
I loteca Pública d
Cotações em 25/04 CR$ 1.235',99 (dia 26/4) . Cadernetas de

SNfóém�- S CR$ 15.021,00
Certificados e recibos poupança com

e or e aaw �bti'
.

C V Dezembro- 18., rt

Com. 1.213,85 1.213,87
de Depósitos (CDB e aniversário para Janeiro- CR$ 32.882,00RDB) começaram a hoje, 27, terão um

�MPRESSol Tur. 1.128,00
'

1.146,00 seremitidos ontem rendimento de Fevereiro- CR$ 42.829,00
Par. 1.165,00 1.173,00 em URV. 45,9762%. Mínimo fixo - 64,79 URV's
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J t�na�âmaradeVé- que pretende, en:e outras COi� de baixa ren<la. i�\jl��'/
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Algum 40s eqltiptunentos roubados jáforam devolvidos

",:
.

' . \ .

A policia de Jaraguá do.Sul já recolheu à cadeia pública '

cinco dasseis elementos quefaziam 'parte de uma quadrilha que
.

há algum. tempo agia na região. Os ladrões tinhampreferência
. por aparelhos eletrônicos, toca-fitas emotores elétricos, em boa

parte roubados dó, pátio da Arweg.
.

Um dós . assaltantes está

jóragido e, seguniJo a'delegada Jurema Wulf; provavelmente
homipiadQ em casa de_ parentes no Paraná.
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", remun�r.'das
, acabamde
pedir oboné

lNVE'STCONlA
'REMU-NERADA
MAIS R?'1ÍUUDA QUE AS OUTRAS

NACIONAL

o .vice-prefeito Alfredo
Guenhter disse .ontem que con

cerda' com � postura do prefeito
DurvalVasel em não apoiar po
liticamente os candidatos da
Uniãopor Santa 'Catarina Caso o

governo do Estado não dê a

conírapartida em obras.
Página 3 Já é grande o número de sub-moradlas em Jaraguá do Sul

Guenhter diz que
Vasel está certo
em não darapoio
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EDITORIAL ' .�
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Resgatando amemória
Num pais onde nem o governo se dá ao

trabalho de preservar o passado da Nação
como um todo, nada mais elogiável que a

inictattva doMuseuParqueMalwee empromo
ver a "Gincana daMemória ", numa tentiva de

resgatar a história deJaraguá do Sul que tam
bém não tem entre seu acervopublicações aca
bâ(las sobre a nossa,origem. Jaraguá do Sul

rein, talvez, uma das histártasmais empolgan
tes sobre a colonização alemã em Santa

Catarina. Odurotrabalho daquelagente, total
mente desconhecidoporpelomenos duasgera
ções inteiras, resultou no que acidade é hoje: o
terceiro maiorpolo industrial do Estado/e, por
consequência, terceiro maior arrecadador de
impostos.Outroponto importante da "Gincana
daMemória"é o direcionamento correto que se
deu ao projeto: as escolas de bairros onde a

<carência iéihformàçDes,porrazõesdiversas, é
'amda maior. As crianças vão descobrir, nas

f/�atro fases em ,que oprojeto se divide, infor-

mações fantásticas que estão ao seu redor,
dentro de suaspróprias casas, ao alcance das
mãos equefazemparte de umpassadohistórico
que enche de orgulho os que herdaram este

pedacinho de terra banhadopelo Itapocu.
A começarpelos nomes das ruas, dos bair

ros, das escolas. t»praças e monumentos, dos

prédios, de casas comerciais com tradição de
décadas. AGincana vaiestjmularas crtançasà
pesquisa, à novas descobertas, levá-las a um

mundopassado que estápresente em suaspró
prias vidas, todos os dias. Vai estimular a

curiosidade, o raciocínio, a buscapelo inusita
do.

Enfim, uma demonstração concreta de que a
iniciativaprivada, quando quer, pode dar im-

»>:

portantes e decisivos passos para que uma

comunidade usufrua umpouco de suaprópria
cultura.longe desteprocesso de alienação que
atinge a sociedade de hoje, movida quase toda,
infelizm�nte, pela opinião alheia.

Ação cidadã - solidária
.A Universidade só pode

ser pública se tiver

compromisso com a vida em

qualquer
das suas MiIItItIo·
m an if'e s
t a çõ e s .

Onde há
fome, frio,
desemprego,
miséria ... ,
de alguma
forma a vida está corrompida.

,

Aoconcedero TituloDoutor
Honoris Causa ao sociólogo
Herbert de Souza, o Betinho, a
Univetsidade Federal de Santa

Catarina dá continuidade a este

compromisso pelo próprio
significado do homenageado.
Como figura-símbolo da Ação
da Cidadania Contra a Fome, a
Miséria e pela Vida, Betinho
cobra da sociedade uma

profunda reflexão sobre as

e-

.st61t11Y1
tiorI'"11Z11
._,,.tllIl

*H.�/tonC. deAbr.U

bases nas quais está
estruturada. Ao colocá-la
diante da questão: "É aceitável

quemilhões vivamnamiséria?" ,
tem. a certeza que a fará repensar.
toda a estrutura social e

.

resgatar.a noção de cidadania

perdida na história brasileira
ao longo de quase 500 anos em

que, sistematicamente, as ações
.dos grupos dirigentes visam a

atender apenas aos interesses
de minorias, gerando uma

sociedade de exclusão, onde a

maioria da população não

participa dos .recursos por ela
.

produzidos.
Esta percepção de cidadania

trará a compreensão de que a

fome e a miséria são

responsabilidades de todos; e

por todos terão de ser

enfrentadas, . se não se deseja
manter o medo como base para
as relações entre as pessoas.

A alternativá ao medo é a

solidariedade. E a

solidariedade não pode ficar
restrita ao assistencialismo,
pois este pressupõe a

permanência de dois grupos
distintos: o que assiste e o que
é assistido, enquanto a

solidariedade impõe a

identidade e a identificação,
que levam a reconhecer no
outro o seu igual.
A concessão do Título

Doutor Honoris Causa a

Betinho é uma ocasião -de
reconhecimento por tudo que
ele tem significado,mas também
um momento para a UFSC
estabelecer sua identidade e

identificação na construção
de uma universidade pública,
cidadã e solidária.

*Professor da UFSC
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Reminiscências

oPromotorPúblico, dr. Manoel
Lobão deQueiroz, ao ensejo do 34°
ano de fundação da Sociedade de
Atiradores Jaraguá, queserealizava,
em 31-8-1940 elo de setembro do

mesmoano, situadanaruaBruestlein,
depois denominada de Abdon

Baptista e hoje é a rua 83 (Seme
Mattar), era o orador oficial da Ses
sãoSolenedaSemanadaPátria,onde
se sobressaia a fundaçãoda socieda
de.Eledirigia-seàassistência, com
postademembrosdeclubes visitàn
teseaosmembrosdamesa-dr,Amo
Pedro Hoeschl, juiz de direito, ten.
Leônidas Cabral Herbster, prefeito
municipal,MarioTavares, tabelião,
dr.Alväroßstalha.díretordobíospi
tal deMassaranduba, eDrausioCu
nha, inspetorescolar, dizendo, entre
outros que "nos fastos (registras
públicos de fatos ou obras memorá
veis)denossavidâpassada, reíletin
do-se de forma positivá na vida de
hoje, a "Sociedade de Atiradores",
tem,porassimdizer,nasuahistôria,
um pouco da história de Jaraguá.
Pelas suas diretorias, nos seus 34
anos de existência, têm passado os

. vultos demaior importâncianonos
so comércio, nas nossas indústrias,'
nooficialismomesmo do distrito de
ontem e domunicipio de hoje. As
sim, as suas festas, especialmente
aquelasemqueaveteranaSociedade
éOstumacomemorarmaisumaetapã
de sua fundação, são concorridís
simas, apresentando os salões da
séde o que de mais representativo
contacomomeio socialjaraguaense".
Emmarçode 1949realizava-sewna
Assembléia, presidida por Alfredo
Krause, queexplicouos fins da reu
nião e tinha como ponto principal a
alteração dos estatutos, a prestação
decontaseeleiçãodanovadiretoria,

. epediaaindicaçãodeumpÍ:esidente
para os trabalhos. A escolha recaía
por unanimidade' no sócio Seme

Mattar, que convidou Amandus
Colin para secretário. Passando-se

para primeiro assunto da convoca
ção - reforma dos estatutos, pediu a
palavraosr.ArturMüller,que expôs
à impraticabilidade, emvistadaexi

gência de dois terços de sócios para
tal fim, pelo que pedia a retirada

ClubeAtlético Baependí (3)
daquela proposta, o que foi aceito

porunanimidadedevotos. Emsegui
dá era lido o relatório do tesoureiro
GuilhermeNeitzel, prestando con
tas doanode 1948, oque foi aprova
do. Seguia-seaeleição danovadire
toriaeeramnomeadoseserutinadores
os srs. Erico BIosfeld e Innocêncio
Silva. Anovadiretoria e o conselho

eraoseguinte:pres. de honra-Artur
Müller;preso - Alfredo Ifuluse; vice
- Ernesto Czerniewicz; 1 ° secr. -

JoãoBatistaKlOppei;2°secr. -Ingo
Braunsburg; lOtes.Amido SchÚlr.
2°tes. JoãoPereira Limae orador
dr.lAúzdeSouza. Conselho:Walter

Doubrawa, Renoldo Stein, Sergio
Thomsen,ArturBreithaupteFritz
MoeUer. Tomavapossesoboaplau
so dos associados.
A foto que aparece aí na parte de

baixo,mostra·oesforço gigantesco dos
sócios, nomelhoramento e ampliação
dás canclJas debolão. Como o "caixa"
SfllllI'C andavaOOixo,ojeitoemarranjar
dinheiro eQIie os próprios bolonistas
que faziamurnehurrasecpara tal firn.

'

No flagranteque pertence aoCP,
entre os anos de 1954/55, indepen
dentedapolíticaquepegavafogo, ela
não foi suficiente para empanar G

brilhoda iniciativa.Notemquemes

teve lá no churrasco: nos fundos, de
roupa escura o hoje Comendador
HeinzRudolfoKohlbach, ao seulado
Jorge Mattar, em seguida Mário
Mahfud, Alberto Richter e o dr.

Raimundo Emmendoerfer, Naoutra
fila Reinhold Bartel, de chapéu da

esquerda para a direita, João

Enunendoerfer, Hartwig Raduenz,
dois não identificados, Adalberto
Grubba,CarlosHass,HeimichGeffert
Jr., mIl não identificado e Werner

Stange.Noutra fila, 2não identifica
dos, Edmundo Barbi, Heinz

Marquardt, Waldemar Grubba,
Alfredo Krause, G juiz de paz, Erico
BIosfeld, umnão identificado eGui
lhermeNeitzel, além do zelador do

campo de- futebol, Haroldo Ristow,
Antonio "Ico" Zimmermann, dr.
Mwillo Barreto de Azevedo, Heinz
Mahnke eWiegandoRoeder. Na re
miniscência seguinte daremos a

nominata dosdemais.
Fritz von Jartlgl#Í-4-94.
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Retranca
(CM.)

