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Cotações em 15/04 CR$1.104,96(dia 15/4) Cadernetas de Novembro- CRS 15.021,00
C V �Ios epensionis- poupança com Dezembro- CRS 18.759,00

Com. 1.984,03 1.084,05
tasjâcomeçarama rece- aniversário hoje, Janeiro - CRS 32.882,00her asdiferençOssalariais .. 16/4 terão um rendi-

[IMPRESSOI
Tur. 1.023,00 1.048,00 deabrilde 1988eoutu- mento de Fevereiro- CRS 42.829,00
Par. 1.030,00 1.040,00 brode1991,em URV 47,7149%. Mínimo fixo - 64,79 URV's
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A partir de segunda-fei-.
'-, c. ra, 18, os hospitais de.Jaragaá-

'do sal suspenderão' ô ateit.,_
dimento pelo SUS (Sistema
Único de Saúde). Segundo os

diretores dos dois estabe
lecimentos, o ministério da

. Saúde' não tem repassado
regularmente as verbas

devidas, oquelevouoshospitais
_.....,;.t.........

!

a uma situação financeira
insustentável. Reclamam, ain-

_

. d�"dos baixos 'V$
.

p�l�, diárias ?I'�t
outros: atendimentos 1tO&.,
através do sistema. A saída,
segundo idéia exposta pelos"
diretores doshospitais, seriaa
adesão dapopulação ao Plano
União Saúde,hojecom pouco
mais de quatromil associados
mas projetado para 12 mil a
curtoprazo.

Decisãofoi tomada qUinta-feira à tarde e anunciada pelos dirigentes do« hospitais

Página 3 Em 1991, Ivo Konellfoipreso por negar a liberação -de verbas desidas à Câmara

As outra. conta. Tribunalmanda
remunerada. Konell devolver
acabam de CR$ 300 milhões

pedir o boné o Tribunal de Contas do
Estado condenou o ex-prefeito
IvoKonelladevolveraos cofres

públicos municipais, cerca de
CR$ 300 milhões. Konell,
durante seugoverno, cometeu
várias e sérias irregularidades
agora descobertas pelo TC.

�NVESTCONTA
REMUNERADA
lAll IEIUIEUDA QUE AS OUTRAS

Página4
Chico Alves/CP

NACIONAL
FAX (04'13) 76-0304
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Jaraguá do Sul, 16 de abril de 1994 .

EDITORIAL

Atenção nos candidatos
Os eleitores precisam começar a prestar

r '

atenção nosjádeclarados candidatos às eleições
deoutubro. Compouco esferço, perceberãoque
o comportamento da maioria não mudou .em
nada Passam, agora, todo o tempo aconchavar
acertos de bastidores e a alinhavar coligações
comoobjetivoúnicode venceropleito. Daquia
poucovirãocomoprato feito,pouco interessados
em saber a opinião de quem vota.

Naverdade-eporisso - osmaioresculpados
portodos estes escândalos recentes, envolvendo

politicos que roubaram o Orçamento da União
ou corrompidos pela máfia do jogo do bicho,
somos nósmesmos. Temos, porhábito, ojeriza à
política,nãoassistimosaosprogramasdospartidos
na tevê, não lemos os noticiários dos jornais,
enfim, não nos interessamos em participar de
nada. E, aí, aconsequência

é

esta Passamosos

quatro anos seguintes a nos queixar doshomens
públicos. Pior: na eleição seguinte vamos às
umas repetir o erro. É preciso, então, abrir os
olhos agora ou ir reclamarpara o bispo depois.

Pontos de estrangulamento
Na década de 50, quando a

Comissão Mista Brasil-Estados
Unidos realizava os estudos que
levaram à formulação de Progra
ma de Desenvolvimento, em fun

ção do qual foi então criado o

Banco
Nacional
de De
senval·;'
vimento
Econô
m i c o,
tornou

se moda falar-se de pontos de

estrangulamento. Seriam aque
les gargalos a serem rompidos,
sem o que o processo não
deslancharia. A doutrina estava

certa e a escolha acertada. A con

centração dos investimentos em
,

energia e transportes (justamente
- os pontos de estrangulamento de
tectados) abriu, aopaís umaenor
me perspectiva de crescimento.
Essa experiência pode aplicar-se
à realidade presente.

Com o correr dös tempos, as

empresas estatais tomaram-se

aqueles obstáculos que nos impe
demde crescer, porquanto planta
das em setores nodais. O segmen
to elétrico não tem recursos para
investir e ameaça-nos com colap-

SII,OIllIl
tlÚI'lIlrll

públltll

*Antonio Paim

so no abastecimento. Entretanto,
tem obtido aumentos escandalo
sos de tarifas, muito acima da

inflação. Esse dinheiro tem sido
absorvido pelas quarenta empre
sas públicas que o controlam,
transbordantes de empreguismo,
Cada estado tem sua empresa de

distribgição, com diretorias, car-
,; ros oficiais, etc. Fumas, cuja ge
ração é efetivada em Minas, tem
um verdadeiro bairro no Rio de
Janeiro para acomodar seus em

pregados.
O tenuinal telefônico custa

menos de US$ 100 nos países
desenvolvidos. Aqui pode supe
rarUS$ 2mil. Omonopólio esta
talos vende, embolsa o(linheiro e
não os instala.

A Petrobrás, confonue o de
monstra estudo recente daFIESP,
produz petróleomais caro que os

países do Oriente Médio, nada
contribui para a União e paga
royalties ridículos aos estados

(US$ 0,58/barril contraUS$ 3,74/
barril no Oriente Médio).

O queestá ocorrendohoje, sem
exagero, é que o País trabalha

para sustentar o' setor estatal
ineficiente e oneroso. Destrancar
essa torneira, pondo fim aos mo

nopólios, é o que todos espera-

mos do Congresso Revisor.
O fim dos monopólios públi

cos certamente atrairá investido
res privados. As companhias es

tatais sobreviventes (são emmui
tos casos autênticos elefantes

brancos, dificeis de serem passa
dos adiante) terão que se ocupar
de seus custos. Serão obrigadas a
competir (essa coisa detestável
inventada pelo capitalismo, que
vai tirar o sono dos nossos aco-

.modados burocratas). Cumpre
também retirar-lhes o privilégio
de achar-se isentas de falência.

Sem a necessidade de susten

tar esses fornecedores ineficientes'
de serviços básicos, a indústria
privada certamente alcançará

,

menos custos. Será este o cami
nho de ampliar os próprios mer

cados, passo inicial à retomada
do desenvolvimento, com o fim
da recessão e o ciclo em que o

fantasmado desempregoronda os
lares dos brasileiros.
A extinção dos monopólios

estatais tomou-se, sem sombra de

dúvida, a questão centralnaaber
tura de novos horizontes ao país.
(Agência Planalto)

* Professor e escritor.
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- Em 1984, o semanário CORREIO
DO POVO, ed. 3.282/84. aparecia
com longo artigo de capa, apresen
tandoo Executivo - OsConstrutores
do 3°Parque Industrial» I - come

morando os 50 anps de emancipação,
fornecendo a nominata de todos os

admistradores, desde 8/4/34, com a

nomeação do prefeito José Bauer até
1/2/83, quemarcava a administração
do primeiroperíododoprefeitoDurval
Vasel.
- Na ocasião era inaugurada, após a

Confira a/História
\

"A História de nossa

gente nãopodeficar
só na saudade".

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

- Em 1922, estava no governo o pre
sidente Epitácio Pessoa e o começo
do ano iniciava com ondas de greve,
a fundação do PCB que se filiava à III
Internacional e a campanha para a

eleição do novo presidente da Repú
blicae do vice. Esse reflexo sentia-se,
também em Jaraguá. Os filiados ao

Partido Republicano, neste distrito,
estavam encarregados dos seus elei
toresos srs. dr.MarinhoLobo, Victor
Rosenberg, Angelo Rubini, Artur

Há 70anos

Müller e Julio Ferreira. Na seção de
Bananal: Athanásio Rosa, Augusto
Montenegro e vialdemiro Rosa. Em
Hansa: dr. Cezar Pereira de Souza,
Carlos Janlsch, SimphrônioRosella,
JoãoGroth eRodolphoEggers.Como

'

esta região era de boa participação
eleitoral, esperava-se um grande re

sultado do pleito, capaz de impressi
onar os correligionários da sede do

município, Joinville.
, '

Barão de Itapocu
Há 72anos

,

• Em 1924, desde o dia 14/4/24 assu
mia a IntendênciaMunicipal do Dis
trito o sr. Arthur Müller, nomeado
pelo dr. Superintendente Municipal
de Joinville - Marinho Lobo, por
portaria assinada em 12/4/94. A pas

sagem era feira pelo sr. Arthur

Carsten, contador municipal, que

para esse fim vinha até Jaraguá. Dei
xava a Intendência o sr. Leopoldo
Janssen que pormuitos anos exerceu
o cargo. A administração da nova

Intendência instalava-se, num anexo

Há 57 anos
- Em 1937, o Delegado Especial de
Polícia, Sgto. Eucario de Almeida,
publicava edital, convidando os pos
suidores de armas de esporte, querde
caça ou tiro ao alvo, a registrar as
mesmas dentro de 15 dias.

-SaíanosuplementoalemãodoCOR
REIO DO POVO, um trabalho
intitulado "DerVolksbote" .contan
do os primeiros tempos do jornal
fundado porVenâncio da SilvaPorto,
que o datava como sendo de 5 demaio
de 1920. Claroqueotrabalho laborava
em erro, visto que existe o primeiro

da Papelaria e Tipografia CORREIO
DOPOVO, naatual rua29, nominada
de CeI. Emílio Carlos Jourdan, num
prédio térreo já demolido, ao lado do
atual "Cine Jaraguá" e atendia no

expediente que ia das 9 às 15 horas,
nos dias úteis, quer dizer que iniciava
na segunda e encerrava ao sábado.
Tendo solicitado licença em maio de

1925. foi a Intendência ocupada pelo
seu sogro, sr. João Doubrawa, até
1926.

número coma data de 10/5/1919, em
que aparece como gerente Arthur

Müller, quem sabe porque, mesmo

.sendo proprietário de máquinas grá
ficas,' estava impedido a exercício
outro que não o de serventuário da

Justiça. Aparecia o jornal com duas

páginas em português e duas páginas
em alemão, e estes abordando não só
noticiário doexteriorcomo também o

dia-a-dia da vida brasileira, desde o

Integralismo, a candidatura de Ar
mando Salles e as atividades do Mi
nistro General Góis Monteiro.

Há 10anos

sessão da Câmara, a galeria dos ex

prefeitos, dentrodo programa oficial
do cinqüentenário de emancipação

-

política do município.
- Ainda como parte do programa dos

cinqüenta anos de emancipação do

município, no sábado seguinte, às 20
horas, na esplanada aos fundos da

Igreja Matriz São Sebastião, Ulll es
petáculo pirotécnico (fogos de artifl
cio e foguetes) inédito, com 15 minu
tos de duração, colorindo o espaço e

a saudação ao 50 anos.

A comunidade cresce

�DUas RodaS

l_l
e se transforma pelo Industrial
trabalho. De cada um �J:"�'fl����AS

e de todos. Fone�:;��::
Jaraguá do Sul - sc

'-__J--
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/ .Será que muda?
Assumindo prefeituras com caixas "quebrados", boa parte

dos prefeitos não realizou quase nada nestes primeiros 15 meses.

Consequentemente, enfrentam a ira dos eleitores, cansados de

esperarpelas promessas de campanhas. Terão contra si - e por
via de consequência - eontra os candidatos que apoiarem, os

votos de protesto. Se isso resultar em mudança para me/hol', que
assim seja. Desanimador, mesmo, é saber de ante-mão que não

há' quase nenhuma opção para uma mudança verdadeira.

Arrependido?
"Se eufosse diretordaSadia

estaria ganhando quase o do

bro, sem ser sacrificado todo o

dia". Do deputadofederal Vasco
Furlan (PPR), quejáfoi da dire
toria da empresa.

Atirando
"A Câmara (de Jaraguá) só

vota o que o prefeito quer". Do
ex-prefeito � candidato a depu
tado estadual, Ivo Konell

.
(P/vfDB), em entrevista àRádio
Brasil Novo, sem excetuar ne

nhum dos vereadores.

Articulando
P./vfDB instalou ontem à noi

te comitê eleitoral que funcio
nará junto à sede do diretório,
na Marechal Deodoro, até as

eleições de outubro.

Condenado
Presidente da Câmara de

Vereadores de São Francisco

do Sul, FlávioMaciel de Souza,
terá que devolver dinheiro. Que
pagou, ilegalmente, ao functo
nário Theophanes Amorim

Teixeira, a título de Isonomia
salarial.Açãofoi impetradapelo
promotor Fábio de Souza

Trajano e acatada pelo juiz Jú
/io César KnolI.

Ainda
Aforadores de Nereu Ramos

sofrem com problemas de tele

fone e correios.Há anos. Jáfala
ram com "Deus e todo mundo" e
até agora nada! Embora pro
messasfeitas em muitas campa
nhas.

Vem vindo
Começou a devassa damáfia

. dojogo do bicho também em São
Pau/o. De lá pra cá é serra

abaixo. Mas até chegar aqui
ainda dá pra faturar e sonegar
um monte.

Represália
Dos US$ 1,5 milhão o Brasil

passa a receber só US$ 400 mil

dosEstados Unidosparaprogra
mas de combate às drogas. Go
vemo de lá acha que aqui está

faltando vontade política. Aliás,
aqui falta vontade pra tudo.

Agora pode?
Deu na "Folha de São Pau

lo" de 4°feira, 13: "Pl'promove
jantarparo obter verbas de em
presários. Evento reuniu 250

pessoas naCervejariaContinen
ta/". Entre' os convidados,
Roberto Dias, diretor de rela

ções externas da Odebrecht,
aquela mesma da CPf do orça
mento.

Explicado
Agora se sabepor que, de re�

pente, tanta ce/veja barata nos

supermercados. Os prazos de

consumo estavam vencendo por
causa do volume de vendas no

verão, bem abaixo do esperado.

Normal
O empate do Juventus com o

Blumeneu se/viupara a torcida
saber que a liderança é mero

acidente de percurso. O fittebol
catarinense está nivelado "por
baixo ". Portanto, resultados

negativos são normais.

__ AUTOCENTER
* Pneus importados (Semi-novos)
* Pneus novos - Cärnsras de ar
* Escapamentos * Balanceamento
* Geometria * Serviços de Suspensão
Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865 -

Em frAlnte, a Loja Arte Laje

4I8IíiIiJIFone (0473) 71-7398
Jaraguá do Sul- SC
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Tribunalmanda IvoKonell
devolver CR$ 300 milhões

ArqUWO/��
'I
\1
"

JaraguádOSul-OTrib�al
de Contas do Estado
condenou o ex-prefeito Ivo

Konell a

devolver 6.111111
aos cofres

públicos a ,.tlilSII'
importân
cia de

361.101,24
UFIR's,
o equivalente a cerca de CR$
300 milhões em valores
atualizados. A pena refere-se a

irregularidades detectadas na

prestaçãode contas da prefeitura
no período de janeiro a outubro
de 1992. As irregularidades são

várias, entre elas pagamento de

fiança (quando foi preso, em 92,
por não ter repassado verbas à

Câmara) com dinheiro da

prefeitura, atrasos em registros
contábeis, salde de caixa

divergente e inexistência de leis

municipaisestabelecendo regime
jurídico único, plano de carreira,
quadro de pessoal e estatuto

próprio.
E,mais: deficiência decaráter

legal na contratação de pessoas
por tempo indeterminado,
admissão de pessoal sem

concurso' público, alteração no

cálculo da remuneração do

prefeito e vice em desacordo
com preceito constitucional. A
maisgrave irregularidade, porém,

. cometida por Konell, foi a de

delegar à sua filha,Fedra Luciana,
então nomeada Procuradora da

Prefeitura, plenos poderes para:
movimentar contas bancárias,

\

emitir e endossar cheques,
efetuardepósitos, fazer retiradas
mediante recibos e assinar toda e

qualquer documentação oficial.

