
Kleinilbing entrega ordem de serviço e começa a campanha

Cotações em 31/03 CR$ 931,05 Cadernetas de

C V No primeiro mês de poupança com nmtmlJu.

Gm 913,345 913,355
implantação da URV, vencimento ontem, Janeiro - CR$ 32.882,00
a inflação medida dia 1 � deverão render

Tur. 851,000 866,000 pelo IGP-M atingiu. 40,3583% de acordo _

Fevereiro- CR$ 42.829,00

IIMPRESSOI
-

Par; 977,000 884,000 45,71%. com asprojeções. Março- ' 64,79 URV's

As outrll eontal-' "Peões'tconem
remunerldal

- aeabamde.
pedir o boné

INVEST:CONTA
REM'UNERADA
lAIS IE.UIEUD) QUE AS OUTUS

NACIONAL

, . .

senosperigos
em acampamento

Cerca de 120 operários de duas
empreiteiras de Blumenau vivem,
há alguns meses, em condições
sub-humanas numa área alugada
ond� não há 'esgoto e nenhuma

higiene na manipulação des
alimentos. Cerca de 30 deles
sofreram fortes diarréias.
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Fampesc levará

A,l;TORIZADO

Entregueo� .�' _.,•
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de serviço p!f#):
!!51!l!t!l:f�Ç-!:;.
'O governador Vilson tem uma extensã�' �e 6,6

Kleinübing,quehojeselicencía quilômetros e vai exigir
oficialmente para disputar a investimentos deUS$ 8.44mil,
eleição de outubro como com conclusão prevista para
candidato ao Senado, entregou

.

um prazo máximo de oito
58feirano SalãoCristoRei, em meses. Nestarodovía, segundo I

Schroeder aordem de serviço levantamentosdoDER,pãSsam
autorizando o início das obras diariamente, em média, 1.944
na rodovia dê acesso ao veículoscuiotráfego.nosúltimos .

município. O trecho, localizado anos, tem sido bastantedifícil.
noperimetro deJaraguádo Sui, Página 3

, .

OS empresanos
I

para Hannover
A Federação' das. Micros e

Pequenas de Santa Catarina está

organizando uma caravana de

empresários catarinenses para a

Feira deHannover, que começa dia
20de abril. A feira,maiordomundo
no gênero vai reunir 6.500

expositores de 55· países.
'
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FONE (0473)76-3200
I

I

Alimentos sem hig_iene provocaram diarréias

FAX (0473) 76.-0304
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Universidade: paga ou gratuita?
Surgia no período medieval, a

universidade, que chegou aoBrasil
com a Independência, não se dis
tanciou muito de"sua origem. A
metrópole, no começo, tinha inte
resse que o estudante destacado da
colônia fizesse seus estudos em

Portugal.
Só os ri

cos,natu
ralmente,
podiam
se enca

minhar

p a r a

Coimbra,

g.'lImdllde
,'111111111
"1,,dIl41111111
.111.,/0

-

A partir de 1827, em São Paulo,
OlindaenoRio de Janeiro.opúbli- �

co continuou o mesmo - filhos de

fazendeiros, dos barões do café, da
. elite intelectual.

Hoje, na universidade pública,
exames vestibulares, altamente se
letivos constituem o funil por que
não passa o ensino público: O alu
nodesta escola, queprecisaria tam
bém do ensino superior gratuito,
por ter frequentado urna escola no
mínimo medíocre não passa pelo
funil, O ensino. público superior
acaba lotado do que vem da escola

11

* Paulo Roberto Bornhausen

melhor, particular, dos cursinhos

preparatórios caros. Perde, assim,
à função e o sentido a universidade
pública. Disse, alguém, outro dia,
que autopiadauniversidadepúbli
ca e gratuita só teria sentido se o

governo pudesse atender a todos.
�,

Não pode. Deve, então, reformulá-
lo e começar criando condições
para que se elimine o

corporativismo de elite que toma
contá da universidade. Aqui mes
mo, protegidos por dispositivo
constitucional, professores se apo
sentam antesdotempo, abremvaga
e prestam elesmesmos novos con
cursos para novos salários, com a

vantagem da' prova baseada em

currículo que ajudaram a estabele
cer.

A autonomia da universidade

pública, prevista na Constituição,
só tem garantido direitos e privilé
gios, não obrigações. Entendemos
que precisa ser revisada para que
as universidades públicas implan-

.

tem os seus próprios sistemas de

remuneração, cobrando serviços,
mensalidades,bolsasdeestudo. Isto
não eliminará a sua possibilidade
de ser gratuita, apenas será

.
indiscriminadamente gratuita..

A medida tem que ser acompa
nhada de um ensino médio forte,
verdadeiramente

.

profissionalizante, que tome des
necessária (somente opcional) a

graduação. Ameta será um pais de
bons profissionais, não um país de
"doutores". A idéia que formula
mos é a de que o estudante do

primeiro e segundo grau públicos,
ao prestar vestibular, conquiste o

ensinosuperiorgratuito,como con
tinuação do seu ensino público. Ao
concluiro curso, a prestação de urn
serviço poderia ser a retribuição ao
Estado pelo investimento.

Já o aluno do primeiro e segun
do gràu pagos, que, vencido o ves-

.

tibular, continue pagando pelo es

tudo - o valor seria correspondente
ao último ano, atualizado, do curso
particular. Mas sem que o dinheiro
da continuação do seu estudo pago
revertesse aos cofres públicos. Um
fundo não governamental, gerido
pela sociedade organizada, faria
com que o dinheiro voltasse aos

estudantes, através da concessão

debolsaseauxíliospara alunos que
estudam em universidade pagas
com dificuldades para pagá-las.

• Preso Força Jovem PFVSC
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Confira a História

Há 7Zanos
- Em 1922, o escrivão Venâncio da· ros, dos anos 1891 a 1896. da
Silva Porto do Registro Civil, publi- "Ungarische Ebtwanderung", que
cava no CORREIO 00 POVO, o se estabeleceu em Jaraguáe fundou a
edital nO 110, vindo de Canoinhas - Sociedade -Escolar Católica

SC, com os proclamas para casar-se Santlssima Trindade, 'no Jai'aguá I
Steran St6lde, nat. da Alemanha, (84), anotadas por Franz Fischer pai
res, em Canoinhas, nasc. em 021081 do nonagenário Francisco Fernando
1871. filho de Donatus Stõlde e Fischer, que foi objeto de artigo no

VictorniDorileÇottwinaSteinhardt mesmo semanário, em 1987, entre
Haise, nat. da_Alemanha, res. em esses fundadores consta o nome de

Canoinhas, nase. 07111/1880, filha Estevio Stöckle; também conheci-
de Mathias Steinhardt e Severina do como Stephan, proprietário do
Dietsdie. Recorrendo às listas dos lote 4, no Rib. dos Húngaros e era
imigrantes húngaros e teuto-húnga- professor dessa escola.

Há.70anos
- Em 1924, já se pensava em termos

de ligas de trabalhadores, os futuros
sindicatos de classe. O vice-presi
dente do Conselho Municipal de

Joinville, sr. Eduardo Schwartz,
também diretor do "Jornal de

Joinville", permanecia poralgunsdias
em Jaraguá, incumbido que estava

pelos lavradores de Joinville para
tratar de interesses da classe, com

"A História de nossa

gente nãopodeficar /
só na saudade".

O Passado só é impor
tante se o seu tempo
foi bem empregado

_ relação aos lavradores jaraguaenses
ligados à produção de açúcar e fari
nha de mandioca. A reunião era

convocada pelos visitantes para ter

lugar no lugar na "goiabenseite" (lado
esquerdo do Rio Itapocu), no Salão
Lorenzen. A nível demunicípio esta
reunião era convocada pelos srs.

Franz Maíer, Jorge Binder, João
Franzener e Domingos Reck.

Há 57 anos
- Em 1937, o prefeito Leopoldo
Gerent, sancionava a Lei n? 46, per
doando a Antonio Salai, res. na Es
trada Jaraguá Alto, da Dívida Ativa
inscrita em seu nome, na importância
de Rs. 79$200, incluídas as respecti
vas muitas, referente ao Imposto de

Indústria eProfissões, corresponden
tes aos anos de 1928 e 1929.
- Também sancionava a Lei n? 47,
perdoando a Leopoldo Roewe, res. à
Estr. Ribeirão Aurora, no valor de

Rs.26$400, "referente ao Imposto si
Conservação. de estradas e pontes,

Há 10anos

visto ser iníquo".
- FaleciaCarolina Bauer, aos77 anos
e o ex-prefeito José Bauer e fam.,
BertoldoZimmermanneVva.Matilde
Pinheiro, agradeciam palavras de
conforto ao P. Alberto Jacobs e con

vidavam para missa de 7°'dia, por
alma de sua mãe, sograe avó.
• O pref. LeopoldoGerent, sanciona
va a Lei n? 49, cancelando a Emílio

Silva, o Imposto sIInd. e Profissões,
-

desde adatã em que começou a exer
cer função pública.

-Em 1984,oCORREIOOOPOVO,
aparecia com editorial de capa, com
o título Bom dia, Jal'3guá do Sul!
Parabéns pela data Magna, anunci
ando que de 26/03/1984 até 10/05/

84, eram dias de festa na "Pérola do
Vale do Itapocu", também

cognominada de "Metrépole do Di

namismo", entre muitos que até en

tio conquistara na raça pela vida

organizada que leva. Transcrevia-se
o decreto n" 565, sancionado pelo
Coronel Aristiliano Ramos, então

Interventor Federal no Estado de
Santa Catarina, corporificando com

esse ato um velho eacalentado sonho
dos que, um dia, deixaram-se ficar
nesta região e cujo labor indormido,
transformou-se na legenda do Bra
são de Armas, aprovado em concur

so patrocinadopelo Rotary local, que
o povo aprovou, aCâmaraMunicipal
de Jaraguá do Sul adotou pela unani
midade de seus pares e o prefeito
Victor Bauer, converteu na Lei n?
203/68 para o seu uso oficial.

. I
Duas RodaS!

��:���� 'I'PARA AUMENTOS

I

IFone (0473) 71-2277
Jaraguá do Sul- SC

EDrTöRTÀL�

Profissionalismo comqualidade
Na palestra queproferiu 110 início da semana 110 voltada para um objetivo comum que agora vemos

Clube de Oratória e Liderança de Jaraguádo Sul. materializado. Nada, porém, é definitivo. Erros são
oempresárioWemerSclruster.jundadordaMarisol. normals em qualquer experiência flova. porém se

foie11fático: quemquisersobrevtvere progredirterá ocorrerem serão corrigidos, permitindo que os

que tirar o traseiro da cadeira e ir à lula com leitores lenham em mãos um produta de boa

proflssionalismo. E esta é a filosofia de trabalho qualidade, de fácilmanuseio e de conteúdo à altura

incutida, apartir de hoje. 110 CORREIO DO POVO. de uma região importante economicamente como a

Estamos chegando à sua casa e às bancas com do Vale do Itapocu.
uma IIova apresentação gráfica, lentando levar a E este . comportamento jornallstico, a partir de
você. leitor, um jornalismo sério com abrangência asora. será uma constante no·CORREIODOPOVO,
às áreas de maior imeresse e na dtnanücidade que abre SilOS portas para a. informação séria.

possível. Este primeiro número de nossa flova verdadeira, apurada em seu âmago, sem esquecer

roupagem exigiu saeriflcios - emuitos - compesados das crianças e dos adolescentes em cujosprojetosjá
investimentos. sejaemequipamentos, sejaem recursos estamos trabalhando. Críticas e sugestões serão

humanos. bem-vindas. Isso nos ajudará a -aperfeiçoar ainda
É o resultado do esforço de uma equipe inteira mais ']OSSO trabalho.

EdltorChefe: Celso Machado MTB-DRT(SC) 153
Repórteres: Peterson Izidoro, Udo leal e

.

YvonneA S. Gonçalves MTB-DRT(SC) 219
Diagramação: Jaime de Borba MTB-DRT(SC) 32
COmposIção: Adriano Trentini e Denilson Leite
Arte final: Arialves Laus

-

Fotolitos: Cesar Junkes
CIrculação: João Carlos de Borba

A comunidade cresce
e se transforma pelo
trabalho. De cada um

e de todos.
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Usurários
Vereadores de Joinvil/e, o maior colégio eleitoral do Estado,
estão pleiteando 36,9% de aumento em seus salários. Se o

prefeito Wittich Freitag resolvesse atendê-los sem nenhum

questionamento, a prefeitura que é de onde saem as despesas do
Legislativo - teria que desembolsar em abril, só para a Câmara

Municipal, CR$ 130 milhões. Freitag, empresário vitorioso e

respeitador do'dinheiro do contrtbuinte. já mandou avisar que
não paga. Seu argumento maior: os escãndalosna áreafederal,
mais recentemente o auto-aumento concedidopelos deputados

federais a elespróprios e condenado pelosvereadores
joinvilenses que, agora.fazem a mesma coisa. Como se vê, o

. queJalta é vergonha na cara.

Mágica?
":

Pra mim, nenhum nem ou

tro.MasPau/oMaluf, "cheio"
das investidas de Lula, fez (1

pergunta certa ao presidenci
áveldoPl'icomoéque alguém
pode viver tão bem sem trabe
lhar?Eeu acrescento: hámais
de 15 anos?

'Quempaga
Parlamentares do PT

constumam dizer que seus lí�
deres vivem de contribuições
delespara opartido.Mas, afi
na/o dinheiro não sai do bolso

,

dos contribuintes? Do mesmo

jeito que saiparapagarparla
mentares de todos os outros

partidos?

Definido
Fatmajá entregou parecer

técnico favorável para a im
plantação do novo aterro sa

nitáriodeJaraguádoSul.Area
fica localizada entre Rio do
Cerro e Rio da Luz. Com vida

útil de 30/40 anos. Coleta do
lixo industrial fica por conta
dos empresários.

Realidade
l!../IISanta Catarina existem

166 mil empresas registradas
oficialmente. Para todas elas.
o 1NSS dispõe de 16 fiscais.
Sem comentário.

, ÉtiC9.,
Secretaria de Educação. e

RotaryClub deJaraguádoSul
lançam na primeira quinzena
de abril a, campanha "Ética:
umprtnciptoquenõotemfim.

"

Nas-escolas de ]O grau e aos

alunos do projeto Educação
de Adultos. Objetivo é incutir

sentimento de cidadania e res-
,

peito entre os cidadãos.

Nãodá!
"Não dá, para admitir um

presidente da República tele
guiadopelos interessesdosmi
litares." Frase do senador

catarinense Dirceu Carneiro

(PSDB).

Nemai
SenadorEspertdtãoAmim,

cane/idato confirmado pela
União ao governo de Santa

Catarina, foi paraSão Paulo
ver a Fórmula J e de lápara
Brasilia. Ignorou reunião das

cúpulas elo PFL e PPR, inclu
indoJorgeBornhausen, no co
meço ela semana.

Tradição
É' sempre assim. A União

fica brigando o ano inteiro

mas se junta pra vencer elei

ção. ii oposição fica unida o

ano inteiro e desintegra na

formação das chapas. Como
ocorre agora.

__ AUTOCENTER
* Pneus importados (Semi-novos)
"! Pneus novos - Câmaras de ar
* Escapamentos * Balanceamento
* Geometria * Serviços de Suspensão
Rua Exp. Antonio Carfos Ferreira, 865 �,

Em frente a Loja Arte Laje

t8IíiIiJIFone (0473) 71-7398
Jaraguá do Suf· SC

'

ASFALTO

Acessoa Schroeder deverá

'" �:,".t 1

" .

estarpronto em Oito meses

EMCAMPANHA

BauerconfirmacandidaturaaoSenado.

