
Tribunal dita os

vrocedimentos dos

serviçospúblicos
O Tribunal de Contas
do Estadojá está distrtbu-

, indo normas de procedi-, ,

mento para o serviço,
público em relação às

eleições de outubro. A
, 'I',legislação prevê...para os ,

órgãos estaduaise munici-
pais, que noperíodo

-

,

II

eleitoral e pôs-eleitorai-
de lOde junho a 31 de

dezembro, funcionários não
podem ser removidos,
nomeados, contratados, li

admitidos, demitidos ou

dispensados sem justa
causa. Página 3

As outra. contai
remuneradas
,acabam de,
pedir" o boné

INVESTCONTA
REMUNERADA
lAIS REIU.UUA QUE AS OU,TUS

ti
o BIncoque_.

'

.. lIdO
NACIONAL

Cotações em 25/04

C V

Com. 1.279,57 1.279,59
Tor. 1.1%,00 1.216,00
Par. 1.220,00 1.238,00

CR$ 1.302,65 (dia29/4) Cadernetas de

TelPfo1fl!S, tarifaspostais poupança com
.Novembro- CR$ 15.021,00
Dezembro-' CR$ 18.759,00
Janeiro -

' CRS 32.882,00
Fevereiro-

eaéreos eenergia
elétricapassam a ter

preços em URVaparlir
deanumhã..

'

aniversário para
ontem, 29, tiveram
uni rendimento de

46,6998%.

CARROS

Empresários deJaraguádiscutem
o projeto da montadoraRenault
O vice-prefeito e secre

tário municipal de Desen-
volvimento de Blumenau,
Vilson Souza, trouxe esta

semana para os empresári- Catarina de umamontadora financiamento já garantido
os de Jaraguá do Sul, pro- daRenault. Os investimen- z:

pelo'B_NDES. A montadora '

jeto detalhado para a im- tos são da ordem de US$ gerará milhares de empre-

plantação em Santa 250 milhões, com 65% do gos. Página 6

Alcides Abreu (depé) consultor cont1latado pelaprefeitura de Blumenau dá detalhes do projeto

FONE (0473)76-3200

FAX (0473) 76-0304
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EDITORIAL

+Pela revisão exclusiva
I' __ ',_' .�" .0'''''' _�." ,_ "o._._,_"_�...__........�"'_·o ""-�

Diante do fiasco que!se�m.r�\(elan�0 a revisão, das alter:ações na Carta, sobretudo em relação à
constitucional, aFolhapasSá aCleféhderacriação de reestruturação do Estado, da Previdência e dos
uma assembléia revisora exclusiva a ser eleita dire- sistemas fiscal e político,
tamente ainda este ano. Diante dessas considerações, a' Folha julga a

Não se trata de ignorar os enormes obstáculos proposta da assembléia 'revisora exclusiva a que

que a proposta enfrentará. As dificuldades ocorrem reúne melhores chances de lançar as precondições
emmuitos campos: na esfera politica, é raro encon-, para que o Brasil possa sair do atoleiro em que
trar grupo que tenha espontaneamente aberto mão patina há tanto. Um colégio de cidadãos eleitos
de poder, como teriam de fazer os congressistas; na diretamente, com a atribuição única de emendar os
área jurídica, a mudança de regras poderia ser 'equívocos da atual Constituição e proibidos de
contestada. Ainda assim, não se pode exigirmenos concorreràs eleiçõesparlamentares, teriacertamen
diante do injustifiGável sepultamento para o qual temuito mais condições de levar a bom termo essa

caminha a revisão. imprescindível tarefa. Alegações COniO a de ilegiti-
Sejam quais forem os motivas pelos quais o' midade, de advogar em causa própria e desculpas

processo não avançou,um coisa é certa: não haverá como a de outras atribuições legislativas não mais
estabilização econômica duradoura e amadureci- .subsistiriam,

mentoprilíticodefatoenquantovigoraroatualtexto A tese é ousada e as diâculdades, gigantescas,
constitucional, que tomou o Estado virtualmente mas não sepodedesviar do caminho que leva aonde
inViável e consagrou um sistema politico repleto de se deseja chegar apenas porque a subida é muito

aberrações. íngreme. E mais, como provou o impeachment de
Embora a reforma da Constituição decerto não �

Collor,propostas quede inícioparecem irrealizáveis

seja uma panacéia, quem quer que venha a ser o podem concretizar-se.

próximo presidente doBrasil dificilmente terá con
dições de colocar a nação no rumo do desenvolvi

mentocomjustiça social senão foreutfeitas profun-

.

(Publicadopelojornal"Folha deSãoPaulo It,
em sua capa da edição de 28/4/94.

o

A ganância. do« congressistas
'JoSé Castilho Pinto

"

Todos nós sabemos que o país
enfrenta uma situação econômica
ésocíalpor'demais delicada, com
nli1hões de brasileiros desempre
gados, passando fome, até
adoentados devido adificil condi
ção financeira dos hospitaismui-
-tos dos

UnidadeReal de Valor;3°) - Bai- entanto,' para elevar os seus já
xa do custo de vida que explodiu altos salários, aumento que seefe
em fevereiro, tornando-se tivado causaria aos cofres públi
elevadíssimo; 4°) - Uma ampla

�

eos um rombo de bilhões de cru
reestruturação tributária; 5°).. zeiros, os componentes do Con

Cassação imediata dos corruptos gresso acharam tempo..de sobra
da CPI do Orçamento, com a in- numaprevadeganâncíae atenta
terdíção de seus bens para paga- do àpresente.situaçãodelicadßdo
rem o 'que roubaram, isto antes país.
que todos eles renunciem como Parece mesmo que entre eles
fezo indigitado-(JenebaldoCorrêa. congressistas, sem generalizar,
Aliás, existe um dispositive. na não existemais o senso do certo e

ConstituiçãoFederalquenãoper- do errado, do amor próprio, do
miteesse tipode renúncia,motivo brioedopatnötismoqueelevamo
porque o então presidente indivídúo, enfim, 'falta-lhes ver
FeniandoCollor não pôde renun- gonbana caracomo sediz vulgar
ciar na última hora como deseia-. mente. Triste nação esta que pos
va, .para salvar-se do suepotencialidadesuficientepara
"Impeachment". Como vemos, dar aos .seus filhos todo o bem

cincomedidasimportantissimas e estar, mas ,Q1Je dado os desleixos

que estão empacadas por falta de acima citados continua da forma

interêssedoscongressistasque no que aí está...

quais és
tãodesa
tendeu
do e até
fecha
dos.
Além

U."••tldll
•,,.1.11'.
.",.,111
dll,tI.

destas
sérias dificuldades temos cinco

prioridades que aguardàm solu

ção e que são estas: 1°) - Revisão

,Constitucional,poisanossaCarta
Magnaprecisa ser reformada;2°)
- Votação da' medida provisória
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Confira a História
"A História de nossa

gente nãopodeficar
só na saudade"

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

Há72anos

poronde se 1ranSferiu' ao a1ual clube
o'pa1rimônio dos atiradores, fundado
em 06103/1.906: TlIDbém realizaVIID
se naquele local as sessões do
Tribunal�ional, onde o; Juiz de
Piz o escrivlo Venincio da Silva
Porto, os vogais e o Promotor de Jus
tiça da, Comarca séde de Joinville,
julgavam asCOD1rav� apon1adas

'

em sua maioria pelo sub-delegadode
policia,'que'era o mais mpeitado da
"amial".

'

- Em 1922, ainda ecoavam os bailes
carnavalescos que se re8Jizavwn ein

Jaraguá, onde prçdOQlinava o SalIo
I...orenzen 'que é o que pa1rocinava a

grande maioria dos bailes públicos e

sociais, local que também servia para
as fes1as de <lIIlIm.lentos, noivados e

batizados, onde se J'eIlDÍ8IIl os clubes
quenio possuíam séde social própria,

,

comoerao casodaentloSociedadede
Atiradores"Jaraguj", o futuroC. A.
Baependí, intermediado por algum
tempo pelo Cube Jaraguaense,

Há,70anos
- Em 1924, grassavam nosmunicípios

.

deHonn, conferido pelo juri da Ex-
vizinhos diversos casos de epizootia, posição Nacional do Centenário, fJ o
com alguns casos na Es1ra!f& da Serra CORREIO DO poVO parabenizava
� Dona Francisca - em Joínville,moti" Q sr. Augusto' Carlos Mielke e seu

vo porque o Intendente Artur MOller genro Francisco FredericoMöller por
adotava medidas de observaçlo de 5 essa impor1ante condecotaçlo.
dias, para o gado viOdo da área - Hansa, arualCorupá, preparavaa sua
infeçtada.. igreja para as festaS do pa1rono "Sio
- Augusto Mielke & Cia.� aindos- 'José", sendo escolhido,mordomos e

tria que progredia no distrito, tendo festeiros Januário JUstino deMiranda,
recebida a medalha de Mérito de I· sra, Walter Gonçalves, Rocha, Lang,
Classe, anexado ao grande Diplollla Pasqualini e sql. M. N�eira.

Há67anos
- Em 1937, os ladrões éntravam na

casa comercial do sr. Arthur
Hensehe), na esltada Itapocu-Hansa.
O recém estabelecido lßlealhava um

,

. prejuízo de 3 contos de.réis. Lembra- .

va-se o comerciante da visita do dia
anterior. de duas pessoas que certa

mente seriain os notóriQsarrombado
res .

- DeHansa, 2Q distrito deJaraguá, os
ladrões nIo respeitavam nem a igreja,

católica, 'levaÍldo diveÍ'sos oj)jetos de
valor. A policia nIo conseguia pàr a

mio ,nos meliantes.
- O SportClUbGeJ'lllllllläó realizava
no SalAo Bohr um grande ,temeio de
bola ao cesto, entre' o Guarany, de ,/

Joinville e o E. C. ,Germania. Em
seguida realizava-se animado baile,

, pagándo os-sócios Rs '1$000, os nIo
sócios, Rs. 3$000 e senhoras, 'Rs,
2$000,

'

- O dr. Godofredo Luce Il()tificava a

perda de uma carteira de couro, na

Sociedade Atiradores "Jaraguá""
prometendo gratificaçlo.

./Há10anos .

- Em 1984, a edição nO 3.284/84, do SérgioSteiledosJi.íZes,dr. FllIIM:i�
CORREIODOPOVO, traziana capa Carneiro Machado Rios ao dr. Sérgio
um attigo sobre o JudidúÍo .. Os Luiz Rosa de Bem.�a1 coo-

Constnltores do.3° 'Parque Ind.... cluía: "A Cemunidade·saberá avaliar
_

trIaI m -, como parte integrante .da os serviços relevantes prestados". '"
comemoraçlo h emancipaÇio de -OChefedoExeçutivo,DurvaiVasel,
Jaraguá e os 50 anos dainstalação da revelava a sua intenção de lançar coa-
COmarca de Jaraguá do.Sul; compre- curso públiCQ epremiar amelhor idéia
endendo osmunicípios de Jaraguá do eprojeto para a construçãodo Passeio
Sul, sédeeCorupá, contando este com Público Municipal, obra que seria ini·,

umapepulaçãe de 10.000habitantese, ciada Cm 1985, que a princípio seria
aquele, 'com 60.000, nominahdo os construídojuntoâfumraCasadaCul-
titularesdaProniotoria deJustiça, des- tura, na rua Jorge Czemiewicz.
de odr. JoséCarlos Candiago a�o dr.

�r---------------���----�--�

A comunidade cresce
, e se transforma pelo

I, trabalho. De cada um
e de t()dos� ,

DaasRodas
Industrial
ALTA TE NOLOO/AEMMAi5RIAS.PRIMAS
PARA ALlIflENTOS

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

,

, Jl!,
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Na cara dura
Há pouco mais de um mês a prefeitura de Jaraguá do Sul anulou

licitação pública para obras de asfaltamento em ruas centrais.
Motivo: as duas empreiteiras que se habilitaram pediram US$ 14

por metro. Nova licitação atraiu cinco empreiteiras cujo preço
médio foi de US$ 8 dólares. Por aí se vê com que facilidade

ocorrem os sub-faturamentos em obras públicas quando não há o

cuidado necessário Com o dinheiro do contribuinte."

Mudando Registrado
Jaraguá do Sul começa a evo-· Parttdospolíttoosserõoobrtga-
luir em termosde opçõesnotur- dosaguardarpor cinco anosos .

nas. Agora mesmo pizzaria no recibos de contribuições para
centro dacidadepassouafunei- .

suascampanhas.Ea identidade
onarduranteas24horasdodia.

.

dosdoadores, comCGCouCPF.
Isso é bom.

Na/rente
Se o empresariado semexer rá

pido, ácidade poderá ter uma

montadora da Renault. A em

presa já confirmou sua vinda

para o Brasil e para Santa
Catarina. Preferencialmente
para o Vale do Itajal ou as regi
DesdeJoinville e .doltqpocuque
preenchem, com folga, as exi
gências.

Ressonãncia
Ipesc e Hospital Dona Helena,
de Jotnville, assinaram convi
nio para atender pacientes nos
casos de ressonância nuclear

magnética. Beneficiando todos
os servidores públicos estadu

ais, até então encaminhados

para a Beneficência Portugue
sa, em São Paulo. Iniciativa do

deputadoAdelor Vieira.

Pois é

Auditoria naPetroõrás. Gover
no quer saber sobre

faturamento, lucros e dívidas

da estatal. Cobrança que não

tem muito res�(J/do moral por
que feita por ,!!�em deve "os

tubos"àPrevidênciaenãopaga.

De rir
Governo avisa que vai manter

altasas taxasdéjurosparacon
ter o consumo. Devem estarfa
lando de outro país que não o

Brasil. Opovo, nagrande mai
oria, mal e mal consegue co

mer!

Dividindo
A rua 57I, na Ilha daFigueira,
é aprimeira a serpavimentada
pelo sistema demutirão, dentro
deduassemanas. Prefeituradeu
areia e infra-estrutura. Mora
dores ratearam lajotas e mão

de-obra.

Boicote
Funcionários da prefeitura de
Joinville reagem contra apoli
ticasalarial doprefeitoFreitag:
Professores passam a lecionar

aulas de apenasmeiahora. Isso

porquecontmuomrecebendoem
cruzeiros e não em URV's.

