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Cotações em 25/03

Dó/ar

Compra Venda

Com. 849,010 828,500

Tur. 801,000 816,000

Pllr. 822,500 828,500

CR$864,14

Poupança

Índice para hoje: 38,3684%
�

Saláriomínimo

Janeiro CR$32.882,00

Fevereiro CR$42.829,00

Março 64,79URV's
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N° 3.844 Jaraguá do 'Sul, 26 de março de 1994
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... vibra um·povo querendo progresso"�t��t

É aforça do trabalho��
.
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De algum lugar, por certo, pioneiros cofl
lonizadores 'observam o resultado de sua�l.�
obras fantásticas, erguidas em inóspitas ter-aS ':

ras, como as do Vale do Itapocu no século

passado. E com certeza, sorriem orgulhosos'
daquilo que realizaram e puderam legar às u1

gerações futuras. Gente como o tenente

honorário do Exercito, Emílio Carlos �
Jourdan, determinado a transformar a selva '1
quase intransponível em uma comunidade }I
próspera. Seu sonho tornou. possível o �
surgimento de Jaraguá.dó.Sul, que chega aos

b ''60 anos de emantÍpação política comoter- '1ceira força econômica de Santa Catarina e

que recolhe aos cofres públicosUS$ 750mil
dólares mensais só em ICMS.

Páginas 3, 4 e 5

Com seus 100 mil hllbit.antes, JII;'aguá tio Sulcresce harmonicamentejunto a exuberante natureza verde q"ue a cercaportodos os lados

FONE (0473) 76-3200

·FAX (0473) 76-0304
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DIga nao as drogas
"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.

Jaraguá do Sul instala na próxima terça
feira, 29, o ConselhoMunicipal de entorpe
centes, com a missão especlfiea de prevenir
e reprimir o consumo de

-

drogas, incluindo
remédios considerados alucinógenos e bebi
das alcoólicas, caso peculiar de menores. O

Conselho, integrado por representantes
de 17 entidades, parte da estaca zero

para um trabalho de importância funda
mental na formação dos tndividuos.
Sem nenhuma estatlsttca oficial, mem

bros do Conselho sabem, porém, que o

consumo de drogas tem aumentado conside
ravelmente na cidade nos últimos anos, che

gando a um nivel assustador: Por várias vezes,

traficantes já foram jlagrados vendendo dro

gas no interior de escolcas ou em lanchonetes

próximas - os adolescentes representam oprinci
palmercado, vitimasfáceis de insqtisfações, fami- '

lias desesmauradas ou liberdade exagerada.
-O trabalhopretende envolver toda a comuni
dade, com um caminho já definido: as esco
las. Esta será a primeira de uma série de

ações com as quais se pretende minimizar o
.

problema e, até mesmo em muitos casos,
evitar que traficantesfaçam novas vitimas. A

oficialização do Conselho dará, também, o
respaldo necessário às autoridades para
que possam agir com todo o rigor da lei,
afastando do convivto da sociedade elemen
tos nocivos a ela. É uma causa que toda a

cidade precisa abraçar. Qualquer omissão,
agora, trará consequências dramáticaspara
as próximas gerações.

Bariod�It��
'-----

Há 72anos

-Em 1922,osemanárioCORREIO
DO POVO divulgava em suas pá
ginas, ed. 41 , de II de fevereiro, as
Impressões do ex-Contestado, do
assíduo leitor do semanário

jaraguaense, de muitas edições,
quando faleceu, em 8/1134, foram
encaminhadas pelos familiares à
Biblioteca Estadual, que os con

verteu numa coleção que ainda
serve para pesquisas. No tempo
em quepublicou as impressões ele

era Secretário do Interior e Justiça
doEstado de SantaCatarina. Trata
va-sede JoséArturBoiteux,natural
de Tijucas, estudante demedicina,
lutoupelaaboliçãodaescravatura e
pela república e foi fundador do
Instituto Histórico e Geegráfico de
SantaCatarina, em 1896, entreuma

- gama de assinalados cargos que de

sempenhou em sua vidaútil à Santa
Catarina.

Há 70anos

oEnsinofundamental
- Em 1924, o terceiro distrito do

Município de JoinvH1e - Hansa
Humboldt era um povoado que vi
via uma perfeita comunidade soei
al, tanto que o Salão Independên
cia, realizava um grande baile pú
blico, que era anunciado no jornal
CORREIO DO POVO, do 2° dis
trito, abrilhantado pela Orquestra
Richter.
- Era levado à pia batismal'a pe
quena Áurea, filha do casal Artur .

Müller, diretor do CÇ>RREIODO

Há57anos

POVO, servindo de padrinhos o

Major Julio Ferreira e esposa, ele
Coletor Federal dõ distrito de

Jaraguá e cunhado do governador
Hercílio Pedro da Luz.
- Levantava-se a idéia de introduzir
na região aplantação da amoreira e

o "Bicho da Seda" - a Sericicultura,
cuja produção de casulos, estavam
cotados em Rs. 390$000 os 60 kg.,
com um ganho líquido de Rs.
250$000.

*Antonio Paim

Segundoestudodivulgadopelo Ins
tituto Herbert Levy, para uma popula- .

çãe maior de 14 anos, no inicio desta
década de noventa, da ordem de cem
milhões de pessoas, havia cerca de 40
milhõesdeanalfabetosreais evirtuais,
compreendendoaquelesquenãopassa
ram pela escola ou não conseguiram
sequercompletara-P série doprimeiro
grauÖ contingentecomoprimeirograu
completocorrespondeamenosde 30010

daqueletQtal(26,2milhõesdepessoas).
Oestudoemapreçoassinalaaindaque
aqualidadedaaprendizagemdessaúlti
maparcela,queconcluioprimeirograu,
deixa inuito a desejar. O Senai e o

Senae vêm-se obrigados a gastar, em
média, .25% do seu tempo e dos seus
recursos financeiros para recuperar os

alUnosemhabilidadesacadêmicas,como
ler, escrevere fazeroperações numéri
cas.

Numquadrodesses,nossasdificul
dadesvêm-seestremamenteagravadas.
Precisamos alcançar novos patamares
dequalidadeeprodutividade.Mascomo
sustentá-los com o círculo vicioso que
astêmimpedidodeconcluirumaeduca
çãobásicaadequada?Omesmosepode
dizerdaqualidadedavidaurbana,deter
minadaprimordiahnentepor seuspró
prios cidadãos. Ouda consistênciaque

precisamalcançarnossopartidos polí
ticos, o que requer a participação dos

cidadãosnãoapenasnosprocessoselei
torais.Em suma, não lograremoserigir
umanaçãopróspera eestável, semque
o ensinobásico - que pode serdenomi
nadocompropriedadedeeducaçãopara
a cidadania - ingresse numa fase de
reversão do quadro desanimador das
últimasdécadas.

Paraalcançarsemelhanteobjetivo, a
Revisão Constitucional pode dar uma
contribuiçãoessencialaoestabelecera
que se destina a escola fundamental.
Essa questão não ficou perfeitamente
estabelecidanaCartade88.Nopresen
te, todosistemadeensínoexístenteestá
a serviço-do vestíbular, Douumexem

plo singelo: qual a razão pela qual as
criançaséömeçamaestudarmatemática
modernalogonasprimeirasséries?Por
queestaérnatériadovestibular, Enfim,
o primeiro grau não está concebido
como etapa terminalmas uma fase de

transiçãonaqual sãoalcançadosdeter
minadosconhecimentos,aseremrepas
sados e consolidadosno segundograu,
tendo em vista ser bem sucedido no
vestibular. Acontece que semelhente

pr0p6sitosomentedizrespeitoàmenor
parcela dos alunos (justamente os que
conseguem ir até o ruo). Mas a escola

fundamental deve ser universal, a ser
freqüentada por todos, sem exceção.
Somente a educação para a cidadania
expressadeformaadequadaafunçãodo
mencionadograudeensino.

Oenunciadogeralcontidonoartigo
205 é perfeito, ao estabelecer: "A edu

cação,direitodetodosedeverdoEstado
edafamílía.seräpromovídaeincentiva
da com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seupreparopara oexercícioda
cidadania e sua qualificaçãopara o tra
balho". O primeiro objetivo é a função
precípua da família e das igrejas e o

terceiro das escolas técnicaseprofissi
onais, devendoo segundoseratribuído
àescolafundamental, Entretanto,quan
dosetratadesteúltimo(§ I °doart. 2Ó8),
o texto constitucional primeiramente,
"peloensino fundamental,obrigatórioe
gratuito.inclusiveparaosqueaelenão
tiverem acessona idadeprópria". Dei

.

xou assim de conceituá-lo como grau
terminal,destinado aproporcionaredu
caçãoparaacidadania. SeaReformada
Constituiçãoconsideraressamodifica
ção, teremos dado um passo largo no
sentidode recuperaranossacombalida
escola básica. (Agência Planalto)

- Em 1937, a guerra civil na

Espanha tomava .rumos

incontroláveis: A Inglaterra pedia
a�eral Franco para não des-
tríiir Bilbao.

/

- Pela Portaria n� 53, o prefeito
Leopoldo Gerent, exonerava, a pe
dido, O-sr. JoãoBatistaRudolfdo
cargo de fiscal da Luz e Força da

Empresul, "concessionária desse

serviço neste Município.
- Pela Portaria n° 55, o prefeito

, concedia subvençãomensal deRs.
190$000 à União Municipal dos
Consórcios Profissionais Coope
rativos Agrários de Jaraguá; a

'Hál0anos

contar de janeiro de 1937.
- A Sociedade de Lavoura Três
Rios doNorte, pela Portaria n° 56,
recebia da prefeitura Rs. 10$000,
desdejaneiro, quantia que lhe cabia
pela divisão da subvenção mensal
deRs.200$000,entreosconsórcios
da União Municipal.
- Finalmente, pela Portaria n" 57,
depois de longos considerandos,
concedia o prefeito uma subvenção
trimestral de Rs. 500$000, ao Hos
pital São José (atualJaraguá), desta
vila, a contar do mês de janeiro, p.
passado.

-Divulgavaaimprensajaraguaense
um fato inédito: aAMVALI presta
ria Assessoramento à Paraíba. O
Governo doEstado daParaíba, atra
vés da Secretaria de Planejamentó,
em oficio, solicitava a prestação de
assistência no que se refere a infor

mações e orientações sobre
associativismo municipal, em fun
ção do sucesso alcançado pela cria
çãode associaçõesdogêneronoSul
doBrasil, onde SC foi pioneiro com
a Fidese.

-Em I984,oprôjetoidealizadopor
Jaraguá do Sul, pela Secretaria

Municipal de Turismo, apresenta
do à Superintendência da Rede
Ferroviária Federal, em Curitiba,
atingia o seu ponto de iniciação,
nos dias 20 e 21/3/84, com a via

gem teste, saindo deCuritiba, pas
sandopelaLapa,RioNegro,Mafra,
Rio Negrinho, São Bento do Sul,
Corupá, Jaraguá, Guaramirim,
Joinville e São Francisco do Sul;
um projeto inédito no Brasil.

*PTofesso,eescrito,
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A comunidade cresce

�Daas Rodas
e se transforma pelo -Industrial
trabalho. De cada um �!t�,!,MAS

e de todos.
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Motoristas sem habilitação, advogados contratados
como serventes e auxiliares de enfermagem que não

sabem aplicar uma injeção. Este o quadro revelado

quando' da elaboração do novo plano de cargos e

salários daprefeitura de Jaraguá do Sul.

.Incrtvel

Golpe
Decorrênciade concursopúblicofeitonaadministra

ção IvoKonell, para serventes e trabalhadores braçais.
Tipo defraude que já houve na Assembléia Legislativa
de Santa Catarina e até no Congresso Nacional.

Chance
Para regularizar a situação de cerca de 900 servido

res; aprefeiturafaránovo concurso. Comprovas elabo
radaspela comissão de vestibulares daFerj, considera
da como uma das melhores dopaís. Concurso é aberto

para outraspessoas também.

Fechada
Na -semana que 'vem, prefeitura de Jaraguá segue

horário bancário da Páscoa. Fecha quarta-feira, 30, e
reabre na segunda, 4.

Voltando
Em estudosnovoprojetopara concessão de transpor

te grt,tuito 'aos éstudantes jaraguàettses. Para" quem
estuda, -na cidade e fora dela, desde que,

comprovadamente, a rendafamiliar não seja superior a
três salários mínimos.

Peixe

Felipe'Gieseler, agricultordePontaComprida doSul
(Massaranduba)abresuas lagoasdia31. Venderátilápias
e carpas entre CR$ 800,00 e CR$ 1.200,00 o quilo.

Importante
Emsolenidadeúnica, ospoderesExecutivo, Legislativo

e Judiciário comemoraram ontem os 60 anos de eman

cipação política de Jaraguá do Sul, da criação da

Comarca e os 10,anos de instalação da Ordem dos

Advogados do Brasil em Jaraguá do Sul, no salão do
TribunaldoJúri. À noite houvejantar de confraterniza
ção na recreativa daMarisol. (CM.)