SCliroeder-"Nãoesqueçam 6,6 quilômetros, (dentro do

doKleínübingnemdoPaulc".Com perímetro de Jaraguá), e deverão
. esta frase o governador Vilson estarcencluídasnumprazomáximo
Kleinübing encerrou, S8 feira à de oito meses.

tarde, o Segundo o secretário dos

ato de (l/sl.do TransporteseObras,PauloGouvêa
entrega .6'04dll da Costa, a rodovia receberá uma

da ordem camada de asfalto, usinado a

de VSII44m' quente,dequatroadezcentímetros
serviço além de todas as obras de alte e

para a II,! './0/ drenagem que se fizerem
tecorrs- . -, -s. necessárias; Justificouarealização
trução da rõdõvia de '���iso'ati'lf da obra- só agorà, dizendo que ó

município de Schroeder, N; obras Banco Mundial, financiador do
serão realizadas numa extensão de investimento, foi bastante exigente

Sehreeder-Emsuaúltimavisita
à região como secretário estadual
de Educação, o deputado Paulo
Bauer não se intimidou com a

manifestação de alguns
professores descontentes que

seguravam cartazes ostentando
frases contra sua administração,
reclamando contra a falta de

investimentos e baixos salários.
No Colégio Miguel Couto, Bauer
não perdeu tempo: dizendo que os

braços que seguravam os cartazes

"certamente são braços que

trabalham", o secretário convidou
os manifestantes a se postarem ao

seu lado paraouviremmaisdeperto
um relatório sobre os beneficios

conquistados para a região durante
seus três anos à frente da secretaria
mas não teve companhia.
Aplaudido seguidamente,

Bauer liberou cerca de CR$ 700

milhões, dos quais CR$ SOO

milhões, segundo ele, já
assegurados para a construção do

complexopoliesportivo de Jaraguá
do Sul, que inclui umaescola anexa.

Discurso tio secretário calou manifestantes

em relação ao projeto,
Depois de rápido relato sobre-

'

..

recuperação de rodovias durante

seu governo - hoje assume. o vice;
Antonio Carlos Konder Reis, o

governador afirmouque,noprimeiro
ano, não pôde executar projetos
nesta área em função de dívidas do

Estado, amédio e longo prazo, num
montante de US$ 1,2 bilhões, além
de ter recebido um caixanegativo de
US$ISOrrulhões. Kleinübingdeixou-

.

'O SalãoCristoRei:'tendoéomomúsica
..

de fundo o gingle de sua campanha
para governador.

Além disso, entregou editais de
concorrência pública, para obras
em nove escolas de Schroeder,
GuaramirimeMassaranduba.Parte
da verba restante, destina-se àFerj
- escola estadual e repasse do
Estado de acordo com o artigo 170
da Constituição Estadual.

Sobre sua candidatura, Paulo
Bauer foi enfático à reportagem do
CORREIODOPOVO:"nãohciuve
recuo nem anúncio precipitado.
Minha candidatura ao Senado está
mantida".

Chico AIwslCP
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.Matutando
Eggon L Jagnow

Fétido
Quando conheci o 'Rio da LIIZ até-davagosto pescar nele. Hoje,

só opassarperto dele é 1111/ sacrtflclo. I 'irou uma verdadeira cloaca.
Maispoluldo tmposslvel. E ospoluidores, ao queparece andam nas

boas graças de todos, fazem oocô na frente das nossas portas e

ninguém faz nada. Esta semana recebi o telefonema de alguém
desesperado di'zendo que vão estender a poluição rio acima.

Pergunto: com que direito alguémpode destruir uma região inteira,
prejudicando sua população e destruindo a natureza?

, Vergonha
Não há um adjetivo apropriadopara descrevera que oLegislativo

(deputados) e o Judiciário (STF) fizeram, aumentando os seus já
.

milionários salários. Pode até ser legal.Mas, numpais onde hámais
de trinta milhões de pessoas passando fome, dizer que isto é uma

vergonha épouco: é umaafronta a estes seres humanos, é um ultraje
ao direito mais sagrado que têm, o direito à vida. Sim, porque se

unspoucospnvtlegiados não concentrassem em suas mãos a quase
totalidade das riquezas, teria para todos viverem dignamente.

Quando outubro vier
Nas prôxima« eleições, o povo terá o direito de julgar os

pollticos, um a um. Resta saber se o povo vai, de lato, poderjulgar.
Quantos:pol' falta de conhecimento, vão cair na conversamole dos
candidatos? Quando se saberá se 1111/·candidato está sendo-smcero
e qual é o que apenas estará se apresentando.. em.pele de cordetro?
Um dos melhores principias (mas não infalível) é o do "quem fez,
fará".Masquem vai se Ijmbl'ardisso (dizem que opovo temmemória

curta)? É te'lIJ·politico apostando nisso! E, se julgarmos a rigor,
qlj,q.ntos cal�os ficariam vagos?

.

Olho Clínico
Dr. Walter Fa/cone

Conselho Municipal de Saúde (CMS)
Reunido semana passada, está para aprovar o Regtmemo

Interno. Para tanto, criou-se uma Comissão especifica, que anali
sará o esboço proveniente da Prestdênoia. Tivemos a participação·

doEngenheiroAgr6nomo e coordenadordoPAN-BI' (Rede deAção
aosPesticidas), o dr. GenFischer, quemostrou-sepreocupado com
as pulverizações aéreas efetuadas em nossa região e regiões
circunvizinhas. Alertou que mesmo o óleo mineral trazproblemas.
Enfatizando asperigos da utilização de outros defensivos, uma vez

.

que afiscallzação não é suficiente. Nós.já levamos estapreocupa
ç60, que também é umapreocupaç60 nossa, à reunl60 da diretoria

· daAMJS (AssociaçãoMídlca Jaraguá do Sul), lendo sido lavrado
em ala.

Estamos para aprovar o Regimento do CMSi acreditamos que
nossas ações básicas devem ser dirigidas principalmente àpreven-
910, Com Infase ao Saneamento Básico, as FiscallzaçiJes Sanitá-

·

rias (incluindo al, os Agrotóxicos.e os diversos produtos qulmicos
usado« nos alimentos) e a P,-evenção deAcidentes de Trânstto. Com
estas.lrls medidas básicas, aoresaentariamos muuos dividendos a

laúde de nossa cidade.
Será reavaliado os custos do Laboratório Bromatolôgico, que

oDr. Flscher,juntamente conosco.fomeoerà aoCMS, quemais uma
vezmostrou-se sensivel a este empreendimemo de vulto, que multo
beneficiaria a nossa cidade e o nosso estado.

Nlo à inflaçllo
Pesquisando preço de um único remédio observamos algumas

diferenças injustificáveis. Ein três farmáctas observamos: a) CR$
2.892,00 (FC),' b) CR$ 2.025,00 (FB) e c) CR$ 1646,00 (FS) ..
Comparando FS com FC encontramos uma diferença de 75, 7%. É
demais. Pols trata-sé do mesmoproduto. Temos queficar oienlos e

privilegiar o bom comerciante. Aqueles que têm preços menores.
Com isso ajudamos "0 combale à injlaçlJo.

Jaraguá do Sul, 1 de abril de 199

REFLORESTAMENTO
- .

Viveiro vaifornecer mudas,
.

. ./

para recuperar áreas verdes
M assaranduba - Aconsci

ência sobre a necessidade de se

. reflorestar áreas destruídas sem

obediência a critérios técnicos es- '

tabelecidos em projetos de

de�m�tJIDento, começa a se ma

terializar
também 'o,�.,ill.na região
do Va.- "/obll/zoll
le do

Itapocu. "0/.'0Na sex-

ta-feira ;/1.11 ,••/ÖO
ri'Iiima,
25, na localidade de 10 Braço do

Norte, a prefeitura \ de
Massaranduba inaugurou o V�ei
ro Florestal Municipal, instalado
muna propriedade pertenccbte
aos irmãosErcindoe.Adevinoêurdi,

O projeto tem a participação da

Epagri, atravésdoengenheiroagrö- .

nomoRubensMatschalek. "A idéia
foi concebida inicialmentepelo en
genheiro agrônomoOnévie Zabot,
que na época era responsável pelo
projeto de microbacias em

Massaranduba", conta

Marschelee. Passados dois. anos,
com apoio da prefeitura através
do Departamento de Agricultura,
o viveiro é uma realidade.

.

O projeto reflete um exemPJo
bem sucedido de parceria entre o

poder público e a inioiativa priva
da, através· de um tenno de com

promisso assinado pela prefeiturá
e os innlos Surdi, hoje os reais

Prefeito Odenlr e OI irm60s Surdi
. proprietários do viveiro. Assim, as
mudas serão por eles
comercializadas a preços inferio
res aos do mercado e qualquer
pessoa poderá adquiri-Ias na quan
tidade desejada. Houve também
urna participaçêo da secretaria de

Agricultura e Abastecimento do

Estado, que forneceu o sombrite -

telas que moderam a ação do sol. e
sacos plásticos que serão utiliza
dos no acondicionamento de mu

das, além da assistência técnica

prestada pela Epagri.
.

Produçlo
A expectativa é de que quando

o viveiro alcançar produção plena,
terácapacidadedeproduzir300mil
mudas ao ano, entre espécies exó
ticas e nativas. Segundo Rubens
Marschalek, as práticas de refio-

restamento, preconizadas e incen
tivadas pelo projeto microbacias
terão significativo impulso em

Massaranduba, já que os órgãos
envolvidos passam a incentivar a

recuperaçãodasmatas ciliares com
espécies nativas, além de fomentar
a formaçãcde reflorestamentos co
merciais com tais espécies.

"Teremos, futuramente, em

abundância;madeiras nobres hoje
tão raras e proibidas de corte pelo
decret099.S47,de 1 990,queprote
ge a Mata Atlântica contra a

tividade madeireira", lembra
Marschalek. A inauguraçlo do Vi·
veiro Florestel Municipal foi
prestigiada pelo prefeito Odenir
Deretti; o vice Mário Sasse, vere
adores, convidàdos e dezenas de

agrioUltores de I CI Braço do Norte.

RECICLAGEM

Sucata transformada em artesanato
Jaragu' do Sul O dos leques decorativos; pedaços

reaproveitamento de materiais de madeiras em engenhosos brín
descartáveis e sobras de insumos quedos e incrementadas agendas;
industriais, retransfonnados em

-

sementes de frutas em elegantes
objetos utilitários e decorativos, bijuterias e tudo omais que a ima

ganham espaços cada vez maiores ginação permitir.
em Jaraguá do Sul, através de urn Cascos de retHgerante, sobras
trabalho que começou a ser desen- depapel, malhas, cones de malhas,
volvido pela secretaria municipal meias velhas lâmpadas queimadas,
de Educação, há ,ciRCO anos. palitos de sorvetes, ganham vida

O trabalho de reciclagem de quando' trabalhados
. sucata tem transfonnadomateriais artesaaalmeote, A coordenadora do
inusitados, como rolos de papel setor, Joilza Barbosa, promove cur
higiêníco, em simpáticas bonecas, so mensais pára eD$inar.as técnicas
folhas de palmeiras em sofistica- de transfonnaçlo de materiais, dos

-

quais participam creches e escolas
,

municipais, clubes demies, de ido
sos e outras entidades como eseo

las estaduais e entidades filantrópi
cas, de acordocom adispombilidade.

Além disso, é frequente a visita
de profissionais da área da Educa
ção e outras na sala: de reciclagem,
que possui urn catálogo dos traba
lhos realizados e que pode ser con
sultado por qualquer pessoa
interassada no assunto. "Quando
começam a perceber do que são

capazes as pessoas se conven

cem" dizJoilzaBarbosa.
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INACEITÁVEL

J araguádoSul-Cercade 122
homens contratados por duas

empreiteirasde Blumenauvivemem
condições sub-humanas em área

alugada nas ruas Bernardo

Dombusch eMarisol. O Serviço de

Vigilância
Sanitária

da

prefeitura
Dpllr6rl.s11111

t.llt11,illS
SII6·IIIIIIIIIIIOS
tllIlII.rlltllll

esteve

no locale
constatou

as

péssimas
condições de higiene nos barracos
montados pelas empreiteiras
Micheluzi e SulBrasil e que servem
de moradia dos "peões". Segundo
o secretário de Saúde, Irineu
Pasold, há risco iminente de

proliferação de doenças como a

csquistossomose e cólera.
Intoxicados com a alimentação

preparada e servida sem nenhuma

higiene, 27 operáriosprocuraram o

posto médico da prefeitura com

fortes diarréias. A partir daí o

Serviço de Vigilância Sanitária foi
alterado e constatou as péssimas
condições de vida de cerca de 95

trabalhadores das duas

empreiteiras: não há sequer
tratamento para os dejetos
humanos.

Segundo o secretário Pasold, a

preocupação com a proliferação
de doenças é justificada: entre os

'
.

CORREIODOPOVO-S

. Nenhuma higiene no manuseio epreparo dos alimentos

anos de 1991· e 1992, a

esquistossomose chegou a

Jaraguádo Sul trazidaporoperários
contaminados da construção civil.
"Uma doença já erradicada em

Santa Catarina e que nos obrigou,
inclusive, a secar lagoas para a

captura do caramujo vetor da

doença", disse Pasold, lembrando

que só em Guararnirim já foram

catalogados 32 casos até esta

semana. No mês de outubro foi
feito um trabalho de campo em

Jaraguá, mas os caramujos

não estavam

PRESERVAÇÃO

Empreiteirasdeixamhomens Schroederfazcampanha
.

• . .,1 'l' em defesa da natureza
viveremnumagranuepoel ga Schroeder - Com mais de ciaAmbiental.criou-seumacam-

.
. cincoenta por cento de sua área' panha de conscientização popu..

DlVUlgaçAo integrada àMataAtlântica e com lar que objetiva incutirwnamen
umareserva ecológicaondeexis- talidade preservacionista e eco

tem inúmeras nascentes e ria- lógica, tanto na população como
chos, o município de Schroeder nos turistas que visitam a cidade.

tem urn enorme potencial turísti- A campanha começou ontem
co praticamente inexplorado, o .

e deve terminar dia 30 de abril e

que pode ser fei to está baseada em três itens princi
harmonicamente semnenhum tipo pais. O primeiro deles sugere a

de risco à natureza. As caçadas, troca de anuas de fogo, guilhoti
cortes clandestinos de palmito e na, alçapão, funda, etc., por ein
destruição desordenada das ma- co mudas de eucalipto ou pinus,
tas tendem a ser coisa do passa- sem nenhuma complicação de
do. ordem legal, Durante este mês a

Para isso, lideranças políti- Polícia Ambiental fará palestras
cas, comunitárias e da área poli- em todas as escolas do municí
cial estiveram reunidas para a pio, com apresentação de filmes
discussão de soluções que po- versando sobre ecologia, das
nham um fim nos atentados cen- quais tambémpoderãoparticipar
tra o meio ambiente no municí- os pais. e moradores próximos.
pio: Como consequência, sob a Finalmente, emcadaumdos aces
coordenação da prefeitura, C0111 sos aomunicípio serão colocadas
apoio da Câmara de Vereadores, placas alertando que a natureza

delegacia de polícia, Sindicato existe para ser vivida e não

dos TrabalhadoresRurais ePclí- destruída.
encontrados
contaminados.

"Em Guaramirim, eles foram
descobertos dentro das calhas de

irrigaçãodoarroz.oquedá bemuma

dimensão
_

das consequências
maléficas que poderão advir em

termos de saúde pública", aleita

Pasold. A Vigilância Sanitária
interditou a área das empreiteiras,
que trabalham na construção de um

galpão para uma empresa da cidade,
dando prazo para regularização do

.

local até terça-feira passada.