Pela boca
Deputado Vasco Furlanjápro
moveu cinco almoçospara dis
cutir a revisão constitucional.

CompollJicosdoPMDB,PFL.PPR,
PSDB,PDT,pPe PT. Segundoele,
os resultados têm sido surpreen
dentesaoredorde umamesacheia

* Pneus impo�ados (Semi-novos)* Pneus novos - Câmaras de ar
* Escapamentos

* Balanceamento
*Geometria * Serviços de Suspensão
Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865-

l Em frente a Loja Arte Laje �Fone'(0473) 71-7398

Jaragul do Sul- SC
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Tribunalbaixanormaspara
disciplinar serviçopúblico
FlorianóPolis - Para ori

entar os administradores públi
cos de Santa Catarina sobre as

normasparaas eleiçõesdeoutu
bropróximo,oTribunaldeCOn
tas do Estado está distribuindo
aos órgãos da administraçãoes
tadual e
munici

pal as

regras
estabe
lecidas
pela lei
federal
n? 8.713, de 30 de setembro de .

1993.A legislaçãoprevê que os
dirigentes públicos, no período
eleitoral, não podem remover,'
nomear, contratar, admitir, de
mitiroudispensarsemjustacau
sa os servidores.

Com esta iniciativa, o presi
dentedoTCE,AnteroNercolini,
diz que pretende "tirar as dúvi
das dos administradores públi
cos no período que antecede as

eleições". Os servidores tam

bém têm garantias de permane
cerem no emprego, com recebi
mentode salários evantagens,o

que vale, inclusive, para os que
se afastarem para disputar car
gos eletivos.

Lei contra o ciga"o
Florianópolis - A Assem

bléia Legislativa aprovou pro

jeto do deputado AdelorVieira
(PFL) disciplinando o uso de

cigarro em bares, lanchonetes e

pizzarias. O projeto prevê que
no mínimo 50% dos espaças

sejam destinados aos não-fu

mantes, sendo ainda obrigató-
.

rioacolocação, sobre asmesas,
do símbolo internacional de

"proibidofumar". Depoisde san
cionada pelo governador, a lei
será fiscalizada pela secretaria
estadual de Saúde, através do

Departamento de Fiscalização.
Oprojetoestava tramitandodes
de junho do ano passado e, se

gundo o deputado, não existe

intenção de "policiar" os que
r ir ir .

OTribunal, combasena legis
lação, consideraránulos todos os
atosque ioobservaremasprescri
ções,nãogerendoobrigeçõespera
aadministraçãooudireitospara0

.

servidor, ficando proibidas no

meações, contrataçõesou admis
sões. Será permitido, porém, a
nomeação de aprovados em con

cursopúblico,nomeação ouexo
neração de servidores em cargos
de confiança, designação ou dis
pensade servidores em cargos de
Con1iança,nomeaçãoparacargos
dopoder JudiciáriolMP e dos ór

gãos de assessoremeotoseperior
vinculados à presidência da Re

públicaeatrimsferênciaouremo
ção ex officio de policiais civis e

militares e agentes penitenciári
os.

Sobreapublicidededeatos,os

praticados de acordo com a per
missão legal devem ser funda
mentados epublicados noDiário
Oficial no prazo de 48 horas da
data da assinatura. Os atrasos na

publicação, nos 15 dias que ante
cedem o prazo fixado em lei, im
plicará em nulidade dos atos de

pessoal,ressalvadomotivodefor
çamaior,

Oprazoaserobservadovaide
lOde junho a 31 de dezembro.

.

Sobre processos de licitação, a
Constituição Estadual, em seu

artigo 17, parágrafo único, veda
aosadministradotes públicosdos
poderes do Estado, a licitação e

COiltratação de obras públicas,
entre setembro e�bro (120
dias), salvo comprovada urgêQ.
ciaouseprevistasnaleidediretri
zes orçamentárias.

PENSE NISTO:

\QUANTO
VALEAVlDA?

UNIÃO
SAÚDE.
Tudo O que a

medicina tem
de bom em

nossa cidade .

E mais: vida

para os

hospitais da
cidade.

R. Preso Epitácio P�ssoa, 383
Fone (0473) 71-7331
Jaraguá do Sul - SC
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SANANA

Jaraguá do Sul,30 de abril de 1994

Tome Nota
Tomás deAquino

o candidato ideal
De certo modo, Jaraguá do Sul e o Vale do Itapocu podem

orgulhar-se de nl10 ter a poluiçdo e o inchaço de candidaturas
como exiSte em Joinvüle.

_
As opçlJes tk candidaturas até aqui surgidas se adaptam à

necessidade-de representatividade eleitoral de ambito estaduaL
Na regülo, caberiasemproblemasumnomeparadisputaruma

cadeira naCimaraFederal, masporenquanto, eJCCetoporPaulo
Bauer, 'qu� ainda ndo decidiu a que cargo concorrer, podefICar
sem alternativa e obrigar-se a apóiãr Um nome alienlgena.
Ébom lembrar, depassagem, nllo serpreceito irrecorrívelque

um candidato eleito por uma regido seja nato: basta que se

disponha a trabalharpor ela, e efetivamente ofaça sein reparos
ou limites, compresença constante emarcante.

Todavia, a mensagem desses candidatos se toma ingrata.
Veja-se o caso deLui:Henrique da Süveira, doPMDB, lançado
por JoinviUe e cóm votos aqui. Após eleito, sequer verbas no
orçamenI!J federal se dispas a dotar para Jaraguá, preferindo
privi/egi!lr fi. sua .[oinviUe, onde concorreu aprefeito em 1992.

Nada contra JoinviUe, que merece ,muito mais. Mas não é

assim que deve agir um deputado federal com alcance

macrorregionaL Exatamente ao contrário de PauloBauer: com
votos em Joinvüle e em Jaraguá, colocou verbas lá e aqui, muito
maisaquidoque lá,masnllodeixouninguémsobrando, enquanto
secretário da Educaçllo.

Finalmente, uma observaçdo válida. Nilo é só de verbas que
vive ilm eleitorado, mas de luta permanente em favor de suas

postulaçlJes. Luta na defesa de interesses, noacompanhamemo
de sua vida, na soluçllo das seus dramas�sodais, econõmicos e

administrativOs. Até, por que não dizer, da tradicionalpresença
foica.

Piques & Repiques
* Como em todo grupamento legislativo, a Câmara de Jaraguá

tem seus vereadoresfalantes e seus vereadores si/entes.
* Traduzindo um adágio do ex-governadorHenrique Córdova,

nem sempre o silêncio é defeito.
* Disse ele: "Hápalavrórios inúteis e silêncios eloqüentes".
*É o caso tipieo de alguns vereadores de Jaraguá.
*É que, em geral, quempouco fala, muito trabalha:
*Na eleiçãopresidencialpassada, Col/ornãofoi a debate, por

.alegada estratégia.
* O PT o chamava de "covarde".
*Agora, Lula diz que não vai aos debates.
*É covarde?

.

* No forno, licitação de agência de propaQanda da prefeitura
para divulgação de todas as secretarias.

,

* O "brieftng" é coisa de primeiro mundo. E só conferir.
* A festiva inauguração da sucursal do Diário Catarinense

reuniu afinaflor da comunicação e do PIB jaraguaense.

�
"'KJlElIlJólliER

Produtores estimulados.ao
combate biológico à broca
Corupá - A Associação

dosBananicultores, comaparti
cipação do Departamento de

Agricultura da prefeitura de

Corupá, promoveu reunião de
seus membros na quarta-feira
última,à
tarde,
te n d o

o encontro aconteceu no sa

Ião da comunitJade evangélica,
onde foram discutidos, em ter

mos teóricos a utilização do
método, tendo as orientações
práticas sido feitas na proprie
dade do bananieultor, Conrado
UrbanoMüller, nalocalidade de
Caminho Pequeno, margens da
BR-280.

Aldo SeIl, chefe doDeparta
mento deAgricultura daPrefei
tura Municipal de Corupá, que
participou do encontro com os

bananicultores, defende a utili
zação dométodo de controlebi
ológico dabrocadabawma. Pri
meiro .;. diz Aldo - "por estar

comprovada a sua eficiência
Segundo, porque este sistema
não utiliza produtos químicos
cujas fórmulas à base de inseti·
cidas e pesticidas, agridem a

natureza atingindo as águas das
nascentes e tornando-as
inservíveis. O método do coa

trole biológico mata a broca
na raiz da bananeira sem pre-

. judicar a planta e seus frutos.

Tais razões já são mais que
suficientes para que adote
mos o sistema que, além de

tudo, é omais barato e o mais

prático ' para os

. bananicultores" - finalizou
Aldo Seil.

MS/DdDS
ds!sntJidtJcomo as

s u n t o

principal
a utiliza
ção do
controle

biológico da broca da banana,
que é a grande ameaça à cultura
nas regiões produtoras do país.

tDlnDD
•

InO/SSSgWD ,

Jaime de BorbaICP

Cultu�a da banana tem grande importincia na economia domunicipio

A nova Sensação da
Chevrolet.

Um dosmaiores
sucessos da fi'.,.---.�".P-,
O único com mOtor
1.0 dopais cdm

injeção eletrônica de
'

combustível que é um
"

/

dispositivo inteUgente:

EmmendörferCom,
de Veículos ttda.
ConcessionáriaChevrolet
AV.MaI. DeodorodaFonseca, 667 -

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

, FAX(0473)71-3764

/'

Consórcio Corsa.�taçao seu agora!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul,JO de abril de 1994

t===I=.=J�================��.:; r. �� :r.t:=--.

MÚSICA
de Sonto

�'

OBRAS

/ Federaçãopromove curso Trabalho
defundamentospraticos
Jaraguá do Sul- AFederação

de Bandas e Fanfarras de Santa
Catarina, Fundação Catarinense
de Cultura eCentro deAtividades
do Sesi de JaraguádoSul, além de
outras entidades, promovem de 9
a 13 de maio o curso deFunda
mentos para a PráticaMusical de

Conjunto, aberto a músicos de
bandasmarciais.musicaisoucon
juntos afins. Seráministrado pelo
professor Marcos Vinicius No-

gueira, do Rio de Janeiro.
Com carga horária de 40 ho-.

ras, o curso acontecerá no auditó
rio do Sesi, na rua Walter

Marquardt, 835. O número de

participantes será limitado a 50

pessoas, que pagarão pela inscri
çãoCR$.25mil caso sejam filiadas
à Federação e CR$ 35 mil se não
forem filiadas. Estevalordádirei
to a 'alojamento, refeições e mate
rial didático.

.Matutando
Eggon L Jagnow

Palavms, simplespalavras? ,

Sem dúvida, estamos vivendo numa época em que épreciso ter
omáximo cuidado nas afirmações que sefazem e, principalmente,
quanto àsposições que tomamosfrente a situações e faios.

Se não estamos vivendo uma guerra material - onde canhões,
metralhadoras, e bombas são empregadas - presenciamos uma

verdadeira guerra de palavras. Pessoas, grupos, cartéis e lobtes
usam palavras como armas de combate, de agressão ou defesa.
Com elas armo-se armadilhas; oava-se trincheiras, disfarça-se o

ataque, realiza-sebombardeios. Verdadesementirassãopropaladas
aos quatro ventos, visando o ataque ou a defesa.

Naverdade, istonãoéalgonovo. Contudo, aproporçãoque esta
guerra de palavras adquiriu, nos últimos tempos, faz com que se

tenhamúito cuidado com tudo o que é ditopor aí. O compromisso
com a verdade e ahonestidade, simplesmente,foramjogadospara
um segundo (senão terceiro, quarto .. .)plano.
Multidões inteiras sãomanipuladaspormeio dapalavra. Até as .

pessoas esclarecidas e bem informadas tem dificuldades em con

viver com estasituação,formarjuízos e tomarposições. Qquedizer

então do povo em geral, normalmente pouco instruído e mal

informado?
Certo é que atrás de cadapalavra há um interesse. Isto também

semprefoi assim. E este interesse pode estar expresso naprópria
palavra ou oculta na mente do interlocutor. Oproblema também

não é que atrás dapalavra existam intenções. Oproblema é se usar
apalavra, sem expressar os interesses, ou até usar apalavrapara
ocultar as verdadeiras tntenções, para manipular e enganar pes
soas.

Foi-se otempo em que o "fio do bigode" e a palavra dita ou'
empenhadavaliammaisque qualqueroutra coisa. Eo reflexo disso
se faz sentir. O ceticismo, a desconfiança e a insegurança são

resultadosdestemau uso dapalavra. Penso que está na hora de se
repensar como usamos aspalavras.

CORREIODOPovo-5

•

emparceria gera
soluçõespara a comunidade

PASSEIO

Turismoférreo trazmais visitantes
Jaraguá do Sul - Com uma

viagem inaugural em 20 de mar

çode 1984,oturismoférreotrou
xe à região, até 1990, 1.943 visi
tantes. Reativado em junho do
ano passado, trouxe esta semana

à Jaraguá do Sul mais Um grupo
de 30 pessoas, perfazendo o ex

pressivo número de 2.236 turis
tas em 1O anos de atividades. Ao
som de acordeon do músico
Gelson Schmidt, os visitantes
foramconvidados aaprenderpas
sos de danças folclóricas alemã,
orientados pela líder do' grupo

.

NeueHeimat,loomarSchwambach.
Turistas são recepcionados com músicas dofolclore alemão

'SChroeder - Num traba- parceriaé amaneiramaisrápida
lho deparceriaentre aprefeitura e baratapara se solucionarmui - .

e a comunidade, os moradores tos dos problemas das comuni
da rua Goiás terão, em breve, a dades.
rede de esgotos. Mais de 300 Por sua vez, a secretaria de
tubos já foram adquiridos, fi- . Obras 'deverá concluir logo as

cando a prefeitura responsável obras de retificação e alarga-
pela sua mento da rua 3 de Outubro e

coloca- M.lllilnos Santa Catarina, nas proximida-
ção. A

•• "'.01
des da Vila Dancker. A obra,

iniciati- .". quefazpartedos compromissos
va par- .1111••0 assumidos pela atual adminis-
tiudove- . tração, vai beneficiar todo o

r e ado r tI.6,1I0 bairro de Braço do Sul que uti-
I r i n e u

.

lizaaquelas vias públicas. Para-
Antonio ZaneÍla para quem, alelamente, aprefeituraproviden-

A secretaria de Indústria, Co
mércio e Turismo da prefeitura
temprovidenciado a distribuição
debrindes comoformade promo
ver produtos de Jaraguá do Sul

emoutrasregiõesdopaís. Segun
do informações, qualquerempre-

sa que desejar participar pode
procurar a secretaria e, destama

neira, divulgar seu produto entre
os que vêm à cidade através do
turismo férreo.

