Ulisses Iarochiski, da Volvo

UI
do Brasil, mostrou que importante além da educação do trânsito é

,W aflScalização, com repreensões severas; nosso Código Nacional
de Trânsito deixa a desejar nesse aspecto, pois data de 1946, C0111

reformulação não adequada em 1966.

O acidente de trânsito nopaís sozinho é responsávelpor 50mil
mortes por ano. Só perede para as doenças cárdio vasculares

(coração), com 400milmortepor ano epara o câncer, com 90mil
mortesporano. AAidsnoBrasil, em dez anosmatoumenospessoas
que osacidentes de trânsito em apenas um ano. Contudo as verbas

governamentais para aAids são maiores. o que é um paradoxo.
GAstamos US$ 4 bilhõesporano /10paíssó com osacidentes de

�I trânsito. US$ 2 bilhões emprejuízosmateriais e US$ 2 bilhões em

�I prejuízos sociais. Equivale a quase um terço do saldo d� nossa

m balança comercial, que foi de US$ 13 bilhões em 1990. E muito

dinheiro jogadofora!

II Segue alguns dados estatísticos: a) 57% dos acidentes são
i:
causadosporembriagadosaovolante; b)Cinto desegurança reduz
em 50% o número de vítimasfatais. A chance de se sair ileso de um

. acidente S�i11 o cinto é de 1 em 1000; c)Hora de maior índice de

ocidente é às duas da manhã, de sexta para sábado.

J994 é o ''Ano Nacional da Educaçãopara o Trânsito". Nossas
escolas básicas. por decretopresidencial, têm queministrar aulas

deEducação no Trânsito, que deve ser uma constante. A guerra do
Vietnã em 20 anos, nãomatou 50mil soldados americanos. Temos
uma guerra aberta em nossas ruas. É chegando a hora de nós

armannos. unindo esforços dos conselhos de trânsito, educação e

iaúde.

Arroz catarinense em pauta no Mercosul
";".

- .... '" � .�." II" � ...�

Estado produz 600
mil toneladas/ano

Jaraguá do Sul - o Sindicato
da Indústria do Arroz de Santa
Catarina reuniu-se em assembléia

geral na quinta-feira última para.
além de assuntos Iigados a

profissionalizaçãodos agriculto
res, debater medidas em relação
aos mercados interno e externo.

com ênfase para o Mercosul. O

presidente do Sindarroz, Jaime

Franzner, viajou para Montevi

déu, no Uruguai, onde nesta se

gunda-feira, dia 21. participa da
68 Reunião da Sub-Comissão de
Alimentos "In Natura" do
Mercosul.

Santa Catarina produz anual
mente 600mil toneladas dearroz,

oquerepresenta 12%doconsumo
nacional/ano. No sul do Estado,
osmunicípiosdeTurvoeMeleíros
lideram a produção que tem nos

mercados de Curitiba e Ponta
Grossa os maiores consumidores
- 36% da produção. O Mercosul,
segundo Franzner, não represen
ta para Santa Catarina uma nova

opção de mercado.
Isso porque países como a Ar

gentina e o Uruguai, com uma

produção anual de 1,2 milhão de

toneladas, _ exportam em média

30%, inclusive para o Brasil. Em
sentido contrário, o preço pago
pelo arroz produzido em.Santa
Catarinaencontraumapolíticade
preços baixos que inviabiliza a

realização de negócios
compensadores. mas os produto
res enfrentam, ainda, um outro

problema com reflexos diretos no
faturamento: o trarisporte. No pi
que de safra o custo do frete é alto.

Posteriormente, este custo cai,
porém os preços do produto tam
bém são pressionados para baixo
fazendo com que os produtores
deixam seus produtos armazena
dos. Por este serviço e pela seca

gem, pagam 8% sobre o valor da
mercadoria estocada.

Além disso, o recolhimento do
ICMS pelas indústrias
beneficiadoras passou a ser obri

gatório a cada dez dias, o que já
motivou protesto formal endere

çado ao governador Vilson

Kleinübíng. A categoria pretende
a volta aos prazos anteriores ou,

então, que amedida seja aplicada

, CORREIO DO,POVO - Jaraguá do Sul, 19 de março de 1994:�
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Chuvas, intensaspodem provocar uma queda na produção

paraasdemais indústrias. Na reu- de foice. pois é impossível entrar
nião de Montevidéu. Jaime com a máquina na lavoura. Ivo

Franzner participa de debates so- desabafa;,_"além das fortes chuvas

bre normas técnicas de padrão de opreçodoarrozcaíude 11 dólares

qualidade e, também, sobre a qua-
.

em janeiro para 8 dólares em

lidade e o sistema de classificação março, o que dá vontade de deixar

do arroz para comercialização tudo na roça. Com estepreço não

entre países do Mercosul. compensa colher. ."A queda na

Problemas produçãopoderá ser demais 30%,
As 'chuvas dos últimos dias o que deixará os produtores mais

trouxerammuitasdoreSdecabeça uma vez endividados, pois os

para os agricultores, principal- inceticidas para combater as pra

memeparaosarrczeírcs.IvoStein, gas tiveram um aumento e têm de

plantador,34,moradorde Jacuaçú, ser pago em dólares. "Esperamos
Guaramirim está colhendo arroz que o governo nos ajude", diz Ivo.

'WIZARD
1 .•·I::·'I::>·I.c>·:nn':�:_!i::':1

RAPIDO E EFICIENTE
Inglês - Espanftol -Italiano - Alemão - Francês"

.'

Solicite já urna aula
demonstrativa gratuita.
'Mais de 20.0 escolas no .

Brasil e Exterior.
Rua Epitácio Pessoa, 820

Fone 72-3407
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Grupo de alunos que conc/uiram o curso na semanapassada'

Televendas

Novos profissionais
já estão no mercado

OServiçoNacional deAprendi
zagem Comercial encerrou no dia
15 último curso de televendas -

vendas por telefone, que objetiva
capacitar profissionais para que

possam obter eficiência máxima
nas vendas por este sistema. Alírio

Fritzen, formadoemFilosofia pura,
com especializaçãoemadministra
ção de empresas, foi o instrutor.

Um novo curso já está com inseri

çõesabertas e será ministrado entre
os dias 11 a 15 deabril, com taxa de
matricula de US$ 36.

Matutando
Egon L. Jagnow

Os vüões da tüstõna
Fofa-semuito queogoverno, devido ao déficitpúblico, é o grande

responsável pela alta da inflação. Mas o que ocorreu nas últimas

semanas mostrou que há outros tão, ou mais responsáveis: os

atravessadores, ou intermediários. Só um exemplo: no início de

fevereiro a saca de batatinha era vendida pelo produtorpor CR$
1.000,.00 a CR$ 1.2000,00,' hoje o atravessador a revendepor CR$

12.000,00 a CR$ 15.0000,00. Émole?! Tem muitopotro chucro que
achaquepraelenão tem cabresto. Que secuidem! Temgentedoidinha
pramontar e dar esporadas.

Vantagem em tudo
Doisctdadãos, conversando sobre o desrespeito àsleisdo trânsito,

chegaram à conclusão que, para coibir as infrações, épreciso tomar
medidas as mais duras. Um chegou a sugerir que se instalasse um

dispositivo napista que danificasse ospneus ao sefurar o sinal. Ao

que o outro respondeu:
- E eu iria abrir uma borracharia bem pertinho dali.

Uma questão de responsabüidade
A .maiorta dos acidentes de trânsito são provocados por

irresponsabilidade. Boapartedasmotoristas, aosentar-seaovolante,
nãosabem ou não querem saberquesão responsáveisporumadezena
de vidas; ocupantes do veículo que pilotam. Ocupantes de veículos
quetransitam namesmavia, cic/istasepedestresquepora/icirculam.
Por isso, merece todo o nosso apoio a campanha .desencadeada

pelaAssociaçãoMédica de Jaraguá, no sentido de educar os nossos

motonstas (e pedestres) para o trânsito, concientizando-se de suas

responsabilidades.
Prestações em URV

.".,

Jaraguá do Sul - o grupo com litörina, passando por Rio
"Amigos de São Paulo", formado Negro.Lapa, RioNegrinho, Mafra
por 30 pessoas que-vieram dos e São Bento do Sul. O objetivo da
estados do Rio de Janeiro, São .viagem écornemoraros 10anosde
Paulo e Minas Gerais, visitaram turismo férreo de Jaraguá do Sul.
Jaraguá no último dia 15. Eles via- Desde sua primeira viagem, 23 de
jaram de São Paulo 'a Curitiba de março de 1984, o turismo férreo
ônibus, depois seguiram viagem realizou 62 viagens, transportan-

Turismo férreo comemora seus 10 anos

No final desta semana a

Associação dos Jornais do Inte
rior de Santa Catarina estará
realizando a primeira reunião do
ano no aprazível Hotel Fazenda
Jomar, de Santo Amaro da

-ímperatriz.
Na oportunidade,

desenvolverá uma extensa

programaçãode 19 a 21 demarço,
quando, além dos trabalhos
rotineiros de avaliação e

desempenho dos jornais, de
relevante importância para os

integrantes da associação,
contará,' também, com a

comparência de secretários da

administração estadualligados à
áreadacomunicação, palestrantes
de alto gabarito e a participação
sempreQ<;lm"'Nliida da parceria. do

L·
· '

itonna;tral1S]Jorta
. .

'

,

visuamesna re
do 201 8 J passageiros.

O idealizador da idéia; secre
tário de Esporte, Cultura e Lazer,
Balduíno Raulino recepcionou os

turistas na sede da secretaria acom

panhado do grupo de dança alemã
Grünesthal, composto por crian

ças de 10 a J 3 anos.

Grupo de "Amigos.de São Pau/o"visita Jaraguá onde o turismoférreo estâ comemorando seus 10 anos

Sebrae e de outras entidades que
se aliam aomovimento adjoriano,
no sentido da constituição de uma
imprensa sadia e atuante no inte
rior do estado de Santa Catarina.

O CORREIO DO POVO, na
iminência de completar o seu 75°
ano de existência, sente-se
honrado em cumprimentar todos
os associados e convidados, pata
transfonuar este evento em mais
uma magnífica realização em

prol do ideal de construir uma

rede informativa capaz de atender .

ao ruais exigente leitor barriga
verde.

Avante . aguerrida moçada
adjoriana! Da presença de todos

depende o sucesso da nossa

atuação!
Qqueestáescrito, dU!1àmaisl

.. ,'_ C' ,5'

Mudas�drão j�malistas reunidos
produzi as

hoi r:7 - , I-
.. oje em r',orlanopo,lS

em viveiros

.

Massaranduba - A Prefeitura
deMassaranduba inaugura, dia 25

próximo, umviveiro florestal, com

participação da Epagri dentro do

ProjetoMicrobaçiaslBird. Ovivei

ro está instalado em terras dos

irmãos Eréides e Adivino Surdi,
emPrimeiroBraço doNorte, proxi
midades da Igreja Santo Antonio.

O viveíro terá a função de pro
duzir mudas nativas e de florestas
de manejo, com função fundamen
tal na recuperação de áreas

desmatadas, recuperando regiões'
onde a exploração de madeira ou oCuidado com asprestações em URV! Oumelhor, com as lojas que corte de árvoresprovocaram agres-

transformom asprestações de comprar aprazo em URV's. Tem loja sões ao meio ambiento, com refle-
que embute nasprestações e depois transforma o valor dasmesmas xos negativos à qualidade de vida
em URV's. A lei é clara: nasprestações transformadas em URVnão da população. O ato está marcado

'".''' J pode ser cobràr!�jurfJ.s; o preço dev� �er.à vista. para às 16 horas.
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o garoto João Guilher
me Izidoro, fil/to de
Ademir (Rosa 'Ie)
Izldoro, completou 5

,anos quinta-feirapassa
da. Ele recepcionou os

amiguinhos à tarde no

colégio Jangadinha e a

noite comemorou com

os familiares

iii
I

I

Rotarianos preocupados com. a humanidade

A foto mostra o instante em

que o rotariano Genovêncio
Mattos Neto (governador do D.

465, ,1986-87) fazia uma

importantepalestraaos rotarianos
do R. C. Florianópolis - Estreito e

de visitantes dos clubesdaCapital
e' de Porto Alegre, além de
rotarianos argentinos. A mesa

principal estavacomposta do atual
governador do 0-3650, Hélio
Freitas -1993/94, JorgeMarques

Trilha(gov.D�465-1974/75 )eo
presidentedo clube, Adauto Alves
Rolim. Nos fundos aparecem
ainda os rotarianos Paulo Roberto

May, JoãoPaulo Toschi eHerval
Melim.

'

Bem nos fungos, a majestosa
ponte Hercílio da Luz,
feéricamente iluminada.

(DaCoordenadoriadeRelações
Públicas do D-465Ö, ano 1993/

94):

I
"I
I

Todornundo
aproveitando'
agrande
promoção de

calças por apenas
CR$ 5.500�OO VFSIlNDOVodDECORPOlNmRo

GeTÚLIO' VARGAS, 55

6

Catarinense", organizado pelo **********

professorWalterf'ernandoPiazza, A Rede Bandeirantes está inves
atual presidente do IHGSC -

'

tindo no cinema nacional. como a

Aindahojelembram asuaatuação Instituto Histórico e Geográfico SBTe aManchete. Todas as quin
em causas dificílimas que. ele de Santa Catarina. Merece os tas-feiras.
transformou em estrondosas respeitosdetodososjaraguaenses. **********

vitórias, tanto a pessoas fisicas e Daí a nota. Um grande abraço e Aguardem.APatotadoJaiminho
jurídicas, de cunho político ou na felicidades! (nO 3) vem ai!