Os operários não tem sequer uma mesa purafazer as refeições

possa desenvolver um trabalho a

nível de prevenção." É preciso
assistir a criança desde o seu
nascimento e até, quem sabe, a
sua formação superior". ,

Solidariedade
"Sabemos que só a assinatura

de um decreto criando o Conse
lho não trará as soluções deseja
das", afirmou o prefeito Alfredo
Guenther. Para ele, antes de re

primir "é preciso que sejamos
solidários com estas pessoas, di
zer a elas que a sociedade os quer
de volta como pessoas honradas

que já foram". Guenthergarantiu
que o governo municipal fará a

sua parte, mas lembrou que "o

trabalho, de fato, quem fará são

os membros do Conselho que
devem, efetivamente, assumir'
este papel. "O Conselho tem re

presentantes de órgãos munici

pais, estaduais, escolas particu
lares, universidade, médicos,
odontólogos, OAB, polícia, far
macêuticos e bioquímicos.

DROGAS

EmpossadoConselhoque
vai atuar naprevenção

Jaraguá do Sul - Em soleni
dade realizada terça-feira à noi

te, no Forum da Comarca, o pre
feito em exercício Alfredo
Guenther einpossou os membros
do Conselho Municipal de En

torpecentes, que terá como tarefa
a prevenção e a repressão ao

consumo de drogas na cidade,
incluindo o alcoolismo que já
atinge preocupante faixa de ado

lescentes e jovens.
"Temos um longo caminho a

percorrer", disse o secretário da

Saúde, Irineu Pasold, lembrando
que o trabalho do Conselho terá
fundamental importância na qua
lidade de vida dos municípios.
"Nossa principal preocupação é

a condição financeira c social
das famílias, muitas delas

desajustadas e desagregadas, o
que facilita o caminho rumo às

drogas", disse o secretário. O

juiz da Infância e da Juventude,
Carlos Alberto da Rocha, disse
teresperanças de que oConselho
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J araguá do Sul - Uma ca-

ravana demicros epequenos em
presários de Jaraguá e outras ci
dades catarinenses, deverá se

guir para Hannover, na Alema
nha, no próximo dia 18 de abril
onde participam, de 20 a 27 da
Hanno\6'
Messe leI,.,e,/le

1.1011
'94, a

maior
feira in
dustrial exposllo,es

e••b,1interna
cionaldo
mundo. Lá se reúnem,' todos os
3110S desde'1947, empresários de
dezenas de países localizados em
todos os continentes.AFeiramos
trá tudo o que há demais moder
nd'em tecnologiadeponta, dando
aos visitantes reais condições de

,

'::y. :'*.
analisarem suas empresas dentro
deum contextomundial e, ainda,
de'saber tudo sobre a evolução
.tecnológica no futuro.

Segundo o presidente da Fe

deração das Associações de
Micro e Pequenas Empresas,
EldonEgon Jung, cerca de 6.500
expositores de 55 países deverão

.

irâ Hannover este ano." São 29

pavilhões distribuídos em uma

área do tamanho do Anhembí",
explica Eldon, onde os empresá
rios terão todo o tipo de assistên
cia e informações, não só sobre a
Feira mas também a respeito da

cidade, transporte, alimentação,
hospedagem, passeios, visita a

empresas locais, etc.
Jung chama a atenção parao

Mercosul: "eiltHannover, os em
presários poderão conhecer a

eompetitividade dentro de um

mercado COUlWll, como o euro-

. peu, e que será de extrema valia :

para os negÓcios que passarão a

ser feitos entre 0& países do
Mercosul", avalia o presidente
da Fampesc para quem a

'Hannover Messe é um curso de

pós-graduação .

com custo bem
mais bai� que qualquer viagem
de férias pelo Brasil.

"

9 Reservas
Em Jaraguádo Sul aHungária

'

Turismoestáfazendo as reservas
para os empresários interessa
dos, credenciada pela Emcatur,
vencedora de licitação pública
para organização da caravana

catarinense. O custo da passa

gem é deUS$ 1,515 mil, incluin-

do taxas, hospedagem por sete

dias em apartamentos duplos em
casas de famílias, com direito ao

café da manhã. Gastos comple
mentares - transporte por metrô,
refeições, passeios, por exemplo
- incidem emcerca deUS$ 500,00
a mais.

Presença
No ano passado, Santa

Catarina esteve em Hannover

tensidade, só teremos a-ganhar",
lembra o presidente da Fampesc,
observando; ainda, que nas

milenares cidades alemãs sepode
encontrar soluções para proble
mas "que lájá foram superados
e que ainda nos afligem no Bra
sil. Por isso, a participação de

prefeitos e secretários, inclusive
os da área estadual, também é

importante", conclui Eldon Jung .

HANNOVER

Fampesc organiza caravana Empresa investepara ter
.

.

-. -,
.'

fi
..

d d
novos espaços no mercado

Para maior elf.a.· o mun
.

,o Blumenau-Dandosequência tinua Albrecht e umamáquina de
ao seu plano dé expansão, COlU estamparrotativa para seis cores.
aumento de produção e qualida- Com isso a Malhasoft completa o
de,'a Malhasoft, empresa especi- ciclo perfeito da terceirização em

alizada em beneficiamento de beneficiamento de malha, com

malha, depois de investir US$ 2 uma assessoria aos clientes que
mi-lhões no período de julho a vai desde a compra do fio do
dezembro de 93, prepara-se para algodão.passandepelosserviços
investir omesmo valorem94, até de tecelagem, tinturaria,
o próximo mês de agosto. Novas mercerização, acabamento,'
máquinas serão incorporadas ao felpagem e estamparia.
parque fabril da empresa, como a Das atuais 400 toneladas/mês,
felpadeira Lamperti ilatiana; duas o investimento permitirá o incre-
ramas Albrecht para tecido em mento da produção de mais 200

aberto, endireitador de trama e toneladas, levando-se sempre em
com uma caravana de mais de compactação em aberto, sendo consideraçãcumpadrãode quali-200 empresários. "Durante os

que uma delas é preparada espe- dade internacional, e igualmente
dias da Feira, os alemães e euro- cialmente para malha 100% de de condições nadisputapelomer-
peus observaram que o nosso algodão, enquanto a outra possi- cado mundial para os clientes da

.

Estado é diferente das demais bilitará acabar tecidos em aberto empresa. Este padrão de qualida-
regiões brasileiras e que vale a de algodão ou fibras mistas com' de tem atraído para a Malhasoft,
pena investir aqui". Segundo fios sintéticos. empresarros de Portugal,
Jung, este é um aspecto impor- Convém salientar que o siste- Espanha, Áustria, Argentina,
tanteaserobservado. "See inter- ma de acabamento de tecidos em Peru, Colômbia e Estados Uni-
câmbio for feite CQm maior in-

Joio Gacho, Eldon Egon Jung (C) e Osvaldo Pereira

MALHASOFT

aberto é uma tendênciamundial e
I que reduz os custos DI� ordem de
.

5%. Os novos equipamentos in
cluem, ainda, uma lavadeira con-

dos, com destaque para Kris

Swamy, dono da Sara Lee Knie
Productos, a maior malharia do.
mundo,

RENTABILIDADE.

Marisolfecha O ano com

umfaturamentopositivo
Jaraguá do Sul- Mesmo en

frentando a conturbada econo- .

mia brasileira, a Marisol S.A.
IndústriadoVestuário atingiu sua
meta no ano passado, conseguin
do aumentar seu faturamento em
54,16% sobre o anoanterior, atin
gindo US$ 98,665 milhões, dos
quais US$ 7,800 milhões oriun
dos das exportações. Em 1992 o

faturamento alcançou US$
.

64

milhões, cabendoUS$ 5,47311ii
lhões às exportações.

Os números positivos resul
tam de uma política interna que

.
teve como premissas básicas a

elevada manutenção de padrões
de qualidade dos seus produtos e
serviços, preços competitivos ob
tidos mediante o aumento do ín
dice de produtividade e redução,
decustosedespesas. Estas ações,
juntas, permitiram um aumento

da rentabilidade em1993, resul
tando, pela legislação societária,

num lucrodeUS$ 5,217milhões.
Issoviabiliza umprograma de

investimentos, já em execução,
daordem deUS$ 18milhões, que
se estenderá até o final do ano,

Metade dos recursos são própri
os e o restante financiado pelo
BNDES. A Marisol está inves
tindonamodernização do parque
fabril, COmO construçãocivil, ins
talações,equipamentos nacionais
e importados e em despesas de

importação.
Apontadano anopassadopela

revista Exame como a quarta
maior empresa do ramo de con:;
fecção, a Marisol aposta firme
em novos investimentos que lhe

dará, em futuro próximo, a aber-
.

tura de novos mercados. A apli- .

cação de US$ 18 milhões este

ano, Contra US$ 5,274 milhões
em 1993, mostra claramente a

. disposiçãö de competir em pé de

igualdade.
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Prefeitura Municipal de �uaramirim
Deus criou o que havia de nielhor e deu ao homem poderes
para aperfeiçoar �ua obra. Lembremo-nos disso nessa Páscoa.

Vidn t� Valdh Vick

DIVERSOS
" NOVE BANQUETAS
Vende-se nove banquetas de
madeira canela cl fórmica 3 x

1,20. Valor a combinar. Con
tato fone 72-1085 cl Rícardo

'

JARDINAGEM
Dois senhores se oferecem pl
trabalhar de jardineiro. Inte
ressados tratar na rua: Afonso
Bartel - Bairro Baependi, fun
dos da casa nO 326 falar cl
Gertrudes

VENDE-SE
Mesa redonda cl 4 cadeiras, 1
carrinho da Barrigoto, 1.
andador, tudo semi-novo pela
metade do preço da loja. Inte
ressados tratar fundos do Ban
co Bradesco em Guaramirim,
cl Maria

BMX IS MARCHAS
Vende-se BMX IS marchas e

barra circular. Valor CR$
50.000,00. Interessados tratar
na rua: Jorge Burg, Oficina
Cristo Foline, falar cl Volnei

SERVIÇOS
Senhora se oferecepl trabalhar
deempregadadoméstica, babá,
lavar roupas pl fora, passar
roupas pl fora. Interessados
tratar na rua: Afonso Bartel -

Bairro Baependi, fundos na

casa nO 326 falar cl Gertrudes

MESA DE SNOOKER
Vende-se mesa de Snooker ou
troca-se por uma barraca. Va
lor a combinar. Interessados
tratar pelo fone: 72-0191 -

Horário CornI.

Chá deMaracujá é ót/í,w para i/uem precisa ile call1llL ••

agora, Son'ete ileMaracujá igual ao do son,etdo•.• só 110

Son'etdo, com a ",als completa varieilaile de son'etes,
doces e salgados da c/ilaile, alé", do ótillW atelldimento e

do ambiellte super acollcl,egallte.

Prefeito

AULAS PARTICULARES
Aulas particulares de inglês
método rápido. Côntato pelo
fone: 72-1784 cl Ruth

PRECISA-SEDETORNEIRO
Precisa-se de um torneiro que
opere em torno CNC. Interes
sadostratarpelofone: 72-0380

MEGA DRIVE - HIITOP
GAME
Vendo Mega Drive e Hiltop
Game. Valor URV's 130,00.
Interessados tratar pelo fone
71-4310, cl Diogo

VENDE...SE LOJA
Vende-se uma loja artigos de
couro e finas bijoterias. "Tratar
na rua: Reinoldo Rau s/no ou

pelofone: 72-2020c/Vanderlei

ALUGOCASA

Alugo uma casa" cl 4 peças
parte central. Tratar na Av.
Mal. Deodoro na Barbearia do
Joio na Galeria

CASA EM BLUMENAU
Vende-se casa em Blumenau

prox, do centro 184m2• Valor
URV's 15.000 + financiamen
to. Estuda-se troca. Interessa
dos tratar fone: 72-3274

LOJA DE BATERIA
Vende-se loja completa de ba
teria. Estuda-se troca.. URV's
2.500. Contatos pelo fone: 72-
3274

TERRENO
. Vende-se terreno situado em

Schroeder I - 1.250m2• Valor
US$ 3.000. Contato pelo fone:
72-37.51 cl Marcelo

TERRENO

Vende-se terreno cl 1.286m2
com casa mista 84m2• Rua
Guilherme Kopmann, 198 -

Vila Lalau. Valor URV's
15.000. Aceita-se carro e pro
posta no negócio. Interessados
tratar pelo fone: 73-0106 cl
Gilberto - Horário CornI.

MERCEARIAIVERDUREIRA
Vende-se mercearia e verdu
reira na rua: Irineu Vilela
Veiga, 103 (ladoDelegacia de
'Guaramirim). Aceita-se carro
ou moto no negócio. Valor
URV's 4.000, aceita-se
"chorinho". Interessados tra
tar pelo fone 73-0106 cl Gil
berto-Horário CornI.

PENSE NISTO:
..

.QUANTO.
VALEAVlDA?

UNIÃO
SAÚDE.
Tudooquea
medicina tem
de bom em

nossa cidade.
Emais: vida
para os
hospitais da
cidàde.

R. Prel. Epltáclo Pe.loa, 383
Fone(0473) 71-7331
Jaragu6 do Sul- sc

Vice...prefeito
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2-2 ClASSlFIeADOS
VÉNDE-SE LOTE

Jaraguá do�ul, 2 d,e abril de 199.,
TELEFONE SEM FIO
Vende-se telefone si fio. Valor

US$150,00. Contatopelofene:
72-3751 cl Marcelo .

Vende-se lote 490m2 - Praia
Grande - São Francisco do Sul
- Jardim Noêmia, frente pl o
mar cl luz escritura registro.
Valor URV's 8.000. Informa

ções pelo fone 72-3299 ou 79-

1507, cl Sérgio

SECRETÁRIAELETRÔNICA
Vende-se secretária eletrôni
Ga. ValorUS$ 200,00. Contato
pelofone: 72-3751. clMarcelo

• COMPRA • VENDE
• TROCA • FINANCIA

Verona l.8GLX,(G)-douradomet... 9�
KadettSL(G)-branco , 90

Santana GLS (A) -verde metálico 88

Escórt GL (A) - branco :
88

UnoCS(A)-vermelha ,
88

Chevette SL (A) - marrommet. 88

GolBX(A)-branco : , : 83

Passat (G) - preto , 81

RuaAngelo Rubin� 951·Ba". do Rio CetTO Fone.
8926lHXJO J4RAG�OOSLL·SanlaCatarlna (0473) 76·7014 '

- ,�>."

Comércio de pecas-de
Máquinas de Costura Ltda.

o 9 o

� Vend.o deM6qulno de Costuro novos e
.

usados com assistência té(nlco
. especializado. '

_

.� Peras, aparelhos, 61eo e ogulhos.
� Insto/ofão de opore./htJs Het�tup.

,

(;t) Revendedor dosm6qulnas de RepaSSClr.
.Rua ..Ân.e�o .R.." � 980
.-a.....ra do .a.o Cê .

Fone/FEVIC"Co473:J 7�279�
Jaraguá do S..� - SC:

VENDE-SE LOTE
Vende-se lote 200m2 - Praia
Grande - São Francisco do Sul
- Jardim Noêmia. frente pl o
mar cl luz escritura registro.
Valor URV's I + 2 'de 1.000
URV's. Informações pelo fone
72 ..3299 ou 79-1507, cl Sérgio

COMPRA-SE CASA

Compro casa, pago até CR$
12.000.000,00. Tratar .pelo
fone: 71-1444, clIvanir

PONTO COMERCIAL
Vende-se Ponto na Av. Getú
lio Vargas ao lado JS Automó
veis 460m2• Valor CR$
2.000.000,00. Contatofone 72-
1085 cl Ricardo

• "

LIMPAC
....................... 129

, ... (N71) 71-11"
CI' 19252·211·� ......

