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Aberturaontem CR$ 2.406,05 (dia 2115) As cadernetas de
C V Alta em URV é. de .

poupança com
Com. 2.361,08' 2.361.10 3,22% a maior desde aniversáriopara hoje, .

Tur. 2.295,00 2.355,00 93. Alimentação e 22, terão um

Ontem-regional tarifaspuxam a rendimento de
Par. 2.400,00 2.500,00 inflação. 7117%.
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Novembro- CRS 15.021,00
Dezembro- CRS 18.759,00
Janeiro - CR$ 32.882,00
Fevereiro- CRS 42.829;00
Mínimo fixo - 64,79 URV's

OíVIÓAS

Hípica é realidade Prefeitura vai adonai;
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E=" ju�tiçapara cobrar IP:' �: JJaraguaense . .

� ;
estásamdo' lumw.Q ,..lOH

do-papel. O prefeito Durval Vasel cio está provocando um déficit

_.

Página 4 disse ontem que iráaté às últimas financeiro superior a: 1: bilhão de não pagaram o imposto. Os

cons�üêÍÍéi��,para cobrar o Im- cruzeiros reais. Segundo Vasel, inadimplentes repre�··
...

posto�re��f!reTerritori�Urbanó" são-quase cinco �.J contrib'J�n:. . dQtotal;_decontritfuiiies
L:...."",•• ......._..,....:,:.._;;;...........-"...............:..;.___;..;..._---"'-__..,..._..---..,....'..... cuja inadflI_lplência neste exerci- tes= fiá maíoria deles de grar(de, dQs:' Página3
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ÀLEGRIA

A·GERAÇ.fO
DA'MALHA

Seguro
Investir
Vida
Nacion.al.·
Após 10 anos,
você recebe
emvida tudo
o que investiu,
corrigido.
E ainda tem a

rnalor cobertura
domercado.

,INYlSna .- YIDA
'
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' Torcedores/estejam vitória contraaRússia.
p_ágina 12

Ruas do centroficaram cheias na festa da segunda-feira

FONE (0473) 71-3200

FAX ·(0473) 71-0304
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�araguádoSuJ,22 dejunho de 1994

EDITORIAL

Luzno�úneZ
Emboradivergentespoliticamente, alguns segmen- çarmos a perceber que, isoladamente, tudo ficamuito

tos públicos e privados dé Jaraguá do Sul começam a mais dificil, quando não impossível.
perceber que a parceria, seja na edificação de obras, Não se deve,evidentemente, querer aunânimidade..
sejanaprestaçãodeserviçospodeproduzirresultados porque a unânimidade é burra. Porém, quando as

surpreendentes, com reflexos diretos e rápidos para o pessoas de opinião e com poderes de realização se

bem estar coletivo. Temos alguns exemplos recentes, sentam àmesa deixando de lado rusgas políticas para
disso como a extensão da Escola Técnica Federal de discutirem o que de fato interessa, é sinal de que estão
Santa Catarina que resultouna implantação da Unida- usando suas inteligências para edificar, Até porque a

de Descentralizada de Ensino que formará mão-de- cidadeevolui numavelocidade irreversível e, por isso,
obra técnica nas áreas têxtil e de metal-mecânica.. fica cada vezmais claro aos olhos de todos quem são

Pode-se falar, ainda, na construção de creches pelo os que, de fato, querem construir alguma coisa.
Sesi ePrefeiturae,. também, de áreas de lazerpúblicas O caminho é este, com certeza e dele não se devem

emváriosbairros-háumprojetoprevendomaisde60 desviar os que raciocinam em termos defuturo. Os
delas - onde a comunidade participa diretamente. imediatistas, os interesseiros, cavaleirosdoapocalipse
Tudo isso é resultado de uma conscientização que,' estes simdevem serafastados,banidos. Não servemde

parece, felizmente começa a tomar conta das cabeças o companhia para os bem intencionados, são coveiros
pensantes da cidade. Já não era sem tempo de come- do futuro, Não precisamos deles.

·'·O.enigma damodernidade
,-, �

Um dos pressupostos da

modernidade, tão falada e referi
da nos dias de hoje, �'{) correto
dimensionamento do EStado. O
Estadomoderno deve ser reduzi
do àquelas funções essenciais in
dispensáveis navida e na ativida
de das
socieda
des de
senvolvi

das, ga
rantindo

MM1.
d.lltodtl
I"_
",...a segu

rançain
terna e

externa e ocupando-se dos inte
resses comuns e sociais, a come
çarpelocumprimento rigoroso de
umaordemjuridica, certamente o
maior bem. O Estado moderno
nada tem a ver com o Estado

o brasileiro, agigantado emobriga
ções que não lhe dizem respeito e

que não sabe cumprir,
patrimonialista,paternalista, corn-

o plexo, corrupto e fraco.
A reforma do Estado é, sem

.

dúvida, o primeiro e primordial
objetivodeumareformadaCons
tituição. Se esta reforma significa

* José Nêumanne

uma "diminuição do tamanho do
Estado" - expressão preferida dos
liberais - ou de uma "redefinição
das funções e da capacidade do
Estado em promover a justiça, o'
bem estar e o desenvolvimento" -

expressão do agrado dos socialis-
.

tas - é uma querelamais acadêmi
ca que real. a importante é que,
em nosso caso, a

"govemabilidade" e a urgência
das transformações econômicas e
sociais exigemurna reforma radi
cal do modelo de Estado que se

manteve desde os primórdios de
nossa história política.

Tentando justificar a candida
tura do senhor Luiz Inácio da
Silva à Presidência da 'República
à luz dos reclamos· da

modernidade, o prof. Francisco
de Oliveira da USP e presidente
de urn Centro de Pesquisas de S.
Paulo ao qual, aliás, pertence o,

prof. FernandoH. Cardoso, escre-
o

veu:
IIA aparência da vitória do

mercado é uma ilusão de ótica

que esconde urn mundo transtor

nado, onde a virtualidade da
desnecessidadedaexploração leva .

ao parodoxo da hecessídade de

suacontinuação.Oneoliberalismo
é um sintoma de crise, antes que
urna solução":' (Folha de S. Paulo,
24/5/94, pág. 1-3). Saberia al

guémdecifraroenigmá?Nãobas
tasse esse "decifra-me ou te devo
ro" , anovaesfinge dá-se aoprazer
de �sentenciar: "Administrar o

Estado não é diminuir o gasto
social, nem privatizar, nem reti
rar oEstado da economia; émuito
mais que isso e, notavelmente, é
algoqualitativamentedistinto dis
so. Administrar o Estado é ter

competência política para a com
plexidade da nova relação do
mundo contemporâneo". A con

clusão do recolhimento da
o modernidade ao alcance do país e -.

do apelo à sua efetivação, não
o

poderia ser outra: ·"A vez agora é

da esquerda. Se quisermos de
sembarcar da navegação
desventurosa numa terra que não
é firme, mas é a do futuro. Era
uma vez a América ... II

Que abismo e desgraças nos

esperam nas entranhas daesfinge
àsportas damodernidade? (Agên
cia Planalto).

* Jornalista e escritor
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Reminiscências

Esquinas famosas de Jaraguá (26)
A foto que ilustra esta reminis

cência é do arquivo 'do CORREIO
DÓ POVO, tinida no dia 10/05/

1994, quando se comemorou o 750
ano de 'fundação do mais antigo
semanário de Santa Catarina.

ÉaesquinadaRua4(Pres.Epit.
Pessoa) com a rua 23-A (Praeses
Ferdinand Schlünzen, mas já se

chamou deElisaStein) hoje perten
cente aos herdeiros de Bruno Paulo
Oscar Malmke.

Originariamente pertencia ao

_ Governo de Santa Catarina e, ne

cessitando o Estado comprar uma

área escolhida por uma comissão
para a construção doGrupo Escolar
"Abdon Baptista", na atual esquina
da Rua 4 com a Rua 28 (Pe. Pedro
Franken, hoje Artur Müller), de

propriedade de Amoldo Leonardo
Sclunitt e suamulherOttiliaPrim,
compareciam as partes ao Tabelião
do Distrito de Jaraguá - Venancio
da Silva Porto -, em 02/09/1929,
para fazer a permuta, cfe. escritura
pública, constante às fls. 157, do
livr045.

Em 02/12/1929, compareciam
ao mesmo tabelião, Amoldo le0-
nardo Schmitt e sua mulher, que
vendiam aBrunoMalmke, pela es
critura pública, às fls. 90, do livro
n° 40,confrontando com terras de
WilhelmGumze JoãöBallock, uma
área não edificada de 2.66Om2, de
uma planta geral de 3.125,5m2 cuja
sobra de 465,5m2, era reservada

para uma rua projetada.
A construção se deu ainda na

quele ano e lá nasceram e casaram

as filhas Brunhilde e Relinde.
Por falar em casamento, quando

do enlace da primeira filha, em 16/

09/1950, o ano era de eleições para
prefeito de Jaraguá e, sendo o pre
feitoWaidemarGrubbaamissíssimo
e correligionário da facção do

burgomestre o pai da noiva e o

noivo, amigo e sócio deuma empre
sa civil"comArturMüller pertenci
am a outra facção que ganharia a

prefeitura, em outubro, é fácil se

imagi.iJ.ar o que não podia acontecer
.

numa situação assim; o cunhado de
Bruno Mahnke, prof. Heinrich

Geffert, lembrou-se de fazer um

grande cartaz que foi afixado na

. antiga torrefação de café, onde se

realizava o jantar e a dança, com os

seguintes dizeres, em legítimo dia
leto pomerano: "Frett di Full un

Supp di dick, un hai dat Mui von
Politik". Traduzindo, o cartaz di
zia: Farte-se de comidae sopa e cale
a boca da política. Desnecessário
dizer que os festejos transcorreram
namais absoluta camaradagem.