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 19. de março de 1994

Os ,80 anos do doutor Luiz de Souza

É uma surpresa, dr. Luiz de
Souza. Ela foi bolada num casual
encontro com o Juarez; na esquina
da Vidal Ramos e Jerônimo

Coelho, em Florianópolis, depois
de ajudar um forasteiro para

chegar à Maternidade Carmela
Dutra. No escritório do Juarez
escolhemos a melhor foto, no

nosso entendimento. Esperamos
que goste!

defesa de interesses de empresas
que agradecem a sua

intermediação no Rio de Janeiro
, '

e Brasília. Uma delas poderia ter
falido, numa discussão de marca

comercial e atualmente desponta
como urna das maiores no ramo.

A sua competência sempre foi

posta em prova. Foi político -

vereador, presi�ente da câmara,
deputado estadual, secretário da

segurança pública do estado de

Santa Catarina, editou 'o jornal
"TemposNovos" eserálembrado, .

agora, em maio, nos 75 anos deste
órgão de imprensa e procurador
de SC, no Rio de Janeiro.

'

Sua vidavai contada na página
550, do "Dicionário. Político

., .

:réPOCAl.CmodasJ
• O MELDOll I'RA VOC:t
• LIGA)'" 00 SEIJ JEITO I
•WRlil.'lIAL,on, Il/jl'lIf1.NTO,
•
COLIÍI}/O .fAll LIJ/Z '

.._.....__..

Sandro Mauro
MurschnerMayer

Na última quarta-feira, onde
marcou a passagem do 800 ano de

,

vida de urn amigo do CORREIO
DO POVO, que ele acompanha
fielmente até hoje. Natural de

Florianópolis, nasceu em 16-3-
.

,1914, filho de Acelino e de

Arminda de. Souza, advogado
ilustre, conceituado e respeitado

.

no desempenho profissional.

Sandro Mauro Marschner

.Mayer colou grau ,no dia II do
correntc, às 20 horas no anfiteatro
da Reitoria da Universidade
Federal do Paraná. como

integrante dos formandos de 1993
docursodeCíências Contábcis. No
dia anterior. às 19 horas. realizou
sc culto ecumênico na Igreja de
SantoAgostinho, na ruaEurípedes,
1035,nobairrodoAhú,emCuritiba.

O novel bacharel em ciências
contábeis, é filho de nosso muito
conhecidoRupertMayor, cidadão
honorário do município de Rio
Brancodo Sul, noestadodoParaná
- a capital do calcáreo, como é
conhecido pelo seu imenso

potencial desse mineral.
Para comemorarmais um feito

de sua família, vencendo com

galhardia o curso superior de

contabilidade, os pais, irmão e

irmãs, convidaram o largo círculo
de amizade para um festivo

almoço, do qual participou,
honrado, nosso diretor e

digníssima esposa.
Ao bacharel em ciências

contábeis osnossos cumprimentos
e votos de muito sucesso na nova

profissão.
_

* Notas *

o presidente das Organizações
Globo,RobertoMarinho, estáex
pondo no Museu deArte em São

Paulo, uma das maiores coleções
privadas de arte brasileira.

**********

PC Farias não dispõe mais do
título: "prisioneiro de luxo".

Quem ocupa seu lugar agora é o

General e ex-ditador bolivtano

GarciaMeza, preso emSão Pau-

10.,Ele está detido no Estado
Maior da PolíciaMilitar. no Bom
Retiro. onde tem direito até de

fazer telefonemas internacionáis.
**********

Hoje a noite tem Jackson & Cia
na boate Marrakech.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CP Classificados
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TÍTULO DO BAEPENDI

Vende-se, valor CR$
160.000,00. Contatofone: 71-
2117 cl Lucas

DE PARTICULARPipAR
TICULAR
Troco Fusca 78, por Eseort,
Uno ou Voyage. Pago diferen
ça. Contato fone 71-2117 cl
Lucas

IMPRESSORA
Vendo impressora Citizen

200GX, colorida. US$ 220.
fone 71-3444, horário comer
cial cl Tissot

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

maleta. US$ LI50. Fone 71-

3444, horário comercial, cl

Tissot

MÁQUINAFOTOGRÁFICA
Vende-se, Kodak, interessados
ligar pará 7�-0422 cl Rita ho-

rário comercial
.

MINI MERCADO
Vendo, com boa freguesia e

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

VENDE-SE
Bicicleta Mountainbike. vs
lorCR$140.000. Contatofone
71-7221

VENDE-SE
Geladeira Consul - semi nova.
Tratar fone 71-3332 - cl
Roseleni

AMENDOIN'
.

Façoovosamendoineascaver
melha, duzia CR$ 1.200,001
Fone: 76-2575 cl Regina, a

pedido ou pronta entrega

'VENDO

Máquina de costura industrial.
I

Fone: 71-8073

SCHIOCHE'
11ftNI�

.

«)Li7:J)
7:J-0:J25

Fábrica de Calhas
Industriais

e Residenciais

RuaAthariásio Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa Catarina

VENDE-SE
1 tacho capacidade 700 litros,
para fabricação doce de leite, e
também utilizado como

misturador em geral.
. 1 escada.
1 embaladora manual
1 refratometro escala 48à 92°
US$ 5.000,00
1 caldeira com 100 libras pres
sãolhora
US$ 4.00.00
Tratar com Julmir - Fone: 71-
8724

ALUGA-SE
Aluga-se vestidos de noiva e roupas
para testemunhas - TratarRuaMajor
JúlioFerreil'il�28VUa.Lalau72-1102.

PRECISA-SE
De mensalista diarista. Rua
RobertoZiemann, 93'9 ou fone
72-2031

.2.,. ._

� Temas coções de viagens para ORord�, earibe
e outras em condições excepcionais-(baixa terJlporada).
iW Fértas de Iínal de aDO: planeje agora e utilize
a Poupança Programada de viagem da Hungária.

VENDE-SE
FILMADORA SHARP

._------ -- ��-

VENDE-SE
Geladeira Consul, nova na cai
xa. Tratar ruaGeraldoHanach,
240 - fundos Weg II

VENDE-SE

Máquinário pl fabricação de

caixinhas de luz. Tratar 75-

1131- horário comercial de 2°
a 6°

VIDEO CASSETE
_

Vende-se video cassete 2 eabe

çasPanassonicporapenasUS$
270 fone: 71-4309 cl Lilian

EXEMPLARES
Vende-seexemplares da revis
ta Capricho de setembro de 90
adezembrode 93. Contato fone:
71-4309 cl Lilian

Microsistem CCE, cl 2 type,
deck. Valor a combinar, novo.
Contato pelos fones 72-4565

horário comercial e 71-4565

resido

Vende-se, semi profissional.
Contatofone: 71-1272 A.C. cl
Ademir

BE"I:ONElRA 150
Vende-se. Tratar enfrente ao

colégioAlbanoKanzlern"206

/
.

SÓJORNAIS .

Assinaturas dos seguintes
jornais:

Folha de São Paulö
Estado de São Paulo

FolhaMercantil
Diário Catarinense

Jornal de Santa Catarina
Assinaturas/Anúncios

Fone 72-0887.

. ...

9t:de CtUH- 4-

��
e.�� �

8
º
w
Cl::
Cl::

8

COMPRO
Máquina de picar trato. Fone:
71-2414 cl Vilson

RAPAZES
Moça oferece quartos pl rapa
zes, Apto na rua Venâncio da

Silva Porto. Contato fone: 71-

2340 cl Junior

VENDE-SE
I caldeira C!ll11� 100 libras de

pressãolhora US$ 4.000,00.
Tratar com Julmir fone 71-

8724

VENDE-SE
10 calhetão de eternit, 9,60.
ValorCR$ 300.000,00. Tratar
72-0260 cl Ivanir

VENDE-SE

Geladeira, fogão e colchão.
Tratar rua 13 de Maio, 175

COMPRO
Cama de casal, guarda roupa e

geladeira. Contato fone 72-
3695
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TRANSPORTE
COM CARINHO

,

�

Rua 11 deNovembro,666
Fone(0473)79-1130-Telex(0474)223-JURI

MASSARANOUBA-SC

@'cooperativaMista, ,Agrícola Juriti Ltda.
Arroz Parboilizado

"PRIMO" e "JURITI"

Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário - Jaraguá do Sul
CIExtençlo de base emCorupé - Schroeder- Pomerode -Massaranduba- Guaramlrlm
Fone (0473) 71-2322 Fax (0473) 71-2614 Caixa Postal 345

89252-470 - Jaraguá do Sul - Rua Francisco Fischer, 60 - Santa Catarina

_
EDITAL DE CONVOCAÇAo

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de Jaraguá do Sul,
com base territorial nos municipiosde Jaraguá do Sul, Guaramirim, Massaranduba,
Corupá, Schroeder e Pomerode, com sede em Jaraguá do Sul, pOr seu Presidente,
convoca todos os integrantes da categoria representados por esta Entidade, sindica
lizados ou não, para comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se
no dia 26 (vinte e seis) de março de 1994 (hum mil, navencentos e noventa e quatro),
sábado, às 14:00 (quatorze) horas, na sede doSindicato, à rua Francisco Fischer, nO
60, Jaraguá do Sul, neste Estado de Santa Catarina, para deliberarem o seguinte:

Ordemdo Dia

A) Aprovação das reivindicações referentes as condições de salário, a ser

discutida com a categoriaeconômica, visando a r.enovaçãoda normacoletiva vigente;
B)Ratificaçãododescontoemfolha depagamentoda�ntribuiçãoC�nfederativa,

a ser recolhida em favor do Sindicato Profissional;
C) Outorga de poderes à Diretoria do Sindicato Profissional para celebrar Acordo

ou ConvençãoColetiva de Trabalho e na hipótese demalogro nas negociações, para
ajuizar Dissidio Coletivo de Trabalho;

..

O) beJiberação sobre.a convivência de dar caráter permanente à Assembléia,
enquanto perdurar a campanha salarial, permitindo qué as futuras convocaç-ões
sejam efetuadas mediante simpleS comunicado nos locais de trabalho;

E)'Deliberar sobre a conviniência de conceder prerrogativa exclusiva·à Diretoria
do Sindicato Profissional, para convocar Assembléia Geral, durante a campanha
salarial.

Não havendo' quorum pór ocasião da primeira convocação, a Assembléia será

realizada em�egunda convocação, 01 (uma) horá após, no mesmo dia e local acima
designado, com qualquer número de presenças.

Jaraguá do Sul, 17 de março de 1994
Gildo Antonio Alv$s

, Presidente do Sindicato

P' .. _"""iii_ -.-.- li iI_"
I Livraria e P e

.

Zl I

! laragu i
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I Faça cone •
· ���� .

Temost :
agógicos. I

cio Pessoa, 435 - Centro I
ui - Santa Catarina .'

•
lo Abdon Batista). I

one: 71-15�7 =1.._-------------�.��

Viação Canarinho Ltda.

G-..mz .Ali.ment:'os S • .A.
I:nd,ú.st::ri.a e,C.omérci.o

CGC/!ViFN° 84.430_636/0001 -63
AssembléiaGeralOrdinária eExtraordinária

Convocação
São convidados os Senhores Acionistas da Gumz Alimentos S.A. Ind. e
Com., para as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, que serio
realizadas no dia 29 de abril de 1994, às 16:00 horas, na sede social da
empresa, na rua Gustavo Gumz n' 488, no Bairro Rio Cerro II, neste
Muniéipio de Jaraguá do Sul- SC, para deliberarem sobre a seguinte:
Ordem do Dia:
l' - Apreciação, discussão e aprovação do Relatório da Diretoria e as

Demonstrações Financeiras, relativas ao éxercicio social encerradoem 31
de dezembro de 1993.
2' - Deliberar sobre a destinação do resultado do exercicio.
3' - Eleição da Diretoria e Membros do Conselho de Admini�Çto e

fixação das respectivas remunerações.
4� - Aprovar a coireção da expressão monetária do capital Social e
aumentá-lo de CRS 32.700.000,00 para CR$ 825.021.000.00 mediante a

capitalização da Correção Mpnetária do capital realizado e de outras
reservas legalmente exis1entes.
5· - Alteração do Artigo 5' do Estatuto Social,
6· - Outros assuntos de interesse da sociedade.
Aviso - Acham-sea disposiçãodosSenhoresAcionistas, na sede social da
empresa, na ruI! Gustavo Gumz n· 488, no Bairro Rio Cerro II, neste
municlpio de Jaraguá do Sul - SC, os documentos a que se refere" artigo
133 da lei n' 6.404 de 15-12-1976. relatillos ao exercicio social encerrado
em31 dedezembrode1993.

-

Jaragti41 do Sul (SCI, 03 de março de 1994
Edelfrau!BauerGumz
Diretora Presidente

CPF n' 066.570,959 - 53

REClSA-SE
De uma pessoa que trabalhe
durante o dia e possa pernoitar
em uma residência particular
para cuidar de pessoa idosa.
Contato com Solange na rua

Cabo Harre)". 296

( IMÓVEIS)
TERRENO
Vende-se de 4.000m2, c/2 ca

sas de 7 x 14 madeira. Em
frente Weg H. Valor US$
100,000. Tratar 71-4998 cl
Valdir

CASA
Vende-se casa alvenaria, cl
147 in2, valor CR$
12.000.000,00. Fone 71-4998
cl Valdir

TERRENO
Vende-se; terreno 300m2 na

rua Bernardo Dornbusch, de
,

frentep/oasfa:tto.Contatofone
'

72-9222 no período da manhã

VENDO
Sala comercial rua João
Planincheck. Fone 71-8043

VENDE-SEOU TROCA-SE
Casa em Corupá, Tratar fone
75-1450

FA�TA_ESPA(O P_RA DIZER TUDO QUE A GENTE� FA1
SO NAO FALTA E BOA VONTADE PARA ATENDE·LO,

E DISPOSiÇÃO PARA TRABALHAR!

•
LIMPAC

Cooperativa AgrícolaMista Itajara Ltda .