>

LINDO SOBRADO

(Champaghät). Alto padrãe
(nova) área total 225m2• Infor
mações pelo fone: 71-7931, cl
Mini ou Lari

TE�NO
Vende-se terreno cl 4.125m2
na ponta comprida 11 km do
centro. Valor URV's 5.000.
Informações na rua João

Planinchek,827

LOJA CENTRO COMER
CIAL BLUMENAU
Vende-se loja centro comerci-

o

ai deBlumenau - bem localiza
da. Valor de transferênciaUS$
12.000 - perto do Sesi. Contato

pelofone,:121":J.391, "-

Faça s�u negócio
nos classificados

doCORREIO
DO.POVO

872-3363

SC'HII CH"E' Fábricade Cal��s
, IndustriaiS

e Residenciais

l?f)NI� (f)L&7:J)
7!J-O!J25
RuaAthanásio Rosa, 1645 - Guaramirim· Santa Catarina

JEPP/66

'Vende-se Jepp/66 totalmeine
reformado com motor bala.
Interessados tratar pelo fone:
72-3499

"

BRASILW76
Vende-se Brasilia176 • cor

bege, motor 1.5.00, 1 carbura
dor, metor a toda prova, boni
ta. ValorCR$ 1.350,00. Tratar
pelo fene: 71-1574, rua:'

Joínville, 205.0, cl Dênis

. BELINA
Vende-se Selina U91 -

cor verde metálico - im

pecável r123.000 km ori

ginais. Tratar fone 71.
1574, rua JoinvUle, 2.50
cl Denis

. ESTABILIZADORES, NO-
BREAKS, DISQUETES, FITAS,
FORMULÁRIOS, MESAS' DE
VIDEOS E IMPRESSORAS,
REBOBINAMENTO DE FITAS,
E'TIQUETAS, ENVELOPES,
ETC..•, PARA SEU COMPUTA
DOR.

SILVA

'OR,.0,3&3

FONE/FAX
(0473) 72-1492
IABAGUÁ DO SUL

PRO"ÇÃJI DE
ANIVERSARIO.
Calculadora
12 dígitos de m,sa
so/artamanho 15x20.
Porapenas 30 URV's.
Em até 3 parcelas de

10URV's cada.

MÁQUINAS DE ESCREVER NOVAS E USA

DAS, CALCULADORAS, FAX, RELÓGIO DE

PONTO, ESCRIVANINHAS, CADEIRAS, ARMÁ· -

RIOS, COFRES, ARQUIVOS, FICHÁRIOS, ES·
TANTESDEAÇO, LIXEIROS, BANDEJAS, VEN·
nLADORE� SALCÕE� BANCO� POLTRO

NAS, BANQUETAS, CARTEIRASESCOLARES,
CADEIR�S UNIVERSITÁRIAS E'ACESSÓRIOS
EM GERAL.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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: A COMERCIAL :
• •
• •

, :. Eficiência em contabilidade :.'
• •
• •

[AvenidaMarechalDeodoro, 122:
• • •
• •

: Fone - 71-1721 :
•••••••••••••••••••••••••••••••

.

I

" 'di
COMPRA·VENDA·TROCA

..
r�, ,,�, � , � , Produtos de Limpezaltda.
Cera para assoalho. desinfetantes. pinho. eucalipto. alanalac,

querosene. óleo para assoalho. soda cáustica. cloro. álcool •

vela, ácido muríátíco, arnacíante, água sanitária. detergente,
.

sabão llquído.Isabonete liquido. shampoo paraautomóveís,
desinfetantes para chassí.límpa alumínio para baú.

Rua 5 de Julho. 665 - Bairro Vlla Nova

Fone/f'ax: (0473) 75-0571
Jaraguá do Sul - Santa catarina

UGUEPARA:

(0473) 72-3363

TEM GENTE
QUE GRITA,
TEM GENTE
QUE PULA ... ·

E VOCÊ, O QUE FAZ PELO
SEU TIME?

Vod Igora paden fiz._,p. nosso lime.
Com 1 ou 1/2 Al6rio mInimo__ vod II
tomn um s6cio-co1lllhiro • lindl t.' IS
seguint.. VIIItIgInI: CIdIinI ....... I

mänl_to Im 1oaI ..... dIntr. dlllt6dio .

VlIor
DIreIto .:

Contrlbulçio
1 .oWrIo'

4_••
E_to

rnInImo 1 voIcuIo no

monaol penn�... ..""10

1/2 ooWrIo
'

1_ E_to
rnInImo 1 voIcuIo no

rMn'" .......-
•.,...10

SEJA S6CIO·COISELHEIRO DO JUVEITUS.
Informl,sl tlmb6m como Ijudlr nosso time
inmIIndo um pllinll pubicitjrie junto 10 .....

� I.IMIO ESPOITIVO
,

W"·voa••S
INFORMAÇõEs FONE 7Z-Ó73&

�
�JlJlElIlJóllFER

\ . ,�

.,

. A nova: sensâÇão'da
Cheurolet.

Um dosmaiores
sucessos daEuropa
O único com motor

1.0 dopaís com
Úljeção eletrônica de
combuStível que é um

dispositivo inteligente.
. )

Consórcio Corsa. Faça o seu agora.'

-

EmmendörferCom•.

de Veículos Ltda.
ConcessionáriaChevrolet
Av.MaI.DeodorodaFonseca, 667 -

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

FAX(0473)71-3764

. Entregamos suaMáquinaernJoinvilleouRegião

Comércio de Máquinas de Costura
,

,.",

SUPER PROMOÇAO
Temos osMelhoresPreços eaMaior

� _\

VariedadeemMáquinasdeCostura
NÃOCOMPREANTESDENOSCONSULTAR

icu« .ioinviiic, .!(J.55 - í ita Lulau - iom: ((/4 ,-i) 7.:-352] - li-I/tul- .lurugu« (/0 SUl - ..,{ ,

. "

,:
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CLASSIÀÓAOOS.. Jaraguá do Sul, 2 de abril de 199'4

D�rl\RPfJD��PEORA��R�ÂS LTO:''V
PEDRAS: SÃO 'fO�IÉ . ARDóSIA

PEDRAS PARA REVESTUIEN'fOS E�I GERAI.
Rua Silveira Júnior, s/ng (próx. Ginásio de Esportes)
Guaramirim - SC l�f)NI�: 7:1-(M)27

@
Cooperativa Mista

Agríc.ola Juriti Ltda.
Arroz Parboilizado
"PRIMO" e "JURITI"

�.... "): :e:��..
>;(( ���

Rua11 deNovembro,666
Fone(0473)79'..;1130-Tel.x(0474)223-.JURI

MASSARANDUBA-SC P

Auto

'Novo

Veículos
Fone: 71-1574
Rua Joinville, n" 20S0

Usados
Goi cl 25.000 Km 92 bran
co

Escort XRJcl ar 91 branco
Kadett SL cl aerof93 cinza
Escort L 94 dourado
Chevete SLE 89 verde me
tálico
Brasília 76 bege
Fusca 65 branco
Todos veiculos re11i
sados, em ótimo.

estado.
Vendemos carros OK

-

com preços bem
abaixo da tabela.

Consulte nossos

preços.

CORREIO

DO

POVO

Assinaturas

72-3363

::::::::::::.:::::.:::::::::::::::::::::

:::.:.:::::::::(:::-:.:.- .:....

::::)�:::::'::::..::: �r: �;;:;;:;:;:
m� �=

� : \: H :=:(I;�ti (;fi rua 1: fJê'MäióJ")\'i::;";�::: �::
....

iCORUPA .. 11:<············

o AROMA E O SABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM

PANIFICADORA E CONFEITARIA

PÃ08V1NHO
Aberto diariamente das 06:00 as 21 :OOhs.

inclusive domingos e feriados
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 9151 Centro
Rua VenAncio da Silva Porto, 225 Vila Lenzi

(Próximo Weg I)

Fone.: 72-1243

Vale-transporte
AViaçãoCanarinhoLtda., lembra aosusuáriosdovale-transporte

que de acordo com o alt. 6°, parágrafo único, da InstruçãoNormativa
nO-OS/87 do Departamento de Transportes e Terminais - Deter, o
beneficiário do vale-transporte terá assegurado o seu valor de uso

até 30 (trinta) dias contados da data de vigência dos novos preços,
pelo que solicita aos usuários do referido vale; observarem o prazo
de validade dos mesmos .:

ViaçãoCanarinhoLtda.
Décio Boga - GerenteAdministrativo

Joalheriaôimara Ltda..
Jóias - Relógios

Artigos para presentes - Óculos de sol
Tudo <com os mcen16o.ll'ces ]p>Jl'eços

CREDIÁRIO'FACILITADO
Fone(0473) 72-3630

Rua Barão do Rio Branco, 170 - Jaraguá do Sul- SC

1f(W�@(0
@��ß lm�Il�!!�M� 1l1f©�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 - Fóne 72-3025

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

VOCÊ PODE ANDAR POR AÍ,
PESQUISANDO.

-
.

OU PODE IR DIRETO NO
ZONTA.

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

�NTA
1l,:iIU...IUI.4....._....IAI...IIAI....__��......UI4I11U1,j_....IAIIIA1IA1..

, CONSTRUINDO COM VOCÊ
t_________

_ __
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Ja�aguá do Sul,2 de abril de 1994

CEITER FRIO
Assist. e Cons. de Geladeiras,
Freezer, . Máq. Brestemp, Ar
Condicionado, Bebedouros,
La tre-Louçes: e Refrigeraçã.o em Geral.

Rua Emfllo Pie_rei. 86/ Bairro Ba.pendi
Fone: (0473) 72-1918

JClrClgQci do sal/se

Metalúrgica
. Leoni Lida.
Serviços de solda Míg e Eletrodo -

Serviços de manutenção em geral '"'

Montagem de máquinas e aparelhos
industriais _.Manutenção de

equipamentos. de pré-moldados
construção civil e terceirização.

Rua Tufie Mahfud, 210
(ao lado doGinásio deEsportesArthurMüller)
Fana: (0473) 71-D921

Jaraguá do Sul- sc

EDITAL
PatriciaTavares daCunhaMeU".G"Dles.Tabeliã, eOficialdeTítulos daComarca

de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham nesteCartório para Protestos

os Títulos contra:
BubUtz Mats. de Constr. Ltda ME - Rua Emílio ltardt, sin° - NESTA
Belmiro BehUnl - Rua Barão do Rio Branco, sinO - NESTA
Bar e Mercearia Águas Claras - Rua Águas Claras, slnó - NESTA
C O R Comunicações Ltdé - Rua Mal. Deodoro. 429 - NESTA
Genésio Paholsld - Estr. lzabel Alto - CORUPÁ
J V R Com. de Auto Peças Ltda - Aos Cuidados da Agência - NESTA
Lourencl Alves de Brito - Rua Antonio B. Sdunidt, sinO - NESTA
Luiz Carlos Leltholdt - Rua Carlos May, 100 - NESTA
Osmar Evaristo Heek W NSA SUA - aua Tuiuti, 2120 - NESTA
Perclanas Jaraguá - Rua Mal. Deodoro, 1771 - NESTA
PercllllllÚ Jaraguá - Rua Mal. Deodoro, 1771 - NESTA
RudlbertWinter Ltda - Rua Ribeirão Grande do Norte - NESTA

Sérgio Luis Cunlta· Rua Venâncio da Silva Porto s/n? - NESTA
SchalkCom. e Repres. Ltda- Rua Av. Mal. Deodoro, 855 - NESTA

Ylngltex Bener. Texteis Ltda- Rua 603, n? 165 - NESTA

'Flngltex Benef; Texteis Ltda , Rua 603,. nO 165 - NESTA
Vida Nova- Rua João Dobrava, 34 - NESTA
Valmir Jacob Hertet- Rua 603. n° 165 - NESTA

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação, faz por intermédio do presente edital, para que os mesmos compareçam neste

Cartório na RuaArthurMüller, 78, no prazo.da Lei. a fim de liquidaroseu débito, ou então
dar razão-porqcc nilo o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei,
etc.

KE/Jaraguá do Sul.
Patricia Tavares-da Cunha MeUo Gomes

Tabeliã

2-S-

Proclamas de Casamento
Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial doRegistroCivil do 1°Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz
saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei,'afim de se habilitarem para, se casar os seguintes:

Edital N° 19.299 de 22/03/1994
JANI DONISETEOE SOUZA E ANGELITA ARAUJO CORREA

. Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Lages; neste Estado, domiciliado e. residente na ruaMax Eggert, 180, em Ilha daFigueira,
nesta cidade, filho de Jani Godinho de Souza e Angelica da Luz Souza.

_.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Lages, neste Estado, domiciliada e residente na rua MaxEggert, 225, em ßha da Figueira,
nesta cidade, filha de João Francisco Pinho Correa e Rilda das Graças Araujo Correa.

Edital N° 19.300 de 24/03/1994
EDIMAR GUMS E DORISETE FUSSI

Cópia recebida do cartório de Rio doá Cedros, neste Estado
.

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural deste Estado, domiciliado e residente emRio Ada, emRio dos Cedros, neste Estado, filho
de Nelson Gums e Rita Gums.

Ela, brasileira, solteira, industrial, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente emGaribaldi, nesta cidade, filha de Faustino Fussi
e LUrdes Fussi.

.
.

,

Edital N° 19.301 de 25103/1994
MARCELINDO CARLOS GRDNER E GILMARA ENGEL

Ele, brasileiro, solteiro, técnico agropecuário, natural de Piçarras, neste Estado, domiciliado e residente em Rio da Luz I, nesta cidade,
filho de Pedro Gruner e Edite Celestino Gruner. I

Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente emRio da Luz I, nesta cidade, filha de Ralf Engel
e Alzira Krause Engel.

Edital N° 19.302 de 25103/1994
LUCIANO DAMÁZIO DE MIRANDA E NILMA CORRÊA

Ele, brasileiro; solteiro, comerciante, natural de Florianópolis, neste Estado, domiciliado e residente na rua Gumercindo da Silva, 596,
nesta cidade, filho de Admar Damázio de Miranda e Rosa Batista de Miranda.

.

Ela, braSileira, solteira, comerciante, natUfãI de Araquari, nesteEstado, domiciliada e residente na rua Gumercindo da Silva, 596, nesta
. cidade, filha de Ismaél Corrêa e Dirce Batista Corrêa.

Edital N° 19.303 de 25103/1994

R()NI DEFREYN E SAUNUNES

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliaradministrativo, natural dePetrolândia, neste Estado, domiciliado e residente na rua HeinzMahnke, 145,
em Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Theobaldo Defreyn e Hilma Mohr Defreyn.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Jaraguá doSul, domiciliada e residentena ruaHéinzMahnke, 147, emVilaLenzi,
nesta cidade, filha de Ovidio Nunes e Iedi Maria Nunes.

Edital N° 19.304 de 28/03/1994
HÉLIO RENI SANTO� E ELIANE ClßODINI-

Ele, brasileiro, solteiro, frentista, natural de Compá, neste Estado, domiciliado e residente na rua João Tozini, em Compá, néste Estado,
filho deMilton Vitor Santos e Hildegard Santos.

Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Joinville, neste Estado, domiciliada e residente em Estrada Nova, nesta cidade, filha .de
Ivo Chiodini e Lori Chiodini.

Edital N° 19.305 de 28/03/1994
VILMAR CARDOSO DE MORAES E VALDERLÍRlA LARA DOS SANTOS

Ele, brasileiro, solteiro, conferente, natural de Toledo, Paraná, domicilíado e residente na rua A, n" 28, em Três Rios do Norte, nesta
cidade, filho de Sebastião Cardoso de Moraes e Olivia Leuteria dos Santos.

Ela, brasileira', solteità, dôlar,natural deCatanduvas, Paraná, domiciliada eresidente na ruã Ã. n" 28, em Trê�Rios doNorte, nesta cidade,
filha de Iduarte Ribeiro dos Santos e Erminda Lara dos Santos.

Edital N° 19.306 de 28/03/1994
CESAA MOREIRA JARDIM E FEDRA LUCIANA KONELL

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro, natural de Niterói, Rio de Janeiro, domiciliado e residente narua Gumercindo da Silva, 555, apto.
302, nesta cidade, filho de Olavio Moreira Jardim e Joana Marina Puente Jardim.