AUTOCENTER
* Pneus importados (Semi-novos)
* Pneus novos - Câmaras de ar
* Escapamentos * Balanceamento
* Geometria * Serviços de Suspensão
Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865-
Em frente a Loja Arte Laje t8fíiiiIiJI'Fone(0473) 71-7398
Jaragu. do Sul- SC

\

Hoje, 40 mil veículos auto-motores rodampelas ruas de Jaraguá

PENSE NISTO:

Jaragüá' do Sul - A palavra
"Jaraguá" é de origem tupi-guarani
e tem vários significados, depen
dendo das circunstâncias em que

,é utilizada, Com relação ao nome

dado aomunicípio não se tem cer

teza quanto ao emprego e também

quanto ao significado original da
palavra. Pressupõe-se que, origi
nariamente, no nome tenha sido
dado ao atualMorro da Boa Vista,
significando, neste caso, "senhor
do vale", e remonta aos tempos da

ocupação indígena desta região.
Em todo caso, o nome já era

usado antes da chegada do pionei
roEmílioCarlosJourdan,em 1876.

Nummapa quemostra as explora
ções feitas nessa região pelo agri
mensor Augusto Wunderwald, em

,

1855 e 1866, consta o nome como
sendo um dos morros dá região.
Igualmente, a, denominação
Jaraguá, dada ao rio, já era conhe

cida. Quandorequereu, ein 1895, a

colonização desta região, Jourdan
denominou-este seu segundo em-

_ preendimento de "Colônia

Jaraguá''. Por ocasião da emanci

pação, o novo município denomi

nou-se Jaraguá, O nome foi muda

do para Jaraguá do Sul, em 31 de

dezembro de 1943, por causa da

existência deoutromunicípio,mais
antigo, no Estado de Goiás com o

mesmo nome, �
.

CORREIO DO POVO -"Jaraguá-do Sul, 26 de março 4e'1994

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 Epitácio Pessoa, 383
Fone (0473) 71"·7331
Jaraguá do ser- SC

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



Princesa recebe �_:t�Jr�s como herança Emancipacão
'.�! � .• -:. :':',': �(J�

.

Emilio Jourdan vem Interventor manda
o desmembramento,

colonizar a região
Em 1864, a Princesa Isabel,

filha primogênita do Imperador
'

D. Pedro II, e herdeira do trono,
casou-se como Conded'Eu. Re
cebeu, como de costume, um
dote em terras com vinte e cinco

léguas quadradas, parte delas à

margem direita do rio Itapocu,
indo ao norte até Rio Negro. A
medição aceita foi feita pelo te
nente honorário do Exército,
Emílio Carlos Jourdan, amigo
do Conde d'Eu a quem conhece
ra nacampanhadaguerra contra
o Paraguai.

-

Assim, a história deJaraguá
do Sul tem ligação íntima com a

'

Família ImperialBrasileira.An
tes mesmo da medição dás ter
ras, Jourdan, all dejaneiro de

1876,já celebrara contrato com
"

a Princesa Isabel para çolonizar
as terras. Mas, por causa de vá
rios e sérios obstáculos, tanto

Casas de enxaimel sãopreservadas

políticos como inerentes ao tra- terras do Príncipe de Joinville.
balho de colonização, Emílio .A Hamburguesajá era proprie
Jourdan desistiu do empreendi- tária das terras localizadas na

mento, assinando escritura de margemesquerdadorio Itapocu.
desistência em 6 de julho de Com a proclamação da Repú-
1888. blica, Jourdan, amigo do mare-
Isso abriu caminho para a chalFlorianoPeixoto.pôdevol

Companhia Colonizadora' taraJaraguáeretomarodireito
Hamburguesa, quejá atuava em de colonizar as terras.

Pontes aceleram o progresso
Sem estradas, restavam as pi

cadas, estreitas e lamacentás. Tam
bém não havia pontes sobre os

rios. A primeira delas foi
construída sobre o Itapocu em

1909, era de madeira e uma en

chente a destruiu' dois anos de

pois. Em 1913 uma nova ponte
foi inaugurada. Erametálica. Uma
segunda foi construída, demadei
ra, desta vez sobre o rio Jaraguá e

,

ruiu com o peso das carroças.
Nova ponte, agorametálica, caiu
com o peso de dois jipões em

trânsito para Blumenau.

Então, uma ferrovia passou a

ser o grande sonho para os trans
portes, tendo sua construção sido
autorizada em 1880. Mas, so

mentemais de vinte anos depois a
Companhia de Ferro São Paulo
Rio Grande conseguiu a conces

são para implantar o ramal Rio
Greo' (PR) a São Francisco do
Sul. A linha atingiu Jaraguá do
Sul em 1907, mas o trecho Hansa
(Corupá) SãoFrancisco só entrou

,

em operação no ano de 1910,
totalizando 96 quilômetros de tri
lhos.

Em Rio Negro chegou em

1913. Toda a produção
agropastoril e, depois, também a

industrial da região, até a década
de sessenta era escoada pela fer-
rovia.

Transporte
O trem de passageiros expres

so possibilitava a viagem entre

Jaraguáeos grandes centros, como,
Curitiba, São Paulo ou Rio de
Janeiro. Inclusive quem sedirigia
a Blumenau e ao sul do Estado
tinha seu ponto de embarque e

desembarque aqui.

Na metade do século XIX, distrital, em1895, com Jaraguá
todoonoite do litoral catarinense permanecendo na condição de 2°
ainda estava sob a jurisdição de DistritodeJoinvilleatésua<ntall
São Francisco do Sul. Depois do cipação em 1934.

surgimento e crescimento da Co- As primeiras idéias
lônia Dona Francisca, o térritó- emancipacionistas sugeriam a

Tio da mesma também foi formação de um novo município
desmembrado.ornesmoocorren- que anexaria' Barra Velha e se

do posteriormente com Paraty, chamaria Glória. Por volta de
atual Aräquari, a quem Jaraguá 1930,odesejoemancipacionista
do Sul passou a pertencer com já era bastante forte, tanto na

seu desligamento de São Fran- Vila de Jaraguá como naVila de
cisco do Sul. Hansa. Então, por deoreto baixa-

Por causa dos fracassos e de- do pelo interventor federal no

sacertos de Emílio Jourdan em Estado, Aristiliano Ramos, em

seu trabalho de colonização, 26demarçode 1934,Jaraguáfoi
Jaraguá do Sul acabou sendo desmembrado de Joinville, tor
anexada a Joinville, em 17 de nando-se município. Os limites
abril <te 1833. Por duas vezes, da novomunicípio obedecem os

por questões políticas, Paraty e limites do distrito de paz criado
Joinville reanexaram Jaraguá do

,

em 1894 e incluía, então, o terri
Sul a seus territórios. A situação tório �o atual' município de
só começou a ser definida com a Corupá, desmembrado de

criação de uma intendência Jaraguáem21 dejunho de 1958.

Tradições do tiro são mantidas

JARAGUÁ DO SUL - DIREITO DE LIBERDADE
Ao ensejO dos 60 anos de emancipaçãomunicipal de JaraguádoSul,aPrefeitura

se regozija tambémpela comemoração dös 60 anos de instalação daComarcae dos
- '

10 anos de Subseção daOAB.Nesses eventosreúne-se obinômio que consagrao
espíritoprevalente desta terra e de suagente:

DIREITOELIBERDADE,conceitosquepermitemA GRANDE2APELO
TRABALHO,na buscadaQUALIDADEDE VIDA.-
PREFEITURA DE JARAGUÁDO SUL. J

4
';_' . )
CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 26 de março de 1994
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Desempenho 1 •
, ,

Com umapopulação de 100mil

habitantes, possui, segundo da

dos da prefeitura, 982 empresas de
micro, pequeno, médio e grande

prestadores de serviços. Este ano

foramdistribuídos20mil carnêsdo
ImpostoPredial e TerritorialUrba
no (IPTU).

Jaraguáe3°parquefabril Esperança em um,
F

' r I
.

-

Passados �O anos de sua eman- US$ 750 mil dólares mensais só portes, com predominância para o J Uturo prospero
cipação politica, Jaraguá do Sul com recolhimento do Imposto So- setormetalúrgico e de confecções.
mostra um desempenho de cresci- bre,Circulação de Mercadorias e A rede de comércio funGiona-com
mento e desenvolvimento invejá- Serviços(ICMS). 2.183-estabeleeimCFltosemaisl.840 _

vel em termos de Santa Catarina e

sul do Brasil. É o terceiro parque
industrial e omais diversificado do
Estado. Contribui, emmédia, com

Hino

Uma exaltação aomunicípio
o hino de Jaraguá do Sul

surgiupor iniciativadoRotary
Clubquepromoveu, em 1970,
umconcurso. Houve 13 con

correntes, vencendo a letra
escritaporRudolphoFrancis
coHufenüssler. Amúsica do
hino foi compostapor Alcestri
Berri. Letra e música foram
oficializadas pelalei n" 564, de
1° dejulho de 1975.

Hino a Jaraguâ
do Sul

Entre montes te vejo
engastada/Marginando cor

renteprateada/Vibraumpovo
querendo progresso/Cresci
mento, trabalho e sucesso.

Estribilho

Jaraguádo Sul és vibrante/
Não haveráquem te suplantei
Teupovoa1egreevaronillTem

por lema: avanteBrasil.
Deteus camposabertos em

florIDa indústria a todo o va

por/Brotam rios de riqueza a

sorrirlPara o dia de amanhã

quesurgir.
Teu brasão tem o verde: é

esperança/O vermelho, este
povo que avançaiAo lufar da
bandeiramarchamoslPela terra

que é nossa e que amamos.

Em Jaraguá do Sulo verde épresença constante nas ruas da cidade

Pessoas bem informadas são pessoas bem sucedidas

CORREIODOPOVO� informação comJornal

CORREIO 00 POVO

7{ANOS
JiJ)1�!;1

5

,
. ,

• _',a

Idealizados porEugênioVictor
Schmöckel, diretor geral do COR
REIODOPOVO,obrasãoe aban-
deira de Jaraguá do Sul foram ins

tituídospelas leis nOs 203,de29de
novembro de 1968, e 221, de ] 4 de

outubro de ] 969. Com Coroa Mu

ral de 5 Torres, representando 'a

grandeza da cidade, o brasão traz

uma Cl1lZ que divide o Escudo e

lembra a fé cristã. Nele também

estão representados o vale fértil

cercado por morros, rios, colonos,
produtos agrícolas, parque indus

trial. A bandeira, nas cores branca,
vermelha e verde representa o sen
timento cristão, o fogo que arde

nas fornalhas da1 indústrias, as

matas e a agricultura. No centro, o
brasão representa o governo mu

- nicipal e a sede/do município.
!

Flores vicejam pelas ruas centrais dando belo colorido

______________________�---------------------J
Fonte: textosedados extraídos dõÚv� "Crescendocomnossahistória",

í

editadopela�refeituradeJaraguádoSul

j
I I

credibilidade .

.A.ssinat:uras e anúncios.

Fone: 72-3363 Fone-Fax: 71-0091

CORREIO DO povo· Jaraguá do Sul, 26 de março de 1994
\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Qente & Jn

A competentefuncionária da Varig e colega,
Sandra Rosângela Henn aniversariou dia

23. A equipe do CP deseja-lhe todo sucesso.

Todomundo

aproveitando
agrande
promoção de

.
' calças por apenas

: II CR$ 5.500,00

i, : 16"

VFSI1NDOVoctDECORPOlNrEmo
GeTÚLIO VARGAS, 55

�"r'�l:\-" "ões--" [E·P��� -;-
• o MELH0I1IJRA voc�� •
• J.lGJlUIl no SEII JEITO •

_ • HARlfCHAL,4IJ/,íJlJIt'H(JNTIf0aCOLIfG/O .�.l(J LIJ/Z -III!
· ..�._.,�--·-Ii_ ..

Notas
I Sexta-feira última, Isolene

Meireles Paim completou 20
anos. Parabéns da coluna.

**********

+ do QD + afesta de aniversá
rio de IrmaMarquardt, sexta
feirapassada naMarrakech.

**********

A banda Tubarão tocou bem,
mais o público não compare
ceu em massa, no Ceaser's (lia
18.

**********

A apresentadoraXuxa, poderá
trocar nos próximos dlas a

GlobopeloSBT.AEmissora de
Silvio Santos propôs um pro
grama de segunda a sextapara
Xuxa, justamente o que ela

quer, e a Globo não.
**********

Morreu na última quinta-fei
ra, em Los Angeles, Walter

Lantz; criador de um dos dese
nhos mais famosos de todos os

tempos, Woody Woodypecker,
- Pica-Pau.

**********

Confira a Patota do Jaiminho
que daqui apoucos dias estará
nas bancas.

iM# .ULW

Apeque
na

Caroline

Stinghen
completa
hoje8
anos.

Seus pais
Luizmar
(Mairiam)
Stillgehen
recep
clonam
os ami

guinhos
em sua

residên
cia.