A casa e os galpões foram
construídos pelo seu irmão

Leopoldo Malmke. Na casa, dona

Olga tinha uma chapelaria onde

hoje está a cabeleireira Marlene,
Os galpões serviram e servem para
caminhões de transporte deBruno,
torrefaçãodecafé, novamente para
transporte, junto 'com o genro
HerbertMarschall tinha oficina de
pintura e lataria, ainda hoje explo
radopor terceiros e um neto numa

parte, estabeleceu por meses uma
fábrica de baterias, da marca

"Euro".
Foi Bruno Mahnke quem abriu

aprimeirapicadaque resultoumais
tarde na Rua 23-A, concorrendo
com grandes áreas de terra, pois, a
atual propriedade de Leitholt, a

antiga casa de Praeses Ferdinand

Schlünzen, também lhe pertencia
e, logo adiante, no mesmo lado,
seu cunhado Gustavo Henschel
construída a casa que mais tarde
trocou com o professor e historia
dor EmíÍio da Silva.

Na época em que a via ainda
não passava de um estreito cami
'nho, construiram suas casas e mo
ravam durante anos e alargavam o

quadro urbano da cidade,Wilhelm

Gumz, Bruno Voltmann, um dos
construtores da Usina doBracinho
e chefe do grupo NSDAP alemão,
Purnhagen, Dellagiustina,
Nicoluzzi, SchreinerKopeaki e ou
tros que a poeira do tempo já engo
liu. O vizinho da Rua 4 era João

Ballock, que já foi de Leopoldo
Janssen, onde instalou a Intendên
cia e a olaria de Jansen, Hardt e
Gumz.

Fritz von Jaraguá - 06/94
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Retranca\
(C.M.)\

Merecemos isso?
A duplicação da BR-JOJ ainda vai dar o que falar. Pra

começo de conversa, sabe-se, agora, que só háprojetospara
a região da Grande Florianópolis, só que até hoje sequerfoi
feita a licitação. Para o sul e o norte do Estado não há nem
verbas orçadas. Projetadapara suportar tráfego diário em

torno de cinco mil veiculos, a 101 está sobrecarregada com
um trânsito de J8mil veículos, por dia e que chega a 25 mil
durante o verão. Nê/o é à tôa tantas mortes quase que todos
os dias. Será que este é o tratamento que merecemos pela
contribuição que damos à União?

Dizendo nada
Assessoria do deputado

Neuto de Conto (pMDB) infor
ma que oparlamentofoi um dos

primeiros a entregarsuadecla
ração di! bens ao Tribunal de
Contas da União, relativas ao

exercício de 1994. A assessoria
só não informa o quê de Conto

declaroupara o -TCU.

Pravoltar
Ex-prefeito IvoKonellapos

tasuasfichasnacampanhapora
deputado estadual. É que da

sua eleição depende ofuturo de
seu projeto politico: voltar à
prefeituro de Jaraguá do' Sul.

" Aliás, pelo que se vê, é páreo
duro desde já.

Olhovivo
-FemandoCollordeMelonõo

foi uma mudança, foi um erro.
, Portanto, muito cuidadocom o

, que agora, de novo, aparenta
ser umamudança. O erropode
ser repetido e ai, não tenham

dúvidas: o governo não terá o,

roxonos testiculos, terá o verde
lia roupa.. '

Incrivell
Deputado Jarvis Gaidzinski

(PPR) diz que vai pregar, na

campanha, uma constituinte

exclusiva para discutir as ne

formas da Constituição. Com

politicoscomprometidos, segun
do ele, com as mudanças por
que" ai, não haveriam os "con-

, tra". Resumindo.', o deputado
quervaquinhasdepresépio con
cordando com tudo.

Tudo bem=

Emdia
Prefeitura repassou ao

juventus ÚS$ Iõmtldólares, de
acordo com convênio firmado
entre a FundaçãoMunicipal de
Esporte e o clube, retroativo a

maio. Agorao'Juventusjápode
devolver os U_S$ 10mil empres
tados pelo, vereador Geraldo

Weminghaus.

Devendo
Quase eincomil contribuin

tesdoIPTUestão inadimplentes
com a prefeitura de Jaraguá.
Segunda-oprefeito Vasel, eoin
cidentemente a maioria repre
senta DS de maiorpoder aquisi
tivo. Issonão énovidade. Pobre

'

é quesepreocupacom dívidas e
em pagar em dia.

Vai�não-vai
Vtce-prefeito de Blumenau,

Vilson Souza, ameaça retirar
sua candidatura a vice-gover
nador. O PT não se afina com

ele e vice-versa. Souzaé omaior
tncentivadorda candidatura de
Vicente Caropreso a deputado
federal. Que sóvai concorrerse
alguém der dinheiro pra cam

panha.

É/ogo!
.Ontem pela manhã, nóMa

rechal Deodoro, três "motoris

tas", com amplos espaçospara
manobras, só conseguiram es

tacionardepoisde choquescon-
,

tra 0$ carros estacionados'à

frente ou atrás.' Aliás, isso é

rotina em Jaraguá. Parece que

tiraram, habilttação no

,

Domingão do Faustão.
,

, Agradeço' mas dispenso as

" 'preocupações de' certa · "cole- Parado
,

guinh<jornalista (?) em rela- No Brasil, ou se deixa para

_fãpaalgumasmatériasque tem .depois do Carnaval oupara de- .

'"causado,abprredmentosa,sero-- pois da Copa-do Mundo. No
'.

..' respúblicos da cidadé.·O que o
' '<Vali: do.Itapôeunemparece que

CORREIO publica, sustenta. a estamos em um ano eleitoral

não ser quando de erros que
' decisivo. .Tamanha é a

� causem danos à informação pasmaceira dacampdnha. Po-
_ comoumtodoou apessoascita- � dem satr 'na ruá perguntando

,
" das. O que setiprê corrigi,,�oi. _ nbmes; N.í"gl,t�11I sabe ife,npdá:

IPTU

Prefeitura vai.à justiça
cobrar a . inadimplência
J araguá do Sul- o prefeito

Durval Vasel disse ontem que le
vará às últimas consequências a

cobrança do Imposto Predial e

TerritorialUrbano, depois de ana
lisar números levantados pela se

cretariamunicipal deFinanças. Os
gráficos

NÚMERODECONTRIBUINTESPORFORMADEPAGAMENTO

t , ,

11%••

JNIIIIIfMII
.1l1li
••,11

mostram

que4.968
contribu....

intes de
v é m

51�
Ufirs, o

que representa, em junho, valor
superior a 1 bilhão de cruzeiros.

Segundo o prefeito, "os

inadimplentes são justamente os

proprietários de alto poder aquisi
tivo".

Um gráfico produzido pela se

cretaria de Finanças mostra que
14.393 contribuintes 'pagaram o

imposto à vista, recolhendo aos

cofres da
-

prefeitura um total de

CR$635.486_339,74.óutros 117qui-
taramoIPTU em parcelas, soman-'
doCR$ 6.457.661,28.Finalmente,
581 contnbnintes estão pagando o
imposto parceladamente, Q que re
presentará�sCR$21_02$.657,80_
Os que jápagaramo IPTU e os que
estão quitando o imposto em par
celas representam apenas 38% dos
contribuintes cadastrados pela'
prefeitura. A inadimplência, só

neste exercício, chega a 62% se

gundo dados da secretaria de Fi-

nanças - do ano passado são 30%

de inadimplentes.
Agora, o prefeitoDurval Vasel

disse quê vai adotar os procedi
mentos legais. "Vamos notificar

os que estão devendo, e, se a

inadimplência persistir, faremos a

cobrança via judicial enquadran- Brasília - Considerando-se in
do os devedores naDívida Ativa". tegrante dos grupos parlamenta
Por outro ,lado" através do deputa- .

rés .inconformados com o fracasso

do PauloBauer e outros represen- da revisão constitucional, -o depu
tantes da bancada catarinense na tado Jarvis Gaidzinki (PPR) vai

Câmara Federal, a prefeitura de defender na sua campanha a cria

.Jaraguá conseguiu a aprovação de ção de uma, contituinte exclusiva

algumas emendas ao Orçamento formada paritariamente por sena

da União para este ano. ) dorese deputados federais; os
As verbas, se aprovadas, serão quaisse eacarregariam exclusiva

utilizadas enrvários projetos como "meJlte em rewme 'full�timet da re
habitações urbanas (SO unidades), forma dá çãrt-a, 'isso durante um

seis unidades de saúde, Caie, 15 período, pré-estabelecido,
salas de aula, Centro Cultural,'Es- Para o deputado, .a maior van
'cola Técni� Federal, aterro sani- tagem da medida é que desta ma

tário, urb�o de loteamentos .neira as -votações efetivamente -;

clánde$(��"., '_

.

iriam "acontecer, "Os integrantes
",'

"'
..