Ela, brasileira, solteira, advogada, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua Alfredo Max Funke, 41, nesta cidade, filha
de Ivo Konell e Cecilia Konell.

Edital N° 19.307 de 28/03H994
DARCI REZENA E VERA LUIZA VINTER

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão. natural de Capitão Leonidas Marques, Paraná, domiciliado e residente- em Loteamento Heleodoro

Rodrigues, 112, em Vila Rau, nesta cidade. filho de Valdomiro Rezena e Mercinda Maria Barbosa Rezena.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de.Massaranduba, neste Estado, domiciliada e residente em Loteamento HeleodoroRodrigues,
112,em Vila Rau, nesta cidade, filha de Fridolino Vinter e Mana Deretti Vintea

Edital N° 19.308 de 28/03/1994
CARLOS ALBERTO WEHRMElSTER E CRISTIANE SCHROEDER

Ele, brasileiro. solteiro, eletricista, natural de Jaraguá doSul, domiciliado e residente na ruaMaria Umbelina da Silva, 40 I, emVila Lenzi,:
nesta cidade, filho de Arno Welumeister e Irene Ribeiro Welumeister.

.

Ela, brasileira. solteira. secretária, natural de Jaraguâ do Sul, domiciliada e residente na rua Joinville, 2.270, nesta cidade, filha de
Wolfgang Schroeder e Rita Dallagnolo Schroeder.

Edital N° 19.309 de 29/03/1994
HÉLIO VOGEL E IVANISE APARECIDAWOLF

Cópia recebida do Cartório de Guaramirim, neste Estado

Ele, brasileiro, solteiro.Iavrador, natural de Jaraguá do Sul, doniiciliado e residente na rua Senador Schroeder.Guaramirim, neste Estado,
filho de Egon Vogel e Olanda Vogel.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório. natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua Itapocusinho, 364, nesta cidade,
filha de lIário Wolf e Donzila Bagatoli \\lolf.

Edital N° 19.310 de 29/03/1994
LEOl\·IAR DEMATHÉ E DALVAi. LUZIA TlSSI

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de vendas, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua Albino Zanghelini, 426, em Nereu

Ramos, nesta cidade, filho de Julio Demathé e Alzira Steindel Demathé,

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residentena rua Henrique Demathé, em Nereu Ramos, nesta
cidade, filha de Renato Tissi e Liberata Maria Ropclato Tissi.
E para que chegue ao conhecimento de todos. mandei passai' o presente Edital que será publicado pela imprensa e em Cartório, onde será
afixado por l5 (quinze) dias,

r:

Vlaçlo Canarinho. Ltda.

TKANSPORTE
COMCARINHO
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Leia só quanta riqueza!. Ligue para 71-8043 e receba em casa

REF. JOSEPH MURPHY PREÇO
-

URV: 15.00
URV: 12,50
URV: 10,63
URV: 15,00
URV: 11.25

REF. LAIR RIBEIRO:
1 - o SUCESSO NÃO OCORRE POR ACASO

2 - COMUNICAÇÃO GLOBAL
3 - PROSPERIDADE

4 - EMAGREÇA COMENDO

5 - DE PÉS NO CHÃO - CABEÇA NAS ESTRELAS

6 - A MAGIADA COfIDNICAÇÃO

REF. .OUTROS AUTORES
46 - A FONTE DA JUVENTUDE - PETER KELDER

47 - A MÁGICA DO SUCESSO - DAVID SCHWARTZ

48 - ALEGRIA E TRIUNFO - LOURE;NÇO PRADO

49 - AMANDO UNS AOS OUTROS - LEO BUSCAGLIA

50 - COMO APRES. IDÉIAS EM 30 SEG. - MILO O.

PREÇO
URV: 09,69
URV: 10,63
URV: 03.75
URV: 12,50
URV: 10,00

PREÇO
URV: 10,63
URV: 10,63
URV: 10,63
URV: 10,63
URV: 09,75
URV: 09,75

27 - O PODER DO SUBCONSCIIONTE
28 - o MILAGRE DA DINÂMICA DA MENTE
29 - 1001 MANEIRAS DE ENRIQUECER
30 - O PODER MILAGROSO DE ALC. RIO. INE
31 - PARA UMA VIDA MELHOR

LOUISEHAY
32 - VOCt PÖDE CURAR SUA VIDA
33 - O PODER DENTRO DE VOCt
34 - AME-SE E CURE SUA VIDA
35 - EU AMO MEU CORPO - PENS.DIÁRIOS

URV: 16,61
URV: 16,50
URV: 13,50
URV: 07,49

51 - COMO FAZER DINHEIRO'- DR. TAG POWELL

. 52 - COMO NADAR COM OSWBARÕES - HARVEY B. MAC.

53 - DR. DEMING - O AMERICANO QUE ENS. A QUALID.

TOTALAOSJAPONESES-RAFAELAGUAYO
.

54 - EU CHEGO LÁ - ZIG ZIGLAR

URV: 12.50
URV: 13,44NAPOLEON HILL

7 - A CHAVE MESTRA DAS RIQUEZAS

8 - A LEI DO TRIUNFO

9 - PENSE E ENRIQUEÇA
10 - VOCt PODE FAZER SEUS MILAGRES

URV: 11,25

URV:37,50
URV: 17,50
URV:08,75

URV: 19,38

URV:20.00ROBERT ANTONY
36 - 501DÉIAS QUE PODEM MUDAR SUA VIDA URV: 12,50
37 - ALÉM DO PENSAMENTO POSITIVO URV: 15:25
38- ASCHAVESDAAUTOCONFIANÇA URV: 16,75
39 - O I"ODER MÁGICO DA PERSUASÃO URV: 15,25

55 - LEIS DINÂMICAS DA PROSPERIDADE - CATHERINE

56 - MANUAL COMPLETO DO VENDEDOR PROFIS.

57 - MEGA TENDÊNC. PI AS MULHERES - ABURDENE

58 - O PODER INFINTO DA SUA MENT. - LAURO TREV.

59 - OS 7 HÁBITOS DASPESSOAS MUITO EFICAZES

URV: 26,03
URV: 17,50
URV: 24,38
URV:08,13
URV: 23,45

OGMANDINO
11 - A ESCOLHA CERTA

12 - A MELHOR MANEIRA DE VIVER

13 - O MAIOR MILAGRE 00 MUNDO

14 - O MAlOR MILAGRE DO MUNDO - 2' PARTE

15 - O MAIOR PRESENTE DO MUNDO

16· O MAIOR SEGREDO DO MUNDO

17 - O MAIÖR VENDEDOR DO MUNDO

18 - O MAIOR VENDEDOR DO MUNDO - 2' PARTE

19 - O MAIOR SUCESSO DO MUNDO
2Q - SUCEssO: A MAIOR MISSÃO
21 - SUCESSO SEM LIMITES

22 - UNIVERSIDADE DO SUCESSO

URV: 11,25
'URV: 10,63
URV: 10,63
URV: 11,25
URV: 11,25
URV: 11,25
URV: 10,00
URV: 11,25

.. URV:) 1 ,25
URV: 11,25
URV: 11;25
URV: 26,25

STEPHAN SCHIFFMAN
40: OS 25 ERROS MAIS COM. EM VENDAS
41 - OS 25 HÁBITOS EM VENDAS

URV:08,13
URV:08,13

60 - OS 7 PASSOS PIO PODER INTERIOR - TAE YUN.
.

URV: 12,63
URV:06,25

ANTHONY ROBBINS
42 - PODER SEM LIMITES
43 - DESPERTE O GIGANTE INTERIOR

URV:24,03
URV: 28,75

61 - OTIMISMO EM GOTAS - R. O. DANTAS

62 - SE VOCÊ NÃO TEM TEMPO PARA FAZER DIREITO

QUANDO ACHARÁ TEMPO PI FAZER DE NOVO? - J. MAY URV: 10;00
NORMAN VINCENT PEALE

44 - O PODER oo PENSAMENTO POSITIVO URV: 06,38
63 - SEM MEDO DE VENCER - ROBERTO SHINYASHIKI URV: 14,13

64 - VENC. A PRÓPRIA CRISE - CARLOS'WIZARD M.

65 - voes QUER, VOCÊ PODE - JOE BATTEN

OPORTUNIDADE REAL DE NEG.

TADJAMES
45 - CRIANDo SEU'FUTURO COM SUCESSO URV: 11,88

O NEGÓCiO DO FUTURO URV: REAL

URV: 10,.00
URV: 19,05
URV: REAL

"
. DALE CARNEGIE

23 - COMO FAZER AMIGOS E INF. PESSOAS

24 - COMO FALAR EM PÚBLICO E INFL PES. NEG.

25- COMO.EVlrAR PREOCUPo ECOM. A VIVER

26 - COMO DESFRUTAR SUA VIDA E SEU TRAB.

SEU PEDIDO SERÁ ENVIADO PELO CORREIO E A DES

PESA DE REMESSA SERÁ COBRADO JUNTO AO

DEPÓSITO BANCÁRIO SALVO ACIMA DE 3 LIVROS.

URV: 26,25
URV: 11,25

URV:30,OO
URV: 15,00

Artefinal • CORREIO DO POVO 72·3363

VIEIRAS . Rua .601

(JaraguálSchroeder), ter
. rena de 540m' esquina
ocm rua 470, edificado
ocmprédioem alvenaria

(2 pavimentos), cl 3 53·

JOINVILLE/CEN
TRO - Apto. cl

202,OOm' - Ed. Presi

dente, frente ao Colé

gio Santos Anjos· ao
lado da Catedral (pos
sibilidadedetrocacom
imóvel em Jaraguá).

VILALALAU
Próximo aMarisol

Apto. c/ 3 quartos
(1 suite)·- com

lI5,00m' (prédio
novo) - Preço 22.5
miIURV's.

AMIZADE

Apto. cl 3 e 2

quartos - Entra
da. e assumir
financ. junto a

CEF.

CENTRO - Apto.
grande/Ed, Jaraguá
- Suíte, 2 qtos,
BWC, salas, demais
dependências e ga
ragem- Preçoeõmil
URV's

GUARAMIRIM - CENTRO - Rua 28 de

Agosto/NoPrédio do Besc, Apartamento c/
156m' (suite, 2 qtos, 2 salas conjugadas,

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

meses direto com a construtora,

CENTR{) - apto. cl
193,OOm'lEd. Carva
lho· Suite, 2 qtos.,
BWC, 3 salas, lavabo,
dernaisdependencias e
garagem Preço 65mil
URY's.

Terrenocom área
de aprox.
600,00m2 próxi
mo a (Indumak)
- Preço 6.00.0
URV's.

CENTRO/ RUA PROCÓPIO GOMES -

Terreno de esquina, (15 X 7Q), com
(050,00m' (em frente ao Ed. Isabela) - Preço:

.

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

VILA LALAU -

'Terreno com

645,00m' - Preço
8.5 mil URV's

NORTE - Lote c/

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

Preç06.000URV's.

• Terreno cl 450,00m',
edificado com casa em

alvenariamedindo aprox. .

140m2) sito rua João
Franzner nO 666· Preço
25milURVs.

AMIZADE - Ter
reno/área com

19.000,00m2 - Pre

ço 35 mil URV's

esquina, na rua

'Procópio Gomes (em
frente ao Ed. Isabela),
medindo l.050,OOm'

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

Sr;SI), medindo

448,00m2 - Preço
55 mil URV's.

renoe/aproximada
mente 3.600ill',
próximo aoColégio
HolandoGonçalves
- Preço 16.000

. URV's.

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

Residencial maguilu -

ruaProcópioGomesde
- apto. c/ 2 quartos 2°
andar - Preço 8. 5QÔ

.

URY' S, e assumir fi-

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

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

VIlA LALAU - Terreno
cl 456,75m', edificado cl
prédio em .lvenaria(2 pa
vimentos) � medindo
140.00m2 e uma casa de

madeira, sitoa ruaEmesto
Lessmann n' 130. Preço:
46.000 URv«

CEN1R{) - Rua José .

Etnmendoerfer - Exce

lentelotec/450,()()jn2(l5
x.3D), próximo aoAtelier
da Ind de Quadros 3

Américas). Preços 10,5
rnilURV's.

CENTRO - Apto. no Ed. Dennis, em.
transversal a rua José Emmendoerfer,
próximo Ind. Quadros 3 Américas, cl
2.qtos. Preço 13 mil URV's s/entrada

mais finac, CEF.

alvenaria, c/ aprox.
'160,00m',4quartos,
situada na rua Exp.
Antônio Carlos

Ferreira, 745. Preço
USS35 mil.

- Casa em.alvenaria
semi-acabada (pro
jeto- f60 m2) em ter

reno ei461m:'.situ
ado na ma Paraná.

Preç023milURV's.

ne na rua José
Emmendoerfer es

quina ao lado da
Ind. de Quadros 3
Américas - Preço 15
mil URV's.
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�o WG�R Q�t voei Dt)[J�.

o Apenas 4 apartamentos por andar

O Vista panorâmica

O,Plsclna
O Playground

O Churrasqueiras

O Salão de Jogos

0- Salão de Festas

O Antena Parabóllcà

O Portões Eletrônicos

Ed'ificio Isabella ali na Procópio
-

Gomes deOliveira

�
lrnobrliar ra

CHALÉ
IMOBILIÁRIA
R. Relnoldo Rau� 61
Fone (0473) 71-1500
Jaragué do Sul - sc

CONSTRUTORA. INCOIlPOIlADOIIA

JARAGuÁ
R. Cei Bernardo Grubba, 246

Fones (0473) 72-0014 e 71-0347
Jaragué do Sul - SCOnDt t\ORftR f UM PRflZfR!

Casa dr ah cnaria
Ru,1 \\':J!tel

Marquardt I 4�() ()(I
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Terreno
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t, I j -') I IIII II Loteamento Juventus
Lotes com entrada + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500

RUA REINOUX> RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC

Terreno
R ua Bl'" 1.11 do

K:I��llel PI()\ ( \\1

C ,11<.\1 dc I �XI, 1)(1111
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Larlmóveis
. .

Av. Mal. Deodoro,141

Fibrica de embalaaem descartáveis dealumlnio tipomannitex com todo o equipamen
to: na Na Bomardo Dornbusch, aceita CIITO e telefono.
OI aputlmento cl 253,OOm' na Na Joinville.
Terreno na NaMax Nicolau Schmidt cl soo,OOm'.
Apto cl 160,OOm' no EdiflcioMiner na Mal. Deodoro, todo mobiliado.
Terreno cl2 saIu e 2 casas de alvenaria na Na Bemardo Dornbusch,
Terreno clma de 441.00m' na Na Putot Lorenz Hahn nO 51. Guaramirim.

_� Casa mista cl90,OOm' na Na Manoel da Costa, bairro Joio Peasoa.
Casa de alvenaria cll oo,OOm' na Na Santa Catarina, 368.
Casade alvenaria cl3S0,OOm' com terreno, na rua JoioPlaninscheck esquina para a rua
Venlncio da Silva Porto.
Um terreno com 760,OOm', com aala comercial na BR 280 km 70, com uma entrada de
1.000,00 d61ares mais 9 parcelu de 1.000.00 d61ares mensais.
Terreno com 4.700,OOm' e cua de alvenaria commuitu frutas e palmitos.
Terreno com irea de 3S0,OOm'. No Loteamento Jardim Francisco.

..

'" Casa de aívenaría, com 148m2, ter
reno com 748,60m2, (21 metros de

frente), na rua: Marechal Deodoro (pró
ximo das�arroçarias HC) - Centro.
'" Casade alvenaria com 82m2, terre
no com 450m2, na rua: Maria B, Bert91i
- Vila Rau, "

'" Casade alvenaria 420m2, (sem aca

bamento), e terreno, na rua: 338 -

Gustavo Bruch - lateral da rua Joio
Doubrawa - Tifa da Pólvora,
'"

.