A galaAdriane Fossile completou 19 alIOS, dia 20passado

A novela "SOIrhoMeu",
apresentada pela rede

Globo,jáfoiparaoespa
ço.Além deseruma 'coi
sa'melancôlica, ela está
demorando muito para
terminar. Sorte que os

atores, todosdealta qua
lidade salvam a produ
ção. Por quê lião sefaz
mais novelas como

"Sassaricando e Despe
dida de Solteiro ", que
eram sátiras e rápidas?
Era uma vez novelas de

qualidade. .• !

Nãofazem novela
como antigamete

Bandas se apresentam naAABB
A Associação Atlética Banco do Brasil convida para o cerimonial de abertura da XXIV
JECA- Jornada Esportiva Cauuinense entreAABB's - a ser realizado 110 dia 30próximo 110

ginásio de esportesArthurMüller. Participações especiais: Banda do Sesi, CIA Joinvilense
de Dança, 3" CIA do 80 Batalhão da PM, Coral da Scar e o grupo de dança das Crianças
Abebeanas Jaraguaenses.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 26 de março de 1994-
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CP Classifi'cados
ALUGA-SE
Alu-ga-se vestidos de noiva e roupas
para testemunhas - Tratar RuaMajor
JúlioFerreiN,�28Vila Lalau.72-1102.

JOGO DE COZINHA

NOVO. / .'

vende-sejogodecozinha novo.
Valor dese. 50% do vjllor da
Loja. Interessados tratar em

Guaramirim - fundos Banco

Bradesco, cl Maria Lúcia

FOGÃO 6 BOCAS
Vende-se fogão de 6 bocas,
ValorCR$ 50.000,00. Interes
sados tratar em Guaramirim -

fundos Bradesco clMaria Lú
cia

AU1ferPurificadores deÁgua, líder demercado, necessita
de vendedores(as) externos(as) para Jaraguá, Massaranduba
e Corupá.
Exige:
- Boa apresentação
-Vontade de vencer
- Disposição para trabalhar
Oferece:
- Excelente comissão
- Bom ambiente de trabalho

. - Vendas dirigidas
- Treinamento e acompanhamento
- Trabalho em equipe.

Interessados comparecer restaurante anexo
Nelo Hotel 29/03/94 14 horas às 17 horas.

Joalheria (�imara Iída
Jóias - Relógios'

Artigos para presentes - Óculos dá sol

T IUl.(llo lCom <Q>S melllb o r-es ]p>Jreços
CREDIÁRIOFACllXTADO

Fone (0473) 72-�630'
Rua Barão do Rio Braoco, 170 - Jaraguã do Sul- SC

20/APRÀ 27/APR/94

Chá deMaracujá é ótil1wpara que'mprecisa de ca/inii. ..
'

agora, Son'ete deMaracujá �gualao do sorvetão•.. só 110

.

Sorvetão, com a mais completa variedade de sorvetes,

doces e salgados da cidade, além do ôtimo atendimento e

do amõietue super aconchegante;

. PRECISA-SE
Precisa-se de pessoa cl experi
ência pl trabalhar a noite em

Guaramirim na parte de
,- escurssões, Interessados tratar

pelo fone: 72-3643 cl Marli

ALUGO TELEFONE

Alugo telefone. Tratar pelo
fone: 72-1781 em qualquer
horário

NOTEBOOK
Vende-se Notebook 386MHZ
2 mega HO 60mega, com

.

mouse e maleta. Valor US$
1.150. Interessados tratar pelo,
fone: 71-3444 - Horário CornI.
cl Tissot

REVISTA QUERIDA ,

Veride-se 26 exemplares da
revista Querida referente aos

anos de 1991; 1992/1993. Tra
tarpelofone: 71-4309C1Lilian

CARRINHO DE BEBÊ
Vende-secarrinho de bebê. In
teressados tratar em

Guaramirim - fundos do Ban-

.

co Bradesco, cl Maria Lúcia

DEKAW 620 - PHILLIPS
Vende-se um Dek AW 620-

Phillips. Valor US$ 160,00.
Interessados tratar fone: 71-

6335 cl Fantoni .

MESA DE SNOOKER
Vende-semesadesnooker. Va
lor a combinar ou troca-se por
urnabarraca. Tratar pelo fone:
72-0191 - horário - CornI.

DOA-SECÃO
Doa-se cão de cor preta tama-.
nhopequeno - macho. Interes
sados tratarpelo fone: 72-0685

FILMADORA
PANASONIC MS5
Vende-sefilmadoraPanasonie
MS5 completa. Valor US$.
1.000. Interessados tratar pelo
fone: 72-2873

TELEFONE S/FIO
Vende-se telefone sem fio da
marca Panasonie novo na cai
xa. ValQr US$ 80,00. Tratar
pelo fone: 72-2850

ALUGO KITINETE

Próximo aoHospital domorro.
Falar cl Camacho, Pastelaria
Catarinense, tratar 72-2873

SCHIOCHE'
l�f)NI� (f)Li7!J)

7:1-0:125

Fábrica de Calhas
Industriais

e Residenciais

Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa Catarina

SÓJORNAIS
Assinaturas dos seguintes

jornais:
Folha de São Paulo
Estado de São Paulo

Folha Mercantil .

Diário Catarinense
Jornal de Santa Catarina
Assinaturas/Anúncios

Fone 72-0887.

.-TARIFA

JOI / HANNOVER / JOI

USD ...333,00
SAíDA DIA 18/ 04./ 94

,

TRECHO SAO / HAJ DIRETO

CONSULTE, SEU AGENiTE VARIG· �

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

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



Rua11 deNovembro,666
Fone(0473)79-1130-Telex(0474)223-JURI

MASSARANDUBA-SC C IMÓVEIS)
COMPRA-SE TV

Compra-se TV a cores. Tratar

pelo fone: 72-2850

DT 180/82
Vende-se DT 180/82 modelo
91. Interessados tratar' pelo
fone: 71-8547 c/ Djone

SOBRADO/SUPERMER
CADO
Vendo um sobrado com 200m2
contendo residência e super
mercado em funcionamenteo.
Valor 68.000 URV's. Interes
sados tratarpelofone: 76..Q513

RD/86
Vende-seRD/86 em excelente
estado de conservação. Tratar
pelo fone: 72-2850

•
LIMPAC

L ...,U,
... ('147" 71·11"

, CI' "252-211· ........... III.XLXl2S0 ANO 86/87
TURUNA/83
Vende-se Turunal83 em exce-

Vende-seXLX 250/86/87 lin
da. Valor USS 2.000. Interes-

CASAMISTA
Vende-se casa de alvenaria
300ín2 c/finoacabamentocom
3 arcondicionado, aquecimen
to solar e hidromassagem e

demals dependências; antena
parabólica, semi mobifiada,
acabainento em gesso, chur
rascaria. Valor USS 130.000.
Aceita casa de menor valor.
Interessados tratar pelo fone
72-2873

MERCEARIANERDUREI
RA
Vende-se mercearia e verdu
reira na rua Irineu Vilela Veiga,
103 ao lado Delegacia de
Guaramirim. Aceita-se carro

ou moto no negócio. Valor
4.000URV's. Interessados tra
tar pelo fone: 73..Q106 c/ Gil
berto

lente estado-de conservação.sados tratar na rua: 28 deAgos- Valor a combinar. Tratar peloto, 1284, Guaramirim

I _fo_ne_7_2_-2__8....50-----
................

-

.......•

= hivl'DI'iZl e P ..Zl =

i laragu i
• I
• I
• I
• I'
I I
• •
• •
• agógicos..
• lo Pessoa, 435 - Centro I
• I - Santa Catarina - I
I (Je Bombeiros, ao lado do . I
I 910 Abdón Batista). II

I one: 71-1587 :
•.._------------_.. _�

TERRENO
Vende-se terreno c/ 1.286012
com casa mista 84m2 - Rua
Guilherme Kopmann, 198 -

Vila Lalau. Valor USS 1.500.
Aceita-se carro e proposta no

negócio. Interessados tratar

pelofone: 73-0106, clGilberto

Auto Novo Veículos
Errata

Por erros de revisão, as

ediçõesdoCORREIODO
POVO dos dias 5, 9 e 26
de fevereiro saíram como

sendo do ano de 1993, ao
invés de 1994. Também a

edição do dia 16 demarço
de 1994, constou como

sendo a: de n° 3.840, ao
invés de 3..841.

A Direção

Fone: 71-1574
Rua Joinvllle, n" i050

Usados
Gol c125.000 Km 92 branco US$' 9.000
Escort XR3 cl ar 91 branco US$ 12.000
Kadett SL cl aerof 93 cinza US$ 12.000
Escort L 94 dourado US$ 14.500
Chevete SLE 89 verde metálico US$ 5.500
Brasília 80 bege US$ l. 900

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

tabela. Consulte nossos preços•

VOCÊ PODE ANDAR POR AÍ,
-

PESQUISANDO.
OU PODE IR DIRETO NO
ZONTA•

Ninguém faz mais por Você.
Materiais de Construção e Utilidades
com os melhores preços Você encontra no

�NTA
...aII4......__.....IAII................IAlIAI......_.........�............

1 CONSTRUINDO COM VOCÊ
'--.__-_--------

TRANSPORTE
-

\ \

COMI CARINHOViação Canarinho l!..tda.

.'
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CPClassificàdos

@ Q:> Veltdo ,de.M6qulno de CDsturo novos e
W usados CDm osslstênclo técnico

COMPRA·VENDA�TROCA
. espeilollzodo. .

.

." .,. , �.'..•..:.:.�;.. �.. ;:;;:h:::e;;;9;:,e
..

g

.. ;.7:;;,
.'

: -i � . �_ !leVt!ndet!or dosmoqulnos ct., Reppsspr.
>.

-,
• - v.�

...
..,. '_ ;,;.. � ":;i '� :; ;:,-;:;

.Rua Angeio au�"'., ,,,80
"

.... · ..a......a do' &1.0 Cê.......
.

Foae/FEUC €0473:1 76-279�
Ja...aguã do S..� .. SC

.

EmmendörferCom.
de Veículos Ltda.
ConcessionáriaChevrolet
Av.Mal. DeodorGda Fonseca, 667 •

89261-700-JaraguádoSul· SC .

Fone(0473)PABX71-3666
FAX (0473)71-3764

TERRENO
Vende-se terreno 4.125m2 na

ponta comprida, 11 km ao cen

tro. Tratar na rua João

Planincheke, 827

MINIMERCADO
Vende-se minimercado - boa

.

localização e ótima freguesia.
Interessados tratar pelo fone
76-0513 - Jguá Esquerdo

Témos à venda Barricas Importadas· Vinho$·
Cachaças eBebidas em Geral,

Rua Oscar Mohr, 46 - Fone: 71-2642

Cep-89261-670 - 'Jaraguá do Sul - SC

• COMPRA • VENDE
•. TROCA • FINANCIA

VENDE-SE LOJA
Vende-se loja na rua: João
Planincheke, 988. Valor US$
30.oo0.Interessadostratarpelo
fone:71-8043

Monza SLE trio (G) - cinza 91
Verona GLX 1.8, completo (G) - douradomet... .......•......... , .. 91
KadenSL(G) - branco - ::., : 90
ESCOl1L(A) -azulmet., , 89
Escort GL (A) - branco : 88
Uno S (A) - azul. .........................................................•...... · 88
KadettOK (G) - vermelho perolizado :94
Del Rey (A) -verdemet... 83 .

GoIBX(G) ..branco : ;
' 84

GoIB)f(A)[�branço .. : : :::.: : ; .. � ,.; ; 83
',., �

-

-

r-
. "

LlGUEPARA:

(0473) 72-3�63RuaÁ� Rubin4 951- Sarra do Rio Cerro Fone.
� JARAOUÁ OOSUt.-Sarrls Catarina (0473) 76-7014

l l

1f'(W[;)@@
@ß [ill1fß OO� 11,��§1 11,1f@§1 o

Divisão de concreto
(Tubos e artefatos de concreto)

Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101
Divisão de plãsticos (tubos de PVC - eletrodutosllinha

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

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

BUZMAQ
Comércio . de peças de
Máquinas ,de Costura Ltda.

�.
�JlJlEHf)óllFER

A nova sensação da
�let. .�

Um dosmaiores
sucessos daEuropa
O único com motor

1.0 dopaís com
injeção eletrônica de
combustível que é um

dispositivo inteligente.Consórcio coisa. Faça o seu agora.'

'!�4;\...\
_

..._�
-

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

MÁQUINAS DÉ ESCREVER NOVAS E USA

DAS, CALCULADORAS, FAX, RELÓGIO DE

PONTO, ESCRIVANINHAS, CADEIRAS, ARMÁ
RIOS, COFRES, ARQ.UIVOS, FICHÁRIOS, ES
TANTESDEAÇO, LIXEIROS, BANlfEJAS, VEN
TILADORES, BALCÕES, BANCOS, POLTRO
NAS, BANQUETAS, CARTEIRAS ESCOLARES,

. CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS E ACESSÓRIOS
EM GERAL.