--'

,"
.

", ,
.

01 �2
'

PAGAMENTOEM CR$

....,..--..,...-.;...,.,...:.'----1%
�----3%

PAGAMENTOSXINAOIMPLENTESEMUFIR
,

i

---38%

1=PAGAMENTpS
2=EMABERTO

REVISÃO

Constituinte exclusiva
da Constituinte seriam políticos
comprometidos com asmudanças,
Não teríamos os' "centra" atrapa
lhando".

Assessoria
Gaidzinskiachatembém impor

tante a participação de entidades

representativas tais como a CNI,
oÀB, confederações do cQ�ércio

,

e da agricultura no sentido de que
foí;né,çaql elementos de base para

'

que o trabalho dos ,congressistas
seja 'corretamente assessorado.

"Queremos a Participação 'da
queles que querem um.Brasil me
lhor, econcmicamente fórte e.soei
al!né�t� nÍaisjust()". .,

.
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Objetivo é despertar interesse das crianças

I
'I

�
1\

Jaraguá do S�I- Nesta quar
ta-feira, 22, os idealizadores da
Sociedade Hípica Jaraguaense -

Eduardo Horn, lIdo Vargas e

Roberto Breithaupt - devem se

reunir para tratar de assuntos im

portantes sobre a constituição
da SHJ como, por exemplo, a lo
caliza-

ção, in
vesti-

Florianópolis, Indaial e Lages.
O projeto da Hípica tem como

um dos principais objetivos des-:-.
pertar o intt!fesse pela equitação
nas crianças já que este é um

esporte muito recomendado para
meninos e meninas que, incorpo
rando-o às suas atividades espor
tivas, trocam os videogames e a

televisão nos finais de semana

por uma atividade saudável. Com
isso, a criança adquiri
autocontrole, tranquilidade e dis

ciplinaenquanto exercitauma boa
parte dos músculos. Não se trata

de um simples ato de andar a

cavalo, observamos idealizadores
da- Hípica, acrescentando que
montar exije uma série de pré
requisitos, informações técnicas e
preparação flsica "que a criança
vai adquirindo com o tempo de

mentos,
patrocí
nios, en
tre ou

tros. Se-

lI,wi.
ild.o/

,tII'tl
tntlllfGl

gundo

I
RobertoBreithaupt, a idéia é criar

J,.'
um clube de campo para ativida

� des com cavalo em contato direto
com anatureza, comojáexisteem
outras cidades como Blumenau,

",

Esporte também é uma preparação fisica

e na sua evolução como pessoa".
Outro ponto importante, de

fendido pormédicos e psicólogos
é que o cavalo é um formador de
caráter, é o único esporte em que
um ser vivo mexe com outro ser

vivo, despertando no cavaleiro
carinho e amorpelo animal.Mui
tas vezes, inclusive, o cavalo é
recomendado no tratamento de

crianças egocêntricas, .agressivas
e até paraplégicas, -porque estas

crianças percebem que, sol;> o co-
.

mando das rédeas há outro ser

vivo com vontadeprópria e não

apenas uma máquina. A idade
recomendadapara acriança ini
ciar no esporte hípico é em tor
no de 6 a 7 anos, podendo pra
ticar enquanto viver.

ASSISTÊNCIA

Novascrechesabrem
•

vagas para crianças
Jaraguá do Sul- Já está defini

da a construção daprimeira creche
dentro do programa estabelecido

pelo Sesi para Jaraguá do Sul. O

prédioem alvenaria terá 48S,39m2
com um custo de CR$

328.438.600,00 e será construído
naTifaBleser. Vaiatendercercade
ISO crianças, na faixa etária de O a

6' anos, preferencialmente filhos
de trabalhadores usuários do Sesi.
A segunda creche será construída

do, 25, entre 8 horas e 17 horas no

próprio hospital e na Vila Lenzi,
próximo a Casa de Carnes

Demarchi. Papéis, vidros, plásti
cos emetais, devidamente limpos

VESTIBULAR

Florianópolis - Os candidatos
ao vestíbular unificado da Acafe

(2o semestre), terão até a próxima
sexta-feira, 24, prazo para a reti
rada da etiquetá de confirmação
de inscrição, sempre entre às 14

horas e 20 horas, na cidade onde
o candidato optou pela realização
das provas. Após esta sIata não
haverá novo prazo, não cabendo
recurso a quem, por qualquer
motivo, deixar de retirar a etique
ta. Sem ela, nenhum candidato

poderá prestar ex�mes. ,

Paraapanhar a etiqueta, o can
didato deve estar munido de car
tão de inscriçãocom oqual deverá

.

conferir todos os dados. Havendo

divergêncià entre o requerimento
de inscriçãoeasinformações cons
tantés da etiqueta, deve ser solici
tada imediatamente a retificação
ou até às 20�horas do dia 24. As

no bairro Santa Luzia, devendo o

edital de concorrência ser publica
do no próximo dia 30.

Comeste programa, emparceria
com a prefeitura, o Sesi pretende
diminuir consideravelmente a fila
dos que procuram vagas em cre

ches, hoje em tomo de 900 crian

ças. Nestas creches a assitência é

total, com médicos, desenvolvi
mento psicomotor e alimentação
adequada, entre outras coisas.

'_

provas do chamado Vestibular de
Inverno serão realizadasnas cida
des de Lages, Chapecó, Joinville,
Brusque, Criciúma, Rio do Sul,
Caçador, ltajaí,Blumenau, Tuba
rão, Araranguá e Florianópolis.

Se vocênão
sabe de quem
comprar ou para
quem vender,

disque
72 - 3363.

I PROJETO �. I

COLABORAÇÃO

I Jaraguá pode. ter clube par« Lixo reciclávelpoderá

crianças anrende�em hi'P··ismo ajudarmuitos doentes
r ,/

Jaraguá do Sul - Pastoral e poderão ser entregues pela popu-
prática e com orientação técnica, voluntárias da Saúde do Hospital lação que, com isso, estará cola

contribuindo no seu crescimento eMaternidade São José lançaram borando com os pacientes do São

uma campanha para reciclagem José já que o valor arrecadado
com a venda revertera em benefl-

'

de lixo. A coleta acontecerá sába-
cio deles. Os organizadores da

campanha lembram, ainda, que
em casos de grande volume de
lixo reciclável, o hospital
prvidenciará um caminhão para a
coleta.

Termina na sexta-feira
• •

prazo para os Inscritos

r (Jla�$ijicall(J$. '\

.....�" ... da;'(JP é<: "

)J.egqciofechadó'\;2... , ...•..,.... •..•.
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HISTÓRIA

Museu mostraexposição dos
descobrimentosportugueses

JaragUádOSuI- o Museu noitenohoráriodasl9às2lhoras. ção da exposição, "os desc�bri
Municipal'EmíliodaSilvaeasecre- A chefe doMuseu Emílio da Silva, mentos representam o produto da
taria de Cultura, Esporte e Lazer Alcioni canuto, recomenda a pro- visão, energia e capacidade de pla
trazem para Jaraguá do Sul aexpo- fessores de história e geografia nejamento e execução de seus di

sição itinerante "Desoobrirnentos que se programem para as visitas, rigentes, que vencendo múltiplas
Portugueses - 500 anos", organi- pois trata-se de uma rara oportuni- dificuldades e fracassos acabaram

zado pela ComissãoNacional para .

dade de aprofundar oonhecimen- por descortinar caminhos que ca-

as come- tos no assunto. nalizaram energias disponíveis
m o r a - MIIII'G para uma arrancada histórica".

ções dos.. Painéis. Afirma também que os descobri-

De sc o- "l1li, "Descobrimentos Portugue- mentosdosséculosXVeXVIleva-

brimen- II ses" apresentará 30 painéis que rameumarevisão geográfica.con-
tos Por- mostram aspectos importantes das tribuindo de forma decisiva para

tugueses JlllÍllII viagens portuguesas ao encontro uma visãomais clara dos continen-

equeestá das civilizações. Mostram a enge- tes por eles descobertos. "Até

percorendo todo o Brasil, jaraguá nharia naval das caravelas portu- então, a visão domundo era limita
do Sul foi incluído na etapa guesas, que eram consideradas da e cercada de mitos e lendas,
catarinense graças aos contatos embarcações fortes, velozes e de levando a crer que nadamais havia

feitos pela direçcão do Museu e fácilmanobra,emcomparaç.ão com para se conquistar", completa a

pela Secel junto ao consulado por- embarcações atuais. outro ponto chefe do Museu, Alcioni Canuto.

tuguês, em Curitiba. importante é a contribuição prodi- Entre os painéis, há uma reprodu-
A mostra estará em Jaraguá no giosa da tecnologia portuguesa ção do planisfério desenhado em

periodo de 15 de julho a cinco de do século XV. Lisboaem lS02,omaisantigomapa
agosto, em horário comercial e à Segundo omaterial de divulga- português. conhecido.

LUCILA EMMENDÖRFER

Faleceudia 18-06-94,noHos
pital São José, onde se encontra
va internada em tratamento de
saúde,a estimadae querida figu
rahumana - LucilaEínmendörfer
e, a seupedido o corpo foi velado
na capela do "Lar das Flores",
seguindona tarde dedomingo ao
Cemitério Municipal, centro,
para o jazigo da família.