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

De acordo com o art. ,26 do Estatuto Social da Cooperativa, convoco os Srs.
associados, em pleno gozo.de seus direitos para A$�mbléia Geral Extraordinária,
a 'ser realizada no dia 26 de março de 1994, no Salão São João, sito a Estrada
Itapoeuzinho, sln, no município de Jaraguá do Sul· SC, em primeira convocação
com nomínimo 2/3 (dois terços) de seus associados às lOh., em segunda convocação
com omínimo da metademais um de seus associados às II h., em terceira e última
convocação com a presença de no mínimo lO (dez) associados �s'12h."lla'gual
havendo número legal será discutida a seguinte:

Ordem do Dia

--
1........... 1....... 129
... (1471) 72-11"

CI' "252-" - .......... -11

I, Reforma Estatutária.
2. Assuntos Gerais,
Para efeito de cálculo de "quorum" a Cooperätiva e composta por 198 associ

ados.

Jaraguá do Sul, OI de março de 1994.
Hilberto Fruzke

Presidente

Reunião doConselhodeAdministração
Convocação

São convidados os Senhores membros doCo.n
selho de Administração ;da empresa Gumz. Ali
mentos S.A.lnd. e ccrn..para a reuniãoOrdinária
a realizar-se no dia 29 de abril de 1994, às 14:30
horas, na sedesocial da empresa, na rua Gustavo
Gumz nO 488, no Bairro Rio Cerro II, neste Muni
cípio de Jaraguá do Sul - SC, para deliberarem
sobre a seguinte:

OrdemdoDia
10 - Apreciação, discussão e aprovação das con
tas relativas ao exercício social encerrando em

31 de dezembro de 1993,
20 - Eleição da Diretoria para o exercício social de
1994/1995.
30 - Assuntos Diversos. <

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

CPF n· 009.675.999 - 20

;2-2
'

'CORREIO,ó\) POVO - .Jaraguá do Sul, 19' de março de 1994
.

.
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/ CPClassificados

CASA
Vende-se, pl tirar do local.
Valor US$ 3.500 - 120m2 ma
deira. Rua Reinoldo Rau, 770.
Contato pelo fone:72-3976 ou

72-150R

TERRENO
Vende-se nà VilaNova cl área
de4.8IOm2"ValorUS$12.000.

Trat��(Restaurante Samuara,
no Portal cl Félix

»< CASA
Recisa de casa pl alugar. Con
tato fone 72-1373 - de manhã

• COMPRA • VENDE
• TROCA • FINANCIA

Monza SLE trio (G) -cinzamet. 91

Monza SLE (A) -ouromet... 84

KadettSL(G)-branco : ;
...•......................... , .. 90

Escort GL (A) - branco 88

DeIReyGL(A)-einzamet... 89

Corcel II (G) -cinza 83

GolLS (G)-branco ; ; : 84

GolS(A)-branco 83

Verona LX (A) - azulmetálico 90

RuaA.-Rublnl, 951·BIItra do RIoCenO Fon.
MltJo.iXID J4RAGc.MOOsu.-SMfllCaIadna (0473) 78-7014

TERRENO

Vende-se, 14 x 23 com casa

alvenaria 8 x 12, ótimo ponto
comercial na rua Joinvillepró
ximo Arweg. Tratar rua

Joinville, 2322 ou 72-0947

TERRENO

Vende-se, lot. Santo Antonio,
13,5 x 27. Valor 1500 + 11

prestações. Ttatarfone 71-5811
cl Judite

CASA
Aluga, casa. Tratar 72-1274

TODAY/91
.

Vende-se,em6timoestado, cor
vinho. Preço CR$
·1.400.000,00. Tratarfone: 71-
'921 cl Milton

CAMiNHONETE CI0172
Vende-se, motor 608, novo,
aceito trocamenorvalor. Con
tato fone 75-1450

ATENCÃO CONFECCIONISTA
.)

: SEVOCÊQUERVENDERSEUSPRODUTOSNO
PORTAL DE JARAGUA SEM DESPESAS DE .' Comércio de peças de

I ÁLUGUEL E FUNCIONÁRIOS : Máquinas de �ostura Ltda.

• TEMOSA PARCERIA CERTA PARA LHE PROPOR. • Q:) Vendo d.M6qulno de Costuro novos e
• : .

usodos com osslst6ne/o t«/1/eo
: VENHA FALAR CONOSCO • IIspec/ollzodo. ,

• . .'. � 'e/os, oporelhos, 61eo li ogulhos.
•
til f .:' � Insto/o/óo de oporelhos Het-tup•

••• .:JVLar,ae. Loja 44 - Portal Jaraguá •• �1I.flfMdedtR'd"sm6quln"sdellepossor.
O

'

Rua .Â.nge�o .R.." , 980
• • "ar.... do -'0 Cê o
• ". (pela manhã) • Fo..e/F� C0473:J·76-279�
.................................. Ja...ag..á do S..� - sc

1f(w�@@ .., -

®��� Ci}§[!'��ß (!,1f@�o
Divisão de concreto

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

Divisão de plásticos (tubos de PVC - eletrodutosllinha,
esgoto- tubos de polietileno I mangueira preta). .'

Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025
Escritório Geral

Rua Cei. Procópio Gome., 89 • Fone 72-0066

Auto Novo Veículos
Fone: 71-1574
Rua Joinviüe, nO 2050

Usados
Gol cl 25.000 Km 92 branco Impecável
Escort XR3 cl ar 91 branco Impecável
Kadett SL cl aerof 93 cinza Impecável
Escort L . 94 dourado impecável
Chevete SLE 89 verde metálico impecável
Brasilia 80 bege impecável

Todos veículos revisados, em ótimo estado.
Vendemos carros OK com preços bem abaixo da

tabela. Consulte' nossos preços.

BUZMAQ

ESTABILIZADORES, NO·
BREAKS, DISQUETES, FITAS,
FORMULÁRIOS, MESAS DE
VIDEOS E IMPRESSORAS,
REBOBINAMENTO DE FITAS,
ETIQUETAS, ENVELOPES,
ETC... , PARA SEU COMPUTA·
DOR.

MAQUINAS DE ESCREVER NOVAS E USA

DAS, CALCULADORAS, FAX, RELÓGIO DE

PONTO, ESCRIVANINHAS, CADEIRAS, ARMÁ
RIOS, COFRES, ARQUIVOS, FICHARIOS, ES
TANTESDEAÇO, LIXEIROS, BANDEJAS, VEN
nLADORE� BALCÕE� BANCO� POLTRO

NAS, BANQUETAS, CARTEIRASESCOLARES,
CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS E ACESSÓRIOS
EM GERAL.

VEflÂNCI'O DA
SILVA PORTO,

353
, FONE/FAX

(0473) 7_2-1492
JARAGUÁ DO SUL • SC

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

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
MÁQUINAS DE ESCREVER E

CALCULADORAS EM GERAL,
RELÓGIOS DE PONTO, FAX,
ARQUIVOS DEAÇO, CADEIRAS
GIRATÓRIAS.
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RD350/88
Vende-se. US$ 2.000. Aceita
carro. Contato fone 72-1026

RDZl88 •

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

FUSCA/80
Vende-se, cor bege, aro de

magnésio, bancos altos, pneus
semi-novos, motor 1600, em
ótimoestado. Contatocl Jucane
pelo fone 71-0233 - ramal246

SAVEIR0/90
Vendo, consorciado, aceito'
carromenorvalor. Tratarfone:
71-8043

FIAT 147
. Vendo, vermelho 81, bancos
altos, muito bonito. Apenas
CR$ 960 mil. Tratar fone 71-
157� c/Dênis, ou rua Joinville,
2050, (ao lado salão Lider)

TDR/90.
Vende-se. Valor900mil. Con
tato fone 72-3237

CG 125/90 TODAY
Vende-se. Valor CR$ 1.400.
Contato fone 72-0490

PM-M6 G-l.70
Mesa p!Escrilório
�6 aavetcs�c'-e
1.70)00..74

ó It
'

� ..'.'

�
PM..M3 0.1.25 PM-M3G.l.50
Mesa' /E$Crit6rio Mesa plEsa:itório��etcs�l;tv;rve �3�etcs.cldl<we
L�)(7Dx7"'," 1.5Ox70í<74

. H'
H

VENÂNCIODA
SILVAPO."O,III

FONI/FAX
(0473) f2·1482
JARAi_DO SUL-sc

Cad. Fixa
Est. fino

Cad. Fixa
Est. Grosso

Cad. Giratória
Est.Fino

PM,.M2G,U�
Meso p/Escritório
cl2� s/dlcrno
1.1�60Ix74

Cad. Giratória
Est.Fino

[AF1
PM-MT

'.' ,

Mesa plTelefone
50.32,,67

PM-MM
Meso p/MáqL/ino
de Esaevér
70.45x67

Comércio de Máquinas de Costura

SUPER PROM"OÇAO
Temos osMelhoresPreços eaMaior

VariedadeemMáquínasdeCostura

NÃOCOMPREANTESDENOSCONSULTAR

Entregamos suaMáquinaemJoinvil1eouRegião

VOCÊ PODE ANDAR POR AÍ,
PESQUISANDO..

.

,

OU PODE IR DIRETO �O
� 'I"-

ZONTA.�.�. .

.

Ninguém faz mais por Você.
Materials de Co'Dstrução e UtlUdades
com os D1elhores preços Voei eDcoDtr.. 110

'

�NTA·
WWW�""Ü",,,,,,"""II.a.�IAII""IA*__.-��""'''''�1 CONSTRUINDO COM VOCÊ

CDRREIQ,PO,POVO - -Jarag�á cio$lJl.t It. !te. m.àrço -de)9"� . �
.
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Indústria e fab. d� Esquadrias
Fetro em geral - Janelas - Portas
- Cercas - Grades - Portas Rolo -

Pantogróficas - Portões
e Consertos em Gera/.

Rua Luiz BaUstieri, n° 289 - Guaramirim - se

Fone 73-0580

Pedalando Gostoso
R. ,José emmend6erfer, 19 • Jaraguá do Sul· Fone 714322

_I Moto Peças .

r•. R. 28 de Agosto 439 • Guaramirim • Fone 73'()682

Tudoporo suo' �moto e blelc/eto cg"'_"com omelhorpreto

. PEDRAS: SÃO TOIII - AIlDÓSIA
.'- ":'

l'ElnlAS I'ARA IlEVESTUIEN'fOS EIl (jEllAI.
Rua Silveira Júnior, s/n!! (próx, Ginásio de Esportes)
Guaramirim - SC I�C)NI�: 7.:J-()()27
·

Disquô·QXigtniö· �
Acetileno - Carbureto - Varetas e Man6metros em geral •

•

(Entrega imediata) •

•

PNEUS IMPORTADOS Semi-novos :Aros13-14e15

mRua 28 deAgosto, 1549· fundos �
....
, :

: Fones: 73-0258 e 73-031 S
�• �

:
: Guaram/rim· se ·1tM8.P� Roda - Proprietário ...... :
� ................•.................

EDITAL
PatridaTava�sdaCunhaMtUoGoml'S.Tabdiã. eOficial deTítulos daComarca

de Jaraguá do Sut Estado de Santa Catarina, na fonlla da Lei, etc.
Faz saber!l todos quanto este edital virem que s.: achamncste Cartório para Protestos

os Títulos contra:

Ary da SUva Ramos - Rua ·Cel. Proc. Gomes de Oliveira,.573 - NESTA

BabOu Mat. dt C_tr. Ud Mt - Rua Emilio !tarclt, sinO - NESTA
J.V.R. Com. t Auto Pçs Ltda � Ruâ Dr. Nogueira l\lar, 596 - NESTA

Junzi Uytda - Rua Antonio Carlos Ferreira, sinO - NESTA

Lourencl Alves dI' Brito - Rua Antonio B. Sdmlidt, sin° - NESTA

Mlaalaslpl Modas Malha. Ltda· Rua Walter l\larquardt, 623 .NESTA
MlaalaalplModas Malhas Ltd. - RU;j Reinoldo Rau, 1380 - NESTA

Tlnpttl Btnef. Tuttis Ltda - Rua 603. 16S - J\ESTr\
T�htron Indo-dt Comp. Elttr. Ltda - Rua 25 do: Julho, 1046 - NESTA
E Conlo os ditos devedores não foram encontrados ou s.: recusaram a aceitar a devida

inti�çlo. faz por intomuédio do pr�nte edital. para que os mesmos·çciinpar.:.;amne�te
Cartório naRuaArthurMall!!!'.78. no prazo da I..:i.a'lim de liquidaFoseu débito. l'U então

dar raz1Io p'Yque nãoo faz. sob a-pena 'de�er.:m ('S rclÕ!rid.\S protestados na fomla da I..:i.
-'

.

KE'Jaraguá do Sul. I � de márçl' c!é'1994.
Patmia ravarn da Cunha :\11'110 GÔIllft

Taho:lil

Proclamas de Casamento .'. ,. " ·.�l
Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do I ° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que
compareceram nesté Cartório exibindo seus documentos pela lei, afim de se habilitarem para se casar os seguintes: .

Editai N" 19.266 de 8/3/1994 - ALCEULESCOWICZ E OR1ÍNCIA LUNELLI
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na ruaBerthaWeege, 3.687, eil' Barra doRioCêrro, nesta cidade,
filho de Antonio Lescowicz e AnnaRopelato Lescowicz. • Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua
Arduino Pradi, 735, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha deAntonio Lunelli e Therezinha Lunelli. :

Editai N° 19.267 de 8/3/1!194 - MÁRCIO STEINERT ELENIR STRUTZ
Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residenteemAlto da Serra, nestacidade, filho de Ingoberto Steinert eRenilda
Steinert. - Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de Jaraguá do Sul, domiciliadac residente emRioCêrro II, nesta cidade, filha deHilberto Strutz
e Ruth Strutz.