Casa mista com 120m2, terreno
com 462m2, (14 x 33), na rua Campo
Alegre - próximo ao Bardo Mano -Ilha
da Figueira.
"'Apartamento com 154m2, no 9° an
dar, na rua: Presidente Epltácio Pes
soa - Ed, Jaraguá,
'" Apartamento com 85m2, com 2
dormitórios - Ed, Eldorado.
'" Terreno com 450m2, na rua: Prefei�
to José Bauer - Vila Rau.
"'Terreno com 750,75m2, (20,25 x

38,40), na rua: Vergfllo p, Rublni -

Barra do Rio Cerro,
"'Terreno com 450m2, na rua: Alberto
Bortolinl - Sio Luiz.

. '" Terreno com 495m2, no Loteamento
José Pavanello, lote n° 03 - Ilha da

Figueira,
"'Terreno com 726m2, na rua: José
Pavanello (esquina), no Loteamento

Utpadel- Ilha da Figueira,
"'Terreno com 420m2, (14 x 30), na

rua: 396 no Loteamento Romana - Vila
·Nova,
"'Chácara com 75.000m2, com casa,
ranchos'e pastagens, próximo à Igreja
Santo Stevan - Garlbaldl,

Casa de alvenaria cl300,OOm', na Na Richardt Piske, com 3 ar cóndicionadoa, hidre
massapm, aquecimento solar, alanne.

Loclçlo
Apto na Na Lourenço Kanzler nO 637. Vila Lenzi, com 1 suite 2 donnit6rios e demaia

dependinciu com praaem.

Apto na Na 252 sinO. (Slo Judas). 02 quartos e demais dependência, com praaem.
Apto na ruaRoberto Seidel (Corupi). Com 3 dormitórios e demaia clependinciu, com
praaem. .

Apto na ruaAlbertoSchneider nO I 187. (Barra),com3 donnit6rioaedemaisdependên
ciu, com aaraaem.
Casa de alvenaria no Loteamento Vicenzi e Gadotti, (SantoAntonio), com 2 dormitó
rios e demais dependincias.

SlI.. comerclill
Sala na Av. Getulio Varpa n° 49, com 68m'.
I telet:0ne para alupr

•••••••••••••••••
•

rß';!i
•

• ••
•• •
• •
• Ba....a Sul •

= I...áveis =
I Fone: (0473) 72-2734 I
• VENDE •
• ChAcaras • I• Terreno e/6O.000m2, c/ casa de madeira de 60m2 e mais •.
I um galplo c/ 80m2, Barra dº Rio Cerro, prox. Botatag9. I

Preço US$ 14.000
• Terreno e/10.450m2 c/ casa de madeira de 60m2 e de um • I• galplo c/ 90m2, tem água p/lagoas, no Rio Cerro II, pr6x. •
• Recreativo Choco leite. Preço US$ 18.500 •
• Terrenol •

I• Terreno c/ 29.000m2, na Barra, .Iateral da BerthaWegge. •
• Preço US$ 28.000

.

•
•

Terreno c/376m2, (14 x 27) na Barra, rua Frida Piske •Kruger. Preço US$ 6.000
• Terreno c/396m2, (16x 25) lateral ruaWalterMarquardt.. I• Preço US$ 5.300 •
•

Terreno c/ 840m2, ( 21 x 40) ruaWalter Marquardt. Aceita •terreno na praia. PreÇo US$ 16.000 - 50% entrada + 6
• prestaç6" mensais I

II Terreno c/ 36.000m2 ( 81 x 444), rua Horácio Rubini, I
•

distante 500mts da Malwee. Preço US$150.000.- pagos •em 15 prestaç6es mensais
• Terreno c/840m2 (21 x 40), na Barra, pr6xfmo aoCampo..

I• Botatago. Preço US$ 4.300 •
•

Terreno c/387m2, Rio Molha pr6ximo Gruta. Preço US$
•1.600

I Terreno e/11.427m2, com casa de madeira e galplo, na •
• Barra, rua Pastor Schneider, distante 400ms da Malwee. • IPreço US$ 45.000 - 50% + 2 vezes
• Terreno c/40.000m2, Estrada Garibaldi, distante 3km da •
• Malw... Preço US$ 28.200. Aceita carro e vende também •
• por m6rgo a US$ 2.760 cada um. •
•

Terreno e/391 m2 ( 14,50 x 27), loteamento Água Verde,
• Ilote n° 27. Preço US$ 8.000 eom.50% de entrada e mais

• 6 prestaç6es I
• Terreno c/750m2 (15x50), na Barra, rua Pastor Schneider. •.Preço US$ 9.000 - Parcelado até 3 vezes.·

I• Terreno c/720m2 (15 x48),na Barra, rua Pastor Schneider. •
• Preço US$ 15.000 - Aceita carro até 50% do valor do •
I terreno. I
•

Terreno c/ 434m2 (14 x 31) Rua Joio Planichek. preço. IUS$11.000
• Terrenoe/69.000m2(105x6eo), Rio Cerro II, pr6priopara •
• pastagem, lagoas, sitio, distante 300 metros do asfalto. •Preço US$ 17.000
• Terreno c/525m2, na Barra Rio ClI(!'o, + material p/1 casa. I• de madeira de 30m2• Preço URV's�.190 I
I. Aluga

I
• - Terreno com 4.000m2 na rua Bertha Weege - Barra do •
I Rio Cerro •.
• - Duas lojas com 65,OOm2 cada uma, na Barra - Rua I,'.Ângelo Rubini ..

.

1 TrIIIr n. R. Ânlllio Rublnl, 1223 • 5.,•• - Barra do Rio Cerro 1
1 "onl (0473)72-2734 CRECI1S88. J 1

TERRENOS

Terreno em Piçarras a beira rio cl4.185m2 (Ancoradouro)
Terreno na Rua AmlZonas c/ 1.720m2, pr6x. Parafusos
Ewald.
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, cl 2.S00m2• Pr6x.
trevo do Posto MarcoUa
Terrenocl 535,80m2 LoteamentoJúlioRodrigues, Lote n009

Terreno cl 420m2 Rua Luiz Kienen

Lote nO77LoteamentoAnaPaula II - RuaVictorRosemberger,
154
Lote nO 014 - Loteamento Julio Rodrigues
Terreno esquina na Rua Reinoldo Rau cl casa de alvenaria

CASAS
Casa dealv., (em construção), Rua Rudolfo Lesamann, cl

480m2 cl terreno de 900m2
Casa de alvenaria e/60 m2 - Loteamento Liodoro Rodrigues
Casa de alvenaria cl 23Sm2 cl terreno de 1.200m2• Rlla

Waldomiro Selunidt, nO 222 - (Jaraguá Esquerdo).
. Casa mista c/90m2 - Rua 591 - Sem nome, 70, terreno de

4S0m2 - Jaraguá Esquerdo
Casamista c/120m2 - RuaWalter Marquardt, 2.732, terreno
4S0m2
Casa alvenaria em construção él 144m2 (aceita carro) Rua
312 - Angelo Menel
CasaCOHAB
Casa mista- Loteamento Ana Paula II

APARTAMENTOS

Apto. Edifleio Jaraguá cl 70m2 cl 2 qtos., (1° andar), apto 3.

Apto. cl 250m', 3 quartos, uma suite - Rua Joinville.

Apto. Edifleio Carvalho cl 160m2
Apto. cl 116m2• 2 quartos, dependo empregada, 2 banheiros,
sala e garagem. Edifleio Hass 4� andar.

LOTES FINANCIADOS
Loteamento Ana Paula IV.
Loteamento 810 Crist6vão II.
CONDOMtNIO AZALÉIAS (empreendimento Classe A)
Loteamento Aeapuleo na Praia de Piçarras.
Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).

CHÁCARA NA CIDADE

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

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

água, uma casa cm excelente estado e eaSR de caseiro.
. TERRENO COMERCIAI.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 3.000111=

Av. Mal. Deod(lro da Fonseca cl 1.382 m2
A\'. Mal. Deodoro da Fonseca cl 9S0m2•
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Gente & Informações
Notas História jaraguaense

Coisas do Sexagenário Jaraguâ
(E.V.S., do IHGSC)

Aniversariantes

, Os irmãosGustavo

(E) eGuilherme
completaram J

e 4anos respectiva
mente, no último
dia30.Eles

recepcionamos
amiguinhoshojena

ARWEG.
OspaisRogério
(Maria) Selhorst
festejamadata..

A boate Marrakech está demals

com o seu calendário. Desde sua

reabertura, todos osfinais de se

mana fica movimentado. Hoje
temEngenheirosdoHawaiCover,
eamanhãumatarde lnfantilcom
sorteio de 100 ovos de páscoa.
Vale a pena conferir!

**********

trabalho - nunca desmentida

pelos shomens ligados à

produção e circulação âe

riquezas: Bruno Mahnke'
(transporte rodoviário -.'
Jaraguá-Blumenau), Walter'
Hertel (relojoaria, peçaspará
bicicletas e automóveis).
Ferdinand Singendonk
(oficina Ford), Casa Suraia

(fazendas e armarinhos),
Bernardo Mayer (fabr. de
lacticínios, co/a fria, fabr. de
prod. doleite}, JoséM.MueUer.

(oficina mecânica e fabr. de

implementos agrícolas),
Emanuel ; Ehlers

(representações), Adolfo
Fiedler (açougue e

matadouro). CarlosMay (casa
de negócios, prod. de carnes,

agência de vapores efilial em
Rio da Luz), Adão Notoschn.,
(açougue), Erich Marquardt-:_
Itapocuzlnho (negócio,
açoúgú'e), Wilhelm Weeg«
(queijaria), Hermann Enk«
(venda de louças, funilaria), -

Anton Zahler (transp. de

cargas e passageiros, entre.

Joinville e Blumenau).
Felippe Frenzel (caminhões
de carga), JoséEmmendoetfer
(serraria e fábr. de

venezianas), Breithaupt&Cia.
(comércio de prod. coloniais,
despachantes, linhas de

cargas), Freymund Freygang
(oficina latoeiro), Reinoldo
Rau (comérciogrosso deprod.
coloniais, fábrica de pólvora
para caça e mina), Georg
Weinziert (açougue, venda de
carne, banha e lingüiça), José
Peters (sapataria), Ricardo
Benz (funilaria), Roberto
Mielke (açougue, fabr. de

charque, lingiiiça e- banha}:'
Walter Janssen (despachante
comercial e serraria),'
Bernardo Grubba (COllI. de

prod. coloniais, queijaria,
exportação de tabaco - filiais
em Porto União, Hansa, Rio
Branco, Retorcida e agência
de bancos), João Doubrawa
(casa de negócio e agência-de
vapores), Francisco Ferenc
Fiselter (com. de cereais e casa

.:

de negócios), Eduardo
Kellermann (estab. COII! a

"Casas Pernambucanas") e

Rodolpho Hufenuesslet
(fábrica de essências e óleos
essenciais).

COII/ose vê: 1111/ ball/ começo
para ser bem sucedido 110'
futuro, qlle éo presente hoje,
que aplalldi�/Os!

·t'

. Dois fatos de transcenden
tal importância para os

distritos de Jaraguá e Hansa, .

aconteceram 110 mês de março
de 1934, há 70anos. Depoisde
uma frustrada tentativa, em

1918, de emanciparJaraguá
do Sul e das muitas lutas em

prol, da autonomia, que se

dilatava, qual joguete, entre

os interesses políticos de
paratienses : e joinvilenses,
precisou um movimento
revolucionário·usar de 'força'
em congressos para se tornar

grata realidade.
Do episódio, de se lembrar,

agradecido, o general
Ptolomeu Assis Brasil e

.

de
homens públicos, como Nereu
Ramos, Rodolfo Victor

Tietzmann, José Fernandes
Martins José Severiano Maia
e João Alcantara da Cunha.

O CORREIODOPOVO, há
doís lústros comparecia C0111

ediçõesfestivas, para destacar
o que chamou de "Construtores
do 3° Parque Industrial -

executivo, legislattvo e

judiciário ".
Em 1994, as assinalações

do sexagenário município
marcaram para a história 10-
cal, Ospronunciamentos, onde
ficou evidenciado que a

prefeitura., mantém a decisão
de construiruma nova unidade

• admintstrativapara agasalhar
o executivo, o legislativo
funciona eil/ dependências
'para caracterizar a sua

autonomia e o judiciário,
depois de uma enorme espera,
acaba de ser reconhecido com

a elevação de entrância.
Foi o progresso

. do

município queproporcionaram
essa agradável comemoração
em que todos sairam satisfeitos.

Poucas vezes se lembrou de

prestar tributo à classe
conservadora,

.

os

e s t a b-e I e c i III e n tos

empresariais que propiciam
essa arrancada, rumo ao

futuro.
Para homenagear a classe

empresarial, tomamos a

liberdade para mencionar

nesta mem ària, os

estabelecimentos, alguns dos
muitos, qlle participaram da

grande festa comemorativa de
193../. anunciando na

imprensa a sua alegria e

disposição de trabalhar,
SI/gerindo a legenda de nosso

brasão - Grandeza pelo

Nada melhor do que tomar um

chopp gelado no Gargamel Lan
ches.

**********

Amanhã tem Ultraje a Rigor, na
Paradise, em 'Gaspar.

**********

Não Esqueça. Nos dias 8, 9 e 10

deste mês em Timbà, no Morro

Azul, o 2°Mountain Rock Festi
val. Já estão confirmadas 12 ban
das de todo o Brasil.

*********.*

A Marechal está gànhando mais
trêslojas.AGADOITIMagazine
e(lModasMONTANAtrabalhan
do com as linhas sociais e espor
tivas, e aCARINHOSO, queesta
va na Getúlio Vargas trouxe a

linha infantil
**********

OSBrquer trazerde volta, aapre
sentadora Lilian Wtue Ftbe;
Lilian está indisposta COIII a TVde
Roberto Marinho, embora seu

controlo COIII a emissora acabe

somente em março de 95.

De nossos corpos você se gerou
De nossos corações você brotou
De uma relação bonita você chegou (21-3-94)
Bem-vinda, MariaPatriciaLaus .

Parabéns!
Maria Doris Wolf,
completou'no último
dia 30, mais um

ano de vida. A ela
toda felicidade.

I!.�••••••"

!r=��!] !
lomelhor prá você I
IUgada do seujeito I
IMA�C;DAL, 4ft I, m�FllON1'1�I
�....EGm sAo UJI,Z

•..........

Todo mundo

aproveitando
a grande
promoção
de outono

VESIlNOOVoctDECORPOlNrnRo
GETÚLIO VARGA$. 55
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HO-T LINE
Denis W. Hohl

© Cara nova!
Omaiorjornal da região, está ainda melhorpra você!Apartir
dessa edição o CORREIO DO POVO muda o lay-out pra
atender ainda melhor a você leitor. Sem dúvida, o jornal é o

meio mais barato de se adquirir uma quantidade enorme de

informações e cultura!

Agenda
Nestefinal de
semana, com

ofim da qua
resma, algu
mas casasno

turnas que es
tavam fecha-

- das, reabrem
à corda toda,
para atender
o público da
cidade. Fim

de semana cheio de opções,
com baile depáscoa em várias
sociedades!

/

© Divirta-se!

Num cli�ic de Beto �breu, a simpática Simone
Fabiana Imorth, de i8 anos
©. Universitârios
Obrigadopelos agradecimen
tos recebidospelo artigo rela
tando o que acontece no trans

porte dos estudantes. Sem dú

vida, vocês merecem todo

apoio possivet nessa causa!
© Garota Marrakech
AGarotaMarrakech desteano
é Vivtane: Numa noite onde
era visivelapresença de mui
tas pessoas de cidades vizi

nhas como Joinvtlle e

Blumenau. Casa cheia, suces
so garantido!