Elaerafilha.deJosé e.Augusta
Karger Emmendörfer, um dos
primeiros moradores do atual
centro da cidade e figura de des
taque na emergente Jaraguá e

descendente de um tronco Iami
liar que se conhece desde 1716,
que habitavam a localidade de
Neuthard, nas proximidades de
Bruchsal, na província alemã de
Baden e, do· clã dos
Emmendörfer, Sebastianemigra
para oBrasil, desembarcandono
porto de Itajai em 07-09-1860.
A vida da família

Ernmendörfer que no corrente
ano comemora 134 anos de Bra
sil vai contada em diversos li
vros que registram odesenvolvi
mento deste troncó sul america
no.

Lucila, em vida teve gestos
de benemerência, a sua grande
maioria não revelada aopúblico,
mas a que mais marcou ao seu

generosocoraçãofoi a doação de

terrenos à Rua Domingos da
Nova e sobreos quais foierguido
o "Lar das Flores", em cuja a

capela o seu corpo foi velado.
Para como "CorreiodoPovo"

ela teve um gesto de considera
ção. Leitora assídua domais an
tigo jornal do interior de Santa
Catarina" acompanhava a vida
do arauto jaraguaense e, quando
se procuroupor alguma fótogra
fia que pudesse testemunhar o
local onde pela primeira vez saiu
o jornal, ela cedeu a foto
reveladora, quando do transcur
so do 50° ano de fundação. A
foto foi devolvida ejá a tinhamos
esquecido. Eis que, em recente

mudança do nossodiretor para o
edifício "Jacob Emmendörfer",
agora, dois dias antes de sua

morte, encontramos a foto com

uma dedicatória: "Dedicado ao

sr. Eugênio SChmÖCke�,
elo

"Correio do Povo". Jara do
Sul, 15-09-1973. (ass.) ucila
Emmendörfer. Ela usou a pala
vra exata do latim "dedicare",
cujo verbo significa "oferecer ou
destinar com afeto ou dedica
ção".Estegestomuitonos sensi
bilizou, porque podemos guar
dar namemória ao veteranojor
nalolocalondeelanasceu,há75
anos. Que Deus te tenha em boa
paz, Lucila. (E.v.S.)
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PREÇOS

Ardenne instalaa revenda
.

Supermemdosconunuam
/

.

'

reajustandoacimada URV

pal.nn���lC'ullJsda D�u�erJt JaraguádoSul-OSSllpermer- mesmoperíodoavariaçãodaURV

, U VJ
' .r � cados �e Jaraguá do Sul c�ntinu- foideap�a�lO,93%.OSupermer-

am reajustando os preços acima da cado Vitória ficou em segundo
. . variação da URV, segundo reve- neste reajuste, aplicando aumento

J
.:

'

Iam as pesquisas quinzenais tradi- da ordem de 18,42%.
.

araguá do Sul- Com a linhade veículos, o quepermite oBrasil como o maiormercado cionalmente realizadas pelo Sindi- Veja os aumentos da cesta bá-
,

inauguração da Ardenne atender ampla gama, de 'do mundo. Há muitos anos cato dos 'Comerciários, Conside- sica de alimentos aplicados pelos
Comércio de Veículos Ltda., consumidores. opera no Chile e monta seus rando uma cesta básica com 32 quatro supermercados de Jaraguá
n e, s t a A nova concessionária da próprios carros naquele país, itens, o sindicato chegou a verifi- do Sul nas últimas pesquisas do

sexta-feira; Mlll04 Peugeotprojetouumametade na Argentina e Uruguai e em, car uma alta de 49,25% num dos Sindicato dos Comerciários:

24,começa, vendasinicialde 130unidades outrospaísesdaAméricaLatina quatro principais supermercados
afuncionar VlllltllI' poranoetrabalharánasregiões opera através de importados dacidade,o Vitória, para operíodo ,

a primeira de Jaraguá do Sul, Joinville e, oficiais, tendo reativado suas compreendido entre 28/4 e 3015. ,"
revenclOOora 1�lJtO"IIS São Bento do Sul. Como as operações na Venezuela Neste mesmo período a variação- •

daPeugeot demais revendedoras da recentemente.NoBrasiliniciou da'lJRVfoide44,09%. O aumento

de Jaraguá IIS/IIOII. '

Peugeotno Brasil, a Ardenne suas atividades ein outubro de médio aplicado pelos quatro su-
,

do Sul na terá à disposição de seus 92 e até o final daquele ano permercados neste período ehe-
ruaJoinville1.292.AArdenne clieates o consórcio nacional vendeu 15Ö carros num goua44,87%.Apesardoaumento
é

uma empresa criada apartir Peugeot e o serviço de montante de US$ 3 milhões médio, alguns produtos da cesta

dadiversificação dakodoviário assistência 24 horas, 'com nas suas três primeiras conces- básicá tiveram reajustes conside

Jaraguá Ltda., que está há 25 pessoalespecialmentetreinado sionárias. Atéofínaldesãeram rados absurdos como o café, que
anos-atuando com transposte e estoque completo de peças 28pontosdevendasdistribw.dos de 9/5 a 816 subiu 80% no Super-
de cargas, entré Jaraguáe São dereposição. entre os estados de são Paulo, mercado Breithaupt (de CR$
Pauloondeselocalizaamatriz.' No Brasil Rio de Janeiro, Rio Grande do '3,256.80paraCR$5.865,OO)el!-car-
Segundo Álvaro Leithold, a Associada' ao grupo Sul;MinasGerais,RioGrandedo ne de la(Coxãomole)q_ueaumen··
Ardenne optou pela Peugeot Monteiro "Aranha, a Norte, Goiás, Espírito Santo, ' tou73,07%nomesmoperiodo(de
emfunçãodasolidezdaínàrca AutomobilesPeugeotcriou,em Ceará, Santa Catarina, Paraná, , 'CR$4.420,OOparaCR$7.650,OO).
noraereado edasuperiondade -r janeiro d_e 1992,aPeugeot do Pará, Mato Gross()"eBàhja,A � Para o período de 30/5 a 8/6 o

.da tecnologia francesa em Brasil, com participação metaparal994éelevarasvehdas maior índice de aumento de cesta

relação 'as demais marcas de monetária de 70% e filial para 3.500 unidades contra as .básicafoiaplicadopelöSupermer
carros importados. E, além própria-Ó,A 'decisão do grupo 1.654 comercializadas 'até cado ,Sesi, onde a cesta chegou a

disso, pela diversificação da francês deu-se por considerar dezembroúltimo. subir 20;27% enquanto que no

'BANANA

,IMPORTADOS

28/4 a30/5
Brelthaupt 46,64%
Jaraguá ,43,48%
Seaí . 40,13%
Vitória 49,25% '

Reajustemédio 44,87%
VariaçãodaURV 44,O?%

"

,

10/1 a 816
Breithaupt' 454,37%
Jaraguá ,487;89%
Ses'i,' 479,32%
Vitória 549,58%

, .

3015 a8/6 -c-

Breithaup,t 11,05%
Jaraguá 17,83%
Sesi 20,27%
Vitória 18,42%
Reajustemédio 19,89%
VariaçãodaURV 10,93%

.

Produtores discutem osproblemas·deprodução -,

JaraguádoSul-Dentrodemais
alguris dias a organização deve
fechar os patrocínios para-a reali
zaçãodo IISeminário Sulj;Brasilei
ro de Bananicultura e do I Encon
troEstadual de Bananicultores. Os
eventos deverão ter um custo total
em tomo de 30 mil URVs �, dóis
patrocínios já estão definidos,
segundo o secretário da Agricul
tura e Meio Ambiente, Ingo Paulo
Robl. O Bese patrocina omaterial

gráfico e mais 10 mil URVs e a

empresa'Duas Rodas Indústrial,
de Jaraguá do Sul, participa do

'patrocínio com uma' cota de 8 mil

o rendimento. e área 'plantada
de banana no sul do Brasil, expe-

,

rimentaram, nós últimos anos-um
grande incremento. Ern Simta
Catarina a produtividade dobrou
nos últimos 10 anos, passando o

estadode 80 para 30 lugarna produ
ção nacional, com uma colheita
anual superior a 500mil toneladas.
Em Jaraguá do Sul, com pouco
mais de 300 produtores, foram co

lhidaspoucomais de 50mil tOIí�la-
. das no último ano. A região Nor
deste do estado é considerada ideal

para o cultivo da banana em função
da qualidade do clima e do solo .

URVs. Nospróximosdias, espera a
organização, deve serdefinidomais
12 mil URVs de.patrocínios,

O evento, que além de técnicos,
engenheiros agrônomos, indústri
as, transportadores reunirá eente

nas de produtores no encontro

estadual de bananicultores, é uma '

promoção da secretariamunicipal
de Agricultura e Meio Ambiente,
em conjunto com a Epagri e Asso
ciação Catarinense

'

de
BanlU'licuItores (Ascaban). O se

minário acontece de 7 a 12 deages
to no Parque Municipal de Even

tos, em Jaraguá do Sul.