Oprojeto, coordenadoporuma
empresa paulista de turismo, é

VOCÊ PODE ANDAR-POR Ai,
PESQUISANDO.
OU PODE IR DIRETO NO
ZONTA.

i

cia a ligação das ruas Duque de
Caxias e Santa Catarina, dando
mais urna opção aos moradores
daregião.

Também o sistema de abas
tecimentodeáguaserámelhora
do, através da Casan. Para isso,
1.600 metros de canos com bi
tola de 150mmjá estão sendo
assentados. Paraqueaobrapos
saserentregue,necessitará, tam
bém, da colocação de filtro com
areia de granulação média na

estação Bracinho, o que dará

grande qualidàde à água
consumida pela população.

único em Santa Catarina e conta
com apoio de poucas indústrias,
até agora, na doação de brindes.
Entre as que colaboram atual
mente estão a Urbano Agro In

dustrial, Gumz e Irmão, Bretzke,
Marisol e Duas Rodas.

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

�NTA
CONSTRUINDO COM VOCÊ

. ..., .• ' �., �,1 %.��, . -.;;. t",,�, "',... .':.)1;':;' t II ,n ...11 ,t••,) .....J I, .' j"l" /tI", J

,...,......,�;
. .".,_-. .,....� -__�.��"';:--,=t=.�.�� .�- �.._� _ -r- u�-f-"":.:� .. ...,. �..,.._-.-::�_"_..". __ ��_._.,._ -__,. �_---=---",-,����_� .� ���""""""
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AUTOMÓVEIS

Renaultpode invesdr em
uma montadora na região

I

�il . JaraguádOSUI-ovaledo
I'

Itapocu também está entre as regi-

�.I
.

õês de SantaCatarina selecionadas

�ti para 'sediar uma montadora da
,! Renault cuja empresajá confirmou

I�! o interesse de se- estabelecer no
i Brasil. Esta semana, o vice-prefei-
to de
Blumenau

iniciativadeleprópriohádois anos.
- depois de SãoPaulo, ser o terceiro

Os investimentos são da ordem maiorexportadorpercepitadepois
de US$ 250 milhões, dos quais .de São Paulo eRioGrande do Sul,
65% já garantidos pelo BNDES, além de ser um estado gerador de
para uma produção inicial estima- 4;2% doPIB global, 4,2% de PIB
da em 60 mil veículos/ano. Além industrial e 5,8% das exportações
dos milhares de empregos que a . brasileiras de 1993, com apenas
Renault poderágerar, vai benefici- 1,1% do território brasileiro. Jun-

itt .Ilr ,I ardiretamenteempresasdosramos tos, o Vale do It!!jaí, a região de
e secreta- n'lllllllll. VII, metal-mecânico e de acessórios, Joinville e Jaraguá do Sul respon-
rio muni-

.Vtls/Ir porexemplo, que hojejá trabalham dem por 55% do PIB catarinense.
cipal de

para grandes montadoras. A Alémdisso,oferecedoismodemos
Des e n -

aS/III.1 Renault, embora asofertasexisten- portos,rodovias, telecomunicações,
v o 1 v i -

tes de outros estados, tem especial energia, universidades, escolas téc-
m e n to,. 1111 fSIIl"1I interesse por Santa Catarina. nicas, seismilcientistas,enfim, toda
V i I s o n a logística e' infra-estrutura que a

Sou z a , Vantagens Renault exige, Segunda-feira, em
esteve em Jara�á do Sul expla- Poruma série de razões, segun- " Floriariópolis, diretores da empre-
nando detalhes de um projeto rela- .. dó Souza e ,

Entre elas, o fato de o
'.

sa e o BNDES voltam a discutir o

cionadocomaindástriaautomotiva,
.

'Estado. :tet o maior PIB �er éapita
.

projeto.

V'rce-prefeito de 'Blumenau, Vilson Souza (depé) dd detalhes doprojeto

(

Jaraguá doSul, JO de abril de 1994

Sistema tempermitido boaprodutividade nas lavouras

TROCATROCA

Secretaria vai distnbuir
'sementesaos rizicultores

Jaraguá do Sul - A partir do
dia dois de maio a secretariamu

nicipal de Agricultura passa a re
ceber inscrições para o segundo
programa do sistema troca-troca

de sementes de arroz. Em 1993,
foram distribuídos aos agriculto
res de Jaraguá do Sull.700 sacos

deste cereal, correspondendo a 85
toneladas. Para este ano a previ
são é de que hajaum acréscimo de
50%. >

passado, a secretaria deverá rece
ber 3.400 sacos ou 170 toneladas
de arroz.

Após o beneficiamento, o pro
duto é distribuído como merenda
nas escolas'municipais, estaduais
e creches. Segundo o secretário

IngoRobl, por causa da excelente
qualidade das sementes do ano

passado, a produtividade de arroz
.

irrigado alimentou em Jaraguá do
Sul.

Na época, foram distribuídas
as variedades Irga'41O, de Capão
da Moça (RS) e Sica 8, da

Cooperjuriti, de Massatanduba.
Este ano os agricultores recebe

rão, taníbém, a variedade Epagri
100.

Dois por um.
o sistema troca-troca obedece

a proporção de dois para.um, ou

seja, para cada saco de sementes o.
agricultores se compromete a de
volver dois após a colheita. Como
resultado do programa do ano

I�AÇll-N()S -tJIIA \TISI'I'J\
l'OS1'(' nl� VI�Nl)llS .JUNTO j\ F!JUnCA, ..

. IUJll.JOINVILLE 1348 '<�.
L_

.

� /
.

UtJllS DllLHllIl ;1lV. GE1'iJLIO V1lIlG�- r
.JAllAGUA ))0 SUI� ,- �C!�
I�C'NI� 7)· - I (;(.(_

lil MalhasOalmar
,I .

-ram a pronta entraga: Mala malha,
moletinho,moleton lisoa camurçado"
tolalmante1mercallzado, fabricados
com a melhor tacnologla
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CORREIO DO POVO

�

W� Carteiras de Motoristas

Renovações de Carteiras
RuaPresidente Aulas Práticas e Teóricas

-

EpitácioPessoa, 1298 Fone: 73-0106

\
Jaraguá do Sul- SC End.: Rúa trineu Viléla Veiga, 1Ó6

Junto aoDespachantéGunther-�==���==�==�======�==============�
Mir=] lf0 !Al ��,t:I� �-Ih}
,

.

_ ,I � 1\ v/III 1\ \! /1 I I � I L_i<
I ii II I

"I I I \ /! I ! ,\ V,I I J � i 1'-\ \

MATERIAL ELÉTRICO LTDA.
�

FIOS ·-tARos -lÂMPADAS "! DISIUNTORES • REATORES - LUMINÁRIAS ·-OAII1\:I-1\tT1\ TENSÃO
'

.

-
.

,'-Av. '.rechal Deodoro da f.Qnse,a" 1309 :i ,fp{JelFétJ.�l��333§IJU !i;,�!iili 101

Jaraguá do Sul, 30 de abril de 1994

DIVERSOS
MÁQUINA XEROX 3107

Vende-se, valor US$ 450,00.
Contato fone: 71-4924

BICICLETA BARRA CIR
CULAR
Vende-se, marcaMonark, toda
reformada, linda. Valor CR$
70.000,00. Tratarna lanchone
te Sabino após Portal BR-280-
Guaramirim-SCAPARELHO OU AQUECE

DOR

Vende-se, a gás, marca

Aquaterm, comcapacidadepara
75litros, água quente. Contato
fone: 72-2059 e 72-1161

VENDE-SE LOJA
-

Localizado na Galeria Vasel, o
melhor ponto, junto Banca de

- Revista, Vídeo Locadora. Con
tato fone: 72-3596

VendaseAluguéis de:
Vestidos para noivas - Tr4jes

para noivos - Trajes sociais masculino e feminino -

Vestidospara 1scomunhão-Filmagenseserviçosfotográ
.}ü!os emgeral- Ldvação e reforma de vestidos de noiva._
Rua Barão do Rio E;Jranco, 353 - Jaraguá do Sul- sc

Fana (0473) 72-2818

.�-------------------.
I Guincho - Auto-peças L:::3� I

; II Irmãos I� ;
I

- I
I Auto socorro IIlrmãos - 24 horas

-

I
I. Rod. Br-280 - Km 69 - Bairro Água Verde I

I Fone: 72-3915 :
I I
I Jaraguá cio Sul I
�----------------�--_.

VERDUREIRA E MERCE
ARIA

Vende-se, emGuaramirim, pre
ço a combinar, motivo pessoal,
boaclientela. Contatofone: 73-
O 106, horário comercial, ou no
próprio local de comércio,
Irineu Vilela Veiga, 103

AULAS PARTICULARES _

Matemática e fisica. Contato
fone: 71-6731, após 14:00hs

TELEFONE

Vende-se, tratar pelo fone: 72-
2059 e 72-1161

-

VENDE-SE

MegaDrive Tee-Toy, máquina
_ de trico P-2000, máquina cos
turn Overloq Brother. contato
fone: 71-8043
,

MESA PING-PONG
Vende-se, cl todos os acessóri
os. Preço US$ 100. Fone: 72-
3516 cl Rogério ou Cláudia

TORNO NARDINE
Vende-se, cl 2 mts. de
barramento completo, correia
interna e caixa Norton. Valor
4.000 URV's. Contato fone:
(0473) 44-2795. Itajaí - SC

COMPRESSOR 10 PÉS
Vende-se, em perfeito estado,
contato fone: (0473) 44-2795.
Itajaí - SC. Valor 500 URV's

JAreAQUA
EfKt SHOP

p•••••••••
• Móveis Usados.
• Buzzi •
• •
• Compra-se •
• Vende-se •

: ir 73-0063:
•• Guaramirim - Centro •
......_.....

,

Melhor produto
pelo melhor preço

RuaBernardoDornbusch, 570

Fone 72-3899
BairroBaepetuli

Jaraguá do Sul- SC

MARAN(; O NI Bolsa
de Telefones

-

Fone (0473) 72-1000 C=�A
ALUGA

Rua Walter �reithaupt, 92 - Jaraguá do S"I - se

(DefronteaoBeiraRioClubedeCampo)

Auto Escola
Guaramirim

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Anuncie agora
"anuncie CP Classificados.

il72-3363

• COMPRA • VENDE
• TROCA • FINANCIA

VersaillesOL.(O) - azulmet 92

MonzaSLE(O)-cinzamet. · : ......•..91

KadettSLE(G) ..cinzamet , : 91

MonzaSLE(A) -verdemet 88

ChevetteSLE (O) -bege : 89

GoIS(A)-ve1'de � : 84

Fuscão 1.500(0)-vermelho 71

Rua ÃngeIÓRubin/, 951- Ba". do Rio Cetro .Fone
892fJO.OOO J4RAGUÃ DOSUL - Santa Catãrlna (0473) 76·7014

Comércio' de peças de
. .

Máqu.inas de Costura Ltda. .

Q) Vendo deMáquina de (osturo novos e
, usados com osslst.nc/o t.cnleo

especializado. .

.

� 'elOS, oporelhos, 61eo e ogulhos.
.

'

. rt;><Jnsto/oIÓO de aparelhos Ket-tup.
.

Q:) lIeVMd«l.dos.máqulnos dlJllepGSSGr.
a..a .A.n.e�o a.." , 980

, ..........a 'do "o Cê .,

I Fone/Fa. C0473:J 76-279�
Jaraguá do 'Su� - SC

CLASSIACADOS
TORNEARIA
Vende-se,bemmontada, e/boa
freguesia, (por motivo de mu

dança). Valor 8.000 URV's:
Tratar fone: (0473) 44-2195
Itajaí - SC

MESA REDONDAC/ 4 CA
DEIRAS "

Vende-se, entrar em contato

em Guaramirim fundos do
Banco Bradesco

CARRINHO DE BEBÊ.
ANDADOR E

. CHIQUE:IRffi'HO
Vende-se, tudo pelametade do

. preço, contatoemGuaramírim
fundos do Banco Bradesco

Lanchonete,
Sucão

Servimos 45 tipos de suco
e variades lanches.

Atendetil;9s;de, terça. à·do.:
'. mmgo,.daS 12�às22horaS:.

:' V;isit�DOS� .:
.

RuaEpitácioPessoa, ,229

nga
Pronta entrega
e encomendas.
Consultora:

'lJiane·

1"one: . 72-2646

Jaraguá do Sul,30 de abril de 1994

FA,LT� ESPAÇO �RA DIZER TUDO QUE A GENTEJAZ.
SO NAO FALTA E BOA VONTADE PARA ATENDE·LO.

E DISPOSiÇÃO PARA TRABALHAR!

•
•

LIMPAC
R.Pe.AlbertoJakobs,129

Fone(0473)72-38)tI
CEP89262-280.JáraguádoSuI-SC

RuaAthanásio Rosa, 1645·Guaramirim - Santa Catarina

r�, ,,�, � ,�, PÍ'odutos de Limpeza L�a.
Cera p��a assoalho. desinfetante, pinho. eucalipto, �1�nalac.
querosene. óleo- para assoalho. soda cäustíea. 'cl�ro.l�à,Icool.
vela, ácido muríâtíco, amacíante, água sanitária. detergente,
sabäe liquido. sabonete liquido. shampoo J>ª1'3. automóveis. .

desingraxantes para chassí.hmpa alumínío parä baú.

Rua 25 de Julho, 662 - Bairro VDa Nova
f'one�:(0473) 72-0271

Jaraguâ do Sul- Santa catarina

,
'

I

SCHI I' CHE" Fábricade Cal��•.
,Industraais

.

.

.

eResidenciàis
. .

. .

