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\ 'Crea' fiscaliza
a venda ilegal
d� agrotóxicos -

em toda" região
o presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arqui

tetura e Agronomia, Wilson Lang, anunciou quinta-feira, 12, em
Jaraguá do Sul que a partir da próxima semana começa uma

fiscalizaçãomais intensa para coibir a venda de agrotóxicos sem
.receituário. Segundo Lang, alguns rios já apresentam sinais de

contaminação pelo uso inadequado destes produtos. Página 6

Cotações em 13/05
.

CR$ 1.534,66 (dia 13/5) Cadernetas de CR$ 15.021,00
C V A partir de hoje o poupança com CR$ 18.759,00

Com. 1.508,80 q08,82
gás de cozinha terá aniversário para , Janeiro- CR$ 32.882,00reajuste diário pela hoje, 14, terão um

IIMPRES..SOI
Tur. l.421,OO l.441,OO URV. rendimento de Fevereiro- CR$4H29,OO
Par. l.471,50 l.486,50 48,7400%. Mínimo fixo - 64,79 URV's

Seguro
Investir
Vida
Nacional.

.

Após 10 anos,
você recebe
emvida tudo
o que investiu,
corrigido.
E ainda tem á
maior cobertura

"

domercado.

INVIS'.. II VIDA

1('4.C.J�td,,

EGUaO"

EXl1refeito de

Brusquecitado
pelo Tribunal
o ex-prefeito de Brusque,

,

Ciro Roza, foi notificado pelo
Tribunal de Contas do Estado

para devolver importância su

perior a CR$ 92 milhões, di
nheiro que gastou em publici-.
dade irregular. SegundooTeE,
o ex-prefeito faziaauto-promo-
ção. Página 3 'IA ponte e a rua confundiram-se sob as águas na Ilha da Figueira
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ENCHENTE

Chuvasalagampartes 1J1.�.
.
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baixas causandoprejdíi�
.

.

,i IJJUHU.5?
AChuvasCOntinuasque

caíram sobre a região na
quartaequinta-feira:fizeram
transbordar os rios que cor
tam a cidade.alagandoregi
õesmaisbaíxàscomoosbair
ros Rio Cerro, Vila Lalau e

DhadaFigueira.Maisdeuma atingiram a Escola��ci
dezena de chamadas foram pal Waldemar S

". .

atendidas pelos bombeiros Obras públicas tarn
;-

entre quartil e quinta-feira,
-. ràm danificadas os

masnãohádesabrigados.As juízos ainda não foram

águasinvadiramalgmnasca- contabilizados.
'

sas, cobriram várias ruas e Página 4
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Não mudou nada
Os candidatos à presidência da República já

andam por aí em campanha Excetuando suas

promessas de sempre, o lamentável é observar
quenenhumdelestemqualquerproposiaconcreta
demudaravidadosbrasileirosparamelhor.Entre
osmaisconhecidos,FernandoHenriqueCardoso
agarra-se em seu plano econômico .como (mica

altemativapataconvenceroeleitórado. LuisInácio
Lula da Silva repete o discurso de 1990 - o de

renegociar adívidaextema,propondo, até,ocalote
no pagamento. Mais triste ainda o falatório de

EsperidiãoAminquenãopropõenadaanão sera
condição de serhonesto, caso eleito, como seisto
bastasse,

SeBrizolaresolverdisputaraeleição, teráaseu
favoracondiçãodehonesto.Deresto, seudiscurso
é semelhente aos quejáestiveramnapresidência

e cujas práticasde governo deram em nada até

agora Como consolo, talvez, resta ao eleitor

brasileirosaberque,pelomenosestesatéhoje - até

provaemcontrário - nuncaestiveramenvolvidos

emfalcatruasquevêmsendodescobertasdesdeo
governo de Samey. Masháumaoutrafaéetanão
menos lamentável: a escancarada intenção de

ganhar aeleição comquaisqueraliados.
Lula,porexemplo,chegaaocúmulodeprocurar

"tucanos"epeemedebistasparauinaaliançaepor
issoenfrentaferrenharesistênciadeumaforteala
dopartido. Estão lálevadospelopróprioLulaque .

tinhaum discursobemdiferentesobre as pessoas
queprocuraagora Os outros releva-se'(excessão
deBrizola)porquevivemda politica defavores e

conclu�.vos em proveito próprio. Este é, infeliz-.
mente,oquadro:

Burrice tem limite

Burrice tem limite e ela COI).
.siste na inorte do burro. Mas parece
que a classe política brasileira e a

altanom�nldatura quenosassoberbe
com o seu consumo sunttiário, não
estão nem aí para asatuaisdificulda
des que amargam os brasileiros pa
gadores
de impos- .A;;
tos. É rw.-

. como se ""'.'IAllla6t1eles tives- ",�.",,,I
.

sem con

quistado
de vez o

paraíso,
de onde
nunca poderão sair,

Ledo engano. Por �nta dessa

miopia, o Br�il está virando urna

ilha de miséria e violência rodeada
de desenvolvimento e riqueza por
todos os lados. Os nossos vizinhos,
Argentina,Chile,Uruguai,Paraguai,
Bolívia, Veneruela eColômbia vão,
aceleradamente, colocandó a casa

,.,..

4�.1I11t1.

"Ricardo Vel� Rodriguez

em ordern, abrindo as suas economi- gresso e tentarconsolidar urnanova
as ao mercado internacional, representação.
privatizando es monstrengos esta- 'Dificil é, no entanto, vermos os

tais, diminuindo impostos, centro- vizinhos se arrumarem, enquanto
lando a inflação, etc .. Alguns.como descambamos rapidamente para o

o Chile, batem às portas do mundo quarto mundo. Não somos mais o

desenvolvido e,mais rápido d� que a país do futuro. O único país que
gente imagina, estarão integjados, temos é o do presente e esse, certa-

junto com o México, ao Nafta. En-.
.

mente, não é o país que gostaríamos
quanto isso, os nossos políticos pra- de deixar como herança aos nossos

ticam a masturbação bizantina das filhos.

meninges, não chegam a consenso É evidente que a causa de tantas

algurnemrnatériaurgentíssimacorno mazelas não se situam, exclusiva-
é a revisão constitucional e, prêmio mente, na atual conjuntura. Há cau-
-para os assíduos e combativos repre: sas históricas, corno o nosso ances-
sentantesdópovo, aumentamos seus tral autoritarismo cientificistarepu-
já polpudos vencimentos. blicano. O problema é.que nós, ao

Nem falar da esquerda parla- contrário dos nossos vizinhos, ain-
mentar tupiniquim. defensora fer-

.

da tínhamos esperança que o Esta
renha do monopólio estatal do pe-

.

do pantagruélico colocasse a casa

tróleo e das telecomunicações e so- em ordern. Confiamos no

lidária com o último bastião do so- monstrengo e nos esquecemos que
cialismo real: Cuba.Talvez o cami- tudo começapornósmesmos (Agên-
nho que nos reste é esperár pelas cia Planalto)

.
.

próximas eleições, -para colocar na • (l)outor em filosofia e profes-
urna do esquecimento, oatual Con- sor uhlversitário) .
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Confira a História
"A HistJria de nossa

gente nãopodeficar
só na saudade"

OPassado só é impor;'
tante se o seu tempo
foi bem empregado

Barão de Itapocu
H.72anos

-Em 1922, na eleiçlo para presi- o local da votaç!o, em JARAGUÁ.
dente da República e vice, no 20 era noCartóriode Paz votandoali os

·

distrito do município de Joinville - de Jaraguá e de Retorcida. Quem
JARAGUÁ - ajustiça fixava o local tambémmetiaasliacolhernoassun
ondedevessemcompareceroseleitö- to era e advogado Crispim Mira,
res para depositar o seu voto, e para também militando na imprensa, que
quenãohouvessedúvida, emcaso de deitava falaçla, não se sabe se por
alguma impugnaçlo por parte do conhecimento de causa ou porque
partido que estivesse em desvanta- queria confundir o eleitor, e se co-.
gem em relaçlQ ao outro.O escrivão mentava o seu comportamento: "Ele
do Cartório de paz, Venâncio da gosta de falar dos alemles nos luga
Silva Porto, informava pela impren:' res onde o elemento ó teuto, e mete
salocal-CORREIOOOPOVO-que Ihesac.t.... (falarmal)ondesóhá

lusos. como em SIo Francisco".
H.70anos

-Em 1924, o intendente Artur 260, de 03-05-24).
Muller, publicava Edital que, de -A Igreja Evangélica, pelo seu

acordo com a Lei Orçamentária Pastor, publicava a nominata dos
Municipal, art.10, ninguém podia batizados no Jaraguá I e II.

·

abrir comércio ou indústria, nem co-
.

-E o CORREIO 00 POVO, co-
meçar aexercer, emgeral, atoalgum memorando seus 5 anos, aparecia
sujeito a impostos municipais, sem com a ed. 261, de 10-05-24, em

prévia licença do Superintendente cores, e oferecia Deutsche Bücher
Municipal (de Joinville, a sede), sob (livros alemães) de sua livraria, de

. pena demulta de 50$000 ("CP", ed.
-

propriedade do jomal.
Há57anói-

-Em 1937, o escrivão Venâncio ÇA VOSGERAU, um aumento de
da Silva Porto, de ordem do sr. Sar- Rs. 50$000, por mês.
gento Eucário de Almeida, da Dele- -E pela Lei número 53, o prefeito
gacia Especial de Polícia doMunicí- regulava a roçada de testadas e dava
piode Jaraguá, publícavaedital, lem- outras providências. Da imposição
brando o prazo para o registro de da multa; havia recurso desse ato

armas de caça, mesmo que para es- para a Câmara Municipal, mediante
porte, que era de 15 dias, sujeitando- depósito prévio da importância .

se os infratores a multa e apreensão -A turma do então TIRO DE
das arÍnas irregulares.

.

GUERRA 406, realizava nos salões
-Pela Lei número 52, o prefeito dos Atiradores, um baile aos seus

IseopoldoGerent, concedia aoAgen- associados, sob o comando do JAZZ
tedeEstatística de Jaraguá, sr.FRAN- ·ELITE. de Hansa.

. .

H.10anos
-Em 1984, o CORREIO DO rnaridoconstantecolaboradcr.mém

POVO,lembravaovigésimo-sétimo bro exponencial do Lions e

ano de morte de Artur Müller, num amissíssimo do diretor), levou o as-.

longo artigo, assinada porEVS, lem- sunto ao sr. Haissler, Diretor Regio
brando a sua passagem por Jaraguá nal da EBCT. Eis que, dia 16-04-84,
do Sul. o sr. LuizAntônioOliveira, postalista,

-Nesse começo de mês.a impren- formado em Administração de Em-

·

sa dizia que CARTAS TAMBÉM presa, trazia o processo, e à luZ das
FAZEMTuruSMO, estendendôuma . normas, determinações, provavaque
reclamação da srá. Odila Borges não cometera nenhuma falta pelo
Piceione, viúvado dr. Francisco, que atraso na entrega da correspondên
reélamàvaorecebimentodaed.3.279, cia. Pelas leis das probabilidades e

do "CP", que levou 38 dias pára possibilidades estava tudo correto,

chegar eo bairro de Santa Quitéria, Era a famosa tabela 2, q1;le atrasaraa
em Curitiba. Como o semanário ti- entrega. Felizmente, hoje, não temos.

· nhaqueexplicar à sua assinante (seu conhecimento de tãe longos rtrasos .

·1
/

DoasRodas
Industrial
ALTA TECNOLOG/A
EM "'ATER/AS·MIMAS I,PARA ALJMENTOS

ii'
Acomunidade cresce

e se transforma pelo .

I,

'\ trabalho. De cada um .

e de todos.

II

Fone (0473) 71-2277
Jaraguá dO sur - SC
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Retrar1ca NOTIFICANDO

TCE manda ex-prefeito de

Brusque devolver valores

(CM)

Filme antigo
Dezenas de famílias continuam tendo sérios problemas por

causa das fortes chuvas dos últimos dias. Ribeirões salram dos
leitos invadindo casas e ruas e causando prejuízos que, de novo,

ficam por conta de cada um. Os motivos são os mesmos:

nenhuma obra sequerpara, ao menos, amenizar os efeitos. As
promessas, parece, foram de água abaixo, junto com os votos

recebidos por aqueles que, além dos salários polpudos,
deveriam agir.

F lorianó�olis - O Tribunal
de Contas do Estado notificou o

ex-prefeito deBrusque,CiroRoia,
para que devolva aos cofres muni

cipais gastos efetuados com pu
blicidade ilegalmente. A despesa
impugnada pelo TCE foi de Cr$
92.620.716,03, o equivalente a

105.939,4199URF/SC.Aconstitui-
. ção Fede-

ral,emseu
artigo 37,
parágrafo
l°, diz que
"a publici
dade dos

pagamentos sem amparo legal,

Bombinhas

.

Também o prefeito de

Bombinhas, Manoel Marcílio dos

Santos, foi punido pelo tribunal
de contas do Estado que, averi
guando pedido de auditoria espe
cial solicitada pelos vereadores
João Joaquim da Silva e

Claudionor Carlos Pinheiro, apu
rou duplicidade de despesas com

reformas e pintura de um veículo
Caravan. ,

Além disso, preenchimento
indevido de histórico de nota de

empenho, atraso na remessa de
balancetes à Câmara municipal e
ao próprio Tribunal. Manoel

Marcílio, notificado, concordou
com as irregularidades e, agora,
terá que reembolsar'o município
com a importância de

Cr$2.034.710,00, acrescidosdeju
ros e correção monetária.

apurar as despesas com propa
ganda e publicidade na prefeiturá
de Brusque foi solicitada pela Cã
mara de Vereadores. Após investi
gar, os técnicos do Tribunal des

cobriramquenosexercíciosde 1990
e 1991 a prefeitura desrespeitou
disposições constitucionais no

que se refere a publicidade, com
conotação de promoção pessoal.
Constataram, ainda, o pagamento
de despesas com hospedagem e

alimentação à jornalistas e funcio
nários dodepartamento de impren-

Quer mais?
Paulo Afonso Vieira (PMDB),

Nelson Wédekin (PDT),
Raimundo Colombo (PFL),
Ângela-Amin (PPR); Até agora, é
o que o eleitorado catarinense

tem como escolhapara governa
dor. É mole?