Engenheirfls doHawalCover
Hoje, na Marrakech, dá pra
aproveitar ecurtirsucessos da
banda, já que a original já
era...

©Domingo, haja crianças no
Baby Disco na Marrakech.
Comdistrtbuição de 1000ovos
da K-Cau Chocolates, vai ter
criança até o teto. E logomais
a noite, é a vez dos adolescen-

lYafoto, Lui:LanznasJer Jr, Fabiano Peixoto ePaulo,formavam o

"Recurso Imediato"

Um clicle de um show em Enseada, tia banda "SobreviventéS",
formada por Guto na Guitarra, Alexandre (Gordo) .Madri, na

bateria, Denis no vocal e Pablo no baixo.

Umflagra dopúblico, que superlota o litoral catarinense no verão!

tes, curtirem adancemaniaaté
as 21:30hrs.

© LiderC/ub

Quem anda investindopesado
na noite jaraguaense é o sr.

MárioSchram,proprietáriodo
Lider Club e Boate Sunshine.
Com a recente aquisição de
um telão, a casa é uma das
mais equipadas danceterias d�
região.

© Alarmante!

É crescente o número de tra

vestis eprostitutas desfilando,
com trajes no mínimo "curio

sos", nas principais ruas de

Jaraguá. Nada contra o direi
to de ir e vir de cada um, mas

vamos nos dar o respeito! Que
fiquem nas casas apropriadas
do ramo.

@ Praçapública
Uma bela obra daprefeitura é

apraça central de lazer, atrás
do prédio da administração
municipal. Jápensaram nesta

praça cheia de... Deus me u.
vre!

© Juventus

Parabéns ao grande "Mole

que", que vem honrando a ca
misa e conseguindo grandes
vitórias para a nossa cidade.

Depois de ter derrotado o

Marcilio Dias lá em Itajai, a
torcidapensa até na conquista
do campeonato. Quem sabe?!

© Rebembrando opassado...
Houve uma época que nossa

cidade vivia uma vida noturna
de qualidade. Haviam no mí

nimo umas 6 "Bandas de Ga

ragem"que além de animarem
os bares de Jaraguá e região,
fizeram vários shows em todo
estado.

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestação de Serviços
SEGUROS GARCIA

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva nO 90,
1° andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788

.

Jaraguá do Sul - SC
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Inacio Carreira

MAJ

DircéaBinder e a GeometriaSensível
Joinville - Até 17 de abril o

Museu de Arte de Joinville -

MAJ - exibe aexposição indivi
dual de Dircéa Binder,
catarinense que teve suás pri
meiras lições de pintura com

Guido
Viam,em
Curitibae
quetem,
hoje,cur
rículo
com a

partici
pação
em mais de uma centena de
mostras, inclusive uma indivi
dual em Glasgow, Escócia, na
Interdec Gallery.
As obras expostas são fruto

de pesquisa realizada in loco
com a triboNdebele, quando de
demoradavisitada artistaàAfri
ca do Sul eMoçambique. "Nes
ta tribo, asmulheres são artistas
e bem cotadas", conta Dircéa .

"É uma pesquisa sobre o

geometrismodos PQVOSprimiti
vos, sobre o que eles pintam no

chão, nas casas, em seus cor

pos", explicaDírcéa,pretenden
do que suamostra seja didática.
"Na exposiçãoháummural com
fotos da tribo africana para ser
vir de guia aopúblico", comple
ta.
A exposição está apresenta:

da por Alberto Beutenmüller,
critico. Ele afirma que Dírcéa "é
uma artista que produz o rigor
na forma, mas emociona no co
lorido que, assim, quebra o sis
tema rígido de sua linguagem
pictórica. As cores saltam de

.;tl.
,,..1·
·'11·'
11.'.'••

Grupo Folclórico Regenwalde - Armaiwee

FOLCLORE

Olimpíada e acampamento
para festejar imigração Dlrcéa Binder, artistapldstlca, ao lado de obra dt sua autoria.

suas formas africanas ancestrais
com muito vigor, realizando a

quebra de seu próprio sistema
empregado, criando assim uma

geometria dialética que sedeba
te numa luta interior: rigidez da
simetria, aordem, contra o colo
rido intenso, sensualizando o

racionalismo, emocionandooée
rebral. "

MAJ expõe obras
construtivistas do acervo

Integrando-se à linguagem
utilizada pela artista Dircéa
Binder, oMAJ programou�ara
o mesmo período mostra de
obras de seu acervo no Espaço
"Ottokar Doerffel", onde esta
rão somente obras relacionadas
à vertente neoconstrutivista, de
artistas comoEladir Skibinski e
OsmarChromiec, já falecidos, e
AntonioMireNilsonDelai, atu
antes, entre outros.

SegundoJanga,críticodearte,
"o geometrismo e o

construtívísmo são regidos por
rígidas leis do desenho, onde
seus excessos teorizantes e a

fria lógica cartesiana levaram,
emmuitos casos, a soluções de
masiadamente frias,
inexpressivas e sem originali
dade. Já o neoconstrutivísmo
brasileiro, tambémdenominado
Geometria Sensível, incorpora
umcoloridomaissensual, abrin
doespaçoparaumesquemamais
intuitivo e solto".

O MuseudeArtede Joinville
funciona na rua XV de Novem
bro, 1.400. É abe�o à visitação
de terça a domingo, das 9 às 12
e das 14 às 2lhs. Visitas
monitoradas para escolas, den
tro do projeto Uma hora no

Museu, podem ser marcadas
pelo • (0474) 22-5626.

22:30 horas, Baile de Integração
entre os Grupos, com Concurso
de Valsa e Polka. Domingo, dia
17, Culto Campestre às 9 horas e
Encerramento -DL13 :30 horas.

" OI�lJIpia�as
A IaOlimpíadaFolclóricaAle

lílã prevê as seguintesmodalida
des:

Sdbado à tarde:
Ski no campo;, e

Corte e serra de toras (masculi
no);

.

Lançamentodedisco (masculino
e feminino);
Falsa baiana (masculino e femi
nino) eTirodeCarabina (mascu
lino e feminino)

Domingo pelamanh,:
Caiaque (masculino e feminino);
Mastro ensaboado (masculino e

feminino);
Lançamentode tora (masculinoe
feminino) e Fischersteker (mas
culino e feminino).
Prestigie, participe e illcelftive

%lclore.
.

.: Jaraguá do Sul- De 15 a 17
de abril o Grupo Folclórico Rio
daLuz - SünnrosVolkstanzgrupe
eoGrupoFolclóricoRegenwalde

.

- Museu Parque Malwee estarão
promovendoo IVAcampamen
to Folclórico e a Ia Olimpfada
Folclórica AlemA, como início
das festividades do 1700 aniver
sário da Imigração Alemã para o
Brasil.

Entre outras atividades, cons
ta do progranla apresentado por
Carlos CézarHotTmann, coorde
nador da Comissão do evento, o
início da recepção aos Grupos às
16 horas de 15/4 (sexta-feira) e
às 22 horas a realização do li
Baile da IntegraçAo Folclóri
ca, animado pela Bavária Musi
cal Band; dia 16, início das ativi
dades esportivas livres às 9 ho
ras. Abertura Oficial às 14:30
horas e, às 21 :30 horas,
Lanternllnlua (Desfile de Lan
ternas) nocentrodacidade (parte
da Reinoldo Rau, João MaÍ'Cauo

'

e parcial da Mal. Deodoro). Às

Artes de A aZ
,

.

Arte. aplleatl.. tI� Murt""" -

- o/úhlrismo Itallallo estcmdl1u seu cam-
po del1:rpressllo tah,bdm às aplicada.!,
prod/lzilldo l11/tre 191011 19JO mÓI'I!ls.
peças de porcelana; objetos decoratt
,.os. brillquedos e peras de \lestuário.
As obras. prll/clpalmel/te realtsadas

pelopll/torGlácomoBala. ao contrário
de todas as tel/dt11/clasfimclol/allstas e
de sobriedade de/el/dldas pelas esco

las ger",diilcas da fon"a. apresenm
\Iam o II/I/sltado. o chocant«; o detallu:
tnútt!e a asslmetri" como traçosfunda
melllais. ii IIIlII:arlfo da cor visava à

cil"aml:"rlfo do objeto dentro de seu

ambtente. atendendo t/() po"tCl
progrmllátlco clc)FIII/irismo C/lle de/en
cll! "estétlCtl do nlOvln/(.!1Ilo. O trt/b"IIUI
delllOlMor c/a 'miclade Ilpogrtij/ca cl"

palm'r". ret/lI:a,lo pelos fi'tllrl.v/cu em

sI/as parole ;11 liberlá. repete-.fe aC/1I1

com as normas COl/$t""I\1as das artes
aplicadas. Reall::arlfo al/áloga à dos

fi,t/lrlslas ttaltanos ocorre apl11/a., 110

SlIpremalismo russoque tdealiza«CO/IS

trólobjetose l'eSlimelllafsllpren/allslas.

Am Dko - Foro", abreviada de
"arts décorattfs". Designa o estilo cri
ado I/OS cmCls 20 I! cOII.mgreldo pela
Esposiçã« [I/temaciol/alc!tI,192J. c,flo
objeto centra! era a arte aplicada e

tndustrtalmoderna. OeslIla arl.' déco
mal/l/esl,,-se I/asartesgrcí.flca.v. 1/"1'1'0-
dI/feTo tésttt, I/a II/oblll". 1/"mod« e,,,,
arquttetnr« e se ·c"racl,II"/:" pela pro
se/lfll constante de formas ,

ljllaciremSlllares. elt! olltrll.rji>,.",asgeo
"jêtrlccu. de //Icwlme",os al/glllosc)., e
/lI/Iltis IJllehl'lIc1l1s. S,! por Im, lado "

pr(!sImfa clCI.·IN .\'OIlWCII,/ct;-Se l,eI'Ct!
bel' I/CI decoretll"'.I·mo nll/I'CII/l/t! cltl.f/t!

PlO\lO estiio, por outro, as cOl/qlllstas
/om/(li8 das "aI/guardas ',Islórlcas, do
Cl/biS/,IO. doCOI,strllll"ls",o e doFutil
rlslllo,

•
ai eslelo /orle",el/le presentes.

Parllerllam"mle I",porlal/le para o es-

1110 orts déco/01 t/ 111fl"êllcla recebida
. d« Secesslfo Vlellel/se.

Fernanda Gomes - Carioca. jJ
anos. Distribulj/ospelo amble"'e. det
sondo "mX/lIla,"e rop'l.tal/(lopaM/or
mar .IInUl tela, E.tpôS emo passad« "0
Paço [mperlal. PIO Rio dl1 Jonetro. Seu
INIba/11o mostra dMcler direta com (),f

ele Lygl(/ Clark e Hélio Omctda: c,gas
obras buscavon CIpctrtlclparclo do cor
po c/o obsÍ!n'ac/or.

Joimlf!lI: JOl'nal Folh(I de S. Pe"do de
lO 2,94 e "ell/sla Galeria n� 22.
..1 finidiclonariode .4,·IIJ. deXor",,1BaillJllo
Jr.

Notas
Reunllo mensal daAJAP - Dia 6 de abril, quarta-feira. às J8:JO
horas. na Sociedade Culfura Artlsttca, teilt lugar mats uma reuntão
mensal da Associação Jaraguaense ele Artistas Plásticos - AJAP.
A AJAP está agora devidamente regularizada e registrada junto aos

6rgllos competentes, no que contou com a colaboração da Secretaria
Municipalde Cultura, Esporte e Lazer, tendo respaldopára represen
tar, soltcitare relvtndicorafavorda arte - e dos artistas-jaraguaenses.
Participe destemovimento. Compareça às reuniões, apresente suges
tões, ouça, fale, debata. Participe!
Parab(ms, doutor .ft/at•.•. - Dia 8 de .abril aniversaria o DOl/tor

Sérgio K. Cllmpfield, que além de Cirurgitlo (formado pela CFP) é
Artista Plástico dos ",ais renomae/os 110 regitlo.
Parabéns emu/tas/el/cidades stlo os votos tle todos os seu.� colegas ela
Assoclaçilo Jaraguaense deArtistas Pláslico,� - AJAP.
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Sai pela Record, N�va'
Eramaisumltvro do reverendo
Normam Vincent Peale:
Aumentânílo o seu potencial
positivo. Peale, que morreu em

dezembro do ano passado, aos
95 anos, é considerado o paida
auto-ajuda, por. ler publicado.
em 1937" o prime._iro· iMo do

gênero:A 'arte de. viver. Peale
foi mais 'que um pioneiro: foi
também um {los bem sucedidos

.

autores âe auto-ajuda.
Seu maior best � seiler - O

poder do pensamento positivo
vendeu cerea . de 450 mil
.exemplares csó no Brasil.
Publieoumats de 4S livros que
foram tr(iduzidospara41países,
totalizando 2Q milhões de
exemplarês vendidos. Para o

reverendo Peale, o sucesso e a

felicidade .,ó dependem defé em

Deus e. autoconfiança. Seus
livros,pl';'gramas econferênaas
procuram transmitir esta

positividade. Ele procurou
aplicara religiãoparaproduzir
felicidade, já que a salvação é

determiiiada por Deus.
Aumentando seu potencial
positivo éo nono livro do autor

publicado pela Record.
.

(À venda na Livraria e

Papelaria Grofipeü : Jaraguá
doSu!).

'

I

ARlES - 21/3 a 20/4 - Além do
limite estipuladó pelo seu dra
ma e por todas as coisas que
o preocupam, há·umvasto ter
ritório que ainda pode conquis
tar. O$limites da vida näo po
dem .!!Ier definidos pelos pe
quenQS, ou grandes dramas.

.
TOURO -21/4a 2015 -Ofatode
as coisas não saírem como
espefiava, não implica exage
rar a nota e sentir-se humilha
do. Há fatos que não podem ser

previstos nem controlados an

técipadamente. É o destino que
se manifesta e ponto final.

GÊMEOS - 21/5 a 20/6.- Siga a
trilha demarcada pelos seus

comsrörnissos. Não pretenda
inovar ou arrumar coisas dife
rentes para fazer, porque con

seguirá uma grande bagunça.
Cumpra as obrigações e' com

promissos, e ponto final.

Jaraguá do Sul - O mamão,
pelas condições climáticas, é tão
comum. na regiãQ do Vale do

ltapocu comp o côco nó litoral
nordeste, abundante em qualquer
fandodequintal. Àsvezes.porém,
ocorrem' fenômenos que só a

natureza. explica. Como, um
enorme mamão cólfiido na

Propriedade de Curt Steinert, na
Ilhá da Figueira. Colhida na

semana passada 'a fruta pesou 4

quilos e mediu 35 Centímetros.
Conta Curt Sieinert que o pé
apresentaumaquantidadeanormal
de frutos que pesam, em média 2

quilos.A característicaprincipal é
o tamanho dos mamões; 'muito
doces e com poucas sementes. A

surpresa está no fato de que trata-
'

se de uma espécie comum que,
normalmente, não atingiria peso e
tamanho tão diferenciados. O fato
mereceu até mesmo uma

fotografia, Pregistrada pelá Foto
Center.

.

CunSteinen, ao IIIdo da suafilha, e o excepcionalmamão

MAMÃO

Fruta tropical
de gosto e peso

�
. forq do comum

NOVELAS

Obem venceomalem "OlhonoOlho"
A novela "Olho no Olho"

(Globo)vai terminamopróximo
dia 9, com um final bem ao

gostodopúblico: o bemvencerá
o mal. Fred (Nico Fuig) será

. morto- pelos poderes de Alef

(Felipe Folgosi) e de Cacau

(Patríciade Sabrit). Para.Cesar
Zapatta (Reginaldo .Farías)
também vai sobrar-.Na ânsia de

. assassinarÚuido (fonyRamos)

acabaseadobaleado,éintemado
em estado grave edevemorrer. -

Malena, queinfernizaavida
de Débora, grávida deGuido,
mudade cidadedeixando livres
os dois de sua pernóstica
influência Deresto, étudo festa
na Casa de Pagu. Já na

segunda-feira a Globo põe no
ar o remake de "A Viagem".
Uma história escrita por Ivani

Ribeiroe quenão fogemuito ao
temade "OlhonoOlho"jáque
trata, em sua essência, sobre o
polêmico tema da

reencarnação. "AViagem"tem
direção deWolfMaia,
Na Manchete (para quem

tem parabólica) estréiadia 11,
às21:30, "74.5.- Umaondano
mar". "74.5 ... " tem um custo

estimado de US$ 3 milhões.