Comércio deMiluinas deCostura _SUPER P OMOÇAO'
Temos os M.elhores Preços e a Maior.
Variedade em Máquinas de Costura

/ NÃOCOMPREANTESDENOSCONSULTAR
Entregamos suaMáquina em Joinville ou Região,

,

/

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau - Fone (0473) 72-3522 - 7/-0H32 - Jaraguá do Sul- SC

Arte final Correio do Povo • Fone (0473) 72·3363 Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Outono.
Inverno/94

..'. Av. MarechalDeodoro, 491
.!'" __=t .. -

.>.-'
,

(frente Cal. Sio Luis)
Jaraguá do Sul '

??��E?c!�:l�t:�: ii.'••.----------:::�::�--.
�-----------------.��----����--��I �«!�<l4eIIIi� I

.... ! cOo7e!�::.I!:;re !
I, I
1 Karatê de Contato - Kick-Boxing -- Capoeira - I
1 Defesa Pessoal - Musculação - Condicionamento 1
1 físico -Ginástica Aeróbica, ambos os sexos. I
1 Aulas de 28 a 68 _ Vários horários 1
1 Aulas extras sábados e domingos. 1
1 A v_ Get:ú/io Vargas, 847 1

....__ --I: próximo ao CIP :
1_ Apresentando este recorte você 1
1 ' , • terá a 18semana deaulas grátis. 1
I' .', I
._---------------.--�.

ClínicaVeterinária
Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais - Vacinas
Exames Laboratoriais - Tosa e Banho
MédicosVéterinãrios:

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

Usados

·UnoCS(A)-marrom 86
EscortXR3 -cinza 90
KadettSL - prata 93
EscortL-dourado 94
BelinaL 1.8 -verdemet. , 91
BeIinaL - azul 86
EscortXR3 -preto 85
Corcelll -prata 81
Fiat 147-bege 81

TL-azul : 73
r_INkIM., _1fIIIuI'.,...

V......._.K_".. c.nIIt__�

Metalúrgica
Leoni Lida."

Serviços de solda Mig e Eletrodo -

Serviços de manutenção em geral -

Montagem de máquinas e aparelhos
índustríaís .,. Manutenção de

equipamentos de pré-moldados -

construção civil e terceirização.
,

. Rua Tufie Mahfud, 210
(ao lado doGinásio deEsportesArthurMüller)
Fone: (0473) 71-0921

Jaraguá do Sul - sc

TERRENO
Vende-se ou troca-se, área de

4.000m2, 11km do centrotodo
plaino. Interessados tratar rua
João Planincheque, 827, falar
c/Susan

LINDO SOBRADO
(Champaghat) alto padrão
(nova), área total de 255m2•
Informações' pelo fone:71-

.

7931, c/ Miro

IQQ'
�
VIDA

s�mais de 70 tipos diferentes de
pizzas. Ctllzones, Lazanhas,Massas e
o trtuliciolllll Bife tiPtumegiana, tudo
grtltinhado tIOforno ti lenha.
DÜlrittmente tlptutirdiis 181a.

Embalttgens térmicas

FORNO A LENHA
QUALIDADEE
ATENDIMENTO LIGUE PARA

(0473)72 - 3363
JARAGUÁ DO SUL.

2-3

- Divisórias - Forros - Pisos
- Papel deParede - Persianas - Boxpara banheiro

RuaBemardoDombusch,no486
sala2-VilaBaependí 72-2472

Depilação com cera vegetal •

Massagem terapêutica e estética·
Forno de Bier.· Termoterapia • Crioterapia •

Tratamentos para emagrecimentQs •

Tratamentos completos para comperose
manchas antisinais • Vacina anti acne •

microionoforeze • Decapagem biológica •

Limpeza e Hidratação profunda.

·····.I��:itl'Yili�rJi:··· •••
: ":. : ... ::'. ":,', .:;'-:::' ::':-:::::::::.::::', ":::::':::::::::::::::::::::'::': .. ::::::-::::::-::::':::::::"'::.:::::.::::: .. ::.:
• O'_ .. __ ••• __ ••••• •

._ •••••••••••••••.••.• __ ••• _

••••JGe,,#(j ciJ",It'##i::r�/azi::rit�. fq#�itttif g-�4rf�.

J
Se Você quer o Seu Produto ou Serviço causando
\

uma boa impressão,
Nós Criamos a Sua Propaganda. KWB

Criação de Logotipos, Catálogos, Folhetos, Folders Turtísticos, Anúncios de
Jornais e Révistas, Cartazes, Jornais de Empresas, Produção de Audio -Visual

COMUNICAÇÃO LTDA.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 • Sala 4
Fone (0473) 72-1066

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



Joalheriaôimara Ltda
Jóias - Be1ógios

Artigos ,para presentes - Óculos de sol
TuJo <com os melilbolI'es �lI'eço�

CREDIÁRIOFACILITADO
Fone (0473) 72-3630

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

PIDHAS: s10 TOMÉ - ARDÓSIA
PIDBA8PARA REVESTIMENTOS RM GERAL
Rua Silveira Júnior, s/ng (próx. Ginásio de Esportes)
Guaramirim - SC l�f)NI�: 7:J-()()27

,

I CEI'ER FRIO
Assist. e Gons. de Geladeiras,
FPeezer, Máq. Brestemp, Ar
Condicionado, Bebedouros,
Lave-Louçes e Refrigeração em G�ral.
Rua Emfllo Plazera. 86/ Bairro Daependl

Fone: (0473) 72-1928
Jaraguci do sul/se ,

r

I,
I

)J(W�@@
&,')ß�ß Gi}§ I!,§ 1!�103 11,)f@ß o

Divisão de concreto
(Tubos e artefatos de concreto)

Rua Joinville, 1016 - Frime 72-1101
Divisão de plásticos (tubos de PVC - eletrodutosllinha$

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

Rua Cei. Procópio Gome., 89
Fone 71-0066

TERRENO CENTRAL
Vende-se, ou troca-se, com"
562m2, livre de enchentes,
Contato fone: 72-2059 e 72-
1161

CASA SOBRADO
Vende-se, com 4 dormitórios,
sendo uma suite, 4 banheiros,
lavabo em ouro velho, acaba
mento em gesso, madeira a

vista, 3 ar condicionados, pa
rabólica, aquecimento solar,
hidromassagem, murada,
ajardinada, calçadas com pe
drasitaú,10xl0,churrasquei
ra etc. Terreno de 437m2, área
construída 300m2• Contatos

pelo fone: 72-2873. Valor
URV's·130.000 local pr6x. ao
hospital do morro, ligar so

mente a noite

LINDO TERRENO
Vende-se, área 1.525m2, com
casaemalvenariade 132,73m2,
localizada na rua Leopoldo
Janssen, 56 - centro. Aceito
im6vel demenos valor, telefo
ne ou autom6vel, no negócio.
ValorURV's 80.000. Fonecon
tato: 71-6176

APARTAMENTO EM
BLUMENAU
Vende-se com 3 quartos, de
pendência lavação, portão ele
trônico, garagem etc. Próx. a
FURB. Valor US$ 22.500.
Contato pelo fone: 72-0552

CHÁCARA
Área 6.000m2, cl casa de alve
naria280m2, piscina semi aca
bada, rua Berta Weege, 1652,
1 km após Weeg, fone: 76-
1315 cl Leonel Stein

LOTE - 370m1
LoteamentoBartei, lado recre
ativaMarisol,valorUS$ 9.000
a combinar. Contato Av. Mal.
Deodoro daFonseca, 141, loja
Fotocenter cl Daniel

CASA
Vende-se, Oll troca-sepor casa
perto do centro, contato fone:
72-3707

TERRENO BARRA DO

SoUL
Vende-se ou troca-se pl máq.
overlock, contato fone: 71-
6621

o �flQf!1� _E O SABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM �

PANIFICADORA E CONFEITARIA
N

PA08V1NBO
Aberto diariame';te das 06:00 às 21 :OOhs,

inclusive domingos e feriados
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 915 I Centro
Rua Venâncio da Silva Porto, 225 Vila Lenzi

(Próximo Weg I)

Fone: 72-1243

@
Coope'rativa Mista

Agrícola Juriti Ltda.
Arroz. Parbollizado

"PRIMO" e "JURITI"

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

MASSARANDUBA-SC

�-

Ha 10 anos pedalando com você:
_

- I

J "

,_���-",:_"_,,, � � "' ......__� <U""""""' ......,���__���_'L_ ........ _.-,___.---.-._<t:JK' ��_,..'":* �_...,_���_
.....

-.--._ ------ .�-- - _._\- .. -,---_--- -----......_----------------------------------------
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araguá do SuI,30 de abrll-de·1994 CAçóESLEGAIS óvm
...

Proclamas de Casamento
Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial do RegistroCivil do 10 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° 19.357 de 20/04/1994
PAULO-HENRIQUE FELICIONI E DANIELLE DOS REIS GUMZ

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliarde contabilidade,natural deParaguaçu,MinasGerais,domiciliado
e residente na rua Procópio Gomes de Oliveira, 1.300, apto. 801, nesta cidade, filho de Pedro
Felicioni e Mariana Alves Calheiros Felicioni.
Ela, brasileira, solteira, contadora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua

Quintino Bocaiuva, 120, nesta cidade, filha de Osmar Gumz e Marisa Reis Gumz.

�DEMÀR��:LN;L�=T���i�ES KÜHNE
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural deMassarandúba, neste Estado, domiciliado e residente
na rua Alvino Tribess, nesta cidade, filho deWatzke Slometzki e Juliana Slometzki.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Corupá, neste Estado, domiciliada e residente na rua
Professor Irmão Geraldino, 396, emVila Lalau, nesta cidade, filha de Henrique Kühne e Irmgard
Kleemann Kühne.

Edital N° 19.359 de 20/04/1994
ARILDO SCHULZ E IVONE TEREZINHA VERCINO

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua

Gustavo Gumz, 488, em Rio Cêrro Il, nesta cidade, filho deWerner Schulz e Edika Kiekhoefel
Schulz.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Rio do Oeste,neste Estado, domiciliada e residente na
ruaGustavo Gumz, 488, em Rio Cêrro Il, nesta cidade, filha deNestor Vercino eDilmaVercino.

Edital N° 19.360 de 20/04/1994
.

YALDENISIO NO FONTANA E MARIOZETÉPA SILVA COSTA
Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua

Arquimedes Dantas, 66, em Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Paulo Fontana e Maria Fontana.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Lages, neste Estado, domiciliada e residente na rua
Joinville, 3.377, nesta cidade, filha de Almerio Nogueira Costa e Maria da Silva Costa.

Edital N° 19.361 de 22/04/1994
ARMANDO SCHIWE E ROSELl KRAUSE

Ele, brasileiro, solteiro, geometrista, natural de Tucunduva, Rio Grande do Sul, domiciliado e

.residente na rua Carlos Fritz Vogel, 211, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filho de Helmut
Schiwe e Uma Dalina Schiwe.
Ela, brasileira, solteira, escriturária, natural de Cândido Godoi, RioGrande do Sul, domiciliada e
residente na rua Carlos Fritz Vogel, 211, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha deValdomiro
Krause e Ildegard Krause.

Edital N° 19.362 de 22/04/1994
SANDRO DE OLIVEIRA E NANCYMARA BORTOLlNI

Ele, brasileiro, solteiro, industrial, natural de Jaraguádo Sul, domiciliado e residentena ruaEmilio
. Stein, 99, nesta cidade, filho de José Gonçalves de Oliveira e Marilú de Carvalho Oliveira.

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua

Florianópolis, 81, nesta cidade, filha de Renato José Bortolini e Tereza Bortolini.
Edital N° 19.363 de 25/04/1994

Cópia recebida do cartório de Riô dos Cedros, neste Estado
ORLANDO ZANGHELINI E LENITA HOLZ

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Rio dos Cedros, neste Estado, domiciliado e

residente em Rio Ad.a em Rio dos Cedros, neste Estado, filho de Honorio Zanghelini e Alvira
Zanghelini. .

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural deste Estado, domiciliada e residente em Rio da Luz,
nesta cidade, filha de Arno Holz e Rosita Knieger Holz.

Edital N° 19.364 de 26/04/1994
NELSON LORIVAL NARLOCH E VANIA BIER

Ele, brasile�o, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua Goiás,
53 em Vila Lenzi nesta cidade filho de AntonioNarloch e Laurita Bier Narloch.,

-, , ,

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua Bertha

-$eege, 2.561, em Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filha de Valdir Bier e Romilda Bier.
.

Edital N° 19.365 de 27/04/1994
cÁRLosHEINS THEILACKER E JANETE KREUTZFELD

-

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Estrada
Garibaldf,"OOsta cidade, filho de Heins Theilacker e Elfi Marquardt Theilacker. .

. :i!'
Ela, brasileira, solteira; operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Estrada
Garibaldi nesta cidade filha de Norberto Kreutzfeld e Frida Hille Kreutzfeld. .

'"
o,'

E Para que chegue aoconhecimento de todos, mandeí passar o presente Edital que será publicado
pela imprensa�em Cartório, onde será afixado por IS (quinze) dias.

11.._. _
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"�''-, j EblTALdö [,,,
P.tricIa ...���II�"!.� TabeJ4 e Oficia! de Titulos daCom.an.. de Jaraguá cio

SuJ. Estado de Ia Catarinâ, iia"'ßima"dH.W,T.,Q. Latafina·Fszsaber
.

viremque "" acbamnesteCaitOõoparaProlastooOlTltuloo cooIra:
ArteLJJal'lllÚLT -RuaAntoniO'Ci.t� _

.

.

AaJo Vereie Com 1iId. PN.tLTDA - Rua ReinÓlcIoRau,366�
CarlCMIW. NlemaBD - Rua Alberto Dariut, 264 - CORUPÁ
COlD. ele C.I�CMIMaiata LT - Rua 28 de Agosto, 1394 - GUARAMIRlM
Eatof.dCMIDenUI LTDA - Rua AfOJllO Antonio Emmendoerfer. 117 - NESTA
liIatalEI.trtc. A Mne: LT - Rua Joio Planinscheck, 205 - NESTA
Marmo..rIa e Ped... J•..,.., LTD- RuaRod BR 280WalclemarOrobbe, 4133 •

NESTA
Ped... J......' LTDA - Rua Joinville, 4133 - NESTA
RuJ••lrRibeiro de Araujo - Rua BarbosaR� 128 - GUARAMIRlM·
Saperaoercado Beatlale. LTDA - Rua Anaelo Rubini, 2319 - NESTA
T....,.M_ LTDA - Rua ZeuMoreoco, 994 -NESTA
Voltolbd.ü..... LT-NESTA _

WI 1ad. eCo-. Rep. LT � Rua 1.... Lacerda. 223 - CORUPÁ
Wlh _IiId. e COlD. Rep. LT - Rua Ano Bom, sinO - CORUPÁ
WI"..-.-IiId. e COlD. Rep. LTDA • RuaGoi. J.... Lacerda, 223 • COIUlPÁ
Wi1Ie.._1ad. e Com. Rep. LT - Rua10rge Lacerda, - CORUPÁ

.

