
:.__���uraDte Burg Garten
Getälio Vargas; 847 (Antig�,Sopp)

Fone: 371.-9fi1tê7'
Quer tornar este Dia dos ,Namorados inesquecível?

'

Setor de

Leve seu amor parajantar noBurgGarten e deixe o restocom a gente!
. Justiça rejeita
as contas do PT

oPrde JaraguádoSul teve asprestações
de contas da campanha eleitoral do ..o
passado rejeitadilS pelo juiz Edir JosiilS
Silveira Beek, Peritos do TRÉ encontraram

iITegularidades BIo SIIII8das.
,

Opartidonio abriucontaban<:Miapata,o
Comitê Fmanceiro contrariándo aLei 9.100.

,

Entretanto, seusme.mrosJillOestiIo ine1egfveis.
A assessoria jurídica entrou com recurso

pedindo revislóda decisão. P6g1Da,4 ,

T.m ••mp,.. ..m
j.ito d. 'az.r

m.'hor

Funcionários d4 Celimar
decidem encerrar greve
Os 40 trabalhadores daCeJimar Indústria

de Móveis e Esquadrias. deMassaranduba,
que estavam em greve reivindicando o

pagamento de salário. depósito do FGTS e

paganÍento 'de ftrlaS. voltaram ao trabalh<HIa

lDIIIIhIdaúltima segUnda-feira (2). depois de
seis dias� em protesto. A decisão saiu

depois que um dos proprietários daempresa
prometeupagarparte das dívidaS duranteesta
selßáJla.P6gina 5

Semáf�ro com defeito
causa acidetue em JS
Um defeito no sinal de transito da Rua

Joio .PIaninsc� com a AlJtônio Carlos '

Ferreir$. provocou um acidente envolvendo
um Corcel e uma Tóyota. O motorista do

Corcel. o tecelão Loteei Raitz dos Anjos. de
29 anos,'prometeu contratàr um edvogadoe
entrar com uma ação contra aPtefeitllr!l. De

,
acordo com tJle. o semáforo acendeu a luz

verde para as duas ruas ao mesmo tempo.

,

Péglna16

MODA INTIMA COM QUALIDADE

Rua ReinQldo Rau, 399. sl 5

372-1907'

:L �liC.��1·····(D ,1 ::.:., J.
E{ I E{! . Tor :: F'LJE{L.. I C::{�'i !:)C} E:E�'r" DE:: ;::jL.:
F;: lJ (:'5 'r E: �\i E: �\� 'f 1:::: :;:; I L.. \/ t: I F;� f � !! ::::; i:�. ::::; "

,
o deputado estadual Udo Wagner (PPB) e o ex-prefeito

de Jaraguá do Sul, Victor Bauer, um dos líderes da legenda,
,:fttiveram frente a frente nareunião da'Bxecutiva e 'do
'1Í)irét6rio Municipal do partido, que aconteceu na noite de
'�!:Ontem, no Hetel ltajara. Desde,'a eleição do' ano passado;
qUandQ Wagner. às vésperas-do pleito. 'declarou o voto ao

entio candidato do PFL GeraldoWeminghaus, levando alguns
caciques da legenda a criticar a posição do parlamentar, os
dôis não haviam se encentrado.

'

Bauer até hoje não se conformou com a atitude deWagner
e tem disparado reiteradas críticas ao deputado. A reunião
tentou lavar a roupa suja e acertar as desavenças entre os dois
blocos existentes no partido. O' encontro contou com a

presença do presidente estadual, Leodegar Tiscoski, que
afirmou que suamissão era de "aparar as arestas", na tentativa

.

de consolidar o partido com vistas as eleições do ano que
vem, Ele admitiu que existe um racha interno no partido.
Ngina3'

•
'

IH.: 7iacoakl tlpelG pqTG" união tID ptII1i4o ptITG 'Hlfeer tIS elelfle, tID imo ,,"'vem

Werninghaus' garante que mantém
,

.

negociações com, o' Grupo Skoda
U prefeito de Jaraguá do Sul. Geraldo viagem àEuropa, quando visitou a sede doGrupo

Wel'liinghaus (PFL), ·afirmou que o Município " Skoda, ria República Tcheca, o prefeito
mant�m negociações com o Grupo Skoda, que Weminghaus declarou que a' cidade não tinha

pretende instalar�..ma unidade da montadora de mais interesse em sediar uma unidade da
caminhões Liaz em SantaCatarina. Ele informou montadora, justificando a decisão em cima dos

que enviou fax ao vice-presidente para a América altos investimentos exigidos pela empresa.
.