SILVA

PORTO.353

FONB/FAX
(0473) 72-1492
JARAGUÁ DO SUL

PROMOÇÃJI DE
ANIVERSARI�
Calculadora
12 dígitos de mesa

solar tãmanho 15x2().
Porap!!nas 30 URV·s.
Em até 3 parcelas de

10 URV's cada.

'-'CORREIO.DO POVO -lJ'araguá do Sul,-26.d.e ma:..li>d.ê1994
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Sagrado Coração de Jesus
MeuSagradoCoraçãode Jesus, em vós deposito toda aminhaconfiança
e esperança. Vós que sabeis tudo, Pai, Senhor do Universo, sois o rei
dos reis, vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar
a-viver, o leproso curar. Vós que vedes as minhas aflições, as minhas
angústias, bem sabeis Divino Coração, como preciso alcançar esta

. graça (pede-se a graça com fé). A minha conversa convosco me dá
ânimo e alegria para viver, só de vós espero com fé e confiança (pede
se novamentea graça). FazeiSagrado Coração de Jesus, que antes de
terminar esta conversa, dentro de nove dias alcance esta tão grande
graça. E para agradecer publicarei esta graça, para que os homens

aprendam a ter fé e confiança eni vós; ihmÚ118Ís os meus passos,
Sagrado Coração de Jesus, assim como esta vela está nos iluminando
e testemunhando a nossa conversa. Sagrado Coração de Jesus eu tenho
confiança em vós, Sagrado Coração de Jesus, aumentai a minha fé.

.

PRP

, '.1
. :

Classificados do CP,
venda garantida.
Fone: 72 - 3363 .

, LINDO SOBRADO
� "

(Champaghat)
ALTO PADRÃO (nova)

Área Total: 225m2 .

Inf. Fone: 71-7931
(Miro ou Lari)

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

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

CASA
Vende-se casa alvenaria, cl

147m2, valor CR$
12.000.000,00. Fone 71-4998
cl Valdir

TERRENO
Vende-se, terreno 300m2 na

rua Bernardo Dornbusch, de
frenteploasfalto, Contatofone
72-9222 no período da manhã

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestação de Serviços
SEGUROS GARCIA

Ru� Expedicionário Gumercindo da Silva nO 90,
1° andar, sala 2 - FonelFax: 71-1788

Jaraguá do Sul - SC

ö ..;:;ßi:&
INFORMAÇÕES FONE 72-0735

TEM GENTE
QUE GRITA, .

TEM GENTE
QUE PULA ... '

E VOCÊ, O QUE FAZ PELO
SEU TIME? -.

Voei .... podlli fi. lIIIiI pelo noao lime.·
Com 1 ou 1/2 nl6rio mInino -...I voct II
tom.ri um s6cio-conselheiro ,I lind. t.' IS
seguintes Vllltlalßl: CIdein I*ftIIIIIIdI e

lSt,cionlllllllto em!GCII seguro dentro do esddio.

VIIIor
�.:

Contribuiçio
1 .......

·

4_..
E.hIdon_to

mInImo
perm.nent••.

lv'-no
men." ..üdlo.

1/2."_ 1_.
Eotac:Ion_nto

mInImo
........_t.

1 veiculo no

men." .ot6dlo

SEJA S6CIQ.CO.SELHEIRÓ DO JUVE.TUS.

Informe·.. t.mUm como .judll noslo tilile
inmIlßdo um plintl publicita junto la ..-do.

,
. .

DUVIDAS NA CONTA DE LUZ?
UGUE 120.

120. O "·LEIO"E JE ''''OIMAÇÕES JA CELESC. Santa Catarina
ESTADO DE TRAlIALHO

Comércio de Máquinas de Costura

·SUPER· PRO.MOÇÃO
Temos osMelhoresPreços eaMaior

�
....

"i;-
l
ü.i
z
o
�

�
�
W
t-
."
;cf,.

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

VariedadeemMáquinas deCostura

NÃOCOMWREANTESDENOSCONSULTAR

Entregamos suaMáquinaemJoinvi11eouRegião
Ru« Joiuvillc, ]fíS5 - r 7/11 Lalau - FOIIL' (04-:3) i2-352] - 7/-()H3] - Jaraguá do Sul- .\'C

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



,--::Q_AROMA E O SABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM

PANIFICADORA E CONFEITARIA
N

.

PAOBVlNBO
Aberto diariamente das 06:00 às 21 :OOhs,

inclusive domingos e feriados
Av� Mal. Deodoro da Fonseca. 9"15 I Centro
Rua Venâncio da Silva Porto. 225 Vila Lenzi

(Próximo Weg 1)_

Fone: 72-1243

� .

� Disque Oxigênio l
• Acetileno - Carbureto· - Varetas e Manômetros em geral·,
: . (Entrega imediata) . :
: PNEUS IMPORTADOS Semi-novos :,
• Aros 13 -14 e 15 •

: Rua 28 de Agosto, 1549 - fundos

mT, :

: Fones; 73--02?8 .� 73-031 5
.� •.� :

•
Guaramlnm - sc - ,ftMé./!�Rt»a - Proprietário ....

•

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pedalando Gostctso
R. José Emmendöerfer, 19 • Jaraguá do Sul- Fone 71-4322

P.IR�:.!'!.!!!�73_2
Tudopo,o suo --....moto e bicicleta e"'_"com omelho,p,ero .

lndústria e fob. de Esquadrias
ferro em gero/ - Jane/os - Portos
- Cercos - Grades - Portos R% -

Pontogróflcos - Portôes
e Consertos em Geral.

Rua Luiz Balistieri, nO 289 - Guaramirim - se

Fone 73-0580

.D�rl\RPfJD��PEDRA�tR�ÂS LT�:''V
PEDRAS: SÃ() TO�IÉ . iUU)ÓSL\

PEJ)RA� I)iUI1\ REVESTUIEN'f08 E�I GERAI.
Rua Silveira Júnior, s/n2 (próx Ginásio de Esportes)
Guaramirim - SC I�C)NI�: 7:1-()()27

-,

1',; Proclamas äe Casamento
MargotAdelia Grubba Lehmann,Oficial doRegistroCivil do 10Distrito daComarca de Jaraguá do Sul, Estado ;-
de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, afim de se

habilitarem.para se casar os seguintes:
Edital N° 19.291 de 16/03/1994

ANDERSON LUÍS MARTIM E MARLENE ZAPPELINI
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliartécnico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua João Carlos
Stein, 1.186, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filho de EugenioMartim e Alzina Milda BachmannMartim.
Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Guaramirim, neste Estado, domiciliada e residente na rua

Germano Marquardt, 205, em Vila Lalau, nesta cidade, filha de Nereu José Zappelini e Alzira Ignowski
Zappelini.

Edital N° 19.292 de 17/04/1994
MARIVALDO DöGE E MARGARETE MARTINS

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de JaraguädoSul, domiciliado e residente na rua Itapeeuzinho,bairro
João Pessoa, nesta cidade, filho de Fredemar Döge e Edeltraut Strelow Döge.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Estrada Itapocuzinho,
bairro São João, nesta cidade, filha de Raulino Martins e CeciliaMartins.

Edital N° 19.293 de 17/03/1994
VALDAIR PEREIRA E NAIR GREGaL

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural deNovo Sarandi - Toledo, Paraná, domiciliado e residente na rua José
Theodoro Ribeiro, 975, em ilha dá Figueira, nesta cidade, filha de Adão Pereira e Valeria Pereira.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Ampére, Paraná, domiciliada e residente na rua José
Theodoro Ribeiro, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Antonio João Gregol e Genoefa Gregol.

Edital N° 19.294 de 17/03/1994
HILTON RICARDO VALÉRIO E THATI GABRIELLE SECCO

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de São Pedro do Paraná, Paraná, domiciliado e residente na rua
João Planinscheck, 1.619, nesta cidade, filho de João Valério e Carmelita Cavalcante Valério.
Ela, brasileira, solteira, empresária, natural de Sertão,RioGrande do Sul, domiciliada e residente na ruaCarlos
Blanck, 199, em Vila Lalau, nesta cidade, filha de Clori Antonio Secco e Rosemarie Borgmann Secco.

Edital N° 19.295 de 21/03/1994
VALDEMAR LENNERT E OORITA ROSELY OLSKA

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Estrada Garibaldi,
nesta cidade, filho de Alfredo Lennert e Maria Leithold Lennert.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente emEstradaGaribaldi, nesta
cidade, filha de José Olska e Iolanda Milbratz Olska.

Edital N° 19.296 de 22/03/1994
VILSONRIBEIRO E ANDREIA APARECIDA BATIStA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Guaramirim, neste Estado, domiciliado e residente na rua Julius
Verch, 60, nesta cidade, filho de Artur Ribeiro e Liduvina Ribeiro.

.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de professora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua Julius
Verch, 60, nesta cidade, filha de José Batista e Teresinha Batista.

.

Edital N° 19.297 de 22/03/1994
LAERCIO PAULI E ALESSANDRA KLlMKOWSKI

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural deMarechal CândidoRondon, Paraná, domiciliado e residente na
ma JoséTheodoroRibeiro, 3.380,ein ilha daFigueira, nesta cidade, filho deHonórioPauli, eMaria Isoldi Pauli.
Ela, brasileira, solteira, telefonista, natural de Jaraguá doSul, domiciliada e residente na ruaErnesto Lessmann,
195, em Vila Lalau, nesta cidade, filha de José Leonardo Klimkowski e Lourdes Klimkowski..

Edital N° 19.298 de 22/03/1994
VALMIR JACOBI E KATIfLEN CRISTIßNE OSZIKA

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na ma Bahia,
.

em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filho de Alfonso Jacobi e Maria Vavassori Jacobi
Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua Luiz Gonzaga
Ayroso, 180, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha de David Oszika e Lydia Becker Lohse Oszika,
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presenteEdital que será publicado pela imprensa
e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias,

EDITAL
Patricia Tavares da CunhaMello Gomes, Tabeliã, eOficial de Títulos da Comarca de Jaraguá

-

do Sul, Bstädo de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Cartório para Protestos os Títulos

contra:

Bublitz Mats. de Constr. Ltda ME - Rua Emílio ltardt, s/no - NESTA
Com. e Repres. Odorizzi Ltda - Rua Walter Marquardt, 2820 - NESTA
Darman Com. de Carnes e Frios Ltda - Rua Estanislau Vick, s/no - NESTA
Lavação Gàbriela - Rua Max Wille, 22 - NESTA
Maria Celia Grabner - Rua 328, n0771 - NESTA
Marli da Graça Sbardelatti - Rua João Planinscheck, s/no - NESTA
Osmar Evaristo Heek LJ NSA SRA - Rua Tuiuti, 2120 - NESTA
Sollo Serviços de Estamparla Ltda - Rua Est. Lado Pequeno Rio Cerro II - NESTA
Techtron Ind. de Comp. Eletr. '- Rua 25 de Julho, 1153 - NEStA

.

Ind, de Estopas J. Menel Ltda - NESTA CiDADE
E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimação,

faz por intermédio do presente edital, para que osmesmos compareçam nesteCartório naRua Artbur
Müller. 78, no prazo da Lei. a fim de liquidar o seu débito, OU então dar razão porque não o faz, sob
a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

KElJaraguá do Sul, 22 de março de 1994.
Patrícia Tavares da Cunha Mello Gomes

Tabeliã
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Edifício Isabella alí na Procópio
Gomes deOliveira

o Apenas 4 apartamentos por andar
. /'
O Vista panorimlca

'O Piscina

O Playground

O Churrasqueiras
O Salio de Jogos

O 8a11o de Festas

O Antena Parabólica

O Portões Eletrônicos .

,

I

�
irnobiliária

.,

•

(J
CHAI,.É

IMOBILIARIA
R. Relnoldo Rau, 61
Fone (0473) 71M1500
Jaraguá do Sul - SC

CONSTRUTORA. INCORPORADORA

JARAGuÁ

OnDt t\ORftR f UM PRftZtR!

Casa de alv erraria
Rua Carlos Nicls, 120.
V NO\ a. cl I_lO.OOm'

ter -+ 7'J.(lOm' Loteamento Juventus
Lotes com entra:Ja + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500

RUAREINOlDO RAU, 61 - JARAGuÁ DO SUL, SC

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

Jaraguá do Sul - SC

Terreno
RU;l -+ 7X. latcl al

LOUIClliyO Kancclcr. c/
,1IC,1 de -+ 7"}_ 'i1)111'

Sobrado dc alvenaria
Rua Max Nicolau

Schimdt c/'(i().()Om'
tCI 'i I '.OOm'

v E N D
Terreno

RlI;! JOII1\ illc. cl arca
de I (I ()X(, :-I'iI11'E

I

11110\ "1 Comercial
/\ \ f\til I k"dOJ(l ,(>7. cl
I -+ I li 11()!I1' ler 'i25.()()11l'

Casa de madciru
Ru.i Jo;10 Carlos Stein.
I 2(,:'i cl :'i-+.O()m ter

7')'i (10m'

Terreno
Loteamento Versalhes,
cl ú rca de -+ 'iO.00m '

" CORRE·iO DO'P-OVO - Javagtlá do Sul, 26 de março de 1994Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Leia só quanta riqueza!
"

II

Ligue para 71-8043 e receba em ca$éJ

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

VIEIRAS - Rua 601

(JaraguálScIroeder), ter
reno de 54(knl esquina
com rua 470, edificado
comprédioem alvenaria

(2 pavimentos), cl3 sa-

o las comerciais e 3 aptos.
Preço: 144riúlURV's.