WI..e lild. e Com. Rep. LTDA - Rual.... Lacerda - CORUPÁ
.

WI BiucIoiaa - Rua Venancio da Silva Porto, 227 - NESTA
E, COIIIOOI ditos devedoresnio foram encontradoo ou se_ a ac:eitar a devida ÍIUÍIlIaçIp, faz

por intermédiodopresenteedital, para que osmesmosoon,piieçam nesteCartórionaRuaArtbIU'MI!!lor.
78,ßOprazodaLei,afimdeliquidaroseudébito,ouenliod8rrazloporquenióofilz,lObapenade.erem.
os referidos prótestaclos na fanna da Lei, etc.

. .

KElJaraguá cio Sul, 26 de abril de 1994.
P.triel. T........ ela CUDhaMello GolD"

Tabelil

�
ImobiliáriaHab itat Ltda.

Terrenes
Terreno 980m2'; Centro
Terreno 25x50 - Próx, Escola Alberto Bauer
Terreno 3.00Om2 - Centro
Terreno esquina cl 630m2 - Ilha da Figueira
Terreno 450m2 - Próx. Posto Behling
Terreno esquina 970m2 - Rua Max Wiehelm
Terreno 564m2 - Rua José Emmendorfer
2 terrenos - Loteamento Dico
Terreno 640m2 - Rua Emmam Ziemann
Terreno 15 x 30, prox. escola Alberto Bauet:

, Casas
Casa conj. res. WEG

Casa alvenaria c/104m2 - Próx. Ponte Grubba
.

.

Casa alvenaria cl 180m2 - Ilha da Figueira
Casa madeira � Rua Otto Schneider
Casa alvenaria cl 237m2, cl terreno 270()m2

-

Sobrado alvenaria - Barra Velha
, Sobrado alvenaria 210m2 - Praia de Armaçãe
Casa mista - Praia de Piçarras (centro)
Casa 130m2, terreno 152Om2 - Centro
Casa de alvenaria 70m2, ter. 14 x 30. Rua

Lourenço Kanzler.
Casa de alvenaria cl 80m2. Vila Lenzi.

Apartamentos
Apto 2 quartos - Edificio Florença
Apto 3 quartos - Edificio Carvalho

Apto 2 quartos - Edificio Jaraguá
Apto 4 quartos - No Centro

Apto 239m2. Rua José Emmendorfer
Oportuniade

Casa mista (prox. Marcolla)

COMPRA - VENDE
ALUGA - ADMINISTRA

. Fone: 71-8009· ..
Rua Leo,olclo .lGllsseft 6St"
.laral" do.Sul- SC .

(FIftal da rua da Caixa ecoftômlca)
.

CReCI4760
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LAIR RIBEIRO:
100 - O SUCESSONÃO OCORRE POR AC/lSO

'101- COMUNICAÇ;ÃO GLOBAL

'·102- PROSPERIIl>ADt
,

103- EMAGREÇA COMENDO

104- oe PÉS NO CHÃo - CABEÇA NAS ESTRELAS

1()5- A MAGIA DA COMUNICAÇÃO

NAPOLEoN HILI:.
110- A CHAVE MESTRA DAS RIQUEZAS

111- A LEI DO TRIUNFO
112- PENSE E ENRIQUEÇA
lli V�PÓOEFAZERSEUSMILAGRES
11� PAZ DE ESPÍRITO, RIQUEZA E FELICIDADE

"115- SuCESSO E R'IQUElA PELA PERSUASÃO

OG MANDlNO
120- A ESOOlHACERTA

,.121- A MELHOR MANEIRA DE VIVER

·122 - O MAIOR MILAGRE DO MUNDO

123- O MAIOR MILAGRE DO MUNDO - 2" PARTE

1,2� O MAIOR PRl;SENTE DO MUNDO

'125- O MAJOR SEGREDO DOMUNDO

126- O MAIOR VENElEDOR DO MUNDO

127- O MAIOR VENDEDOR 00 MUNDO - 2" PARTE

1,28- O MAIOR SUCESSO DO MUNDO

129- SUCESSO: A MAJOR MISSÃO
130- SUCESSO SEM LIMITES

131- UNIVERSiDADE DO SUCESSO

�ALE CARNEGIE
140- COMO FAZER AMIGOS E INE PESSOAS

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

142- COMO EVITAR PREOCUPo E.COM. A VIVER

PREço
URV: 10,63
URV: 10,63
URV: 10,63
URV: 10,63
URV:09,15,
URV:09,75

URV: 11,25
URV:43,75
URV: 17,50
URV:08,75
URV: 15,00
URV: 11,25

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: 11,25
UR\{: 11,25
URV: 11,25 •

URV:26,25

\
,

URV: 26,25
URV: 11,25
URV: 30,00 I
URV: 15,00-

·REF. JOSEPH MURPHY PREÇO
150- O PODER DO SUBCONSCIENTE URV: 15,00
151- O MILAGRE DA DINÂMICÀ DA MENTE URV: 12,50
152- 1001 MANEIRAS DE ENRIQUECER URV: 10,63
153- O PODER MILAGROSO DE ALe. RIO.INF. URV: 15,00
154- PARA UMA VIDA MÉ�HOR URV: 11,25

LOUlSEHAY
160- vcos PODE CURAR SUAVIDA
161- O PODER DENTRÖ DE VOCÉ
162- AME-SE E CURE SUA VIDA
163- EU AMO MEU CORPO - PENS.DIÁRIOS

URV: 16,61
URV: 16,6�
URV: 13,50
URV:07,49

REF. OOTROS AUTORES
1- A FONTE DA JUVENTUDE - PETER KElDER
2- A MÁGICA DO SUCESSO - DAVID SCliWARTZ
3- ALEGRIA E TRIUNFO - LOURENÇO PRADO

� AMANDO UNS AOS OUTROS - LEO BUSCAGLIA
5- COMO APRES. IDÉIAS E;M 30 SEG. - MILO O.

6- COMO FAZER DINHEIRO -(!)R. TAG POWELL
7- COMO NADAR COM OS TUBAROEs - HARVEY B. MAC,

8- DR. [)EMING - O AMERICANO QUE ENS. AQUALID.
TOTAL AOS JAPONESES - RAFAEL AGUAVO URV: 19,38

9- EU CHEGO LA - ZIG ZIGLAR URV: 20.110
10- LBS DINÂMICAS DA PROSPERIDADE - C#,THERINE URV: 26.03
11- MANUALCOMPl..ETODOVENOEDORPROFIS. URV: 17.50

.
1·2- MEGA TEN�NC. PI AS MULHERES - ABURDENE • URV: 24,38
13-'0 PODERINFINTODASUAMENT.-LAUROTREV. URV:12,13
1� OS 7 HÁBITOS DAS PESSOAS MUITO EFICAZES URV: 23.45
15- OS 7 PASSOS PI o PODER INTERIOR - TAE YUN. URV: 12,63
16- OTIMISMO EM GOTAS - R. O. DANTAS URV: 09,61
17- SEV� NÃo TEM TEMPO PARA FAZER DlRBTO

QUANDO ACHARÁ TEMf>O PI FAZER DE NOVO? - J, MAV URV: 10.00
18- SEM MEDO DE VENCER - ROBERTO SHINYASHIKI URV: 14,13
19- VENC. A PRÓPRIA CRISE - CARLOS WIZARD M.

2Q. VOCÉ QUER, VOCÉ PODE - JOE BAITEN

21- ILUSÕES - RICHARD BACH
. ,

22- A IMAGEM DE SI MESMO - MAXWELL MALTZ'

23- PODER E INFLUÉNCIA - ROBERT L. OILENSCHNEIDER

2� SEU PASSAPORTE PARA O SUCESSO - F. ARiHUR ClARK URV: 12,50
STEPHAN SCHIFFMAN
25- OS 25 ERROS MAJS COM. EM VENDAS

26- OS 25 HÁBITOS EM VENDAS

TADJAMES
27- CRIANDO SEUFUTURO COM SUCESSO

PREÇO
URY:09,69

URV: 10,63.
URV:Os.OO
URV: 12,50
URV: 10,00

ROBERT ANTONY
170- 50 IDÉIÁs QUE PODEM MUDAR SUA VlOAURV: 12,50
171- ALÉM DO PENSAMENTO POSITIVO URV: 15,25
172- AS CHAVES DA AUTOCONFIANÇA URV: 16,75
173- O POD,ERMÁGICO DA PERSUASÃO URV: 15,25

NORMAN VlNCENT PEAt.:E
180- O PODER DO PENSAMENTO POSITIVO URV: 09,50
181- AUMENTANDO SEU POT. POSITIVO URV: 08,75
182- ANOVAARTEDEVIVER URV:08,75
183- O PODER DAVIDA POSITIVA URV: 12,50
1� O PODER DO FATOR EXTRA URV: 10,00
185- PORQUE ALGUNS PENSADORES POSIT. CONSE-
GUEM ALGUNS RESULT. SENSACiONAiS? URV: 08,13
186- _TENHA UM DIA PERFEITO uRV: 08,75
187- UMTESOURODEALEGRIAEENTUS. URV: 10,00
188- A VERDADEIRAALEGRIA DA VIDA POSIT. URV: 15,00
189- A SOLUÇÃO ESTÁ NA FÉ

•

URV: 10,00

ANTHONY ROBBINS
190- PODER SEM LIMITES
191- DESPERTE O GIGANTE INTERIOR

URV:24,03
URV:28,75

URV: 12,50
URV: 17,19

URV: 10,00·
URV: 19,05
URV: 11,25
URV: 10,00
URV: 12,50

URV:08,13
URV: 08,13

URV: 11,88

- PEDIDOS ACIMA DE 30 URV's - 10% DE DESCONTO.
- ACIMA DE 50 URV's MAIS S% DE DESCONTO

• E MAIS, PREÇOS EM CRUZEIQOS REAIS PELt- URV DE SEGUNDA-FEIRA.

-liGUE JÁ, PROMoçÃO VÁLIDA ENOIJANTO DURAR O ESTOQUE.

JOINVILLE/CEN
TRO - Apto. cl
202,00Jn2 - Ed, Presi
dente. frente ao Colé
gio Santos Anjos - ao

lado da Catedral (Pos
sibilidadedetrocacom
imóvel em Jaraguá).

Casa em alvenaria cl

170,� em terre- '

nocomátca de aprox.
2,OOOm' (ótima lo

calizaçlo), Preço:
55.000 URV's.

Terreno com

390,00m2• rua

Santos Dumont.
Preço:

.

8.000 .

URVs,

VILA LALAU - Ter
reno cl
456,75m',édificado c/

prédio em alvenaria (2
pavimentos) medindo
140,OOm' e uma casa

de madeira. sito a rua

Ernesto Lessrnann n?
130. Preço 46.000

. URV's.

VILA bALAU -

TetTenocflO.OOOm',
c/2 casas, sendouma
em a Ivenaria de2pa
vimentos, semi aca
bada - próximo a Fa
culdade - Preço:
60.000 URV's.

Gardênia· Rua Barão
do Rio Branco - Apar
tamento c/4 quartos (I
suíte), 1 banh)'iros, 2
salas, sacada;' área. de
serviço egaragern.Pre
ço: 30.000 URV's.

GUARAMIRIM - CENTRO - Rua 28 de .

Agosto/No prédio do BESC - Apartamentos
cf I 56,00m' (suite, 2 qtos, 2 salas conjugadas,
cozinha, área de serviço e garagem) - Preço:
Entrada de 300/<!, mais financiamento 20

meses direto com a Construtora,

CENTRO - Rua Felipe Sclunidt, 49 -

(próxima ACIJS - Assoe. Comercial) - Casa
em alvenaria cl 150m' em terreno cl

688,00111' - Preço 60.000 URV's.

VILA sAEPENDI
Casa c/I quarto; aIve
mnanova,44.00m2em
terreno c/ 330,OOm',
próxima ao clube

Baepcndi. - Preço:
. 19.500 URV's - (A
combinar)

FIGUEIRA - Terre
nocomárea deaprox.
600,00m',próximo a

(lndwnak) - Preço:
6.0 mil URV's .

FIGUEIRA - Lotes
cf toda infra-estrutu
ra - Entrada de 40%
mais 12 prestações
emURV.

. CENTRO - Apto.
grandelEd. Jaraguá -

Suite, 2 qtos, BWC,
salas, demais depen
dências e garagem �

45 mil URV's.

CENTRO - Rua
José Emmendoerfer
- Ed. Dennis - Apto.
-2 qtos.Preço: 13.000
URV's e assumirso
mente 4 anoslCEF,

FIGUE,IRA-Terre
no cl aproximada
mente 3.60Omz, pró
ximo ao Colégio
Holando Gonçalves
- Preço: 16.000
URV's.

VIEIRAS - Rua 601
,(Jaraguá/Schroeder),
terrenode540,()()m'es-,
quina com rua 470,
edificado com prédio
em alvenaria (2 pavi
mentos), c/ 3 salas eo
mereiais e 3 aptos. Pre
ço: 144 mil URV's .

SÃO LUIS - Casá,
ern alvenaria cl'
I30m'(faltandoaca
bamento) terreno cf
360,00mz - Preço
18;000URV's(aeei
ta proposta).

( no cf 350m', .prq:ri
mo ao Colégio
Holando 'Gonçalves,

no lot. Waldemar I. Schimtiz - Preço:
, 7.500 URV's.

CENTRO - Terreno
na rua Jorge Lacerda
(próximo ao Ed.
Argos e ao' Sesi),
medindo 448,OOm1-
Preço 55mil l1"'s,

GUARAMIRIM - Terreno
.. urbano, c/1.465,00m:!, próximo a

ARG, na rua Jerônimo Correa -

Preço: 65.000 URVs

CENTRO - Terreno central, próximo a Rua.