'p'IIStI
tllI".V,

Em 91, Konellfoipara a cadeia pOl' nãopagar a Câmara
\

PENSE NISTO:

QUANTO.
YALEAVlDA?

UNIÃO
SAÚDE.
Tudo O que a

medicina tem
de bom em

nossa cidade .

E mais: vida

para os

hospitais da
cidade.

R. Preso Epitácio Pessoa, 383
Fone(0473) 71-7331
Jaraguá do Sul - SC

.

Faverecimentos
A auditoria do TC também

descobriu que houve
favorecmientos a empresas de

propriedade ou gerenciadas por
parentes, funcionários públicos
e até vereadores, em transações
autorizadas pelo ex-prefeito,
inclusive

.

esquemas de

parcelamento de pagamentos
para que não se caracteriza-se a

obrigatoriedade de licitação
pública.
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SAÚDE

Hospitais suspendem na 2a

feira atendimentopeloSUS
Jaraguá do Sul- A partir de

segunda-feira, 18, os hospitais
Jaraguá e São José suspenderão o
atendimento

atraso, não o faz dentro dos prazos
previstos.

Isso, segundo eles, tem

provocado uma situação financeira
bastante difícil, obrigando os

hospitais a recorrerem aos bancos

que cobram até 60% de juros ao

mês. Para que isso fosse evitado
seria necessário definir uma data

para os pagamentos aos hospitais,
além da aplicação de um reajuste
quinzenal. O secretário municipal
de Saúde,· Irineu Pasold,
questionado sobre uma .possível
participação financeira da

prefeitura, disse reconhecer a

gravidade da situação mas que o

através do
S U S ,

segundo
anúncio
feito no fmal
da tarde de

SlIl/GFill
RlIMl.í,1I
.116
tlllícli

quinta -feira
última pelos diretores daqueles
estabelecimentos, Sigolf Schünke
eBrunoBreithaupt.A alegação é a "

de que o governo federal, através
do ministério da' Saúde, além de

·repassar as verbas devidas com

.',;:1:)'1,.,<::>,""11::·'

,RApIDO E EFICIENTE
Inglês - Espa.nhol -ltauano - Alemão - Francês

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

Brasil e Exterior.
Rua Epitácio Pessoa, 820

Fone 72-3407

..,
"'NJlEHlJó7lFEß

município não tem recursos

disponíveis para isso.

Para exemplificar a situação d?
hospital São José, Bruno

Breithaupt revelou que, ao mês

passado, o faturamento global foi
de CR$ 62.000.000,00, "porém,
recebemos somente CR$
47.000.000,00" .

A saída, na visão dos dois

dirigentes, está na adesão da

população ao Plano União Saúde,
hoje com pouco mais de 4 mil

associados, número' que segundo
as previsões, deve chegar a 12mil a
curto prazo. Comumamensalidade
de baixo custo, o plano oferece é:

atendimento médico-hospitalar de
qualidade. "Funcionando nos

moldes em que foi' elaborado,
garantiria uma normalidade:
financeira aos hospitais",
argumentaram os diligentes. '

OlvulgaçlolPMQ

Corte dafita s;mbóUca na escola Armin Bylllardt

ENSINO

Prefeitura de Guaramirlm

entrega mais duas escolas
Gúaraniirim - Construídasem

convênio com- a secretaria
estadual de Educação, a rede

municipal de ensino ganhoumais
duas escolas novas, inauguradas
nofinaldesemanaúltimo.Na Vila
Senador Schroeder, a Escola

E
Sistema Empresariallntegrado pára empresas de q�alquer

porte e ramo de atividade. Abrange as áreas de '

Suprimentos, ContábillFiscal, Distribuição, Financeira,
Produção e RH: O SEMPRE é desenvolvido em ZlM e roda

em qualquer equipamento de arquitetura aberta.
Visite-nos no XXII Encontro de Subcontratação e

Exposição Industria/- Estande 19 - Jaraguá do Sul- SC,
tle 20 a 23 de abril de 1994.

.�. WG Informática Ltda.
Fone/Fax (0474) 33-4877

HDS SISTEMAS LIDA. Joinville - SC

Municipal Armin Bylaardt e na

Vila Decker, a EscolaMunicipal
Atilano Krüger. Os atos de

. inauguração foram prestigiados
pelo prefeito Victor Kleine,
autoridades e populares das duas
localidades. Em Guaramirim, a

preocupação também existe em

relação a equipamentos para as

escolas. Por isso, o prefeito
Kleinejá determinou apublicação.
de concorrência pública para a

aquisição de 18 refrigeradores
destinados à conservação da

rnerendaescolaremigualnúmero
de escolas.

\.

Notas
. .. Prefeitura de Guaramirim
reinictou os trabalhos de

pavimentação a paralele
pípedos de algumas ruas

centrais. O serviço está sendo
executado por empreiteira
contratada .

A nova sensação da
Chevrolet.

Um dosmaiores
Slfcessos daEuropa
O único com motor

1.0 elopais com
injeção elet:rônicq de
combustível que é um
dispositiVo inteligettte.Consórcio Corsa. Faça o seu agora.'

EmmendörferCom.
de Veícul.os· Ltda.
ConcessionáriaChevrolet
Av.MaI.DeodorodaFonseca,667-

89261-700 -JaraguádoSul-sc
,

Fone(0473)PABX71-3666
FAX(0473)71-3764
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CORREIOOOPOVO-SJaraguádo Sul, 16 deabril de 1994

PROJETOS

Prefeitura cobra verbas
�

)

-- \

do governo para as obras
JaraguádoSul- o secretário

de Planejamento, Otaviano

Pamplona, regressou ontem de

Brasília,
onde foi '1116.

ruas urbanas, de caráter vicinal em
105m2, no valor de CR$
2.106.412,00: execução do anel
viário perimetral, com 32

quilômetros de asfalto a um custo

de CR$ 14.700.000,00;
pavimentação do anel rodoviário
sul, com asfalto numa extensão de
7.138 metros, beneficiando cinco
vias urbanas, orçado em CR$

1.952.763.000,00; execução de

projetos de infra-estrutura no valor
de 2.800.000 Úfirs e drenagem de
fundos de vales.. a um custo de
CR$ 4.384.098.000,00.

bilhões. A viagem do secretário,
que deverá apresentar relatório ao

prefeito Durval Vasel na próxima
segunda-feira, serviu para
assegurar a reivindicação de
verbas federais feitas pela
prefeitura, em função da troca de
ministros e do novo plano

Colégio aberto à comunidade com inovaçõespedagógicasverificar no

Ministério
da Inte

gração, o

andamento
de seis im

portantes
projetos - cinco deles relacionados
com amalha viária da cidade, num
montante aproximado de CR$ 40

vi.
11111111'11'

p'.}III.s

ANIVERSÁRIO

DivinaProvidênciafesteja
osseus 75anosdefundação

econômico.

Asfalto

Os projetos em pauta são:

38.54Om2de pavimentaçãoasfáltica
de mas urbanas, orçado em CR$
10.986.631 ,oo;pavimentaçãode 30

Hoje, passados 75 anos, o

Colégio Divina Providência
continua servindo a comunidade

jaraguaense, dirigido por uma

Equipe Diretiva desde 1992, vem
dando ênfase na continuidade do

processo educativo e expressando
legitimidade a boa escola cristã,
humana, libertadorae comvivência
dos valores presentes no Carisma
da Irmãs do Divina Providência.

Com um espaço mais aberto à
comunidade e inovações
pedagógicas voltado para um

ensino de qualidade, o colégio
oferece cursos desde a Pré-Escola

(maternal I), Ensino Fundamental

(loGrau) até o Ensino Médio (20
Grau) o terceirão.

E nós, Direção, Professeres,
Funcionários e Alunos, somos

gratos às Irmãs do Divina
Providência pela sua presença em
Jaraguá do Sul, pela caridade, amor

.

e despreendimento, sem exigir
recompensas, contando sempre
com a gratidão de toda comunidade
e reconhecimento dos inúmeros
benefícios recebidos, que
espalharammuitas sementes e hoje
colhemos o bom fruto na

comemoração deste aàiversário.

Jaraguá doSul-Comemorando
75 anos de fundação no dia 26 de
abril de 1994, o Colégio Divina
Providência encontra-se em festa.

Acompanhando a história do

município; dos idos anos de 1919,
três irmãs do Divina Providência,
Ir.Aghata, Ir.Marieta e Ir. Caetana,
que a convite do Pe. Pedro Franke
vieram de Florianópolis para
assumir o Colégio Paroquial São
Luís, na época localizado ao lado
da Igreja Santa Emília, hoje Igreja
São Sebastião deram início ao

CursoPrimárioeo Complementar.
Essas irmãs, no princípio

passaram muitas dificuldades no

cumprimento de sua missão pela
falta de recursos. Mas não obstante
a população jaraguaense sempre
foi muito solidária para com a

escola, que com muita ajuda
garantiram a edificação desse belo

Colégio hoje.
Sabemos que dessas sementes

brotaram muitas realizações na

educação como a Escola Normal

primária e a criação. do primeiro
.

Jardim de Infância no município.
Foram anos de história, lutas e

desafios que as Irmãs commuita fé,
assumiram a Missão

Evangelizadora com prontidão,
confiança emuita certezanaDivina
Providência que nunca falhou.

Do leitor'
o direitodepromover campanhapolítico-partidá
ria emrecinto escolar,muitomenos convocaruma
manifestação desta natureza. Por quê o sr. Paulo
Bauer tem este direito? Seu discurso? Falácias de
candidato em campanha aberta (e ainda ocupava
o cargo da secretariade Estado de Educação) que
ratificaram nossa indignação. As palavras que

prQferiu não dignificaram o nobre cargo que

ocupava.
Sem mais.
Gilda José Heerdt, Jair Luís Possamai e

Jani João Possamal

Senhor editor,
A respeito da matéria "Em campanha: Bauer

confirma candidatura ao senado", do número

3.845, de o CORREIO DO POVO, cabe-nos
argüir quesua equipe de reportagem não presen
ciou o ato ou, então, o dever ético de noticiar tal
qual ocorreu. Cumpre-nos ressaltar que em mo

mento algum o discurso do sr. Paulo Bauer "fez
nos calar" como menciona a matéria. Fizemos
uma manifestação silenciosa desde o início, isto
sim,porprincípio, consciência e lucidez do ato em
si. Silêncio por educação e respeito com que_"se

,
deve ouvir até mesmo os que de nós divergem.
Manifestamos, pois, nossa opinião sem ter a

pretensão de intimidar ou impedir o pronuncia
mento de ninguém.

Porquanto julgamos ter o direito de sermos

ouvidos também. Como, em sua gestão como

secretário de Estado de Educação, o sr. Paulo
Bauer fez "ouvidos moucos" às reivindicações
dos que lutampor uma educação de qualidade em
SC não nos restou outra alternativa que manifes-

.

tar publicamente nossas preocupações para ser

mos, pelomenos, vistos. O, na ocasião secretário
de Estado de Educação só "não teve nossa com

panhia" por quenão consideramosnenhumamen
ção honrosa ladear o sr. Paulo Bauer, principal
mentenum discurso de campanha proferidonuma
escola, diga-se de passagem, em horário normal
de aula. O professor, por princípio ético, não teria

Nota da Redação: 1) o CP esteve presente
ao ato, com dois representantes; 2) a matéria

réproduziu fielmente o que houve na ocasião; 3)
vaias ensaiadas pelos três únicos manifestantes
foram abafadas pelos aplausos da maioria dos

professores presentes; 4) educação e respeito.
teriam em não fazer a manifestação; 5) o ato

ocorreu na escola com permissão da diretoria e à

ela os manifestantes deveriam ter protestado pu
blicamente; 6) o aludido "princípio ético" nem o

sindicato da categoria tem, porque faz,
.
diutumamente, campanha político-partidária cla
ra e abertamente em favor doPT, já que em Santa

Catarina o comandomaior é filiado a este partido;
e 7) O CORREIO DO POVO também condena

manifestações político-partidárias em escolas,
partam elas de professores ou de políticos.

Salete da Silva Chaves
Diretora do Divina Providência

---------�------------.---------

VOCÊ PODE ANDAR POR .Aí,
PE�QUISANDO.
OU PODE IR DIRETO NO
ZONTA.

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

�NTA
CONSTRUINDO COM VOCÊ
----- -- -------- .. _-
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VOANDO

Varig lança oprograma de Ferjfaz.ase�nadeest�dos
.

.

.

.

'.

.

"

para âiseutir os concettos

milhagem dando vantagens
Jaraguá do Sul- A partir de Oprograma funcionada seguinte pass) juntamente com a xerox das

agora, voar pela Varig significa ter maneira: em cada vôo, a distância é passagens. Depois, basta levar
Uma série de vantagens. Trata-se medidaemmilhasecreditadanuma estes comprovantes até o balcão
do Pro- espécie de conta corrente, do aeroporto ou à loja Varig mais

grama de WIIIIIIIS Além da distância, opassageiro próxima e automaticamente já
Milhagem, � tA ganha mais milhas voando em estará .participando. Com
um sistema tlllllpM � �S classe executiva (mais 25% sobre exceção dos vôos da ponte aérea,
de pre- rillt/li' o número de milhas voadas) e . oPrograma deMilhagem valepara
miação para primeiraclasse(mais50%).Quando qualquer viagem pelo Brasil e

os pas- pl'IIlIIllI,ill atingir um detenninado número de exterior.

sag e Iros, milhas o passageiro começa a Em Jaraguá do Sul você pode estrutura tributária nacional no
similar aos que já existem em ganhar os serviços especiais, as ter todas as informações
graudes .....companhias inter- vantagens .exclusivas e vôos complementares na agência da

, nacionais', com serviços especiais, grátis. para ter este direito, o Varig, ruaMarechal Deodoro 122,
vantagens exclusivas e vôos passageiro .deve guardar os fone/fax71-0091

grátis. cartões de embarque (boarding Vej a como funciona:

HermesMacedo encerra as atividades
JaráguádoSul-A lojaHelmes

Macedo, tradicional esta

belecimentocomercial daMarechal
Deodoro, fechou as portas ontem,
depois de funcionar durante mais
de vinte anos no município. Há
dois anos o grupo entrou em

concordata preventiva e seus

imóveis em Jaraguá do Sul estão
vinculados a bancos como o

Bozzano-Simonsen e Itaú. O

enxugamento da redeHMemSanta
Catarina já atingiu' centros

importantes como; por exemplo, a

loj� de Blumenau transformada em

departamentos com espaços

alugados a terceiros. A Helmes
Macedo já foi uma das potências
do comércio brasileiro chegando a

somar220 lojas entreoRioGrande
do Sul e Rio de Janeiro.