DistraçãoI
De comentaristas esportivos

de Jaraguá, 4afeira, começo de

noite, antes do jogo Juventus x

Joinville: "DalmoBozzanoéjuiz
da Fifa, deve ter bom senso e

acho que o jogo não sai. Mas a
torcida deve comparecer".

OM8DZO
!sZ'

p/Dpagolldo
i/ego/

Doacidente
o lamentável acidente que

matou trêspessoas de umamesma

família na madrugada de domin

go, perto daSociedadeAlvorada,
nada tem a ver com a falta de

sinalização. O motorista estava

bêbado.

Distração II
E, dá-lhe chuva, o outro diz:

"Dependendo das condições cli
máticas, o Juventuspode repetir
o futebol do primeiro turno".

sa.
Codeb

A auditoria abrangeu também

a Companhia de Desenvolvimento
Urbano de Brusque (Codeb), cujo
diretor presidente, Heraldo' João
dos Santos, incorreu na mesma

irregularidade, Por isso, e ex

presidente do órgão foi responsa
bilizado com a importância de

Cr$7.075.595,25 por ter efetuado

atos, pro
gramas, obras, serviços e campa-
nhas dos órgãos públicos deverá
ter caráter educativo, informativo
ou de orientação social", proibin
do constar da propaganda nomes,
símbolos ou' imagens que caracte
rizem promoçãopessoal de autori
dade. A auditoria especial para

Erramos
Na edição de 4a feira, 1 J,

página J,.onde sê IeDarciSchulz

leia-se Décio da Silva e vice

versa.

Culpa dequem?
o triste é constatar que a

concessão de carteiras de habili

tação depende, apenas, dopaga
mento das taxas e custos estipula
dos. E algumas horas de prática
de volante. Sobre isso ninguém
fala nada. Esta verdadepode ser
constatada no número de aci
dentes diários em Jaraguá.

CONTAS

Impostos sobre'
cesta básica

. Azar
Foi só botar asmáquinas na

rua, a chuva veio. Atrapalhan
do as obras de asfaltamento do
anel viário urbano. Parecepra
ga de madrinha.

Tribunal investiga gastos
doEstado compublicidadegeram aumentos

Boiando
Na quarta-feira passada,

presos da cadeia pública de

Jaraguá, viveram momentos

de apuros. Com a cela total
mente alagada. É pra ver

como estamos em termos de

segurança. Não deles, da

população.

1Hste Florianópolis - Gastos com

publicidade efetuados pelas se

cretarias de Agricultura, Educa
ção, Transporte, Saúde, Comu
nicação Social, Habitação, Jus
tiça eAdministração, daCelesce NUma primeira etapa a análi
do Besc relativas a 1994 estão se vai observar se a publicidade
sendo investigadaspeloTribunal paga pelos órgãos públicos
de Contas do Estado. O TCE descumpriram aConstituiçãoFe
decidiu tomar esta decisão por deral, em seu artigo 37. Para

. causa da veiculação de inúmeras Nercolini, o TCE está tomando
peças publicitárias sobre a atua- providências no sentido de veri
ção devários órgãos da adminis-

.

ficar apossível práticade irregu
tração estadual, com tipificação laridades pelos órgãos da admi
depromoçãopessoal de seus titu- nistraçãoestadual,práticajáado-

butos, Colatto ressaltou que a lares. tadapelo Tribunal em relação as

carga tributária sobre as ativi-
prefeituras municipais. Ao mes-

dädêsagropecuériasémuitoalta, O presidente do Tribunal, mo tempo também estão sendo
o que reduz a capacidade de AnteroNercolini,deuprazopara verificadas as contas do Estado
consumo produtivo do agricul- que os órgãos.citados remetam' relativas ao exercício de 1993,
tor, aumentando os custos dos cópíasdetodososempenhospara cujo parecer prévio deverá ser

alimentos básicos. Segundoele, pagamentos de despesas compu- exarado em trinta dias. Alémdis
abitributaçãocomofimdaisen- blicidade.adescrição dos objeti- so, a comissão técnica soliciou
ção dos insumos gera, em rné- vós e finalidades do que foi pro- informações ao governo para ve
dia, uma carga adicional de 6% duzido e todas as peças publici- rificar s� as restrições levanta
sobre os custos, chegandomes- tárias veiculadas em emissoras das no relatório de 1992 foram
mo a. !º,.8� J!Q����9_t:!1Jt0.:... d_e_rádi<?z.!ev��j��ais �s!��Q:_:. ::"��!'��� �!o.�?'����!2:..__ ..

As informações serão analisadas
pelos técnicos daDiretoria Geral
de Controle da Administração
Estadual do Tribunal.

Brasilfa - O deputadoValdir
Colatto(PMDB), vice-presiden
te da Comissão deAgricultura e

Politica Rural daCâmara Fede-

familiares das três vítimasfa
tais do acidente de transito pro
vocadopor um motorista bêbado

na--$C-416 (domingo passado)
tiveram que desembolsarCR$ 90
mil Médico cujo nome não lem

bram, alegou que prestava servi

ço fora do horário.

ral, disse que o governo precisa
fazer um grande esforço para
diminuirou isentar os impostos
da cesta básica e da agricultura
em geral," oumilhões de brasi
leiroscontinuarão apassarfome
apesar das campanhas contra a

miséria que se fazem no país.
"Reclamando do excesso de tri-

Força
ConselhoRegional de Enge

nheiros e Arquitetos entrou na

campanha pela duplicação da
BR-l01. Já que temosum candi
dato apresidente daRepública,
quem sabe agora as pressões
desemboquem em algum resul-
tado prático.

-,

Área azul
Depois do asfaltamento de

algumas ruas centrais, o estaci
onamento pago será implanta
do eTIJ certasviaspúblicas. Quem
quiserjá pode irprovidencian;
do mandado de segurança. E

ilegal a cobrança, como tam

bém as multas decorrentes.

Multas'
Entre os dias 14 e 30deabril,

policia militar multou 266 mo

toristas por irregularidades no

trânsito. Se considerarmos ope
ríodo de 16 dias, é uma barba

!1�a.fle:.. .

Telefone
Continua o drama dos' tele

fones no bairro Nereu Ramos.
São 107 assinantes. que têm o

aparelhoprabonito. Telescpro
mete resolver oproblema ainda
este ano.
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Jaime de BoIbafCI'>INSEGURANÇA

Prefeuurafaznovoapew
-

.

para sinalizar a SC-416
J araguá do Sul- A Secre

taria de Planejamento voltou a

insistirjuntoaogoverno estadual
sobre a necessidadede implanta
ção de uma sinalizaçãomoderna

.

e eficiente em um trecho da SC-
416, entre Jaraguá do Sul e

I\nmxk;

As águas atingiram a EscolaMunicipal Waldemar Schmitz

INUNDAÇÃO

Chuvas alagam áreas baixas
e interrompem asfaltamento

conheci-
'1lt/IISIIfISdo como

rodovia lIi.,••
W�
Weege, 1111"""••
onde há
uma se- SII,"'.II,.

Jaraguá do Sul - As fortes
chuvas quecaemnaregiãoprovo
caramnovas inundaçõesemáreas
baixas da cidade, especialmente
nos bairros de Rio Cerro, Vila
LaIau e Ilha da Figueira. Nama
drugada de quinta-feira o corpo
de bombeiros atendeu a vários
chamados de famílias ribeirinhas
que tiveram suas propriedades
alagadas porém, não há vítimas e

nem desabrigados. .

As chuvas interferiram direta
mentenas obras depavimentação
em 16 mil m2 de ruas centrais da

cidade, iniciadas segunda-feira
passada. Aprevisão de conclusão
dos serviços em 30 dias, em fim
çãodornau tempojáestá alterada.
As obras, orçadas em US$ 168
mil dólares, serão realizadas nas
ruasEpitácio Pessoa (atéarua Pe.
Pedro Franken), Emílio Carlos
Jourdan, avenida Getúlio Vargas
(até aFlorianoPeixoto) eFloriano
Peixoto. Segundo o secretário de
Obras e Serviços Públicos, Afon
so PiazeraNeto, este será o ponto
inicial da pavimentação de toda a
área central do município.

Jaime de Borba/CP

man a

três pessoas deumamesmafamí
lia morreram atropeladas.

Igualdade
A prefeitura quer que o Esta

do dê o mesmo tratamento, em
termos de sinalização, oferecido
à SC-470 (rodovia Jorge
Lacerda) entreBlumenaue Itajaí,
eàSC-418 (PomerodeIBR-470).
O objetivo é criar meios de dar

segurança ao tráfego naquela
rodovia, onde vários acidentes
graves tem sido registrados nos

últimos anos, alguns com vítimas
fatais. A idéia é a de se instalar
lombadas eletrônicas e redutores
de velocidade, além de pontos de
segurança para a travessia de

pedestres nas áreas demaior ris
co.

Trecho onde trêspessoasmorreram. No detalhe, Ivone Ristow
.

matou Nelson Peters, 29, Élia
Schulz, 32 eRoseli Frank, 15, na
madrugada de domingo passado,
continuam revoltados com a in

segurança naquela área. Ivone
Ristow, que mora próximo ao

-Iocal do acidente, acusa os-moto-
ristas de trafegarememaltavelo
cidade.

pessoas já morreram naquela r0-
dovia, acrescentando que seu filho
porpouconãoperdeu a vida. ''Não
hálombadas,nemmesmona saída
da escola onde o trânsito de crian
çasé grande", protestou amulher.
Segundo ela, apopulação espera
que "depois desta tragédia as auto
ridades se sensibilizam e tomem

Protestos
Os moradores da SC-416,

principalmente os que residem
no trecho onde omotoristaAnto
nio Primo Serenini atropelou e Conta que só este ano cinco providências urgentes". , Máquinaspararampor causa das chuvas intensas

�
�JfJlEIIIJóllFER

A nova sensação da
Chevrolet.

J

Um dos m.aiorês
sucessos daEuropa
O.único com motor
1.0 dopais com

injeção eletrônica de.,

combUstível'que é um
dispositivo inteligente.

·---·01'
....

,

.. _,.,� ... , .
... --

EmmendörferCom.
de Veículos ltda.
ConcessionáriaChevrolet
Av.MaI.DeodorodaFonseca,667 -

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

FAX(0473)71-3764 Consórcio Corsa. Faça o seu agora.'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TELEFONES
,

Moradores deNereuRamos querem linhasfuncionando
J araguá do Sul - deramcomouma "injustiça" feitaà

Inconformados com os frequentes
.

cerca de 30 proprietários que até a
problemas nas linhas telefônicas, instalação do sistema multicanai
moradores de Nereu Ramos, atra-' nunca tiveram problemas e que
vés da, associação do bairro, enca- nunea foram consultados sobre a

minharam nová manifestação à mudança feita,
Telesc. Desta .vez, em forma de "Acreditamosquenossaobriga-
abaixo- ção, ao adquirirmos uma linha. é
assinado, (111111't11 quitá-la e manter as. faturas men-
eies pro- sais em dia. E, por sua vez, a obri-
te s tarn ,tII,ll., gação da Telesc é manter as linhas
centra o funcionando", dizem os signatári-
que qua- ,dIlVIISIII, os do documento. Ao fina:I, amea-
lificamde

.,�. ••• çamacionarasduasempresasjudi-
"péssimo ...,....." cia:Imente se não houver meios de
func i o - uma negociação pacífica
namento" do sistema implantado Segundo o gerente da Telesc

pela estatal em convênio com a em Jaraguá do Sul, Dirceu
Construtel (sistema multicanal). Nakabayashi,aprevisãõdeiristaIa-

Segundoo documento assinado çãodeumacentraldígitalémNereu

pela maioria dos proprietários de Ratnoserapara 19%. ''Mas,devido
telefones, mais de 50010 dos apare- aos problemas que surgiram, a di
lhos apresentam defeitos díaría-: retoria da empresa está tentando
mente. Citam, ainda, o que consi- viabilizar o projeto para este ano

_Matutando
Eggon L Jagnow

, Heróis e fdolos
Houve quem afirmou que amorte deAyrton Sennaprovocou no

povobrasileiro uma comoçãomaio!'que amorte deGetúlio Vargas
ou Tancredo Neves. NOo é de se duvidar. A morte de Senna, na

verdade, trouxe não um sentimento depesar, mas, muitomais, ode
frustração, o sentimento de "acabou"paraSenna e, 'por transferên
cia, "para mim também".
Por quê? Porque Senna - déterminado, reto, ousado e com uma

carreira vitoriosa - espelhava, ou melhor, personificava o desejo
de sucesso e vitória de boa parte do povo, principalmente, dos
menosfavorecidos. Tomara-se um idolo para eles.

Aliás, idolos e heróispululam na história da humanidade. Por

isso, convém perguntar o que são, por que e quando surgem.
Pode-se' dizer que o herói é um referencial no qual alguém se

apóia ao determinar seus próprios atos. Em outras palaPras, o
herói agente imita em atos. O idolo,Porsua vez,personificaaquilo
que segostaria de realizar, mas que, devido a uma ou outra razôo,
não conseguimos. Para nos sentir menosfrustrados p�/as nossas
nõo realizações, adotamosum idolo e seusfeitose atravésdele, nos
realizamos também. '

Do ponto-de-vista psicológico o idolo torna-se tanto mais

importante quanto maisdiflcil a vidaforpara as.pessoas. O herói
,

toma-se importante nomomento em que seprecisa um referencial
para a ação. '

Dentro dd'sociedade, ídolos e heróis tem papéis relevantes, Na

antigaRoma, dava-sepão e circopara opovo esquecer asagruras
e a opressão nas quais vivia e para continuar dócil e obediente.

Hoje se lhe dá idolos.Ei quando sequermobilizá-lo osheràis são
evocados.:' .