Latina do Grupo Skoda, Vladimir Knizek, Ele negou que havia descartado a vinda de
comunicando que a cidade quer participar das uma unidade para Jai'aguá do Sul, afirmando que
reuniões que definirão a localidade que sediará apenas cogitou a possibilidade de investir os

a fábrica de caminhões. recursos destinados à montadora em outros

Ne início do mês passado, ao retomar de uma setores. Página 6

P�RC aI 'E , ......-....E
••

PA
GRANDE 'SUCESSC:>
TRAGA SEUS FILHOS E VOLTE A SER CRIANÇA

ESTE SHOW VOCÊ NUNCA
VAI ESQUECER

,

NA ENTRADA DA ILHA

DA FIGUEIRA EM FRENTE
AO POSTO BEHLING

KAMIKAZE - ESTA EMOÇÃO
VOCÊ NÃO PODE PERDER'

Depois do-grude sucesso em todo, o Brasil, agora em.Jaraguá do Sul, o

PARQUE DEDIVERSÕES TUPÃ.
Venha sentir as emoções do sensacional Interpraise, barco Viking, Pista·
de Autochoque, KAMIKAZE. A maior loucura do mundo, espetacular

Delta Liner, Trem-Filntasma e mais um mundo de atrações.
DIVERSÕES TUPÃ. Um espetáculo de som, luz, cor e muita emoção.

Não perca a oportunidade de se divertir nestes aparelhoS importados da
Itália. Sucesso na Europa e Estados Unidos agora bem pertó dê você.
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CORREIO 00POVO· 2 Jara

Como início dejunho, último mês para que os vereadoresmostrem ainda neste.semestre
'

para o quê foram eleitos, é a chance de reverter a imagem do parlamentar jaraguaense junto
à população. Embora com sessões duas vezes por semana, a Câmara de Vereadores de

Jara�á do Sul ainda não produziu nada substancial, algo que justifique as reuniões.
OLegislativo tem a obrigação de fiscalizar a simesmo, o Executivo e apresentarpropostas

que auxiliem a administração públicaQuanto a primeira, ao serem apresentadas denúncias
de irregularidades no governo, não cumpriram o juramento que fizeram quando foram

empossados. Deixaram de atentar para a Lei Orgânica e se esconderam atrás de desculpas I Como fazer para que o desenvolvimento de cada país leve em consideração"as leis da nature

esfarrapadas, se perderam entre os favores e o medo latente do poder econômico. de modo que cada governo e cada cidadão tenham sempre em mente a necessidade de racionalizar

Em relação a segunda, têm debatido temas sem qualquer relevância para a comunidade uso dos recursos naturais? Essa questão vem preocupando constantemente os ambielltalis
.

como tim todo. Ocupam a tribuna da Casa para criticar os adversários ou elogiarem os principalmente porque a população mundial cresceu mais de 100 vezes DOS últimos 100 anos e, pe
•

amigos. No episódio da ilegalidade em relação' ao secretário de Saúde, tiveram desses números, o progresso na área ambiental pode ser considerado quase nulo.

cô�tos apáticos, preferindo aomissão. Por-enquanto, não foi apresentadonenhum Muitas palavras e poucas medidas colocadas em prática. Essarealidade não podemais ser ign
,

,

, projeto que 'promovesse ou criasse algum benefício à cidade, Ficam na superficialidade de sob o risco de se enfrentar$fllves problemas, como asmudanças climáticas, que já podem ser senti

indicar obras que serão realizadas ou não pelo Executivo. Com certeza não existe uma fórmula mágica para resolver as questões ecológicas, porém, nAô

A decepção maior fica por conta dos veteranos, dos vereadores que foram reeleitos impossível chegar a uma estratégia para a utilização correta dos recursos disponíveis nomeio ambie

OUque já ocuparam a função anteriormente, e que estão pecando como os demais. Pela Esse é o objetivo da CARTA DA tERRA. cujo texto preliminar f!li elaborado por representan
experiência, deveriam coordenar os trabalhos e as alternativas que proporcionassem

de governos e associações de vários países, reunidos recentemente no Rio de Janeiro. O documen
.