Jaraguá do Sul- A Fundação . a primeira palestra abordando o

Educacional Regional J.ara-' tema "Realidade e abrangência da

guaense promove entre os dias 25
.

contabilidade no Brasil", com 'o
e 27 próximos, a Semana do professor Cezar João Abicalaffe,
Contabilista,dirigida a acadêmicos pós-graduado pela FAEIPR Dia
da Ferj, profissionais, empresários 26, às 19h30min., "Planejamento
e outros interessados, O evento

tributário _ forma de otimizar
vista conhecer e discutir a

abrangência da contabilidade no

Brasil, sua aplicabilidade no

gerenciamentoempresarial, e fonte
de informações para a tomada de

decisões; conhecer e discutir a

CONTABILISTAS

processo da gestão econômica e

financeira das empresas e a

contabilidade aplicada em áreas

-diferenciädas.
As 20 horas do dia 15 'acontece

MUDOS

\

resultados", com odiretordaAudit

Auditores Independentes/Sê,
JoãoJ. Martinelli. Nodia 27, mesmo
horário, painel sobre "Aplicações
práticas de contabilidade", com

participação do diretor financeiro
e controller da Wiest

Administração e Participação
Ltda., Aldo Salai, do Escritório de

Contabilidade Marlian e Airton

Deiair Romão, gererite da Audit.

Linhas telefônicas
causamproblemas

LauroMurara
21 dias", revela Murara. O

presidente da Associação recebeu ' do sistemamulticanal. Na próxima
promessa-da Telesc de solucionar semana a equipe-de manutenção
oproblema logo, com. a eliminação da Telesc será reforçada.

. Guaramlrím - Usuários de
telefones em Guaramirim
continuam enfrentando sérios
problemas de comunicaçãointerna
e com outras cidades,
especialmente na área rural do

município. Segundo o presidente
da Associação Comercial e

Agrícola, LauroMurara, o sistema
de multicanal, que permite a

instalação de sete linhas em um só

cabo, vem apresentando seguidos
defeitos e, por conseqüência,
prejudicando, inclusive, as

atividades industriais, "Em

Guamiranga recentemente os

telefonesnão funcionaram durante

Antonio Carlos MafaldaJ.CP
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I Guincho - Auto-peças fIiiIi/8'

I
I, I
I II Irmãos I. I
I I
I Auto socorro II Irmãos - 24 horas I
I Rod. Br-280 - Km 69 - Bairro Água Verde I

: Fone: 72�3915 :
I I'
I Jaraguá do Sul I
Ii .. · • APARTAMENTO EM

BLUMENAU

Jaraguá do Sul, 16 de abril de 1994

DIIEItSOS'
JARDINEIRO
Precisa-se, contato fone: 76-
0021

PÁRA-BRISAS E VIDROS
Vende-se, novoseusados, para
automóveis. Tratar em Nereu

Ramos, próx. ao campo Estre
la, contato fone: 72-2218

CAVALOMANGALARGA
Vende-se com 2 anos e meio,
comregistro. Valor400URV's.
Contatofone: 72-2922, clEthel

CACHORRO DE RAÇA
PODLE-TOY
ótimo pedegree, cor aprico.
Valor US$ 150,00. Contato
fone: 72-1630. A noite pelo
fone 72-1679

OFERECE SERVIÇO
Moça, para cuidar de criança,
tratar na rua Padre Alberto
Jacob, 611 - B. Vila Lenzi

MOTO COMPRESSOR
ATÉ 120 LmRAS

Compra-se, tratar verdureira
Ziqueira, rua José Theodoro

Ribeiro, prox. ColégioHolando
Gonçalves cl José H. Gorges

GATOSIAMÊS
Vende-se, contato fone: 72-
3589

BICICLETA MONARK
RANGER
Vende-se, valor CR$
100.000,00. Contato fone: 71-
3998, das 12:000 às 13:00hs.

PRECISA-SE

Empregadadoméstica que per
. noite. Tratar fone: 72-0329

IFI
ABANDONO DE EMPRE- .

GO
De conformidade com o artigo
482 da letra! daCLT, convida
mosMarisaMokwa, a compa
recer no prazo de 72 horas, no
setor pessoal da empresa. O
não comparecimento caracte

rizará oabandonode emprego.
Jaraguá do Sul, 14/4/94

BICICLETA RANGER
Vende-se, 15 marchas. Valor
CR$ 70.000,00. Tratar cl
Juarez na verdureira Diana,
Reinoldo Rau

FREEZER - 3201t - HORI
ZONTAL
Vende-se, valor CR$
260.000,00, contato fone: 73-
0063, cl Patricia

FREEZER-220It- HORI
ZONTAL
Vende-se, valor CR$
200.000,00. Contato fone: 73-
0063, cl Patricia

BICICLETA 18MARCHAS
Vende-se, toda equipada, va
lorCR$ 80.000,00. TratarBR-
280, Mercado Delucas

Vende-se, com 3 quartos, de
pendências de lavação, portão
eletrônico, garagem ... próx. a
FURB. Valor US$ 22.500.
Contato fone: 72-0552

TERRENO

Compra-se, paga-se até CR$
2.500.000,00, ou aceita carro

no valor. Urgente: Contatos
fone 72-1023

CORREIO DO POVO

MARAN(((� O NI Bolsa
de Telefones

CIMPBA
Fone(0473)72-1000 IEIDI

ALDGA
Rua Walter Breithaupt, 92 - Jaraguá do Sul - SC

(DefronteaoBeiraRioClubedeCampo)

TERRENO
Vende-se terreno, situado em

. Campo Alegre, com 23,5
alqueires (570.000m2) à 3 km
do centro e distante 1 km da
SC-30l. Contatofone: 72-0173
clCarlosAlberto. Valor80.000
URV's

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

:_ 73-0063:
I Guaramirim - Centro I
...........

SOBRADO
Troca-se, por uma lanchonete
e propriedade juntos. Tratar
rua João Doubrawa, 493

Auto Es�oJa II� &.&11Guaramlrlm
Carteiras de Motoristas

Renovasões de Car,telras
Aulas Práticas e Teóricas

Fone: 73-0106
End.: Rua IrineuVilélaVeiga,106
Junto aoDespachanteGunther

lLflRm-m ít\\m RIO:)I íl ! I �! I \ v / I II I \
v / I II �! .1\<\

, MATERIAL ELÉTRICO LTOA.

FIOS - CABOS -tAMPADAS - DISJUNTOIES - REATORES - LUJlINARIAS - BAIlA E ALTA TENSÃO
,

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1309 • Fone/Fax: 72-3336
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.

tr 72-3363

• COMPRA • VENDE
• TROCA • FINANCIA

DeIReyLX-(A): : 89

UnoS-(A) · 89

Goi CL 1.8-(A) 92

Fusca-I'G) 81

Monza 1.8-(A) 88

KadettSLbranco : 90

Chevette SL 89

Chevette SL _.
84

VeronaLX 91

RuaÂngelo Rubin4 951 - 8amJ do Rio Cetro Fone
89260-000 JARAGUÂ DOSUL-SanIa Catarina (0473) 76-7014

BUZMAQ
Comércio de peças de

Máquit:1as de Costura Ltda.

Q:) Vendo dflM6qulno de Costuro novos e
usodos com osslstênc/o tlcn/eo
espec/ollzodo�

� Pefos, oporel,!os, 61eo e ogulhos.
@:) Insto/ofÓO de aparelhos Het-tup. .

: Q:) lIeflellded9l' dosm6qulnos de lIepossor.
Rua Â.a.e�o R.." , 980
.ar...a do Bio Cê .,

"

FOQe/F"ax C0473:J 76-279�
Jaraguá do S..� - SC

CLASSIACADOS_ . \,

VENDE-SE CASA

(BARBADA)
Casa mista 84m2, com terreno

de 1.286m2, na rua Guilherme
Kopmann, 198. Valor 15.000

URV's, 50% entrada, resto 30

meses. Contato fone: 73-0106,
com Gilberto

Jaraguª,!loSul, 16 de abrilde 199-4 ..
. . ..•. é",I,l.

FA�TA_ESPAÇO P.RA DIZER TUDO QUE A GENTE� FAZ.
SO NAO FALTA E BOA VONTADE PARA ATENDE·LO.

E DISPOSiÇÃO PARA TRABALHAR!

t·
LIMPAC

--
1........... I�Wr.... I2t
.... (1471)72·...

CIP 19252·211· ............. "

Cera para assoalho. desinfetante, pinho. eucalipto. alanalac,
. querosene. óleo para assoalho. soda cáustica. cloro. álcool.

vela, ácido muríätíco, �ciante. água sanitária. detergente,
sabão liquido, sabonete liquido. shampoo para automóveis.

desíngraxantes pala chassí.límpa alumínio para baú..
Rua 25 de Julho. 662 • Bairro Vila Nova

f'one/f'ax:(0473) 72·0271
Jaraguá do Sul· Santa catarina

MONZA - 90/SLE

Vende-se, completo, 45.000km,
valor 11.000 URV's. Contato
'fone: 71-3133,horário comerci-
al, ramal32.

. .

FIAT/147/83

.

Vende-se, super inteiro (lata,
motor). ValorUS$ 1.800. Tra
tarno SupermercadoCesar, no
Ana Paula II.

GOL/86

Vende-se, ótimo estado, con
tato fone: 71-3509

CORREIO

DO
. �

POVO

Assinaturas

72-3363

SCIII CIE'
Fábricade Cal��,

_ IndustriaiS
eResidenciais

)1f)NI� «)Li7:J)
7:J-0:J25
RuaAthanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa Catarina

Comércio de Máquinas de Costura

SUPER PROMOÇÃO
Temos osMelhoresPreços eaMaior

VariedadeemMáquinasdeCostura

NÃOCOMPREANTESDENOSCONSULTAR

EntregamossuaMáquinaernJoinvilleouRegião
Ru« .loinvillc, ]ÓS5 - Vil« l.ulau - Fone ((J4-3) 71-35]; - 7/-I1M3] - .Il1mgufÍ {/o Sul » sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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r·····························.

�J .A COMERCIAL !
- . .
• •

: Eficiência em contabilidade :
• •
I •

[AvenidaMarechalDeodoro, 122 I
• •
• •

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

Melalúrglca
Leani 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 do Ginásio deEsportesArthurMüller)
Fana: (0473) 71-0121

Jaraguá do Sul - sc

CM PRA .:. VENDA -

TRMCA'

2-3

- Divisórias - Forros - Pisos
- PapeldeParede - Persianas - Box para banheiro

RuaBernardoDombusch,no486
sala2-VilaBaependí 72.2472

Valo,
�Ito.:Contrlbulçio

1 ••",10
4 CId.Ir••

Eatllcionamento
mlnlmci 1 v.lculo no

mens.1 permanentes ••t"'l0

1/2 •••,,10 1 cod.lr.
estacionamento

mlnlrno 1 v.lculo no

mensal permanente ••t"'l0 .

SEJA SÓCIO-CO_NSELHEIRO DOJUVE�l'US.
Informe-se tamb6m como ajudar nosso time
instalando um painel publicitário junto ao gramado_

� GRiMIO ESPORTIVO

Wd.von.aS·LIGUE PARA

(0473)72 - 3363
JARAGUÁDO SUL INFORMAÇÕES FONE 72-0736

.

I
.,FUJITSU
.UNIDEM
.NEC
.OKI '_

.MOTOROLA

.NOKIA
• TECHNOPHONE
•MITSUBISHI

Preços a partir de US$410,OO

r, Jel./fax (0413) 71·6�11 '

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



2-4 CLASSIACADOS Jaraguá do Sul, 16 de

Temos à venda Barricas /mportadas· Vinhos·
Cachaças e Bebidas em Gera/.

Rua Oscar Mohr, 46 - Fone: 71-2642

eep-89261-570 - Jaraguá do Sul - se

Joalheriaóimara Ltda
,

Jóias - B'elógios
Artigos para presentes - Óculos de sol
TQlLJo com 'os melilbores }p>reços

CREDIÁRIOFACILITADO
Fone(0473) 72-3630

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

�A��
PEDRAS: SÃO TOMÉ· ARDÓSIA

PEDRAS PARA REVESTIMENTOS EM GERAL
RUQ Silveira Júnior, s/n!! (próx. Ginásio de Esportes)
Guaramirim - SC l?flNI� 7:J-(M)27'

/

CEN'ER FRIO
Assist. e Cons. de Geladeiras,
Freezer, Máq. Brestemp, Ar
Oondioionedo, Bebedouros,
Lave-Louçes e Refrigeração em Geral.

Rua E",fllo Plazvra. 86/ Bairro Bavpvndl
Fone: -(0473) 72-1928

)ClrClguã do Sul ./ sc

1fGW�@®
�ß� t:1 lID�Il��8 IlW@ßo

Divisão de concreto
(Tubos e artefatos äe concreto)

,

Rua Joinville, 1016/- Fone 72-1101
Divisão de plásticos (tubos'de PVC· eletrodutos/linhas

esgoto- tubos de po�"tileno I mangueira preta).
Rua Bernardo DOfr1busch, 858 - Fone 72-3025

Rua Cel:_;Proo6pio Gome., 89

_,Fone 71-0066

COMPRA - VENDA -

TROCA

LIGUE PARA

(0473)72 - 3363
JARAGUÁ DO SUL

o AROM� E o SABOR DOS BONS TEMPOS VOLT M

PANIFICADORA E CONFEITARIA
N

PA08V1NBO-
I

,

.

�

Aberto diariamente, das 0'6:0'0 às 21 :O'Óhs,
inclusive domingos e feriados

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 9 .. 5 I Centro '

Rua Venâncio da Silva Porto, 225�Vila Lenzi
- (Próximo VVeg I)

Fone: 72-1243

Cooperativa Mista

Agrícola Juriti Ltda.
Arroz Parboilizado
"PRIMO" e "JURITI"

. ,

_<00""
•• '

••
��;; ." .

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

MASSARANDUBA-SC

r••••••'·......•••---.,••

: Livl'flI'Ía e P e .�a :
i _aragu !.
• I
I I
• I
• Faça cono I
• aquisiçã I
• Temost I
• I
• agógicos. I
• cio Pessoa, 435 - Centro I
• ui - Santa Catarina I
• I
• I
• I
• I
._....�._-�.�-�-_._.�
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Jaraguá do Sul, 16 de abril de 1994 PUBUCAÇÓESLEGAIS/IM6vm

Proclamas de Casamento
MargotAdeliaGrubba Lélunann,Oficial do RegistroCivil do 10Distrito daComarca de Jaraguá doSul, Estado de Santa Catanna, fazsaber que compareceramnesle

Cartório exibindo seus docwnentos pela lei, afim de se habilitarempara se-casaros seguintes:
.

r-.

Editai N° 19.323 d. 07/04/1994 - OSMAR VOLPI E FRANCISCA KROLL

Cópia recebidado cartóriodeGuaramirim, neste Estado
Ele.brasileiro. ""teiro. padeiro. natural de Massaranduba, neste Estado. domiciliado eresidente naruaDomindosRosa, emOha da FIgUeira, nestacidade, fiIhode Euclides
Volpi eMercedesVolpi

.

� Ela, brasileira, solteira,auxiliardeprodução, naturaldeTelêmacoBorba, Paraná, domiciliadaeresidente narua SenadorSchroeder, emGuaramirim, nesteEstado. fi1ha
deAuguiio Krolle Ana Kroll.

.