GUARAMIRIM - CENTRO - Rua 28 de

Agosto/No Prédio do Besc. Apartamento c/
156m' (suíte, 2 qtos, 2 salas conjugadas,

cozinha, área de serviço e garagem) - Preço:
Entrada de 300/0, mais financiamento 20 o

meses direto com a construtora.

LAIR RIBEIRO: PREÇO JOSEPH MURPHY PREÇO OUTROS AUTORES PREÇO
O SUCI;SSO NÃO OCORRE POR ACASO URV: 11,00 O PODER öo SUBCONSCIENTE URV: 17,00 A'FONTE DAJUVENTUDE - PETER KELDER URV:O!I,OO

COMUNICAÇÃO GLOBAL URV: 11.00 O MILAGRE DA DINÂMICA DA MENTE URV: 14,00 AMÁGICA 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: 11,00 O PODER MILAGROSO DE ALCANÇAR RIQ.INF. 'URV: 17,00 AMANDO UNS AOS OUTROS - LEO BUSCAGLIA URV: 14,00

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

A .MAGIA DA COMUNICAÇÃO URV: 10,00
LOUISEHAY COMO FAZeR'DlNHEIRO - DR. TAG POWELL URV: 13,00

NAPOLEON HILL V� PODE CURAR SUA VIDA URV: 15,50 COMO NADAR COM OS TuBi\ROEs - HARVEY B. MAC, URV:14,50

A CHAVE MESTRA DAS RIQUEZAS URV: 13,00 O PODER DENTRO DE VOC� URV: 15,50 DR.�NG - O AMERICANO QUE ENS. A QUAL1D,
,

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

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

VOC� PoDE FAZER SEUS MILAGRES URV: 10,00
ROBERT ANTONY LEIS DINÂMICAS DA PROSPERIDADE - CATHERINE URV: 12,00

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

A ESCOLHA CERTA URV: 13,00 ALÉM DO PENSAMENTO POSITIVO URV: 15,50 MEGA TEN�NC. PI N3 MULHERES - ABURDENE URV:28,OO

A MELHOR MANEIRA DE VIVER URV: 12,00 AS.C.JjAVES DA AUTOCONFIANÇA URV: 17,00 O PODER lNFINTO DA SUAMENT. - LAURO TREV. URV: 10,50

OMAIOR MILAGRE DOMUNDO URV: 12,00 O PODER MÁGICO DA PERSUASÃO URV: 15,50 OS 7 HÁBITos DAS PESSOAS MUITO EFICAZeS URV:22,OO

OMAIOR MlLA�E DOMUNDO - 2' PARTE URV: 13,00
OMAIOR PRESENTE 00MUNDO URV: 11;00 STEPHAN SCHIFFMAN OS 7 PASSOS PIO PODER INTERIOR - TAE YUN. URV:12,OO

OMAIOR SEGREDO DOMUNDO URV: 13,00 OS 25 ERROS MAIS COMUNS EM VENDN3 URV:09,OO OTMSMO EM GOTAS - R. O. DANTAS URV:05,50
O MAIOR VENDEDOR DO MUNDO URV: 11,00 OS 25 HÁBITOS EM VENDAS URV:09,OO SEV� NÃO TEM TEMPO PARA FAZER DIREITO

O MAIOR VENDEDOR DO MUNDO - 2' PARTE URV: 13,00 auANOOACHARÁ TEMPOP/FAZER DENOVO?-J. MAY URV: 11,00
OMAIOR SUCESSO.DOMUNDO URV: 13,00 ANTHONY ROBBINS SEM MEDO DE VENCER - ROBERTO SHINYASHIKi URV: 12,50
SUCESSO: AMAIOR MISSÃO URV: 13,00 PODER SEM LIMITES URV:21,OO
SUCESSO SEM LIMITES URV:13,OO DESPERTE O'GIGANTE INTeRIOR URV:33,OO VENC. A PRÓPRIA CRISE - CARLOS WlZARD M. URV: 11,00

UNIVER�DADEDOSUCESSO URV:3O,OO você QUER,Você PODE - JóE BATTEN URV: 17,50
NORMAN VINCENT PEALE OPORTUNIDADE REAL DE NEGócIOS URV:REAL

DALE CARNEGIE o O PODER 00 PENSAMENTO POSITIVO URV:09,OO

COMO FAZER AMIGOS E INFl.UENCIAR PESSOAS URV:23,OO SEU PEDIDO SERÁ ENVIADO PELO CORREIO E A

COMO FALAR EM PÚBUCO E INFL. PES. NEGAT. URV: 13,00 TADJAMES W DESPESA DE REMESSAS�RÁCOBRADO JUNTO AO

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

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

CENTRO - apto. cl
I93,OOm'/Ed. Carva
lho - Suite, 2 qtos.,
BWC, 3 salas, lavabo,
demaisdependencias e
garagem. Preço 65 mil

UR,V's.

TRO - Apto. cl

202,OOm' - Ed. Presi

dente, frente ao Colé

gio Santos Anjos - ao

,lado da Catedral (pos
sibilidadedetrocacom
imóvel em J8(8gIIá).

VILALALAU -

PróximoaMarisol

Apto. cl 3 quartos
(1 suíte) - com

115,00m' (prédio
novo) - Preço )2.5
miIURV's. /

AMIZADE

Apto. cl 3 e 2

quartos - Entra
da e assumir

junto a

AMIZADE - Ter
reno/área com

19.000,OOm' - Pre

ço 35 mil URV's
\

CERRO-Casaem
alvenariasemi-aca

bada; com aprox.
300,00m' (Próxi
mo ao Novic�ado).

CENTROI RUA PROCÓPIO GOMES -

Terreno de esquina, (15 X 70), com
1.0SO,00m' (em frente ao Ed. Isabela) - Preço:
,.

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

Terrenócomárea
de aprox.
600,00m2 próxi
mo a (Indumak:)
- Preço 6.000
URV's.

VILA LALAU -

Terreno com

645,OOm2 - Preço
8.5 mil URV's

NORTE - Lote cl

800,00m',situadoa
40,00metros darua
Roberto Ziemann -

Preç06.000URV's.

- Terreno cl 450.00m',
o

edificado com casa em

alvenariamedindo aprox.
140m', sito rua loão
Franzner nO 666 - Preço
25mil URV's.

esquina, na rua

Procópio Gomes (em
frente ao Ed Isabela),
medindo 1.050,OOm'.
Preço: 80mil URV's -

(Aceita-se carro ou ou
ao imóvel).

SL - Casa em alvena
ria com aprox. 77,00
m', mobiliada,
edificadaemterrenode
312,00m·. Preço20mil
URV's.

VILA LALAU - Terreno
cl 456,75m', edilicado cl
j>rédioem alvenaria(2 pa
vimentos) medindo
140.00m' e uma casa de

madeira,sitoaruaEmosto
Lessrnann nO 130. Preço:
46.000 URV's.

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

SESI), medindo

448,OOm' - Preço
55 mil URV's.

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

.600,O<JmZ (Em frente
ao Açougue Bylaardt e
Ind. Textil Sta.

'Catarina).

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 -

Preço: 50.000 URV's

renoc/aproximada
mente 3.600m2,
próximo aoColégio
HolandoGonçalves
- Preço 16.000
URV's.

alvenaria, ci aprox,
160,COm', 4 quartos,
situada na J1I8 Exp.
Antônio Carlos

Ferreira, 745. Preço
'USS35mil.

no na rua José
Emmendoerfer es

quina ao lado da
Ind. de Quadros 3
Américas - Preço 1 S
nuIURV's.

CENTRO - Apto. no Ed. Dennis, em
transversal a rua José Emmendoerfer,
próximo Ind. Quadros 3 Américas, cl
2 qtos. Preço l3 mil URV's s/entrada

mais finac. CEF.

Residencial maguilu -

ruaProcópioGomesde
- apto. cl 2 quartos 2°
andar - Preço 8.500
URV' S, e assumir fi-

- Casa em alvenaria
semi-acabada (pro
jeto-I60m')emter
reno c/461m2, situ
ado na rua Paraná.

Preço23miIURV's.

Emmendocrler " EJo;:e..

le.tel(iecl4SO,OOti'(15
x30),póxirnoaoAtelier
da Iod di, Quadros 3

Américas). Preços 10,5
miIURV's.
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CP Imobiliário

Fábrica de embalagem descartáveis de alunúnio tipo mannitex com-todo o equipamento: na
rua Bernardo Dombuschaceíta carro e telefone.
OI apartamento cl 253,OOm' na rua Joinville,
Terreno na rua Max Nicolau ScM.üdt cl5oo,OOm'.
Apto cll60,OOm' no Edificio Miner na Mal. Deodoro, todo mobiJiado.

Terreno cl2 salas e 2 casas de alvenaria na rua Bernardo Dornbusch.
Terreno cl área de 441.00m' na rua Pastor Lorenz Hahn nO 51. Guaramirim.
Casa mista cl90,OOm' na rua Manoel da Costa, Bairro João Pessoa.

Casa de alvenaria clloo,OOm' na rua Santa Catarina. 368.
Casa de àlvenaria cl 350,OOm' com terreno, II!' rua João P1aninscheck esquina para 8 rua

Venâncio da Si1va Porto.

Umterienocom760,OOm',coml8lacomercialna BR280km70, comumaentradade 1.000,00
dólareamais9parcelasde l.ooo,oodólareamensais.
Terreno com 4.7oo,OOm' e casa dealveruuja commuitas ftulase palmitos.
Terrenocom áreade350;00m'.No Loteamento Jardim Francisco.
easade alvenariacl3oo,OOm', naruaRichardt Piske, com3er condicionados,hidramassagem.

aquecimentosolar, alarme. •

er Casa de alvenaria, com 82m2,
terrenocom 450m2, na rua Maria
B. Bertoli - Vila Rau.
er Casa de alvenaria com 140m2,
terreno com 420�- na ruaAlfredo
Carlos, May - Vila Centenário.
erCasa dealvenarta (inacabada),
com 106m2, terreno com 319m2,f'
(16,30 x 19,50) na rua 588 - próxi
mo ao Vieirense - Vila Lalau.
(1"' Casa de madeira com 90m2 e
o terreno com 652,50m2 (15 x

43,50). na rua: I?rusque - lateral
da rua 25 de Julho - Vila Nova.

=Apartamento com 220m2, com
2 garagens "pagamento em até
24 meses"- Ed. Carvalho.
er Apartamento com 220mo, com
parte financiada - Ed. Maguillú.

_

er Apartamento com 134m2 - Ed.

Argos.
erTerreno com 450m2 ( 15 x 30).
Na rua: Lourenço Kanzler. Nova
Brasília.
=Terreno com 2.750m2 (27,50 x

100). Com casa antiga. Na rua

Preso Epitácio Pessoa - ao lado da

Jaraguá Turismo - Centro.
er Ohácaraccm 129,830m2, com
casa antiga, etc. Próximo ao Par

que Malwee.
. Chácara com 75.000m2 com

casa, ranchos epastagens. Próxi
mo à Igreja - Santo Stevan -

Garibaldi.
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; CRECI N° 1596M ;
I '

I
I Ba....a Sul I

: I...õveis· :
I Fone: (0473) 72-2734 I
I VENDE I
I Chácaras' I II Terreno c/6O.ooom2, c/ casa de madeira de 60m2 e mais I

um galpão c/80m2, Barra do Rio Cerro, pröx. Botafogo.
I Preço US$ 14.000 I '

I Terreno c/1 0.450m2 c/ casa de madeira de 60m2 e-de um I

II galpão c/90m2, tem água p/lagoas, no Rio Cerro II, próx. IRecreativo Choco Leite. Preço US$ 18.500
I Terrenos I
I Terreno c/29.000m2, na Barra, lateral da BerthaWegge. I

Preço US$ 28.000
'

II Terreno c/368m2, (14 x 28) na Barra, Lot. do Papp. Preço I
I US$8.ooo I
I Terreno c/376m2, (14 x 27) na Barra, rua Frida Piske I

Kruger. Preço US$ 6;000

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

'

I Terreno c/840m2, (21 x 40) ruaWalterMarquardt. Aceita I
I

terreno na praia. Preço US$ 16.000 - 50% entrada": 6
Iprestações mensais II Terreno çf 36.000m2 ( 81 x 444), rua Horácio Rubini, I

I distante 500mts da Malwee. Preço US$150.oo0 - pagos I
em 15 prestações mensãisI Terreno c/840m2 (21 x 40), na 'Barra, próximo ao Campo I

II Botafogo. Preço US$ 4.300 I Casa alvenaria em construção cl 144m' (aceita carro) Rua

I Terreno c/387m2, Rio Molha próximo Gruta. 'preço US$ I -312 _ Angelo Menel

I
1.600

I CasaCOHAB
Terreno c/11.427m2, com casa de madeira e galpão: na Casa mista _ Loteamento Ana Paula II
I Barra, rua. Pastor Schneider, distante 400ms da Malwee. I I APARTAMENTOS

I Preço US$ 45.000 - 50% + 2 vezes I Apto, Edifício Jaraguá cl 70m2 cl 2 qtos., (10 andar), apto 3:

I
Terreno c/40.000m2, Estrada Garibaldi, distante 3km da

I Apto. cl 250m2, 3 quartos, uma suíte - Rua Joinville.
Malwee. Preço US$ 28.200. Aceita carro e vende também Apto. Edifício Carvalho cl 160m2I por mórgo a US$ 2.760 cada um. I I Apto. cl 116m2, 2 quartos, deperíd, empregada, 2 banheiros,
I Terreno c/391 m2 ( 14,50 x 27), LoteamentoÁgua Verde, I sala e garagem, Edifício.Hass 4° andar.