Principais problemas
Apesar de ter havido um gru$o

considerável de produtividade, o
setor ainda ementa problemas
sérios.

, A deficiência no manejo no

campo e no pós-colheita, princi-
'

palmente no transporte, faz com

quepelomenos 50% da fruta colhi - .

da sej a perdida. Como a

bananicultura no sul dó país é ati
vidade desenvolvida por peque
nos produtores e

'

seu melhor de
senvolvimento passa pela organi
zação destes produtores e pela '

melhoria nas formas , de

comescialização. Ao contrário do

que já ocorreu com outrasntas, a
comercialização de banana evo

luiu muito pouco ào longo dos
anos e atualmente, por e�emplo,
predomina o produto mal- colhido
e emhalado em embalagens inade
quadas. Os técni�os do setor ga-,
rantem que, por estasrazões, gran
des mudanças devem ser preces
sadas namelhoria da qualidade da
fruta, organização,dos produtores
e da preduçãcç.administraçãe de

propriedades e comercialização.

. 11AÇA.-,N()S (filA VISI'I'A
".'oS1'ft DE VÊND,U .lUNTO A'FAI_RICA, .

-

UUA. J8IN'VILtE 134�
.

_

'LOJAS BALKAU- AV. GETÚLIO VAUGAS� i28,
,

" .,. "". ". '

,,: .,'
'

,

'

..'. ,,- ..
•fAltA(,IJA 11ft. ,S'JI�, �. Sf�·-

I4'ONI� 71 � I flGG

li" MalhasDalmar
....m a pronta antr.ga: Mela _a.ba, '

mal.tlnha,maiata'" ,II.... c.amalçada
lalallR'anlli ..arcarlzado, fabricado.
cam. a m.,.ha'r tecnDlolla,
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Gente & Informações

Rafaela Anunrda

Aspriminhas Rafaela Bittencourt, fiÍha de E�erton e

Cláudia Ristow eAmanda Reinen, filha de Roberto eDenise
Ristow, completaram um aninho dias 8 e 14 passados, respecti
vamente. As duasprincesinhas são netas dos vovôs "corujas"
Lincoln (Edeltrudes) Ristow. A festinhafoi no sábadopassado,
na resitMncia dos bisavós Ristow. Os avóspaternas e a equipe do

CP desejam-lhesmuitasfelicidades.

VESllNOOVod oe COQPO INTfIRO
GETÚJO VARGAS, 55

o garotinhoAlexandre
Dias, filho do casal amigo
Edson (Andréia) Dias,
completou seu primeiro

aninho no dia 15passado.
Mesmo atrasado, receba

os cumprimentos
da coluna.

. DECORAçOeS JARAGUÁ Sinônimo dá Estilo e BomGosto para seu Larou Escritório .

Revendedor Exclusivo: Pisos de Madeira TREVO PISO

AgracinhadafotoéClaudinaraBarba,filhadeClaudinei (Nara)
.

Barba. Ela completa um mês de vida segunda-feira próxima, e os
/amUiares comemoram a data.

A sra: Agripina Bebiano tia SUva completa amanhã, seu 960

aniversário.DonaPina, como émaisconhecida, comemorará a datq
com seusoitofilhos, quinzenetos eseisbisnetos, com umabela/esta.

Segunda-feira (27) é a vez de TalitaMichelüMaba trocar de idade

Box B'index •.

Divisórias
Forros
ToldosDecorativos

«Jprojeto Viva a
Vid«foi sucesso
absoluto. Sábado a

praçaÂngelo Piazer«
estava lotada. Para
bénspela iniciativa!
-A boateMarrakech

que anopassado não
estava com a bola
toda, parece que-deu
uma reviravolta de
3600 e vem atingindo
umpúblico excepcio
nal todos osfinais de
semana. Sorte nossa,

senão não... ? !
-Boatos rnz cidade de

que o Skank desem
barca em Jaraguá do
Sul no mês de agosto.
Será? É verpra crer!
_Faltam apenas três
diaspara a cidade
vizinha de SOo Bento
do Sul sediar uma das

. etapas do campeonato
. catarinense de
automobilismo. Os

jaraguaensesvão em

massa curtir estafesta
que promete.
«J ex-lider do grupo
Expresso, Daniel
Lucena, se apresenta
rá neste sábado, a
partir das 23 horas na
boateMa"akech.

Ingresso« no Smurfs
Lanches ou na

própria boate.
-Nesta sexta-feira,
mais um grupo de
Curitiba baixa na

capital da malha, "Os
Beethovens".
Imperdível!

Pisos
Revestimentos
Carpetes e Forraç6es
Residenciais eComerciais.

Rua<�eL Procópio Gomes deOliveira, 382- FoneIFax (047J) 71-0055 - CEP89251-200 -Jaraguá do Sul- se
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F rank Poliam desperta em

uma vila, sem saber cOmofoipa
rar lá; lembra-se somente de seu
nome, mas sabe que corregrande
risco de Vida; Refugia-se em um

hotel e, acorda sempre com as

'mllosmanchadasde sangueécom
objetos estranhOs em seu. bolso.
Para ajudá-lo, osdetetivesBobby
eJulieDakotaconcomam iraté o

fundodas investigaçi1es edesven
darestasmisteriosas eamnisicas
fugas. Mas, à medida que os

Dakotacomeçamodescobrirpara
ondesedirigeseu cliente, eles são.
atraídos a reinos sombrios, onde
uma sinistrafigura...
A CMa tioMtIl é o recente traba
lho do autor Dean R. Koontz, o

grande mestre do terror e?

suspense, que continua atraindo
uma grande legião de admirado
res com suas narrativas

hipnotizantes. TOo envolvente
como os bestsellers MeiaNoite e

.

Fogo Frio. A Cas« tio Mal foi
escrito para quem acredita que,
no ";undo dos vivos, existem lu

gares tão impregnados pelo mal
que a morte parece mais um alí
vio...

(À vendanaLivi'aria ePapelaria
Grajipel:- Fones: 72-0137 e 72-

0972)

ÁRIES - 21/3 a 20/4 - Se
você falha ao pôr ordem na

sua vida cotidiana, então
estará falhandotambém ao

encaminhar os seus de

sejos a uma concretização
benéfica, O ritmo imediato
precisa ser ajustado antes
de cualeuer outra coisa.

LIBRA - 2319 a 22/10 - Os
seus-pensamentos são fle
chas que a mente, lança
em direção ao futuro. De
pende da qualidade des
ses os aconteciméntos q1:le
venham atingí-Io numfutu
ro não muito distante. Pen
se bem, bQni�o e positivo.

PAZEAMOR

Megashow comemora os 25 anos de Wooâstoek
. Oivulgaçto

F�tandõ poucomais de dois
meses, para o inicio das festividades

pará comemorar -es 25 anos do
. Woodstock, já estão eonfinnadas

grandes bandas. A lista saiu semana

passada e, dentre 'as mais de 20

atrações que ospromotoresdaMike .

Lang.JohnkobertseJoelkosenman,
os mesmos do Woodstock em 69,
anunciaram, estão Joe Cocker,
Jolmny Cash, Bob Dylan, Santana,
o trio Crosby, Stills, Nash,

VOLTA

.

Aerosmith, Peter Gabriel, Melissa
Etheridge,AllmannBrothers,Neville
Brothers e Jitmny Cliff da "velha

guarda". Os novatos que viverão as

emoções dedois dias de paz, amor e
.

Reckn roll,marcarão presençacom
Arrested Development, Çypress
Hill (cujo líder não eranem.nascido
em 69), Red Hot Chili Peppers,

, Pomo for Pyros, Spin Doctors e

Metallica. Os promotores já
estipularamospreçosdos ingressos.

.

CadaumcustaráUS$135,quaseoito
vezesmaisdo que aprimeira edição
do. festival. Para empedir os

problemasocorridosem69,ondeo
tráfego na área próxima ao local .

dos shows ficou bloqueado numa

extensão de 32 quilômetros e,

quase 500 mil pessoas entraram
sem pagar, os promotores já
estão colocando à venda os

ingressos e também ônibus

especiais para a multidão.

Legiãotoco« emSPdepois de quatro anos
Abandabrasileíralideradapor

Renato Russo, Legião Urbana,
tocou na quintá e sexta-feira pas
sada em SãoPaulo depois de um

jejum de quatro anos sem fazer
show ao vivo na capital paulista,
O último foi em 90, quando, a
banda lançavao disco"AsQuatro
Estações". "Naquela época, a
mídia paulistana tocava direto
nosso então recente disco nas pa
radas de sucesso, agora parece
que estão nos 'boicotando''', disse

Russo.
O último disco do Legião, lan

çado em93, "ODescobrimento do
Brasil" vendeu mais de 250 mil

cópias, e "As Quatro Estações"
chegoua 870milcópiasvendidas.
Em 95, o vocal do grupo, Renato
Russo, laneara seudisco solo, "The
Stonewall Celebration Concert",
totalmentegravadoeminglês, com
músicas de Bob Dylan, Irving
Berlin e Sondheim (regravação).
O disco traz nas letras das músi-

cas, a defesa da população gay
existente no Brasil. "Fiz este tra

balho, porque queria me engajar
na luta pelo direito de ser respei
tado como bissexual no Brasil,
onde ser gay é, desmunhecar",
comenta.