melhorias na q1,}lllidade de vida. Qual projeto de leielaboradoque traz alguma melhoria que será analisado pela Organização das Nações Unidas (ONU), pretende ter a força da Decl

. :�1f:Q�.?Há alguma proposta para amenizar os problemas da população? Não!' Universal dosDireitos do Homem, ," ,

, A (�BI do'''Uboratório foi transformadá em Comissão Interna, mas já agoniza nos
O grande desafio da Carta da Terra Será conseguir que os países ricos honrem os compromís

"

corredores do Legislativo. O perigo é ser morta sem que haja algum vereador para
de desenvolvimento sustentável. E não se pode perder tempo, pois os dados revelam uma situação

.,

'cmegar O caixão. .'
' emergência. Em aproximadamente ,200 anos, mais de seis,milhões demetros quadrados de flores

Há 'ainda outras denúncias. O Legislativo deve apurar e ínvestigä-las em profundidade, desapareceram. O volume de água retirado dos mananciais cresceu de 100 q�ilÔiDetros cúbicosl

:"',SOb o qSCO de se"r transformado em cúmplice. para 3,5 mil quilômetros cúbicos/ano. A falta de uma gestão racional dos recursos hídricos no mun
�c é um dos aspectos mais sérios. Prevê-se que, em 2025, dois terços da população mundial es

vivendó problemas relacionados com a falta de água.
Segundo o documento preparatório, "a comunidade da Terra vive um momento de definiçãO. A

biosfera é governada por leis que desprezamos a nosso risco.Os seres humanos adquiriram a capaci
de alterar radicalmente o meio ambiente e os proeessos de evolução. A escolha está díante de nós:,

cuidar da Terra ou participár da autodestruição da diversidade da vida" .

Os principais pontos do texto'preliminar da ,Cart8. da Terra são:
* Cuidar da Terra, protegendo e restaurando a saúde, a integridade e a'beleza do ecossistema.
* Todas as.formas de vida deveni ser preservadas; índependentementedt, valer utilitário que;

representem"
"

,.

* Viver demodo sustentável, promovendo e adotando formas de consumo, produção e reprodução
que respeitem e salvaguardem os direitos humanos-e a capacidade regeneradora da Terra.

* Instituir justiça e defender, sem discriminação, o direito de todas as pessoas à 'vida, à liberdooc,l
e à segurança pessoal, dentro de um meio ámbiente adequado para a saúde humana e a bem-estar,
espiritual.

* As pessoas têm direito à água potável, ar puro, solo não contaminado e à segurança alimentar.
* Dividir eqUitativamente entre as nações os benefícios e os custos do use de recursos naturais e

'da proteção ambiental.
'

Câmaralenta

I.

c,,-.

'A militarização da
• 01' ,

,

'

social democracia
Se não bastassem as sistemáticas contradições de FHC, unindo a social democracia

"Sorboneana" aos setores mais conservadores da política brasileira, além de atacar

posicionamentos delideranças populares, que defendeu quando adversário da ditadura, os
'recentes pronunciamentos do presidente selam de vez a opção neoliberal do sociólogo. Às
declarações de FHC sobre as críticas ao seu governo mostram claramente que sucumbiu ao

clássico discurso dos presidentes-generais, para justificar a, truculência'do regíme, ,

O tom do discurso de FHC ressuscita a oratória dos generais. O "basta de baderna"
traduz a preocupação dó governo com as denúncias de irregularidades-envolvendomembros
da administràção. A alternativa do presidente foi sair disparando contra os adversários,

, apelando para o dicionário sem querer ouvir "ás vozes roucas das ruas", A baderna mesmo
está instalada nos gabinetes palacianos e na promíscua relação entre govemoe poder. Quanto
as denúncias de�ompra de votos, preferiu defender os aliados sem abmenosdaroportunidade
às investigações,' expondo a fragilidade da instituição democrática.