Ninguém sabe
Os opositores à revisão constitucional, que poderia criar

concorrência aos gigantes estatais que só sugam o dinheiro dos

que trabalham, estão criando outro tipo de problema» até agora,
menos de seis meses para a eleição do presidente da República,

ninguém sabe quantos anos de mandato terá o eleito. Bom lembrar

que"a redução para quatro anos foi aprovada só em primeiro turno.

E é assim que caminha o Brasil às portas da grande oportunidade
depôrparafora os ladrões do Tesouro.

DiaD
EsperidiãoAmin diz na sexto

feira, 29, o que quer. Isso já se

sabe,porém,osenadortrarápara
si, até o último instante, a decisão
do futuro da União por Santa
Catarina. Como amaioriajádei-

.,
. ... '.

xou transparecer incompetência
para andar com as próprias
pernas; Amin vai fazê-los comer

em sua mão.

Ligeirinho
De novo o Prêmio Nelson

Wedekin de monogrcfias, em sua

quarta edição. Vai premiar tra
balhos sobre meio ambiente, tra
balhadorurbano, homemdocam-

.

po, aposentados e educação.
Depois o senadorusa tudo isso em
SUas propostas. de governo.

Registro
Manifestações de elogios ao

editorialdoCORREIO, edição de
sábado - ''Menos discursos emais

ação", fazendo referências ao

continua processo de migração
em direção à Jaraguá do Sul e à
quase total omissão de todos.

TUrisnwl
APaulinaque nosperdoe. Ima

gino quefoi isso d que uma agên
cia paulista pensou para vende,
um pacote turístico a nivel naci
onalpara Nova Trento, terra da
madre beatificadapeloPapaJoão
Paulo II. E que inclui

Florianópolis, Brusque, .

Blumenau, Jaraguá do Sul,
Jotnvilte, São Francisco do Sul e
Balneário Camboriú.

Turismo Il
Enquanto isso, por aqui o

projeto de turismo integrado en
treosmunicípios damicrorregião
do Vale do Itapocú, nem anda
nem desanda. Limita-se a eventos

regionais, nem todos de cunho
turístico.

Medo
Embora a lei permita contri

buiçõespara a campanha eleito
ral, muitos empresáriosjá decidi
ram ficar no anonimato. Temem

represálias futuras com um

engajamento público.

Explicação
OCarro comprado através de

licitação era um Versailhes mo
delo 94. O carro entregue era

modelo 93,por issofoi devolvido:
Explicação do chefe do setor de
auditoria e controle interno, Flá
vioMiorelli. Sobre a compra de
veiculopara ogabinete doprefei
to Durval Vasel.

Confirmado
Publicado aqui dois dias an

tes de Vilson Kleinübing exone

rar-se para disputar o Senado;'

professoresvãateraumentosubs
tancial. Defato, governo acenou

com majorações dé até 138%.

Comprometendo a arrecadação
em mais de 84%.

, Tentando
Tudo isso para evitar nova

greve num ano eleitoral, o que
seria desastroso com repercus
sões inevitáveis nas umas. Quem
vaisedanaré opróximogoverna
dor. Vale lembrar que o

percentual de comprometimento
da receita com os salários é
inconstitucional.

Fim da picada
Funcionários públicos de

Rondônia,RoraimaeAmapá, ex-,
.

territórios federais, continuam

sendo pagos pelos cofres da

União. Tal situaçãoprevalecerá
até 1995 quando, supõe-se, to
doselesjáestejam recadastrados.

São 40milpessoas que custaram,
só neste ano, CR$ 30 bilhões em

salÓrios.

Pavimentando
Lançada ontem licitação

para pavimentação de mais

62.842m2, com lajotas e parale
lepipedos em 18 ruas e bairros. A

principal, com dois quilômetros
de extensão, é a Berta Weege
incluindo a rede de água. As
obras tem um custo goIbaI orça
do em 660 mil URV's.

Tâis afim?
Parreira diz que ainda tem

vagas na seleção. E então. vamos

nessa?

POSTURA

CORREIOOOPOvo-3

Guenhterdizserpreciso
reavaliarapoiopolítico

Vice-prefeito concorda. em não dar apoiopolitico sem obras
.

Omais importante dos projetos
está relacionadocom a seguran
ça pública que inclui a constru
ção de um presídio com 100

vagas. Dois convênios já foram
assÍnados - o primeiro sem se

quer existir verba específica - e

até agora sem solução.
Em Brasília

Amanhã o prefeito Durval
Vasel retoma de Brasília onde
foi tratarjunto a quatroministé
rios, da liberação de verbas para
vários projetos. Osmais impor-

tantes estão ligados aoMinisté
rio da Integração Regional en
volvendo soma aproximada de
CR$ 20 bilhões, para pavimen
tação de 38.540m2deruas urba
nas com asfalto, pavimentação
de 30 ruasurbanas de caráter

vicinal, execução do anel
perimetral com 32 quilômetros
de asfalto, pavimentação
asfáltica do anel rodoviário sul,
projetos de infraestrutura e dre
nagem de fundos de vale em

regiões onde ocorrem cheias.

J araguá do Sul- A deci
são tomadapeloprefeitoDurval
Vasel de "não fazer força de
graça" na campanha eleitoral se
o governo do Estado nãoder a

recíproca em obras; tem o res

paldo, também,dovice-prefeito
Alfredo
Guenhter ''IIi••••1s

,..ívlll
Nt.'

que, on

tem,dis
se ter a

mesma

postu
ra." Não
podemos ficar esperando eter

namente pela execução de pro
jetos importantíssimos, alguns
deles, inclusive, prometidos so
lenemente pelo ex-governador
Vilson Kleinübing", disse
Guenhter.

.

Segundo o vice-prefeito, se o
Estadonão sedefiniremrelação
a isso "nós teremos que rever

nosso posicionamento político.
Ou eles fazem ou agiremos de
outra forma porque, afmal de

contas, a cobrança da comuni
dade é feita contra a prefeitura",
Na semana passada o prefeito
Durval Vasel esteve em

Florianópolis conversando com
o governador Antonio Carlos
KonderReis. Mas, pelo visto os
resultados foram nulos. Segun
doGuenhter, o governador pro
meteu tomar. conhecimento de
todos os projetos da prefeitura
de Jaraguá e liberar as verbas de
acordo com as disponibilidades.

REGISTRO

Os 37anos damorte deArturMüller
Artur Müller, nascido em 6-5-

I 895,emBlumenau, foijuntamente
com Venâncio da Silva Porto, os

que divulgaram em 10-5-1919, o
priineironúmerodoCORREIODO
POVO. Suavidafoide importância
fundamental para Jaraguá do Sul,
onde alcançou todos os patamares
na vidade umhomempúblicoe sua

trajetória vai contada nas págs.
. 320/322,do2°livrodoJaraguá-Um

podíamos, como vimos fazendo
desde aquela longeva data, de

registrar ano-ap6s-ano, a data de
Se vivo estivesse, dentro de seu desaparecimento e que, no

dias, estaria completando o 99° corrente ano se registra como

ano de existência; todavia, a sua sendo o 37° ano desse lutuoso

passagem terrena terminou em 27- acontecimento. Graças a ele, no

4-1957,masdeixouexemplospara dia l O de maio, deverá ser

as gerações posteriores, entre os homenageado, quando do··

quais nos contamos como seu
_
transcursodo 75° ano deexistência

seguidor, razão porque não deste jornal.

Capítulo de Povoação do Vale do

Itapocu, de Emílio da Silva.

----------��--�----------------�-----*---------------=-=-=�--------------�------------���=-=-�
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MORADIA�

Projeto criaráFundopara ComarcadeMafraganha
construir casaspopulares 2:oh����m:niV�ad�C::��

Blumenau(FURB).

Jaraguá do Sul - Com o

objetive- principal de reduzir ao

máximo o

déficit
habitacional tJbjlllNtI

I tltI,ttlStle assegurar
condições
mínimas de ,tI,tI tiS

�:!!t: b�� ttl,ell'eS
gurança às
faixas de renda familiarmaisbaixas,
aprefeitura, atravésdoprojeto de lei
enviado à cãmaiá -de Vereadores,
está propondo a criação do Frohab
- Fundo Rotativo Habitacional do

i Município de Jar�guá do Sul. O
r Fundo será administrado por uma

comissão de gestão que terá várias

atribuições, entre elas a de decidir

I sobre a aJ>licação dos recursos.

� Como está sendo proposto" o
, Frohab dará suporte a programas,
projetos e atividades relacionadas
com a construção, reformas,
recuperação, melhorias e

1 financiamentos' de unidades
j
habitacionais para a população de

baixa renda. Além disso,
providenciará a instalação de

equipamentos comunitários,
infraestrutura em conjuntos
habitacionais, desfavelização e

implantação de lotes urbanizados,
loteamentos populares, organização
e estímulo ao sistema de mutirão,
fornecendomateriais deconstrução.

Como recursos o Fundo disporá
de dotações do município, das

contribuições, ,subvenções e

auxílios específicos de órgãos e

entidades da administração direta e

indireta, governos fedêral, estadual,
e municipal. terá, ainda," recursos
provenientes de empréstimos
internos e externos,daremuneração
oriunda de aplicações financeiras,
do valor total das prestações
recebidas dos mutuários, doações,
Iegados, contribuições .

e outros

recursos de quaisquer, origem que
r lhe forem transteridos. \!'

A aplicação dos recursos

dependerá de autorização da
comissão de gestão que terá,
também, autonomia para firmar

convênios ou qualquer outro tipo
de compromisso com empresas
estabelecidas no município visando.
a construçãode moradiaspopulares
para seus operários de baixa renda
emais carentes, em terreno próprio
ououtropreferencialmentepróximo
ao local de trabalho, com prévia
autorização da Câmara de

Vereadores.

Critérios
Em seu artigo terceiro,parágrafo

quarto, o projeto determina que
nenhum cidadãopoderáusuíruirdo
Fundopormaisdeumavez.a nãoser
paramelhoriaseexpensãodomódulo
inicial a critério da comissão de

gestão. Além disso, o beneficiário
não poderá ter outro bem imóvel a
não ser o próprio terreno onde sua

casa será edificada para fins
exclusivos de sua própria moradia.
Por isso, a habitação ficará alienada
por um período de cinco anos, não

podendo ser objeto de venda
durante este período, nem alugada
ou sub-locada visando lucros, ao

proprietário.

JUDICIÁRIO·

de Justiça criou, na semana

passada, a 2aPromotoriade Justiça
na Comarca deMafra. O promotor
titularJoséAlbertoKlitzke,jáoptou
pela I aPromotoria, abrindo-se uma
vaga por remoção, o que dá

condições para a instalação
, definitiva da 2a Promotoria. A

função da 1 a Promotoria ficará
restrita àoficialização dos feitos da
área criminal e dá área da infância
e juventude, sendo também de sua

competência atuar noprogramade
combate à sonegação fiscal.