De acordo com Russo, as

letras não são brasileiras para
não confundir este disco que é
trabalho solo, com a banda,
"que continua bem, obrigado",
finaliza.

REDÉGLOBO

06:30 -' Telecurso 2·,Grau
07:00 - Bom Dia Brasil

07:30 - Bom Dia Santa Catarina

08:00 - TV Colosso

11 :45 - Jornal do Almoço
12:30 - Globo t:sporte
12:45 - Rede Regional de

Noticias

13:15 - Jornal Hoje
13;30 - Video Show

14:00 - Rainha da Sucata

15:15 - Filme - HA Casa Maluca·

17:00 - Copa 94 - Romênia x

SulÇ<l <ao vivo)
19:00 -. Tropicaliente
1'9:55 - A Viagem
20:45 - .RBS Noticias.
21:00 - Jornal Nacional

21 :45 : Fera Ferida

22:45 -·As aventuras .do

Superman·
23;55 - Jornal da Globo

00:30 - Jornal da RBS

01:00 - Filme - ·0 Terceiro Tipo·

REDEBANDBRANTES

06:45 - Mistérios da Fé

07:00 - Reillidade Rural

07:30 .

- Dêspertar da Fé

08:00 - Dia a Dia

10:30 oi Cozinha Maravilhosa da

Ofélia

11:00 - Flash - EdiçAo da rnanhÍi
12:00 - Acontece

12:30 - Esporte Total.
13:00 - Copa 94

13:30 - cOpa 94 - VT

15:30 - Copa 94.
17:00 - Copa 94 - Romênia x

Sulça <ao vivo)
19:00 - Jornal da Barriga Verde

19:25 - Jornal Bandeirantes

20:00- - Copa 94

2,0:30 � Copa 94 - USA x Colômbia

<ao vivo)
22:30 - Apito Final

23:30 - Filme - ·0 Fantasma de

Canterville·

01 :30 - Jornal da Noite

02:00 - Flash

"Alter.lJÓ" niiocomun/ced....o
de respona.blildtldtt d.. emisso
r••.

TOURO � 2114 a 2015 - Tudo o

que acontece o presslona a

transformar a sua vida. Mas
isso não pode ser feito com a

rapidez devida por causa da
sua resistência. Por isso' a

_angústia, que revela o confli
to que se desenvolve no seu

fntimo.

G�MEOS" 2115 a 2016 - Você
está em posição-chave e

pode nem saber disso.
Talvez seja melhor guardar
uma dose de inconsciên
cia, porque se soubesse
de tudo o que está em jogo
neste momento, taívez su

cumbiria ao medo e à ansi-
oA",.. ..

CÂNCER-21I6a21n-Quanto LEÃO -22n a2218- E:ntrea
mais o tempo passa e quanto confiança e a desconfiança,
mais conversa com as pes- será obrigado a transitar
soas pertinentes, mais as entre as pessoas que agora
sombras da sua vida interior podem proteger o seu cami
são iluminadas. Podê não nho. Não é fácil esta parte da
gostarrtlt;Jitodoquevê, mes- viagem, porém pode ser

mo assim deve assumir o extremamente produtiva.
aue lhe cabe. Siga em frente.

VIRGEM -2318a22/9- Agora
que as oportunidades que
pediu ao destino aparecem,
pretende fazer de coma que
não era bem isso o que que
ria. Cuidado aodesprezarjus
tamente aquilo que exigirá
novamente. Encare' a vida
como um ioco e aoöste..

SAGITÁRlO-22/11 a21112- O
único ou pr.incipal obstácu
lo, agora, é você ainda tei
mar em manter a liderança
em tudo o que faz. Este é
um momento da sua vida
em

.

ql:le as pessoas com

q.ue se relaciona têm mais
ceder e.influência cuievocê.

ESeORPIAO - 23/10a 21111 -

Parece enredar-se num cír
culo vicioso no qual sempre
chega aomesrnoluqar, sus
peitas e mais suspeitas. Em
determinado momento ha
verá de optar por crer em
algp e em alguém. Ou su
cumbirá à sua etescoAfian'-
,..,.,

CAPRICORNIO-22/12a2011- AQUÁRIO-21M a1912- o seuA reconstrução. do seu des- coração manda e o seus
tino se faz de baixo para passos· seguem tais dita
cima�ão queira antepor meso Não há como escapar
as suasamblções a este de um apelo deste tama
momento, que exige que nhe. Os resultados estão
abaixe a cabeça e se sub: na mão do temo e nem to
meta humildemente às ctr- _

des serão satisfatórios,
ounstãncías reinantes. mas a vida é assim mesmo. ,

PEIXES - 2012 a 20/3 - O que
fazer quando no interior se
tem certeza sobre o que
fazer ou não fazer? Agir de
acordo? Mas o que aconte-

.

ce quando tais certezas vão
contra oque já foi constru fdo
até agora? A existência é

.

nlena·de conflltos.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BalneárioCamboriú

Vende-se apartamento novo, 2
dormitórios com sacada - con

domínio com piscina, sala am

pla. Entrega em 30 dias. Preço
24000dólares. Tratarfone(0473)
67�1777

VENDE-SE
Apartamento em Balneário
Camboriú com2 dormitóriosna
Av. Brasil no centro. Semi mo
biliado. Preço 20.000 dólares.
Aceita-secarro. Fone (0473)67-
1777

Juízo DE DIREITO· DA

1· VARA CíVEL DA COMARCA.
DE JARAGLiÁ DO SUL - SC.

II

EDITALDE
NOTIFICAÇÃO

APROVEITE
Você gostaria de ter um cavalo

Mangalarga?
Vendo ou troco/televisão;
vídeo)
Idade 2 anos emeio com regis
tro. Tratar fone 72-2922

VENDO
Vendo títulodoBeiraRioClube
de Campo. Tratar fone 72-2922

PERDEUDOCUMEN1OS

Leonardo Adolfo Gonçalves
- Documentos do carro

- Carteira de habilitação
-CPF
- Identidade

-Cartão do banco Bradesco

Quell! encontrar ligar para 72-
3795 (fone recado) ou levar na
Rua43 I n° 100- IlhadaFigueira.

TELEFONE
Conserta-se telefone, emprés
timo de aparelhos, instalações
e extensões. Solicite o técnico

pelo telefone 71-1142

DIGITAÇÃO
Textos, currículos, trabalhos e

vendo cartões. Tratar fone 71-

4309
Vende-se vestido de veludo

molhado, manequim 38 na cor

dourado. Valor20URV's. Fone
71-4309.

PÁRA-BRISAS
Vende-se pára-brisas e vidros
novos e usados para automó
veis. TrataremNereuRamosao
lado do Campo do Estrela. 72-
2218

'

VENDE-SE
Açougue e Mercearia com es

toque e equipamento. Valor
15.000 dólares. Rua Erwino

Menegotti 215. Fone 72-1399

VENDE-SE\
Açougue e Mercearia. com es

toque e equipamento. Valor
15.000 dólares. Rua Erwino

Menegotti 215. Fone 72-1399

VENDE:"SE
Casa de alvenaria com 150m2,
suíte, 2 quartos, garagem e de

rnais dependências. Tratar 72-
2931

LoteamentoRenascença
Vendo terreno Loteamento Re

nascença- Vi IaRaucom364 rn".
Pronto para construir. Valor
5500 URVs. Aceita carro no

negócio. Tratar72-3500

VENDE-SE
SalaComercial
Mal.Deodoro - EdificioFloren

ça - Tratarfone 72-2931

�Casa de alvenaria com 148 m2;terreno com
748,60 m2 (21 metros de frente). Situada na

Rua Marechal Deodoro da Fonseca - próximo
a Carroçarias HC - Centro.
orCasa de alvenaria com 140 m", terreno com
672 m2 (24 x 28). Situada na Rua Antônio
Bernardo Schmidt - próximo ao Salão Vitória
- Ilha da Figueira.
=Case mista, com terreno contendo 450 m2

(15 x 30) - Situada na Rua Luís Alves - Ilha da

Figueira.

�Casa de alvenaria com 140 m2 , terreno com

390 m". Situada na Rua 442Waldemar Rebelo
- lateral da Rua 251ie Julho Vila Nova.

crCasa de madeira com 100 m-, terreno com

1.200 m2• Situada na Rua Estrada do Rio

Molha - 18 casa após a ponte -Rio Molha.

crCas8 de alvenaria com 90 m2, terreno com

45D m2. Situada na Rua da Abolição - COHAB
- Vila Rau.
"'Terrenocom406 n12 - Situadono Loteamento

San Jozepéna Vila Nova.

o DOUTOR CARLOS ALBERTO
DA ROCHA, JUIZ DE DIREITO DA l'
VARA CíVEL DA COMARCA DE

. JARAGUÁ DO'SUL; ESTADO DE SAN
TA CATARINA, NA FORMA DA lEI,
ETC ..

FAZ SABER, aos que o presente
Edital virem ou dele conhecimento tive

rem, que pelo presente edital, ficam noti

ficados os interessados ausentes, que
neste Cartório da 1· Vara Cfvel, preces
sam-se os autos da AÇÃO DE REV0-

GAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA,
em que é requerente: FRIGORíFICO
VilA NOVA lTDA e requerido: JOÃO
ERALDO MUllER, revogando todos
os poderes à ele Outorgados. E para que
chegue ao conhecimento de terceiros,
ausentes e desconhecidos, mandou o

M. M. Juiz de Direito da l' Vara, expedir o
presente edital, que será publicado na

forma da lei e, afixado no átrio do Fórum.