Editai N° 19.268 dé 8/3/1994 - iosá DANIEL DE SOUZA E MARCIA GREUEL
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natural de ChopimDois, Paraná, domiciliado e residente emTrês Rios doNorte, nesta cidade, filho de .

Arlindo de JesusRibeiro de Souza e TerezinhaGeremias de Souza. - Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
em Três Rios do Norte, nesta cidade.filbe de HeinzGreuel e Teresita Gruetzmacher Greuel.

EdItai N° 19.269 de 9/3/1994 - GERSONROBERTODALMANN E IVAN1R lÍTECH
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente emRio Cêrro II, nesta cidade, filho de VaImorDaImann e Laurena
StrelowDaImann. - Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Pomerode, nesteEstado, domiciliada e residente narua Progresso, 470, Pomerode, neste
Estado, filha de Do Utech e Adelina Utech.

Editai N° 19.270 de 9/3/1994 - CARLOS CESAR FELIPONI E EDNA CRISTINADE OLIVEIRA
Ele, brasileiro, solteiro, recepcionista, natural de Ibirarna, neste Estado domiciliado e residente na rua Guilhenne Weege, 22 apto. 18, nesta cidade,
filho deAntônioFeliponi eNilvaMa4aJena Feliponi. - Ela,brasileira, solteira, dólar, natural dePousoRedondo, nesteEstado,domiciliada e residente

.

na rua Guilhenne Weege, 22, apto. 18, nesta cidade, filha de Edison Ferreira de Oliveira e Darcina de Fátima de Oliveira.
Edital N" 19.271 de 9/3/1994 - LUIZ PEDRO RÓDRIGUES E SUZANA APARECIDA DOS PASSOS

Ele, brasileiro, solteiro, servente, '!18turaI de Lapa, Paraná, domiciliado e residente na ruaOscar Schneider, em Barra do RioCêrro, nesta cidade, filho
de JoãoMariaRõdiigues eHermogeitiaMiranda Rodrigues. - Ela, brasileira, solteira, do lar, naiural deCuritibanos, nesteEstado, domiciliedoe residente
na rua Oscar Schneider, em Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filha de João Maria dos Passos e Amélia Rodrigues dos Passos.

Editai N° 19.272 de 9/3/1994 -RAULINO KREIS JUNIOR EMARAROSANA VIEIRA
. Ele, brasileiro, solteiro, diretor técnico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente narua Araquari, 136, nesta cidade, filho de Raulino Kreis
eMaurilia da Silva Kreis. - Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua Joinville, 1.583, nesta cidade,
filha de'Mario Vieira e Silvia Patzsch Vieira.

Editai N" 19.173 de 9/3/1994 _ ROMEU KONELL E ELIANE BOEDER
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natural de Pomerode, neste Estado, domiciliado e residente na rua Emil Burow, 243, nesta cidade, filho
deEzidio Konell e Ursula Homburg Konell, - Ela,brasileira, solteira, comerciária, naturalde Jaraguá doSul, domiciliada e residente emRio da Luz
I, nesta cidade, filha de logo Franz Bertoldo Boeder e AnchaMl11lerBoeder. 'j,

. Editai N° 19.174 de 9/3/1994 - RAUL MARCOS FOD! E SALETE LEITHOLDT

Bl_e, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua AnaMüller Emke, 120;nesta cidade, filho de Oswaldo
Fodi eDulcinéia da SilvaFodi. - Ela, brasileira, solteira, compradora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residentena rua Antonio Carlos Ferreira,
851, nesta cidade, filha de Renato Leitholdt e Idete Kienen Leitholdt.

Edital N" 19.275, de 9/3/1994 - ERON LUIZ ROSSETIM DE SOUZA E ROSICLER DAL'PIAZ
Ele, brasileiro, solteiro, representante, natural deGuarapuava, Paraná, domic-iliadoeresidente na ruaFelipeSchmidt, 211, nesta cidade, filho de Vicente
de Souza eMariaSebastianaFerreiraRossetim. - Ela,brasileira,solteira, industriaria,natural deConstantina,RioGrandedoSul, domiciliada e residente
na rua 651, nO 46, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Aldo Dal'Piaz e Edite Santina Dal'Piaz.

Editai N° 19.276 de 10/3/1994 - MOACIR PEDRO AZEVEDO E MARLETE FEDER
Ele, brasileiro, solteiro, industriario, natural-de Guaramirirn, neste Estado, domiciliado e residente emEstrada Bananal do Sul, emGuaramirim, neste
Estado, filho de PedroPaulo de Azevedo eMaria de Azevedo. - Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
na rua Rio Grande do Norte, 30, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Boaventura Feder e Adelia Altini Feder.

Edital N° 19..177 de 10/3/1994· PAULO CESAR DA SILVA E RUTE PEREIRA
Ele, brasileiro, sOlteiro, professor, natural deAsCUlTa, nesteEstado, domiciliadoeresidente na ruaManoelFranciscoCorreia, 79, emGuaramirim, neste
Estado, filho de Jacob da Silva e Conceição da Silva. - Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Joinville, neste Estado, domiciliada e residente
na rua Goiás, 323, em Vila Lenzi, nesta cidade,1ilha de Jaci Pereira e Dorvalína dos Santos Pereira.

-

Editai N° 19.278 de 10/3/1994 - MARIANO PASOLD E AZENIR HOFFMAM
Ele, brasileiro, divorciado, industriário, natural de Itoupava • Blumenau, neste Estado, domiciliado e residente na rua Erwin Manske, Itoupava -

Blumenau, nesteEstado,filho de Alfredo Pasold e Ida Pasold. - Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
em Rio da Luz Vitória, nesta cidade, filha de Arno Hoffmam e Hilfegard Reblin HotTmam.

.

<
Edital Nó 19.279 de 10/3/1994· LpURENÇO�NTONIO \f!EIRA E CLARIDE .!,\RAmo' __ _

,Elé;brasililiro, sölteiro, QPérário;nJltural de Irani; il'ljsteEstado, domiciliadoe residente naruaRichârdPiske, 284, nesta cidade.fiího de Abilino Vieira.
'

.

eAnna Volpini Vieira. - ala, brasileira, solteira, do lar, !latutal de Pinhal de SãoBento, Paraná, domiciliada e residente na rua Richard Piski, 284, nesta
cidade, filha de Eurides José de'Araujo e Anair de Araujo.

Edital N° 19.280 de 10/3/1994 _ LAOR STEIN E VILMA KLEMTZ

Eie, brasileiro, solteiro, balconista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na ruaWalterMarquardt, 706, nesta cidade, filho de João Carlos
Stein eMaria Köehler Stein. - Ela, brasileira, solteira, natural de Jaraguá do Sul, do lar, domiciliada e residente na ruaWalter Marquardt, 706, nesta
cidade, tilha de Waldemar Klemtz e Christina Zapella Klemtz.

.

.

Edital N° 19.281 de 11/3/1994 - EVERALDO DOS PASSOS E IRIA V01.LER

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural de Curitibanos. neste Estado, domiciliado e residente na rua 534, em Barra do Rio Cêrro, nesta cidade,
filho de JÔIoMaria dos Passos e Amélia Rodrigues dos Passos. _ Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
na rua 534, em Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filha de Gerold Volles e IsadoraKrueger Volles.

Editai N° 19.281 de 1113/1994 _ OSMILDO DANIELEWSKY E MARLI ERMES DE OLIVEIRA
Ele, brasileiro, solteiro, operário, naturalde Vila Pérola Inâependente _ Palotina, Paraná, domiciliado e residente na.rua466, em Ilha da Figueira, nesta
-cidade, filho de Julio Felix Danielewsky e Adelina de Vargas Danielewsky. • Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Foz do Iguaçu, Paraná,
domicÜiada e residente na rua 466, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de José Neres de Oliveira e Elisia Ermes de Oliveira.

Edital N° 19.283 de'11/3/1994 - PAULO JUNGTON E JANICE DE FRANÇA
Ele, brasileiro: solteiro, motorista, natlU1ll de Jaraguá do Sul. domiciliado e residente em Três Rios do Norte. nesta cidade, filho de Eugenio Jungton

•

e EmaKrutscli Jungton. -Ela, brasileira, solteira. do lar. natural deManoel Ribas, Paraná. domiciliada eresidenteemTrês Rios doNorte, nesta cidade .

filha de Leonidas de Êrança e I'v!aria da Luz Aleluia de França.
Edital N° 19.284 dr 14/3/1994 - PAULO CESAR IMHOF E SANDRA JANES MARQUARDT

Ele. brasileiro, solteiro, operário, natural de Brusque, neste Estado, domiciliado e residentena ruaTheodoro Albrecht. 609, em Brusque, nesteEstado,
filho deOsmar ImhofeOndinaMarisa Imhof. • Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul. domiciliada c residente na rua Acre, 286.
fundos, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade. filha de AdemarMarquardt e Ivoni Marquardt.

'Editai N°19.285 de 14/3/1-994 _ RARY KOCH JUNIOR E MIRELA FABIANA RENGEL

Ele, brasileiro, solteiro, álL"iliar de escritório. natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua Estheria Lenzi Fnedrich, 61, nesta cidade,
filho de Hmy Koch e ç:'1,"c� Koch. - !,Ja, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua Arthur Günther, .

2'20, apto, 102, Bairro,Amizade, nesta cidade, lil"'a de Raymundo Rengel e 'Solmy Cordia Sardá Rengel. '
.

.

tditalN° 19.286 de '15/3/1994 - JOÃO NILSON SCHIOCHET E IARA JAGELSKI

Ele, brasileiro, solteiro.comerciante, natural de Jaraguá d,) Sul, domiciliado e residente na rua Marajó, 140, em Ilha da Figueira, nesia cidade, tilho
de João Schiochet e Matilde Kinss Schiocher. - Ela, brasileira, solteira, alL'<itlarde.escritório, natural de Jaraguá do Sul. domiciliada e residente na

rua Ántonio Kochella. :!li, em Ilha da Figueira, nesta cidade, lilha de Paulo Jagelski e Rosa Kochela Jagelski.
.

Editai N° 19.287 de 15iJ/1'994 _ ADE�IAR GNEWUCH E ASTRID HORNBURG
Ele. brasileiro, solteiro, opçrário, natural de Jaraguá do Sul. domiciliado e residente emRio Cérro II: nesta cidade.filho de Curt Gne\\llch e Angela
GlatzGne"llch. -·Ela. brasileira. solteira. do lar. natural deJaragna do Sul. domiciliada e residente em RiiJ da Luz III. nestá cidade. lilha de Loudval

Hamburg e Astalina Homburg
.

Editai N' 19,288 .de 15/3/1994 • Cäpia recebida do cartório de Noyo Hamburgo. Rio Grande do Sul

Al:Ex,\:-''ORE Lcis STA]'.;GE E ALESSANDRA CRISTIN'A KLASER·

Ele, brasileiro, solteiro. indlL,trial, natwal de'1arag",i do Sul, domiciliado e residente nesta cidade. tilho de �filton Adolar Stange e Neusa Sohulz

Stange. _ Ela,.hmsileira. solteira. bancária. natural d. Taquara. RinGrande do Sul, domiciliada e residente em Noyo Hamburg<>.Rio Grande do SuL
filha de Jorge !'ielson Klaser e l':ara ÉlianKIII.,er.·

'

Editai ","' 19.289 d. 15/3/1994· ADILSO:-: SEGL'"!I:OO E �L.\RCI'\ APARECIDA FRA:\CE:\ER
Ele. brasileiro. solteiro. continuá. natural de Jarag",i di, Sui. d"miciliadoe residente na rua �5 de Julho. 1.lJ30. em \'ila ]'.;",·a. nesta cidadc.filhn de

Bento ,\gostinho Segundo e Ana Lopes � iagalhilcs Segund<> • Ela. brasileira, solteira..openiria. niltural de· Jar"l!UiÍ do. Slil. dnrillcil'ild. c'residente
na rua Antonio Ribeim. ""7. em.Ilha da Figuçira. nesta eid...Je. tilba de Portirio Franue,!crc Ascnilda FranGencr.

Editai ,"0 19.290 ú� 15/J/1994 .IL�IAR'SIE\\'ERDT E l\fARLI ELISA PA<lELKÖl,\,
EI�. brasileim. solteiro_alL"diar'\ic e",:ritl\rin. naiuml de Jur"l!UiÍ.do Sill, d<lmiciliado e residente em Rio Cem) lI'. ne,it. cidad�. filho de \\'üg;ml)
Síé",erdt e Helga Fischer Sle"'crdl. • Ela. brasilcir;L Jlnltcira. dnméstica. natural de Itoupaya. RlumenalL neste Estado. d!'miclli�d" c reSlJ�nlC na

rua Padre Aloisi" B"cing. H7. em Barra d<, RH' Cérrn. n<'Sta çidade. filha de Gerald<.> l'''l!elknpf c ·E.,ca P..,oclkorf
Ii rara qut chegue IIn.c,.;ru,e�imcnt" de «'idos. mand"'i rà.�sar o j>r<�<;_nte. Edllal que sera pul>licadn pela Imrr�ns;í c em C'artúrin. ,'nde'sdá ;)Jixado

.

'. por 15 (quinze)dia., �.

-
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o Apenas 4 apartamentos por andar

O VIsta panorlmlca

o Plaolna

O Playground

O Churráaquelras

O SeliG de Ja.,.

O Sallo de Festas

M � O A_na P_ab6llca

liL-Ç_l O Portões Eletrônicos
I ANANCIAMENTO O_� [I) ::t:i.

.

.

Totalmente rHldencial

$I���!jILJl�'U�- - - O Todos os apanamentos com garagem

'''_1�9��b::1tg
� .�. P/E••llllencIISlllrill .

.

-

.

.

����I ÀI[
.