,

Caberá à 2& Promotoria oficiar
feitos na área cível 'â Fazenda
PÚblica e, ainda, proteção dos
direitos humanos e da cidadania.
Natural de Rio Negrinho, José

Alberto Klitzke teve destacada

atuação em Jaraguá do Sul onde

cursou a Escola Técnica de
Comércio São Luis, 'Escola
Superior de Educação Fisica de

Joinville e, depois, de Direito pela

Foi vereador por duas

legislaturas, duas vezespresidente
da Câmara de Vereadores e, no

exercício deste cargo, assumiu a

prefeitura interinamente.Foi, ainda,
secretário estadual de

Administração no governo de

Esperidião Amin, tendo
.

posteriormente prestado concurso

para Promotor de Justiça, função
que exerce até hoje com grande
competência.

Assumindo
Em Jaraguádo Sul, assumiu a2&

Vara Cível e a direção d6 Foro a

juíza Hildemar M. de Carvalho.
"Desafio a todos .para a

compreensão de que é possível,
senão resolver pelo menos

minimizar os problemas, agindo
com consciência, buscando os

valores morais e sociais que nos

atraíram para essadificil missãode

distribuir justiça" disse a juíza.

Nota oficial
Tendo em vista comentários de pessoas

desinformadas ou mal intencionadas sobre a aquisição
de um automóvel para uso do Senhor PrefeitoMunici
pal, esclarece-se o seguinte, a bem da verdade:

1 - O veículo Versailles foi adquirido, mediante
processo licitatório formal e regular, da empresaDimas
Automóveis, de Florianópolis;
2 - A empresa entregou um veículo que, após

verificação, não correspondia ao que pedia o Edital de
Concorrência, razão pela qual, de imediato, o Senhor
Prefeito Durval Vasel determinou e exigiu a sua troca

por modelo dentro dos requisitos expressos, o que se

fez sem quaisquer ônus, como erajusto ocorrer;
3 - Tenta-se, cominsistência, usarlinguagemmaldo

sa a um procedimento claro e transparente. Por isto, a
Prefeitura põe à disposição de interessados, para exa
me' a qualquer momento, toda a documentação da

aquisição do automóvel;
4 - Falta com a verdade quem afirmar a existência de

irregularidade na transação e está desafiado a provar
alegações eventuais em contrário.

Jaraguá do Sul, 25 de abril de 1994.

AderbaiMachado
Assessor de Imprensa

�.
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Olho Clín_ico
Dr. Walter Falcone

Aids -Muito a esclarecer
A seguir teremos perguntas feitas ao biólogo molecular e ex

professorda UniversidadedeH.arvard edoHospitalJohnsHopkins,
Charles A. Thomas, Ph. D.

Se oHIVnilo eausaAids, então qual a causa?Qualquer coisa,
ouprocesso, que destrói a capacidade do indivíduo deformaruma

defesa imunológica contra uma doença, como: as "doenças
indicadoras de Aids", a cocaína, a heroína e as anfetaminas.
Tambémpode-secitaramánutrição, afoita devitaminas essenciais,
transfusões de sangue e infecções múltiplas e repetidas. O sistema

imunológico simplesmente se esgota e não consegue reagir.
E quanlt! aoAZT?A síntese do DNA e a divisão das células são

essenciais para a reação imunológica. OAZTmata as células que

se reproduzem, tornando-se uma causa das doenças da Aids.
MasoAZTmataoHIV?OAZTmataqualquerpartículadoDNA.

Éumaformamaluca de tentarmataroHIV, não se temprova de que
o vírus está causando o mal.

E quanto aMagie Johnson, que dizem está se tratando com o

AZT?Não sei se isto é verdade. Ele é bastante inteligentepara saber.

q!le o medicamento é tóxico e inútil.

Como o senhor explica os bebês com Aids? De acordo com os

relatórios do CDC (Center of Disease Control) de 1991. 1328

bebês, com menos de um (1110, foram registrados como aidéticos

desde' o início de 1981. É um número muito baixopara um período
de 11 anos, ou seja, 95%desses bebês eramfilhos de "mães de risco"

(viciadas em drogas). Filhos de mães viciadas HIV negativas,
o

- •
•

também morrem das mesmas doenças, mas não são considerados

vítimas da Aids.

E os hemoftlicos que estão morrendo deAids? Aqueles porta
dores deHIV, e os nãoportadores. estão vivendo o mesmo tempo.
Os receptores de múltiplas transfusões acabam com

imunossupressõo eficam mais propensos a contrair oHI�: mas os

dados disponíveis indicam que a exposição ao HIV não acelera a

sua morte. Existem cerca de 11.000 hemofilicos HIVpositivos nos

Estados Unidos, contaminados há mais de 10 anos. Destes, apenas
1713 (15,6%) desenvolveram Aids. A grande maioria dos outros

terá morte natural antes de contrairem doenças da Aids.
Tivemos uma explosão de casos de Aids entre adolescentes

heterossexuais; como istopodeser controlado?Análises dos dados
do CDC de junho de 1992 mostram que houve apenas 872 casos

(entre 13 e 19 anos de idade} com Aids nos últimos 11 anos. A

maioria é de homossexuais, viciados em drogas e hemofllicos. Os
casos de adolescentes heterossexuais aidéticos - sem estes outros

fatores de risco - foram apenas 16 110 período de 1 J anos. Não se

pode chamar isso de "explosão" e também não justifica uma

campanha de "sexo seguro" envolvendo milhões de adolescentes.

Todos concordam que o sêmen está cheio deHIVe que éassim

que ele se dissemina? Bem isto não é verdade. O melhor trabalho

executado noHospitalBrigham em Boston comprova, pelos.proces
sos de cultura e PCR mais senslveis, que o virus não pode ser

detectado em 90% das amostras di! sêmen de aidéticos.

Logo, sexo seguro é bobagem? Não existe sexo seguro. Como

ferimentos à balá, brigas conjugais e litlgios, o sexo é uma atividade

perigosa. Está comprovado que o sexo - principalmente anal- pode
b'ansmitir uma série de doenças venérias que contribuem para o

"excesso de infecções" epara a imunossupressõo, mas é umaforma
extremamente ineficiente de transmitiroHlí/. Sexo hoje não é mais

perigoso do que há 20 anos ou 1000 anos atrás.

Nova espécie de euca ipto
I

está em fase deprodução

ÁRVORES

J araguá

..

do Sul - Com
sementes importadas da Aus

trália, o horto florestal da pre
feitura de Jaraguá do Sul já
está produzindo mudas de

eucalyptus duniis, quetem um

desenvolvimento superior a

.� '.
grandis, Ipt4dll
larga- _,.

,,.tItIz
RSIIIllltltls

,típltltlS

mente

utiliza
donare

gião. A
planta
tem
como principal característica a
resistência a baixas temperatu-

ROTARY

ras, suportando, inclusive, for
tes geadas. Experimentos neste
sentido já foram feitos em São
Bento do Sul pela Fundição
Tupy, de Joinville, para apro
veitamento como fonte

energética. As sementes impor
tadas pela Secretaria de Agri
cultura e Meio Ambiente vão

produzir, numa primeira etapa,
340 mil mudas que, posterior
mente, serão comercializadas.

,

Bezerros
O secretário Ingo Paulo

RobI, em companhia do che
fe doescritóriomunicipal de
Agricultura, Dejair Pereira,

ConferênciaDistrital com
grandepresençanaCapital

FIorlanópolis-AXXXIVCm
ferência do Distrito 4650 do

Rotary, realizado nos dias 22 a 24
'do corrente, na Associação
Catarinense deMedicina - SC-40 1
- km-7, em Florianópolis, presidi
da pelo governador do distrito -

HéHo Freitas, alcançou o mais
absoluto sucesso.

Reunindo 82 clubes rotários do

distrito,obemelaboradoprograma
pelo R. C. Florianópolis Estreito e
fírmemente apoiado pelos clubes
da Grande Florianópolis, primoro
samente organizado nas novas de
pendências daACM que proporci
onaram conforto a todos os partici
pantes, de acordo com o Relatório

Estatistico liberado pelo Grupo de
Apôio, às 12 horas do dia 24 de

abril,mostrouo seguinte desempe
nho: Total-tieparticipantes: 641. A
distribuição dessas inscrições: Go
vernadores,ex-Governadores,efu
turos Governadores: 14; Presiden
tes: 54; Secretários: 37; Tesourei
ros: 15; Preso de Avenidas: 67 e

outros membros: 164.
Amaior comitivà foi a do R. C.

-Florianópoliscom43 participantes
(54,17%). Deoutrascidades: R. C.
Laguna - 32 (67,86%). Maior co-

mitiva, empercentual demembros
rotarianos: Florianópolis - Estreito
- 76,67%. Outras cidades: R. C.

Lagurla - 67,86%. Além do repre
sentante do presidente Robert
Barth.napessoadoroterianoGuido
Anua,participaram4 chilenos (In
tercâmbio da Amizade), 4 ameri
canosdaCarolinadoNorte (Grupo
deEstudos), liderados por George
C.Megill, InteracteRotaract, Casa
da Amizade e Associação de Se
nhoras de Rotarianos da Grande

Florianópolis e Intercâmbio de Jo
vens, todos com participação efeti
va deram o maior brilho a essa'

Conferência.

Conferencistas, palestrantes e

expositores do grupo liderado por
Ruy Cardozo, do R. C. Joinville
Cidade das Flores, di. Paulo Leo
nardo Medeiros Vieira, dr. Guido
Arzua, dr. Ismael Lago e Padre
Evaristo Debiasi, além de outros,
prenderam com suas alocuções Q

sempre lotado auditório da ACM.
Foi um retumbante sucesso e per
deram aqueles não puderam com

pareceraessememorável conclave,

(DaCoordenadoriadeRelações
PúblicasdoD-4650, ano 1993-94)

\

e do médico veterinário Fúl-
vio Goetten, está hoje em

Canoinhas negociando a

aquisição de 15 bezerros de

raça holandesa, como parte
do programa de terneiras.
Para este ano a previsão

de compra de terneiras é de
30 cabeças, devendo chegar
a uo até 1996. \

O preço a ser pago pelo
produtor será o equivalente.
a 13 litros de leite por quilo
vivo, utilizando-se a cota

ção plataforma que é o que
pagam as usinas aos produ
tores.

Projeto víabiliza
..

-
p

o Pió-Educar nas
escolas da cidade
Jaraguá do Sul - o prefeito

Durval Vase} já enviou à Câmara
de Vereadores projeto de lei pro
pondo a celebração de um convê
nio com-o Pró-Educar Informáticã
Aplicada na Educação. O projeto
visa capacitar a prefeitura no trei-

.

namento de mão-de-obra na área
deinformáticaemescolasdomuní
cípio, apartirdapré-escolaatéo2°
grau, O Pró-Educar, pelo convê

nio, doará aos estabelecimentos de
ensino, em caráterdefinitivo, com
putadores, impressoras e os

programas necessários ao desen-
volvimento do projeto.