Dito isto. e lembrando-nos da situaçõo depenúria efrustração
em que' viV� o po.vo brasiletro, é passivei compreender a g"'and�
comoção que a-morte de um' referencial de realidade interior

causou. A morte dopiloto de Fórmula 1 foia aperda de um ídolo

que ajudavaaspessoasa tolerarem e conviverem com estapenúria
em que se encontram.

ainda". Porém, isso exigirá toda
uma nova infraestrutura como ter

reno, construção deprédiopróprio,
energia elétrica, etc.; além de um
cabodemaíorcapacidade cuiocus-:
to, sem incluir despesas commão-

.\_,_.de-obra, é de US$ 170mil.

.
Acentral,segundoNakabayashi,

terá capacidade mínima pará 200
terminais já que hoje, em Nereu

, Ramos, existem 107 assinantes e

muitosoutros interessadosque não

adquiremsuas linhasporcausados
problemas atuais. Acentral deverá
ter seucusto rateadoentre aTelesc,
Construtel (empresa credenciada
em Jaraguá do Sul) e .Alcatel,
fornecedora dos equipamentos.

lt�onho· de
.

construir
transforma·se

idadeem,re

PROMOZONTA
Para concorrer aos 18 PRÊMIOS

vO(ê deverá trocar suas NOTAS· FISCAIS
por CUPONS PROMOZO,NTA
1 CUPOM =-50 URYs (em N.F.f
A TROCA i*!e!á �er feita_ gualquer

uma dasJ 310ias do .... Z.ta

18PRÊMIOS
,

2 Blddetas
3 Fornos elétricos
3 Kits pl banheiro
3 Caixas cl 20 m2 de
Piso (erihnico'

'

3 Caixas d'água de SOO litros
3 CoIiunlos sanitários '

1 CAS'A .

Quanto mnis cupons Sorteios aos Sábados:
você TROCAR 1° - 18/06/94

maiores serão s�as 2° - 16/07/94
3Q - 13/08/94chunces de GANHAR (pelo loterio federol)

ZONTA··
QiKm CUNslroí,

'

e"H/íaN(SIC»umc
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intensificar a Prefeitura,de Gua�amirim

fiscalização nas vendas in[.o::::��:��s�:c���i��.
secretário de Administração Jair

•
acontecendo sua total implanta-

Tomelin, a municipalidade ção até o fim do corrente ano .

guaramirenseremodelou totalmen- Informática
te o seu quadro funcional de servi- Jair.Tomelin disse que aprefei-
dores. Com isso, os funcionários tura de Guaramirim está disposta a
tiveram um aumento sensível em investir na informática, adotando
seus vencimentos, superando e a utilização de equipamentos no

percentagem inflacionária comum vos e modernos, computadores de
ganhoreal de 18,36%. Agora, com última linha, para aperfeiçoar e fa
a conversão parà aURV, são auto- cilitar o trabalho em todos os seto
maticamente cobertas todas as res da administração municipal. oi

possíveis perdas salariais. A implantação da informatizaçãc é
Além disso, toda a legislação uma necessidade hoje em dia,

básica com referência ao setor de para que tudo funcione fácil e

pessoal está sendo revisada, dei- rápido, facilitando também a: co
xando o regime CLT para ser municação dos munícipes com a

subtituído pelo estatutário, bene- administraçãomunicipal em todos
-ficiando emmuito o servidor, con- os setores de atividad�s" - acres

forme vem acontecendo com a centou Tomelin. "Já investimos
maioria dos municípios brasilei- mais de 10 milhões de cruzeiros
ros. Para isso, o projeto de lei já reaisepretendemosseguiremfren
está sendo encaminhado para o te até que todos os setores estejam
Poder Legislativo, devendo ser devidamente computadorizados",
estudado e, provavelmente, apro- . fmalizouosecretárioJairTomelin.

AGROTÓXICOS

Crea

.J araguá do 8ul- A par
tir da próxima semana o Con
selho Regional de Engenha
ria, Arquitetura e Agronomia
deverá intensificar sua fiscali-
zação
em es- 1I"tII6z/�.s
tabele-

,••••
cimen-

. �rI�stos que .. ..

comer- tio,.,Ii.
cializam . .

produtos agrotóxicos. Oanún-

cio foi feito quinta-feira ànoi
te pelo presidente do Crea,
Wilson Lang, que esteve em

Jaraguá do Sul para o ato de

possedos n,?vos inspetoresre
gionais. Lang disse que aven
da. destes produtos sem prati
camente nenhuma restrição já
está comprometendo os ma

nanciais de água. "Isso é um

fato".afirmou, emboranão te
nha revelado quais as cidades

cujos rios já estão seriamente

comprometidos.
Perigo

Lang lembrou que toda a

água utilizada para consumo

humano na região é proveni-
.� 'ente de rios. "Além disso, o

uso errado de determinados

produtos nas lavouras provo
ca intoxicações quando da

ingestão de produtos
hortigranjeiros, causando ain
da outras doenças não direta
mente relacionadas com

agrotóxicos".Wilsonl.angnão
.

disse quantos fiscais serãouti
Iizados nesta operação
(Jaraguá só tem um) mas

garantiu que todos,os estabe
lecimentos do ramo serão vi
sitados. "Os agrotóxicos só

podem ser comercializados
mediante receituário forneci
do por um engenheiro agrô-
nomo", lembrou.

Lang: vendas sópodem serfeitas com receituário

BR-IOI Itajaí, Florianópolis,Criciúma
O Crea também está eTubarão,alémdeestarman-

engajado numa nova campa- .

nha pela duplicação da BR-

101. Quando dos primeiros
processos de licitação para as

obras � longo da rodovia, o
Conselho participou de uma

auditoria, depois de denúncia
feita pelo senador Eduardo

Suplicy (PT-SP) sobre preços
subelevados. Na época ficou
constatado que o orçamento
inicial de US$ 2 milhões por
quilômetro, na verdade con

sumiria apenas a metade por'
quilômetro. Nesta campanha
o Crea incluiu suas inspetori
as deJoinville, JaraguádoSul,

tendo contatos com associa

ções de cidades com interesse
diréto na rodovia .

Disse o presidente do Crea
que os trechos de duplicação

. anteriormente projetados. se
ria um crime muitomaior que
as mortes e acidentes

registrados ao iongo da BR-
10 1. Disse que uma das alter

nativas, na região da Grande

Florianópolis; é a construção
deum desvio emPalhoçacom
saídaemTijucas. Oprojeto.já
.em 'mãos do DNER, baixa o

custo do quilômetro paraUS$
500 mil.

.

MODERNIZANDO

SOlUÇÃO

Galpãopode ser edificado
pelas sociedades de tiro

Jaraguá do Sul - Projeto de
leienviadoàCâmaradeVereado
res pelo prefeito Durval Vasel

propõe a doação de CR$ 34 mi
lhões à Associação de Clubes e

SociedadesdeCaçaeTirodoVale
do Itapocu. Os recursos deverão
ser utilizados pela entidade na

aquisição de uin galpão pré-mol
dado com 1.000 metros quadra
dos, que servirá para uso durante
eventos no parque municipal, a
começar pela 8a Feira daMalha e

1a Feira Industrial da Pequena
Empresa, emjulho.

. BIBLIOTECA

A doação foi a saída jurídica
.encentrada pela prefeitura para
evitar futuras complicações com
uma edificação fixa em terreno

que está "sub-júdice". De acordo
com o projeto técnico, o galpão
poderá ser removido, se necessá
rio.

Porém, é quase certo de que
permanecerámontadonaárea até
a realização da Schützenfest, em
outubro, novão central do.parque
municipal, sem prejudicar as áre
asverdes ecanteirosde floreshoje
lá existentes.

Acenoganha 600 livros
Jaraguá do Sul - Cerca de

600 títulos novos já foram

adquiridos para o acervo da

BibliotecaPúblicaMunicipal"Rui '

Barbosa", através dacampanha
iniciadaemmarço emconvênio
entreaprefeituraealivrariaAna
Paula, de Çuritiba. Para as

pessoas físicas ou jurídicas, que,

estão colaborando, a prefeitura
fomece recibo de doação que
pe�ded�ovmordo�
de renda, conformealegislação
de incentivoàcultura. Ocontrato

. estipula o mês de agosto J>8!a
encerramentodacampanhaque
podeserprorrogadaatéomêsde
dezembro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO- DO POVO

VENDE-SE

LOJA COMPLETA DE
BATERIA
Vende-se clmáquina, equipa
mentos e produtos, estuda-se
troca. Valor 2.5000 URV's.

Tratar-pelo fone: 72-3274

Bicicleta Ranger e 1 carrinho
de bebê, preço a combinar.
Tratar pelo fone 12-3363, cl
Maria. Obs.: ótimo estado

MEGA-DaIVE
Vende-se ou troca-se por
Super-Nitendo. Preço: 160

dólares, fone: 73-0496

VENDE-SE

Máquina de costura overloque
e urna máquina de fazer tricô.
Tratar fone: 71-8043

VendaseAluguéis de:
Vestidos para noivas - n-ajes

para noivos - n-qjes sociais masculino e feminino -

VestidDsparal.!!comunhão-FiJmagenseserviçosfotogrlL
flcos emgeral-Lavação e refonna de vestidos de noiva.
• Rua Barão do Rio Branco, 353 - Jaraguá do Sul- SC

Fana (0473) 72-2818

.--------------------.

I Guincho - Auto-peças � I

; II Irmãos I� ;
l/'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
._-------�--------�-_.

Clínica Lavoro
- Clinica Médica

- Assistência e Assessoria
em medicina e segurança do trabalho.

- Convênios com empresas
IPESC e Unimed.

Dr. Márcio Ilamos de Oliveira

Rua João Butschardt, n° 84 - sala 5

Guaramirim - SC

AQUÁRIO
Vende-se, embutido em estan-

. tedemadeíratpreta), com tam

pão com 2 aquecedores, vidro
de segurança, filtro externo,
bomba de oxigênio e enfeites
marinhos. Dimensões: 50cm x

30crn e largura 1 metro. Preço
110 URV's. Tratar fone: 72-
1333

VENDE-SE
Video Cassete 4 cabeças mar
ca Panasonie G 2r revisado
com manual. Valor CR$
350.000,00. Aceita-se contra

proposta. Contato com Carlos
Alberto. Fone: 72-0173

BICICLETA MONARK
RANGER AFRICAN
Vende-se nova. Valor URV's

95,00. Tratar com Arildo ao

lado da metalúrgica TS

-SALA COMERCIAL
Vende-se c/140m2 e terreno cl
15x25. Valor 30.000 URV.

Tratar pelo fone: 71-8043

SALA COMERCIAL

Vende-se, cl 40m2, banheiro,
acabamentode 18, clfrentepara
rua Joinville, n° 2.000 (próxi
mo salão Líder), apenas US$
15,000. Aceita carro e telefone
no negócio. Tratar fone: 71-
1574 cl Doraei

�
Recreativa
Koh.lbach

RuaPresidente

EpitácioPessoa, 1298
Jaraguá do Sul· SC

JARAC;lIA
•••••••••••••••••
• •

•
• •

E(KE SHOP
• •
• •
• •
• •

Melhor produto •

pelo melhor pret}o •

RuaBerlUUdoDornbusch, 570 • •

Fone 72-3899
•

• •

BairroBaepen4i
•

•

Jaraguá do Sul- sc •

•••••••••••••••••

MARAN-E; O NI Bolsa
de Telefones
Fone (0473) 72-1000 C=��A

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

(DefronteaoBeiraRioClubedeCampo)

Auto Escola
Guaramirim

Carteiras de Motoristas

Renovações de Carteiras
Aulas Práticas e Teóricas

Fone: 73-0106
End.: Rua IrineuViléla-Veiga, 106
Junto ao DespachanteGunther

r. n I ,--J fJl i;l �\ lAll í?�-)
i _j, - L-:! -1\ \/ li I i 1\ \ i / : I ---: I :_--
I r-i I, :-- I

I " • ! i
I i I

\ I ; I I i ,-: ,
, 1 ti! L.__.-, I'" I! I;'_ ./ i ! i �! '; '\

I I !: ! I ',!; I ! ! \. i I I , I .'
, v:

MATERIAL ELÉTRICO LTDA.

FIOS - f�ABOS -IÂIPADA..4i· - DISJUNTORES - REATORES - LUIIINÃRIAS - BAIXA ti 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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MUDANÇA DE'ENDEREÇO
Dra. RosaMaria C. Tavares, participa a seus
pacientes e amigos, a mudança de seu

consultório para a rua LeopoldoMolheiro, n° 1 S .

Fone 72-3141 (aoladodaSalvita) VEkaLOS E
.,.._---------I.

R_
• COMPRA • VENDE
• TROCA • FINANCIA

EscortGL 1.8(A)-pratamet.. : , 93
KadettSLE 1.8(G)-cinzamet.. 91
KadettSL 1.8 (G)- branco 90
MonzaSLE 2.0(A)-cinzamet. 88
MonzaSLE 1.8(A)-verdemet.. 88
ChevetteSLE 1.6 S (G)-bege 89
GoIS 1.6(A)-verde 84
Fiat 147(A) - bege 83
Fusca (G)- bege 80

C�n:elI(<;J)-vermelho ;
: 72

FlatSpazlo(A)-bege 83

RuaAng.to Rubin/, 951·-s.", do Rio CetrO Fone
B92tJO.OOO J4RAGuADOSU-SanfllGatarln. (0473) 76·7014

BUZMAQ
Con,éreio _

de peças de

,Máquinas de Costura Ltda.

º=> V.ndo d"M6qulno d. Costuro novos ti
usodos cpm osslstênclo técnico
tlsp.c/ollzodo. '.

� '.ros, opor.lhos, 61eo e agulhas.
: � Insto/orão de oporelhos Het-tup.
: Q::)·lIef/elldedor dosmáqulnos de lIepossor.
a..a Âage�o R.......i, 980
.ar..-a do R.io Cê..-..-o

j Fone./FEUC C0473:J 76-279�
Jarag..á do Su� - SC:

FiAT SPmO/93 J "

'. Cera .para assoalho, desínfetante, ptnho, ;eúCàItp)ó.� á�lac.
Vende-se," álcool, CR$ _ querosene. óleo para assoalho. soda cäustíca, cloro. álcool.
2.500,00. Fone: 71-6133 vela, ácido �Uriático. am�ciante.'ágUá sartitá�. dete�iíte.

sabão líquido. sabonete Uquido. shamJMl,O para ���?�õteis.
'desíngraxantes para chassí.límpa alumínio para baú .