USI S,. FUI . O Tres dormitórios (�ma suíte)
JdIi���� ENTREGA O·Dolselevadoresaténagaragem

O ÁguaquentaIMEDIATA
VENDAS:

Ediflcio Isabella ali na Procópio
Gomes deOliveira

CHAI,.É.
IMOBILIARIA
R. Relnoldo Rau, 61
F� (0473) 71-1500
Jar,agué do Sul - SC

COIISTIIUTOIIA • .u:oR1IOIIADOIIA

dARAGUÁ
R. Cei Bemardo Grubba, 246

Fones (0473) 72-0014 e 71-0347
Jaragué do Sul- SConDf t\ORflQ f Ut\ PQflZfQI

"

Loteamento JLiventus
Lotes com entrada + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500 '

RUA REINOLOO RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC

E· N D
Casa de alvenaria
RlI,) "i() 1 J:)):)gll:)

Lsqllcrc!o ct

IXllllllr1l ter

� 12.1l()1ll'

Terreno
Loteamento

\ crsalhc» �',HC,) ele
��II IllIm

Conatruçio
e Vendas:

•

tJ
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Leia só quànta riqueza! Ligue para 71-8043 e receba em casa

LAIR RIBEIRO: • PREÇO JOSEPH MURPHY PREÇO OUl"ROS 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 A MÁGICA DO SUCESSO - DAVID SCHWARTZ URV: 12,00'
PROSPERIDADE URV: 11.,00 1001 MANEIRAS DE ENRIQUECER URV: 12,00 ALEGRIA E TRIUNFO - LOURENÇO PRADO URV:04,OO

EMAGREÇA COMENDO URV: H,OO O PODER MILAGROSO DE ALCANÇAR RIQ. INF. URV: 1'1,00 AMANDO UNS AOS OUTROS - LEO BUSCAGLIA URV: 14,00

DE PÉS NO CHÃO - CABEÇA NAS ESTRELAS URV: 10,00' PARA UMA VIDA MfLHOR URV: 13,00 COMO APRES.IDÉIAS EM 30 SEG. - MILO O. URV: 11.,00
A MAGIA DA COMUNICAÇÃO URV: 10,00

LOUISEHAY COMO FAZER DINHEIRO - DR. TAG POWELL URV: 13,00
NAPOLEON HILL voes PODE CURAR SUA VIDA URV: 15,50 COMO NADAR COM OS TUBARÕES - HAAVEY 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 AMEcSE E CURE SUA VIDA URV: 14,00 TOTAL AOS JAPONESES - RAFAEL AGUAVa URV:22,OO

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

VOCÊ PODE FAZER SEUS MILAGRES URV:tO,OO �:-�
.'J

ROBERT ANTONY LEIS DINÃMICAS DA PROSPERIDADE - CATHERINE URV: 12,00

OG MANDINO 50 IDÉIAS QUE PODEM MUDAR SUA VIDA URV; 12,50 MANUAL COMPLETO DO VENDEDOR PROFIS. URV:20,OO

A ESCOL!'!A CERTA URV: 13,00 ALÉM DO PENSAMENTO PóSITIVO URV: 15,50 MEGA TENDÊNC. PI AS MUlHERES - ABUROENE URV: 28,00
A MELHOR MANEIRA DE VIVER URV: 12,00 AS CHAVES DA AUTOCONFIANÇA URV: 17,00 O PODER INFINTO DA SUAMENT. - LAURO TREV. URV: 10,50

O MAIOR MILAGRE DO MÜNDO URV: 12,00 O PODER MÁGICO DA PERSUASÃO URV: �5,50 OS 7 HÁBITO$ DAS PESSOAS MUITO EFICAZES URV:22,OO

O MAIOR MILAGRE DO MI,JNOO - 2" PARTE . URV: 13,00
O MAIOR PRESENTE DO MUNDO URV: 11,00 STEPHAN SCHIFFMAN OS '1 PASSOS PIO PODER INTERIOR � TAE YUN. URV: 12,00

O MAIOR SEGREDO DO MUNDO . URV, 13,00 OS 25 ERROS MAIS COMUNS EM VENDAS URV:09,OO OTIMISMO EM GOTAS - R. O. DANTAS URV:05,50
O MAIOR VENDEDQR 00 MUNDO URV: 11,00 OS 25 HÁBITOS EM VENDAS URV:09,60 SE VOCÊ NÃo TEM TEMPO PARA FAZER DIREITO

Q MAIOR VENDEDOR DO MUNDO � 2" P�RTE URV: 13,00 QUANDO ACHARÁ TEMPO P/FAZER DE NOVO? - J. MAY URV: 11,00

O MAIOR SUCÉSSO DO MUNDo URV: 13,00 ANTHONY ROBBINS SEM MEOO DE VENCER - ROBERTO SHINVASHIKI URV: 12,50

SUCESSO: A MAIOR MISSÃO URV: 13,00 PODER SEM LIMITES URV:21,OO

SUCESSO SEM LIMITES URV: 13,00 DESPERTE O GIGANTE INTERIOR URV:33,OO VENe. A PRÓPRIA CRISE - CARLOS WIZARO M. URV: 11,00

UNIVERSIDADE pe SUCESSO URV:3O,OO' VOCÊ QUER, VOCÊ PODE - JaE SATTEN URV: 17,50
NORMAN VINCENT PEALE OPORTUNIDADE REAL oe NEGÓCiOS URV:REAL

DALE CARNEGIE O PODER DO PE�SAM5NTO POSITIVO URV:09,OO

COMO FA2iER AMIGOS E INFLUENCIAR PESSOAS URV:23,OO SEU PEDIDO SERÁ ENVIADO PELO CORREIO E A

COMO FALAR EM PÚBLIco E INFL. PES. NEGAT. URV: 13,00 TADJAMES W ,DES�ESA'DE RE�ESSA SERÁ COBRADO NNTO AO

COMO EVITAR PREOCUPo 'E COMEÇAR AVIVER URV:26,OO CRIANDO SEU·FUTURO COM SUCESSO URV: 11,00 DEPOSITO BANCARIO SALVO ACIMA DE 3 LIVROS.

GOMO DESFRUTAR SUA VlDAE SEU TRABALHO URV: 13,00 O NEGÓCIO.DO FUTURO URV:REAL

CENTRO - apto. cl
i93,OOm·lEd. Carva
lho - Suite, 2 qtos.,

. BWG, 3 salas, lavabo,
demais dependencias e
garagem. Preço 65mil
DRV's.

CENT�O - Apto.
grande/Ed. Jaraguá
-. Suíte, 2 qtos,
BWC, salas, demais
dependências e ga
ragem - Preço45mil
URV's

-

VIEIRAS "Rua 601

(JaraguálScI-roeder); ter
reno de· 54()m2 esquina

.

com rua 470, edificado
eomprédioemalvenaria
(2 pavimentos), cl3 sa

Ias comerciais e 3 aptos.
Preço: 144miHJRV's.

GUARAMIRIM - CENTRO - Rua 28 de

Agosto/No Prédio do Bese. Apartamento cl
-

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.

TRO - Apto. cl

202,OOm' - Ed. Presi

dente, frente ao Colé

gio Santos Anj.os - ao

lado da Cetedral (pos
sibiljdadedetroca com
imóvel em Jaraguá).

VILALALAU -

Próximo aMarisol

APto. cl 3 quartos
(I suíte) - com

l1S,OOm' (prédio
novo) - Preço 22.5
mil URV's.

AMIZADE

Apto. cl 3 e 2

quartos -- Entra
da e assumir

finane. junto a

CEF.

AMIZADE - Ter

reno/área, com

19.000,00m' - Pre

ço 35 mil VRV's

reno com 645,OOm' •

Preço 6.5 mil URV's

CENTROI RUA PROCÓPIO GOMES -

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

.

80 mil URV's aceita éarro ou unóvel de
menor valor como parte de pagamento.

NORTE - Lote cl

800,00m', situado a
40,00metros dama
Roberto Ziemarm -

preç06.000URV's.

. Terreno cl 450,OOin',
edificado com casa em

alvenariamedindo aprox.
140m2, sito rua João
Franzner n° 666 • Preço
25milURV's.

Terreno comárea
de aprox.
600;OOmz próxi
mó a (Indumak)
- Preço 6.000
URV's.

esquina, -, na rua

. Procópio Gomes (em
frente ao Ed. Isabela),
medindo 1.050,00m·.
Preço: 80rnil URV's- .

(Aceita-se carro ouou
tro imóvel).

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

SESI), medindo

44'8,00m' - Preço:
55 mill!RV's.

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

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

VILA LALAU - Casa de alvenaria, medindo
aprox 250,00m', todamurada, .com cerca de

ferro batido, localizada bem próximo a

Marisol, na Rua Germano Marquardt n? 170 -

Pteço: 50.000 URV's

Residencial maguilu -

ruaProcópioGomesde
- apto. cl 2 quartos 20
andar - Preço 8.500

URV'S, e assumir fi-

SL. - Casa em alvena
ria com aprox. 77,00
m', mobiliada,
edifieadaemterreno de

312,00m·. Preço20mil
URV's.

renoc/aproximada
mente 3; 6.00m',
próximo aoColégio
HolandoGonçalves
- Preço 16.000
URV's.

Emmendoerfer, próx.
Ind. Quadros 3 Améri

cas, cl2 qtos. Preço 13

mil URV's/entrada,

no na rua José
Emmendoerfer es

quina ·ao lado da
Ind. de Quadros 3

Américas-Preço 15
mil URV's.

CENTRO - CaSa em alvenaria, c/aprox,
'

160,00 ma, 4 quartos, situada na rua

Exp.AntônioCarlos Ferreira, 745. Preço.
US$35mil.

- Casa em alvenaria
semi-acabada (pro.
jeto-160mi) em ter

reno CI 461m', situ
ado narua Paraná.

Preço23milURV's.

Emrrendoerfer _.Elo;e.
lente lotecl450,()()mZ(15
x30), próximoaaAtelier
da Ind de Quadros 3

Américas). Preços 10,5
milURVs.

VILA LALAU • Terreno
cl 456,75m', edificado cl

prédioem a1venaria(2 pa
vimentos) medindo
140,00m' e uma casa de
madeira,sitoaruaEmesto
Lessmann n° 130. Preço:
46.000 URV's.

'" C,ORREIO DO POVO - JaraglU\ do Sul. 19 de marco de 1994 ,,'
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Fábrica de embalagem descartáveis de aluniiniQ tipomarmitex com todo o equipamento: na ma
Bernardo Dornbusch, aceita carro e telefone.
O I apartamento cl 253,OOm' na ma Joinville.
Terreno na rua Max Nicolau Sclunidt cl SOO,OOJn2.
Apto cll60,OOm' no Edilicio Minor na Mal. Deodoro, iodo mobiliado.
Terreno cl2 salas e 2 casas de a1venaria na rua Bernardo Dornbusch.
Terreno cl área de 441.00Jn2 na rua Pastor Lorenz Hahn nO 51. Guawnirim.
Casa mista cl9O,OOJn2 na rua MaíweJ da Costa, Bairro Joio Pessoa.
Casa de alvenaria clioo,OOm' na rua Santa Catarina 368.
Casa de alvenaria cl350,OOm'com terreno,nama JoioPIlininscheckesquina com arua Venâncio
da Silva Porto.
Um terreno com 760,OOJn2, com sala comercial na SR 280 km 70, com uma entrada de 1.000,00
dólares mais 9 parcelas de 1.000,00 dólares mensais.
Terreno com 4.700,ooin' e casa de alvenaria com muitas frutas e palmitos.
Terreno com área de 350,OOm'. No Loteamento Jardim Francisco.
Casa de alvenaria cl300,OOm', na rua Ricbard� Piske, com 3 ar condicionados, hidro massagem,

er Casa de alvenaria, com 82m2,
terreno com 450m,2, na ruaMaria
B. Bertoli - Vila Rau.
er Casa de alvenaria com 153m2,
terreno com 318m2 - na rua

Alfredo Mann, 77 - Centro.
er Casadealvenariacom 168m2,
terreno com 390m2 na rua José
Emmendoerfer, fundos com Res
taurante Laçador - Nova Brasi I ia.
cr Casa de alvenaria

(lnacabada), com 106m2, terre
no com 319m2, (16,30 x 19,50)
na rua 588 (próximo ao

Vieirense) - Vila Lalau.
er Casa de alvenaria com 130m2,
terreno com 765m2 (17 x 45), na
rua José Emmendoerfer, 631 -

Nova Brasilia.
er Casa de madeirá com 90m2
e o terreno com 450m2 na rua

Guilherme Hering, 75 (próximo
ao Bar Capilé) - Centro.
<:rTerreno com475m2 na ruaAn
tonio Carlos Ferreira - Centro.
=Terrenocom 450m2 na rua Pre
feito Bauer - Vila Rau.
er

'

Chácara com 205 morgos de
terra com casa, rancho, mata
virgem, palmito, várias planta
ções e com equipamento com

pleto para aviários. Sito na Vila
Amizade - próximo ao Clube dos
Viajantes.

2-8 -

( CP ImobUiário

aquecimento solar,. aJanne.
• Loca!;io

Apto nama LourençoKanzler nO 637_ Vila Lonzi, ..... t suite2 doonitórios e demais dependên-
. cias com garagem.
AptonaAv.Mal. Deodoron?88(Centro),..... t suite,2donnitcilios e demais dependências, com
garagem,
Apto narua Rôberto Seidel (Corupá).Com3 edemaisdependências, com garagem.
Apto na rua Alberto ScJuteider nO It87. (BomI). 3 cloooikiIios e demais dependências. com
garagem.
Casade alvenarianoLoteamentoVJCeIl2ieo.dolli,(SInIoAnklnio),com 2 dormitórios e demais

dependências.
Casa de madeira na ruaWalter Marquudt, nO 1S49. Fundos.