'

Também coordenará e minis
trará o treinamento de
microinfonnática aos professores
que serão selecionados pela secre

.

taria de Educação. A empresa
. acompanhará, ainda,otreinamento
dos alunos através do apoio peda
gógico etécnico durante avigência
do Convênio. A contrapartida mu
nicipal será a cessão do espaço
físico dos laboratórios, a indicação
de professores, aquisição de mate
rialdidático,montagemdecurrícu
losehorários.fornecimentodecon
teúdos, aplicação de I avaliação e

controle,manutenção técnica e es
tada dos irtstrutores na cidade en

quanto for necessário.,
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APLICAÇÕES

Política âe controle reduz Banco Central autoriza a

,

.

.'.

• . . URVcomo novo indexador
, gastos naprefeitura de JS ap=e:n=='�.1

CUSTOS

Jaráguá do Sul - Embora

I ainda não tenha números

definitives
em termos

de custos, a

prefeiturade
Jaraguá do

Sul está

f,lill_11I
161
visível

e c Q no- tll.II,tlrll·
mizando

milhares de dólares desde

setembro do- ano passado quando
urnapolítica intema de controle de
gastos foi posta em prática. "Não
sópelaeconomiamas tambémpara
evitar o esbanjamento dedinheiro
público", disse ontem o chefedo

setor de Auditoria e Controle

Intemo, Flávio Miorelli. I'
MiQrelli citou, �ntr� outros;

exemplos, a redução 'das contas
telefônicas'que,emmédia.giravam
emtomodeUS$7,200/mês. Coma

. reduçãodos ramais que permitiam
acesso direto às ligações externas,
aeconomiamédiarnensal tem sido

.

deUS$ 1,500, garanteMiorelli. Os
gastos com água, considerando
se os períodos de férias escolares,
caiu de 3.90Om3 a 4.000mlfmês

para2.000m3.
Na energia elétrica a economia

também foi sentida, excetuando
se o período da Schützenfest:
houve uma reduçãomédia mensal
de 10 mil quilowats. A atenção
prioritária ficou para o COßSÚIllO

de combustíveis. Hoje, segundo
Miorelli, há urn controle rígido de '

abastecimento. As viaturas leves

estão autorizadas para 15 litros
diários e os veículos. pesados,
incluindo máquinas, que
consomemp6reo

.

diesel, têm
horários ' específicos para
abastecimento em garagem

centralizada, evitando des

locamentos desnecessários. Em'

1992,os gastoscomgasolirtaforam
de 128 mil.litros, número que caiu

para 108mil1itrosem93. Comóleo
diesel a prefeitura gastou 90 mil
litros a menos que ein 1992.

Sobre o uso de táxis, Flávio
Miorelli garante ser necessário e

de customais barato. "Nem todas
as secretarias estão equipadas
com veículos para atender

todas as necessidades de

trabalho. Além disso, aprefeituta
evita burocracia, perda de tempo,
pagamento de horas extras,

contratação de mais motoristas,
entre outras coisas", garante
Miorelli, "Nos últimos 30 dias

os gastos com táxis foram de

CR$ 630 mil, muito menos do

gue seria com

próprias", concluiu.
viaturas)

podem ser feitas 'com a utiliza

ção da URV como indexador,
conforme autorização concedi..
da pelo Banco Central. Com

prazo mínimo de 30 dias e im

posto de 35% sobre os rendi
mentos acima da variação da

Ufír, o aplicador tem a vanta

gem de não correr o risco de

quebra de contrato com a cria
ção do real. Quando a nova

moeda circular, parte da ihtla-
.

ção terá expurgo por força da
medida provisória que criou a

URV.

Segundo o ministro da Fa

zenda, Rubens Ricupero, os

juros de CDas em URV serão
livremente negociados com os

bancos, cem a expectativa de

que as taxas ficarão acima das
utilizadas nos demais investi
mentos. Hoje, o Conse1hoMo
netário Nacional deve homolo

gar as aplicações financeiras
em URV's, incluindo as letras
de câmbio. Ainda em abril o

governo deve autorizar a emis-I
são de títulos da dívida pública
indexados à URV.

Adaptando
Até agora, os bancos tinham

autorização pata apenas fazer

empréstimos em URV. Segun
do o mínistério daFazenda, as
aplicações em ill,l-V são o pro- .

cessoque disseminará o novo
indexador na economia para o

lançamento do real, a nova

moeda.

ABONO

Definição devalores'poäe.
seranunciadaaindahoje
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BrasOia - o governo deve
fecharamanhãerecebimentode
propostas para a concessão de
umabonoaostrabalhadoreseöm
�oemcarterraeque�

. umsaláriomínimo.Atéagora,a
i propostamais forte em termos
de valores é a que sugere um
abono de. 64,79 URV's, o

correspondente, hoje, aosalário
mínimo. Ontem houve UÍl1a
reunião de técnicos' que estão
discutindooassunto.

Oabono, seconcedidodeverá
desencadear paralelamente a

recuperaçãodesalários(mínimo)
apartirdo ano que vem. Porém,
aposentados e pensionistas não

terãodireitonem aoabonoenem
à recuperação de salários.
Segundo números divulgados
peloministrointerinodoTrabalho,
Mozart de Abreu e Lima, o

beneficiodeveatiagir 1,4milhão
de trabalhadores a um custo de

. US$70milhõesquepoderão ser
pagos, deumasóvez, emquatro .

ou seis meses.
A idéia é pagar o abono de

acordo com a data de
nascimeatodo trabalhador. Esta
proposta de abono surgiu em

função das dificuldades de se

elevar osaláriomínimoempelo
qienos 50% atéo próximomês
dedezembro.

• M· 111-' O I 11AÇA-NCtS (JIIA ,TISI'I'J\.
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A Editora Record está

relançando mais uma obra de
CarlosDrummonddeAndrade;
70Historinhas, cuja primeira
edição saiupela José Olympio
em 1978. Depois de mais duas
edições (1979 e 1992), a

publicação chega às livrarias
com o mesmo brilho dos 31
capítulos (dois em parçeria)
porele assinados, que constam
do catálogo da editora. Desde
a estréia de Drummond em

1984, a Record tem

acrescentado ao prestígio
inegável do autor grande
popularidade, . transfor-»
mando-o em bestseller. O 70
Historinhas é um volume de
htuôrtas curtas -e bem
humoradas .

cujos pontos
comuns são a leveza de estilo e

a profundidade das

mensagens.
Em "OJardim em Frente ". a

primeirahistória,mais umavez
o poeta põe em confronto o

homem e asociedade-máquina
que não pode parar. Ao todo
são 70 histórias que permitem
uma apreciação da obra do
autor, nosso poeta mais .

popular.Desde 1984, aRecord
já publicou 31 títulos de
Drummond. (A venda na

Livraria e Papelaria
Grafipel • Jaraguá do Sul).

',,"
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TRADiÇÃO

Wmterfest estâ em sua 6°edição
Entre os dias 6 e 8 de maio, a

Sociedade e Recreativa Alvorada

promove a 68 Winterfest. fe� das
tradições germânicas, que será re
alizada na sede social do clube, em
RioCerro II,naruaGustavoGumz.

O início das festividades será
às 2Ó horas, comjantar típico ale
mão, onde será servido marreco

recheado, aipim frito, strudel, re
polho roxo e outros .pratos. No
mesmo dia o grupo folclórico
Nachstern Wolsktaus Grupp se

apresentará. O conjuntoPalmeiras
animará obaile, que tem iníciopre
visto para às 22 horas.

Dia 7, às 14 horas, será odesfile
das

.

sociedades jaraguaenses. A
partir das 15 horas, tarde dançante
comogrupoVidaNova, einíciodo
campeonato deTiro aoAlvo e Tiro
ao Pássaro. Às 21 horas, apresen
tação e a eleiçãoda rainhaeprince
sa da Winterfest. Após a coroa

ção, a orquestra Os Vilanenses
comanda o espetáculo.

Noúltimo dia de festa, desde às
11 horas, oConjuntoEstrela tocará
o dia inteiro. Ao meio-dia almoço
e, em seguida apresentação do

.

GrupofolclóricoGrünes Tal.juve-
nil e infantil. Às 14 horas, tarde
dançante e às 18 apresentação do

GrupoFolclóricoGrünes Tal adul
to. Às 18:30 horas divulgação dos
vencedores dos campeonatos de
Tiro e Bolão e, para encerrar a 68
Winterfest, às 19 horas o Conjunto
Estrela de Ouro se apresentará.

As 1UJVf! ctl1úlidattÍS lue concorre';; ao titulo de rainha da 6" Winter/est

IGUAL

"VocêDecide" não vaimudar
Com uma audiência de 40

pontos (DataIbope) a Globo
decidiu nãomudarnadanö pro
grama "Você Decide" exibido

às. quintas-feiras. A informa

ção do vice-presidente de ope
rações da emissora, José
Bonifácio Sobrinho, acrescen
ta que o ator Raul Cortez con
tinuará como apresentador,
mantendo, também, a repórter

Virgínia Novick com as entre

vistas de rua.
Com Raul Cortez a Globo

teve que negociar umamaneira
de tê-lo disponível já que o ator
estava em cartaz com a peça
"Greta Garbo, Quem Diria,
Acabou no Irajá". Agora,
Cortez ficano teatroentre sexta
e domingo, ganhará propagan
das dapeçadurante oprograma

e, ainda, aumento salarial. Há
ummês a emissora havia anun
ciado mudanças no programa
que teria uma linha nos moldes
de "You Dedice" - uma versão

inglesa do "Você Decide, que
incluía debates com especialis
tas, comandados por Renata
Ceribelli, extinguindo as per
guntas de ruas feitas ao vivo
como ocorre agora.

HORo.cDPD

TV
REDE GLOBO

Hoje
06:30 - Telecurso

07:00 - Bom Dia Brasil

07:30- Bom Dia Santa Catarina
08:00" TV Colosso
11:45 - Jornal do�moço
12:30 - Globo Esporte
12:45 - Rede Regional de

Noticias
13:15· Jomal Hoje ,.>:

13:30 - Video Show
14:00 - Rainha da Sucata

15:00- Filme - ·De volta às ruas de
São Francisco·

17:00- Os Trapalhões
17:30 - Escofinha do Pr0feS-

sor Raimundo.
18:00 - Sonho Meu
18:50 - ·AViagem
19:4S· RBS Noticias
20:00- Jornal Nacional
·20:30- Fera Ferida
21:30 - Taça Libertadores -

São Paulo x Palmeiras

23:30 - Minissérie-
•A Madona -de Cedro·

00:30 - Jornal da Globo
01:00·- Jomalda RBS
01:30 - Filma _.Asas de Águia·

ARlES -21� ii 2014 - É passivei TOURO - 2114 a 2015 - ChegOu G�MEOS - 2115 a 2016 - ).s CÂNCER • 2116 a 21n - A LEÃO - 2217 a 2218 - Nãogaste VIRGEM - 2318 a 22/9 - Possui-
ser tomado j)o{ umal profunda o momento crucial: ou você per- vezes, uma verdade ouurTia ansiedade atacade novo! E como seu lempo justificando seus er- dor de alguns crgumentos, vooê
�Iia, mas"esta não tern doa as faltas cometidas contra ótima idéia pode ser completa- não há argumento suficientes ros. Passe para frente o mais pode estar ficando um pouco

�_
.. você, ou então arrastará por mente desperdiçada quando .se para explicá-la, você pode com- rápido possível, porque tentando rígido em relação às pessoas e

eJCpIicadà. umas sensações muito tempo mais alguns proble- leva em conta a hora e C? lugar pararàs situações que já he são justificar seus erros você os-con- aos oqetivos que pretende atio-
é melhor explicar, apenas mas que provavelmente nunca certo para oorm.nicá-la. /Jos-v� conhecidas. Eno de estratégia! �rma e os torna mais poderosos. .gir. Observe seus frutos e obser-
vNê-Ia$e deixá passaromais terão solução. O perdão deve vir zes, melhor mesmo é calar e Fique na sua, porque tudo isto Os erros acOntecem, acontece- ve a reação das pessoas com

rápido possivel. \ do flrldo do coração. observar. Poupe-se. pode ser uma sensação ilusória. ram e acontecerão. q�se�.