O esforço do governo pará evitar uma CP! que investigue o escândalo em profundidade
confirma a tese de que FHC está disposto a ficar mais quatro anos na presidência da

República, custe o que custar. É urna combinação, talvez fortuita e em um intervalo' de

tempo relativamente curto, de fatos que põem a nu as mazelas do país. É verdade que a

maioria delas faz parte de uma situação secular. Mas revela a consolidação da "democradura"
sugerida pelo governo. O pior, entretanto, é que, com a ambição de se reeleger, conspurca
as instituições pelos mais variades métodos. ,

O procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro, está em dúvida se denuncia ou

não o ministro das Comunicações, Sérgio Motta, por suposto envolvimento no escândalo
da compra de votos a favor da emenda da reeleição. Levantamentos apontam que, desde
que assumiu a direção do órgão, arquivou pelo menos três inquéritos contra políticos aliados
do governo e está retardando a resposta sobre ações contra trêsministrose dois governadores.
A lentidão do prcicUi'�dor-geral gerou reações dentro da própria Procuradoria, sem que
,FHC tomasse qualquer providência. A posição do governo compromete os alicerces da

'

,

democracia e faz repulsa nacional aos fatos atuais.

Carta, aberta

Carta da Terra,
,

ItMars Reglnil Krause

ItMembro doMovimentoAmigos da Naturezs,

'Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt; 1.180� As carta,

d,evem conter no máximo 30 linhas ele 70 toques, o endereço ou telefone para contato. O Jornal
se reserva o direito de sintetizar o textoe fazer' as correções ortográfic!ls e ,ramaticais necessária.
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Reunião do PPB tenta acertar
•

.

s crlsesa '.
internas da legenda

• Posicionamento de
Udo Wagner durante a
campanha do ano
passado contrariou
decisão do diret6rlo e

criou as desavenças
Jaa:aguá do Sul - o pplJ

aProveitou a reunião da Executiva e

doDiretórioMunicipal, que aconteceu
na noite de ontem, no Hotel Itajara,
para lavar a roupa suja e tentar acertai'

.
as desavenças entre os dois blocos
existentes no partido. O encontro

contou com a presença do presidente
estadual, Leodegar Tiscoski, do Vice

presidente, Luiz Gomes, do secretãrío
estadual,Amaro Lúcio da Silva, e dos
deputados estaduais Udo Wagnere
Hni Voltolini, além de militantes
locais. A ausência registrada foi do
candidato a vice-prefeito na eleição
passada Gilberto Menel.

.

Segundo Tiscoski, a visita dele a

"" *"'.«

Ho,.. H: reuniiID pretellllia tu:eTtor tIS tkslßle1lÇtIS intenuzs

Jaraguá do Sul para participar da
reunião do PPB "foi. quase que uma

exigência" da liderança local. Ele
admitiu que existe um racha dentro do

partido e afirmou que sua missão era

de "aparar as arestas", na tentativa de

. consolidar o partido com vistas as

eleições do ano que vem. ''Tem racha
sim, está muito claro. São correntes que
.estão levando G partido à divergência
Precisamos conversar, precisamos
buscar o consenso para fortalecer o

partido e levá-lo à vit6ria no ano que
vem", prçpôs,

,

O líder da legenda no Município,
Víctor Bauer, .ex-prefeito, revelou a

mágoa em relação a atitude do deputado
estadual Udo Wagner que, às vésperas

. da eleição de três de outubro do ano

'passado, declarou o 'voto ao então

candidatodoPfLGeraldoWeminghaus,
o que levou alguns caciques da legenda
a criticar a posição do deputado. "Não
posso concordar com essa atitude. O

partido tinha um candidato e foi traído.
Seele (Wagner) não estavacontentecom

·

o partido deveria cair fora, como fez o
Paulinho (deputado federal Paulo
Bauer-PFL)",

-

aconselhou.
.

Wagner rebateu as críticas de
Bauer e lembrou as campanhas
passadas, quando Ivo Konell ofendeu
toda a cúpula do PPB, em especial
V'Íctor Bauer. "As ofensas proferidas
pelo deputado Ivo Konell são

impublicäveis, Como poderia apoiar
alguém que . sempre foi nosso

adversário?", indagou, Tiscoski

colocou panos quentes na discussão
.

para evitar bate-boca, que a militância
garantia que iria àcontecer.

PROGRAMAÇÃO - A visita de
Tiscoski faz parte de .um roteiro que
deverá percorrer todo o Estado

.

. promovendo reuniões municipais e

regionais. Hoje, o partido faz reunião
em Porto União, com a: presença do .'

presidente .nacional, senador

Esperidião Amin. Ele afirmou que o

partido será cabeça de chapana eleição
do· ano que vem, descartando a

coligação apenas com PMDa e PT.
Na opinião de Tiscoski, o melhor

candidato parà ocupar o cargo de
governador do Estado é o senador

, Esperidião Amin. "Podemos até
discutir outros nomes, mas os aliados
deverão apresentar um nome melhor,
o que eu acho muito diffcil", exagerou.
Ele criticou o governo Paulo Afonso
que vem, prejudicando o Estado e

comprometendo os cofres públicos,
afirmando que somente o afastamento
poderã resolver a atual situação.