Rua 25 de Julho. 662 - Bairro VUa NOva
Fone/f'ax: (0473) 72-0271

Jaraguâ do Sul - Santa catarina

CLASSIFJCADOS
VENDE-SE
Bicicleta Montain Bike

Sandow, 12 marchas. Preço a

combinar. FaiarcomFernanda,
fone 72-1962 - à tarde

Jaraguá do Sul, 14 de maio de 1994

FA.LT� ESPAÇO �RA DIZER TUDO QUE A GENTE_FAZ.
so NAO FALTA E BOA VONTADE PARA ATENDE·LO.

E DISPOSiÇÃO PARA TRABALHAR!

•
UMPAC

R.Pe.AIbeI1IoJIkobs,129
Fone(0473)n3119

CEP89262.ao.Ja,..ídoSUI.SC

VENDE-SE
Moto Yamaha RX 125, ano'
82. Preço a combinar. Tratar
com Márcio. Fone: 71-8335

FIAT 147/85
Cor branca, em ótimo estado.
Valor 2.600 URV's. Tratar
fone72-3274

ESCORTGHW88
Vende-se, álcool.Preço 6.300
URV's. Fone: 71-9010

VENDE-SE.
Monza 89, gasolina. Preço
9.000 URV's. Fone: 7l-9010

FIAT EUROPAl80
. Vende-se, gasolina, CR$
1.700.000,00. Tratar no fone:
71-6133

CACHORRO DE

ESTIMAÇÃO
Da raça "Dasch-Hun"
(CofapO, de corpreta
atende pelo nome de

''TOBI''.
Desapareceu desua

residência à rua Joinville,
1.531.INFORMAÇÖES
.parafonés: 71-1721 ou

72-1100, comJaime.

, !, ..,!, � ,! , Produtos de Limpeza Ltda.
.

SCHI. I CHET Fábricade Cal�a.
. IndustrIais
eResidenciais

l�f)NI�
.

(f)Li73)
7:1-0:125
RuaAthanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - SantaCatarina

sUlf}�Rdl�ROMoçAO
Temos os Melhores Preços e a Maior
Variedade e.ID Máqui

.
rras de Costura'

-

NAOCOMPREANTESDENOSCONSULTAR
Entregamos suaMáquina em Joinville ou Região

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau - Fone (0473) 72-3522 - 7/-1)832 - Jaraguá do Sul- SC

Arte final Correio do Povo - Fone (0473) 72·3363

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende
Área de 3.700m2, próximo ao

centro, na ruaCanoinhas, late
ral da Antônio C. Ferreira.
Terreno central, no início da
rua Adélia Fischer área de .

33.023,OOm2•
Lotes no Loteamento

ltapocuzinho.
Lotes no Loteamento Jardim

t �--------------------.
••••••••••••••••••••• SL • .A..cademia •

d I .• •• Ver:lde-se OU troca-se casa e a venana I • �ontato
..
�iv:re ••

•..com.·:\120m2, localizad.a em excelenteãrea: PUBLICIDADES .

I. :....
"

>, öfe.�ece:.aÚ...
lêls: d,.. 'e:

;

,:: •• '

Placas - Faix�s -

..

'

I' re�1$jenC.ia;1. Rua Ollvia Chiodini Pradi, 184.: Cartazes - Painéis- :... . "Karatê :de�ContâtQ;'� KfcK-ilO)(i:q,g - •
• :}Fone pl contato: 71-0810, ou na rua �I OotDoers- Des. Art� .•

...

Capoeira�.Defêsâ PessQàl,�: J
I RUa AntonioAproso, 147 • b •I. Jolnvllle, 4067, na Sul Eletro Frio. 'I (FundosWegI). am osos sexos.

.•
Fone (0473) 72"'!2089. Aulas de 28 a 6· - Vários horários •lObs. Troco por chácara, terreno ou carro I

.

Jaraguá doSul- sc • Aulas extras sábados e domingos. . •.......................
---------.. Av_ Getúlio Vargas, 847 •-------------------------, • próximo ao CIP •

: ..lt.tfll_.'- Apresentando este recorte você :
• �M,..ft teráa 1·semanadeaulasgrátis.•
.------------------}E.

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

MédicosVeterinários:
Anelise B. Lehmann � CRMV - sc2-1125
Bettina Gosch - CRMV - SC 2-1398

SID""'" de 70 tipos diferentes de
P;'U/IS. ClIlr.ones, LtIZIIIIIt.,MIISSGe

o trtUliciolUll Bife tiP"'nugianll, lIUIo
grtltinlatulo tIOfqmo tllnrha.
DÜIIiII1Mtftuptu1ir dtJs 1Ih.
EmINIhIgemtérmicG

CLASSIFlCADÔS

VENDE-SE
Central

Telefônica
.

MarcaMeta, ultramo
derna, pl 2 troncos
10 ramais. Contàto
pelo fone 71-0091

-

Lanchonete

Sucão
Servimos 45 tipos de suco
e variados lanches.
Atendemos de terça à do
mingo.das 12às22horas.

Visite-nos.
RuaEpitácioPessoa,229

VIDA

Belle Robb
Jeans e Confecções

em geral
Venha conferir
nossos preços.
Reinoldo Rau, 61
Fone: 71':'2014

2-3

- Divisórias - Forros - Pisos
- Papel de Parede - Persianas - 80x para banheiro

RuaBemardoDombusch,n0486
72.2472sala2·Vila Baependí

Outono
Invern0/94

AV. MarechalDeodoro, 491
(frente CoI. Slo Luis)
Jaraguá do Sul
Fone: 72;'0405

Depilação com cera vegetal •

Massagem terapêutlea e estétlca
Forno de Bier - Termoterapla - Crioterapla -

Tratamentos para emagrecimentos -

Tratamentos completos, para comperose
manchas antislnais - Vacina anti acne -

mlcrolonoforeze - Decapagem biológica -

Limpeza e Hidratação profunda.
......

�ltt'tí�l1ii"t�li:i,:i f
.J(e�lt.i, ..CQ�����,..�i4;�t·�.�.·f���9�t9��4:t,��.

PIDRAS: SÃO TOMÉ - ARDóSIA
PIDRAS PARARIVISTUIINTOS I�IGIRAI.
Rua Silveira Júnior, s/n9. (pr6x. Ginásio de Esportes)
Guaramirim ,. SC l�f)NI�: 7:....()()27

Berta Imóveis
Rua: Esthéria Lenz; Friedrich, 39 Fone: 72-0510

Francisco.
Lotes no Loteamento Rausis
em Guaramirim,

Aluga
Sala comercial nós fundos da
Sirama, frente para praça An
gelo Piazera, 10,OOm2•
Salas comerciais, em cima da

.
Casa Sirama

. FORNO A LENHA
.

QUALIDADEE
ATENDIMENTO

KfVB
Criação de Logotipos, Catálogos, Folhetos, Folders Turtíst�cos, Anú�cio� de

Jornais e Revistas, Cartazes, Jornais de Empresas, Produçao de Audlo -Visual

COMUNICAÇÃO LTDA.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 - Sala 4

Fone/Fax (0473) 72-1066

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ãJ14aJlflor.es
Jlflo-ricuItura

Joalheriaôimara Ltda.
Jóias - Relógios

Artigos para presentes - Óculos de sol
Tudo <com os meRlbores pweços

CREDIÁRIOFACll.XrADO
Fone(0473) 72-3630

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

1J(IUJ�@(0
L0ß�ß Gi}§�§�& �)f@�o

Divisão de concreto
(Tubos e arlefatos de concreto)

Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101
Divisão de plástlccsItubos de PVC - eletrodutos/linhas

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

Rua CeI. Procópio Gomes, 89
Fone 71-0066

CLASSIFICADOS

CORREIODO
POVO.
ir 72-3363

2
Práiita--,{n!rega
e encomendas.
consultora:

t])iane

:rone: 72-2646

Pão Quente
Panificadora e Confeitaria

Abertodiariamente,
'inclusive

domingoseferiados.
Completa variedade

depaes,
cucas e tortas.

Rua Jorge Czemlewlcz, 71

Fone 72-0340

Central de Negócios
Claudino

Compra - venda:
Terrenos, casas, carros,
motos, sítios, fazendas,
eletrodomésticos etc.

Tudo pelo menor preço.
Rua: BernardoDornbusch, 1067.

Fone: 71-0157
Trator com CÚludinO

MAXCAR
VEíCULOS
Compra - Vende
Troca - Financia
FONE71-6133
Rua Barão do Rio
Branco, ao lado

don° 388

Jaraguâ do Sul -

Centro

Jaraguá'.to Sul, 14 de maio de 1994

�
Fazemos sua lesta infantil,

�1... venha conhecer nossos
��' artigos para lesta.

Av. Getúlio Vapqas - 25 ��T�'Hoff Papep Papelapi� l�\' /.Fone: 72-3596

o AROMA E O SABÖR 'OS BONS'l'ÉMPOS VOLTARAM

PANIFICADORA E CONFEITARIA
N

PA08V1NBO
Aberto diariamente das 06:00 às 21 :OOhs,

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

(Próximo Weg I)

Fone: 72-1243

@
Cooperativa 'Mista
Agrícola Juriti Ltda.

Arroz Parboitizado
"PRIMO" e "JURITI"

.� "!?i o:

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

MASSARANDUBA-SC

As mars lindas bicicletas, peças e acessórios para motos
, Honda e Yamaha, com o menor preço da região (Confira).

<

" �.

Rá 10 anos pedalando com você:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'EDITALAGRADECIMENTO Patricia Tavares da Cunha Mello Gomes, Tabeliã, e Oficial de Títulos da Comarca
de Ja,raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei;etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acbam nesteCartório para Protestos os
Títulos contra:

.

AntonioAnutaclo Nunes - Três Rios do Norte, sinO - NESTA
Cua Bonita Arte Dee, LT ME - Rua Barlo dp Rio Branco, IS7 - NESTA
Destll Máq. e Equlp. pl Cereal. - Rua 904, sinO Jaraguá Esquerdo - NESTA
Ivonete Malhu Ltda - Rod SC-410 nO 2727 - NESTA
Ind. Acabamento de Móvel. Pró - Rod 280 km 128 nO 1839 - NESTA
ModelaçAo Beton! Ltila - Rua 433, nO 74 - NESTA
Meach Com. Mat. Constr. Ltda - Rua Exp. A C. Ferreira, 799 - NESTA
Norberto Joilo Maeatrl- Rua Botunepa, 182 - NESTA
Renato Jung - Estr, Sta. Luzia, 16610 - NESTA

Reglcells Co� Conr. Ltda - Rua Av. Mal. Deodoro, 889 - NESTA
Trevo Com. de Prod. Agropec. Ltda ME - Rua José Theodoro Ribeiro, 1633 -

NESTA

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

intima9io, faz por intermédio do presente edital,� que os mesmos compareçem neste

Cartório na Rua ArthurMüller, 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então
dar razio porque não o faz, sob apenade serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

KElJaraguá do Sul, 10 demaio de 1994.
Patricia Tavares da CunhaMello Gomes

Tabeliã

__• Profundamente consternados comunicamos a todos os parentes,
amigos e conhecidos, que foi da vontade de Deus, levar
subitamente a nossa querida esposa, mãe, sogra, avó e bisavó.

Herta Kastner. Brandenbu,rg
Com a idade de 78 anos, ·7meses e 15 dias, para a eternidade.

Agradecemos aoReverendoPastor IngaPiskepelaspalavrasproferidas em casa

e perante o túmulo e a OASE.
Em especial agradecemos ao dr. Mauro Yared e as senhoras Janete Barbosa

AnésiaDal-ri, aos vizinhos,parentes e amigos, que nosconfortaram durante odificil
transe e que enfeitaram a urna e o jazigo, comflores e coroas.

Jaraguá do Sul, maio de 1.994
A FAMiLIA ENLUTADA

Proclamas de Casamento
��
Habitat Ltda.

MargotAdelia Grubba Lehmann, Oficial doRegistroCivil do 10Distrito da Comarca de Jaraguá do
Sul, Estado de SantaCatarina, faz saber que compareceram nesteCartório exibindo seus documentos

pela lei, afim de se habilitarem para se casar os seguintes:
Edital N° 19.378 de 06/05/1994

FLÁVIO MARIANO DOMINGOS E MIRIAM DE FRANÇA MELO

Ele, brasileiro, solteiro, artesão, natural de Santo André, São Paulo, domiciliado e residente na rua

638, n" 62, emVila Rau, nesta cidade, filho de CiceroLelioMarianoDomingos eMaria das Merces
Domingos.

.

Ela, brasileira, solteira, do lar; natural de Belo Jardim, Pernambuco, domiciliada e residente na rua

638, n" 62, em Vila Rau, nesta cidade, filha de Cicero Francisco deMelo eMariaNazaré França de
Melo.