Jaraguà do Sul, aos catorze dias do mês
de junho do ano de mil noveoentos e

noventa e quatro. Eu, Escrivão

Designado, o subscrevi,

CARLOS ALBERTO DA
ROCHA

Juiz de Direito

BELINA
BelinaII, ano78 - Branca - ótimo
estado-2100URVs. TratarRes
taurante Brunew's, anexo ao

Nelo Hotel. Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, 104

PROCURO
Casa para alugar, não precisa
ser grande. Pode ser nos fun
dos de outra casa. Tratar fone
72-1023 apenas no horário de
12:ooaté13:15
Procura-se moça para dividir

(que não tenha filhos) próximo
a WEG I. Tratar fone: 72-4257
comMárcia.

BELINA80
2700 dólares. Tratar fone 72-
1399comCelso.

VENDE-SE
-

Voyage CL 88 - com som, alar-

me, antena elétrica - Verde me

tálico-Valor7500URVs- Tratar
fone72�2922· ,

VENDE-SE
Pampa L 86 '" gasolina - cor

branca - contato 75-1450

VENDE-SE·
Capota de fibra para Pampa.
Valor 350 URVs. Tratar pelo
fone:76-4721

CORCEL70
Bomestado - 2200 dólares. Tra
tar fone 72-1399 com Celso.

r--------------�-----.II
'. .

Academia Contato Livre II

Oferece aulas de:
Karatê de Contato - Kick-Boxing - Capoeira -

Defesa Pessoal, ambos os sexos.
Aulas de 2a a 68 _ Vários horários
Aulas extras sábados e domingos.

A v_ Get:úlio Vargas!! 847
próxinJo ao CIP

Academia Contato Livre II
Guaramirim - Clube Curupira

__ Ap,;,sentando este recorlev0cé_
-==-•••---- tera a 1asemana deaulasgrátiS.

.------------------}E�

Fone: (0473) 71.2117
Rua João Picolli, nO 104
Jaraguá do Sul - SC

"'Terreno com 450 m2 - próximo ao Urbano
Franzner - Jaraguá Esquerdo.
crTerreno com 450 m2 (15 x 30). Situado na

Rua Lourenço Kanzler - Nova Brasília.
"'Terreno com 540 m2 (15 x 36). Situado na

Rua Francisco Hruska - São Luís.
crTerreno com 354 1112, no asfalto em João
Pessoa.
"'Chácara com 52 morgos, com casa demadei
ra e 3 ranchos (próximo às GranjasCazulke na
Campinha) - Massaranduba..

-,
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I<AI<O'S ·I<AI<O'S
SUMMER RESIDENCE
SHOPPING APARTAMENTOS

LOJAS + Aptos cj 2 suites
COMERCIAIS + Salão de Festas

+ Seja Proprietário I
• Guarita de

Segurança- 24 h
+ 81 Lojas + Ant. Parabólica
+ Salão de

-

Convenções>
+ Port. Eletrônico

+ Elevadores
+ Entrega DEZj95

Exclusivos
• Financiamento

Direto em 50 meses
• Alumínio-bronze

.

+ Pracaâe cJ oidrofumê
-: AlimeJitação + Garagem Privativa

+ Entrega DEZj96

,

• KAKO'S SU�MER SHOPPING - KAKO'S RESIDENCE •

"O UNICO COAIESC4DA ROL4l\rrE EMP/GARRAS"
k

�

�

CORREIODÔPOVO -10 LASSlijcAbos Jaragu�doSul.22 dejunho de 1994

_
J

. vendas ern JaraguÓ do Sul:. ENGETEC
eRECI - 934 - J

RUA PROeOPIO GOMES DE OLlVE:tRA - N° 285 _

FONES' 72-2679 ..... 72-3139
JARAGUA' DO SUL-Se

Se
.

v�eê titog. tempo pata et este .'

a.úReio até o fim. é porque aeredita
.

que anuncia, dá tesultado.

��'.
>
} ..

\.�§
:.,_-._

,'';.

.·., ..

·

...Aruartole jál.
-

.

i
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Casos de Polícia
- Menor assaltante

o Valdir Weber, residente na estrada Felipi Schimidt,
queixou-se ao comissário Zocatelli, da delegacia de Corupá,
que sua residência vem sendo alvo de váriosfurtos, pratica
dospormenor. A polícia investigou o caso e, constatou que
J. G., de 14 aninhos era o "gatuno". Sábado passado, à

noite, o menininho foi para o seu "trabalho" semanal, mas
desta vez entrou pelo cano. O Valdir e mais algunspoliciais
esperaram o moleque entrar na casa e deram o flagrante
nele. Agora ele andará solto por aí, no bem bom; enquanto
seu Valdir nunca mais verá a cor do seu dinheiro que foi
roubado. Não aprende
Depois de já ser intimado a comparecer na delegacia de

Corupá, por cometer atos de desordem em via pública,
destruindo lâmpadas de postes, janelas de residências e

ameaçando pessoas que transitam na rua com uma espin
garda de pressão, o menor V.C., também de 14 aninhos, não.

aprendeu a lição de ,levar uma bronca dos policiais e

continua afazer asmesmasmolecagens. E, por incrível que
pareça, os pais da" criancinha", que compareceram na

delegacia, não permitem de jeito nenhum que o comissário

Zocatelli dê uma lição de moral no "pobrezinho", que aliás
está precisando e urgentemente, pois os danos que o menor

comete, não são cobrados dos pais, ou são?

Ameaça
A dona Neuza Lautert vem constantemente Sendo

ameaçada pela'Euter Kammer. A última ofensa que a Euter

'fez à Neuza e também contra seus filhos, acabou sendo

'registrada na delegacia.de polícia. De acordo com o B. O.,
desta vez além de ameaçar aNeusa, Euter também apontou
uma arm� defogopáraojilhi/da'vizinha, queficou bastante

'

assusta-do. "Agora, a.Euter já tem seu nome no livro de

ocorrências, e qualquer outro deslize, os "homens;' serão

obrigados a tomar alguma providência, entendeu dona

Euter? 'Furtos
Com o número dapopulação aumentandogradativamente:

os furtos começam a, aparecer quase que diariamente. "O
,

Érico Vieirafoi::Uma vítima. Teve sua moto, uma HondaML

-]'$5, cor preta, ano 79, chassi CGC12�2012166, roubada.
Qualquer. informação pelo telefone 71-0123.

- Outro azarado foi'José Luiz Macepp, que mora na rua,

Walter Marquardt, 530. Teve sua residência arrombada e

acabouperdendo à quantia de CR$ 277.000,00 e um talonário

.do Banco Nacional, conta n" 012997. Maiores informações
pelo telefone 71-0123.

/Vota de lalecimelttd
E CONVITE PARA MISSA

::IngoLemckee osfuncionâriosda
Persianas José Emmendörfer,

compesar, comunicam ofalecimento, sábado,
dia 18 do corrente, da sóciaproprietária
LUCILA EMMENDÖRFER .

e convidamparentes e amigos para missa de

,7'dia quefará celebrar dia 24/6, sexta-feira,
. às 19:30 horas, na igreja' Matriz São

.Sebastião, nesta. cidade.
I,';: Nossa'soltdariedade com a família�\'!1ª.'·,"

� tristdza e tiä,· d�r. �,

REBELIÃO

momento um policial disparou
contra o grupo, atingindo os pre
sidiários Luís Antônio da Silva,
condenado aCinco anos de prisão
por assalto, e Josué Borgadelo
Winlkler, sentenciado a oito anos
de prisão por tráfico de drogas.

De acordo com o Desipe (De
partamento do Sistema Peniten

ciário do Estado doRio), fugiram
osdetentosGilbertoFerreira Sales,
condenado também por assalto a
cinco arios de prisão e Jorge Luís

- daSilWl; quecumpria penadeoito
,

anos de prisão por assaltos e ho
micídio. Segundo os policiais do

presídio, osfugitivos teriamsubi
do no telhado de umgalpão, pula
do omuro e corridoem direção ao

droga antes. "Estamos esperan
do o Iaudo do IML de Joinville

chegar para depois averiguar
mosmaisdetalhadamente", dis-
se.

A "roleta russa", é umaapos-

Dois presos 'foram mortos

depois de tentarem fugir

BRINCADEIRA MORTAL

"RoletaRussa "fazmais uma vítima

': .C�O�IQ;J?Ç);�;··
':·t{.;g�vo. ,�

.

ifi�72��)63

morro do Telégrafo, que faz parte
,docomplexodaMangueira, e fica
ao lado da penitenciária. No do

mingopassado, também foi regis
trado a fugademaisdois detentos,
sem que a segurança tivesse nota
do qualquermovimentação estra
nha.