Prócopio Gomes e a Oficina Raboch, cl
:3.500m' - Preço 200,000 VRV's: A combinar,

AMIZADE - Apto.
cl 3 e 2 quartos - En
trada e assumir
financ. junto aCEF.

. TRtS RIOS DO
NORTE - Lote cf
800,00m', situado '3

40,00 melros da rua

Roberto' ZiernaM -

Preço: 6.000VRV's.

C'ENJ'RO-�pl2ruas:
Jasé Emme..doem.:. Jc&é
ldenqj<lIIi.Temno clapro
lIÍIIIOdImmII; 1.201l,0Ikn2,
ecificadocomClS8emlilW
Illlliacoml4S.C!Ilni'-Plepo:
90.000. lJRVs. (A combi-,
nar)

FIGUEIRA - Esqui
na fazendo frente em
31,50mpara rua José
Theodoro Ribeiro -

Área cl 579,00m' -

15.000 URV's -

Aceita carro.

CENTR,O - Rua José

Ennnendoerfer t &ce
lente lote cl 4s0.00m'
(15,00 x lQ.OO), proxi
m080Atelierdalnd. de

QuaéIros 3 Américas). -

Preço: 8.000 URV'I.

......
w
ex:
o

Rua Cei, Procópio Gomes de Oliveira, 285 ,:::,"",:::':',::: ,,- ,,�
- (0473) 72·267ge 72·3139

r._",!,"""._ >.E1I:>"�;..Jf.."" .... ,-,:c. .•� -'_ � �_., "
.

....,.,_..o.,�
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" Apt!nas 4 apartame��Q_s eor andar

O VI�opanorãomlça,�- -
.
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�:,�io..,PI�ctna
O. Playground

O Churrasqueiras

O Salão ,de Jogos
-

o Salão de Festas

-o An�n8 Parabólica

o. Portões Eletrônicos

Edificio Isabella ali na Proc6pio
Gomes d.Oliv.ir� -
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CHA'-É

IMOBILIARIA
R. Reinaldo Rau, 61
Fone (0473) 71-1500
Jaragué dO S�I • SC

CONSTRUTORA. INCORPOIIADOIIA

JARAGUÁ
R. Cei Bernardo Grubba, 246

Fones (0473) 72-0014 e 71..0347
Jaràgué do Sul· SC
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Loteamento Juventus
Lotes com entTéKia + finandamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fore (0473) 71-1500

RUA REINOLDOMU. 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC
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Sal. na Av. Getúlio VilIgas n" 49, com 68m'.
Sal. comerciai

Vendas
Fábrica de embalagem deocartáveis de alunúnio tipomannit� com todo o equipamento,
na rua Bernardo Dornbusch, aceita carro e telefone,
1 apartamento cl 253,OOm' na rua Joinville.
Temmo na rua MaxNicolau Schmidt cl 500,OOm'.
� cll60,OOm' no Bdificio Miller na Mal. Deodoro, tOO<! mobiliado.
TeiTeno cl 2 salas o 2 casas de alvenaria na rua Bernardo Dornbusch.
t� cl área de 44l.00m' na rua Pastor Loronz Hahn nO SI. Ouaramirim.
� mista cl90,OOm' na rua Manoel da Costa, bairro João p...o.., .

'.
Casa de alvimariacll oo,OOm' na rua Santa CBtarina. 368.
'Casa de alvonariá cl 350,OOm' com terreno, na rua 10i0 Planinscheck esquina para a ruá
Vonãncio da Silva Porto.
Um terreno com 760,OOm', com sala comercial na BR 280!an 70, com uma entrada de
'! .000,00 dói...... mais 9 parcelas do 1.000,00 dólares men.oais.
Terreno com 4.700,OOm' o casa de alvenaria com muitas frutas �.palmitos,

Terreno com área do 3SO,OOm'. No loteamento lardim Francisco.
Casa de alvenaria cl300,OOm', na rua Richardt Piske, com 3 ar condicionados, hidro
lI\IISIagent, aquecimento solar, alarme.

Locaçao .

Apto na rua Roberto Seidel (Corupá). com 3 dormitórios o demais <lependências.
Apto rua Albino Zangbelini (Norou).
C"", do madeira na Barra, Com 3 dormitórios o demais dopoàdências,
Casa domadeira na rua 2S de Julho 1413. Com 3 dormitórios o demais dependências'eom
�
Apartamento - R: PastorAlberto Sclmeider (Barra) cl3dormitórios demais dependências
+garagem.
Casa miste na rua Alberto Schneider, cl 4 quartos, sala, coz., BWC, área de serviço o

garagem.

cr Casa de madeira com 90m2, terreno com
420m2. Situado na rua Bemardo Dombusch -

próximo ao Posto Vargas - Vila Lalau.
crCasa mista com 120m2, terreno comA62m2
(14X33), situado na rua Campo Alegre - pró
.ximo ao Bar do Mano - Ilha da FigueJta.
crCasadeAlvenaria com 420m2 (sem acaba
mentol e terreno - situado na rua 338Gustavo
Bruch (lateral da rua JoãoDoubrawa) - Tifa da
Pólvora.

Apartamento com 2 dormitórios, com 86m2
<

(Quitado) - Ed. Maguillú. Situado na rua

Procópio Gomes de Oliveira, 1473 - Centro.
crApartamento com 86m2 contendo 2 dormi
tórios - Ed. Maguillú. Situado na rua Procópio
Gomes deOliveira, 1473 - Centro.(Entrada +

financiamento).
crApartamento com 70m2 contendo 1 dormi
tório - Ed. Maguillú - Centro. (Entrada +

·financiamento).
-Apartamento éom 150m2, com armários
nos dormitórios. banheiro e cozinha - Ed.
Joverli - Situado na rua José Menegotti - Vila
Lenzi.
crApartamento com 85m2, contendo 2 dormi-

.

tórios - Ed. Eldorado. Situado na rua

Florianópolis - Centro.
crTerreno com 750,75m2 (20,25 x 38,40):
Situado na rua Vergilio P. Rubini - Barra do

RioC�ro.
crTarreno com 450m2• Situado na rua Prefei
to José Bauer - Vila Rau.
-Terreno com 540m�(15x36) - Situado na

rua Ffliricisco Hruska - São Luiz.
-Prédio de alvenaria com 210m2 (contendo
2 salas comerciais e 1 apartamento). Situado
na rua: Rio de Janeiro (próximo a Ponte do

Grubbe)

p---------------.
• �t;:' •

: CRECI N° 1596d :
• •
• B...... Sul .
I IlIDóvels •

; Fa,ne: (0473) 72-2734 ;
• �N� •
• Chácaras • II Terreno cl eo.OOOm", cl casa de madeira de eom" e mais um •
•

galplo cl 8Om", Barra do Rio Cerro, próx. Botafogo. Preço US$
•14.000

• Terrenoc/10.450m"c/casademadeiradeeom"edeumgalplo •

I• cl 9Om", tem água pl ,lagoas, no Rio Cerro II, próx. Recreativa •Choco Leite. Preço US$ 18.500
I Terreno cl 8O.ooom" cl casa de madeira de '100m" e rancho, 2 •
• lagoas; pastagem, 3.000 pés de banana, 5.000 pés de palmito e •
I árvores frUtlferas. Preço 21.000 URV's localizado próximo Ceval • I•

(Rio da Luz). Aceita carro.

•Terrenos

I Terreno cl 29.ooom", na Barra, lateral da BerthaWegge. Aceita •
• 10% de entrada, carroAsaldo parcelado.Próximo ao Botafogo. • IPreço 28.000 URV's.
I Terreno cl 376m", (14 x 27) na Barra, rua Frida Piske Kruger. •
• Preço US$ 6.000 •
I Terreno cl 396m", (16 x 25) lateral ruaWalter Merquardt. Preço •US$5.3OO

.'

I• Terreno cl 840",., (21 x 40) ruaWalterMarquardt. Aceita terreno .'
,I na ·prala. Preço US$ 16.000 - 50% entrada + 6 prestaç6es •
'I

mensais
'

•Terreno cl 36.000m" (81 x 444), rua Horácio Rubini, distánte

II 500mts da Malwee. Preço 106.000 URV's - sendo 40.000 de •
• entrada e saldo em 10 meses. •
•

Terreno CI 84Om" (21 x 40), na, Barra, próximo ao campo •Botafogo. PI'8Ç(I US$ 4.300 em 2 'vezes.
I Terreno cl 11.427m", com uma casa de madeira e galpio, na • 'I'I Barra rua Pastor Schneider, distante 400ms da Maiwee. Preço •

US$ 45.000 - 50% + 2 vezes

I Terreno cl 4O.ooom", Estrada Garibaldi, distante 3.oooms. da •
• Malwee. Preço US$ 28.200. Aceita carro e vende também por •

I• m6rgo a US$ 2.76Ó cada. •
•

Terreno cl 391m" (14,50x 27), LoteamentoAguaVerde,lote nO,
•27: Preço US$ 8.000 com 50% de entrada e mais 6 prestaç6es.

I Terrenocl75Om"(15x5O),naBarra,ruaPastorSchneider.Preço •

II 9.000 URV's, entrada de 3.ooouma de 2.000 e mais 4 de 1.000 •URV's.
• Terrenocl720m" (15 x48), na Barra, rua PastorSchneider. Preço •
I US$ 15.000 - Aceita carro até 50% do valor do terreno. - •
• Terreno cl 434m" (14 x 31) Rua Joio Planichek. Preço US$ • I•

1t.000
•Terreno cl 69.ooom" (105 x 660), Rio Cerro II, próprio para

• Pastagem, lagoas, sitio, distante 300 metros do asfalto. Preço •
I US$ 17.000 • II

Terrenocl525m2(15x35), na Barrado Riocar�o, emais material.,para construir casa de madeira de 3O,oom". Preço 1.190 URV's'

,I - Aceita carro. I
I Aluga •
'I'

. Terreno com 4.ooorri"-na rua BerthaWeege - Barra do RioCerro
•- Duas lojas com 65,OOrn"cada uma, na Barra- RuaÂngeloRubini

I •
. • Tl'lltar na R. Ângelo RUbini,<1i23 - Sala 9 - Sam. do Rio Cerro • '-

•
Fone ((U73) 72-2734 CREC/1589 • J

•
._-------..----_.

TERRENOS ITerreno em Piçarras a beira rio cl 4.185m" (Ancoradouro)
Terreno na Rua Amazonas cl l.720rß2, pröx Parafusos
Ewwd.

1Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, cl 2.500rß2. Próx.
trevo do Posto Marcolla

Terrenocl535,80rß2LoteamentoJúlioRodrigues,Lote n009
Terreno cl 420m2 Rua Luiz Kienen

ILoten077LoteamentoAnaPaulalI-RuaVictorRClIlertlberga-,
154

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

CASAS -, I'Casa de alv., (em construção). Rua Rudolfo� cl
480rß2 cl terreno de 900rß2 \
Casa de alvenaria cl60 m" - Loteamento Liodoro Rodrigues
Casa de alvenaria ,cl 235m" cl terreno de l.200m'.\Rua

IW,aldomlro Schmidt, nO 222
• (Jaraguá Esquerdo). \,

Casa mista cl90rß2 - Rua 591 - Sem nome, 70, terreno

�·45Om2 - Jaraguá Esquerdo

�=sta cl 120m" - RuaWalterMarquardt, 2.732, terreno

'ICasa alvenaria em construção cl 144m" (aceita carro) Rua \
312 - Angelo Menel
CasaCOHAB \
Casamista - Loteamento Ana Paula II 1.\APARTAMENTOS

Apto. Edificio Jaraguá cl70rß2 cl 2 qtos., (1 ° andar), apto 3.
Apto. cl 250rß2, 3 quartos, uma suite - Rua Joinville.

Apto. Edificio Carvalho cl 160m2

1Apto. cl 116m', 2 quartos, dependo empregada, 2 banheiros,
sala e garagem. Edificio Hass 4'0 andar.

LOTES .J"INANCIADOS
Loteamento Ana Paula IV.

1Loteamento São Cristóvão II.
CONDOMÍNIO AZALÉIAS (empreendimento Classe A)
Loteamento Acapulco na Praia de Piçarras.
Loteamento Liodoro Rodri_gues (Vila Rau).

CHÁCARA NACIDADE 1Arborizado, cl área de 14.700m', a 5km do centro, cl boa ,

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

I
Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl l.382 m"
Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 950m'.
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Gente & Informações
BÖDAS DE VINHOI

Aniversariantesdomês
Innocêncio (Iosepha Gomes) Silva

Comemoraram mais um ano de vida

ontem, os amigos da Central 'de Comu

nicações e Marketing, Dietrich e

Christiane Hufenãssler, pai e filha. Os

amigos comemoraram a data com uma

bela festa. Parabéns da coluna.

Repercutiu gostosamente em

Jaraguá do Sul, a passagem das
Bodas de Vinho - os 70 anos - de
casados domuito estimado casal
Innocêncio Silva e Josepha Go
mes, ele natural (2013/1903) do
então Bananal, hoje Guaramirim
e ela (10/8/1908) natural da

legendária Lapa-PR.
Casavam-se em Rio Negro,

comocomparecimentonoRegis
troCivil do escrivão Dinarte Pe
reira -Iembram-se, e abênção na
Igreja do Senhor Bom Jesus, em
cerimônia oficiadapelo Pe. José,
seguindo-se a festa na casa da

noiva, situada na localidade co

nhecidaporCampodoGado, isso
tudo no já longínquo 24/4/1924.

Depois demuitoperegrinar ao
longodoramal S. Francisco-Por
to União da Brazil Railway, que
construia a Estrada de Ferro São

Paulo-RioGrande,posteriormen
te Rêde de Viação Paraná-Santa

Catarina, incorporada na atual
RFFSA - Rede FerroviáriaFede
ral S.A., enfrentando as peripéci
as da Guerra do Contestado que
deixava ainda os bolsões
revoltosos que queriam um novo

Estado, liderado pelo jagunço
"coronel" Fabricio dasNeves, que
desafiavaaNaçãoBrasileiracom
umaproclamação de independên
cia que ficou apenas 1)6 papel,
nasciam os filhos Adair (faleci
do), Ernesto caso c/ Etelvina
Ferreira (4 filhos), Alaíde caso c/
Amadeus Mahfud (1), Oswaldo
(fal.) caso c/MariaBocaiúva (6),
Moacyr

'

caso c/ Terezinha ra.