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

I LOTES FINANCIADOS
6 prestações Loteamento Ana Paula IV.
I Terrenoc/750m2 (15x50), na Barra, rua PastorSchneider. I

II Preço US$ 9.000 - Parcelado até 3 vezes. ITerrenoc/720m2 (15 x48), na Barra, rua Pastor Schneider.
I Preço US$ 15.000 - Aceita carro até 50% do valor do I
I terreno. I
I

Terreno c/434m2 (14 x 31) Rua João Planichek. Preço I IUS$ 11.000
I Terrenoc/69.0oom2(105x660), RioCerro II, próprio para I
I pastagem, lagoas, sítio, distante 300 metros do asfalto. •
I Preço US$ 17.000

I ITerreno c/525m2, na Barra Rio Cerro, + material p/1 casa

I demadeirá de 30m2. Preço URV's 1.190 I
I Aluga I
l-Terreno com 4:00am' na rua Bertha Weege - Barra do III

.

Rio Cerro iiIII

I - Loja com 200.00m', na rua João Planicheck n° 1587 III
I - Duas lojas com 65,OOm' cada uma, na Barra - Rua I

Ângelo Rubini
• Tratar na R. Ângelo Rubini. 1223 - Sala 9 - Barra do Rio Cerro I
I Fone (0473) 72-2734 Protocolo n° 0108931(-6 II
•............. _��
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Aptona rua LourençoKanz1erno 637:Vila Len2i, com llIIite 2dormitórios e demais dependên
ciascomg;I1'88Oßl.
Apto narua 252s1no. (São Judas). 02 quartos odemaisdependências, comgaragem.
AptonaruaRobertoSeidel(Corupá).Corn3donnitóriosedemaisdependências,comgaragem.
AptonaruaAlberto Schneidern? 1187. (Barra), com3donni1óriosedemaisdependôncias, com
ßIUIII!Om.
Casadeal",narianoLoteamentoVicenzj eGadoUi, (SantoAntooio), can2dormitóriosedemais
dependências.
CasademadeiranaruaWaltecMerquardt, nO 1549. Fundos.

Salascomerclals
SalanaAv. Mal.Deodoro,14I,cl9Om'.
SalanaAv. Getulio VSJg8BnO 49, com68m'.
2 salasnarua LeópoldoManke, nO46, com 30m'.
I telefonepara alugar

\
Y

TERRENOS I
I·
r
I
I
I
I
l-
I
I
I

Terreno em Piçarres a beira rio cl 4.185m' (Ancoradouro)
Terreno na Rua Amazonas cl 1.720m2, próx. Parafusos
Ewald.
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, cl 2.500m'. Próx.
trevo do Posto Marcolla

Terrenocl535,80m' Loteamento JúlioRodrigues, Lote n009

Terreno cl 42Om' Rua Luiz Kienen.
Lote nO77LoteamentoAnaPauiall - RuaVictorRosemberger,
154

.

Lote nO 014 - Loteamento Julio Rodrigues
Terreno esquina na Rua Reinoldo Rau cl casa de alvenaria

CASAS

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

480m2 cl terreno de 900m2
Casa de alvenaria c/60 m2 - Loteamento Liodoro Rodrigues
Casa de alvenaria cl 235m' cl terreno de 1.200m'. Rua

Waldomiro Sclunidt, n° 222 - (Jaraguá Esquerdo).
"

Casa mista cl 90m2 - Rua 591 - Sem nome, 70, terreno de

450m2 - Jaraguá Esquerdo
Casamista cl 120m' - Rua Walter Marquardt, 2.732, terreno
450m2

Loteamento São Cristóvão II.

CONDOMíNIo AZALÉIAs (empreendimento Classe A)
Loteamento Acapulco na Praia de Piçarras.
Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).

CHÁCARA NA CIDADE

Arborizado, cl área de 14.700m', a 5km do centro, cl boa

água, uma casa em excelente estado e casa de caseiro .

TERRENO coMERCIAL
Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 3.000m'

Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 1.382111'

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, cl 950111'.

Empreendimentos Imobiliarios Marcatto
-- - -

Av Mal. Deodoro 1179

_..,.
...

71-1136
: Comera eVende

I
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"CorcovadoeLagoaRodrigo deFreitas", ôleosobreteía, 38,5x46,5cm,
datado em 1923. JoséMaria dos Reis JÚnior(1903-1985).

Galeria deArte Lascaux
Joinville - Dentro das catego

rias tradicionais de pintura, apai
sagem sempre teve lugarde desta
que, considerada paisagem a re

presentação de um local ao ar

livre noqual a natureza tem papel
exclusivo. Nessa vasta categoria
existe um gênero bem definido

que é amarinha, a representação
de cenas ribeirinhas e temas

correlatos ao mar. Esse gênero
dentro da pintura de paisagem é
bastante dificil de ser executado

pelas dificuldades inerentes ao

tema: a concepção do espaço tisi
co, o sentido das distâncias, a

percepçãodaconcavidadeespaci
al, os valores, cores, luges e som
bras das águas e o próprio ar, já
que o céu passa a ser elemento
determinante na cor das águas e

no estado atmosférico.
Resolver estes problemas pic

tóricos de formaoriginal tem sido
um desafio para os artistas, e te
mos naGaleria de Arte Lascaux a
rara oportunidade de ver três
momentos na história da arte: um

pré-impressionista, Louis

Timmermans, um

impressionista, João Thimótheo
daCostaeumpós-impressionista,
José Maria dos Reis Júnior.

José Maria dos Reis Júnior

(1903-1985) -Foi umartistainde

pendente dos movimentos pictó-

'�s vítimas do

descobrimento

da América"

Arts and Crafts Movement - Movimento nascido na

Inglaterra na segunda metade do século passado e que tinha

como principal meta a melhoria do padrão estético e da

qualidade dos objetos produzidos tndustrtalmente. Alguns de

seusprincipais representantes (dentre eles o pintor, escritor e
designer WilliamMorrts) propunham um retorno àprodução
artesanal, vendo a tndustrialização como responsável pela
baixa qualidade dosprodutos. AArtsandCrafts inspirava-se na
solidez dos objetosmediavets e defendia a aversãopelamáqui
na. O neomedievalismo deMorris associava-se apreocupações
socialistas de superar a alienaçãoprovocadapelo trabalho nas
linhas de montagem.
Dudi Maia Rosa - Expõe desde 1967, foi aluno eprofessor

daEscolaBrasilna década de 70, ao lado de artistas como Luiz
Paulo Baravelli, Carlos Fajardo e Frederico Nasser. A partir
dos anos 80, troca a telapor estruturasfeitas defibra de vidro,
a tintaporpigmento e adota os formatos triangular, quadrado
ou de cruzpara suaspinturas abstratas. Nasceu em São Paulo.
Tem 47 anos. Esteve na 194 Bienal. (Selecionado para 0224

Bienal Internacional de São Paulo).
Luiz Carlos de Andrade e Lima - Nasceu em Curitiba,

PR, em 1933. Foi aluno de Guido Viaro. Cursou também a

Escola de Belas Artes do Paraná e depois professor. Realizou
diversas tndtviduais. Participou dosprincipaissalõesoficiais de
arte do estado do Paraná, tendo recebido muitos prêmios,
destacando os salões de arte religiosa e Salão Paranaense.
Atualmente orienta turmas de alunos em seu atelier. Suas

pinturas trazem forte conotação social e religiosa. (Artistas do
Paraná - Geração 60).
Manifesto - Exposição dos pontos programáticos,

autocaracterização, intenções eprincípios de um determinado

movimento ou grupo artístico. Originário do terreno das orga
nizações e agrupamentos políticos o manifesto ganhou, em

movimentoscomoDadá, Futurismo eSurrealismo, um verdadei
ro status de obra de arte, graças ao seu caráterprovocativo e à
sua extrema inventividade.
MárioRubinski - Fezo curso depinturanaEscoladeBelas

Artes dó Paraná. Vem pintando desde a década de 60 com

tndividuatsnaGaleriaCocaco, Paulo Valente eoutras. Recebeu
medalhaseprêmiosde aquisição em diversosSalãoParanaense.

Participou de exposições coletivas no estado e em diversas
cidades do país. Seus desenhos e pinturas trazem uma

particularíssima visão do artista. Tem obras em acervos oficiais
eparticulares.NasceuemCuritibaem 1933. (ArtistasdoParaná
• Geração 60).
René Bittencourt - Nasceu em Curitiba em 1931. Pintor

edesenhista, desde 1958participadosmovimentosde renovação
artística do Paraná, com diversasmostras coletivas e salões em
todo o Brasil. Suas obras nesta exposição (Artistas doParaná
Geração 60), figurativas e em acrílico sobre tela, registram a

luminosidade do mar e o oficio dospescadores.
Serial Imagery - Imagens em série. A repetição de um

mesmomotivo, figurativo ou abstrato, com variaçõesmínimas,
recebe o nome de Serial Imagery ou simplesmente Série. O

princípio da Sériefoi utilizado napinturapelo artistapopAndy
Warhol a partir de 1962. Na arte-objeto foi praticado pelas
acumulações deArman. A repetição representa oprocedimento
cultllral dos rituais. Ritualizar a representação de um objeto
Significa conferir-lhe um status mágico e de perenidades. As
imagens em série abrem caminho para as experiências
transcedentalizantes dominimalismo.
Violeta Franco - Participa da exposição Artistas do

Paraná _ Geração 60, na Galeria Municipal de Arte Victor Florianópolis - Este é o título da obra do artista

Kursancew, em Joinville. a encerrar-se em 31-3. Nascida em joinvilense Charles Narloch, que foi selecionada para
CUritiba em 1931, estudou gravura com Poty Lazzarotto e ilustrar o cartaz do concurso para criação e execução do
pintura com Guido Viaro. Foi uma dasfundadoras do Clube da Monumentoàs VítimasdoDescobrimento, a serpromo-
Gravura do Paraná, em 1953. Seu trabalho desde então tem vido pela Universidade Federal de Santa Catarina ainda

percorrido cidades do interior do estado através de inúmeras este ano. O cartaz será divulgado em toda a América

exposições coletivas. Recebeu prêmio de aquisição no Salão latina.

NaCional no Rio de Janeiro. Realizou exposições individuats e Somente cinco artistas foram convidados para apre-

"Participou de coletivas em todo o país. sentação de proposta sendo o critério do convite o fato

Fontes: Revista Galeria nOs 17, 22 e 23 e press-release da deles terem trabalhado anteriormente com a temática

GaleriaMunicipal de Arte Victor Kursancew - Joinville. social da América latina.
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ricos, com obras extremamente

avançadas, caracterizada por um
pós-impressionismo aos moldes
deGauguin. Amarinhaaquimos
tra corresponde à sua primeira
exposição no Rio de Janeiro, em
1923, e antecipa a fase Pau Brasil
de Tarsila do Amaral emum ano.

Sua obra da década de 20

corresponde ao que há de mais
moderno na pintura brasileira da

época, tendoparticipadodomovi
mentomodernistaparisiense com
SuzannaValadon,AlbertMarquet
e Dunoyer de Seconzac. A obra

aqui mostrada tem ousadias no

contraponto de cores amarela,
verde e violeta e interpretação
original das restingas de areia que
avançam sobre a Lagoa Rodrigo
de Freitas, além de um valor

iconográfico por registrar o Cor
covado antes da construção do
monumento ao Cristo Redentor
em 1930, sendo por isso registro
histórico da paisagem brasileira.

De acordo com o historiador e

"expert" Walter de Queiroz
Guerreiro, do qual colhemos es
tas informações, as três obras
marcam épocas importantes da
história da pintura e, dentro da
temática marinha, são peças ex

cepcionais que devem ser vistas

pelos amantes da arte.

Natureza,
abelhas

e apicultura
Urussanga - A Federação das

Associações de Apicultores de
SantaCatarinapromove, de 26 a29
demaio, o ICongresso__çatarinense
de Apicultores, quecontará com

participantes também dos países
do Mercosul.

Paralelo àquele evento, ocorre
rá aExposição deArtesPlásticas:
Natureza, Abelhas e Apicultura.

Para maiores informações,
contactarRenato,If(0484)65-1261
ouGiovanna, (0484)65-1 846.