Imobiliária

Terrenos
Terreno 15x30 - Ilha da Figueira
Terreno 980m2 - Centro
Terreno 25x30 - Próx. Escola Alberto Bauer
Terreno 3.00Om2 - Centro
Terreno esquina cl 630m2 - Ilha da Figueira
Terreno 450m2 - Próx. Posto Behling
Terreno 564m2 - Rua José Emmendorfer -

Terreno 15x30 próx. da Escola Alberto Bauer

2 terrenos - Loteamento Dico
Terreno 15x30, próx. Escola Alberto Bauer

Terreno 650m2 esquina rua Leopoldo Janssen com
Venâncio S. Porto
2 lotes em Barra Velha ao lado da lagoa, US$
3.000 Casas

-

Casa de alvenaria 130m2 com terreno l.520m2,
centro

Casa de alvenaria cl 104m2 - Próx. Ponte Grubba

Casa de alvenaria cl 180m2 - Ilha da Figueira
Casa de madeira - Rua Otto Schneider
Casa de alvenaria cl 237m2, cl terreno 2700m2
Sobrado alvenaria - Barra Velha

Casa mista - Piçarras (Centro)
Casa de alvenaria conjunto residencial Weg.
Casa. com 120m2 - Terreno 14x30 rua Jorge
Czemiewcz
Casa de alvenaria 70m� terreno 400m2 Rua Lou

renço Kanzler - 80m2. - Vila Lenzi
Apartamentos

Apto. 2 quartos - Edifício Florença
Apto. 3 quartos - Edifíeio Carvalho

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

Apto. 239m2. Rua José Emmendorfer

Oportunidade
Casa mista, com calçamento próx.
Marcolla

Edital N° 19.379 de 06/05/1994
RENALDINO RAHN E ROSELI SIQUEIRA

'Ele, brasileiro, solteiro, industrial, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua João

Januario Ayroso, 341, Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filho de Reinor Rahn e Renita Hass Rahn.

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Pinhálzinho, neste Estado, domíciliada e residente
na rua Francisco Stinghen, em Barrã do Rio Cêrro, nesta cidade, filha de Francelino Siqueira e

Madalena Siqueira.
Edital N° 19.380 de 06/05/1994

GUIDOMATHES E MARGARIDA BERNARDINI

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Estrada

Garibaldi, nesta cidade, filho de Quiliano Mathes e Elsina Eberhardt Mathes.
_

Ela, brasileira, solteira, zeladora, natural de Floraí, Paraná, domiciliada e residente em Estrada

Garibaldi, nesta cidade, filha de Geraldo Bernardini e Esperan-ça Querino Bernardini.
Edital N° 19.381 de 06/05/1994

.

JOÃO CARLOS ORTIZ E LUCIANA APARECIDA LOURENÇO
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural dePirabeiraba, nesteEstado, domiciliado e residenteemRio

da Luz I, nesta cidade, filho de Osni de Jesus da Silva Ortiz e Lúcia Baieher Ortiz.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Pouso Redondo, neste Estado, domíciliada e residente em

Rio da Luz I, nesta cidade, filha de Genesio Jordelino Lourenço e Zelinda Ribeiro Lourenço.
Edital N° 19.382 de 09/05/1994

EDILSON CARLOS DÖRlNG E IVONETE GUETTS

Ele, brasileiro, solteiro, operador de computador, natural de Rio Negro, Paraná, domiciliado e

residente na rua José Emmendoerfer, 1.549, nesta cidade, filho de Edelmar Döring e Maria Dalva

Döring.
.

Ela, brasileira, solteira, telefonista, natural de Ibiam - Tangará, neste Estado, domiciliada e residente

na rua José Emmendoerfer, 1.549, nesta cidade, filha de João Nicanor Gúetts e Elza Fonseca Guetts.

Edital N° 19.383 de 09/05/1994
<, Cópia recebida do cartório de Massaranduba, neste Estado

FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUZA E ELICE MADER

Ele;--brasileiro, solteiro, operário, natural de Barra Velha, neste Estado, domiciliado e residente na

rua 616, nesta cidade, filho de Antonio Francisco de Souza e Francelina Maria de Souza.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural deMassaranduba, nesteEstado, domiciliada e residente em
Linha Telegráfica, em Massaranduba, neste Estado, filha de Carlos Mader e Leocadia Slomecki

Mader,

COMPRA- VENDE
ALUGA - ADMINISTRA

Edital N° 19.384 de 09/05/1994

SÉRGIO DA SILVA E JOSIANE VIEIRA

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Pouso Redondo, neste Estado, domiciliado e residente

na ruaErnestoLessmann, 435, emVila Lalau, nesta cidade, filhode PedroOtavio da Silva eAnaGrah

da Silva.
Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua Ernesto

Lessmann, 435, em Vila Lalau, nesta cidade, filha de José Vieira e Iracema Vieira.

Epara que chegue aoconhecimento de todos, mandei passar o presenteEdital que será publicado pela
imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

Fone: 71-8009
Rua Leopoldo JGftlsen 6.

.

_

. JaraluQ do Sul .. SC
(Final da rua da Caixa Econômica)

CRECI4760
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LAIR RIBEIRO:
100· o SUCESSO NÃO OCORRE POR ACASO

101· COMUNICAÇÃO GLOBAL

102· PROSPERIDADE

103· EMAGREÇA COMENOO

104· DE PÉS NO CHÃO· CABEÇA NAS ESTRELAS

105· A MAGIA DA COMUNICAÇÃO

NAPOLEON HILL

110- A CHAVE MESTRA DAS RIQUEZAS

111· A LEI_OO TRIUNF.O

. ·11.2· PENSE E ENRIQUEÇA
113· \i'OC� PODE FAZER SEUS MILAGRES

114· PAZ [)E EspíRITO, RIQUEZA E FELICIDADE

115- SUCESSO E RIQUEZA PELA PERSUASÃO

OG MANDINO
120- A ESCOLHA CERTA

121· A MELHOR MANEIRA DE VlVÉR
122· O MAIOR MILAGRE 00 MUNDO

123· O MAIOR MILAGRE 00 MUNOO· 2' PARTE

124· O MAIOR PRESENTE DO MUNDO

125-, O .MAlOR SEGREDO DO MUNDO

126- O'lMIOR VENDEDOR 00 MUNOO

127· ,0 MAIOR VENDEDOR DO MUNDO· 2" PARTE
128- O MAIOR SUCESSO DO�UNDO
129- SUCEssO:À MÂlOR<MISSÃO
130- SUCESSO SEM LIMITES

:l3-�,
-

���.�DJ\.E)_Ç DOSUCESSO,;: ,

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

URV: 11,25
URV:43,75
URV: 17,SO
URV: 08,75
URV: 15,00
URV: 11,25·

URV: 11,25
URV: 10,63
URV: 10,63
URV: 11,25
URV: 11.25
URV: 11,25
URV: 10,00
URV: 11,25
URV: 11,25
URV: 11,25
URV: 11.25
URV: 26,25

DALE CARNEGIE
140' COMOFAZER AMIGOS E INF: PESSÕAS. .:

e URV: 26,25
141.' CÓM9F� �MPÚBLICO E'INflo PES��EÇ>�, URV: 11,25
142· COMO EviTAR PREOCUP" E cà�.dIVivER ;.," URV: 30,00
143- COMO I:lESFRUTAR SUA VIDA E SIEU TRAB. I:JRV: 15,00

CLASSIACADOS /IMóVEIS

\ PREÇO
150· o PODER DO SUBCONSCIENTE\ URV: 15,00
151- O MILAGRE DA DINÂMICA DA MENTE URV: 12;50
152- 1001 MANEIRASDE ENRIQUECER URV: 10,63
1(i3-' O PODER MILAGROSO DE ALe. RIQ.INF. URV: 15,00
154- PARA UMA VIDA MELHOR URV: 11,25

REF, JOSEPH MURPHY

Jaraguá do Sul,·14 de maio de 1994

LOUISEHAY
160- VOC� PODE CURAR SUA VIDA
161- O PODER DENTRO DE vOCÊ
162· AME-5E E CURE SUA VIDA
163- EU AMO MEU CORpo· PENSJ')IÁRIOS

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

ROBERT ANTONY
170· 50 IDÉIAS QUE PODEM MUDAR SUA VlDAURV: 12,SO

"

171- ALÉM DO PENSAMENTO POSITIVO URV: 15,25
172- ASCHAvESDAAUTOCONFIANÇA URV: 16,75
173- O PODER MÂGICO DA PERSUASÃO URV: 15,25

NORMAN VINCENT PEALE
180· O PODER DO PENSAMENTO POSITIVO URV: 09,SO
181· AUMENTANOO SEU POT. POSITIVO URV: 08,75
182· A NOVAARTE DE VIVER URV: 08,75
183- O PODER DA VIDA POSITIVA URV: 12,SO
184· O PODER DO FATOR EXTRA URV: 10,00
1� PORQUE ALGUNS PENSADORES POSIT. CONSE·
GUEM ALGUNS RESULT. SENSACIONAIS? URV: 08,13
186- TENHA UM DIA PERFEITO URV: 08,75
187· UM TESOURO DE ALEGRIA E ENTUS. URV: 10.00
188- AVERDADEIRA ALEGRIA DA VIDA POSIT. URV: 15,00
189- ASOLUÇÃOESTÁNAFÉ URV: 10,00

REF, OUTROS AUTORES PREÇO

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

URV:24.03
URV:28,75

URV:09,69
URV: 10,63
URV:05.00
URV: 12.SO
URV: 10.00
URV: 12,SO
URV: 17,19

1· A FONTEDA JUVENTUDE· PETER KELI:lER

2- AMÁGICA DO SUCESSO· DAVID SCHWARTZ
3- ALEGRIA E TRIUNFO· LOURENÇO PRADO

'lI- AMANDO UNS AOS OUTROS· LEO BUSCAGLIA

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

6- COMO FAZERDINHEIRO· DR TAG POWELL

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

8- DR DEMING � O AMERICANO QUE ENS. AQUAlID.
TOTAL AOS JAPONESES· RAFAEL AGUAYO

9- EUCIriEGOLÁ-ZIGZIGLAR
. .

URV: 19.38
URV:20.00

10- LEIS DINÂMICAS DA PROSPERIDÀOE· CATHERINE uR\': 26,03
. :d� MANUAl CQM-PLÉTO DO VENDEOOR PROFIS. 'URV: 17,SO
12- MEGA TENDÉNC. 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 PI O PODER INTERIOR· TAE YUN. URV: 12,63
16- elTIMISMO EM GOTAS· R. O. DANrAS URV: 09,61
17· SE VOCÉ NÃo TEM TEMPO PARA FAZER DIREITO

QUANDO ACHARÁ TEMPO PI FAZER DE NÔVO?· J. MAY
18- SEM MEDO DE VENCER· ROBERTO SHINYASHIKI

19- VENC. A PRÓPRIA CRISIE· CARLOS WIZARD M.

20- VOOÉ QUER, VOCÉ POOl;:· JOE BAnEN

21· ILUSÕES· RICHARD BACH

22· A IMAGEM DE SI MESMO - MAXWELL MALTZ
23- PODER E INFLUÉNClA • ROBERT L. DllENSCHNEIDER

24· SEU PASSAPORTE PARA O SUCESSO • F. ARTHUR CLARK

STEPHAN SCHIFFMAN

URV: 10,00
URV: 14,13
URV: 10,00
URV: 19,05
URV: 11,25
URV: 10.00
URV: 12,SO
URV: 12.SO

• PEDIDOS ACIMA DE 30 URV's ·10% DE DESCONTO.
• ACIMA DE 50 URV's MAIS 5% DE DESCONTO,

25- OS25ERROSMAISCOM. EM VENDAS

26- OS 25I'tÁBITQS Et,1 VENDAS.
TADJMtES
27- CRIANDO SEU FUTURO COM SÜCESSO

• URV: 08•.13

l:IRV:08,13

URV: 11,88

• LlG�E JÁ, PROMoçÃO VÁLIDA ENQUANTO DURAR O ESTOQUE.

.PORTAL
JARAGUÁ - Sala

c/22m2, toda deco
radalmobiliäda, em
ótima posição no

.

Portal .' 10.000

CENTRO· Apto.
· grandeJEd. Jaraguá
- suíte, 2 qtos,
BWC,salas,demais
dependências e ga

- 4S mil
.

GUARAMIRIM - CENTRO - Rua 28 de
Agosto/no prédio do BESC. Aptos/novos -

U6m� (suíte, 2 qtos, 2 salas conjugadas,
cozinha, área de serviço e garagem)
'Preço: Entrada de 30%, mais finan. 20

JOINVILLEICEN
TRO - Apto, c! 202m'
• Ed,Presidente, frente
aoColégio Santos An
jos • Ao lado da Cate
dral (possibilidade de
troca com imóvel em

Jaraguá).

FIGUEIRA - Ter
reno (esquina) c/
frente de 29,S
metros para a rua

José Teodoro Ri-

VILA LALAU •

Terrenocom64Sm2
• 8.S00 URV's,

I
.1

CENTRO - Prédio cl 142m2, mais
casa mista cl 90m2, sito a rua

Procópio Gomes n" 1453, em
terreno cr900m2• Preço: 110,000

URV's (em condições).

reno'c! IO.OOOm·, «z
casas, sendo wna em

alvenaria de 2 pavi
mentos, semi-acabada
- pr6ximo a Faculdade

-Preço: 6O.000URV's.

VILA LALAVIPROX.
�MARISOL·Casaemal
venaria cl 250m', 4 qtos,
demais dep, toda rnwada
clcorcaemalumínio-RII8
GermanoMarquardt, 170
·49.000URV's. (Emcon
dições)

JAKAGuÁ L ES

QUERDO -Salacoml.
em alvenaria, e casa

mista, sito rua João
Januário Ayroso, nO
1005. PreçolBarbada:
20.000URV's.

reno c/ aprox.
3.600m·, próximo
a.oColégioHolando
Gonçalves - Preço:
16.(>00 URV's.

FIGUEIRA - Es

quina fazendo fren
te em 31,SOm para
rua José Teodoro
Ribeiro • Área c/
S79m2 - IS.OOO·
URV's - Aceita caro.
roo

.

CENTRO - Rua

Procépio GomeslEd.
Resid,Maguilú-Apto.
2 qtos, 2° andar. c! ga
ragem • Preço: 7500
URV'sefmanc.jmltoa
CEF(16anos _

úlima

prestCR$I79.000,OO�

em alvenaria cl
130m2 (faltando
'acabamento) terre
noc/36()m2 - Preço:
18.000 URV's

(aceita proposta).

. VIEIRAS - 'Rua 601·

(J�),ter
JeÍlo de S4OJn2 esquina

·

com lWl 470, edilicado
· com prédio em ahenarla
(2 pavimentos). cl3 salas

.�e3aptos. Pre
ço: 144 mil uRV's.