Chiodini (5), Leonoel (fal.), A uma pergunta, na entrevis
Mercedes caso c/Oswaldo Saade ta, se era de fazer política, ele
(2) e José Leonel (fal.). disse quenão,mas "eueraamigo

Innocêncio passava por todos deArturMüller, da antigaUDN.
os postos da ferrovia, de Nunca fui candidato. Votei em

.

telegrafista a inspetor de tráfego.

Em 1943 veio para Jaraguá do

Sul, assumindo aChefia daEsta
ção destacidade, aposentando-se
em 1966, quando assumia a che
fia o seu filho Ernesto e, depois,
até a aposentadoria o outro filho
Moacyr, que foi quem desenhou
o Brasão de Jaraguá,' idealizado
pelo diretor deste jornal ..

chapa com Hans Mayer, para
prefeito".

Mas fez questão de dizer que
era jogador de futebol, "como
beque meia esquerda, no

Baependí, onde joguei com

Ernesto Leopoldo CzenÍiewicz,
noantigocampo,pertodoGaulke
e tinhamos muitos empurrões
contra o D. Pedro n, de Corupá,
o Acaraí aqui de Jaraguá e o

Seleto, deGuaramirim". É, pois,
uma felicidade para toda a comu
nidade e uma ventura do distinto
casal completar 70 anos de vida
conjugal - um exemplo típico de
casamento que acaba - "até que a
morte os separe".

Dada a enfermidade de

Innocêncio, realizar-se-á no dia
1/5/94, missa na residência do
casal e comparecimento de fami
liares.

Cumprimentamos ao distinto
casal por tão longeva data, ex
tensivos aos demais familiares,
nossos distintos leitores. (Eugê
nio Victor Schmöckel).

Dada a importância de sua

posição dentro do contexto

A "Pantera loura" Cristiane dos Santos, 17aninhos,foi
eleita no sdbado passado, Garota Bolando Marcelino Gonçalves!
94. Ela conquistou o titulo com muitos méritos, ficando a frente de
outras belas gatas e, depois de coroada avisou, "pretendo seguir
carreira de modelo fotogréfico e conquistar as passarelas" disse

cheia de entusiasmo. Boa sorte eparabéns.

jaraguaense, mereceu ser entre

vistado pelo semanário "Mensa
geirodeJaragúá - Jaraguá-Bote"
e.naediçãon'' 5, transformou-se
em Destaque da Semana n? 4.
relatando a sua interessante vida
e de sua família, que deverá ser

parte de um livro em preparo,
como título - Eles também cons-

truíram a grandeza desta ter-

você para vereador e pra vice na

-Decorações # * Box Blindez * Pisos

rJaragua : ��v�::rias
Decorações Jaraguá Ltda.

Revendedor Exclusivo: Pisas de Madeira TREVO PISO

* Revestimentos
* Resldênclaís e

aproveitando
grande

\

.' promoção
de outono

.

Comerciais

RuaCei. Proc.GomesdeOlivéira�382

Fone/Fax(0473) 71-0055
..Jarag...ádoSul-SC

Vm1NooVOCÊDECORPOINmRO
GeTÚLIO VARGAS, 55
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HOT LINE
Denis W. Hohl

fR\ J
' ".. � .

J ãoM� aragua... por ai. qumta-teírano o arcatto.

Realmente.nãohádúvidasque Infelizmente, a Federação
anoite de quinta-feira é amais Catarinénse de futebol esca

agitada da vida noturna
�

lou um árbitro "terrível" para

tos humanos ... não nestemun
do!

e Fórmula 1
Nestedomingo;aconteceoGP
de San Marino, em Ímola •

Itália, Na. casa da Ferrari, é
mais uma equipe para inco
modar a trajetória Ele Senna
Tomara que ele finalmente
vençaa 1 a corridada tempora
da, senão...

@) . Vôlei de ouro!
Começadia6, próxima sexta
feira, aLigaMundial deVôlei
Masculino. O Brasil enfrenta
a Bulgária, depois EUA, e

Grécia, naprimeira fase. Mui·
to equilíbrio marca o torneio
mais famoso do vôlei mundi
al.

@) Seleção brasileira
A seleçãobrasileirade futebol
joga neste dia 4 de-maio em

Florianópolis semRaL Parrei
ra finalmente "se mancou", e
não escalou o pior meio de

. campo da seleção nos tittimos
anos, Raí, só jogoumesmo no
São Paulo, nas mãos do mes

tre Telê Santana.

© Parabéns
Completou 70 anos fio dia 28/
4 a sra. Otília Ersching
Nicolini, esposa do sr. Mário
Nicolini. Parabéns.

jaraguaense. Os bares dacida- apitar ojogo. O individuo teve

de, usando de música ao vivo uma atuação que provocou a

· .paraentreter o público, lotam. "ira" da torcida tricolor, que
direto. Pena que faltam op- - queria o "couro" do infeliz, ao
ções musicais mais variadas, final da partida. Não sei se ele

pois hoje, há pouquíssimos foi 'linchado, mas merecia ..

.músicose bandas de Jaraguá com certeza!
na ativa ® Carros populares
® Agenda Uma vergonha, é o que acon-
Hoje, acontéce naMarrakech, tecenomercado automobilís
à partir das 23 :OOhs. o "Garo- tico brasileiro.Veículos como
to Marrakech". o Corsa, e o Uno Mille ELX,
© Inauguração.

.

são vendidos com ágio
· Muito agitada a inauguração exorbitante. E o fusca do
do "Galpão Saúde", o mais Itamar?! Está encalhado nas
novo centro de modelagem revendas!
fisica e estética de Jaraguá do ® Menino x menina
Sul. No cocktail de lançamen- Você sabia, que em muitos

to, o público pôde conferir, as países como na China, Índia e

bem instaladas dependências, para os muçulmanos
integrando sauna, salademas- fundamentalistas,meninas são
sagem, academia deginástica, consideradas um fardo tão pe-.
aeróbica, .equipamentos de sado para a sociedade, que
última geração para são simplesmente extermina

musculação e atéumbarzinho das numaexecuçãopuraebár
Com sucos naturais. Parabéns . bara. 'Pois é, nesses países, à

·

pela iniciativa, Nossa cidade discriminação sexual, (emple
c merecia àmuito tempo o em- . nos anos 90) ainda é conside-

preendimento.
.

rado fato normal. Todas as

,

' ®Juventus 1, semanas,jomais e revistas re-
Ciiciúma 3 e Juiz O latamassassinatosbárbarosde

Este foi () placar do jogo de discriminação sexual. Direi-

Num c1ick exclusivo para a coluna, um flagra do Idnçamenlo dt!
"Galpão Saúde", na noite de quinta-:feira�

,

. cólico da banda ''Allee in
O rock sombrIO e me�n das faixas de "Jar of
Chains", salta em ca a�m;o contrário dos doi.s
FI' IT/aso de Moscas;. . -'

ies I.". nda não há concessoes a

álbuns anterIOres d�,ba di c'o quefioi gravado em
, . "alegres no IS , , dfiaixasmazs . l'�ade' . o disco e.to o

di Uma qua ia. .
.

apenas sete las. .

. ada rodução, que inclue
acústico, com SOjiStl� kica. (Gaita de boca).
violino, violoncelo e arm.

Imperdivel

�
.. "

-

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é PrestaçãodeServiços·

. _ '.�EGUROS GARCIA
.�. Rua Expedicionário Gumercindo da Silva fi" 90,

1° andar, sala 2 - FoneIFax: 7�-1788
Jaraguá do Sul - SC
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OBAI GINCANA NO DIVINA;

�OMEÇOU ONTEM r TE-RMI

NA HOJE. AO TODO SÃO 21

TAREFAS INACREDITÁVEl€.- E

NÓS 5OMOS DA EQUIPE

PIMPOCA (A MELHOR NÉ?!'

...TEM A TAREFA DE JU A

ALIMENTO E ROUPAS ...

.. É DEMAIS PARTICIPAR DES

A SUPER GINCANA!

...c-xc

" ,'"

'>:��"�.. ,,,
"

,� ...
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A Editora Record/Nova
Eraestá lançandoum livropara
aquelesquequerem obteracura
e aumentar o bem-estar: Tera

pias de Reg,.ess40 Hipnótica,
da hipnoterapeuta Ursula

Markham, explica tudo a res

peito dessa -ciência utilizada
como terapiapelosantigos egíp
cios, gregos e romanos. Desde
PierreJanet, alunodo respeita
doprofessor Charcot - respon
sávelpelafundação da Escola

Salpêtriére de Hipnotismo, na
França - até Sigmund Freud,
que trabalhou com Janet, a re

gressão foi utilizada a fim de

investigar a raiz do problema,
ou seja, a mente subconsciente
seria oprimeiro e essencial es

tágiopara se encontrar a cura.
O livro relata a história da hip
nose, que irá ajudar o leitor a
entender o que

-

é realmente a

. hipnose, os vários níveis e como
superarásdúvidas em relaçãoa
esta terapia que voltou a inte-

. ressar terapeutas e pacientes a
partirdos trabalhos e experiên
cias de Morey Bernstein, nos

Estados Unidos. (LivrariaePa
pelariaGrafipel-fone: 72-0137
e 72-0972)

ÃRfES - 21/3 a 20/4 - Sepor
alg� razãovocê se sentefrus
trado, isto poc;Ie ser a oausade ter
abandonado a sua inclinação
aVentureira. Os fracassos e as.
frustIações são o lTlClIiw princi
pal deprossegUI' com a aventurá

LIBRA - 23/9 a 22/10 - A comu

nicação não pode acontecer
entre pessoas que passam seu

tempo tentando justificar-se. A
comunicação acontece entre

partes que guardam a sua iden
tidade. Pode acontecer ccinflito,
mas ele é comunicativo.

A partir da próxima semana, já
estará à venda nas bancas, a "Pa
totadoJaiminho"número 3. Ogibi,
que é produzido aqui mesmo em

Jaraguá do Sul com circulação em
todo Estado, traz nesta edição 44

páginas, com seis histórias e pági
nas coloridas com passatempos
instrutivos sobre o trânsito. Tam
bém será apresentada a nova per
sonagem, a "Bruxa Melânia", que
tem como objetivo conseguir sua
beleza física, o que não é muito
comum entre as bruxas, que reali
zam concurso de beleza para ver
quem é a mas feia.

Para Darion Decleverson

Anacletto, criador e produtor do
gibi, as empresas estão acreditan
do mais no seu trabalho. "Os em

presários sentem que estamos re-
.

alizando um trabalho sério e com A capa da terceira edição da "';'Patolll do Jaiminho"

JÁNAS BANCAS

Nãoperca: ''Patota
do Jaiminho" em

sua terceira edição

muita dedicação, tanto que, para o

próximo número, vão ser coloca
dos mlís páginas. coloridas, irá
melhorar a qualidade do papel e,
commaior tiragem", disse Darion.

EDITORA
�HR$400,OO

O criador pretende, já para a

"Patota do Jaiminho", número 4,
apresentar seu trabalho nas capi
tais do Paraná e do Rio Grande do

Sul, onde pretende no futuro, fazer
circular seu gibi.

Aproveite e colecione. Afinal é
'o único totalmente catarinense.

"TROPICALI�NTE"

Gravações estão.em ritmo acelerado
Comprevisão deentrarno arno

próximo dia 16, a nova novela das
18 horas, "Tropicaliente", esta em

-

ritmoaceleradonas gravações, que
estão sendo realizadas no Rio de
Janeiro e em Fortaleza e, também.
com algumas cenas rodadas no

Projac (cidade cenográficadaGlo
bo, em Jacarepaguá - zona oeste

do Rio), desde o começo da sema
na. Outro local de gravações foi
nas praias do Ceará onde, quando

o elenco foi pela primeira vez, a

chuva atrapalhou.
Um dos ,principais atores do

grupo, Cássio Gabus Mendes, vi
verá o malandro gozador
Franchico, de origem misteriosa,
que tem medo do mar, um trauma

ligado ao seu passado eÍrigmático.
François (VictorFasano) éoarqui
teto que se apaixona por Letícia

(Silvia Pfeifer), e se toma amigo
íntimo de Franchico, que o ajuda

a conquistar Letícia, que acaba
cedendo.
A novela é considerada pelos

especialistas, que estão acompa
nhando as gravações, uma das
melhores que a emissora já criou,
com um elenco de alta categoria:
Carla -Marins, Francisco Cuoco,
que volta a gravar depois de muito
tempo foradas telas,Herson Capri,
StênioGarcia,EdneyGiovenazzi e
CarolinaDieckman.

TOURO - 21/4 a 20/5 - Não se
esforce demais para que notem
os seus esforços. Neste mómen-

.

to lhe convém muito mais o

silêncio e a quietude, do que ficar
fazendo alarde dos seus esfor

ços. Você pode en:are piora"tudo
ainda mais....

G�MEOS - 21/5
_
a 20/6 - A

impaciência não lhe ajudaá em

nada. A impaciência o deixará
ansioso, nervoso, e provavel
menteacabe tomando asatitudes
das quais inevitavelmente se ar
répendetá. Senãocónseguealgo,
procure outras coisas.

LEÄO - 22/7 a 22/8 - Se nin
guém podedar um palpite sobre
a sua vida, não deveria então
estar iendo estas linhas. Quan
do alguém que você conhece
se aproxima com um conselho, .

provavelmente as suas inten
ções são boas. Não as rejeite.

AQUÃRIO-21/1 a 1912-Tenha
fé. Se acha que a vida lhe
apresenta dificuldades insupe
ráveis é porque não está con

fiando no seu taco. As provas
rnals duras são designadas
apenas aosmais bravos huma
nos .. Você pode encarar esta.

ESCORPIÃO -23/10 a 21/11- SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12 -

Há tempo para tudo, e você Corre o perigo de estar acumu-
pode estar confuso. É fácil para lando situações não-resolvidas
alguém, que é feito de águà, só porque tem preguiça de
transformar todas sensações . resolvê-las já. O tempo passa e
em emoções. Às vezes, você. elas � acumulam, e todà vez

sentefome,massuaalmatrans- que voltam, o fazem com força
forma isto em angústia. crescente. Até que você ás

resolva.