Editai N° 19.324 d. 07/04/1994 - LEONESIO VOP[ E MARIA INÊS KROLL

Cópia recebidado cartóriodeGuaramirim, neste Estado
Ele, brasileiro, solteiro. auxiliardeprcdução.netural deMassaranduba, nesteEstado, domiciliadoeresidentena ruaDomingos Rosa, em ßha'da Figueira.nesta cidade.
filho deEuclidesVolpieMercedesVolpi.
Ela, brasileira, solteira, auxiliardeprodução. naturalde TelêmacoBorba, Paraná, domiciliadaeresidente narua SenadorSchroeder, emGuaramirim, nesteEstado. fiJha
deAugusto Kroll e Ana Kroll,

Editai N° 19.31S de 07/04/1994 - ALBANO VOSGERAU ECARITA STEIN

Cópia recebida do cartóriode Corupá, neste Estado
Ele. bnuileiro. natural deCorup.;, nesleEstado. domiciliado. residenleemEstradaRio PaulcemCorupá,neste Estado, filho deRuclblfoPauloVosgeraueGiselaVosgerau,
Ela, brasileira, naturalde Jaraguá do Sul, domiciliada e residenleemEstradaGaribaldi, RibeirãoAlice. nesta cidade. filhade ArnoStein e LuciaNinow Stein.

Editai N° 19.326 de 07/04/1994 - EZEQUIEL SOARES E RENATE PFE[FFER

Ele. brasileiro,loheiro, motorista, natural de JoinviUç,neste·Estado, domiciliado e residente emEstrada Nova. nesta cidade, filhode LourivalLino Soares eMárina da
SiJ:va.

Ela. brasileira. solteira, dólar, naturalde Jaroguádo Sul. domiciliada eresidenteem EstradaNow, nesta cidade. filhade FritzPfeiffereAnita Beh1ing.
Editai N° 19.3Z7 d. 07/04/1994 - VALMOR FLWIANO SILVEIRA E ROSANE TEClLLA

Ele. brasileiro, solteiro. engenheiro agrônomo. natural de Corupá, neste Estado. õomicíliado eresidente narua ItapocuH� emNereuRamosnesta cidade. filho de
Eurides SilveiraeHildaMw-araSilVeira.'

.

Ela, brasileira, solteira, secretária.naturaldeJaroguá doSul, domiciliada e residentena ruaSãoBentodo Sul,60. emJerageá-Esquerdo, nesta cidade, filhade Martinho
TecillaeMarleneTecilla.

Editai N°19.3Z8 de 07/04/1994 - JOÃONlLCEUALELUIA EGENECI TEREZINHAMAYER

Ele. brasileiro. solteiro, operário, n$u-aJdePitanga, Paraná, domiciliadoe residentenaruaAnlonioCarlosFerreira, 607. nesta cidade,-filho deAntonioAleluiaeGerasina
Aleluia.

.

Ela, brasileira, ""teira, escri!Urária. naturalde lraceminha,neste Estado. domicilioda eresidenleemSanta Luzia.nesta cidade, filha de JoséAlbinoMayere [soldeCotharino

�.
. .

Editai N° 19.319 do 07/04/1994 - ADEM[RMEES E JOCELIAMARTIM

Ele. brasileiro. solteiro. ferramenteiro. natural dc Cafelândia, Paraná, domiciliadoe residentena rua Jaraguá, emllha da Figueira, nesta cidade. filho de Paulino Mees e
MariaMees.

Ela,brasileira,""teira, operária,naturaldeJaraguádoSul, domiciliodaeresidentena lUaFriedrichWJlbebn Sonnenhohl, 820. em VilaLalau, nestacidade, filhodeAntonio
PedroMartim eMaria Martim.

Editai N° 19.3l0 d. 07/04/1994 - JOSÉ BORGES DE LIMA FILHO E ROMELDAHILDEGARD ZOZ

Ele, bnosileiro. solteiro. operário, ootural deRiodosCedros, nesteEstado. dotniciliodoe residente em Santa Luzia, nesta cidade. filhode JoséBorges de Lima eAna Borges
deLima.

Ela, brasileira. solteira, costureira, natural de Sebroeder, neste Estado. domiciliada e residente em Santa Luzia, nesta cidade. fi1ha de Valenlim Rudolfo Zoze Lucia

Schmöl2iorZoz.
'

Editai N° 19.331 do 08/0411994 - LUCIO JOSÉGASPAROTTO E ELA[NE CORREIA

Ele. brasßeíro.solteiro, operário. natural deCarnpina da Lagoa, Paraná. domiciliado eresidentenaruaQuilombodos Palmare•• 38, emVilaRau, nesta cidade. filho de
AngeloGasparotto eMaria bnaculadaOuelereGasparotto.
Ela, brasileira, solteira, vendedora, nanu-al de JaraguádoSul, domiciliada eresidente na ruaManoel FranciscodaCosta, 988,em JoãoPessoa.nesta cidade. fi1ha deMaria
de LurdesCorreia.

Editai N° 19.JJl d. 08/04/1994 - CARLOSALBERTO BRUCH E NILSA KARSTEN

Ele. brasileiro. solteiro, opemrio,na�de ltçupava- Blumenau, neste Estado,domiciliadoeresidente na ruaAntonioStanislauAyroso.385. nestacidade. filhode Lcthar
EckehardBrucheLamtaBruch.

• . -

Ela,brasileira, solteira, operária, naturaldeMaripá, Paraná, domícãíada eresidentenaruaAntonioStanislauAyroso. 385, nesta cidade. filho deBeno Karsterte Terezinha
FátimaKarsten,

Edital N° 19.33J d.ll/04/1994 - CLAUDEMAR SCHUSTER E JANECR[STINA SCHEUER

Ele. brasileiro.solteiro. conferente. natural deJaraguá do Sul. domiciliado e residenteem Jaraguá-St, nesta cidade. filho deNorberto SehustereElviraRoedel Schuster,
Ela,brasileira,solteira,induslriária,naturaldeJaraguádoSu1,donnciliodaeresidenteemJaraguá-84.nestacidade,ft1hadeGabrielSebeuereMariaSleinmacberSelteuer.

Editai N° 19.J34 d.ll/04/1994 - V[LMAR JOSÉ GONÇALVES E JANETE OOS SANTOS

Ele. 'brasileiro. solteiro. recepcionista, natural de Rodeio. nesle Estado. domiciliado e residente na rua Goiás. 84. em Vila Lenzí, nesta cidade. filho de Aristides

Gonçalves e Ana Maria Bernardi Gonçalves.
Ela. brasileira. solteira, auxiliar admínistrativa, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua Victor Rosenberg, 771. em Vila Lenzí, nesta cidade. fi1ha
de José Jacinto Barbosa dos,Santos e Emira Hansen dos Santos.

Editai N° 19.335 d. 11/04/1994 - CLAUD[O ROBERTO GUMZ E DINEIA REGINA LUNELLI

Ele. brasileiro. solteiro. torneiro mecânico. natural de Jaraguá do Sul, doßÚciliado e residente na ruaVictorRosenberg, 714. em Vila Lenzí, nesta cidade. filho de

Adolàr Gmnz e Dorotea Menel Oumz,

Ela, brasileira, solteira. talhadeira, natural de Corupá, neste Estado. domiciliada e residente na rua Antonio Slanislau Ayroso, 210, nesta cidade. filha de Perfeito

Lunelli e Delurdes Lunelli.
.

Editai N° 19.1J6 d. 11/04/1994 - SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MELLO E ROSÂNGELA M[RANDA

Ele, brasileiro, solteiro.metalúrgico, natural de TimbóGrande - Santa Cecilia, neste Estado, domiciliado e residente em Loteamento Garcia em EstradaNova, nesta

cidade. filho'de Juwnal Fat;ricio de Mello e Analia de Oliveira Mello.
.

Ela, brasileira, solteira, operária. natural de Nova Esperança do Sud��te. Paraná, domiciliada e residente em Loteamento Garcia em Estrada Nova. nesta cidade,
filha de Sinésio Mirando e Antonina Nilsen Miranda.

,

Editai N° 19.337 d. 11/0411994 - EDISON M[GUEL ABREU E FAB[ANE RAQUEL MARCOLLA
Ele, brasileiro, solteiro, comerciante� natural de CriciÍ1ma, neste Estado, domiciliado e residente na rua dos Escoteiros, 71, nesta cidade, filho de Miguel Abreu
Filho e Helena Panalo Abreu.

Ela, brasileira. solteira, bancária. natural de Jaraguá do Sul, dOßÚciliada e residente na rua dos Escoleiros, 71. nesta cidade, filha de Raul MarcoDa e Cenira Ropelato
Marco11a.

Editai N° 19.JJ8 d.1ZI0411994 - SÉRGIOLUIZ ROPELATO ENILCE EVANIRGEISLER

Ele. brasileiro. solteiro. pedreiro. natural d. Rio dos Cedros. neste Estado. domiciliado e residente na rua PoslorAlberto Schneider. 142. nesta cidade. filho de Felice

Ropelato eZelinaRopelato.
Ela, brasileÍf'l, solteira, operária, naturaldeCasca",� Paraná, domici1lada eresidentenarua PastorAlbertoSclUleider. 100, nesta cidade, fi1ha d.EbniroGeislere Lucüa
Geisler.

Editai N° 19.JJ9 d.1ZI04l199� - MENIC[O. KLEIN'E DENISE GUTZ

Ele, brasileiro. soUeiro.lavrador. natural de Jaraguá doSul, donnciliadoe residente emEstradaGaribaldi, nestacidade. filhode Raimundo Klein eHertaWendorffKlein.

Ela, brasileira, solteira. do lar. natural de Jaraguá do S,�. domiciliada e residenle em !UbeirãoGrande da Luz, nesla cidade, filha de Hall)'Gulze TraudeMaierGutz.
Editai N° 19.J40 d.1ZI04/1994 - MÁRCIO BIER E SALETE HASSE

Ele. brasileiro. solteiro.lawador. natural de Jaraguá do Sul. domiciliado e residentena ruaBerthaWeege. em Jaraguá-99, nesla cidade. fiO,o deAlfredo Bi.r eOttilia
BosshammerBier.

.

Ela.brasileira. soUeira. operária. natu...ud. Jara�do Sul, domiciliada eresidenle na ruaSel1l,aWeeg.e, 2.749.em Jaraguá-99.nesta cidade,mltadeAdelinc Hassee Lu,a

OldenbwgHasse.
.

Editai N°19.J41 d.U/04/1994 - JOSÉCARLOS VOLTOUNI E SANDRA DENISE ROWE

Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico. natural de Jaragt.1á doSul. domiciliado e residentena ruaAntonio StanislauAyroso. 60, nesta cidad�, filho d� Luiz Voltolinie Amália

Fischer Vollolini.
Ela, brasileira, solteira;all'àliardeescritório, natural de Jar.guá do St�. domiciliod.e residenlenamaAnlonio Slani,lauAyr050. 6O,n<oIa cidade, fiOta deWaldemarRow.

eMargit Klitzke Rowe.
Editai N°19.J42 d.12/04/1994 - ROMEUBASTE MARCILÉIA TOEWE

EI�brasileiro, solteiro.pedreiro, natural de Jaragua do gul. domiciliado e! reside!nte na rua AugustoGu.ilhenne HanemmU\.�6S. emGaribaldi. nesta cidade, fllho de Arno
Bast e Erica Bast

Eln� brasileira, solteira, costureira.• nanlral de Jaragua do Sul, domiciliada e n:sidente em Rio C�n·o II, nesta cidade, fllha de Latu·o Toewe e Renilda...KnIi!ger Toewe.
Edllal N° 19,J4J d.13/04/1994 - CIRO AUGUSTO GONÇALVES DIAS E AUREA MABBA

,

EIt!, brasileiro. solteiro.abnoxa.rifc, nanual� Bhimenau. neste! Eslado, domiciliado eresid�Ilte nama JoàoSamy Tavares, :!55. nestacidade� filhade BentoC)ToGonçalws
Dios e Iracema do RosarioGonçal,,"s Dias.
Ela, bràsileira.solteira. bordadeira. nanwdlde Jaragwj do Sul. domiciliada e residente naroa João Samy Ti:l\"dr�s. :!55, nesta cidade!. !ilha de Oswaldo �fabba e Ignez
Weinl\uterl\-Iabba.

Edll.1 N° 19.J44 d. 13/04/1994 - JOSÉ CARLOS ROSSI E ED:-JA MARIA WILBERT

EI� brasileiro, solteiro, operário,naturct1 dcCalalldu\fa.�. Pa11lnrl. don"Uciliado er�sidel1le na rua B�llar(linaBltleTlComt l\.lün�r. :01. em Vila Lalau. nesta cidadt!. fiU\o de

Constante Rossi.: Enedina Demetrio Ros�i.
.

Ela. bfMileira,. solteint�coJnl:9"cial1te, natural deGuaramirim.n6lte E!'tado. oollUciliada eresidente nama Bcmru·dinaBinl!ncoUJ1 � IüUer. 301. t1l\ Vila Lalau. nesta cidade,
fiO,a d�OsvaldoWilberteMariaWilper1 WilOO11.
E para que chegue:ao conhecimentode todos�mandei p�ls:;;aro prt!sente Edital que.�rá publicadopela impr�llsa � emCartório, onde será att'\adopor 1 � I.quinze) dias.

2-5

EDITAL
Patrícia Tavares da CunhaMello Gomes, Tabeliã, eOficial de Títulos

da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei,
etc..

Faz saber atodos quanto este edital virem que se acham neste Cartório
para Protestos os Títulos contra:

Adelmar Luiz Caramori - Rua Paraná, 6 - NESTA
Rocha e Rosa Com. Mat. de Constr. Ltda ME - NESTA CIDADE

Refrigeração Fríogasmac Ltda - Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira,
530 -NESTA

Tapeçaria Chik Ltda - Rua Francisco Hruska, 798- NESTA
E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a

aceitar a devida intimação, faz por intennédio do presente edital, para que
os mesmos compareçam neste Cartório naRuaArthurMüller, 78, no prazo
da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então dar razão porque não o faz,
sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

.