OEvaristo deMoraes éumdos
presídios commais problemas do
sistema carcerário do estado do
Rio de Janeiro. Os próprios pre
sos já o apelidaram de

"chíqueirão". Até o ano passado,
as dependências do presídio era

cortadaPot- uma vala negra, onde
desaguavaoesgotoproduzido nas
celas. O presídio abriga aproxi
madamente 1.450 presos.

ta de alto risco. A pessoa coloca
uma bala no tambor da arma, e
apertaogatilho, apontandopara
a própria cabeça. Se a bala esti
ver posicionada para o disparo,
quase sempre acaba em morte.

RiÓ de .Janeiro - Dois pre
sos foram mortos por policiais
onterildemadrugadaduranteuma
tentativa de fuga, na penítencí
ária Evaristo' de Moraes, em

São Cristóvão (zona
norte do Rio). Dois detentos con-
segui
ram es

capar. A
tentativa ",. 'IIIde fuga
,começou

. ""II.ti,
no fimda
madru - IIIHIltllIItJIItI
gada de
ontem,quandoquatropresos con
seguiram sair da cela, e estavam
prontos para pular o muro. Neste

, Massaranduba - Célio Ri

beiro, casado, 29 anos, residen-
, te na rua Fundo Sueco, natural .

de União WJ. VitóriaIPR, estava
em casa juntamente com seu

irmão e um amigo (nome não

dívulgadopelapolícia), quando
desde cedo começaram a prati
car a roleta russa. Por volta das
13:30 horas, Célio pegou um
revólver calibre 38; deu dois
tiros na parede do quarto, apon
tou para a sua própria cabeça e

apertou o gatilho. O tiro foi

mortal, atingindo-o na parte la
teral do crânio. De acordo com
Ivan Kazmierski, responsável
pela. delegacia de

Massaranduba, as Pessoas que
se encontravam com Célio na

hora do tiro, não souberam ex

plicar como tudo aconteceu.

"Nemmesmo amulher dele não

achoumotivo para Célio fazer a

brincadeira, sabendo o riscoque
correria", disse.

A polícia realizou o exame

de corpo de peHto em Célio,
para constatar se ele tinha inge
rido álcool �u algum.tipo de

Estado de SantaCatarina

PrefeituraJfunicipaldeJaraguádoSul
LEILÃO DE VElcULOS E OUTROS BENS
DATA: 24/JUNI-fO/94 (68feira) -às lO:OOhoras
LOCAL: Central-de Veículos/Oficinas da Prefeitura
Rua Ângelo Rubini, 600

, Artur Henrique Carstens, Leiloeiro Público Oficial, devidamente,
autorizadopelaJ>REFEITURAMUNICIPALDEJARAGUÁDOSUU
SC, comunica que realizaráLEILÃOPÚBLICO, no estado em que se

,encontram, dos veículos e bens a seguir:
,

- 7 caminhõesDODGE; 2 FU�CA l3QOL; 1 KOMBI; I MONZA;
- 1 motor para caminhão; I baú coletor de lixo; 2 cofres de aço; I

caçamba; 13 roçadeiras; 1 compactador manual; 4 pneus para trator;
,2 chassis; 4 transceptores; 1 antenaP'I'; I cabo para rádio comunica

ção; aproximadamente 8omillitros de óleo usado; 30mil kg de sucata
de ferro.

. VISITAS: 20 a 23/JUNHO/94, no horário comercial, no �ndereço
.acnna .

,

" ','

CONDIÇÕES: Sinalde20% (vinteporcentoj+comissãodeleilãono
ato da arrematação e saldo de 80% (oitenta por Cento) em até 3 (três)
dias úteis.

'

'

.{, oi

, '.,

-
•

CÕPIASDOÉDITALEMAIORESINFORMAÇÕES:Nª��taria
, de.:Ádrmnistração, SetordeCompras.oupelójone(0473) 71�Ú988 com
o'sr, Már�ió, 'em Jaraguá do Sul!Sç, OIi à� éaçàOor, 30!L.. Fundos,
fone/fax (0474) 22-8141 ,coni.'(lL�ltoeir9,Ofiçial, elp Joinv�pe/SC

, Du�a�\,';/, ",:",':'�?
Pre/eÜb 'Múrlicipal" .,; � . ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPERANÇA

Jaraguaenses festejam a

primeira vitória do Brasil
J araguá do Sul- Centenas tacontinuoumais tardenosinalei

de torcedores foram às ruas _ ro da Reinoldo Rau, com fogos e

festejar, segunda-feira à noite,
'

muita alegria. Para os jovens, a
vitória do Brasil foi merecida até

porque os jogadores se esforça
ram para conseguir o resultado.
Raí e Romário foram considera
dos pela maioria entrevistada, os
melhores em campo.

Nestafesta emcomemoração a
vitóriabrasileira, alguns inciden

,

tesaconteceram.Pessoasbrincan

�Q comfoguetes eem vezde soltá-

aprimeira
vitória da

seleção
brasileira
na'Copa
do Mun
do. Mui-
tas pesso-
as combatideiras transitavam nas

principais ruas da cidade. A fes-

los para cima, soltavam em dire
ção da rua. Um deles explodiu em
baixo de um carro, outro parou ao

. lado de um motoqueiro, que aca
boucaindo.Mas, enfim, afestafoi
bonita, com direito a carnaval e
tudo.

Agora, na próxima partida do
Brasil, sexta-feira, às 17 horas, os
jaraguaenses estão confiantes
em mais uma vitória, e é claro,
€Om mais uma noite de muita

agitação: .,

Sinaleiro da Reinoldofoi o ''point'' de encontro

, BICAMPEÃO,

Atlético vence Olaria no varzeano
Diwlgaçllo

. _

Time 'l�e,çon'lllistoll pela &egIInda :rez consecutiva'o, campeonato
',' , .......

,
. -

�..J _.

Joguinhos Abertos de Santa

Catarina, uma vez que a base do
time que disputará os Joguinhos
sai desta equípe. "Além

_

de ser

inédito estecampeonato para nós,
quebramos um tabu de seis anos "

de Blumenau, Embora o mérito

seja de todas as atletas, destaco o
trabalho de Silvia, Danúbia e

Eloiza, está última conquistando
seu

õ" titulo estadual com.apenas
16 anos, tendo em vista que tam
bém conquistou dois brasileiros e
um sulamericano", enfatiza.

Para opresidente daFundação
Municipal, de Esportes, Jean
Carlos Leutprecht, o titulo foi al
cançado commuita determinação
das atletas e comissão técnica.
"Estou feliz pela conquista, pois
começamos ano passado Dá esta
ca zero e, agora chegamos ao lu
gar mais alto do pódium, confir
mando os investimentos na mo

dalidade", disse.

(> \ ••4 .;,. :-:.,�, ... ��
.

��� ... �� ......

JaraguádoSuLll dejunho de 1994

Voleibolfemininojllvenil campeão do Estado

VOLEI

Meninas conquistam título
.

inéditoparaJaraguádoS�l
Jaraguá do Sul - Com duas

vitóriasconsecutivas na fase final
do campeonato estadual juvenil
feminino, a equipe jaraguaense
conquistou seu primeiro titulo lia
categoria, no finalde semanapas
sado. Na primeirapartida, aADJ/
FME enfrentou a Sociedade
Ginástico de Joinville.' O jogo
durou 39minutos comparciais de
15xO, IS xOe 15 x l. Aßluvôlei,
deBlumenau, viria a ganhar tam
bémdaSociedade Ginásticopor 3
sets ii O. Na rodada final envol
vendo a ADJIFME x Bluvôlei,
decidindo o campeonato, as atle
tas jaraguaenses imprimiram um -

ritmo forte desde o início do jogo,
e acabaram vencendo com parci
ais de 15x3, 15x8e 15x7,com
duração de uma hora.

De acordo como técnico Cézar
de Oliveira, o titulo' foi muito

importante para Jaraguá do Sul,
por estar nas vésperas dos

LJF

JaraguádoSul-Comavit6ria' r • fIW

b t
'

por três a zero sobre o Olaria, o Inscrlçoes a e� as para_ a
Atlético Paraná conquistou o

bicampeonatovarzeano. Alémde

==�.=:n�!: Copa Suburbana e Seniors
com 12 gols, o destaque da com-

petição,MárcioRossini e o golei
ro menos vazado, João Leocádio
Becker, que em oito jogos sofreu
cinco gols. O campeonato teve

uma média de 3,6 gols por parti
-da.

O Vitória ficou com a terceira

colocação depois de vencer na

prorrogação
_

o 'time do Jaraguá
,

Esquerdo porUIl! a" zero. No tem
po normal-Q,�jacarficou empata
do em qoo.tro tentos. - ..

Jaraguá do Sul - A Liga ção também é de meio salário
Jaraguaense de Futebol já está mínimo, o time deverá apresen
fazendo inscrições para a Copa tar um diretor, ter quinze atletas
Suburbana e do Campeonato de com idade superior a 34 arios e

Seniors. Na Copa Suburbana de 'cinco com idade acima de '_ 3.0
Futebol as equipes interessadas anos.

emparticipardeverâopagarmeio ..A Liga já tem data definida
salário minimo (inscrição), ter para a reunião das duas competi
umdiretorresponsável pelo time ções. Será dia 4 de julho.râs 19
e ter vinte atletas para as dispu- horas na Liga Jaraguaense de
,tas.�No Seniors; à taxada inseri- _. 'Futebol: -e , ,J•

�J',�. � • c �'
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