HDROM:DPD

SAGITÁRIO - 22/11 á 21/12 -. CAPRICÓRNIO-22112a20/1-
Se está .com medo ele perder o
controle sobre os acontecimen
tos. é porque nãô tem fé sufici
ente em si mesmo. Vai precisar
do auxílio de outras pessoas
para solucionar problemas que
sozinho não tem dado conta.

LIBRA - 2319 a 22110 � O seu ESCORPIÃO-23/10 a 21/11-
destino é o amor. Se hé sobre
isto alguma dúvida nó seu cora
ção, é porque perdeu 6 rumo e
procurou o amor nos lugares e
pessoas errados. Q, amor é o'

que você pode entregar ao

mu!",cto, e não o que recebe.

Há um toque de beleza que
precisa ser atingido em cada
atitude que tome. Não é sufici
ente atingir seus desejos, tem
que haver beleza. E a beleza se

atinge quando outras pessoas
são beneficiadas com seus

movimentos.

Não se p�eocupe. 'corn
·picuinhas. Celoque námesa do .

jogo os seus mais altos interes
seseos mais eievadospianos.
Enquanto estiver fazendo isto.
o resto das coisas perderão o

fascínio que exercem sobre

voc�.
."

CÂNCER - 21/6 a 21n - É o

momento oportu"o para falar
claramente corri as pessoas
qlJe oacompanham deperto. Se
não·dá um mínimo de retorno a

essas pessoas, elas pensarão
que você não as está levando
em conta. E o abandonarão.

LEÃO - 2217 a 2218 - Não há
verdadeira razão em precisar
recorrer à frieza para não per
mitir que as pessoas o passem
para trás. Não é próprio da sua
natureza uma atitude como
esta. O seu coração é quente
e os seus afetos intensos.

AQUÁRIO-21/1 a 19/2-F'orum

momento, deixe de lado, a ne

êessidade, de ser·reconhecido
por cada um dos seus movi
mentos. Permita-se pensar ape
nas em fazer por fazer e em

obter o seu prazer enquanto
caminha, e não porque chega
lá.

TV
REDE GLOBO

Sábado
08:00 - TV Colosso
11:45 - Jornai do Almoço
12:30 - Globo EspoRe .

12:40 - Rede Regional de Noticias
13:00 - Jornal Hoje
13:25 - Esporte Espetllcular
15:00 - Video Show
16:00 - S8ssIo de Sábado .

18:00 - Novela. - Sonho Meu
�8:50 - Novela - Olho no Olho"
19:45 - 'RBS Noticias/Jornal Nacional
20:30 - Novela " Fera Ferida
.21:30 • Escolinha do Prof. Raimundo
22:30 • Supercine "Rodas da Motle" .

00:30 - Sessio de Gala "Nos Calca
nhares da Máfia"
3:00 - Corujão "Morte do'· Rei Arthtll",

DomlngQ .

06:30 - Campo .e Lavoura
Q7:45 - Globo Ciência
08:10 - Globo Ecologia
08:30 -' Pequenas, Empresas .

Grandes Neg6eios
.

09:00 - Globo Rural
,
10:00 - RBS Comunidàde
10:30 - Modelo Empresarial

Catarinense
11:00 - Especiais locais
13:15 - Barrados no Baile (série)
14:00 - Temperatura Máxima
15:00 - Oomingão do Faustão _<-

20:00 - Fantástico
22:00 - Domingo Maior "Porky 2: O
Dia Seguinte"
0:00 - Placar Eletrônico
0:30 - Cine Clube "Uma Rajada de
Balas"

REDE BANDEIRANTES.
Sábado

07:40 • TV' Educativa
08:00 - Flash' reapresenlãção
10100 - Imagens do Japão
11 :15 - Pergunte ao Prefeito
12:00 - Clube tio Bolinha I
14:00 - Clube do Bolinha II
16:00 - Futebol ao vivo - Ferroviária x

Portuguesa
18:00 - Clube do Bolinha III
19:00 - Jornal Barriga Verde
19:15 - Jornal Bandeirantes
20:00 - National· Geografic
20:30 - Faixa Nobre do Esporte
21:30 - Cine Clube Banco do Brasil -

"Lola"
23:30 - Documentario Espeçial
01:30 - Valle Tudo com Luciano do
Valle

Domingo
09:00 - Querência Gaúcha
09:30 - Tele Agricultura
10:00 - Clube Irmão Caminhoneiro
Shell
10:30 - Show do Esporte
21 :45 - Jornal de Domingo - .1" edição
22:00 - Especial: Tom e Miltom
23:00 - Jornal de Domingo - 2" edição
23:15 - Cara a C;lra com Marilia
Gabriela
00:30 - Critica e Auto Critica .

02:00 - IRformation

VIRGEM - 23/8 a 22/9 - Deixe
que a vida se manifeste' da
forma que for preciso. É impor-'
tante levar isto em conta sem

pre que se esforça muito para
fazer com que uma situação se
adapte com as suas expectati
vas. Permita-se a liberdade.

PEIXES - 2012 a 20/3 - Reco

nheça o valor de outras pesso
as, mas que isto não sirva para
achar que todo mundovalemais
que você. O seu valor sera
medido pelas atitudes que to
mar ou' deixar de tomar. Por
isso, cumpra íá suas obriga-
ções. �
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TRAGÉDIACasos dc Polícia
Homem enlouquecido ataca
e trucida toda a faml1ia

Vdo Leal

Claudinei "mimoso";o Burro teimoso
A Rosãngela de Oliveira vivia com Claudinei Ventura Ananias

que, por absoluta ignorância, não a considerava sua companheira
de lutas, mas simplesmente, um "saco de pancadas", agredindo-a
porqua!quer motivo fútil. Ate que a Rosângelanão suportou mais

e abandonou o Cloudtnet. Mas, este não se corformo« com a

situação e continua surrando a pobre Rosângelà, ameaçando
inclusive de matar os filhos do casal e qua/quer outra pessoa que

se mtrometer e;', sua vida. -

Afinal, Claudinei, o que você entende,por vida? Será que você i

.

acha que é só a sua, sem considerar a dos outros?

Vê se temanca, abusado!Deixe de sergrosso e curto!Acordapra
realidade, mimoso!

S an�a Rita de�inas
AntônioFernandesdeOli
veira, 18, lavrador, assas
sinou cinco pessoas, feriu
duas e suicidou-se, emSan
ta Rita de Minas (região
leste do Estado de Minas

Gerais),
O

delega
do de
Cara
tinga,
Paulo
Roberto

bém foram assassinados.
Depois de sairparaama

armado coma foice,Antô
nio encontrou Sandra He
lena Gonçalves, 24, vizi
nha de Sebestiana, que es
tava levando seu filho,
AlexandroMarinhoRosas,
de dois meses no colo, e

atacou-a desferindo vári
os golpes de foice, que re
sultounamortedeSandra .

Seu filho corre risco de
vida.

Após cometer os assas
sinatos, Antônio se atirou
sobumônibus quepassava
narodoviaRio-Bahia (BR
- 116).

29, e acabouporassassiná
la com vários golpes de
foice. Antônia esfaqueou
urn bebê de dois meses,

que foi levado em estado
graveparaopronto-socor
roo Devanir Martins tam
bém foi atacado com gol
pes de foicena cabeça e no
pescoço quando esperava
urna carona, mas está fora
deperigo.

Crtanças
Os filhos de Sebastiana:

Joséda Rocha Silva, 3,
Edmar da Rocha Silva, 5 ,

e Edgar Rocha Moreira,
12, que foidecapitado, tarn-

Nivaldo, o "bom" vi�nho
oNivaldo Canis, que é vizinho de Tereza Zapella de Souza, não

a deixa em paz. No dia 28 último, às 7;30 horas da manhã, (ele
começa cedo)passou a agredira Tereza com calúnias, difamando
a abertamente. Depois, atiroupedras na rua, defronte a residência
da Tereza,paraobstruir-lheapassagem . Etsto, segundoadenúncia
da Tereza, elejáfez outras vezes.

Pois é, Nivaido!O teu comportamento é de um débilmental. Será

que não tens mais nada pra fazer? Deixa a tua vizinha em paz,

Nivaldo!Assim como estásfazendo, estásprocurando confusãopro
limesmo. Epodes ter certeza que vais encontrar, pois, apolícia vai
querer explicações.

Mo'tllItlnttl
"010/11110
•".,,/s'
_tltltlll-Sil

Mairin-ques, disse que
Antônio, discutiu comsua

companheira, Sebastiana
Maria da Rocha Moreira,

Não faz isso, não, professorl "Eu gõstioJ' !-,
A Janett Garcia ,queixa-se do Silvio Jagella, com quem vive

, maritalmente há 8 anos. Ele gosta de beber, vira valente e passa a

ameaçar e agredir a Janett. Desta feita, foi com uma faca,
ameaçando matá-la.
A Janett acrescenta em sua queixa à polícia, que sempre foi

'assim, ao longo destes últimos oito anos de sua existência, aturando
o Silvio.
Observa bem, Janett. Eu acho que estás te lastimando contra a

luaprópria vontade. Veja bem; que suportas o Silvio há 8 anos e

continuas com ele, é sinal de que gostas da vida que levas. Do

contrário, já terias mandado esse cara passear há muito tempo.
É isso aí! Tem gente que gosta de apanhar!

Políciàreêupera
carro roubado
em Guaramirim

•

-Guaramirim - A polícia de
Guaramirim recuperou na última

terça-feira, o Corcel II, ano 83, de
propriedadedeLuisCarlosTestoni.
O veiculo foi furtado dia 3 de outu
bro do ano passado por Norberto
Daved, 28, residente em Joinville,
na Estrada Dona Francisca .

..Falsificação
O carro já estava na mão de

terceiro com a documentação to

talmente falsificada e chassi modi
ficado. Segundo o delegado
Alcivandro Spezim, o ladrão per
tence a uma quadrilha joinvilense.
"Ele tem ligação com João Maria

Borges, que foi preso na semana

pasada também suspeito de estar

integrado nesta quadrilha que rou
ba carros", disse.

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

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

Brasil'e Exterior.
Rua Epitácio Pessoa, 820

Fone 72-3407

Ademar, não é goleiro, mas, come frango
o Wille Alberto Sonnenhohl. dono da Lanchonete Trilhão, rua

José Alves Pereira, 178, diz que o Ademar Grims, que trabalhava
com ele, viviametendo amão nos alimentos da lanchonete. De olho
aberto, o Wille acabou pegando, o Ademar com a boca 110 botija,
roubando-lhe 2 pacotes de coxa e sobrecoxa e 2 pacotes de peito
defrango. Opior é que o Wille nem tem idéia de há quanto tempo
o Adernar vivia lhe roubando.

Cuidado, AdemarlAgora é a "justa" que quer tepegar. Aí, então
lu vais Comer um "bom franguinho a passarinho" numa cadeia

"'uito confortável..

Câmara de Vereadores de Cuaramirirn
APáscoa não é só presente e chocolates.

A Páscoa é tam.bériJ. a confraternização entre os cristãos.

,Mesa Diretora e' VereaJoreso

'I

II
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Atletaconquista títulonoI'eru
A

\

Figueirense
O técnico Ricardo Picolé, ex

Juventus, armou o esquema de

jogar com cinco homens nomeio

de-campo, com marcação cerrada
emcima deRicardo,Alaor eCarlos
Alberto.

Abel tem uma tática que deverá
utilizar centra o Figueirense caso

.Picolé mantenha. este esquema.
"Teremos que explorar a velocida-
de de Júnior e índio", disse.

.

Próxima rodada

Hoje .

Juventus xFigueirense (TV)
Anuml"J

. TubarãoxJoaçaba
Caçadorensex Inter
BlumenauxJeinvillê

Atlético xMarcílioDias
. AraranguáxChapecoense
CriciúmaxConcórdia:

JaraguádoSu',2 de abril de '1994�

ESTÁDIO LOTADO

Juventus joga a liderança
do campeonato hojeãtarde
.-

'�

J araguá do �UI - Após a

vitória de 2 a O contra o Marcílio
Dias, levando o "Moleque Tra

vesso" a liderança do campeonato
catarinense com 15 pontos, o téc

nico Abel de Souza terá a volta de

quatro ti
tulares

para 0-

Jogo de

hojeatar
de contra
o Figuei
rense.

Leonetti, Cârlos Alberto, Nei e

Alcir, que cumpriram suspensão e
tem presença garantida. Júnior,
atuará na lateral esquerda. A única

dúvida, que Abel irá decidir mo
mentos antes da partida; é o meia

Agnello. Seu tornozelo voltou a

inchar, e poderá � ser substituído
por Charles.

TI/IIII/llrti
o VII/lo

111191101rll
lilll/OrllS

Brindes
A diretoria do .Juventus estará

sorteando no intervalo de jogo;'
quatro bicicletas e dois relógioa:
Outra �ovidade será o "gol �
ouro", onde dez torcedoras serão.
sorteadas para chutar ao gol, va

lendo uma corrente de OW'O, casa.
.

.

consiga a marcação. Pata dez tor-

cedores, CR$ 200mil serão ratea-:
dos para os acertadores ao chute;'

. E
a gol do meio campo.

"'

Ficha Técnlca.
Juventus: Leonetti; Lin, Alcir, Nei
e Júnior; Agnel1ó (Charles), George
e Carlos Alberto; Ricardo, A1aor e

Índio - Téonieo: .Atel de Souza

Figueirense: Rogério; Luizinho,
ToDinho Carlos, Gelásio-e Coutinho;
Biro-Biro, Da Silva; 'Sandro, Altivo
e Gilmar; Miranda' - Técllico:
Ricardo Picolé.
Á�bltro: Da1n1"0 'BozzillI'o
:1..oc81: Est-á.dio '; J�iJl-M�réatto

atl�ta'" guaense Eloiza Schlikmann, P. titular da seleção brasi-
leiró'W," ibol infanto juvenil, campeã sulamericäna, conquistou o

título_" or saque em todacompetição. Eloiza seprepara para os
h . .

o� bertos de Santa Catarina e para os JASe.
..

.

sSificaçio do campeonato
E_:"_,,,,., PG J V E D GP Ge SG
1�' M,liI'êilio "Dias 15 . lO' j 1 2 14 7 7
2° ""'tus 15 ' 10 6 3 1 15 3 12
3 CI :·jimueirense _14 .10 h 1 3 19 12 7

4°�JôtQville 13 10 4 5 1 15 8 7

,
::>-. �ut)arão 12 10 5 2 3 15 8 7
6°_ Blumeneu 12 10 . s, 2 3 11 11 O

7� Criciúma 12 10 4 2 4 10 11 -1
8° Atlético 10 10 4 2 4 13 14 -1
9° Concórdia 9 10 4 1 , 5 12 14 . -2
lO!) Joaçaba ."9 10

. 4 1 5 11 17 -3

11°. Chapecoense 7 10 3 1 6 11 20 -9
12° Caçadorense 7 2 3 5 5 11

,

-610
1 JO Araranguá .6 10 2 2 6 11 13 -2
14° Inter 2 2

-

8 6 21 �1510 O

Os crítérlos de desempate são: 1°)" número de vitõria,
2°) saldo de gols, 3°) gols a favor � 4°) confronto direto
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