LIBRA. 2319 a 22110 - Mesmo ESCORPIÃO - 23110 a 21111 - SAGITÁRIO - 22111 a 21112- CAPRIC6RNIO-22112a 2011- AQUÁRIO - 2111 a 1912 - As PEIXES-20/2a'20/3 - Permita

percebendo o nervosismo de Sim, é verdade que quase tudo Coloque os seus recursos pes- Abrem-se tantas posslbill- atitudes espontâneas que pode que o perdão torne claros e

�em e talwz, justamente por ao seu redor está funcionando soais à disposição das pesso- dades que você fica tenta- tomar agora são desengonça- límpidos 0$ seus pensamen-
isto, você parece permanecer mal e que poucas pessoas as que lhe pedem colaboração. do a encarar todas. Mas das. Mesmo assim, lhe convém tos. Não permita que uma nu-

n�m estado de paz que já par� cumpram as suas funções di- Não é próprio de sua l'Iatureza isto não é possível. Haverá seguir esta trilha, já que preten- vem escura de suspeitas tome
Cta ter sido perdido. Contamine. reito. Mas a força da crítica ficar se poupando para um fu- de ocorrer uma escolha, por de parecer-se com quem você conta da suamente.lstoémuito
as outras pessoas com este devastadora pode criar efeitos turo melhor. O momento é aqui mais difícil que esta seja. não é, não o ajudará em nada. fácil de acontecer, mas não lhe

estado, seja um benfeitor. completamente contrários aos e agora e a vida está aconte- Se você não decide, o des- Seja você mesmo. Sempre. toma.a vida mais fácil.

esperados. cendo já. tino o fará por você.
c.

,
-

REDE BANDEIRANTES
Hoje

06:45- Mistérios da Fé

07:00 - Realidade Rural ,.-;

0?,:3O( Desperta� da Fé

08:00- Diaa Dia
10:30 - Cozinha Maravilhosa da

Ofélia

11:00- Flash - Edição da manhã

12:00 - Acontece

12:30 - Esporte Total
13:30 - Filma -

•Asterix e a surpresa
de César"

15:15 - Programa SiMa Poppovic
17:1.5 - Supermarket

.

17:45· Fáixa Especial do Ellpcirte
18:30 - Jornal da Barriga Verde
19:15· Jomal Bandeirantes
20:00 - National Geographie
20:30- Faixa Nobre do Esporte
21·:30 - Filma - ·Caso Kennedy -

Uma conspiração·
23:30· Jornal da Noite

00:00- Flash

01:00 • Information

01:30 - Vamos Falar com Deus

·A1terMJõe. nio comunlcede. NO de

re.pon••bllld.de d.. eml••or•••

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CACHORRO DE RAÇA
POODLE-TOY
ótimo pedegree, cor aprico.
Valor US$ 150�oe. Contato
fone: 72-1630. A noite fone:
72-1679

.
.

TVACORES 17POLEGA
DAS
Vende-se, valor ,CR$
210.000,00. Contato fone: 73-
0063, cl Patricia

VIDEOCASSETE4CABE
ÇAS
Vende-se,marcaPanasonicG-

.

21; revisado cl manual, valor
.'

350,00 URV's. Contato fone:
72�173, cl Carlos Alberto

MÂQUINA DE COSTURA
RETA �.•

Vende-se, preço a combinar,
tratar fone: 73-Q675

BARCO 4�0 CI 4 CARRE
TA

Vende-se, acompanhado com

motor. Valor CR$
1.000.000,00. Contato fone:
73-0675

TV 20 POLEGADAS CI
CONTROLE
Vende-se, nova na caixa. Va-
101:"US$ 380,00. Contato fone:
12- 2850, cl Almir

TELEFONE SI FIO

Vende-se, marca Panasonie.
novo na caixa. Valor US$
100,00. Contatofone: 72-2850,
clAlmir .

MÁQUINADEESCREVER
Compra-se, tratar rua 25 de

Julho, 577, cl Ivo

MESAREDONDAC/4 CA
DEIRAS

" Vende-se, entrar em contato
em Guafamirim fundos" do
Banco Bradesco

QePllaçlo com cera vegetal -

M.ssagem terapêutica e estétlça
Fómó de Bier - Termoterapla - Crloterapla -

Tratamentos para emagr8cimentos -

Tratamentos faciais para couperose
manchas antlslnals - Vacina anti acne -

mlcrolonoforeze - Decapagem biológica -

.H,ldrataçlp e limpeza profunda.

··.:·::.�:.I!IlI�i�I=��� •• III' ••••••• :

.·:.J,ff����·�������i�l����!��'4��#ff,t#i�f�·

CARRINHO DE BEBÊ,
ANDADOR E

CIDQUEIRINHO
Vende-se, tudopelametade do.
preço, contatoemGuaramirim
fundos do Banco Bradesco

ORAÇÃODE
SANTACLARA

Para conseguir uma graça:
Oh! Santa Clara, que seguiste
oCristocom tuavidadepobre
zae oração,faze queentregan
do-nos confiantes à providên
cia do Pai Celeste, no inteiro
abandono, aceitemos serena

mente tua soberba vontade,
Amém..Em seguida deve-se
rezar 9 Ave-Marias, durante 9
dias, acendendo uma vela por
dialnoúltimo día, fazer 3 pedi
dos, sendo um de negócio;e 2
impossíveis!quandoatendido,
a pessoa deve publi_çar essa

novena e essas instruções, no
jornal de sua preferência;pàra
quetodos tomemconhecímen
to dela.
D.S.

ORAÇÃO.DE
. SANTA CLARA'

Para conseguir uma graça:
Oh! Santa Clara, que seguiste

. oCristo com tuavida depobre
za e oração, faze queentregan
do-nos confiantes à providên
cia dó Pai Celeste; no inteiro
abandono, aceitemos serena

mente tua' soberba vontade,
Amém. Em seguida deve-se
rezar 9 Ave-Marias, durante 9
dias, acendendo uma vela por
dia/noúltimodia, fazer3 pedi
dos, sendo um de negócio, e 2
impossíveis!quandoatendido,
a

. pessoa deve publicar essa

novena e essas instruções, no
jornal de suapreferência, para
quetodos tomemconhecimen
to dela.

M.G.D.S.

Pão Quente
PanIfICadora e Confeita....
Abeitodiarlamente,

inclusive
domingoseferlados.

.. Completa variedade
depaesj

cucas e tortas.
Rua Jorge Czemlewlcz; 71

Fone 72-0340

p--------------------.

I �c·a.demia.

: �on1:a.1:o �ivre

: .

Oferece aulas de:
Karatê de Contato - Ki,ck-Boxing

Capoeira .. Defesa Pessoal

Musculação - Condicionamento físico -

ambos os sexos.
Aulas de 2" a 6" - Vários horários
Aulas extras sábados e domingos.

� Apresentando este recorte vocé

� teráa 1·semanadeaulasgrátis.

._---�-------------�.

TORNEARIA
'Vende-se,bemmontada, c/boa
freguesia, (por motivo de mu

dança). Valor 8.000 URVs.
Tratar fone: (0473) 44-2795 .

Itajai - SC

TORNO NARDINE
Vende-se, cl 2 mts. de

. barramento completo, correia
Interna e caixa Norton. Valer
4.000 URV's. Contato fone:
(0473) 44-2795. Itajaí> SC

7�1
ANOS
pAIt\BSNs
coLtGIo
DIVlNA

PROvm!Nm

iIr Casa de madeira com 90m2, terreno com

420m2. Situado na rua Bernardo Dornbusch -

próximo ao Posto Vargas - Vila Lalau.
crCasami�tacom120m2, terrenocom462m2
(14x33), situada na rua Campo Alegre - pró
ximo ao Bat do Mano - Ilha da Figueira.
crCasadeAlvenaria com 420",z (sem acaba

mento) eterreno -säuade na rua 338Gustavo
Bruch (lateral da ruaJoãoDoubrawa) - Tifa da
Pólvora.

Apartamento com 2 dormitórios, com 86m2

(Quitado) '; Ed. Maguillú. $ituado na rua

Procópio Gomes de Oliveira, 1473 - Centro.

/

Foae' (0475) 71.1117 Rua João
..

Picolli. ,,0 104
,

,. Jaragua do Sul - SC

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

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

financiamento ).
crApartarnento com 150m2, com armários
nos dormitórios, banheiro e coiinha - Ed.
Joverli - Situado na rua José Menegotti - Vila

Lenzi.
'

crApartamento com 85m2, contendo 2 dormi
tõrtos - Ed. 6:ldorado. Situadc;> na rua

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

<rJerreno com 450m2• Situado na rua Prefei
to José Bauer - Vila �au.
=Terreno com 540m2 (15x36) - Situado na

rua Francisco Hruska - São Luiz.

crprédio de alvenaria com 210m2 (contendo
2salas comerciais e 1 apartamento). Situado
na rua: Rio de Janeiro (próximo a Ponte do

Grubba)
.

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



CLASSIACADÖSJaraguá do Sul,27 de abm de 1994 CORREI01>OPOVO - 9
,

COMPRESSOR 10 PÉS
Vende-se, em perfeito estado,

.

contato fone: (0473) 44-2795,
ltajaí - SC. Valor 500 URV's

•••••'i••••••••••• '

',- '\,'
.

"�

PASTELARIA
Vende-se, com boa clientela.
Tratar na Ay. Mal. Deodoro,
615, aceita-secasaoucarro no
negócio, cl Albano

LANCHONETE NO CEN
TRO

Vende-se, tratar Papelaria
Jaraguá, Mal. Deodoro, 615.

IMo.S '.

•

TERRENO
Vende-se, situado em CamPO
Alegre, com 23,5 alqueires -

(570.000m2) à 3 km do centro
e distante 1 km da Se-301.
Valor 80.000 URV's. Contato
fone: 72-0173, cl Carlos
Alberto

- .