KE/Jaraguá do Sul, 12.de abril de r994,
Patrícia Tavares da Cunha Mello Gomes

Tabeliã

�
Habita,t

Terrenos
Terreno 980m2 - Centro
Terreno25x50 - Próx. EscolaAlbertoBauer
Terreno 3.000m2 - Centro
Terreno esquinac/ 630m2 - Ilha da Figueira
Terreno 450m2 - Próx. Posto Behling
Terreno esquina 970m2 - RuaMaxWiehelm
Terreno 564m2 - Rua José Emmendorfer
Terreno - Próximo ao Juventus
2 terrenos 14x28 - Próx. CondomínioAmi
zade
2 terrenos - Loteamento Dico

Casas
Casa conj. res. WEG
Casa alvenaria c/104m2 - Próx. Ponte
Grubba
Casa alvenaria c/180m2 - Ilha da Figueira
Casa madeira - Rua Otto Schneider
Casa alvenaria cl 237m2, cl terreno 27001112

Sobrado alvenaria - Barra Velha
Sobrado alvenaria 210m2 - Praia de Anna

ção
Casa mista - Praia de Piçarras (centro)
Casa 130m2, terreno 15201112 - Centro

Apartamentos
Apto 2 quartos - Edifício Florença
Apto 3 quartós - Edifício Carvalho

Aptö2 quartos - Edifício Jaraguá
Apto 4 quartos - No Centro

Oportuniade
Casa mista (prox. Marcolla)

COMPRA � VENDE
ALUGA - ADMIN.ISTRA

Fone: 71-8009
Rua Leopoldo JQftllen 61

JoroluQ do Sul- S(
(Final do ruo da (alxo Econômica)

(RE(14760.
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Leia só quanta riqueza! 'Ligue para 71-8,043 e receba eíft'casa
LAIR RIBEIRO:

100 - o S�CESSO NÃO OCORRE POR ACASO

101- COMUNICAÇÃO GLOBAL �

102- PROSPERIDADE

103- EMAGREÇA COMENDO

194- DE PÉS,NO CHÃO - CABEÇA NAS ÉSTRELAS
105' A MAGIA DA COMUNICAÇÃO

NAPOLEON'HILL
110. A CHAVE MESTRA DAS RIQUEZAS

.!1ll-':'ALEI D<frRIUNFO '

112- PENSE E ENRIQUEÇA
113- VOCÊ PODE FAZER SEUS MILAGRES'

,114- PAZ DEESpiRlrÖ, RIQUEZA E FELICIDADE

115- SUCESSO E RIQUEZA PELA PERSUASÃO

OG MANDINO
120- A ESCOLHA CERTA

121; A MELHOR MANEIRA DE VIVER

122 - O MAIOR MILAGRE DO MUNW

123- O MAIOR MILAGRE DO MUNDO - za PARTE,
12"" .0 MAIOR PRESENTE DO MUNDO

125- O MAIOR SEGREDO DO MUNDO

126- O MAIOR VENDEDOR DO MWNDO

127- O MAIOFl VENDEDOR DO MUNDO -2' PARTE

128- O MAIOR SUCESSO DO MUNDO

lzg. SUCESSO: A MAIOR MISSÃO
130- SUCESSO SEM LIMITES

131-
'

UNIVERSIDADE 00 SUCESSO

DALE<:ARNEGIE

140� COMO FAZER AMIGOS E INF. PESSOAS

141- COMO FALAR EM·PÚBLlCO E INFL. PES. NEG.

142- COMO EVITAR PREOCUP, E COM. AVIVER

143- COMO DESFRUTAR SUA VIDA E SEU TRAB.

PREÇO
URV: 10,63
URV: 10,153

• URV: 10,63
URV: 10,63
URV: 09,75
URV: 09,75

URV: n,;25,
URV:43;!�
URV: 17,50
'URV:08,75
URV: IMO
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
ÚR\Í: 11,25 .

URV: 11,25
URV: 26,25

URV: 26,25
URV: 11,25
URV:30,OO
URV: 15,00

REF.. JOSEPH MURPHY PREÇO.
150- O PODER DO SUBCONSCIENTE URV: 15,00
151- O MILAGRE DA D,INÃMICADA MENTE URV: 12,50
152- 1001 MANEIRAS DE ENRIQUECER URV: 10,63
153- O PODER MILAGROSO DEALC. RIQ.INF, URV: 15,00
154- PARA UMA VIDA MELHOR URV: n ,25

1- A'FONTE DA JUVENTUDE - PETER KELDER

2- A MÁGICA 00 SUCESSO - DAVID SCHWARTZ'
3- ALEGRIA E TRIUNFO - lOURENÇO PRADO

4- AMANDO UNS AOS OUTROS -LEO BUSCAGLIA

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

6- COMO FAZER DINHEIRO - DR. TAG POWELL

7- COMO NADAR COM os TUBARÕES - HARVEY B. MAC.

8- DR. DEMliI!G - OAMERICANO QUE ENS. AQUAlID.

TOTAL AOS JAPONESES - RAfAEL AGUAYO URV: 19,38
- 9- EU CHEGO LÁ - ZIG ZIGLAR URV: 20,00

10- LEIS 91NÃMlCAS DA PROSPERIDADE - CATHERINE: URV: 26,03
11- MANUALCOMPLEliO DOVENDEDOR PROFIS, URV: 17,50
12- MEGA TENDÊNC, PI AS MULHERES· ABURElENE URV: 24,38
13- O POOERINFIN10DASU,6;MENT.·LAUROTREV. URV:I2,13
'1"" OS 7 HÁBITOS ElAS PESSOAS MUITOEFICAZES URV: 23,45
15· OS 7 PASSOS PIO POElER INTERIOR· TAE YUN. URV: 12,63
16- OTIMISMO EM GOTAS· R. O. DANTAS URV: 09,61
17· SEVOC� NÃO TEM TEMPO PARA FAZER DIREITO

QUANDO ACHARÁ TEMPO PI FAZER DE NOVO?· J. MAY URV: 10;00
18- SEM MEOO DE.VENCER • ROBEFlTO SHINYASHIKI URV: 14,13
19- VENC. A PRÓPRIACRISE· CARLOSWIZARD M.

2(),. VOCÊ QUER;VOCÊ PODE· JOE BAUEN

21· ILUSÕES· RICHARD BACH

22· A IMAGEM DIi: SI MESMO· MAXWELL MALTZ

23- PODER E INFLUÊNCIA • ROBERT L. DILENSCHNEIDER

24· SEU PASSAPOFlTE PARA O SUCESSO • F. ARliHUR CLARK

STEPHAN SCHIFFMAN
25- OS 25 ERROS MAIS COM. EM VENDAS
26· OS 25 HÁBITOS EM VENDAS
TADJAMES
27· CRIANDO SEU' FUTURO COM SUCESSO .

REF.. OUTROS AUTORES PREço

LOUISEHAY
1� ·VOCÊ PODE CURAR SUA VIDA
161· O PODER DENTRO DE VOCt
162- AME-SE E CURE SUA VIDA
163- EU AMO MEU CORPO - PENS.DIÁRIOS

URV: 16,61
URV: 16,61
URV: 13,50
URV: 07.49

URV:09,69
URV: 10,63
URV:05,OO
URV: 12,50
URV: 10,00
URV: 12,50
URV: 17,19

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

URV:08,13
URV:08,13

URV: 11,88

- E MAIS, PREÇOS EM CRUZEIROS REAIS PELA URV DE SEGUNDA-FEIRA.

- LIGUE JÁ, PROMoçÃO VÁLIDA ENQUANTO DURARO ESTOQUE.

Artefinal - CORREIO DO POVO 72·3363

I ,{�
.

� ,�I;t; � �,'..':.\

("",,,,11;C �:":>'_-;i� ,��

I /� t�
,.

I� !� !� /�D-'. f�; .':', &,�

CENTRO - Apto. cl
193,00m'lEd. Car
valho - Suíte, 2 qtos,
BWC, 3 saIas, lava
bo, demais depen
dências e garagem.
65 mil URV's.

BARRA. DO RIO
€ERRO - Casa em
alvenaria semi-aca
bada, com ·aprox.
300,00m' (próximo
ao Noviciado).

,eENTRO - Apto.
grandelEd. Jaraguá -

Suíte, 2 qtos, BWC,
sa las, demais depen
dências e garagem -

45milURV's.

VILA LALAU -

Tet:renocl645,00m'
� 8}00 UR\l's.

VILA LALAU - Ter
reno cl
456,75m',edificado cl

prédio em alvenaria (2
pavimentos) medindo
140,00m' e uma casa

de madeira, sito a rua

Ernesto Lessrnann nO
130. Preço 46.000
URV's.

ROBERT ANTONY
170- 50 IDÉIAS QUE PODEM MUDAR SUA VlDAURV: 12,50
171- ALÉM DO PENSAMENTO POSITIVO URV: 15,25
172- ASCi'lAVESDAAUTOCONFIANÇA URV: 16;75
173- O PODER MÁGICO DA PERSUASÃO URV: 15,25

NORMAN VlNCENT PEALE
180- O PODER DO PENSAMENTO POSITIVO URV: 09,50
.181- AUMENTANDO SEU POT, POSITIVO URV: 08,75
182- A NOVA ARTIi: [jE VIVER URV: 08,75
183- O PODER DA VIDA POSITIVA URV: 12,50
184- O PODER DO FATOR EXTRA URV: 10,00
185- PORQUE ALGUNS PENSADORES POSIT, CONSE-
GUEM ALGUNS RESUkT. SENSACIONAIS? URV: 08,13
186- TENHA UM DIA PERFEITO URV: 08,75
187- UM TESOURO DE ALt[GRIA E ENTUS. URV: 10,00
Hi8- AVERDMlEIRAALE-GRIADAVIDAPOSIT. URV: 15,00
189- ASOLU.ÇÃOESTÁNAf.É URV: 10,00

ANTHONY ROBBINS
. HK)- PODER SEM LIMITES

.

191- DESPERl:E O GIGANTE JNTERIOR
URV: 24,03
URV: 28,75

FIGUEIRA-Terre
no com área de aprox.
600,00m',próxim,oa
(Indumak) - Preço:
6.0 mil URV's.

VILA L.,uAU -

Tem!noc/lO.OOem',
c/2 casas, sendo uma
em alvenaria de2 pa
vimentos, semi aca
bada - próximo a Fa
culdade - Preço:
60.000 URV's.

"PEDIDOS ACIMA DE 30 URV's - 10% DE DESCONTO. ,

- ACIMA DE 50 URV's MAIS 5% DE DESCONTO

JOINVILLE/CEN
TRO - Apto. cl
202,OOrn' - Ed, Presi
dente, frente ao Colé
gio Santos Anjos - 80

lado da Catedral (Pos
sibilidadede trocacom
imóvel em Jaraguá).

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

FIGUEIRA - Terre
no cl aproximada
mente 3.600m', pró
ximo ao Colégio
Holanda Gonçalves
- Preço: 16.000
DRV's.

VIEIRAS - Rua 601
(raraguá/Schroeder),
terreno de 540,DOm' es
quina com rua 470,
edificado com prédio
em alvenaria (2 pavi
mentos), cl 3 salas co
merciais e 3 aptos. Pre
ço: 144miIURV's ,

SÃO LUIS - Casa
em alvenaria cl
130m'(faltandoacac
bamento) terreno cl
360,00m' - Preço
18.000 URV's (acei
ta proposta),

CENfRO - Terreno .

na rua Jorge Lacerda
(próximo' ao É3,
Argos e ào Sesi),
medindo 44.8,OOm' -

Preço 55 mil URV's.

CENTRO - Rua
ProcópioGomes!Ed.
Resid. Maguilú -

Apto. 2 qtos, 2°' an"
dar. clgaragem-Pré
ço: 7.800 URV's .,
financ. junto a C'EF.

GUARAMIRIM - CENTRQ - Rua 28 de

Agosto/No prédio do BESe - Apartamentos
cl 1 56,00m' (suite, 2 qtos, 2 salas conjugadas,
cozinha, área de serviço e garagem) - Preço:
Entrada de 30%, mais financiamento 20

meses direto com a Construtora.

CENTRO - Rua Felipe Schmidt, 49 "

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

688,00m' - Preço 60.000 URV's.

VILA LALAtJ - Próxima a Marisol- Casa
em alvenaria, cl 250m', toda murada, com
cerca de ferro batido, localizada na rua

Gennano Marquardt, 170. Preço 50.000
URV's.

AMIZADE - Terre
no/Área com

19.000,OOm" - 35
mil URV's

Gardên;•. Rua Barão
do Rio Branco - Apar
tamento c/4 quartos (I
suíte), :3 banheiros, 2
salas, sacada, área de

serviço egaragern. Pre
ço: so.ooo URY's.

CENTRO - AV. Mal. Deodoro - Apto, Ed.
Hass, 3 qualtos e garagem - Preço 27.000

URV's

UBATUBAISAO
FRANCISCO DO
SUL - Casa em alve-

CENTRO - Rua
José Emmendoerfer
- Ed·. Dennis - �pto.
2qtos.Pre,.0: 13.000
URV's e assumir so
mente 4 anoslCEF.

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

Área cl 579,00m' -

15.000 URV's
Aceita carro.

- Rua
José Emmendoerfer
- Excelente lote cl
4S0,00m' (15,00 ,;
30,00), próximo ao

Atelier da Ind. de
Quadros 3 Améri

.

cas),

naria com aprox.
70,00m',mobjliada,
edificada em terreno
de 312,QOm'. Preço:
20 mil,URV's.

VILA LALAU -

Próximo a Marisol -

Apto. cl3 quartos (1
suíte) com

IIS,OOm' (prédio
novo) - Preço: 22,5
mil URV's.

TRÊS RIOS DO,
NORTE - Lote cl
800,00m', situado a

40,00 metros da rua'

Roberto: Ziemann -

Preço: 6.000 URV's.

AMIZADE - Apto.
cl 3 e 2 quartos - En
trada e assumir
finane. junto a CEF.

alvenaria medindo
aprox. 14O,OOm', sito
rua João Franzner na
666 - Preço: 25 mil
URV's.
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DO I�M���O Q�l VOci PRf(I��,
�O WG�R Q�l VOci Dl�lJft.

o Apenas 4 apartamentos por andar

O Vlsta,,�norâmlca

.0 Piscina,

O PI.yground
O Churrasqueiras '

� "j O Salão de Jogos_'
�.� O Salão de Festas

M i O Antena Parabólica

h-p O Portões Eletrônicos
,J fiNANCIAMENTO O·

.rr--_J ......�I L.:.::=;I��:;:;n,."...;.,...,..,...,.--o1I-_...,_.u 1
. [� #4 ;j.

Totalmente �sldenCial
��t�::!�L�n;tLU� -- - - O Todos os apartamentos com garagem

������llir;��--..ßi..."i'�· PI Equlvallnela Salarial _

����� Air :,' d: fiªJ Use seu FGTS O Tres dormitórios (uma suíte)
r

ENTREGA O Dois elevadores até na garagem

�r'
-

O Água quente
'" VENDAS: ,

' Construção
e Vendas:

Edificio Isabella ali na Procópio
Gomes deOliveira

�lmOblllilrlil
[

•

(J
'CHALÉ

.

IMOBILIÁRIA
R. Relnoldo Rau, 61
Fone (0473) 71-1500
Jaraguá qo Sul - SC

CONSTRUTORA. INCORPORADORA

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

Jaraguá do Sul - SConDf t\ORflR· f Ut\ PRftZtR!

Casa dc alvenaria
Rua \V.liICI

Marqu.irdt I -+�() (li)

Lili cl 1"0 (I()JII ICI

""I,()()lII

Terreno
Rua nX,I;llcr;rI

L ourcnço Knncclcr ct
;1 rCI dc -+ 72 5() III'

( ,",I dl' ,r!H'II.II'i.1

I�ILI (,III,,, \.Iel, �.:'il

\ \.,\1,1 c I ;il II( IIU

Ic'I -+�')(lIllll Loteamento Juventus
Lotes com entréDa + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone_(D473) 71-1500

RUA REINOL[)O RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC

Fcrrcno
Ru.1 Bcm.rrdo

K;IS,IICI pro\ (,>\1
cl .IIC,I eil' 1 �X(, (1111lI

Il'ITl'I10
Ru.i I.X� - II 111,1,1..%1-
f -qucr.lo \..1 .I/C,I dc

-+ � � 1,[ I11IN D E
Ca,a dc m.ulciru

RII.I 1,);ll) (_ .rr lo-, \1"::111
I �I.� Cl �-+ 1)(1111 ler

-')� i I( 1111
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Vendas
Fábrica de embalagem descartáveis de alumínio tipo mannitex com todo o

'equipamento: na rua Bernardo Dornbusch, ,,-ceita carro e telefone.
1 apartamento cl 253,00m2 na rua Joinville.