Salas -.:IaIs

Sala na Av. Mal. Deodoro, 141, cl9Qm2.
Sala na Av. Getulio Vargas ,,0 49, com 68ß1Z.
2 salas na rua Leopoldo Manko, nO 46. com 3CJmZ.
I telefone pàra alugar

•••••••••••••••••
I ��t.f=' I

= CRECI N° 1596ti \ =
I I
I Ba..... Sul I

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

VENDE

• Chácaras I
I Terreno e/60.000m2, c/ casa de madeíra de 60m2 e ma.is I I•

um galpAo c/80m2, Barra do Rio Cerro, próx. Botafogo. IPreço US$ 14.000
I Terreno e/1 0.450m2 c/ casa de madeira de 60m2 e de um .

I
I galpAo c/90m2, tem água p/lagoas, no Rio Cerro II, pr6x. I

II Recreativo Choco Leite. Preço US$ 18.500 I
Terrenos

II Terreno e/29.000m2, naBerra, lateral da Bertha-Wegge. IIPreço US$ 28.000

I Terrenoe/368m2, (14x28) na Barra,Lol doPapp. Preço I IIu�aooo I
I

'Terreno c/376m2, (14 x 27) na Barra, rua Frida Piske
I,Kruger. Preço US$ 6.000

I Terreno c/396m2, (16 x 25) lateral ruaWalter Marquardt: I II Preço US$ 5.300 I '.

I Terrenoe/1.485m2, na BaiTa, lateral rua Pastor Schneider. I
Preço US$ 7.000

• -Terreno c/840m2, ( 21 x 40) ruaWalter Marquardt. Aceita I I'.I .terreno na praia. Preço US$ 16.000 - 50% entrada + 6 •
I prestaçõesmensais. I
• Terreno c/ 36.ooom2 ( 81 x 444), rua Horácio Rubini, I

II
distante 500mts da Malwee. Preço US$ 150.000 - pagos Iem 15 prestações mensais

I Terreno c/840m2 (21 x 40), na Barra, próximo ao Campo I
I Botafogo. Preço US$ 4.300 l-
I Terreno c/387m2, Rio Molha próximo Gruta. Preço US$

1'1
Casa mista - Loteamento Ana Paula II

1.600' • APARTAMENTOS

I Terreno e/11,427m2, com casa de madeira e galpão, na I Apto. Edificio Jaraguá e/70m' cl 2 qtos .. (10 andar). apto 3.

I Barra, rua Pastor Schneider, distante 400ms da Malwee. I Apto. c/250m"; 3 quartos, uma suite > Rua Joinville.

I Preço US$ 45.000 - 50% + 2 vezes I

I
Apto. Edificio Carvalho e! 160m'

Apto. cf 116nf. 2 quartos. dependo empregada, 2 banheiros.
I Terreno e/40:000,m2, Estrada Garibaldi, distante 3kmda I .sala e garagem. Ediflcio Hass 4° andar.

I
Malwee. Preço US$ 28.200. Aceita carro e vende também

I LOTES FINANCIADOS
por mórgo a US$ 2.760 cadaum.' Loteamento Ana Paula IV.

I Terrenoe/391m2( 14,50x27), LoteamentoÁguaVerde, I

II lote n° 27. Preço US$ 8.000 com 50% de entrada e mais I
I 6 prestações I
I

Terrenoc/750m2 (15 x50), na Barra, rua PastorSchneider. IPreço IJS$ 9.000 - Parcelado até 3 vezes.

I,I Terrenoe/720m2 (15 x48), na Barra, rua PastorSchneider. I
I Preço US$ 15.000 - Aceita carro até 50% do valor do' I água. uma casa em excelente estado e casa de caseiro.

I terreno. .

I TERRE:-iOCO!\mRCL\L

I
Terreno c/434m2 (14 x 31) Rua João Planiehek. Preço

I'
Av. Mal. Deodoro da Fonseca c 3.()OOm'

US$ 11.000 I Av. :I,'lal. Deodoro da Fonseca c' 1.382 m'

I Terreno c/69.000m2 (105x660), Rio Cerro II, própriopara I Av. :\Ial. Deodoro da Fonseca c 950m'.

I pastagem, lagoas, sitio, çlistante 3QO metros- do asfalto. I
I Preço US$ 17.000 ," I
I

.

- Aluga
••- Terreno com 4.000m2 na rua Bertha Weege - Barra do

I Rio Cerro I
I - Loja com 200,OOm2, na rua João Planicheck n° 1587 I
I -. Duas lojas com 55,00m2 cada uma, na Barra - Rua

I
Angelo Rubini

'

� _ __..�
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TERRENOS I·
I
I
I
I
I,
I
I
·1
I
I

Terreno em Piçarras a beira rio cl4.185m' (Ancoradouro)
Terreno na Rua Amazonas c/ 1.720m', PfÓX. Parafusos
Ewald.
Terreno Rua jpaquim Francisco de Paula, cl 2.500111'. Próx. '

trevo do PostoMarcoIla
TerrenoclS3S,80Jn2 LoteamentoJúlioRodrigues, Lote nOQ9
Terreno c/42Onr Rua Luiz Kienen
Loten"77LdeamentoAnaPaula II· Rua VictorRosemberger,
154
Lote nO 014 - Loteamento Julio Rodrigues
Terreno esquina na Rua ReinoIdo Rau c/ casa de alvenaria

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

480ßr cl terreno de 900m'
Casa de alvenaria cl 60 ur - Loteamento Liodoro Rodrigues
Casa de alvenaria cl 235m' cl terreno de 1.200m'. Rua

Waldomiro Schmidt, nO 222 • (Jaraguá Esquerdo).
Casa mista cl 9Om' - Rua 591 - Sem nome, 70, terreno de

450m" - Jaraguá Esquerdo
Casamistac/120m"· RuaWalterMarquardt, 2.732. terreno
450nr
Casa alvenaria em construção c/ 144111: (aceita carro) Rua
312 - Angelo MetteI
CasaCOHAB

Loteamento São Cristóvão II.

CONDOMÍNIO AZALÉIAS (empreendimento Classe .-\)
Loteamento Acapuleo na Praia de Piçarras.
Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).

CHÁCARo\ NA CIDAnE

Arborizado, cl área de 14.70'0111:. a 5km do centro . c' boa
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Arte deA'aZ,

Cecilia deMedeiros -Mora naAlemanha, em Colônia, desde
1987. Nasceu em 1962 no Rio de Janeiro, onde foz sua última
individualnoBrasil, em 1991, noCentroCulturalSérgiol'ono. Seu
trabalhomostra influência da arte do alemãoJosephBeuys (1921-
1986), um dos papas da chamada arte conceitual. Cecília de

Medeiros integra o quadro de artistas brasileiros na .22a Bienal
Internacional de São Paulo,

Fernando Calderar; - Nasceu na Lapa em 1934. Formado

pelaEscola deMúsica eBelasArtes do Paraná, onde atualmente é

professor depintura e gravura. Possui vários prêmios em salões
oficiais. Participou da VIIBienal Iruemacional de São Paulo. Um
dos mais atuantes artistas do Paraná. Sua fase atual recai sobre

marinhas de amplavisãopictárica.Ardstas doParaná-Geraçiio60.
FernandoVellosO-NascidoemI930,emCuritiba,formou-se

pela Escola de BelasArtes do Paraná, tendofreqüentado o atelier
de Guido Viaro. Estudou em Paris comAndré Lhote, incorporando
sua obras em acervos de museus de arte de França: Realizou
exposições tndtviduais no país e no exterior. Teve participação
atuante nomovimento de renovação das artesplásticasdo Paraná,
expondo em salões e coletivas. Foi diretor do Museu de Arte

Contemporânea do Paraná. Artistas do Paraná - Geração 60.

Frottage- (emfrancês, "açãodeesfregar.friccionar"):o artista
dadá surrealistaMax Ernst, de Köln: Alemanha, desenvolveu, nos
anos vinte, uma técnica de registro demarcas e texturas de objetos
apartir defricção. Trata-se de rabiscar com aponta de um lápis a
superflciede umatelaoudeumpapelfino colocadosobre umobjeto
plano (madeira, moeda, parede) e fazer surgirem no papel os
desenhos e as texturas do objeto.Max Ernst valeu-seda técnica de
Frottage como um dos importantes elementos composicionais de

suas obrasjustamentepor se tratar de 11mprocesso análogo ao da
escrituraautomática: oartista renunciariaaseupapeldirecionados
e abriria espaço para as manisfestações do acaso.' Também na

�. Frottage estápresente um certo grau de atividade lúdica vinculada

aomundo infantil, uma vez que estamaneira de obter imagensnão

requer ao menos .coordenação motora e pode ser executada por
crianças de tenra idade.
Helena Wong (in memoriam) - Nasceu em Pequim, China,

em 1938 e faleceu em Curitiba, PR, em 1990, Começou a estudar
pinturaaosnove anos, emChangoieHong-Kong. VeioparaoBrasil
em 1951. Freqüentou o atelier da Casa Alfredo Andersen, em

Curitiba. Realizou exposições individuai:.. no Rio de Janeiro, São
1'01110 e Curitiba. Recebeu os pri'3cipais prêmios em desenho e

pintura em salõesde arte em todo oBrasil. Participou demostra no

exterior. Artistas do Paraná - Geração 60.

Jair Mendes - Pintor, desenhista, gravador, ilustrador,
muralista, atua paralelamente como administrador cultural, nas-

,

ceu em São José doRio Pardo, Sl', em 1938. FormadopelaEscola
de BelasArtesdo Paraná.produziu diversosmurais eparticipou de
inúmeras exposições no Brasil e exterior. Foi diretor do Centro de

CriatividadedeCuritibaedoMuseuGuido Viaro. Fezcursosdeprte
em Paris eMilão, Foiprofessor na Casa da Cultura de Joinville e

possui obra no acervo do MAl, - Museu de Arte de Joinville.

Atualmente é chefe da Coordenação do Sistema Estadual de
Museus do Paraná. Artistas do Paraná - Geração 60.
Joio Osório Brezezinski - Nasceu em Castro, PR, em 19-11.

Formado pela Escola de Belas Artes do Paraná, onde leciona
desenho.Atuandodesde J959como 11mdosmaisdestacadosartistas
dos movimentos modernos do Paraná e em todo o país. Inúmeras
exposições, com destaque para a IXBienal Internacional de São
Paulo e diversos prêmios nacionais, Possui obras no acervo do
MAI. Atualmentepinta marinhas. ArtistasdoParaná-Geração 60.

"Volta à Pintura"- Expressão cunhada no início dos anos 80
poro a tendência que busca resgatar a relação sensorial obra

,

espectador. reagindo contra a reação cerebralista dominante na

década anterior, na arte conceitual.

(continua)
Fontes: folha de São Paulo de 10-2-199-1. revistaGaleria n�'I 16 e

25 e "press-releas..e "da GaleriaMunicipal deArte VictorKursoncew.
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Orquestra de cordas da Scar
em tournée gaúcha

Arte Postal
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Deve ser dada à arte - e aos

artistas - o devido valor, inde
pendente de mendigar miga
lhas aos donos do poder.
O artista faz parte da pólis,

é um ser político e merece

respeito.

Jaraguá do Sul- Já está acer
tada uma pequena tournée artísti
ca de Orquestra de Cordas da
SCAR: será para oRio Grande do
Sul, na segunda semana de agos
to. As apresentações açontecerão
nas cidades de Ivoti, Novo Ham
burgo e São Leopoldo.

Os integrantes daOrquestra de
Cordas da SCARestão trabalhan-

Arte Postal é um trabalho dc-
scnvolvido há vários anos por ar
tistas de quase todo o mundo,
visando intercâmbio de informa-

ções/criação através do Correio.
Um trabalho de convívio/vivência.
em que os artistas trocam entre sí
as ruais variadasinformaçõcs, tra
balhando desde o envelope. onde
se faz colagem. se escreve. dese
nha. cola-se fotos e. tudo junto.
com enderaçamento e selo. ganha
função estética bastante viva, En
tão a arte cumpre um círculo de

relações humanas importante en
tre a "incompreensão de muitos",

,CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 19 de marçode 1994 �

do entusiasticamente no repertó-:
rio que inclui, entre diversas pe
ças, o concerto para Flauta Doce e

Orquestra, deFasch, ea "Pequena
SuítedoBoi-de-Mamão", do coin
positor catarinense de
Florianópolis - Carlos Alberto
Vieira.
Acomposiçãoatual daOrques-

'

tra de Cordas é a seguinte:
l's Violinos: LeilaMarquardt

Alinguagem postal atinge um

caráter universal: signos. imagens,
colagens, pinturas. enfim. men
sagens codificadas geralmente
com conotações artíticas. (Bené
Fonteles. Fortaleza. CE).

A transformação dos correios
em circuito 'artístico se deu com a

dspersonalização dasmissivas: ao
expor publicamente mensagens
vcrbais e visuais - a exemplo de

popular postat -. a Arte Postal
abandona a privacidade.

Também chamada deMail Art.
Institucionalizou-se como gênero
nos anos 60,

, (spala), GunilaRueckert, Giovana
Zanghelini, Fabiane Nishimori,
Giselle Hasse e Gabriel Butzke;
2°s Violinos: BeatrizBartel,Carla
Bartuschek, Douglas Kanzler,
Fábio Nishimori, Ivana Hasse e

JaslimDemarchi; Violas: Charles
Korndörfer, Danielle Ehlert e

Walter Krause; Violoncelo:

Jürgen Ehlert e Piano: Yara
Fischer Springmann.

Tadeu

Parabéns, Linda ..