•

•

CASA DE ALVENARIA
Vende-se, cl 21otes,todamu
rada, próx. da praía, entre Pe
� e Armação. Valor USS

35,'?OO. Aceito carro no negó
cio. Contato fone: 76-2348, em
horário comercial, ou fone 76-
2414, parte da noite comNair

UGUEPARA:

(0473) 72-3363
FiJSCA/74
Vende-se, cormarrom, emóti
mo estado. Valor CR$
1.600.009,00. Contato fone:
71-6776 clRolf

••••••••••••••••

Clínica Lavora
':.�«Ó:

- CI/nica Médica
- Assistência e Assessoria

ein medicina e segurança'do trabalho.
- Convênios com empresas

IPESC e Unimed.
Dr. Márcio Ramos de Oliveira
Rua João Butschardt, n" 84 - sala 5,

Guaramirim - ,SC

GOU86
Vende-se, cor vinho em bom
estado. Valor 4.200 URV's.
Contato fone: 71-6776 cl Rolf

UNO MILLE/92
'

Vende-se, estadodenovo, com
todos opcionaís, aceita-se car
ro demenor valor no negócio.
Tratar na rua Av. Mal.

Deodoro, 615, cl Albano
As mals lindas bicicletas, peças e acessórios para motos

Honda e Yamaha, com o menor preço da região (Confira).

UNO MILLE - CONSÓR
CIO
Valor CR$ 1.600.000,00; e

assumir40 x 190.000,00. Tra
tar Av. Mal. Deodoro, 615, cl

, Albano
INDUSTRIAL FIO TEXTIL,.,LTDA.

72-3781SANTANA CL/89
Vende-se, 4 portas com dire

ção hidráulica, valor 7.000
URV's. Contatofone: 72-2335
GI Celso ou Vanderlei

�

CARRO OU MOTO
Compra-se, tratar fone: 72-

2850, cl Almir

Alalitex está .....0 •maior.1,·1- "=

",o..oção para o� das Mães. Na
'

lalitex você co...ra liados rOupões, DaS
mais vu:iadas cores; DO preço i nsta e

paca COlD chefl1le para o ... demaio,
em eruzeiros, Seal a correção da URV. E
te.. mais: você receberá %0% do valor de
sua co....ra e.. clinbeiro. É fantástico!!

�,_�r� i,<

Há 10 anos pedalando com você:
•

•
.C·_

FãZemos sua lesta infantil,
� ve.nhaeonhecer nossos

�� artigospanlena. _

Av. Getúlio Vapqas - 25

Hott Papep Papelapia
Fone: 72-3596

FUSCA/69
Vende-se, cor verde motor

1.600, 1 carburador, alarme,
arosdeBrasília. Aceita-secou
tra proposta.Contato fone: 72-

'

0173

,Infitex a loja da promoção.
Rua Walter Mal'quardt '79., ao _laelo elo SESI

•••••••••••••••••••••••••••••
lu/to deDireito da 2- Vara Clvel da Conuuca de Jaraguá do SuVSC

Edital de Notlflcaçlo
ODoutor Edson Luiz deOliveira, JuizSubstitutoem Exorclciona?' VaraCível da Comarca de Jaraguá do

sw. Estado de &lRta Catarina, na fmm. da Lei, etc...
F........a todosquantos opRSellleeditaldenotificaçlo viremou dele conhecimentotiverem einteressar

()O$Sa,comopllZDde20(vinte)dias.queporparted.JeanM.....XavlerdeRldl......bavésdeseuprocwador.
Dr. Roque Poli'o Júnior.1M foi dirigida. petiçio com o seguinte teor: "ExceleDlf.dmoSr.Dr. Juiz de DInIto
.. 2' V.... CfveI da C_ de J........ do SuI/SC. Jean M..... 'XavIer de RIdder. bras., casado.
comerciante, residente. domiciliado na Av.Mal 'Deodoro daFonseca, 406. Jaraguá do Sul/SC.• vem. abavés de
leU (IIOCWIIdor legal (UI' instnunenlo procwatório • doe,OI). à presença de V. Exs. apresentarPret_COIdrII
lIIIeaIIÇIo de ...... ""veI,com fundamentonoart, 282 c/cart, 867.ambosdoCPC.eart, 7" da lei L141/93. conba
I.-SdIeabI, btas.• industriário. residenteedomiciliado nar, AlbertoWagner. I02, JiIJ1!gUá doSul/SC.• pelos
sepintes fatos • fundamentos de�to: OI. O JeqUetellte é propri.tário do veiculo VW Saveirol92. placa QS-
2032, sendo que em 17/02194••proximadament. 19: I"'". este veiculo.n. cportunidade conduzido por Ivone
IL de R.ichtcr. foi abeIroado pelo veículo GM Chevettel8O. placa QS-48S4. de propriedade do requerido c

conduzido por Jairo Luiz PeIeUa. 02. A culpa deste infeliz aeidente deu-se única e exclusivamente pela
� do condutor do veículo do JequeridQ. como .. constata no boletim de oc:orrência de aeidente de

trinsitoemlUleXO(doc.02).03.0prejuizocausadoaoveículodorequcrontefoideelcvadamonta,sendoqu.após
• elaboraçlo de 11& orçamentos em oficinas idôneas desta coman:a, o de menor valor foi orçado em CRS
1.676,032.00 (wn miIhIo. seiscentos. setenta. sOis mil, trinta c dois cruuiros reais) em 18102194 (does, 03. 04
.�5),04.0JeqUetellteprocurouoJequeridoparaque.defonn.amisável,indenizasse-odosdanoscausad�pelo
acidente. Entretanto. o Jequerido. negou-.. a cobrir IS despesas por .1. mesmo causadas OS, Destamaneira, o
� .vê-.. obripdo • pleitear judicialmente a indenizaçio causada (1<)' acidente de trânsito. Ocorre.
l!xceIênciI; que o único bcni que diSpõe o requerido paragarantiro débito, é o automóvelGM Chevette. ano 80,
(llacaQS-48S4.DlJTnol837S9043,Código Renavam S40050156 c chassi nO 5C08AKCIS9S64, 06. Como se vê.
�_ medida .. toma necessária.para cautela, posto que ad""trará, o requerido. como noticiado no
íIent lUSO. '""", • medida judicial cabível, no pt81.O legal. Isto posto. requer; a) 8 intímação do requerido no

endereçoConstante da qualificação; b) sej8 8verbado/regisbadojunto 80CIRETRAN. desta comarca, o presente
(IrOIesto conba a alienação de bemmóvel, para salvaguardade direito; c) finalmente. requer, sejam fonna do art.
872 do CPC. OS autos entregue ao requerente, decorridas as 48 h0J8S, após pagas as custas, independentemente
de InnsIado. Dá-se à causa o valor de CRS 50.000.00. para efeitosmeramente processuais, Jaraguá do Sul, 29 de
!111U'Ço de 1994, Roque Poli'o Júnior (ass), "Despacho: "Notifique·se como requerido na inicial; expedindo-se
incIusíve edital para conhecimento de terceiros (prazo: 20 dias). Oficie-se, igualmente. ao DETRAN I� para
aYelbaçio do presente protesto nos registros do veiculo mencionado. na exordial I, do Sul, 1414194, MS, Dr.
EdsonLuizdeOIiveira- JuizSubstituto E. E. na?' VaraCível."E_......to: "Emvirtude do que foi expedido
o(llesente cditaI, pelo qual fica notificado os tercciios interessados de todo conteúdo da petjção. inicial, acima
Ihnscrita, E, para que cbeau. ao conhecimento d. todos, foi expedido o presente edital que será publicado na
COlIna da Lei c afixado no Atrio do Forum,Dado. Passado nesta cidade de laraguá do Sul, 80s catorze dias do
lIIia de abril do ano de 1994, Eu, (Cláudia Jenichen), Eserivi Judicial, o subscrevi.

EIb." LId: Ib oawJr.
JulzS........ E.E.

A COMERCIAL

Eficiência em contabilidade

AvenidaMarechaIDeodoro,,122

Fone - 71-1721

•••••••••••••••••••••••••••••
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Leia só quanta riqueza! Ligue para c 71-B043 e recel?a em'C8SÇI:

LAlR RIBEIRO:
100 - o SUCESSO.NÃO OCORRE POR ACASO

101- COMUNICAÇÃO GLOBAL

102- PROSPERIDADE

103- EMAGREÇA COMENDO

104- DE PÉS NO CHÃO - CABEÇA NAS ESTRELAS
105- A MAGIA DA COMUNICAÇÃO

NAPOLEON' HILL
110- A CHAVE MESTRA DAS RIQUEZAS

111- A LEI DO TRIUNFO

11..2- PENSE E ÉNRIQUEÇA
U3- VOCÊ PODE FAZER SEUS MILAGRES

114- PAZ DE EspíRITO, RIQUEZA E FELICIDADE

115- SUCESSO E 'RIQUEZA PELAPERSUASÃO

OG MANDINO

120- A ESCOLHACERTA
121- A MELHORMANEIRA DE VIVER

122 - O MAIOR MILAGRE DO MUNDO

123- o MAIOR MILAGRE DO MUNDO - 2' PARTE

124- O MAIOR PRESEf\lTE DO MUNOO

125- o MAIOR SEGREDO DO MUNDO

126- O MAIOR VENDEDOR DO MUNDO
,

/

127- O MAIOR VENDEDOR DO MUNDO - 2' PARTE

128- O MAIOR SUOESSO DO MUNDO

129- SUCESSO: A MAIOR MISSÃO

.'�. 13().· SUCEsSO SEML.IMITES

131- UNfVERSIDAÓEOO SUCESSO

DALE CAR"EGIE
140- COMO FAZER AMIGOS E INF. PESSOAS

141- COMO FALAR EMPÚBLICO E INFL. PES. NEG..
142- COMO EVITAR PREOCUPo E COM. A VIVER

143- COMO DESFRUTAR SUAVIDA E SEU TRAB.

PREÇO
UR\,,: 10,63
URV: 10,53
URV: 10,63
URV: 10,63
URV: 09,'15
URV: 09,75

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

REF. OUl'ROS AUTORES PREÇO
URV:09,69

REF. JOSEPH MURPHY
150- O PODER 00 SUBCONSCIENTE
151- O MILAGRE DA DINÃMICA DA MEt,nE
152- 1001 MANEIRAS DE ENRIQUECER
153- O PODER MILAGROSO DE ALC. RIQ. INF.
154- PARAUMA VIDA MELHOR

PREÇO
URV: 15,00

. URV: 12,50
URV: 10,63
URV: 15,00
URV: �1;25

LOI:JISEHAY
160- VOCÊ PODE CURAR SUA VIDA
161- O PODER DENTRO DE VOCÊ'
162- AME-SE E CURE SÚA VIDA
163- EU AMO MEU CORPO: PENS.DIÁRIOS

URV: 11,25
URV: 43,75
URV: 17,50
URV: OS,75
URV: 15,00
URV: 1�,i5

ROBERT ANTONY
170- 50 IDÉIAS Ql!IE PODEM MUDAR SUA VlDAURV: 12,50
171- ALÉMDOPENSAMENTOPOSITIVO URV: 15,25
172- AS CHAVES DA AUTOCONFIANÇA URV: 16,75
173- OPODERMÃGICODAPERSUASÃO URV: 15,25

1- A FONTE DA JUVENTUDE - PETER KELDER

2- A MÁGICA DO 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 TUBARÖES - HARVEY B. MAC.

8- DR. DEMING - O AMERléANO QUE ENS. A QUALID.