Formandos da
Univille

Acuso recebimento de convite

para a formatura da Faculdade de

Filosofia, Ciências, Letras e Artes
daUniville, arealizar-sehoje, 26de
março, às 19:30 horas, na Liga de

Sociedades, rua Jaguaruna, 100,
Joinville.

Parabéns a todos os formandos,
em especial à turma deHistória, da
qual fui professor de História da
Arte em 1993 e ao professor
Vanderlei Luiz Chaves, que en
dereçou o convite. Obrigado.

Estrela D 'Alva
A Escola de Samba Estrela

D'Alva, na pessoa deManoel Rosa
- o Manequinha - agradece a

Luciane Schramoski,Marili Josiane
Hofemann e Mário Hofemann, do
Colégio Estadual Abdon Batista,
pela entrevista que fizeram duran
te o Carnaval, durante apresenta
ção do Boi-de-Mamão na escola.

E, também, ao senhor Wandér

Weege e dona HiláriaMoretti, que
sempre prestigiam os eventos.

Obra que integrou "América Latina Viva"

Charles Narloch
Narloch apresentou a exposição "América Latina

.

Viva" em 1990e 1991 ,naGaleriadaUFSCenoBancodo
Brasil.

Com a mesma temática, foi em 1992 o único
catarinense a expor no Salão de Artes Plásticas Latino

Americano, de Campo Grande, sendo selecionado pe
los críticos Alberto Quevedo (tun dos maiores estudi
osos da arte latino-americana e curador da Bienal de

Havana)eElvira Vemaschi (curadora doMuseu deArte
Contemporânea da Universidade de São Paulo).
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Cl Ja..,aguá..�POl'aí!
.- O outone chegou, e com
ele um clima mais agradável
paira no ar. Nada contra o ve

rão, mas ele é bom mesmo só
na praia...
e Definitivamente as noites
de quinta já fazem parte do

agito noturno da cidade. Bares
cheios até umas 23:00 horas e

depois Caesar's Club.
e Sextas-feiras estão aconte
cendo várias promoções nas

casas noturnas da região. A
presença de bandas anima e

lota os ambientes.
e Os principais bares do cen
tro da cidade são a Bodega,
Smurfs e Gargamel. Sempre
cheios, cada um se destaca de
modo diferente, o que émuito
bom para a opção do consu-

midor. A diversidade é o se

gredo do sucesso.

CI Em Joinville, é quase

impossível de entrar na

Chàmonix. A boate, demuito
bom gosto, superlota todo fim
de semana com gente muito
bonita. A presença de

jaraguaensesé constante. Pra

quem nunca foi, um toque:
- Não vá de tênis ...
CI Inaugua'ação
Mais umaopção de bom gosto
na cidade. Inaugurou esta se

mana a Montana Modas, na

"�··'-"·-"i"'1:"�
...

..0 • '.... .. ....

Ó jovem cheia de graça, que irradiavas
vida em teu semblante.
Já nãopertences mais a este mando...

Inexplicável é tua ausência
Pois dizima corações aquipartidos
Mas a vida é inexplicáveL ..
E a sobre-vida mais ainda
Brilha no céu mais uma estrela, e
ilumina aqui sua continuidade
Irradia com luz, agora, nossos caminhos
Fica com Deus!

(à Patrícia Laus in memorian)

Sem querer apoiar, sob hipótese algursa, a falta de cultura,
colocamos aqui uma piada muito comum sobre a função de
cada indivíduo.

Vendê e não iscrevê!
Um vendedor recentemente admitido escreveu seuprimeiro rela

tório para o escritório central.
Criou confusão no departamento de vendas porque era óbvio que

o novo funcionário era analfabeto. Eis o que escreveu:

"Querido xefe, vi esse revendedô quinunca comprounada di
nóis e vindi prá ele semmiu crusado de mercadoria. Tô indo pra
Beuzonte"

Antes que o analfabeto fosse dispensado pelo gerente, a seguinte
carta chegou de Belo Horizonte:

"Xeguei aqui e vindi prá eles treis milião."

Receoso tanto de dispensar quanto de não dispensar o analfabeto,
o gerente levou o problema para a presidência.

Na manhã seguinte os membros do departamento de vendas
viram as duas cartas do vendedor analfabeto colocadas no quadro de
avisos ... e a seguinte comunicação do presidente:

"Tamo perdendomuinto tempo tentando iscrevê em veis de
vendê. Vamo vê essas venda. Quero que todos lê as carta do

Silva, que tá na rua fasendo um bão trabaio prá nóis, e voceis
.

devia saí e faser iguau ele. "
Marechal. Parabéns pela tomo do jogo amistoso da se- da ao tetra, Ayrton Senna, é

criatividade e sucesso! leção em Florianópolis. De- sem dúvidaa sensação da cor-
OAgenda pois da vitória de 2 x O sobre a rida e da temporada. Vamos
e Hoj e é dia da Garota Argentina, tem muita gente torcer e ouvir o famoso gingle
Marrakech. Lá pelas querendo ver a. seleção que depois da frase de GaivãO

12,:30hrs, aproximadamente pode conquistar o tetra. Va- Bueno:

20. moças farão parte do mos torcer, que é ano de copa! . - Ayrton Senna do Brasil!
desfile organizado pela O Errata O Juventus

CKAT.Aexpectativaéde casa A equipe dopilotojaraguaense Está com tudo, em 2° lugar no
cheia, onde, estaremos fazen- LuizA. Lourindo é aBW Au- campeonato; o "MolequeTra
do parte do júri. Até lã! tomóveis, que semana passa- vesso" de Jaraguá do Sul: No
eNeste firn de semana, corno da, porum erro de impressão, domingo, vai a Itajaí fazero
firn da quaresma, reabrem to- saiu como BN. Corrigido! jogornais importante darode
das opções noturnas da cida- ClVelocidade \ dacontrao líderMarcílioDias.
de. Boas festas! Começa finalmente, neste fi- Uma caravana de nossa cida-
O Seleção brasileira nal de semana, a temporada de estáagitando apresençano
Muita expectativagirando em . 94 de Fórmula 1. Nacaminha- estádio. Vamos torcer!

�.8������������_._··_<�������������C�O�R�R=E���D�O�P�O-hrnp'�S�Udema�odet9

GarotaMarisol
Aconteceno dia 16deabril, às 21 :00hrsnaSoe. Rec. Vlerense, o tradicionalconcurso.
Nafoto, a simpáticaMarizeteDalri, candidata da matriz.
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Áries - 21/3 a 20/4
Em algunsmomentos teráà sensação
dequeestá dandotudo errado, que os
planos estão indo por água abaixo e

que os relacionamentos não mere

cem mais súa confiança.Omo�ento
é obscuro, porém não absoluto.
Touro - 21/4 a 20/5
Pode parecer-lhe que as pessoas sai
rãomais beneficiadas com seu traba
lho e esforço do que você mesmo.
Cuidado para não começar a se PQu
par só porque a. sua fatia de bolo é
menor.No fim, v�ê �é ,sair! melhor
que todos: .

Gêmeos - 21/5 a 20/6
Omomento dos-grandes investirnen
tos é agora mesmo. Não se poupe
nem tema ir além dos recursos que

dispõe. Na sociedade em que vive
mos, endividar-se é sinal de saúde
econômica. Agora chegou a sua vez.

Câncer - 21/6 a 21n
Muita coisa que gostaria de manter

em segredo está sendoventilada. Isto
irá incrementara nefasta sensação de
insegurança que, por enquanto, pre
cisa ser suportada: quanto mais ten
tar evitá-Ia, mais forte ela fitará.
Leio - 22n a 22/8
Momento bastantecontraditório pode
levá-lo até mesmo a desconfiar das

pessoasque fazem de tudo para cola
borar com seus planos. Por iS59, pro
cure não se deter emjulgamentos até
que o tempo esclareça tudo.
Virgem - 23/8 a 22/9
Procure combinar os desejos pesso
ais com os das pessoas com que se

relaciona. Você pode realizar muita
coisa se abrir mão da mania de

quererandarsozinho. Aceite a desor
ganização-e relacione-se.
libra - 23/9 a 22/10
Combine os seus altos ideais com os

afazeres cotidianos. E, ao invés de
frustrar-se por se ver muito aquém
dos seus sonhos, trabalhe paciente
mente para ficar cada vezmais próxi
mo da realização deles.
Escorpião - 23/10 a 21/11
Uma série de fatores se conjugam
para que você consiga realizar gran
de parte dos seus desejos. Mas, ail,
eis que o problemaé justamente este:
saber bem o que é que você pode ou
não pode desejar.

.

Sagitál'io - 22/11 a 21/12
Está com força suficiente para dar
fim a qualquer situação que lhe per
turbe e que queira definitivamente
terminar, Ao mesmo tempo, essa

mesma força serve para dar impulso
a qualquer coisa que pretenda come
çar.

Capricórnio - 22/12 a 20/1
Procure comunicar-se melhorcom as

pessoas que fazem parte do seu dia
a-dia. Perder a paciência com elas é
o atalho mais curto para incrementar
o seu mau humor. Você precisa de

las, por isso trate-as bem.

Aquário - 21/1 a 19/2
Os .mais recônditos desejos podem
ser realizados, especialmente os ma
teriais. Mas deve soltar o que há de
melhor em você, antes de reclamaras
recompensas. Privar o mundo das
suas qualidades implica problemas.
Peixes - 20/2 a 20/3
Você é mais protetor das pessoas do

que elas de você. Por isso, não espere
que as portas lhe sejam abertas, abra
as você mesmo. O dom da vontade
serve para arrancar da vida o que ela

pode oferecer. Utilize-o.

Encontro

Duas Rodas
l/,)�,/ t/��((.��;� ���Oíf� �:7;:,:.

recebJ���; �'��;[g;:�;: :',

imprensa da cidade
Equipe demarketing Duas Ro

das, liderada por Cézar Kluge e

Ellen Hansen, juntamente com

Antonio Rossi, Supervisor da Li
nha dePanificação, recepcionaram
a imprensa jaraguaense na última

terça-feira â noite na sede recreati
va da empresa. Durante algumas
horas de papo bastante
descontraído, profissionais do rá
dio e jornais trocaram idéias sobre
variados assuntos da atualidade.

Na recreativa da Duas Rodas, momentos de descontração'

Amigosde Udo Wagner'
festejam o deputado

No restaurante do Parque'
Malwee, o deputado estadual Udo

Wagner recepcionou lideranças
dos partidos regionais, amigos e

parentes para comemorar a festa

de seu aniversário. No dia, muita
bebida e comida, sem contar a

música que levantou o astral de

quem esteve presente.

Banda animou aspessoas, que dançaram semparar

Udo Wagner recebeu muitos cumprimentos dos amigos
CORREIO DP .POVO - Jaraguá, do Sul, l� �e:ma�ç0.d� 1994
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UdoLeal

Eles-agora queremn«
,

OJoão Carlos de Souza, queixou-se do roubo de seu Fiat Fiorino,

placasPG-4121, 01'10 90, cor branca. O carro ainda eslava complacas
de Presidente Getúlio e a documentação ainda em nome de Adelino

Sclfroeder, daquela cidade;
O v�ículo do João Carlos achava-se estacionado emplena avenida

MarechalDéodoro �foi roubado à noite, de 23 para 24.
.

- Sérgio Parisi de Mello, do Estreito, Florianóplis, teve o seu

Tempra roubado. O fato aconteceu na rua Domingos'da Nova. O

Tempra eum 93, cor azul-burundi, ilwdelo"portas, complacasAQ-
3200.

- Também o Fiat-Uno, de Hércules Linson Lafin, de Nereu Ramos,
Jaraguá, foi roubado. Encontrava-se estacionado no pátio da Igreja
Evangélica. O mesmo é de cor bege, ano 85, complacas JK-9870 .

. Comenta-se que se trata deuma quadrilha especializada nofurto de

veículos, que está agindo emJaraguá com aparticipação de elementos
também de Jaraguá. E que 'os carros - modelo e marca - são roubados

conforme pedido e orientação dos interceptadores.

•.. E osfuno« contlnuan.....

Do quarto doAntonioRosa Pedroso, quemora napensão da Irene,
rua Epitácio Pessoa, 284, os larápios levaram 11m micro-sistem CCE.

Estavam de olho no referido objeto, pois, não tocaram em mais nada.
- DoBigHouseBar, rua CarlosSchu[tz, 68, osprodutospreferidos

foram as bebidas. Osgaumos entrarampelo telhado e descerampela
aberturl! do forro. Levaram 18 litros de Natu Nobilis, 10 litros de

Wodka Smirnoff, 50tros de Campari e outras bebidas. Pra nãoflcar
apenas nas bebidas, acabaram roubando também Ulm mini-TV,
dessas do Paraguai, de 5 polegadas. Em troca, deixaram '''1'1par de

chinelos velhos.
Aâailson não vi" amoto

,OAdailsonOliveiraAraujo. dirigindosuaParati, 01'1084,placasJK-
9078, encontrava-se em trânsito pela BR-280 no sentido Jaraguál
Guaramirim. Ali defronte aoPortal, oAdailsonpegou o acostamento,

aguardando o trânsito livre para cruzar a pista. Quanâo ele estava

certo de que não vinha nada, atravessou o asfalto e acabou dando de

cara com uma moto que acertou em cheio, sofrendo o seu condutor

algumas escoriações acentuadas. .Adailson fez o que se: deve fazer,
socorrendo omotoqueiro e levando-opara o Hospitôl.