Aniversariou dia 15 de março ,â
arteira Linda SuzanaMaciel Poh!.
de Joinville - com passagem em

Jaraguá do Sul. 1993. Parabéns de

todos-emuitos-amigos quefezem
nossa cidade...
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� Velocidade
o piloto jaraguaense Luiz A. Laurindo da equipe BN Automóveis, estreante nas

pistas, conquistou o 3° lugar na abertura do Campeonato Catarinense de Marcas no

grupo N, neste final de semana em São Bento do Sul. Contando com o apoio da Darpe,
Retífica Jaraguá, Brubel, Jarpeel, Aut. Marechal, GargameI, Brasdesco, Jeans Lux, Z 28

Pneus e Pirâmide Publicidade, o piloto obteve excelente desempenho somando 12

pontos. Parabéns à equipe e aos patrocinadores! Vamos torcer pela próxima etapa, dia
lOde abril, em Joaçaba.

<:r Fôrmula 1
.

De carona no autornobilis
mo, lembramos que é hora de
aceleraros corações paramais
umatemporadadeFórmula 1.

Muita gente está agitando pra
estarem Interlagos dia27 des
te mês, pra abertura do cam

peonato. Tem cheiro de tetra

pairando nas pistas ...
<:r COI'sa
O lançamento da GM foi

Nafoto,
Betina
Unterstelli
loirfssima
dePorto
União
SC

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguröé Prestaçãode Serviços
. �!,��"�SEGUROS GARCIA
,."t ���� _ .

. i���� ,.rRua Expedicionário Gumercindo da Silva nO 90,
:� 1.1.1. 1° andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788
-�

Jaraguá do Sul - SC

um sucesso no Brasil inteiro.
.

Triste é que com a falta de
carros no mercado, ele está
sendo vendido com ágio. É,
Brasil....

<:r
_

Shows
Com o término da tempo

rada de verão, logo logo vai

pintar show na cidade. Ouve
se por aí comentários de que
viria a revelação' do último

Hollywodo Rock: Skank ou

até Mega Banda, tupiniquim
Legião Urbana. Vamos tor-

cer!
<:r Agenda

Marmkeck

I:l Hoje (sábado) a

irreverente banda Jackson &
Cia é que agita a noite da
cidade. Até meia noite, você
ganha unia cerveja na compra
do ingresso.
O No próximo sábado,

26, é dia de escolha daGarota
Marrakech. Inscrições napró
pria casa ou na agência Ckat.
rr Níver

De aniversário está semana
o jovem Vilmar Alves. Para o
"Alemão" daVarigmuitas fe
licidades e obrigado pela cer
veja!
rr Juventus

Após umagoleada de 4 x O

sobre a Chapecoense, o

Juventus fica com 11 pontos,
e firma posição entre os pri
meiros colocados no futebol
catarinense. Parabéns ao time
e à torcida, em especial à "Raça
Tricolor", que não para 1 mi
nuto de incentivar o "Mole

que". Continuem assim.
rr Cobras e largatos
Estudantes x transporte x

universidade x prefeitura
. Está cada vez mais dificil

estudar no Brasil. A minoria

que consegue chegar numa
universidade passa por sacri
flcios incontáveis para atingir
seus objetivos. Em Jaraguádo
Sul não é diferente. Como a

FERJ só oferece 2 cursos, é
natural quemuitos estudantes
tenham que ir àoutras cidades

para estudar. Mas o transpor
te émonopolisado e com pre
ços abusivos. A prefeitura
corta todas as bolsas de estu
do, e além disso, não cumpre
uma das principais "promes
sas" da campanha, que foi a de
fornecer transporte "gratuito"
paratodos. Tudo bemquenão
paguem, mas não sejam. tão
"mentirosos" para prometer.
A evasão da universidade é
alarmante. Só resta ao Brasil

padecer na ignorância?!
<:r Nós e os outros

A grande tragédia de hoje,
é que portodo o mundo, tanto.

. para os indivíduos como para
os pequenos grupos, comuni
dades e nações, são os interes
ses pessoais que estão em pri
meiro lugar. A causa da mai- . ,

oria de nossos problemas é o

interesse pessoal excessivo. É
-

claro que temos de trabalhar

para nós, para grogredirmos,
mas não à custa dos outros.
Penso que as certezas morais
estão ligadas ao fato de se

saber qual é a finalidade de
nossa vida e de ter umameta à

atingir. Então, sabemos que o

que é desonesto ou que trai o

grupo é errado. Mesmo as

pessoas que se portam. pior,
podem modificar-se extraor

dinariamente quando vêem al

guém em situação de carên-
cia. -

.

( Palavras de Lord

Cheshtre, estraido lia revista
Seleções tioRearder'sDigest)

II
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ÁRIES - 211mar. a 2O/abr. - Seu Astral:

OSol e Urano enchem você de inspiraçao .�

para se concentrar nas suas atividades e
fazem com que trabalhar pÓssa ser diver
tido. Dica: Dedique-se às questoes práti
cas, mesmo porque ficar remoendo pro
blemas apenas serviria para baixar seu
astral.
TOURO - 21/abr. a 201mal. - Seu Astral:

A Lua ingressa hoje em seu signo, onde
estará até depoisde amanha, energizando
diretamente vocé. ,Dica: Aproveite para
cuidarmais concentredamentedas ques
tOes pessoais e näo se deixe levar demals
peloS outros, sabendo preservar seus in
teresses.
GêMEOS - 211mal. � 2O/jun. - Seu As
trai: Seu regente, Mercúrio, agora está

em desacordocom Plutao, aconselhando
você a adotar urna postura toierante em

seus relacionamentOS})lca: Supere cer
ta tendência para a franqueza excessiva,
que pode soar corno agressiva aos ouvi-

dos amigos.
.

CANCER -21/jun. a 21/jul. - SeuAstral:

Durante esta semana convirà você evitar
at�udes especulativas, procurando näo

correr riscos desnecessários. Dica: O Sol
e Urano dinamizam as relações pessoais
e fazem com que haja um astral de

fraternidade e cumplicidade com todos a
sua veHa.
LEAo - 22/jul. a 22/ago. - Seu Astral:
Sua estrela-guia, o 501, hoje está em

harmonia com Urano, que estimula seu
lado mais alllêntico, original e criatiVo.

Dica: I:stes astros facU�m as inovaçOes
. e transformaçOes que vccê queira intro

duzir no cotidiano, no trabalho e no de

sempenho profissional.
VIRGEM - 231ago. a 22/set - Seu As
tral: SlJas relaçOes tendern a se tornar

mais amistosas, agora que o Sol e Urano
se aliãm, estimulando seu lado mais soci-
6vele fraternal. Dica: Plutao e seu plãoe
ta, Mercúrio, aconselham vccê a não ser

implicante, evitando se en:volver em mal

entendidos.

BAlANÇA - 231set a 22/out - Seu As

tral: O momento é excelente para vccê

reorganizar seu coIidianocorncriatMdade,
adotando um mrno mais- adequado ao

seu estilo devida. Dica: Contenha gastos
e atenha-se às compras de rotina, pois
Plutao tenta desequilibrar seu orçamen
to.
ESCORPlÄO - 2310ut a 21/nov. - Seu
Astral:· Plutao, em seu signo, já se acha
sob a açao das vibraçOes desarmoniosas
deMercúrio, que aconselha vccê a näose
envolver em discussOes de espécie algu
ma. Dica: Felizmente, o Sol vibra harrno
nioso, ajuaandovccê a analisar tudo com

objetMdade.
SAGITÁRIO -·22/nov. a 21/dez. - Seu
Astral: Urano lhe dá excelentes condi

çOes para incrementar seu patrimOnio e

se estabilizar, porém será importante que
YOCê analise as coisas com objetividade.
Dica: Plutao tenta anular seu senso prá
tico e convéni manter a lucidez em todas
as circunstancias
CAPRICÓRNIO-22/dez. a2O/jan.- Seu

Astral: Os raios solares continuam cana

liZados para seu signo, estimulando seu
lado intuitive e fazendo com que capte as
COisas no ar. Dica: Atue com cautela nas

questOes relativas às finanças, pois Mer
Cúria tenta inclinar você a gastos indese
jáveis.
AQUÁRIO - 21/jan. a 1Mev•. - Seu

Astral: Mercúrio, retornando ao. final do
seu signo, tensiona Plutaoeanuncia u'ma
fase em que cônvém vccê näo. se exigir
demaiS. Dica: Distenda-se ao máximo, e
adie as questOes mais árduas para uma

faseem quevocê sesinta plenamenteem
forma.
PelXES-20lfev.a2Olmar. - SeuAstral:
0801 capta para vccê as intrigantesvibra
çOes de Urano, que voHa sua mente para
o futuro e reforça seu ladomais humani
I6rio. Dica: Urano tornavocê urna pessoa
mais irreverente e inventiva e possibilita
que se sinta mais livre e sem preconcei
tos

o prof. jaraguaense João R. belecera-se a pena de talião..

"

Sanson, divulgou em .1990. pelo A foto tirada pelo soldado que

"MensageirodeJaraguá" - Jaraguá davaguarda,mostra José Castilho
Bote. uma série de comentários Pinto. prof. Emílio da Silva e

sobre o que foi a Revolução Eugênio Victor Schmöckel. nos
Federalista. naColônia "Jaraguá" so diretor, quando seguiam a tri

daqueles tempos. quando "A Co- lha da história na cidade de Lapa
luna Saraiva". envolvia o dr.· PR. e o "Panteõri dos Heróis" do

Abdon Batista. dr. Angelo Dou- "Cerco".
rado a fazer as anotações para o Este jornal associa-se à pro-
'seu livro. dessa, passagem de gramação elaborada pelo prefeito .

Aparício, um dos irmãos de Alceu Ricardo Swarowski, vice .

Gumercindo Saraiva. este já em José Valmor Ribeiro Nardcs e do

Itajaí, Aparíciovai até a Barra do presidente da câmara municipal.
RioCerro. Ocorrem as degolas de vereador Milton José Paizani.

Fredenco Negherbon. que os pa- O escritor José Castilho Pinto

'rentes encontraram só a ossada representará Jaraguá do SuL nas

iiE:��-�-----......I!. nas .proximidades· de devidas referidas solenidades.

,�IODO POVO � Jaraguá do Sul, 19de março de 1994'

Da esqUef"dapara direita: José CastilhoPinto,
. Emilio da Silva e Eugenio Victor SchmiJckel

ComemoraCÕes

Pica-paus emaragatos
completam 100 anos

Porintermédiodoprof. Ayrton
Gonçalves Celestino. presidente
da ABC - Associação Alemã -

Bucovina de Cultura. de Rio Ne
gro-PR.. gentilmente enviando
convites da prefeitura municipal
de RioNegro para as comemora
ções de 23/3/1994, quando se as

sinalará os 100 Anos da Revolu

ção Federalista, com Ato Cívico,
às 10 horasnaPraça João Pessoa,
com a participaçãó da Prefeitura,
Representação de Escolas, 50 Re
gimento de Carros de Combate e

Banda da Polícia Militar de
Canoinhas. Das 15 às 18b. Semi
nano sobre a Revolução
Federalista, noáuditório do Colé
gio São José. Na ocasião serão

palestristas o coronel Davi Sena
Ribeiro. dr. Túlio Vargas, dr. Al
ceu Antônio Swarowski, prof.
Ayrton Gonçalves Celestino ("A
Revolução Federalista de Rio

Negro"), prof.MariaElita Soares
Alves (Diretora do Arquivo PÚ

blico de São Bento do Sul) e o sr.

Arthur Pfiitzenreuter (Diretor do
.�

MuseuHistórico de São Bentodo
Sul) abordando o tema: "A Revo

lução Federalista em São Bento
do Sul".

Itapocuzinho, e Alberto Schulz,
na Barra. A·história menciona

alguns homens que lutaram con

tra a coluna que, aqui, bateu em

retirada, diante da disposicão de
luta dos moradores de Jaraguá,
nas pessoas de Heinrich

Marquardt to: Franz Fischer e do

apoio do negociante chamado

Abry, do Rio do·Testo.
,

Em Santa Catarina a causa

federalista facilitavaasoperações,
pois, o governador, Tenente
Manoel J. Machado, rompera
com Floriano Peixoto e apoiava
abertamente a causa dos
revoltosos.

Transcrevemos parte do livro
de Túlio Vargas, "A última Via

gem do Barão do Serro Azul":
"A guerra de 'pica-paus' e

'maragatos', como ficaria conhe
cida, deixou sulcos profundos na
consciênciadaquelageração. Foi,
sem dúvida, das mais trágicas da
história sul-americana. Nela se

violentou a dignidade humana,
exacerbaram-se as paixões.·
extremou-se a desamor. Terrível
em demasia. Na esteira das atro- .

cidades se acrescentaram: dia a

dia, novos atos deletérios. Resta-

pafofaucdo. c
..
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.2) NESTE CAÇA-PALAVRAS ENCONTRE O NOME DE � FRUTAS
DELICIOSAS. SÃO ELAS: BANANA. MAÇÃ. GOIABA. ACEROLA. CAJU.
LARANJA. �ELANCIA E MAMÃO .
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Consórcio Corsa. Faça o seu agora.'

.

Casos de�Pollê/ii
UdoLeal

Menos um Fusca, mais um bugue
o Arei/do Tadeu Raulino, nw José Emmendoerfer, 772,

registrou naDPCdeJaraguá ofurto de umFusca, ano 78, cor
azul, placas: QS 1557, depropriedade de FélixArthurHenn.
Pois é, earal Neste, é muito dtftctt voltar a por a mão,

porque normalmenie o chassi vai adaptar-se a carroceria de
um bugue e a lataria completamente destruída - Émenos um
Fusca em circulação, é mais um bugue nas mãos de um boy
toreandopor aí!