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

),

NORMAN VINCENT PEALE
180- O PODER DO PENSAMENTO POSITIVO URV: 09,50
181- AUMENTANDO SEU POT. POSITIVO URV: OS,75
182- ANÖVAARTEDEVIVER URV:OS,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 RESULT. SENSACIONAIS? URV: OS,13
186- TENHA UM DIA PERFEITO URV: OS,75
187- UM TESOURO DE ALEGRIA E ENTUS. URV: 10,00
188- A VERDADEIRAALEGRIA DAVIDA POSIT. URV: 15,00
189- ASOLUÇÃOESTANAFÉ URV: 10,00

URV: 19,38,
URV:20,OO

10- LEIS DlNÁMteAS DA PROSPERIDADE - CATHERINE URV: 26,03
11- MANUAL COMPLETO DO VENDEDOR PROFIS. URV: 17,50
12- MEGA TENDÊNC. PI AS MULHERES - ABURDENE URV: 24,38
13- O PODER INFINTO DA SUA MENT. - LAURO TREV. URV: 12,13
14- OS 7 HÁBITOS DAS PESSOAS MUITO EFICAZES URV: 23,45
15- OS 7 PASSOS PIO PODER INTERIOR - TAE YUN. URV: 12,63
16- OTIMISMO EM GOTAS - R. O. DANTAS URV: 09,61
17- SE VOCÊ NÃo TEM TEMPO PARA FAZER DIREITO

QUANDO ACHARÁ TEMPO PI FAZER DE NOVO? - J. MAY

18- SEM MEDO DE VENCER - ROBERTO SHINYASHIKI

19- veNC. A PRÓPRIA CRISE - CARLOS WIZARD M.

20:- VOCÊ áUER, VOCÊ PODE - JaE BAnEN
21- ILUSÕES - RICHARD BACH

TOTAlAOSJAPONESES-RAFAELAGUAYO

9- EU CHEGO LÁ - ZIG ZIGLAR

URV: 10,00
URV: 14,13·
URV: 10,00
URV: 19,05
URV: 11,25
URV: 10,00
URV: 12,50
URV: 12,50

22- A IMAGEM DE SI MESMO - MAXWELL MAlTZ
23- PODER E INFLUÊNCIA - ROBERT L. DILENsGHNEIDER
24- SEU PASSAPORTE PARA O SUCESSO - F. ARTHUR CLARK

STEPHAN SCHIFFMAN
25- OS 25 ERROS MAIS COM. EM VENDAS

26- OS 25 HÁBITOS EM VENDAS

TADJAMES
27- CRIANDO SEU FUTURO COM SUCESSO

URV:OS,t3
URV: OS,13

"

URV: 11,88

URV: 11,25
URV: 10,63
URV: 10163
URV: 11,25
URV: 11,25
URV: 11,25
URV: 10,00
URV: 11,25
URV: 11,25
URV: 11,25
URV.l',25
URV: 26,25

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

ANTHONY ROBBINS
190- POI;>ER SEM LIMITES
19�- DESPERTE Q GIGANTE INTERIOR

URV:24,03
URV:28,75

- E MAIS, PRECOS EM CRUZEIROS REAIS PELA URV DE SEGUNDAcFEIRA..
- LIGUE JA, PROMoçÃO vAllDA ENQUANTO DlJRAR O ESTOQUE.

JOINVILLE/CEN
TRO - Apto. cl
202,OOm' - Ed. Presi
dente, frente ao Colé-

.

gio Sanlos Anjos - ao

lado da Catedral (Pos
sibilidadede troca com
imóvel em Jaraguá).

Casa cll quarto, alve
narianqva, 44,OOm'em
terreno cl 330,OOm',
próxima .0 c.lube'
Baependi. - Preço
19.5OOuRV's-(acom
blllll1')

- PEDIDOS ACIMA DE 30 URV's -10% DE DESCONTO.
- ACIMA IDE 50 URV's MAIS 5% DE DESCONTO'

VILA LALAU - Ter- .

reno cl
'

456,75m',edificado cl

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

de madeira, sito a rua

Ernesto Lessmann nO
J,30. Preço 46.000
URV's.

GUARAMIRIM - CENTRO - Rua 28 de .

AgostolNo prédio do BESC - Apartamentos
c/156,00m' (suite, 2 qtos, 2 salas conjugadas,
cozinha, área de serviço e garagem) - Preço:
Entrada de 300/0, mais financiamento 20

meses direto com a Construtora.

�l

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

FIGUEIRA-Terre
noeomárea de aprox.
600,00m',próximo a

(Indumak) - Preço:
6.0 mil VRV's.

,CENTRO - Apto.
grande/Ed. Jaraguá -

Suíte, 2 qtos, BWC,
salas, demais depen
dências e garagem -

45 mil URV's.

VIEIRAS - Rua 601'
(JaraguálSchroeder),
ierreno,de540,OOrn'es"
quina com rua. 470,
edificado com prédio
em alvenaria, (2 pavi
mentos), cl3 salas co
mercjaise 3 aptos. Pre
ço: l44miIURV's ,

VILA LALAU -

TetTenoe/l0.000rn',
c/ 2 casas, sendo uma
em a lvenaria de2pa
vimentos, semi aca
bada - próximo a Fa
culdade - Preço:
60.000 URV's.

CENTRO - Rua Felipe Schmidt, 49 -

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

688,00m' - Preço 60.000 URV's.

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

CENTRO - Rua
José Emmendoesfer
- Bd. Dennis - Apto.
2qtos.Preço: 13.000
VRV's e assumir so
mente 4 anosiCEF.

- Casa em alver\!lrla cl
170,00 ur em terreno
com area de aprox.
2.000m ' (ótima loca
lizaçIo).Preço: 55.000'
URYs.

CENTRO - Rua
ProeÓpioGomeslEd.
Resid. Maguilú -

Apto. 2 qtos, 2° an
dar, c/garagem - Pre-,
ço: 7.800 VR\l's �
financ. junto a CEF.

VILA LALAU - próxima a Marisol- Casa
em alvenaria, cl 250m', todamurada, com
cerca de ferro batido, localizada na rua
Gennano Marquardt, 170. Preço 50.0.00

VRV's.

SÃO LUIS - Casà\
em alvenaria c/
130m'(fallandoaea
bamento) terreno cl
360,OOm' - Preço
18.000 VRV's (acei
ta proposta).

CENTRO-Terreno
na rua Jorge Lacerda
(próximo ao Ed.
Argos e ao Sesi),
medindo 448,00m' -

Preço 55mil�V·s.

( no cl 350m', próxi
mo ao Colégio

,_
Holanda Gonçalves
1)0 �ot.. Waldemar I

, Schimtiz - Preço:
.

, 7.500 URV's.

Gardênia - Rua Barão
do Rio Branco - Apar
tamento c/4 quartos (I
suíte), j banheiros, 2
salas, sacada. área de

serviço egaragem.Pre
ço: 30.000 URV's.

CENTRO. Terreno central, próximo a Rua

Prôcopio Gomes e a Oficina Raboch, cl
:,3.500m' - Preço 200,000 URV's. A combinar.

FIGUEIRA-Esqui
na fazendo frente em

.

31,SOmpararua José
Theodoro Ribeiro -

Área cl 579,00m' -

15.000 URV's -

TRÊS RIOS DO
NORTE - Lote cl

SOO,OOm', situado a

40,00 metros da má
Roberto Ziemann -

Preço: 6.000 VRV·s.

Terreno com

390,00m2, rua

Santos Dumont.
Preço: 8,000
URV's.

- Rua
José Emmendoerfer
- Excelente lote cl

�

4S0,001ll' (15,00 x

30,00), próximo ao

Atelier da Ind. de
Quadros 3. Améri-
cas).

Ql:NTRO- F_te pl
2J118S: JoséEmmendMer
e José Menegotti Tone-
110 cl ajIrolijJnadamete
1.2üO,QO m',. 'edificado
com cua em alvenaria cl
14S,OOm'. Pre.!:o: 90.000

I URv•. A combinar.

AMIZADE - Apto.
c/ 3 e 2 quartos - En
trada e assumir
financ. junto a CEF.

, .' .�
...:.-:..,;._ ,_, __ " __ "':"'_�----:-_. �
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Casos de Polícia
. UdoLeal

Mais uma escola arrombada
Além dos arrombamentos e furtos em residências e

estabelecimentos comerciais, tndustriais e deprestações deserviços,
os larápios estão baixando agora nos estabelecimentos de ensino,

fazendo limpa nas escolas.
A escola visada desta semana foi a Municipal de 10Grau

Guilherme Hannemann; do loteamento Hannemann, na Barra do
Rio Cerro. A escola estava muito bem fechada, mas, os meliantes
arrombaram uma porta de ferro e uma porta interna com duas

trancas, que davapara a btblioteoa, dali levando uma aparelhagem
de som 3x1 e 1 vídeo-cassete 4 cabeças, ambos damarcaGradiente.

A Débora, agora está manjada
A Débora Cristina Vaz, da Ilha da Figueira, trabalhava na

Lecimar Confecções, na rua Joinville, BR-280.
Ali, segundo as declarações do responsável pela empresa,

Moacir Schmitz, que registrou a queixa naDPC., Débora, na

condição de vendedora-balconista, efetuava-algumas vendas sem

nota e embolsava o dinheiro. E para completar suas péssimas
intenções de ladra, ainda adulterava as anotações do livro-ponto,
para tirar proveito no pagamento.

Agora, aDébora está desempregada, na rua da amargura, .com
registro de ladra na Delegacia de Polícia e, portanto, bem.

manjada, sendo difícilpara ela conseguir colocação em qualquer
. outro lugar.

Levaram o "Gol" do taxista Valdir
o taxista Valdir Tomaselli, rua Jacob Buck; 137, fundos, foi

vítima de assalto amão armada, às 11 horas da noite do último dia
25.
Ao fazer uma corrida para dois elementos desconhecidos,

tomando o rumo do bairro João Pessoa, ali na Vila Vieiras um dos
elementos calçou o Valdir com um revólver 38, mandando qüe
parasse o carro. No loca/se encontrava um 30elemento numa Parati

verde-escuro, que o Valdir não conseguiu disttnguir as placas.
.

Mandaram que o Valdirdeixasse o carro e então o elemento 2 tomou
o volante do mesmo eforam embora com os dois carros, deixando

o Valdir a pé. O Gol que o Valdir dirigia, na condição de taxista,

pertence ao Hilário Kowalski.

Almeri resolve mudar de marido
o Irineu Ribeiro de Lima resolveu registrar queixa no

comissariado da DPC de Jaraguá, de abandono do lar, porparte
de sua esposaAlmeri G. de Lima, mãe de doisfilhos do casal, um de

13 anos e outro de 8.

Agora, aAlmerijá está morando com o Gilson.

Pois é, IrineulÉ lógico que estadaAlmeri com oGilson, não deve
ser coisa muito recente. Assim, já que ela estava te passando para
trás, omelhor mesmo é que se arranquepara irvivercom o seu novo

amor.

E tu, meu cara, trata de aguentar as pontas e partepara outra.