PIÇARRASI TANQUES DE CAMA
RÃo - Projetó pronto c/6 lagoas, de água
salgada ou doce, em 17 hectares de terra

plana, próx. ao mar, c/ frente pl BR-IOl.
Benfeitorias em alvenaria, plantações de
maracujá, etc. Preço: 200.000·URV's.

reno c/3S0m', pró-
. ,�imo Colégio'
Hol�oqooçalves
no LOt. Waldemat
Schimitz - Preço:
7.S00URVs.

CENTRO - Rua

Felipe Sclunidt nO 49

(pr6� a ÁSS()c. Co
mercial) terreno ç/
688m2, com casa em

alvenaria de 150in' -

. Preço: 6O.000.J]RV's.

CENrRO·Ed. Gardenia
• RII8 Bario do Rio Bran-

: ee. Apaj'tarnento cl 4

qual1os(1 suite), 3banhei·
ros, 2.saIàs, saca� """
deseM\)Oegaragem. Pre
\)O: 30.000 URV's .

CENTROINOVA BRASILIA -

Excelente prédio (esquina), c/2 pisos,
300m2, na rua João Planinschek cl a
rua Venâncio da Silva Porto (próximo
aWeg I, ao lado do Floriani). Preço/

barbada: 52.000 URV's

VILA LALAU -

Terreno .

com

390m2, rua Santos
Dumont. Pre)lo:
8.900 URV's.

-

metros da rua

Roberto Ziemam �

'Preço: 6.000
URV's..

AMIZADE-Apto.
cl 3 qtos. -' 1.800
URV's de eotrada, e
assumir financiá
mento na CEF - 20

CENTRO - Frente pl 2
ruas:JoséEmmendoerf..

- e.José M""egolli, temmo
et» aprox, 1.2QOm'.
e1lilicadocomcaSaemal· .

ven8riâ com 14Sfui· PIe
.90: 90.00Õ UR,V's. (A
combinar) _.

CENTRO • Rua José
Emmen!ioOrfer·Excelen
·�·fotei:(;4W(lSx30).
próximoaoAtdierdalnd.
de�dros .3. Américas.·
�: 8.000'URV's.

uJ
tI:
o

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 285 ,':<",::: :'"::,,,- +
- (0473) 72·2679 e 72·3139 '
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.PARA QUEM SENTE ORGlJIJIO EM DAR O ENDEREÇO ..

VSZSZSZSZSZSZSZSI

M\�.rs
(!�'g,�
Rua 3�O dos Imlg""tes

, (proxlmo à FERJ) .'

Vendasiii Apenas dois apartamentos por andar
li Churrasqueiras -

II JaIIO de Festa�
:Ii) Sallo de Jogos
li) Playground'
iii Todos os apartamentos com garagem
II Totalmente reslde�clal
iii Apartamentos de 98 m2

..........----= Irnobilldfid

-

E

CHALÉ
IMOBILIÁRIA
R. Relnoldo Rau, 61
Fone (0473) 71-1500
Jaragu6 do SJlI • SC

Loteamento Juventus
Lót8s com entra::Ia.+ fr1anciamento

Vendas:Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500 '

- RUÀ REINOlDO RAU� 61 - JARAGuA 00SlL, SC

v N, - DE E
( 'asa dc alvenaria

Rua: \\ alter Marquardt,
laI.. lA2'), cl UO.OOm'.

ter. 3:-1,OOm'

ConstruÇlo
e-Vendas:

•

(.I
CONaTRUTOIIA .IIIC�DOIIA
JARAGUA

R. Cei. Bernardo Grubba, 246
Fone. (0473) 72-0014 e 71.0347

Jaragu6 do Sul· SC .

Casa dc alvenaria
Rua: Carlos Nies. J2(),
Vila Nm a. c! 130.(lOm',

ter . .t 70.()Om'

Terreno
Rua: Goiás. V. lcnz i, ri
ú�7.90m'. ri fundar ão ri

21S,{lOm' .

Sobrado

Ru,l: \1.1\ �icolau
Shmidt, cl 300.()Om'. ter.

SIJ.OOm'.

Casa de alvenaria

Rua: Jorge \knegotti.
n? .tOO, cl ]o5.00m', ter.

337,68m'

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



Vendas
I apartamento C/2S3,OOm' na rua ]oinville.
Terreno na ruaMaxNicolau Sclnnidt c/ SOO,OOm'.
Apto c/160,OOm' no Edificio Miller naMal.Deodoro, todomobiliado.
Chácara em Schroeder, com 42 morgos, terreno todo plaino, com água e luz.
Terreno c/ érea de 441.00m' na rua Pastor LorenzHahn nO SI. Guaramirim.
Casamiste C/90,OOm' na ruaManoel da Costa, bairro Joio Pessoa.
CaÍa de alvenaria c/IOO,OOm' na rua SãnÍa Catarina, 368..
c;a.sa de alvenaria C/3SO,OOm' com terreno, na rua]oio P1aninscheck esqUinapara a rua
Venâncio da Silvil Porto.
Casa de alvenaria, na rua 2S de Julho, com 200m'. (VilaNova):
Terreno com 4.700,OOm' e casa de alvenaria commuitas frutas • palmitos.
Terreno com érea de 3S0,OOm'. No loteamento lardi!n Francisco,
Casa de alvenaria c/ 300,OOm', na rua Richardt Piako, com 3 ar condicionados, hielro
ltI8IS8ßeDl, aquecimento solar, alarme,

,

SO ESTA
SEMANA
'Loteamento

Divinópolis
- Lotes prontos para
construir

,

- Otima localização
(Ilha da Figueira)
A 2 km do centro
,

Ultimas unidades

Preço promocional
(3.500 URV's)

_�araguá: do Sul, 14 de maio dê 1994

Av. Mal. Deodoro,_141
Larlmóveis

Locaçlo
Apto na rua Roberto Seidel (Corupé), com 3 donnitórioo e demais·dependências,
Apto na rua Albino Zangbelini (Nereu).
Apto naruaAlbertoSebneidor. (Banano 1187). Com 03 dormitórios edemais dependên
cias, com garagem.
Cua de madeiJa na rua � de Julho 1413. (Vila Nova). Com 3 donnitórioo e demais
dependências com garagem.
Casa na rua AlbertO Sebneidor (Bana). CI 4 donnitórioo, e demais dependências, com
garagem.
Casa de madeiJa na rua Leno NicoluzZí. (Água Verde). Coni 02 donnitórioo e demais
dependências.

laia comerelal
Sala na Av. Getúlio Vargas n" 49, com 68m".

Aluga...
OI TeleCone para alugar

p'••••••••••••••••
I �t;:' I

= CRECI N° 1596d =
I I
I Ba....a Sul I

: I...õveis :
I Fone: (0473) 72-2734 I
I Cuu I
I Casa alvenaria, c! 8()m2, 3 qtos, sal. cozo BWC, terreno com I II 3.000m:, com uma lagoa. Aceita carro, moto, lateral rua Pastor, I
I Schneider - Preço US$ 16.S90. I
I

Casa alvenaria 12Sm:, 3 qtos, sal. cozo cop, desp. BWC, lavand.
Igaragem terreno com 44Om: - Vila Rau. Aceitâ carro. Preço US$ II IS.S00. I

I Casa alvenaria c! 140m:, 3 qtos, sal. cozo cop., BWC, garagem, I
'I churrasqueira, rua Felipe Frenzel - Centro. Terreno c! 372m:.

IAceita carro. Preço S3.000URV's.

II Prédio cl 2 pavimentos cl 196m' três aptos, sendo um c/96m2 e os I
I outros dois com som: cada um, na Barra. Preço USS 35.000. ICasa de alvenaria c! 7om:, 2 qtos, sal. eoz. BWC, despensa, terreno
I c!3S2m:,lateralruaPastorSchneider, naBarra. PreçoUS$13.320 •
I Casa de madeira c/ 6om:, 2 qtos, sala, cozo BWC, terreno c/ I II 2.10om:, no Rio Cerro II, com 35ms de frente parao asfaho. Preço I
•

US$S.OOO.
ICasa em alvenaria c! 70,00,"', 2 qtos, sala, eoz. lavando BWC,

.. terreno 14x2S, todamurada, rua VitorVitkoski, Tifa dos Martins. •

I• Preço 14.700 URV's. •Prédio c! 2 pavimentos: Edificado c! SIOm:, classe A sendo 364m'
I para-área indústrial, lojas, salas, garagem e refeitório e mais apar- I
I tamento no 2° piso com 146m', 4 qtos, 2 BWC e demais peças, I
I terreno com 1.023m2 (28x36,54) todo murado e ajardinado, prôxi- I Imo ao centro. Aceita casa, apto e carro. Preço 130.000 URV's.

I Casa de alvenaria cl 102,OOm', 3 qtos, demais peças, garagem, •
I terreno com 720,00m2, na Barra do Rio Cerro, próx. a Malwee. I
I Preço 37.000 URV's. I ICasa de alvenaria cl 70m:, 2 qtos, sala, eoz. lavanderia, terreno c!
• 2.550m', Loteamento Jardim HRUSCHKA - Bairro São Luís. I
I Preço barbada 13.000URV's.' I
I Casa em alvenaria semi-acabada e/70m', terreno cl 350m' (14 x •
I

25), um galpão com 64m2 emais6.000 tijolos cl 6 fundos, naBarra.
• IPreço 9.300 URV's.,

I Casa de madeirá c/ 9I,OOm" 3 qtos demais peças':te�no com •
I 450m' (1 5x30), JaraguáEsquerdo, rua JoséManfrini. Aceitamoto. I

Preço 8.000 URV's. II Casa de madeira com 3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, terreno I
I cl 528m', rua Oráeio Rubini 495,.na Barra - Preço 21.000 URV's. •
I Casa de madeira 95m', 3 qtos, sala, cozinha, 2 banheiros, terreno •

com 1.060m2• Rua Francisco Hruska, 465, bairro São Luiz - Preço

II 22.000 URV's. I
I Apartamento I I
I. Com 107m2, sendo 1 suíte, 2 quartos e demais peças e garagem, Ilocalizado em área nobre na Barra. Aceita carro. Preço 3S.000

.

I URV's - negociável. I II Loteamentos •
I Na Barraena Bairro Sãb Luís. Apartirde 450 URV'sde entrada e •
I

saldo em até SO meses.

IAluga
I' Terreno com 4.00(\m2 na rua Bertha Weege - Barra do Rio Cerro I
I I
• Tratar na R. Ângelo Rubini, 1223 - Sala 9 - Barra do Rio Cerro I
I

Fone (0473) 72-2734 CRECI1589 - J
I

•.•.............�

TERRENOS
Terreno em Piçarrasa beira rioc! 4.185ni'(Ancoradou
rol
Terreno na RuaAmazonas c! 1.720m', pr6x. Parafusos
Ewald,
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, c/ 2.500m'.
Próx. trevo Posto Marcolla
Terreno c/ 535,80m' Loteamento Júlio Rodrigues, Lote
n009
Terreno c/420m2 Rua Luiz Kienen
Lote n? 869 Loteamento Ana Paula II
Lote n? 014 - Loteamento Julio Rodrigues
Terreno esquinanaRuaReinoldoRau c/casadealvenaria

CASAS
Casa de alv., (em construção), Rua Rudolfo Lessmann,
c/480m2 c/ terreno de 900m'
Casadea1venariac/60 m2_ LoteamentoLiodoroRodrigues
Casa de alvenaria c/235m2 c! terreno de 1.200m�. Rua,
Waldomiro Schmidt, !lo 222 - (Jaraguá Esquerdo).
Casa mista e/90m' - Rua 591 - Sem nome, 70, terreno de
450m2 - Jaraguá Esquerdo
Casaalvenariaem construção c/144m' (aceita carro)Rua
312 - Angelo Menel

.

Casa mista - Loteamento Ana Paula II
APARTAMENTOS

. Apto. Edificio Jaraguác/70m'c! 2 qtos., (1
°andar), apto

3.

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

Apto. 120m', Edifieio Karine
Apto. e/116m', 2 quartos, dependo empregada, 2 banhei
res, sala e garagem. Edifício Hass 4° andar.

Apto. c/156m' - Edifieio Schiochet, 6° andar (parte
financiado)

I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I

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).

CHACARA NA CIDADE

Arborizado, cl áreade 14.700m2, a5 kmdoeentro e/boa
.

água em excelente estado e casa de caseiro
TERRENO COMERCIAL

Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 1.382 m'
Av. Mal. Deodoro da Fonseca e/950m'.
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ECONOMIAJaraguá do�ul, 14 ��"!M�4�,t994 . CORREIODOPOVO - 7

EXPOSiÇÃO

Difusão tecnolôgica atrai
os empresários do exterior

MocassinsAzqléia de novo lançatlospa,a o inverno

Chapecó - A presença de

empresasdoexterior - notadamente

da Europa, da América do Nortee
da região do Mercosul - para par
ticipar da mostra internacional de
difusão tecnol6gica será a grande
inovaçãoda EFAPI/94, a Exposi
ção-Feira Agropecuária, Industri
al eComercial, programadaparao
periodode
8 a 16 de
outubro

próximo,
A Comis
são-de Di
f u são
Tecnol6-

SAPATOS . o" •••

Mocassmscontinuamem

moda entre as mulheres
Porto Alegre - A Azaléia, peças-chave na estação do frio. Na

maior fabricante de calçados femi- Azaléia, alinhaCoiote é totalmente
ninos do país, segue a trilha da destinada ao desenvovimento
moda e lança sua coleção desen- deste tipo de calçado que tem pú
volvida com base em dois temas: • blico cativo.

Inocência e Regeneração, além de Modelos
preservar umespaço especialpara A linha é dividida em três cole-
os mocassins, Eles se destacam

MDdfll'lID

-pDvi/h6D
DbrigDr6
DmDSlrD ções: Coiote tradicional, Coiote

montado e Coiote drive. O outo
no-inverno da Azaléia ainda traz

novidades como o Verona, Street,
Motivation, Via Roma e Novita.
'. ."

em todos os invernos, como se

hão dessem ouvidos as tendênci
as damoda.