Vê se aprende aperder, Onivalflo!
Doralice Sthelin, industrtárta, rua Henrique Bortolini,

114, JaraguáEsquerdo, queixa-se contra oOnivaldoSthelin;
seu ex-marido. Diz que omesmo vemfazendo ameaças contra
elae que, nanoite desegunda-feira, ls.tnvadiu sua residência
e tentou agradi-la. Mas, a Doralice reagiu e o colocoupara

fora. A i. oOnivaldo, revoltado. resolveu vingar-sequebrando
oparabrisa traseirodo carro da Doralice.
Acrescentou a queixosa que está separada doOnivaldo há

mais de um ano eporque tem um namorado, o Onivaldo não

quer aceitar. a situação.
Deixadisso, Onivaldo. Saibaperderque isso é umagrande

virtude. Faça como a Doralice, partapra outra que esta já
era!

Briguinllas de amor
AMiries VivianeBersch, ruaPadreOràcio, 91,pareceque

não conhecia muito bem o seu noivoMarcos Leandro, com

quem vive maritalmente há dois anos. Anteontem, segunda
feira. 14, após uma acirrada discussão, oMarcos agrediu a
Ftvtane. expulsando-a de casa. Daí. para completar a sua

revolta contra a companheira, colocou todos os seus (dela)
badulaques numa kombi, mandando-ospara a casa dospais
de/a.' ..

AgoraMines Vtviane. das duas. uma: ou você baixa á

crista e aindapede desculpas.ao seu valentão, ou manda ele
plantarfavas e parte pra outro. /

Você está enrolado, Valdecir!
Dona Ironi Cordeiro de Jesus - (deve ser.muito mansa).

registrou no comissariado da DPCa seguinte queixa: "que o
indiciado. Valdecir dös Santos (que de santo não tem nada).
ex-companheiro de sua filha Joraci. vem perturbando a

mesma e todos os seus familiares. Diz que o Valdecir

abandonou suafilháJoraci depois que elaficougrávida e deu.
à luz um filho do casal. Acrescenta que ele nem mesmo

trabalha para ajudar no sustento da criança. Eporfim. no
domingo. dia 13 último. o Va/decir enfioupor baixo daporta
da casa dafamilia de Jesus. um bilhete. ameaçando toda a

famllia.
.

Olha. Valdecir!A policiajá está no teu calcanhar. Eainda

com o teubilhete emmãos. que é umaprovade tuas intenções.

Aprende uma cara: quem ameaça. só leva apior/

..,
"'NJlEII/)óllFER

&

EmmendörferCom.
de Veículos Ltda.
ConcessionáriaChevrolet

_ Av.Mal.DeodorodaF�seca,657-
89261-700 - JaragúádoSul-sc

Fone(0473)PASX71-3666
FAX(0473)71-3764

Acerto de contas

Tiroteio envolve 'gangs' rivais
Schroeder - Uma' denúncia

anônima para a delegacia de
Schroeder, que estava aconte

cendo disparos na localidade de
Schroeder I quinta-feira por
volta das 22:30 horas, acionou
os policiais militares.

brenome deste rapaz, pois énovo
na cidade, acreditamos que ele

esteja envolvido com algwnas
'gangs' rivais paranaenses, que
também agem em Curitiba no

furto de motocicletas", disse.

Após buscas nas redondezas
do local, apolícia não encontrou
nenhum dos envolvidos. "OMar
celo chegou quinta-feira na ci
dade e desapareceu logo após o
tiroteio, o mesmo aconteceu
com os outros elementos, que
não 'deixaram nenhuma pista",
finaliza Rossato.

Segundo o delegado José
Carlos Rossato, U111 dos elemen
tos que participoudo tiroteio era

Marcelo, que está sendo proces
sado em Guaramirim por furto
de motos em Curitiba. "Embora
não sabemos nem sequer o so- Delegado José Carlos Rossato

'- QU'AlITDO DAAU'Dlt.CIA QU'B CO.OBDBUMI.STITUIÇÕBS D:iIMISBIlI
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"SEJAIS OS PROMOTORES E PAU'roRESDACIVILrZA.QÃ.O 00AMOR, SEJAIS INF'ATIGÁ
VEJB TESTEMUNHOS DACULTURADACARIDADE, CUJA FORÇA. REALIZA, SOCORRE E
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A nova sensação da:
CheVrolet.

Um dosmaiores
sucessos daEuropa
O único com motor
·1.0 dopaís com

'" útjeção eletrônica de
combustível que é um

dispositivo inteUgente.
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C�anõagem"
Equipejaraguaense

obtém bons resultados

,.. . .;. ..

Wavemasculino:
1 o lugar - HarleiManske
3o lugar � Marcos Zanghelini

.

OCircuito é dividido em 11 eta-

pas, e será conhecido o campeão
dia 9 de outubro em Jaraguá. A
FederaçãoBrasileira deCanoagem,
estará sorteando a cada etapa um

caiaque específico para cada mo

dalidade .

O Clube Kentuck-y representará
. oEstado de Santa Catarina, dias 10
e 20 deste mês, na II Copa Brasil
Skol de Canoagem, que será reali
zado em Visconde deMauá, noRio
de Janeiro, na modalidade
"corredeiras". O campeão geral
estará automaticamente classifica
do para as provas do campeonato
mundial, em Londres.

Jaraguá do Sul- Foi realizado
no último dia 27,. a 1 a etapa do
Circuito CatarinensedeCanoagem,
onde a equipe de Jaraguá do Sul,
representada pelo Clube. de
Canoagem Kentucky, conseguiu
ótimos resultados, já se destacan
do no campeonato.

Resultados
.

CategoriaEspecial:
20 lugar -Argemiro Hornburg
3 o lugar - AmarildoGiacomozzi
5° lugar - Júlio R. Rodrigues
CategoriaTurismo:
1 ° lugar - José da Costa
2 ° lugar - AdemirKlemz
3° lugar - Odilon Manske
4° lugar - Ademir Reggert
5° lugar - Edson Klemz

Mareio espera repetir bons resultados

Tangará abre a temporada 94 de Vôo Livre

Mareio Mileke
,

Karatê

voa
I

.

por Jaraguá do Sul
JaraguádoSul-Acontcceh�ie

e amanhã, em Tangará, a abertura
do Campeonato Estadual de Vôo
Livre. A cidade irá ser representa
do pelo Jaraguá Clube do VÔo Li
vre. O campeonato terá mais qua
tro etapas no total, sendo' as pro
váveis cidades: Jaraguá do Sul,
Tirnbó, Canelinha e Santo Amaro
da Imperatriz,

Vôo Livre, Mareio Milcke, foi o

destaque da modalidade ano pas
sado aqui da região, Milcke ficou
entre os três' primeiros colocados

. do Estadual, sendo classificado

para disputar o Brasileiro, e poste
riormente com participação no

Mitting Internacional, que aconte

ceu em Governador Valadares
(MG). O atleta é patrocinado pela
Dalcelis, que o ajuda na manuten

ção da asa delta, que custa aproxi
madamente US$ 500, com revisão

de dois em dois anos, no transpor
te e alojamento.Milckejá está há 9
anos voando.

Desinteresse
SegundoMareioMilcke, que Já

treina a anos no Morro da Antena,
a prefeitura de Jaraguá não está
demonstrando nenhum interesse
em melhorar o acesso que leva ao

local de treinamento e competi
ções. "Entramos em contato no

começo do ano com as autorida
des competentes, mas até agora,
nem sequer tivemos respostas, por
isso estamos indo treinar em

Tirnbó", finaliza.

Ricardo (E) e Eduardo: determinação acima de tudo.
Destaque

Um dos integrantes do clube de
Jaràguá do Sul- Os irmãos Eduardo eRicardo Scheuer, que treinam

naAcademiaDanker, emGuaramirim, fizeram noúltimo final de semana,
o curso de Karatê na Academia Wado-kan, em Florianópolis, para o

exame de faixa preta, I Ó Dan. Os dois atletas conseguiram passar no
curso.

_

Eles foram treinados, na academia Wado-Kan, pelos professores
Michizo Buyo e Yassunori Yonamine.

Se o seu negócio é gerar lucro,
então venha lucrar nos

classificados do Supercross
agita Festa
da" CebolaCORREIO

DO POVO

Aspirantes
Caxias 5 x IEstreIla

Juventus I x 3 João Pessoa

Aliança I x 2 Amizade
Cruz deMalta 3 x 4 Vitória

l"divisão
Caxias O x 4 Estrella

Juventus 2 x 2 Jõão Pessoa

Aliança I x 2 Amizade.
Cruz deMalta 5 x I Vitória

Ituporanga - Pelo segundo ano
consecutivo, uma etapa do Cam-
peonato. Catarinense dc
Supercross acontece em

Ituporanga,juntamente com a Fes-
.
ta da Cebolã.-�

O palco está armado, e os trei
nos livres começam hoje à tarde.
Confirmada as presenças dos ir
mãosMilton "Chumbinho" e Elton
Becker. A Federação Catarincnse
de Supercross espera repetir o su

cesso do ano passado. quando
aproximadamente

"

4 mil pessoas

Confira a tabela de classificação até 4° rodada da I" divisão:

I ° lugar: Amizade - 7 pontos
2° lugar: Alvorada - 6 pontos
3° lugar: João Pessoa - 6 pontos

4° lugar: Estrella - 4 ponto�
5° lugar: Juventus - 3 pontos
6°lugar: Cruz de Malta - 3 pontos

Hoje.
Estrella x Aliança
Amizade x Juvcmus

Amanhã

�ória xCaxias
João-Pessoa x Alvorada

.. • ----.. assistiram os "pegas"
CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 19 de março de 1994
\J(:I'.; ".,:_ ._

,

_
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€sportivas'
Azarão

o Internaeional de Lages está jogando bem em todas as partidas.
mas não conseguiu nenhuma vitória até agora no Campeonato.

Sorte
Do Joinville que empatou aos 43 do segundo tempo no estádio da

Baixada. em Ibirama, contra o Atlético em 2 x 2.

Dalmo Bozzano
Além de ser homenageado no jogo entre Juventus e Chapecoense,
ele teve uma ótima atuação.

Ataque
Como no jogo contra o Atlético, quando Abel usou três atacantes

natos, ele poderá repetir a "dose" amanhã em Araranguá com a

volta de Silvinho.
.

Líderes
O jogo de quarta-feira. envolvendo os líderes do campeonato.
Crictúma e Marcilio Dias empataram em O x O. com defesas
espetaculares de Alexandre.

�l��l��:IIl:I�:l:l:l:l��IIRljli.:QãIJ�:�lo.:�l�l��cäml:::illiilll!�llIljl�:�l�ll�l�l����l::
Equipe PG J V E D GP OC SG

1° MarcílioDias 13 8 6 1 1 n 5 8
2° Criciúma 12 8 4 2 2 9 5 4

3° Juventus 11 8 4 3 1 , 12 3 9

4° Figueirense 10 8 4 1 3 12 11

5° Concórdia 9 8 4 I 3 11 lU

6° Joinville o 8 ') 5 1 � 7 1

7° Joacaba 8 8 4 0.// '4 12 13 -1
8° Tubarão 8 8 3 2 3 11 7 4

9° Atlético 8 8 3 2 3 10 11 -1

10°Blumenau 8 8 3 2 3 8 11 -3
1 l° Chapecoerrse 7 8 3 1 4

.-

10 13 -3
12° Araranguá 6 8 2 2 4 10 11 -1
}30 Caçadorensç 4 8 I 2 5 2 9 -7

14° Inter 2 8 O 2 "6 6 19 -13

Ds critérios de desempate são: 1°) oúmero de vítõría,
2°) saldo de gols, 3°) gols a favor e 4°) cenfrento direto

Aa-tiges

Esportí�"4)i'
.

Jogos de camisas para.Jp .' �.'módaljdades,
diversas cores emodelo�caie5es, bolas, tênis,

chuteiras,luvasecaneleiras.
Cemls. Aidais da Seleção Brasileira

9 de diversos Clubes.

Direto da fábrica

(0473) 72-2295

Abel poderá contar com três atacàntes
" �

Araranguá é oprôximo
adversário.do Juventus

Com gols de Índio (10), Nei

(13), Alaor (43) e índio (30), o
Juventus goleou a Chapecoense e

assumiu a terceira colocação com
11 pontos. O time doOeste enfren
ta o Joinville no Ernestão neste

domingo.

Jaraguá do Sul - Amanhã o

Juventus tem umdiflcil jogo contra
o Araranguá no Sul do Estado. O
técnico Abel de Souza poderá con
tar com o atacante Silvinho que
cumpriu suspensão. Ricardo que
teve uma pancada forte no joelho
esquerdo no jogo de quinta-feira,
mas já está recuperado.

nageado pela diretoria do
Juventus, por ser a primeira vez

que um árbitro da Fifa vem apitar
um jogo válido pelo Campeonato
Catarinense no João Marcatto.
"Sinto-me honrado por ser reco

.
nhecido em todo Estado. Isto é·
fruto do meu trabalho", disse
-DalmoOjuizDalmoBozzanofoi home-

Chapecoense nãofoipáreopara a garr« do iuventus

Gramado

HOle
InterxMarcílioD. (TV)

Amanhã
Tubarão x Atlético

Araranguá x Juventus
JoinvilJe x Chapecoense
Blumenau xCriciúma

_ Joaçaba x Figueirense
Caçadorense x Concórdia

O gramado do estádio João
Marcatto está piorando cada vez

mais. Os jogadores velozes, como
Ricardo e Índio não conseguem
mostrar todas as suas habilidades.

Agora que o Juventus só joga no

JoãoMarcatto dia 3 de abril, tempo
suficiente para melhorar algumas
partes do campo

Caçadorense O x 2 Tubarão

Araranguá 4 x 1 Inter

Ju,'cntus 4 x O Chapecoense
Atlético 2· x 2 Joinville

CriciúmaO x OMarcílioD.
.

Blumenau 2 x 1 Joaçaba
Concórdia 2 x 1 Figueirense

�TEMPORADA DE OFERTA;ß
I :] ;] i i i : ,!! I J i.1 i

ENTREGAMOS NAS PRAIAS
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