CANCER - 21/6 a 21fT - A sua

liberdade depende de purifICaI"
sua alma de sofrimentos. E purifi
car sua alma de sofrimentos só
pode ctecorrerse perdoarasofen
ses quecontravocê foram c0me

tidas. Parece-lhe muito? Então
continue sofrendo.

CAPRICÓRNIO-22/12a20/1- .

Não corre nenhum perigo des
de que faça o que seja neces

sário em cada situação, peque
na ou grande. A necessidade é
a mãe absoluta do destino.
Antes dos caminhos tornarem
se complexo, a necessidade é
pura e simJ)les

REDEGLOBO
HOJ.

05:00 - Telecurso
06:45 - Professor e Educaçêo
Oi:3O - Desenhos
08:00 - Treino do GP da Itália
09:00· TV Colosso
11:45 - Jornal do Almoço
12:30 - Globo Esporte
12:45 - Rede Regional de

Noticias
13:15 - Jomal Hoje
13:40" Esporte Espetacular
15:10 - Thundelblrd
16:00 - Filme
18:00 - Sonho Meu
18:50 - A Viagem
19:45 - RBS Noticias
20:00 - Jomal Naçional
20:30 .: Fera Ferida
21:30 - Escolinha do Professor

Raimundo
22:30 - Filme - ''Nao diga quem

sou eu"
00:30 - Rime - Os Possessos"
02:30 - Rime - ''O homem que burlou

a máfia"
.

Amanh'
06:30 - Educaçêo em Revista
06:50 - cam!?<! e LlMlura

.

07:45 - Globo Ciência .

08:10 - Globo Ecologia
08:30 - Pequenas Empresas &

Grand� Negócios
09:00 .: GP da Itália
11:00 - Especial RBS
11:45 - Louco por Você
12:20 - Seaquest - Missao

Submarina
13:10 - Barrados no Baile
14:00 - Rime· "Corrida contra o tem-

polt
16:00 - Domingêo do Faustao
20:00 - Fantástico
22:00 - Filme - ''O turista acidentar'
00:00 - Placar EletrOnico
00:30 - Filme - "Depois de Horas"

REDE BANDEIRANTES
Hoj.

07:30 - Palavra de Fé
08:00 - Flash - reapresentaçêo
10:00 - Imagens do Japêo
10:56 - Vamos falar com Deus
11:00 - Futebol dente de leite
12:00 - Clube do Bolinha I
14:00 - Clube do Bolinha II
16:00 - Ituano x Corinthians

. 18:00 - Radical Nescau
18:30 - Gillete Wortd Cup 94
19:00 - Jornal Barriga Verde
19:30 - Jornal Bandeirantes
20:00 - Faixa Nobre do Esporte
21 :30 - Primeira fila
21,35 - Documentário
22:30 - Filme - "Bagdá café"
00:30 - A programar
01 :30 - ValleTudo

Amanh'
09:00 - Queréncia Ga(Jcha
09:30 - Tele Agricultura
10:00 - Clube Irmêo camioneiro
1Ó:3O - Show do Esporte
21 :30 - Jomal de domingo
21 :45 - Especial Paul MCCartney
23:15 • Jomaldedomingo
23:30 - Cara cara
00:30 - Critica e auto Critica
*Alteraç6es nilo comunlca
silo de responsabIlidade d_
emissores_

VIRGEM - 23/8 a 22/9 -Vr#
nãó pode estar se oferecendO
continuamente para colaborar
COOl oúras pessoas. Isto é muito
nobre, mas provãVéImente vr#
está deiXando de lado alguns
particulares que precisam � da
sua atenÇão.

PEIXES - 20/2 a 20/3 - Você
gostaria de confiar cegamente
nas pessoas que agora se

apresentam, mas a cada paSSO
que dá lembra de situações em

que foi traído. Cabe à sua liber
dade e à sua vontade de eSCO
lher entre o temor ou a temeri
dade.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Casos' de Polícia
(Ido Leal

Pra satisfazer dona Marlete
Na coluna "Casos de Polícia"; da última quarta-feira,

publicamos ocorrência registrada na DPC por dona Yara Ana

Vegini, de que o Olivto Schoping a está perseguindo.
Tais ocorrências, que estão nos arquivos do Comissariado da

polícia, nosfomecem os assuntos, os nomes, os endereços, os locais
aonde se deram os fatos, inclusive, em alguns casos, os locais de

trabalho das pessoas envolvidas.

Quando nàsfazemos essaspublicações, não inventamos nada e,

portanto, não nos cabe aqui ou aonde querque seja.fazerqualquer
tipo de retratação. Mesmoporque, donaMarlete, retratação sefaz
quando' se atinge a uma pessoa ou firma, com desconsiderações,
com infâmias, com ofensas.

Em v. correspondênciaamim dirigida, a sra. afirmaque oOlivio

Schoping não é funoionârio da Pedreira Rio Branco Ltda. Muitó

-bem, Mas, aquela foi a informação dada pela dona Iara Ana ao

Comissário de Polícia, deplantão quando do registro do caso. Tal

informação, portanto, dona Marlete, consta do Boletim de

Ocorrências e lá continuará até que- a sra. resolva alterar o fato
junto à própria Delegacia.

Se a' sra: diz que�indiciado Olívio Schoping não trabalha na

Pedreira Rio Br�nco, tudo bem. ,Agora, uma retratação de nossa

partepor causa dapublicação desse item, a sra. pode ter absoluta
.

certeza tI� que não afaremos.
,'UdoLea/- Joma/lsta, registro doMinistério do Trabalho

sob nO 684, és fls. 35 do livro nO 3, em 15/12/12.

,

Arlindo levou a ,mulher do coveiro
Diza informação daDelegacia deCorupá que oAriBorges, 53,

'coVeiro deprofissão; invadiU a casa doArlindo Deleui, agredindo
o a socos �e ponta-pés, ameaçando-o de morte e ainda quebrando
móveis efasendovários e�trflg(js na propriedade do agredido.
A reação do Ari Borges, com tanta violência, prende-se ao fato

de que sua ex�sposa o deixou épassou amorar com o Arlindo já
há quase dois anos. Eopior,para os brios doAri, é que sua ex teve

umfilho com oArlindo quandoJamais teve com ele em vários anos

de conviVência marital.

Pois é, Ari. Na condição de coveiro, acabas de cavar a. tua

própria, pois, a polícia vai querer saber tudinho da tua valentia e

do teu comportamento. Provavelmente vais ter quepassar alguns
lindosmomentos vendo o solquadradopordetrás dasgrades. É isso

dqi, cara! Valentia, ofensas, agressões, quebra-quebras sempre

acabammuitomalparo quem ospratica. Deixa de ciumi�ho da tua
exepartepra outra, sem desespero, que émelhorpara a tua saúde.

AIDS

",
.

"'.
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Xuxa aceita. fazer o teste

do HIV e processa jornal
"

'Ro de Janeiro - A apre
sentadora XuxaMeneghel está
movendo quatro ações judiciais .

contra o jornal''Notícias da Se

mana", exigindo indenização e

punição ao jornalista Lindólor
, ,.

Francisco Alves, que publicou
emoutu

bro pas
s a d o

XuzoquSl
illdaizDf6tJ

matérias
insinuan- .OlUSO
do que. JDlllolisto
Xuxaes- J'

tavacomAids. O advogadodela,
LuísClâudioMoreiradisseqaar
ta-feira passada, que sua cliente '

aceita fazer o teste do HIV, se a'
justiça determinar. Na terça,
MarleneMattos, secretáriageral
de Xuxa, e ela própria foram
ouvidas na � Vara Criminal de '

São Paulo. O juiz Ruy'Alberto
Leme Cavalheiro afirmou-que o

advogado em apresentadora e o

representante do Ministério Pú-
. blico têm dez dias para semani
festar sobre o pedj.do de teste do
HIV. Depois do prazo determi
nado, caberá ao juiz decidir ii

realização do exame ou não.

Excesso de verdades
De acordo com Cavalheiro, o

advogado do jornalista está se

excedendo nas "verdades" que
Xuxa esteja com Aids e, poderá
estar cometendo'um incidente
grave, contra a honra de uma

pessoa. Segundo o jornalista
Francisco Alves, a "matéria não
afuma que ela tenha Aids", se
gundo ele, o ''Notícias da Sema
na" é umjornal filosófico e cien
tífico.

Xuxa Meneghel exige indenbçlo de jornal

Gapa
O advogado do Grupo de Apoio e Prevenção à Aids - Gapa -

Décio Manuel Fonseca disse, caso o juiz peça o teste HIV para
Xuxa, "estará abrindo um precedente perigoso".
'''A apresentadora estarásende vítima duas vezes. A primeira, '

,

ao ser exposta pelo jornal. A segunda, ao ser obrigada a fazer o
teste, desta vez com a anuência do Judiciário", finalizou Décio.

-,....
..._.
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DIADO TRABALHO

Prefeitura compra o jogo
entre Juveniusx Joaçaba

.
�

J araguádoSul-Apref�itu
ra municipal de Jaraguá do Sul

pagou aproximadamente US$ 10

mil, para que o Juventus abra os

portões no jogo contra o

Joaçaba, amanhã às 16

horas, em comemoração aoDiado
Trabalho e, também, comemoran
do os28 anosdoGrêmioEsportivo
Juventus. Com a entrada franca, a

���:: llbsrodoO

espera
um gran
denúme
rode tor-

slI/rodo qlls
pDssibili/o'
tOSO tllSlocedores

para prestigiar o "Moleque Tra-

, vesso", que é líder do Estadual ao
lado do Criciúma, que ganhou de 3
a 1 diante do' próprio Juventus,
dentro do João Marcatto, na noite

,

de quinta-feira passada.
Neste jogo contra o Joaçaba,

o técnico Abel de Souza não

poderá contar com a equipe ti
tular que, treina nos coletivos. O
árbitro -Renildo Nunes expul
sou trêsjogadores, o que foi con
sideradoporAbel comouma injus
tiça. "Ele prejudicou somente nos
so time, expulsou três jogadores
juventinos e nenhum deles, que
também partiram para a pancada
ria" disse revoltado Abel.

Lin, Alcir e Scharles, que rece
beramocartãovennelhoe ficamde
fora amanhã. O treinador poderá
utilizar Gilberto na lateral direita e
deixarAmauri na zaga, onde jogou
contia o Criciúma. O restante do
time não deverá mudar, segundo
ele. O jogador Lin foi omais revol
tado quando foi expulso. "Todos
viram que eu peguei a bola e não "

perna do jogador do Criciúma e, eu
não era o último homem", acres
centa. Scharies substituiu Silvinho

�

Inexperi2ncÜl dé Renildo Nunes atrapalhou a arbitragem do jogo

e acabou indo para o "chuveiro"
mais cedo.
A RCE-TV transmite ao vivo

hoje, apartirdas 18horas, Tubarão
x Mareflip Dias. O restante dos

jogos da terceira rodada do returno
são os seguintes: Criciúma x Inter
Juventus x Joaçaba - Concórdia x
Joinville - Atléticox Caçadorense
FIgueirense x Chapecoense
Araranguá x Blumenau.

Arbitragem
A Federação Catarinense de

Futebol escalou para o jogo contra

o Criciúma, o trio Renildo Nunes,
Vayran da Silva Rosa e Jorge Luiz
da Cruz, que não mostraram com

petênciaparaapitaremumdosprin-
. cipais jogos da rodada. Renildo foi
infeliz ao expulsarLin e Scharles e

poranularumgol legítimodeCarlos
Alberto, alegando que o jogador
tenha cometido falta ao subir para
cabe�ar a bola.

Após apartida, o árbitro saiu de
campo com escolta, e a polícia teve
trabalho para conter a' fúria dos

torcedores, que tentaram invadir
os túneis que dão acesso aos ves

tiários. Alguns torcedores mais

abusados jogaram pedras no ôni
bus do "Tigre" e depois cercaram
o carro particular do juiz com sua

mulher dentro, não deixando sair.

Depois demuita conversa, amaio
ria dos torcedores foram embora,
mas Renildo teve grande trabalho
para deixar o estádio.

Juniores
Os juniores do Juventus

estreiam hoje no campeonato esta
duaV94:_Na primeira rodada, que
aconteceu no fmal de semana pas
sado, o time de Simão Saturnino

folgou e, hoje joga contra ·0
. Blumenau,.no campo adversário.

Os únicos jogadores que fica
ram do time do ano passado, que
conquistou o vice-campeonato
foramkeinato, Jair,Scharles.Alcir,
Cristiano e Sérgio. O restante dos

jogadores vieram de outros esta

dos. "Como-emaioria dos atletas já
estouraram a idade, buscamos no
vas revelações em São Paulo e

MinasGerais.Estamos fazendo um
trabalho de base, onde vamos ob
ter resultados somente ano que
vem", finalizou Simão, treinador
dotime.

VOCÊ CONCORRE. A
30 PRÊMIOS_ 'DE

. �

ENCHER CAMINHA0O

JAraguádo SuI,30 de abril dé 1994

XADREZ

Atletas perdem o Brasileiro
em São Sebastião do Paraíso

São Sebastjão doParaíso - As
atletas da Fundação Municipal de
Jaraguá do Sul, Cintia Souza e

SheilaMoretti, ambas de 12 anos,
não conseguiram resultados
satisfatórios.no Campeonato Bra
sileiro de Xadrez, categoria pré
mirim, onde ficaram em loa e 110

lugares respectivamente que foi
realizado no final de semana pas
sadoem São Sebastião doParaíso,
Minas Gerais. As representantes
jaraguaenses defrontaram-se com

outras atletas dos estados do Rio
de Janeiro, Paraná, Rondônia,
Acre, São Paulo, Minas Gerais e

de Santa Catarina.
,

Para o técnico da equipe,Mau-

ricio Berti, os resultados foram de

ampla importância para a região.
"Embora as atletas não tenham
ficado em uma colocação melhor,
serviu para elas ganharem experi
ência, poisjogaram com três enxa-,
dristas que disputaram o mundial,
outras cinco que jogaram o Pan
americano e mais quatro atletas

campeãs brasileiras", disse, Berti.
O treinador também falou da

, importância da equipejaraguaense
emparticipardo CampeonatoBra
sileiro. "O evento nospermite ser

mais conhecido nacionalmente na
modalidade, que até então pouco
se tinha falado das enxadristas

jaraguaenses", finalizou.

As duas atletas sem "experiência sentiram opeso da competição
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