-

Terreno na rua Max Nicolau Sclunidt cl 500;0<Jm2.
Apto cl 160;0<Jm2 no Edificio Miner na Mal. Deodoro, todo mobiliado.
Terreno cl 2 sa1as e 2 casas de alvenaria na rua Bernardo Dornbusch.
Terreno cl área de 44I.00m2 na rua Pastor Lorenz Hahn nO 51. Guaranúrim.
Casa mista cl 9O,00m2 na rua Manoel da Costa, bairro João Pessoa.
Casa de alvenaria cl 100,00m2 na rua Santa Catarina, 368.
Casa de alvenaria cl 350,00m2 com terreno, na rua João Planinschcck esquina para
a rua Venâncio da Süva Porto.
Um terreno com 760,00m2. com sala comercialnaBR 280km 70, com uma entrada

cias com g;u'agem

Sala na Av. Getúlio Vargas nO 49, 'com 68m2.
Sala comercial

PARA
MORARE

TRABALHAR
Vende-se prédio
comercial e

residencial,
contendo área total
de 210m2, (comZ
salas comerciais
e I apartamento),

em ótima

localização:
Rua: Rio de

Janeiro (próximo a

ponte do Grubba).
OBS: Fácil

. "'"

negociaçao,

Lar ,Imóveis
Av. Mal. Deodoro, 141

de 1.000,00 dólares mais 9 parcelas de 1.000,00 dólares mensais.
. Terreno com 4.7ÓO,00m2 e casa de alvenaria com muitas ftutas e pahnitos.
Terreno com área de'350,00m2. No loteamento Jardim Francisco.
Casa de alvenaria cl 300,00m2, na rua Richardt Piske, com 3 ar condicionados,
hidra massagem, aquecimento solar, alarme.
Apto na rua Roberto Seidel (Corupá), com 3 donnitórios e demais dependências.
Apto rua Albino Zangbelini. (Nereu).

, Casa de alvenaria no loteamento Vicenzi e Gadotti, (Santo Antônio), com 2
donnitórios e demais dependências.
Casa demadeira na rua 25 de Julbo 1413. Com 3 donnilÓrios e demais dependên·

•••••••••••••••••
I ��tt= I

: CRECIN°1596 ti' :
I •
I Ba....a Sul .

: I...õvais :
I Fone: (0473) 72-2734 I
• Casas •
I Casaalvenaria c/130m2, 3 qtos, sala, COZ., BWC, desp. • I• lavanderia, garagem, terreno cl 450m2, VilaRau. Aceita I

carro. Preço US$ 15.450
III Casaalvenariac/ 116m2, 4 qtos, sal. 1 suite,2 BWC, cop. ICQl:. garageme terreno c/777m2, lateralEstradaGaribaldi, I• Preço US$ 16.000 •

I Casa alvenaria, cl 80m2, 3 qtos, sal. cozo BWC, terreno •
I com 3.000m2, comuma lagoa. Aceita carro,moto, lateral I
• rua Pastor Schneider - Preço US$ 16.590 • II Casa alvenaria 125m2, 3 qtos, sal. COZo cop. desp. BWC, I
I

lavando garagem terreno com 440m2 - Vila Rau. Aceita
I

carro. Preço US$ 15.500.

II Casa alvenaria cl 140m�, 3 qtos, sal. COZo cop., BWC, •
• garagem, churrasqueira, rua Felipe Frenzel - Centro. I
I Terreno cl 372m2• Aceita carro. Preço US$ 75.000 I
I Casa alvenaria cl 98m2, 3 qtos, sala, COZo copa, lavande- •

II ria, despensa, banheiro, e mais galpão cl 96m2, terreno •
• com 5.000m2, Estrada Garibaldi. Preço US$ 16.200 •

Prédio cl 2 pavimentos cl 196m2 três aptos, sendo um cl
•196m2 e os outrosdois com 50m2 cada um, na Barra. Preço

II US$ 35.000 I
I Casa mista cl 80m2, 3 qtos, sala, cozo BWC, lavanderia, •
I terreno cl 1.000m2, rua Afonso Nicoluzzi, Vila Rau. •
I Aceita carro. Preço US$ 18.000. • II Casa de alvenaria cl 70m2, .2 qtos, sal. cozo BWÇ, •
• despensa, terreno cl 352m2, lateral rua Pastor Schneider, •

na Barra. Preço US$ 13.320
I Casademadeirac/60m2,2qtos,sala,coz.BWC,terreno I II cl 2.1 00m2, no Rio Cerro II, com 35ms de frente para o I .

I asfalto. Preço US$ 5.000. I
I Casa em alvenaria cl 70,00m2, 2 qtos, sala, COZo lavand. •

I• BWC, terreno 14x25, toda murada, rua Vitor Vitkoski, •
I Tifa dos Martins. Preço 14.700 URV's. I

Prédio cl 2 pavimentos: Edificado cl 510m2, classe A III sendo 364m2 para área industrial, lojas, salas, garagem • Ie refeitório emais apartamento 110 2 o piso com 146m2, 4
• qtos, 2 BWC e demais peças, terreno com 1.023m2 •
I (28x36,54) todomurado e ajardinado, próximo ao cen- I
I troo Aceita casa, apto e carro. Preço 130.000 URV's. • II Aluga •
• Terreno com 4.OOOm2 na rua Bertha Weege - Barra do I
I 'Rio Cerro •
I

Duas lojas com 65m2 cada uma, na Barra - Rua Ângelo •Rubini
I I
• Tra,.. til R. Ängelo Rublnl, 1223· S.,. II • B."II fio Rio Cerro •
I

Fon. (O473) 72·2734 CRECI16BII • J
I

-

••'.__"-.W.-"."._.-

TERRENOS
Terreno em Piçarras a beira rio e/4.185m1 (Ancoradouro)
Terreno na Rua Amazonas c/ 1.720m1, próx, Parafusos
Ewald.
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, e/2.S00m1• Próx.
trevo do Posto Marcolla
Terrenoc/535,80m1 LoteamentoJúlioRodrigues, Lote n°(}9-

Terreno c/ 420m1 Rua Luiz Kienen
Lote nO77LoteamentoAnaPanlall-RuaVictorRosemberger,
154
Lote nO 014 • Loteamento Julio Rodrigues
Terreno esquina na Rua Reinaldo Rau c/ casa de alvenaria

CASAS
Casa de alv., (em construção), Rua Rudolfo Lessm81U1, c/

480m1 cl terreno de 900m2
Casa de alvenaria c/ 60 m2 - Loteamento Liodoro Rodrigues
Casa de alvenaria c/235m2 c/ terreno de 1.200m2. Rua

Waldomiro Selunidt, n" 222· (Jaraguá Esquerdo).
Casa mista c/90m2• Rua 591 • Sem nome, 70·, terreno de

450m2• Jaraguá Esquerdo
Casamista c/120m2'. RuaWalterMarquardt, 2.732, terreno
4S0m1
Casa alvenaria em construção c/144m' (aceita carro) Rua
312 • Angelo Menel
CasaCOHAB
Casa mista- Loteamento Ana Paula II

APARTAMENTOS

Apto. Edifício Jaraguá c/70m2 c/2 qtos., (1 ° andar), apto 3.

Apto. c/250m2, 3 quartos, uma suíte- Rua Joinville.

Apto. Edificio Carvalho c/160m2

Apto. c/116m2, 2 quartos, depend. empregada, 2 banheiros,
sala e garagem. Edifieio Hass 40 andar.

LOTES FINANCIADOS
Loteamento Ana Paula IV_
Loteamento São Cristóvão II.

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

CHÁCARA NA CIDADE

Arborizado, cl área de 14.700n1', a 5km do centro, cl boa

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

'

TERRENO COMERCIAL
Av. Mal. Deodoro da Fonseca c/ 3.000m2,
Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl1.382 m2

Av. Mal. Deodoro da Fonseca c/950m2•

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Gente & .Inforrnações
DivulgaçAo DivulgaçAo,

RaulinoKreis Jr. eMara Vieira

Se unirão através dos laços sagrados domatrimô
nio, no dla 22 próximo, os jovens Raulino Kreis

Júnior, 22 anos, diretor técnico da Raumak Mâqul
nas.filho deRaulinoKreis eMaurilia Kreis; e Mara

Rosana Vieira, 20anos.filha deMário Vieira e Silvia

Vieira. Após a cerimônia, os convidados serão

recepcionadosnoClubeAtléticoBaependi:Desejamos
felicidades ao casal:

Garota
Marisol

É hoje, apartir das 21 horas no
Vieirense, a escolha da Garota
Mariso1/94. Onzegatasmostra

i rão a beleza e o charme em

busca do título maior. Logo
. após o desfile, terá o baile, com
animaçãodabandaBrilho. Vale
apena conferir!

DivulgaçAo

A. "selvagem" -Sandra Mara

Nagel, que completou o curso de

manequim e modelo fotográfico
-

em Joinville. Esta temfuturo.

�---------.

:[!=POCA] :.I modas I
lomelhor prá você I
lligada do seuJeito I
IMAI��CDAL, 4f' I, DI�FItON1'n I
•COLEGItt sAo LUIZ

..---------

Fundação Logosófica comemorou aniversário
Ontem. a Fundação Logosófica comemorou seu 5° aniversário de atividades em Jaraguá do

Sul, e sente-se gratapela oportunidade depoder estar contribuindo com os novos elementos de

juízo através da Ciência Logosôficapara intensificar nos seres humanos. o pensamento de

resgatar sua liberdade moral e espiritual com o conhecimento que coloca a disposição de seus
,

cultores.

Rotary International
XXXIV Conferência Distrital

Para conhecimentoda-grandefamília rotârla da região, temos a satisfação de convidar os sócios
doDistrito 4650 (81 clubes), em nome do governadorHélio Freitas e sua ama. esposa, Branca
Eladi Freitas,para assistir um bem elaboradoprograma, que ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 deste

mês em Florianópolis.
.

.
.

O localda Conferência é aAssociação CatarinensedeMedicina , sita na SC-401- Estrada Norte
da Ilha, profusamente assinalado porfaixas para maior comodidade des rotarianos.
O desenrolar da Conferência deverá agradar aos seus freqüentadores, tendo em vista, que as

sessõesplenárias deverão contar com expositores de alto gabarito. .

Ao lado da 34QConferência, realiza-se QXVEncontro da Amizade, que se iniciará no dia 23/4/

.94, tendopor local o Lira Tênis Clube, na rua Ten. Silveira, n? 641, no centro da cidade, com
.lnicio às 9:30 horas. lJa Coor4enadoria deßela ões Públicas do D-4650, ano 1993/94)

Um vôo. depeso
Durante escala em São Paulo do vôo Brasília/Florianopolis, um
agradávelencontro entre o diretorgeraldoCORRE/aDOPOVO,
Eugênio Victor Schmõckel, o governadorAntônio Carlos Konder
Reis e os deputados Pedro BittencourtNeto, presidente daAssem-
bléia Legislativa, Cézar Souza e Paulo Bauer.

.

Visita à Pepsi no Uruguai
Nodi; 5 passado, õ s.', Leona.�oFausto Zipf (repré
sentando a Duas Rodas Industrial Ltda - fabricante
dematêrias-prhnas para alimentos), a convite da

Pepsico & Cia, visitou a nova fábrica de Concentra
dos, que está sendo instalada em Colônia.Uruguai,

Esta nova fábrica deConcentrados tem a capacidade
produtora 15 vezes maio.' que a de Porto Alegre, com

o objetivo de atender toda aAmérica Latina. A
cidade deColôn ia rQi escolhida estrategicamente, por ,

ser zona franca e com incentivos fiscais e localizada

próxima ao Brasil eArgentina, facilitando o acesso

para o Paraguai e Chile e conseqüentemente a todo 'o
continente .

Todo mundo

aproveitando
agrande
promoção
de outono

VESIlNDOVOCÊDECORPOINmRO
GeTÚLIO VARGAS; 55

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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© Jaraguâ:..porai!
No último final de semana,

"todos" eventos noturnos realiza
dos na cidade, estiveram lotados.

Apesar da chuva, o concurso ga
rotaWeg, o baile no Vieirense, a

,

Marrakech e o Líder Club esta

vam cheios. É aí que vemos, que
a culpamaior da falta de compa
recimento do público em eventos

é a queda do poder aquisitivo, e
não a má vontade. Este fim de
semana foi o 10 depois do paga
mento. Agora ... até mês que vem!
e Frio!
Bruu! Com a chegada deste'

frio, já vemos na cidade os pri
meiros sintomas de inverno. Um
bom "cobertor" e uma garrafa de
vinho tornam-se um agradável
programa, Mas não esqueça de
sair. .. Ficar só em casa enferruja!
® JaraguáSllOpping

.Sul
Uma obra que certamente será

muito utilizada pelos jovens de

Jaraguá, está meio "devagar" na
construção.Commuitapropagan
da epouco investimento, sua con
clusão está longe... mas muito

longe! Tomara que alguém se

mobilize e coloque um cinema

pra trabalhar na cidade!

© Passeios
Mesmo no inverno, há muitos

lugares e passeios muito sugesti
vos para você ocupar o seu final
de semana. Veja alguns lugares a'
seguir:

- Museu Fritz Plaumann

(0499) 52-1351

HOT LINE
Denis W. Hohl

Nafoto a gatinha Tatianl Stavis, de Jaraguá do Sul

Cidade: Seara-SC
(Museu de espécies extintas)
- Costão do Santinho

(0482) 69-1155
Florianópolis
(ótimo pl prática de trekking)
- Rota das Cachoeiras

..J I A banda sensação do último
* Confirmauo. 1

d R k "Skank" fará um s 10W em.Hollywoo oc«, '

I . d.
á do Sul, dia 14 de maio. A ga,�'� �

J�dra_r:e região não vê a hora de sair do JeJlIm
Cl a . ar,

h" que palra 110 .

dos "mega s t;::mana o vocalista do Nirvana.
*Morreu �s oi encontrado morto em sua resi

K�rt �0�a1:� de aproximadamente três âias,
dencla e� b Seatle perdeu essa

m MO na ca eça. , .com li
'.

, . erente filho de sua musIca.
semana um 711e\e ,

/

(0473) 75-1171
Corupá
(ótimo passeio com contato

direto com a natureza)
- Parque da Artex

'

(0473) 24-1833
Blumenau
(ótimo passeio pl educação

ambiental)
- Parque Malwee
(0473) 76-3200
Jaraguá do Sul

(ótimopl recreações e contato
com a natureza)

- Parque Spitz Kopf
(0473) 36-5422
Blumenau

(lugarpara trekking e acampa-

/ Os escritores
Triste sina, de quem relata um mundo tortuoso em linhas
retas/e expõe seus sentimentos muito além do que o

normal,
Ama mais do que o amor convencional;
Sofre mais. Sempre sem igual.
Triste sina, doce compensação
Sensibilidade é um dom!

'_ (Denis W. Hohl]

mento)
- Recanto Cascanéia

(0473) 39-0690
Gaspar
(bom para o lazer e acampa

mento)
® Agenda
Neste final de semana, as pro

moções � eventos noturnos an

dam meio parados na região.
Ontem teve· a banda
Incandescentes naMarrakech, e a
garotada é que vai curtirdomingo
à tarde o "BabyDisco" e o "Dance
Mania" tornara que o pessoal se
lecione "bem" o tipo de "som",
porque se esta geração que vem

aí, já for "educada" comlixomu
sical desde cedo, tenho até medo
no que vão gostar lã pelos 16!