Afinal, osmeninosjá estão bemgrandinhos e até já podem te ajudar
umpouco.

Olivio! Larga do pé da Iara Ana!
A IaraAna Vegini, costureira, ruaRio de Janeiro, 255, queixou

se de estar sendo perseguida há bastante tempo pelo Olívio

Schoping, que trabalha na Pedreira Rio Branco, Ilha da Figueira.
Ela contou quejá teve um caso com oOlívio, mas hoje não quer mais
nada com ele. Mas, o Olívio não quer largar do seu pé.

Sai dessa, Olívio! Vê se deixa a Iara Ana em paz, carrapato!

Agradecimento
A Escola Básica Municipal "Ministro Pedro Aleixo" de

Massaranduba agradece às casas comerciais que colaboraram
com a doação de ferramentas e insumos para o trabalho da

horta éscolar e pomar.
Nosso muito obrigado!

'Diretoria APP.

CORREIoooPOvo-ll

RECUPERADOSOSAPARELHOS

Polícia descobre quadrilha
/'

Jain;"t de 80fbaICP

o CD e o toc-fúas encontram..se recolhidos na delegacia

do na DP, dois motores elétricos, _

qua'tambéin já foram entregues e
um aparelho CD Sony, que foi re
cuperado segunda-feira, em

lbirama. "A quadrilha tinha vendi
do o aparelho naquela localidade.
Faltamencontrar os 25 discos, que
tambémforamroubadosjuntamen
te com o aparelho", disse a delega
da.

� assaltos e ,éíltregou o �te
do pessoal. "Quando os giWros
rapazes foram presos, interroga
mos primeiramente o Sandre, que
confessou como eles abriam os

veículos e, tambémo assalto auma
residência onde furtaram o.CD.

Depois ele abriu o jogo e contou

que os outros tinham participação
efetiva em todos os furtos", <ljsse
a delegada.
A delegada já pediu a prisão

preventiva dos cinco rapazes que,
.

poderão pegar de 2 à 8 anos de

prisão.

que assaltava na Arweg
J araguá do Sul' - A polícia

civil conseguiu desvendar os as

saltos que ocorriam desde janeiro
deste ano, no pátio da Arweg
(Associação Recreativa Weg), da
própria empresa e nas residências
da Vila Lalau, onde os ladrões le
vavam toca-fitas, motores elétri-
cos e

apare
lhos ele
trônicos.

Aquadri
lha era

Prisão

A quadrilha era chefiada, se

gundo Jurema, por Sandro que foi

preso, contou como era planejado

Todo mundo

aproveitando
a grande
promoção,
de outono

VFSllNDOVoctDECORPOINIEIRO
GeTÚLIO VARGAS, 55

'.lIt1io. IIS
o,o,.IIIIS

compos-. '1I.60tllls
ta por
cinco pessoas. Sandro Klein, 18,
'vulgo "Vamp", GenoirRedivo, 21,
conhecido com "Tijolo", Silvio
Peggau, 19, o "Orelha", Evelsio
Balsamelli, 22, e J. A, 19, que está
desaparecido da cidade. De acor

do com a delegada JuremaWulf, J.
se 'éncontra no Estado do Paraná.
"A família do rapaz afirma que,
quando ele apronta, vai nas casas

dos parentes no Paraná, mas não

sabemos ainda as cidades", argu
menta Jurema.

Os aparelhos
.

'

A polícia recuperou cinco toca-

fitas que foram furtados do pátio
da Arweg. Quatro já foram entre

gues para seus donos, e o outro da
marca Bosch se encontra recolhi-

Filho chegaem
casa bêbado e

agrideopai
Corupá - Francisco Gonçalves

daLuz, 33, residentecomospaisna
Estrada Itapocú, em Corupá, che
gou bêbado segunda-feira última

por volt-à-das 23 horas, de acordo
Vanderlei ZocatelIi, escrivão da

. delegacia, e agrediu com socos
,

seu pai Guilherme da Luz, 58.
Zocatelli afirma que Francisco

já tem passagem pela polícia por

embriaguez. "Ele é bem conhecido
da população corupaense, pois
está sempre aprontando quando
toma demais", argumenta o escri
vão.
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RETORNO FASEMUNICIPAL

Amauri e Silvinho voltam Sigma é campeão do

t 'C··' "h 101 MolequeBomdeBola
con ra O ',rlCluma aman a ,,' ,

,

, n _ • '��
J araguádoSul- Paraojógo

de amanhã à noite no João

Marcatto, técnico Albel de Souza
terá a volta do. meio campista
Amauri e do. atacante Silvinho, que
cumpriram suspensão.doTID, por
doisjogos,
-Em b o r a JUVSlllus
mais alivi

ado, Abel
tem um

problema
pata en-'

frentar o.

Criciúma. A expulsão.dó zagueiro.
central Nei, no jogo contra o.

Concôrdia domingo passado,
quando o. "Moleque Travesso"
empatouem 3 a 3 como.Concórdia,
É a terceira vez em.todo o. campe

enato, que Nei recebe suspensão.,

c(JlJlíllUO

/ídB/Op6S
'-empol.

Canoken obteve
bons resultados
no

' Catarinense
Schroeder - o Clube 'de

Canoagem Kentucky de Jaraguá
do. Sul conseguiu ótimos resulta

dos, na 38 etapa do. Circuito.
CatarinensedeCanoagem, realiza
da no domingo passado. em

Schroeder, Opercurso totaldapro
vafoidezükrn.com inícionaf'onte
da Trindade e término. em

Scbroeder I.

Esta etapa, teve quatro. catego
rias. Canoas e Bateiras, Caiaques
especiais (4,5 m), Turismo. (4m) e
Wave (3 m). Os jaraguaenses se

destacaram em todas as categori
as, conseguindo. os primeiros lu

gares.
Na Canoas eBaterias as duplas

Irineu Bauer/RolfBernerel.orenor
ManskeNaldemirPodergaid fica
ram em primeiro. e terceiro respec
tivamente. No Caiaque especial,
Argemire Hornburg, Amarildo
Giacomozzi, e Júlio. Roberto.

Rodriguesficaramemprimeiro, se
gundo. e terceiro, respectivarnen
te.NoTurismoopódiumfoi forma
do. também por integrantes do.

Canoken. José daCosta, Ademir
Regert eAdemirKlemz.

Aproxima prova será realizada
emßenedito'Novo, dia30próximo..

podendo. ainda, ser punido. com
mais jogos pelo. Tribunal de Justi
ça Desportiva,

Uma das opções que o. treina
derAbel tem é recuarAmauri para

, azagaedeixarSilvinhoaomeiodo
campe, ao. lado. de Carlos Alberto.
e Agnelo. Ele define a equipe
amanhã, quando. fará o. último. trei- ,

no para o. jogo da noite. O resulta
do. centra o. Concórdia manteve o.

Juventus na liderança isolada do.

campeonato catarinense, e confir
meu o. centreavànte Alaor como.

artilheiro. até agora, e a defesame
nos vazada.

Aumento
A diretoria juventina informa

que aumentou os preços des in

gressos, A geral custará, desde.
;

amanhã,CR$2.500,00.Aarquiban-

cadadescobertaCR$4nnl, aarqui
, bancada coberta CR$ 7 mil e a

cadeiraCR$ 30mil.

Televísionamente
-

Esta jogo foi o. único transferi
do. para esta quinta-feira, valendo.
pela segunda rodada do. returno. , e
será transmitido. ao. vive'para todo
o. Estado, menos para Jaraguá e

região pela RCE-TV, a partir de
21 heras. Segundo. o. vice- ,

presidente do. Juventus, Alcir
'

Pradi, a-solicitação da Federação. e
da própria emissora, foi feita há

aproximadamente oito dias. "No.' Depois de vencer a BscolaMunicipal/maIo Llf40 pe_1D marcador de
,início., a emissora iria transmitir o '3 a O, o 'ç,entro JrducaCionalSigmà conquistou omulÔ do Jo:Ctimpe-"
jogo somentepara o. Sul do.Estado, onato Escolll1' de Futebôl « Moleque Bom de Bola, é será a base tia
.mes agora a FCF acertou a trans- . seieç80 de Jaraguá do Sul que irá representar o munic(pio nafase :";

missão. para todas as regiões, que microrreg;onà4 que acontecerá em S80 Francisco do Su4 íl(!20 a�2 ,

poderão. acompanhar, menos à de demaio. Em Guaramirim, abscolaAlmirante TamantlaréflCou êm
Jaraguá", acrescenta Alcir. primeiro iugar.

JaraguádoSul-Obicicro.ssde A equipe foi composta por 17
Jaraguá do. Sul conquistou no fmal atletas que conquistaram no final
de semana passado, um título iné- dacompetiçãolS troféus, Otreina
dito. para acidade o. de ser campeão. '_

der da equipe, ValdirMoretti, Ia-
brasileiro. cem e' piloto. Giovani menta a falta de patrocínio. "Se
Junkes Ba categoria boys até 14 ninguém se prontificar em nos aju-
anos, foi realizado. em Sapiranga/ dar, somos obrigados a desmontar
RS. Nesta mesma categoria, Jean 'a equipe, que está em ótima fase",
Delmarco e Rian Meireles chega- disse ele.
ram em segundo. e terceiro. respec- A próxima etapa será em Patos ; Depois de vencerpor 4a OaEscola GiardiniLenzi, oColégioSãoLuiz
tivamente, formando um pódium deMirias,(MG), nos dias 10, 11 e 12 ficou em terceiro. Destaque para FtávioRobl (em pé, primeiro da
só de jaraguaenses. de maio. esquerda para li direittl)

-

Taça Gpvernador do Estado
Eguipe PG J' V E D GP Ge SG
19 Juventus 21 14 8 5 1 24 ,.,/7 17
2° MarcílioDias 19 14 9 1 4 19 11 8
3 ° �Í!meirense 19 14 8, 2 4 25 14' n

,

4° Criciúma 19 14 7 3' 4. 21' " 15 , <5
-

5° Tubarão. 16 14, 6 5 "3 " 18 12 6
6° Joinville 16 14 ' 5 7 1 2J) 10 10
,7° Blumeneu 15 14 5 5 4 16 17 -1
8° Atlético l� 14 ' 5· 3 6 2J) 22 -2
9° Chapecoense 12 ,1'.4 5 2 7 16

'

24 -8

10° Concórdia 12 14 4 4 6 2J) 23 �3
J 1 ° Araranzuá 11 14 4 3 7 14 16 -2
12° Joaçaba 11 14' 4 3 i 16 24 .,g
13° Caçadorense 8 14 2 4 8; 6 22 -16
14° Inter 6 14 1 4 9 10 18 -18

Os critérios de desempate são: 1°) número de vitória,
2°) saldo de gols, 3°)gols a favor e 4°) confronto direto

Próximos jogos
Hoje: Inter x Tubarão. - Blumenau x Marcílio 'Dias - Joaçaba x
Joinville- Atlético. X Concórdia - Caçadorense x Chapecoense -

Araranguá xFigueirense..Amanhã: Juventus xCriciúma

BicicrossbrilhanoBrasileiro

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