Confortáveis, os mocassins são

gica confirmou a participação de

aproximadamente50empresas,me
tade delas do exterior.
A comissão de Difusão

Tecnol6gica é formada pelos diri
gentes industriais Andres Pablo
Viacava (coordenador),· Edemar
Luiz Magro, Vicenzo Francesco

Mastrogiácomo e Antônio

Rebelatto, pelo assessor de co

mérciointemacionaldaACICClau
dio Garzino e pelo agrônomo da
CTA Nelson Saldanha Pessoa.

Para sediar a. exposição
tecnológica, está .: sendo
construído um novo e moderno
pavilhão, junto ao setor de in
.dústria e comércio, próximo ao

portão de acesso ao campus da

Unoesc, O pavilhão terá 2.150
metros quadrados de área coberta
total, será construído em estrutura

de aço e cobertura metálica (aço
Zincado), paredes de alvenaria e

piso de concreto, com iluminação
à base de lâmpadas de vapor de
sódio. Terá baterias de sanitários,
lanchonetes, praça de alimenta

ção, restaurante VIP e será batiza
do de pavilhão Mercoagro.
A criação da exposição

Parque daElapi onde oco"erá a mostra internacional

NEGÓOIOS

FeiraMovei do Turismo

na Capital e Joinville

brasileirade carne de frango. O Sul
do Brasil - que tem seu epicentro
em Chapecó, sede da EFAPI/94 -

.

abriga 70 unidades frigoríficas de
médio e grande portes para aves,
suinos e bovinos, centralizando
nove dos dez maiores frigoríficos
de aves do Brasil.

Entre as empresas mapeadas
para a exposição tecnol6gica es

tão Incomaf, Selovac, Viscofan.

Espanha, Schur/Towsend/Ross,
Fischer/Stork,

.

Sulmac/Mein/
Metal q u ími c a , P 01 icl i p ,

Seydelmann, Alfa Laval, Hoescht
Alemanha, Grace/Aquatec, Nalco
Quimicos, Wallace/Systemate,
H.Bremmer Toledo do Brasil,
Unipac/lndupel e Rh6dia.
A mostra de difusão

tecnológica estará aberta de 8 a

16 de outubro no setor externo, e
de 12 a 16 no setor interno (pavi
lhão Mercoago). Quinhentas em

presas do exterior estão sendo
contatadas para expor ou visitar a

Efapi/94.

tecnológica dentro dos eventos

da EFAPI/94 decorreu da necessi
dade de proporcionar aos dirigen
tes industriais, técnicos' e investi

dores, oportunidade em alto nível
de atualização e reciclagemna área

de processos operacionais, emba
lagem, tratamento de efluentes,
processamento de alimentos etc.,
somente disponível em grandes
centros.Em razão do perfil indus
trial da região, grande parte dos

expositores é formada por compa
nhias nacionais e multinacionais
que produzem e fornecem máqui
nas e equipamentos, criam siste

mas e programas e geram

tecnologias avançadas para as

indústrias frigoríficas.
Os membros da comissão de

Difusão Tecnol6gica observam

que os três estados da região Sul

respondem por 40% da produção
nacional de carnes de aves (frango
e peru) e 65% da produção de

derivados de carnes de suíno, par
ticipando com 93% da exportação

SãoPaulo - Produtos turísticos

para negócios diretos, contatos
entre agências de viagens e pro
fissionais do setor com operado
ras, companhias aéreas, redes ho
teleiras, prestadores de serviços,
empresas e organismos
institucionais. Lançamentos de

"pacotes'e promoções e material
de apoio para venda e informa-

ções.
.

Este é o perfil geral da Fimtur/
Sul, a Feira Interestadual MoveI
do Turismo, que está pronta para
sua terceiraedição.Desta vez, eno
espaço corrido de uma semana, a

Fimtur/Sul fará "workshops"em
cinco cidades dos três estados, a

começar pelo Rio Grande do Sul,

com o seguinte roteiro: PortoAle
gre (16), Florian6polis(17),
Joinville(18), Curitiba(19)· e Lon-

•

drina(20).
Entre os expositores confirma-

.
dos para esta terceira Fimtur/Sul
estão: Çoditur - empresa de turis
modoCeará;Valetur,comaPousa
dadoRioQuente; Sailaway,omaior
nome na operação de cruzeiros
marítimos; Intertravel seguros
para viagens; Interpoint com

seus. pacotes internacionais
especializados ein ski; aRio-Sul,
a Coordenadoria de Turismo do

.

Estado de São Paulo e uma rede de
hotéis.

Em Joinville o evento acontece .

no Tannenhof Hotel.

IlAÇA-N()S (lIlA ,TISI'I'A
l'OS1'O ))E VENDAS .JUN1'O A FÁlnucA,

UUAJOINVILLE 1346

LO.JAS J)AL:tIA.U- AV. GE'I'ÍJLIO VAllGAS, 12f1

.JAllA(.(IA .I)() sm - S(�

I�C)NI� 7 I - I (.(;(;

II
.

MalhasDalmar
"am à pronta an,raga: Maia malha,
molatinho,molaton liso a camurçado
totalmante marcarizado, fabricados
com a malhar tacnologia

... .._ .... :w.
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Gente & Informações

Emoeerimônia religiosamarcadapara hoje, às 18 horas, na Igreja
EvangéUcaLuteral}ado centro, o casallngoeAlbaPiskecomemoram
suasBodas de Prata ocorrido, no último dia 10/5. Ingo Piske tem 15
anos depastorado emJaraguá doSule, comAlba, temtrêsfllhas , um

filho e um genro. Os convidados, após a cerimônia religiosa, serão
recepcionados no Salão AnUzade.

Q�arta-feirafoia vezde Jhaimes
Gustavo VaUer completar seu 1°
anlnho. Ele é filho de Javá

(Andréa) VaUer.

OmeninodafotoéJuüoAugusto
Claumann, que completou seu 1°
ano de vida dia '2 de maio. Seus

pais, os amigos Carlos (Sandy)'
Claumann comemoraram a data
com ogarotão.

Todo mundo

aproveitando
açrande
promoção
de outono

VFSl1NDOVOCÊDECORPOlNmRo
Gereue VARGAS, 55

NOTAS
A aniversariante do mês é

Viviane Raquel Krause, filha de
Sebastião (Wilma) Krause, que
completou 16 anos dia 9 último.

**********

OBanco deBrasilpromove no

próximo dia 27, um recital de vi
olão com duas apresentações do
violonista VitalAmorim JÓffily. A
sua primeira apresentação será
na agência local do BB, às 14

horas, e a outra na SCAß, 20
horas. Jóffily tocará desde
Beethoven até Vil/as Lobos. Não

perca está oportunidade, vá con
ferir!

**********

A cidade
-

vizinha de
Blumenau tníz aíé você a banda
cover "Metralhas Beatles

Again", Será nos próximos dias
27 e 28, às 21 horas, no Teatro
Carlos Gomes. Imperdível

**********

Neste dia 20, aAssociação de

Engenheiros e Arquitetos de

Jaraguá do Sul, promove pales
tra debatendo õs processos de

combate. a correção em instala

ções industriais.Apalestraacon
'tecerá na ACIJS a partir das 19
horas. Compareça.

Parabéns ao garotinho Bruno
Daniel Peters, filho de Marcos

(Terezinha) Peters, que comple
tou 4 aninhes dla 1° de maio.

SegundiJ,.feira passada trocou de idade, Josiane Aparecida Vieira, ela
comemorou seu IJOaniversárÚJ em suaresidência; recepcÚJntllldoamigos.

A sociaüte Ivanize Kludckowski êmbarcou dia 3 passado para
passarumatemporada deseismesesna.Alemanha;Na bagagem levou
muita disposição e-alegria: Elafoi visitarDiego Stawbach (foto), que
conheceu na última Schatzenfest

-Decorações , * Box Blindez * Pisos
* Divisórias.
* Forros

* Revestimentos
* Residênciais e

Decorações Jaraguá Ltda.· Comerciais

_Revendador Exclusivo: Pisos' de Madalra TREVO PISO
R.uaCei.Proc.GomesdeOliveira,382

.

FonelFax(0473) 71-0055
.:JaraguádoSul-SC
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Noprôximo
sábado, 21 de

maio; acontece
ó concurso Ga
rota Sãs-Luis,
naMarrakech.
Abaixo algumas
candidatas:

Adriana Steilem

HOT LINE
Denis W. Hohl

Krish,,", Tomelin

JulianaAlq-"ini

TatianaMentges

Carla Caroline Tamaselli

CI Comemoração so, em estar no primeiro lu

O aniversário do COR- gardomundo! Ayrton Senna

REIO DO POVO foi uma da Silva era o nosso homem

LlJàraguá•••• alagada!
Na última semana, a cida

de inteira ficou impregnada
com o mau tempo, Chuvas festa muito animada, na noi
excessivas atrapalharam a te do último sábado, no

vidanoturna de Jaraguá. Pre- Baependí. Na presença de

parem os cobertores que o muitos convidados, houve-

inverno está aí!
.

ram várias apresentações
LI CORREIO DO. culturais e musicais, inclusi-

POVO (Edição histórica) ve do grupo "Melodia", que
Naedição do último sába- tocou o "Parabéns" para o

do, a coluna Hot Line se jornal.
ausentou daspáginas do CP, LI Valeu••• Senna!

por razão dos 75 anos do Sem. idolatrias ou

jornal. O caderno da semana tietagem, vamos falar de um
passada foi uma edição símbolonacional.Umjovem,
histórica.semoconteúdoha- por ser ótimono que fazia,
bitual, enfocando um' con- levava nossabandeira empu
texto mais histórico. Para- nhadanocaminhodavitória.
béns, ao "velhinho" maisjo- Aassociaçãodeumpaísder
vem da comunidade, que rotadopelamiséria, pelasde
com a impressão colorida, sigualdades sociais, por po
mostrou estar à altura dos líticos corruptos e inflação
STandes jornais do país! que ainda sentia-se orgulho-

Bueno, junto com o hino da

vitória, só ecoarão sagra
dos, em nossos corações!

Parabéns pela coragem e

determinação de uma vida:
- Ayrton ... Ayrton Senna

do Brasil!

indexação econômica, che
ga perto do Icaos econômico
e político. Greves no trans

porte, polícia federal e exér
cito, provam que o Brasil
está sem governo. Só fiquem
atentos a um detalhe: a

OCadastramento eleito- mobilização e organização
ral imediata do exército. Toma-

-Foi umsu
shows d. cesso 110 Oi '. -

'Q Bal1d. R 'Ymplaems;-110ites de ter, a, amol1e$, que ac
aoPaulo, os

bal1dll, qUe ,�a:: qUillta-foir".. ,J Ol1teceram nas
úl!.· vel1ueu·" uesta .

Imo disco mllls de }00 .
semal1a. A

mÚSicas, il1ter::"Brasil, detol1�u o
mu cÓPias tIo

three, fall I adas apel1a
- palco Com 30r. 'SPor um: _

- Queml1ão acr, .

Olle, two,
11a, são os./às da

edita 110 queOUVi
.

Brasil Os dill
mega bal1da "Rol .

U l1esta sema_
turnê tllrp" ossauros Cil1q 'lll1gStol1es"111l1/qUill1 uel1tiJes. fi

o
. 110 comero'd. r Jarão a l"

. 1;'. e9.5A'·!'. te ,a!

Neste sábado, a partir das
9 horas, acontece na frente
da prefeitura municipal, o

cadastramentoeleitoral. Para

jovens de 16 a 18, é a chance
de possuírem o título de elei
tores. Cuidado! O voto é
umaarmapoderosa, mas pe-
rigosa também...

-

O Greves... greves e

greves! _

Com a insatisfação gene
ralizada que assolá o país, o
Brasil, em tempos de

ra que eu esteja enganado,
mas as próximas eleições es
tão muito vulneráveis a: um

golpe militar.jO P9vO não

tomaria partido ...
OAgenda
* Acontece desde sexta

até domingo a 25a Festa de
Bandas e Bandinhas de
Pomerode. Participel:
*Napróxima sexta, quem

agita aMarrakech é a banda

Flerte, que toca novamente

na cidade.

na lua! A morte, súbita,
inacreditável, deixou
inconformado não só o povo
brasileiro,masumalegião de
fãs domundo inteiro. As ho

menagens se seguirama cada
competição esportiva, mas

nem: com 1 ano de minutos

de silêncio, entenderemos
sua falta. O brado de Galvão

II Para nós, seguro não é só 'garantia de riscos
-

-Seguro é Prestação de Servi-ços
.11

�
.

II �. SEGUROS GARCIA
.�� Rua Expedicionário Gumercindo da Silva rio 90,

�� _ ,1° andar, sala 2 - FoneIFax: .71-1788 __

.

7J

Jaraguá do Sul - SC
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A brutal execução de.
Nicolau II e sua família pelos
revolucionários de 1918 foi a
antecâmara da violência que
viria a se instalarnaRússia na
era staltnista. O Últiino Czar
desvenda a verdade por trás .

dachacina dos remanescentes
da dinastia Romanov, numa

versão definittva para uma

história cercada por mais de
setenta anos de mitos, lendas
e especulações. Numa
narrativa brilhante,
personalíssima e corajosa,
Edvard Radzinsky entrelaça
informações colhidas em

documentos oficiais com

relatos de testemunhas e

revelações contidas no diário
'do próprio czar. Leitura

obrigatória para os que se

interessam pela história dó
sécu'lo 20. Radzinsky é o

dramaturgomais encenado da
Rússia depois de Tchecos e'
suas peças são aplaudidas no
mundo' todo. (Livrari« e

papelJlria GraflJH!l-fone: 72-
0137 e 72,:,0972).

ARlES � 21/3 a 20/4 - Preste
$erviço aomU'l<b. Não preterlda
fCXÇ!II'sm!8Ç6es para que elas se
ajustem. às suas expectativas,
porque .provaveh1ente desta for
ma você perderá p fio da$ sur

presas .•8!iadá�, que poderia
ter DeStemomento: Colabore. .