© Fórmula i
Na madrugada de sábado pra

domingohaverá corrida deF-I na
telinha. Mas não se assuste com o

horário. Os carros não precisarão
de faróis! É que o grande prêmio
será em "aida" no Japão, que
agora tem 2 corridas na tempora
da, sendo a segunda em Suzuka.
Vamos torcer para que brilhe a

.estrela de Senna e daWillians, e
que ele consiga dar o troco em

.Schumacher. E também por
Rubens Barrichello e Fittipaldi,
que prometem muito nesta tem

porada.
® Juventus
O Juventus esteve

irreconhecível no jogo do último

domingo, Com o estádio cheio,
além deperderum precioso ponto
para oBlumenau, escapoudeper
der em casa. Vamos colocar a

cabeça no lugar e acertar o time
em Caçador. Boa sorte!

© Cultura
Para rir e para pensar. O Sesi

de Blumenau, em parceria com a

Fundação Casa Doutor
Blumenau, DepartamentodeCul
tura da cidade e Fiese, está levan
do teatro para as indústrias, São
comédias de costumes que abor-

'

dam temas como a Aids, o alCOQ
lismo e o planejamento familiar,
Segundo Hasso Müller, coorde
nador do Sesi de Blumenau, "a
intenção é despertar e difundir

junto à classe trabalhadora a ne

cessária consciência sobre as

questões do cotidiano que podem
estar inseridas na vida de 'cada
um".

Nossa cidade é que poderia'
seguir este exemplo, A

descontração e a integração dos
funcionários dão retomo, nos lu
cros da empresa. Podem apostar!
e Velocidade
Acontece neste final de sema

na, desde hoje à tarde até amänhã,
ocampeonato brasileiro de arran
cadas. O autódromo internacio-

, nalRaulBoesel, emCuritiba. cer
tamente ficará nomaior cheiro de
"borracha queimada" à semana

inteira.Ótimaação parao final de
semana!

II
I.

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestação de Serviços
"� SEGUROS, GAR'CIA
�� ,

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

Jaraguá do Sul - SC
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CONCURSO

Monumento às vítimas do Descobrimento daAmérica
FlorianÓPOliS - "Adatade

12 de outubro - Dia da Raça em
alguns países hispano-america
nos e Dia dos 500 anos de "Des
cobrimento" da América - reme

te a pro
fundas
refle
xões e' à
necessá
r a

reinter
p r e -

tação sobreoquerealmenteocor
reu no continente americano a

partir da chegada do europeu em
1492".
Este é oprimeiroparágrafo da

Ficha de Inscrição do concurso

aberto a todos os artistas residen
tesnoContinenteAmericano, que
deverão apresentarprotótiposem

IIIIIIIIIIIIS
s.6'11
II,,'IISIIIIFIl
1111,.,4111

escala reduzida, indicada pelo
autor; a especificação domateri
al a ser utilizado, considerando
que a obra ficará exposta a in

tempéries; e o quantitativo e or

çamento, em dólar domaterial a
ser empregado.
Aobra deverá ter de 6 a 8m de

altura, ocupando uma área de

base máxima de 12 x 15m, situ
ada em frente aoprédio daReito
ria daUFSC, promotorado even
to.

Aos artistas interessados em

participar será enviado .material
complementar, mediante solici

taçãoporescritoaoDepartamen
to Artístico Cultural/DAC da
Universidade Federal de Santa

FANTASIA

Magia e alegria doGrupoSylkerShow
Jaraguá do Sul > Jacó Felipe

da Silva, "Sylker; 'omágico" , diri
ge o Grupo Artístico Sylker
Show, há dez anos na cidade.
Poeta emágico, Jacó/Sylker apre
senta-se com seu grupo nasmaio
res festas tradicionais e populares
de Santa Catarina.

O Grupo é formado por 20

componentes, sendo 18 artistas e

2 auxiliares, e durante o show
com 2 horas de duração desfila as

atrações: palhaços, cantores, má
gicos, bailarinas, dublagens, du
plas sertanejas, baby sauro, e per
sonagens infantis.

O mágico Sylker, com experi- Grupo Sylker encanta as criança.,

ência enriquecida em cursos naci
onais e internacionais, faz parte
das Associações dos Mágicos de
São Paulo e do Rio de Janeiro.

O poeta Jacó tem seus poemas
registrados na FundaçãoPró-Me
mória - MEC - Biblioteca Nacio
nal, alémdo escritório deDireitos
Autorais - RJ.

Sylker/Jacó, com o Grupo Ar
tístico, apresenta-se em clubes,
associações, aniversários, janta
res, boates, etc.

Contatos podem ser efetuados

pelos It (0473) 71-0147 e 71-
0888.

Catarina, Campus Universitário
- Trindade, Caixa Postal 476 -

CEP 88040-900, Florianópolis,
SC.

Será conferido ao 1 ° colocado
o prêinio no valor total de US$
5,000 (cincomil dólares) distri
buídos da seguinte fonna:

US$ 1.000 por ocasião da

premiação; .

US$ 2.000. após um mês de
trabalho;

US$ 2.000naentregada obra.
As inscrições serão realiza

das de 2 de maio a 4 de julho de
1994; seleção e premiação ocor
rerão em agosto, o prazo para a

construção do monumento será
de setembro a outubro (60 dias) e
a -inauguraçãe ocorrerá em no

vembro de 1994.
Mãos às obrasl!l

'Notas
.

Impressionismo
A primeira exposição foi rea

lizada dia 15 de abril de 1874, no
salão do 'fotógrafo Felix
Tournachon NADAR (1820-
1910), no Boulevard des

Capucines, 54, em Paris: com

pletou 120 anos a. aventura de

Renoir, Degas, Cézanne,
Pissarro, Sisley,Morisot,Monet
e outros, consagrados em 1927

no Jeu qu Paume - ou o Museu
dos Impressionistas -, criadopelo
governo francês em Paris.

Parabéns, artista:
Dia 15 aniversariou a artista

plástica Karla B. Graciola.

A importância da ferroviapara !araguá e região
Se hoje a passagem da ferrovia 110

centro da cidadenos incomoda, é preciso
dizer que nem sempre foi assim. No
passado, ela foi saudada como um im
portante marco de progresso para
Jacaguá. E a reciproca também é verda
deira: Jaraguá também foi importante
para a ferrovia. É queaqui era o ponto de
embarque de passageiros e mercadorias
PI'OCedentes oucom destino a Blumenau,

Florianópolis e o sul do estado, via rodo
viária.

Isto explica, dentre outras coisas. a

rede hoteleira bem desenvolvida e o

agraciamento em 1943, com uma nova

estação de passageiros e a duplicação do
armazém destinado às mercadorias.

Observando o prédio da estação de

passageiros, constata-se que as linhas

Egon L. Jagnow

arquitetônicas seguem o estilo austero e

funcional do Estado Novo, implantado
por Getúlio Vargas.

O que, contudo, chama mais a aten

ção - mas que passa desapercebido pela
maioria - são os painéis esculpidos na

parede, ladeando o hall de entrada. O
tema destes é interessante. principal
mente quando se pensa numa

contextualização, O porquê destes temas
tem ocupado estudiosos do assunto. tan
to artistas plásticos, quanto historiado
res. O autor dos mesmos não é conheci

do.
O painel à esquerda representa al

guns homens trabalhando com toras e.

ao fundo. belas e altivas araucárias. No
outro, dois homens, um com ummapa na

mão. trabalhando ao lado-de uma torre

de transmissão de energia elétrica. Ao
fundo há uma chaminé e vegetação que

pode ser interpretada como da Mata

Atlântica.
Diversas interpretações podem ser

dadas, Ainda mais quando não se sabe
das intensões do autor. Mas amais plau
sível parece seraquela que os painéis
ressaltam opapel de integração, entre as
diversas regiões; que a ferrovia exercia,
Ainda ruais quando se sabe que. naquela
época havia a idéia de unificação de
Paraná e Santa Catarina, pretendida por
alguns.

O painel com as toras e araucárias é

a representação do planalto (principal
mente o planalto paranaeuse l. de onde as
toras de araucária eram extraídas e; via
ferrovia, tranportadas ao porto de S.

Francisco. para serem exportadas, pas
sadoobrigatoriamente poraqui também,
Era uma atividade econômica forte na

época.
O outro painel, ao que tudo indica, é

uma representação da Jaraguá do Sul

emergente, As indústrias jaraguaeuses
já estavam despontando e seu desenvol
vimento dependia, quase que exclusiva
mente.. na melhora no fornecimento de

energia elétrica que. naquela época. era
muito precário,

, Apesar desta interpretação ser plau
sível e ter sua lógica. é interessante pros
seguir-se nesta pesquisa. Quem sabe
descobre-se o autor dos painéis. Uma
informação histórica importante e que
poderá lançar nova luz sobre o significa
do dos mesmos.

Arte de A a Z

Expressionismo - Cor
rente artística queprivilegia a
expressão de sensações interi
ores através de uma lingua
gem tmagética direta. compin
celadas fortes e patéticas e

com 'deformações expressivas
da ftgurattvtdade. O

Expresstonismo teve' ampla
representatividade naAlema
nha 'nos anos dez e nos anos

vinte.

Iberê Camargo'- Nasceu
em 1914 em Restinga Seca,
RS. Fezseusprimeirosestudos
naEscoladeArteseOficiosde
SantaMaria, RS. Sua obrajá
passou pelo figurativo, pela
abstração e voltou à ftgura.
Faz um expressionismo que
busca conciliar ética e estéti
ca. Já expôs em oito bienais.

Influenciou os

neoexpressionistas das anos

80. Éconsiderado omaiorpin
tor brasileiro vivo. Vive em

Porto Alegre, RS e estará na

22° Bienal Internacional de
São Paulo. a partir de outu

bro.
NouveUe Figuration

(NovaFlguraçlo) -Demodo
diverso aosmovimentos orga
nizados e programáticos. a

Nouvelle Figuration ooorreu

mais como uma tendência

supranacional. a partir dos
anos 60, tanto naEuropa como
nasAméricas, matertaltzando
UIII anseio de figurativismo
dentro de um cenáriomundial
onde predominavam as ten

dências abstracionistas. Não
há um traço de estilo comum

aos artistas classificados nes
ta grande categoria, contudo
pode-se iijin1Jar que há uma

forte recorrência temática
advinda fhs universos de-for
mas onlrioas e um afastamen
to intencional· 'da
figurati\/idade realista. Assim,
a herançadasdeformações da
figura na obra de Picasso, o
automatismo pictórico do

Expressionismo Abstrato e o

legado das distorções do

Expressionismo alemão são

tidos como modelares, são es
tudados detidamente e incor

porados aos códigos de base
naNouvelleFiguration. Entre
os artistas mais notáveis desta
tendênciasão FrancisBacon e
Alberto Giacometti.

Fontes:RevistaGaleria nOs
16e 19,MmtdtctonánodeArte
de Norval BaitelloJr. ejornal
Folha de São Paulo de 10/2/
199../.

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



CORREIODO rovo.Jü
f�====�============�==========�====================���

Depois dos bestseliers
A Filha de Mistral, Lux-úria,
New York, New York, princesa
Margarida eNasgsaSJ!apai
xão, aEditoraRecordpublica
noBrasilmais um romance de
Judith Krantz - Fascinação.
Nesta história, a autora que
deixou desereditora demodas

quando seu romance de es

tréia virou, bestseller (Luxú
ria) internacional, nos apre
senta JazzKilkullen, umamu
lher . moderna: ousada,
talentosa, dotada de sutltsen
so âe humor e hábilfotógrafa,

. procuradapelaspnnctpaisce
lebridades do local e por ho
mensricos efamososque dari
am tudopara tê-lanosbraços.
Enquanto brilha por trás das
câmaras, enfrenta problemas
pessoais. Filha de uma atriz

sueca e domaiorproprietário
de terras'daCalifórnia (EU4)
sofre pressões do mundo imo
biliário e das invejosas irmãs.
O resultado é uma eletrizante

história, que sedesenvolvenum
mundo glamouroso e mostra
porque Judith Krantz é uma

grande escritora.
(A venda na Livraria e

Papelarià Grafipell •

Jaraguá dQ Sul)

ARlES - 21/3 a 2014 - A vida
podemesmoserumaetemaaven
tura para você, mas nem sempre
o estado de ânimo acompanha
esta vontade. Assim, muitos mo-

·
I'nentos viram doavesso, que é a

·

ftusbação.Transformeasuavida
numa emoção .inIénsà:

LIBRA - 23/9 a 22110 - Nada do
que QS outros tenham pede
constituir-sé cerno-sua felicida
de, PQrque você não é os ou-

· tros. A inveja é enganosa e

· pode fazê-lo er:ltr�r numtipo de,

relaciooamento qUe'não melÄo-
ra a vida de ninguém. Cuidado!

'Jaragpá do Sul,16 dê abril'de'1994

ECOSDAEMA ��O. ,
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O mestre' escola, e seus alunos
Quando das comemorações do

60° aniversário de Emancipação
Política de Jaraguá do Sul, da ins
ralação da Comarca e o 10° ano de

instalação de uma secção da OAB,
em Jaraguá,nodia26/3/94,foi feita
o flagrante acima, no salão do

Tribunaldo Júri, que se constitui
numa foto histórica para o ensino
de nossa terra e uma coincidência
muito rara, reunir tantas personali-

dades de relevo com o seu mestre

escola.
Da esquerda para a direita o dr.

Roberto Donath, advogado � pre
sidente da secção da OAB de

Jaraguá do Sul, o dr. Humberto

Pradi, ilustre advogado do Fórum

local, o juiz de Direito, dr. Carlos
Alberto daRocha, diretordoFórum
Jaraguá do Sul, o venerando mes

tre escola Etwino Hass (Irmão

Marista Evaristo Pio), cidadão ho- .

norário de Jaraguá do Sul, o

odontólogo Alfredo Güenther,
vice-prefeito de Jaraguá do Sul, no
ato prefeito em exercício e o dr.
JoséAlberto Klitzke, ex-vereador,
advogado e atual Promotor de Jus
tiça da Comarca de Mafra ..

Por tãoextraordinário aconteci
mento' os cumprimentos do Jornal
CORREIODOPOVO.

PESQUISA

.O rádio é apreferência daspessoas
Ouvindo rádio, vendo tevê ou

lendo jornais e revistas? Esta foi a

pergunta feita pelo Instituto

Datafolha, em dezembro do. ano

passado, para saber o que as pes
soas passavam mais tempo fazen
do. Ó rádio ganhoudisparado com
45%. Namaior cidade da América
Latina, São Paulo, existem 54
emissoras de rádio operando, onde
atraem umamédia de 1,5 milhões
de ouvintes por minutos entre 5 h

e 18h.

Aprimeira transmissãode rádio
úeBrasil foi feita em 7 de setembro
de. 1992, no Rio de Janeiro. Seu
autor foi Edgard Roquete Pinto,
que ao lado de Heruique Moritze,

.
fundou aprimeira emissora comer
cial do Brasil, a "Sociedade" que

. foi inaugurada naquela cidade em

1923.Em 1935,foi inaugurada uma
das rádios mais famosas do Brasil
na atualidade, aRádio Tupi. Em 35

foi o grande marco das rádios em
todo territótio nacional, onde a

.

época foi considerada de "a era do
rádio".

Na década de60 com a chegada
da televisão, o rádio perdeu sua

força. Em 70 começou crescer no

Brasil o espaço das rádios FMs,
que agoradominampraticamente a

maioria dos ouvintes em todomun
do.