Parece incrível, mas (servindo dealerta), este é um caso que costuma

acontecer. Ao reparar naspistas, procurando uma vagapara cruzar o
asfalto, a pessoa se fixa no volume de um veículo como automóvel ou

caminhão, acabando por não perceber a vinda de um veículo como

moto, bicicleta ou olé mesmo um pedestre. Trata-se de um comporta
mentomental que acabapor bloqueara capacidade da visão.fazendo
a limitar-se a ver apenas aquilo que está fixo no pensamento. Fato
idêntico aconteceu comigo' e mefoi explicadopor um psicólogo.

Vilmarbebeu, agrediu enãopagou
VilmarFranzer é realmente um cara violento e mal intencionado.

Entrou nõ Bar do Genésio, no bairro Amizade e depois de agredir o
mesmoeainda quebrando-lhe os óculos degrau,promoveu um quebra
quebra com acentuados danos materiais e por fim, não pagou nem

mesmo o que bebeu.
O pedreiro Jandir Glaiser, foi quem registrou a ocorrência no

comissário da DPC de Jaraguá.
Oi, Vilmarl Tu não tens vergonha, não!Achas que estásganhando

algumacoisa com toda essa violência?Oquevaisganhar.porcerto, vai
ser uma boa cana, além de um processo.

Nota de Agradecimento
,

A família enlutada do sr.

Arno Siementkowski

agradece a todos osparentes e amigos que enviaram

flores, coroas, telegramas e acompanharam o extinto

até a sua última morada.

Agradecemaindaaosmédicose enfermeirosdoHospital
Santa Cara de Arapongas - PR e aospadres Vilmar e

Felipe e em espe�ial a Selgron nas pessoas de Arildo

_ BortolinieDorvalFranzner e afamiliaUrbanoFranzner.
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Oito, pessoas foram
presas em Schroeder

Pet.,..". lzidOlolCP

Ação dos cortadores depalmitos clandestinos tem sido intensa na região do Vale do Itapocú

Schroeder - A polícia de
Schroederprendeu em flagrante na
última quinta-feira, oito elementos
que estavam retirando palmito na

'localidade da Estação Ecológica,
do Bracinho, naquele município.
Claudiomar da Rocha, 24, João de
Souza, 24, Antônio da Silva, 24,
Claudionei do Rosário, 21, Irineu
Ferreira, 31, Valdecir dos Santos

Rocha, 28, todos de Joinville;
Juarez Sansão 34, ePaulo Roberto
Albano, 27, ambos de Guaramirim.
Este último,. considerado o "cabe

ça" da turma, foi quem contratou o

restante do pessoal para a "presta
ção de .serviço", Segundo o dele-

,

gado José Carlos Rossato,
"Albano pagaria 200 cruzeiros re
ais para cada conserva". A polícia
apreendeu cerca de 15 sacos com

1Ocabeças depalmito cada.Mais 7
facões e urna camionete Toyota,
pertencente a Albano.

"Paulo Roberto Albano trouxe

os elementos de Joinville terça
feira, deixando-os no mato, e na

quarta-feira, próximodas 22:45 hs,
ao fazer Uma � ronda costumeira, a
patrulha abordou a camionete que
estava trocando urn pneu furado,
quando foram apreendidos os pal
mitos", finaliza Rossato.

ULTIMOS',
'lANDS

IA
XXII ENCONTRO DE SUBCONTRATAÇÄO E EXPOSlçAO INDUSTRIAL

/

DE 20 A 23 DE ABRIL/94 • PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS
JARAGUÁ DO SUL· SC

'

DIVERSAS EMPRESAS JÁ MARCARAM
ENCONTRO COM AMpDERNlDADE.

AGORA s6 FALtAVOCÊI

RESERVEJÁSEUESPAçoPELOFON�: (0474) 33-9780

Faça seu'negócio
nos classificados

doCORREIO
DO POVO

872-3363
CORREIO DO-POVO .. .Jaraguâ do Sul, 26 de màrço..de 199.4,�,

SUA PARTICIPAÇ�O É O MELHOR NEGÓCIOI
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Interlagos abre temporada da Fórmula 1
Vai começar a temporada, 94 de
Fórmula 1. O palco da aberturaé o

GP de Interlagos, que tem como

maior vencedor o veterano Alain

Prost, com seis vitórias (82, 84, 85,
87,88 e 90. Os treinos livres come
çam ontem, na parte da manhã, e a

hoje à tarde, acontem os treinos

oficiais que definirão o grid de

largada.

Mudanças no visual

Nesta temporada, muitas equipes
resolveram trocar as cores de seus

carros, juntamente com os unifor
mes dos pilotos. O caso mais radi
cal foi adaequipe italianaMinardi,
que sempre trouxe consigo as co-

, res branca e preta, agora vem de

laranjae azul.A'Iyrrell.ex-azulões
passaram' para a cor branca. A

Footwork, de Cristhian Fittipaldi,
alémdemudaracor,ex-vermelhoe
branco para azul e branco, voltou
.a se chamar Arrows. A Larrouse,
que era uma 'salada' de cores, mu
dou o visual para o verdepredomi
nante. A Ferrari descartou aquela
faixa branca, e ficou totalmente
vermelha. A "máquina" da

Williams, trocou o patrocínio-no
cigarroCamel para aoutraempresa
tabagista, Rothmans. Trocou tam
bém as cores domecacão dos pilo
tos, agora somente 'azul e branco,
sem o amarelo. Com este mudaça

Varzeano

o
Shell

Sena comemor.ando a vitória com. a bandeira, que serdproibida este ano

geral do visual das equipes, resta
observar os capacetes dos pilo
tos, que dificilmente muda. Caso
de AYrton Senna que tem o seu

desde a década de 70.

Novatos
Cinco piltotos da nova safra estréi
amnestedomingo: Jos Verstappen,

Campeonato tem

boa média de gols
-JaraguádoSul- OXIICampe

onato Municipal de Futebol
Varezeano teve sua primeira roda
da no último final de semana com

os seguintes resultados: Vitória 2
xO Arsepum, Cantareira 2 x I Jguá
Esquerdo, Olaria 4 x 2 Vila Lenzi,
Atlético 5 x O Vila Lalau, Santo
Antônio 3 xOFriogasmak,ABC 2 x
ORecanto do Sabor. Forammarca

dos 21 gols com média de 3,5 gols

por partida. '

•

No domingo será realizada a

segunda rodada: No campo da
SERMenegotti jogam: VilaLenzi
x Jguá Esquerdo (8:15 h), Olaria x
Arsepum (9:30 h), Vitória x

Cantareira(1O:30h). Em Nereu, no
campo do Paraná estão marcados:
ABCxSantoAntônio (8: 15h),Atlé
tico x Recanto do Sabor (9:30 h) e

,
VilaLalau (10:30 h).

, Campeonatosmunicipais,
Fase municipal

Estão abertas as inscrições para a etapamunicipal do "Moleque Bom
de Bola" que será realizado nos dias 15,16,17 e 22,23 e 24 de abril.
Poderão participar alunos da rede estadual, municipal e particular de
ensino nascidos entre 1980 a 1983.

Bocha e HoMo
Até o dia 29, estão abertas as inscrições do I Campeonato de Bocha
e Bolão. Maiores informações na SecretariaMunicipal de Esportes,
pelo telefone 72 - I30Ó.

O treinamento é intensivopara
a 2a etapa, que será em Sapiranga,
(RS), Os dirigentes pedem a cola

boração da comunidade, pois o
-{ \ patrocínio valeu só para a I a Etapa.

,�ORRE&Od;)OtPOVO - Jar�guá��p. S�I, 26, cti-��:r�o,-��]-\���,_

i,

OlivierBeretta,OlvierPanis,Heinz
Harald Frentzen e Roland

Ratzemberger, sem contar mais

quatro (pedro Lamy, Eddie Irvine,
DavidBrabhamePaulBelmondo),
mas grave somente três que com

certeza irão surpreender a muitos,
Verstappen, Irvine e Frentzen,

Jaraguaenses

começambem
no Bicicross
Jaraguá do Sul- Realizado no

último fmal de semana em Santo
Antônio do Sudoeste no Paraná, a
18 Etapa do Campeonato Nacional
deBicicross. Aequipejaraguaense
Corinthians, contando com o pa
trocínio da Duas Rodas e a Fun

dação Municipal deEsportes, con
quistou três títulos e 17 troféus. A

equipe viajou com 19 pilotos, fi
cando entre· as oito melhores do
Brasil. Giovane Junkes, Robson
TeleseWaldomiro Twardoskicon
quistaram o-l!'-lugar nas categori
as: Boys 14 anos, Boys 15 anos e

Cruizer 44 anos, respectivamente.

GP do Brasil Extensõo: 4.325m
NO de voltas: 71

.

Total de percurso:
307,075km
Largada: 13 h
Venceäor/ss : Ayrton
Senna

MeIIIOrl'olta/93:Michael

Schumacher-l.min20seg.

Sem patrocínio

',RÁPIDO E EFICIENTE
Inglês - Espanhol -Italiano - Alemão - Francês

Solicite já uma aula
demonstrativa gratuita.
:Mais de 200 escotas "9

Brasil e Exterior.
Rua Epitácio Pessoa, 820

Fone·72-3407
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Ne; suspensopor dois jogospelo TJD

Otimismo

Torcida botafé
.

A • , •

e cre em vuona
Jaraguá doSul-A torcida

. Itajaí, ainda restam alguns lu
organizadaRaçaTricolorpre- gares segundo a presidente da.
para uma grande festa para Raça Tricolor, Laurita

amanhãnoestádioHercílioLuz, Srankowiak. São dois ônibus
em Itajaí. Cientes dos grandes especiais, um praticamente
desfalques do "Moleque Tra- lotado até o final da tarde de

vesso", torcedores vão acom- ontem.

panhar o clube em dois ônibus
.

especiais, acreditando emmais
urna boa atuação em campo
adversário e, também, na au

sência de dois titulares do
Marcílio Dias: LuísCarlosOli

veira, que recebeu o terceiro
cartão amarelo e cumpre sus

pensão autornáuca (é o

goleadordoMarcHio comtrês
tentos) e Roberto Alves, que
sofreu lesão durante treino.

. Poucos lugares
Para a viagem amanhã à

A passagem tem um custo

de CR$ 2,500,00, ida e volta,
com a vantagem de que o tor- s...
cedordoJuventus não precisa- ,
ráentrar em filas nas bilheteri-
as do Marcílio: os ingressos
serão vendidos nos próprios
ônibus duranteaviagemaItajaL
As reservas ainda poderão

ser feitas até hoje pelo II 72-
1946, comMarliza. Sócios da
Raça Tricolor pagam CR$
i.300,00.
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Abel viril "mágico"
.para escalar o time

,
.

I

I
Jaragilá do Sul - ° técnico

Abel de Souza nãopoderá contar
com cinco jogadores para o jogo
de amanhã. Leonetti e Carlos.
Alberto receberamo terceiro car
tãoamarelo.No lugarde Leonetti
entra Alexandre; e Alaor irá co
brir a posição de CarlosAlberto.
Alcir e Nei foram suspensos
peloTJDporduaspartidas.Alcir
por ter sido expulso contra o

Criciúma e Nei no jogo em

Joaçaba. Jair substitui Alcir e

Amauri será recuado no lugar de
Nei. Agnello dificialmente terá

condições de jogo,' depois que
sofreu uma séria contusão no

tornozelo. Caso não se seja libe
rado hoje a tarde pelo

departamente médico, 'entra
Charles.

De acordo com Abel, o time
deverá sentir um pouco. o jogo
em Itajaí, "Os jogadores que
irão entrar tem qualidade para
substituir os reservas, mas eles
estão sem ritmo de jogo", disse.
Resta para Abel definir o banco
de reservas, que será formado

por praticamente juniores.

para apoioar, deixando o Índirisolado na frente", argwnentou.
O' Juventus entra em cam�I

com: Leonetti; Lin, Jair, Aniatiri
e Júnior. George.. Charles.
(Agnello), e Alaor; Ricardo,
Silvinho e Índio.

Sábado
Chapecoense x Atlético . .(TV)

Domingo
Concórdia x Tubarão
Inter x Blumenau

MarcílioDiasxJuventus
Joinville x Araranguá
FigueirensexCriciúma
Joaçaba x Caçadorense

Esquema tático

O esquema que o técnico irá
usar é bastante ousado, bus
cando a vitória. "O'Alaorjogará
no meio -de -campo, tendo pos
sibilidade"de contra-ataques rá
pidos. Ricardo e Silvinho voltam

,-

Abel (detalhe) comandou treinos/orles para jogar com /ider

�TEMPORAD" DEOFERTAS�
I :];}H i a.llJ�i

ENTREGAMOS N.AS PRAIAS

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