As. informações que ninguémfica sabendo
A Central Globo de Jornalismo

acabou de adquirir mais algumas
unidades móveis, que permitirá a

edição das reportagens
jornalísticas no local da captação
das imagens. Atualmente, as re

portagens são editadas nas sedes
da emissora. Já na área de novelas,
o ator Pedro Vasconcelos, que
interpreta o Etevaldo em Fera

Ferida, não convenceu os

telespectadores, O resultado não

poderia ser outro, os autores ar-

ranjarão umaprovidencial viagem,
onde ele voltará somente no final

outros horários, a TV transmitirá
eventos esportivos. O canal pode
rá ser bloqueado por código pelo
assinante para que as crianças não
tenham acesso.

O ator Othon Bastos, protago
nista da novela Éramos Seis, que
estreiou está semana no SBT, fi
cou com a "pulga atrás da orelha"

quando Seu nome não'apareceu
nas propagandas da novela vei
culada nos jornais em São Paulo
dia29.

da novela.
A Globo terá disponíveis dos

canais de satélite 24 horas por dia
e duas unidades móveis de repor- .

tagem junto ã seleção brasileira.
Uma neva emissora está

entranto no ar em São Paulo. TV

Alpha, e imaginem vocês, o carro
chefe da emissora será a apresen
tação de filmes eróticos, que vão

ao ar da OO:QO às 06:00. Nos

TOURO·21/4à20/5·Nãofaça
parecer que. você não merece

isto ou aq!Jilo. Avida lhe oferece
oportunidades e você faria bem'
em�,porqueelasnão
aconIecem à toa. Siga em frente
e deile de lado falsos jlIUidos.

G�MEOS .21'/5 a 20/6 - Daqui
para frente, haverá muito que
faZer. Por isso, poupe-se nas

pequenas coisas que podem ser

deixadas de lado sem problemas.
outros assuntos estão em pro
césso de gestação.

CANCER.-21/6a21/l-Mesmo
quevocê seja depositáriodainve
� de outrem. nao baixe o nlvel.
Deixe tudo aconteçer, porque
muitoshumanosnãotêmClillitrâe
sobre suas emoções e nem por
isso são ruins ou perversos. Dei
xe fluir.

LEÃO .2217a 2218 - Nãoinsisla VIRGEM· 23/8 a 2219· Em
na frustração de não ter canse- virtude da expec:tiItiva deposita-
guido.�umaponteade- da em certos assuntos, você
quada entre seus anseios e a

..

podé idnar-se a praticar alguns
realidade Concreta. O tempo está truques para forçar a realidade a
a seu favor, e é provável que seu favor. Deixe de lado os tru-
você acabe mudando. sua pers- ques e continue insistindo no es-

pectiva e It! dando bem. fOIÇO conscierie e paCiente. I'
�--------��,------�"�,------�-,,�----��----�------------+-�----------------""'--�----�------�----------------------�------------------------------------+---------��--------���

AQUÁRlO.21/1 a 19/2 ·.está' ,

perante um problema de Cómu�"
nicação. Todo mundo pareée
fazer a coisa certa,'mas as

partes não se entendem entre'
si. Haverá de ser enearadó o

esforço de tornar a comunica

�o viável. Para felicidade de
todas as partes.

SAGITÁRIO.22/11 a 21/12-
Mantenha a vi$Ao positiva dos
fatos; mesmo que eles teimem
em It)ostrar sua pior facelã.
Não são eles em si os que
podem perturbar se� ânimo,
mas a tênue inclinaçlo ao,pes
simismo que �$SOIlla em você.

CAPRIC6RNIO.22112a20/1-
Pode não estar acontecendo
nada de nove, Mas você entra
namestadode ânimomais agra·
davel e otimista. Provavelmen
te, isto seja suficiente para fazê
lo enxergar outras coisas be-

, néficas que já estavam aconte
cendo.

PEIXES -2012a2Ói3 - Está ccin
medo de seguir em frente �
Perder o collltrole da sftuaçlo?
Isto é uma radical falta defê nos- "

bellleficios que 'o destino sem::
pre irá lhe pt�porcionar. O P!«
�ue podeaconteceré nãoacOll'
tecer absolutamente nada.

.

L1BRA.23/9 a 2211C) � Certas ESCORplAO�23/10 a 21'111 -

idéias se aPQssäram ,da sua A prosperidade bate à sua por
mente e você não,ouve mais ta. Édesejávelque,�laoencon
,raZOes. Isso'·dá um toque· da tre em paz, aberto à uma nova

foeza � séU Caráter, que.é ,aventura e. com inStrumentos .

anormal.Até�,rav� mesmo. eficientemente treinad9S pará
Reconsidere a :sua posição, encarar o esforço necessário.
você pode estar errando. E in-, D.eixe de lado.as qüestões d�

I" siste'em:;enar. �' :.necessárias. ; , ..

" "

.. -; '''k. .
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100 detentos, incluindo uma ala
feminina. Segundo revelou o pre
feito Durval Vasel, na época nem

sequer havia dotação orçamentá
ria para a obra. Por isso - em

função dos valores totalmente
defasados quando o convênio foi

aprovado pela _

Assembléia

Legislativa - umnovo convênio foi
firmado entre as partes.

O documento, r�etido à As
sembléiaLegislative, até agoranão
mereceu a atenção dos deputados.
A questão de segurança pública
em Jaraguá do Sul está se transfor
mandonuma calamidade. Onúme
ro de policiais é reduzido, não há
viaturas suficientes, armamentos,
comunicação deficiente e outras

necessidades mínimas para uma

cidade que chega próximo aos 100
mil habitantes.

, .

� - o- o -----,.-eoRREIODOPOvo·.l1

PERIGO

caram um beliche e acabaram fa
zendo barulho que despertou a

atenção de dois guardas.
O carcereiro Ivo Ronchi, que

trabalha sozinho no atendimento
aos 30 presos que ocupam três

celas, inclusive sábados, domin
gos e feriados, ou quando está
doente com atestado médico, mos
tra-se revoltado. Diz que os pro
blemas se repetem a cada chuva
forte e que, além disso, não só a

segurança da reduzida guarda
estácomprometida "mas também a

da população". A construção de
um novo prédio já se transformou
em verdadeiranovela ao longo dos
anos.

No ano passado a prefeitura
assinou convênio com o governo
do Estado para a construção de tun
novopresídiocomcapacidadepara

Casos de Polícia
UdoLeal

Arrombamentos efurtos, amoda domomento
De acordo com oRegistro de Ocorrência n" 028/94 - Furto

de Veiculo, foi roubado dia 11 às 22 horas, o automóvelMonza
modelo SUE, ano .86, cor verde, placas QS-8855, de Plinto

Costa Santos, morador da Marechal Deodoro, 157. O furto
ocorreu na Expedicionário Gumercindo da Silva.
Efoi assim que o Plinio ficou sem o seu carrilo que, como

única vantagem, está segurado. Mas os documentos do carro
estavam noporta luvas e,assim, foram embora também.

Até sorvetes estão roubando

ORegistrodeOcorrênciano 119/94, daDPCdeJaraguá, nos
contaque andaram visitando emhora imprártaaHottComércio _

eDistribuidora, na noite de 12para 13.
Além de levarem umamâqutnafotogréfica e todo dinheiro do

caixa, ainda carregaram uma caixa de sorvete. Porai se vê que
os larápios não estilo respeitando mais nada, roubando até

sorvetes.

Limpeza na área de serviços
Segundo oRegistro deOoorrência 120/94, daDPC, a casade

dona StelaMaris Demathé Klein, ruaPresidente Costa e Silva,
201, também recebeu umavisttinha dosamigosdo alheio. Como
só conseguiram atingir a área de serviço, dali levaram uma

centrlfogaAmo e todo o material de limpeza que conseguiram
encontrar.

Pois é, tem casa de ladrão, hoje, que está brilhando de tanta
limpeza, enquanto. dona Stela Maris teve que comprar tudo
novo.

Só se interesaramporjóias e dinheiro '

A professora Sibila Narloch Ememndõerfer, preencheu no

comissariado daDPC daJaraguá oRegistro de Ocorrência n"
121/94, arrombamento efurto em residêncta. É que, de 12para
13 do corrente arrombaram uma janela de sua casa e de lá

furtaram 3 anéis de ouro, 1 relógio e certa importância de

dinheiro .

.

Este é o tipo do ladrão inteligente, queprocura levardinneiro
e objetospequenos como jóias, mais fáceis de carregar e mais
práticospara negociarpois o campo de consumo é bem maior.

A onda avassaladora dos roubos
Policia Civil e PolíciaMilitar, de Jaraguá do Sul, desenvol

vem todososesforçospossiveisparacombateressaondaenorme
de roubos que vem acontecendo por toda a cidade, interior e

muntcipios vizinhos.
Seguidamente são presos suspeitos e ãs vezes a polícia

consegue chegar às quadrilhas, colocando as mãos em seus

integrantes. Porém, namaioria das vezes, quando o elemento
detido não bate com a línguanos dentes, apolícia tem que soltá
/oporfalta de provas e, assim, algumas investigações acabam
indo por água-abaixo.
Segundoas observaçõesdospoliciais, são dezenas dequadri

lhas que estão agindoporaqui, além de alguns ladrões isolados
que aproveitamaondaparafazerasuapartesem seenvolve rem

demais. -

Insegurança cada vezmaior
noprédio da cadeiapública
J araguá do Sul - Os seis

presos que estavam na cela 24 da
cadeia pública viverani momen
tos de sufoco na manhã de quar
ta-feira passada, quando uma chu
va forte caiu sobre a cidade pela
manhã durante algumas horas.
A cela acabou inundada por causa
de um cano entupido no pátio da
CP. O

prédio, ,�CIGf�
constru

ido há
mais de
25 anos,

nãoapre-

.,
peterson Izldoro/CP

senta ne-

- nhuma condição de segurança e

nemmesmo de habitabilidade. Re
centemente, uma fuga em massa

foi evitada porque os presos, de

pois de serrarem as grades, deslo-

Cano entupidofoi o causador do lnundamento na cadeia pública
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Juventus joga completo contra o Atlético.
- J araguá do 8ul- o técnico
Abel de Souza não terá nenhum

problema para ,escalar o Grêmio

Esportivo Juventus, no jogo de
, amanhã à tarde contra o Atlético.

Os jogadores que ficaram de
fora quando o Moleque Travesso

jogou di-
ante do

Joinville,
quar ta
feira pas
s a da,
vencen

do pelo
placar de
1 a 0, voltam. Carlos Alberto e

Júnior retomam após cumprirem
suspensões e -, Amauri reforçará
o meio de campo depois de sofrer
uma forte infecção intestinal.

Alexandre continuará no gol,
depois de conquistar a posição'

, nos jogos em que substituiu
Leonetti. "Entrei bem na maioria

Glllbll".
III1.GII,1

dos jogos e -, aproveitei a opor
tunidade dadapelo treinador. Ago
ra é só dar continuidade ao traba
lho que venho fazendo nos treina

mentos", disse.
Por outro lado, Leonetti não

'

sabe o verdadeiro motivo de sua

saída. " Até agora não entendo a

minha saída. Sei que Alexandre é
um grande profissio nal. Minha
conciência está limpa e -, eu tenho
contrato com o clube áté o fmal do

ano", comenta.

Jogos cancelados

Somente cinco dos setes jogos
que eram para ser realizados
valendo pela Isa rodada da Taça
Governador do Estado, tiveram
"condições" -, pará a prática de
futebol. Em Cóncordia, o "Galodo
Oeste" venceu oMarcílio Dias por
1 a O. Caçadorense e Blumenau

empataram em ° a 0, sendo o

árbitro o jaraguaense André Firmo

Alexandre é o novo "dono" da camisa número 1

#III

PROMOÇAO BREITHAUP.T�,VOCÊ CONCORRE A_
30 - PR-ÊMIOS DE,

.

ENCHER CAMINHÃOO·

Jogadores tiveriPn treinamentos intensivos quinta e sexta-feira

'Filho.
OCriciúma se recuperou e ven

ceu a Chapecoensepor2 aI, fican
do junto com o Juventus na lide

rança doestadual. DalmoBozzano
não perdeu aViagem à Jaraguá do
Sul e, deu condições de jogo entre
Juventus e Joinville. O estado do

gramado estava péssimo, sendo

que nenhuma jogada ensaiada foi
realizada.

feridos para o dia 25 deste mês: :'
O Juventus obteve a vitória

após'um cruzamento de 'Gilberto,
encontrando índio livre que -,

avançou e chutou forte furando '11
rede. A gora o "Moleque" chega
aos 26 pontos com 10 vitórias.

Quinta-feira jogaram Atlético e

Inter. O Atlético venceu por 4 a 2,
melhorando sua classificação. Os
jogos Tubarão x Figueirense e

Araranguá x Joaçaba foram trans-

Boje'
-

Blumenau xConcórdia - 18 horas
Amanhã

JoinvillexTubarão
Inter x Chapecoense

JoaçabaxMarcílioDias
CaçadorensexFigueirense
AraranguãxCriciúma
Atlético x Juventus

,

BOCHA

AtletasdaADJIFME'ficamemsegunde,
J

'

RioNegrinho - A equipeADJ!
FME conseguiu um excelente se

gundo lugar nas disputas da fase

regional de clubes de bocha, con
seguindo se classificar para as

taças ouro e prata, em agosto pró
ximo em Catanduvas, sendo que
há possibilidades de disputar no

to por 3, a O e a Sociedade Musical,
de Rio Negrinho por 2 a 1. Nas
finais a Arsiperdevolveu a derroa
sofrida na primeira fase, vences;
do por 2 a 1. A classificação fina)
ficouassim: 10 SociedadeMusicali;
7 pontos, 20ADJIFME com6 pon
tos. 3o Arsiper com S

mês de setembro a taça ouro, em
Blumenau,

Naprimeira fase aADJ venceu
a Arsiper de São Bento do Sul e

Clube Primavera I de Canonhias.,
ambas pelo placar de 3 a O. Na

segunda, os jaraguaenses vence

ramoCondor, iambémde8ãoBen-

COMPROU
EXIJAOS
CUPONS

o
Início e,Término
25/04 à.16/07/94

,
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