TOURO-21/4a 20/5 -Enquanto
você siga oseu caminhoafinhado
com seusmais� pr0pósi
tos, �softêfá. absolutanênte
corri as dificuldades que aconte
cem. É quando perde a visão dos
seus propósitos que começa a

sofrer.

GÊMEOS - 21/5 a 20/6 - Ser
conscientedasnecessidadesdas
pessoas o coloca perante o COA

flitodedecidirse faz algumacoisa
por elas, ou coloca suas neces

.�sidacIes pessoaisem primeiro pia-
.

no. A responsabilidade aoompa
nha o conhecimento.

CÃNCER-2116a21n-Me�0 .

nas piores dificuldades é possí
vel transitar pela vida com gra
ça e leveza. A graça ajuda para
que os problemas se transfor
mem em nada, só pelo toque da
leveza. Às vezes a preocupa
ção exagera os problemas.

LEÃO - 22n à 2218 - Afrustra
ção pode exagerar os contornosI

� pequenas dificuldades qye
aconteçam hoje. Devetomcrcút
dado consigo mesmo, porque às
vezes pode converter-se nO seu

pior inimigo. Mantenha umavisão
um pouco mais otinista.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11 -

Amar e desejar parecem ser
seus instrumentos de vida. Se
você pretende fazer disso o

baluarte dasua vida,entãotome
para si a responsabilidade de
demonstrar através dos seus

atos que estes atributos cres

cem a cada di",.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12 -

Saberestar com a razãodo seu
lado pode torná-lo um pouco
mais rígidO do que deveria ser.

Estar com 'a razão .deveria
torná-lo' rrlais paciente, mais
prestativo' e mais tolerante, É
isso o que está acontecendo?

CAPRICÓRNIO -22/12 a 20/1-
Quanto mais sabe, mais se

preocupa e mais você fica
apreensivo a respeito do
futuro. O conhecimento
deve ser acompanhado de

compreensão para ser útil e
f!ivorável. Tolere opiniões
diversas das suas.

AQuARIO - 2111 a 1912 - Não
espere que os erros sejam
cometidos, adiante-se a eles e

.

corrija-os. Nasceu aquariano
para demonstrar ao mundo o

poder do .conhecimentc.qae é.
sempre rnais rápido que o

próprio tempo, o misterioso
tempo.

T"�V"",:;'_ "
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REDEGLOBO
Hoje /

Telecurso /
ProfesSQr e EdiaçlloElesenhos
TV Colosso

.

Jornal do Almoça
Globa' Esporte
Rede Regional de NotiCias.
Jomal Hoje
Esporte Espetacular
Thunderbird
Filme

'

Sonho Meu
AViagem
RBS Noticias
Jornal Nacional
Fera Ferida
Escolintla do. Professor
Raimundo

22:30 - Filme - "Marcas de uma

Obsessllo"
QO:30 - Filme - "Os possessos"

Amanh.
06:30- Educaç80 em Revista
06:50- Campo & L.avoura
07:45- Globo Ciência
08:10- Globo Ecolegia
08,:3Q - Pequenas Empresa & Gran·

des Negócios
09:00c Globo Rural
1Ô:OO- RBS Cõmunidade
10:40- Modelo Empresarial

Catarinense
1100- E:special RBS
11:45- Louco por Você
12:20 - Seaquest - MissAo Subma-

rina
13:10- Barrados no Baile
14:00- Filme
16:00- Domingllo do Faustao
20:00- Fantástico
22:00- Filme - "Pensamentos Mor·

tais"
00:00 - Placar Eletrónico
00:30 - Filme - "Dominick e Eugene"

REDEBANDBRANTES
Hoje

07:17 - Palavra da Fé
08 :00 - Flash - reapresentação
10:00- Imágens do daplle
10:56- Vamos falar com Deus
11:00- Pergunte ao Prefeito
12:00- Clube do Bolinha I
14:00- Clube do Bolinha II
16:00 - Novorizontino x Corinthians

(ao vivo)
.

18:00- Radical Nescau
18:30- GilleteWorid Cup 94
19:00- Jomal Barriga Verde
19:30- Jornal Bandeirantes
20:00- Campeonato Mundial de Fun

COntacl - Pal!llo Zorello x

Mike Rian (ao vivo)
22:30 - Filme - "En!l8io de Orques

tra"
00:30- Flash
01:30- Valle Tudo

Amanh.
09:00- áueréncia Gaúcha
Q9:30- Tele Agricultura
10:00- Clube lrmäo Caminhoneiro
10:30- Show do Esporte
21:45- Jomal de Domingo
22:00- Especial
'23:15- Cara a Cara
00:30 - Crftica e auto Crftica
• Alteraç4es n.o comunicada'
s.o de responsabilidade das
em/ss.oras.

.

05:00-
06:45-
07:30-
08:00-
11:45-
12:30-
12:45-
13:15-
13:40-
15:10-'
16:00-
1800-
18:50-
19:45-
20:00-
20:30-
21:30-

VIRGEM - 23/8 a 22/9 - /!J.é
mesmo no meio dos problemaS
pode acontecer uma espécie de

milagre. O raciocinio lógico se

toma excessivamente fatalista, e
não leva em conta que ()liIrOS
dados podem agregar ao muAdo

, conhecido.

PEIXES -20/2a20/3 - Compar
tilhe a sua prosperidade, que
pode lião ser material por�m
espiritual. Sentir-se bemdépen
de

.

de ter isso ou aquilo, mas
de compreender que a vida é

um longo caminho a ser

percorrido. Inevitavelmente.
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Casos de Polícia

-.:::__, Udo Leal

I
. Roubo na Escola Santo Estêvão
Dona Ledo Valéria Rangel, diretora da EscolaMuniclpal de

Santo Estêvão, de Garibaldi, registrou na DPC de Jaraguá o

arrombamento e furto ocorrido na referida escola.
I

O ladrão ou ladrões levaram: } vídeo-cassetemarca GoldStar,
I televisor Semp Toshiba, 20 polegadas, a cores e} aparelho de
som modelo 3 em }, da marca Panasonic.
A policia já está apurando o caso'na tentativa de descobrir o

autor ou autores do furto.
Eles também visitaram aArweg
Os amigos do alheio também deram uma passadinha pela

Arweg, AssociaçãoRecreativa Weg, na ruaJoinville e ali, do setor
da lanchonete, levaram um televisorSemp-Toshiba, 20polegadas,
a cores.

O administrador daAnveg, Orlando João Lescowicz, registrou
a queixa na sala do comissariado da DPC de Jaraguá.

Bruno: o perseguidor implacável
Daniel Antoniolli veio com sua família 11101'01' em Jaraguá do

Sul, há 9 meses. Deixou Ponte Serrada, /10 oeste do estado, devido
aperseguição que lhe infringia o e/ementoBruno deAbreu, de olho
numafilha de Daniel. Doismesesdepois de estarem aqui, oDaniel
efamilia, eisque surge também operseguidor implacável, voltando
a pegar no pé dosAntoniolli.

.

Agora o Daniei deu queixa na DPC, colocando ajusta ao par
da situação criadapelo teimoso Bruno. Epelo que o Daniel diz, o
Bruno é daqueles que procura criar caso, pois, anda sempre
armado com uma pista/a 7.65.
Pois é, Bruno de Abreu, ao que tudo indica, parece que estás

caminhandofirme para a cadeia, pois, aqui em Jaraguáapolieia. .. _,
não fi' dê brincadeira, não!

'

.
Levaram o Santana do Renato
Renato Raboch, pessoa conhectdtsstma na cidade de Jaraguá,

ficou sem o seu brilhante Santana GLS, ano 92, placasJK-7279,
Um amigo do alheiogostoumuito do carrão doRenato e o levou

sem mais delongas. Ofato aconteceu às 9 horas da noite do dia 8,

sexta-feira da semana passada, na rua Antonio Carlos Ferreira,
222.
Pois é, Renato, ainda bem que o teu carrão tinha seguro, o que

é uma garantia para o dinheiro aplicado nele, pois, quanto ao

Santana GLS de que tanto gostavas, podes perder as esperanças
de tornar a vê-lo.

Futebol tem dessas coisas
o Tibério Emílio Stui, é comerciante autânomo e tnora na rua

PastorAlberto Schneider, 759. Alas, nosfins de semana, em suas

horasdefolga, o Tibério ocupa-se dando uma de-árbitro defutebol,
apintado algumas "peladas".
Destafeita, entretanto, parece que o Tibério não se deu muito

bem comojuiz esportivo, pois. nofinaldapartida.foi agredidopelo
jogador Sigbert Schroeder, que trabalha na rVeg Acionamentos.
recebendo utnforte soco na cabeça. O Tibério, pobrejuiz.foiparar
no Hospital São José e depois seguiu diretamente para a DPC,
aonde registrou sua queixa junto ao comissário de plantão.

TRÂNSITO
\

Mês de março com muitas

infrações e várias multas
J araguá do Sul - De

acordo comaPolíciaMilitar, o
.

mês de março foi o que teve

culos somente em março. Os
infratores são divididos em cin
co grupos. O grupo 1 - dirigir
sem estar devidamente habili
tado, entregar veículoameno
res, licenciamento vencido e o

lacreviolado ourompido, apre
sentaram'19 carros multados.
Nogrupo 2\. avançarosinal ou
transitarnacontra-mão, foram
185 veículos.No grupo 3 - es

tacionar em local não permiti
do, estacionarempontodeôni
bus ouestacionarnas esquinas,

autuados 31.No grupo 4 - tran

sitarsemuso do capacete, diri
girsemportaros documentos e
estacionar longe da via da cal
çada, 54 veículos multados e

nogrupo 5 - placanão lacrada,
transitar sem uma das placas,
15nototal.

Emborasejaomêsdemaior
médiademultas, aPM realizou
mais blitze em relação aos ou
trosmeses. "Foram 15 no total
ernais policiaisnas ruas" , disse
o caboWalter Kupas.

mais re-

gistrosde
infrações
de trânsi
to deste
ano: 636,
compa
rando
com janeiro com 299 infra-

ções, e fevereiro com outras

430. Foram autuados 256 veí-

Moisblitze
forom
realizodos
emmor!o

Motoristas deixam os carros em lugares que não épermitido estacionar, ocasionando em multas
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"SILVINHO FORA

Si/vinho, tioBEe, chutaforle nomeio tio gol abrindQ oplacar

AgneloeAntunes retornam aomeio-campo
, �

J araguádoSul-Semcontar
com alguns jogadores do meio de

campo, o' Grêmio Esportivo
Juventus terá uma difícil partida
amanhã à tarde emCaçador, centra
a Caçadorense, Amauri nem viaja
rá para o Oeste, pois está

suspenso.
Omesmo

acontece
com os

mel a s

Silvinho,
que le-

:Ge()rge
teróque
DperorD
joelhD :<

vou uma

pancada förte no tQrnozeJp, e
George, que no primeiro C9fetivo
da semana teve uma 'lesão nos

ligamentos do joelho esquerdo, e
provavelmente o jogador deverá

passar pói'uma cirurgia. Agnelo
.que véío de Uma suspensão, será.o
cabeça de,:área, e Antunes ajugru:á .

na m�caÇ�; Carlos Alberto. se

gundo- o ,*Pico, terá .liberdade
para apoiàf':� ataque. JG .•

:

N� ,iaStt;'ÄJaventus temav0lta '

doe�t;Cjógãdol"Nei;qJlß,tàm
bémê�tl suspensão al1toit:láfi-' ,

co,Abél"Smiza usará UInes.�e
ma cã.�l:e�So para o jogo de àma
nhã.

OprO\fiivçltime que entrará,em
campo �ã, é: Leonetti; Lín,
Alcir, Nei e. Júnior; Agnelo,
Antunes e Carlos Alberto;
Ricardo, Naof e Indio.

Liderança
Embot'jH�einpatedomingopas

sado contr� oBlumenau em 1 a I,
o Juventús continua líder isolado,

do campeonato com 18 pontos; um
a mais <J,Oq\.le o segundo colocado
'MarcirioDias-.Ö BECsaiunafi-ente

'.
.

comum gekdépenâlticobradópor '

SilviWlo,Jfrdiö salvou o "Moleque
Travesso" daderrota, quando aos

36 PlÍ1'1at�s da segunda etapa, de

pois de limá falha dupla da zaga:
blumeaa.�, chtoufoite no:ean-
to esquerdo � Moreira.

.

,

Chico AIveslCP.

TÊNIS
,'� r-Taça Governàdor do Estado

.:;", ,

EQuióe
"."

"

PG V ,E D GP Ge sC;" J
,1 ° JuvcntUs 18 12 '7 4 1 17 4 13
2° MarcílioDias 17 12 8 1 3 17 10 7

3° Fizueirense 16 12 7 1 4 23 13 .. 10
4° Criciúma 16 12 6 2 4 16 13 3

-

5ó Tubarão , W 12 5 4 3 1.6 9 7

6° Blumeneu
c

14 12 5 4 3 13 13 O'
=;

7° Joinville " 14 12 4 6 2 16. 10' o
�8° Atlético 12 12 5 2 5 17 IS - 1
9° Joaçaba 11 12 4 :3 5 14 18 �4

10° Concórdia, l0 12 4 2 6 15 19
.

-4

11 ° Chapecoense 10 12 4 ,2 6 14 21 -

"

12° Ararangüã 8 12 3 2 7 13 16 -3
13° Caçadcrense 8 12 2 4 6 - <5 14

'

�8
"

14° Inter 3, ]2 O 3
.

9 7 26, .

- 14
, ,

Os critério� dé'deselnpate são: 1°) número de vitória,
�O) saldodtgöls, 3°) g6ls-a favere 4°) confronto-direto

� ' .. ,;
,

.

.. .

,'., ,-

.,.

Próximosjoqos"

ÄtletajaraglttlenSi iliSputà '

torneio -no Rio, de Janelm

I:
Hoje:AF�raií:guá x 1ubar�o, (TV) - Amanhã: Inter x Concórdia -

�., :'
'. �-

...

campeã do USOPEN (aberto d()s
,

Estados Unidos), e de fazer está",
,

gio no Japão, e conseguir diversas
-vezes -o título des JogQS Abertos., -i

do Paraná, dos regionais em São

Paulo entre outras competições, Ö
GrandPrixLubrax é uma competi
ção de alto nível técnico, e exigirá
o máximo das competídoras,

'

O treinador an equipe
jaraguaense,Elner dasNe�es está
esperançoso para que a atleta con-

C�U1�m siga um resultado positivo. "Caso
Minam veio reforçar a equipe ' ela consiga ÍlF�r para Jaraguá ai

de Jaraguá para ,'o JASC., Embota 'gumamedalha, servirá de motiva-

já tenha conquistado o título de Ção para toda equipe", argumen
campeã paranaense, brasileira,

:.Ia.raguá do SI" - A recém con
,

tratada" Miriam Fumie Takano,
que .integra a seleção jaraguaense
de Tênis deMesa, participa hoje e

amanhã 1'10 Rio de Janeiro, do
Grand Prix Lubrax de Tênis de

, Mesaadulto feminino. Pélaprimei
ra vez na história esportiva de

Jaraguá, uma atleta representa
.

nosso município num dos maiores
torneios damodalidade no Brasil.

Caçadôl'�se x,Juycntus - Joinville x Figueirense � Blumeneu x

Atlétieo}Cfuàpéßoense xMm-cílio Dias - Joaçaba x Crieiúma'
sc

' '.

tou.
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