:,. ,Werninghaus 'ignora Sinsep Prefeitura repassa R$ �O mil mensais para sanear hospital
e ,ne�a audiência a' direça-o

Guaramirim - Uma comissão
formada por cinco vereadores

visitaram, na tarde de segunda-feira
(2), o Hospital Santo Antônio com a

finalidade de fiscalizar o destino dos

cerca.de R$ 30mil, que são repassados
mensalmente à instituição pela.
Prefeitura.O presidente da Câmara de
Vereadores, Ivaldo Kuczkowski (PFL),
'informou que a vérba está sendo

.

aplicada no pagamento de salários dos
funcion�riós. do hospital, encargos

Jaraguá do Sul - O prefeito
Geraldo Werninghaus (PFL) enviou
ofício ao

.

Sinsep (Sindicato dos
Servidores Päblicos) informando
que não irá. receber a direção da
entidade em audiência, solicitada em
correspondência enviada ao

Executivo Municipal, no final de
abril. No documento, Weminghaus
àfirma que está cumprindo a Lei
Municipal vigente e que não se

furtará em buscar o melhor pára o

bem-estar dos servidores. '

- Assim que estivermos em

condições e no momento certo para
I>romovermos qualquer melhoria
profissional dos nossos servidores,
,o faremos com. a maior alegria - diz
um trecho do ofício enviado ao

sindicato.
De acordo com o presidente do

Sinsep, Luiz Cezar Schorner, a

e?tidade solicitara a audiência para
dIscutir a proposta de negociação
COletiva dê trabalho, incluindo: o
mês de .junho como data-base da

categoria, reajuste salarial de

emergência, horas extras, eleição
para diretor de escolas e a instalação'
de Cipas (Comissão Interna de

Prevenção de Acidentes). '·'A

resposta do prefeito' simplesmente.
ignora que a categoria tem uma

entidade representativa e que deve
ser re�speitada",' criticou,
acrescentando que o prefeito não
considera as, necessidades urgentes
dos servidores,

Ontem, o sindicato enviou à
Câmara de Vereadores uma carta, na

qual afirma repudiar a forma
autoritária e antidemocrática como •

o prefeito está tratando os servidores

municipais e Q Sinsep. "Bntendemos
que a resposta dada pelo prefeito,
[oga no lixo o discurso de campanha,
que dizia que fada um governo
realmente . democrático e

participativo. Ele não leva cm conta
as reais necessidades dos servidores,
nem respeita o sindicato", insistiu
Schorner..

sociais, parcelas do INSS de aOGS

anteriores e do FGTS.
•

Kuczkowski classificou a situação
· do 'hospital de difícil, já que faltam

· médicos especializados, não está
constituído o Conselho Delíberativo e

falta também um administrador·

hospitalar, além de precisar de
reformas. O parlamentar afirmou que
a Câmàra, aprovou o repasse 'porque
conhece os problemas do hospital e
"está dando um voto de confiança ao

prefeito". Ele fez questão de frisar que,
se no prazo de 120 dias definido pelo
prefeito Antônio Carlos Zimmermann

(PMDB) para que o hospital entre em

. pleno funcionamento, o Legislative
poderá rever o repasse.

-

- O prefeito prometeu contratar-um
profissional na área de administração .

hospitalar, médicos e providenciar as

melhorias. Caso não seja cumprido,
a Câmara pode cortar a verba ou

reduzí-la - desafiou,

R. Conrad Riegel, 170

Jaraguá do Sul'
(Ao·lado do

Ferro Velho Marechal)

'1··iFánN
FERRO PARA CONSTRUÇAO

·372-2922

Para uma melhor quqlldade de vida,'
Jaraguá e região dispõem de um núcleo de

exc�lênci� no diagnóstico.por imagem.

*PROIVIOÇ,AO*.
,

Ferro CA 50 5/16" ; : R$ 2,97/br
Ferro CA '50 3/8" :

,
; R$ 4,18/br

Ferro CA 60 Estribo , � �.R$ O,821b{
Tela soldada para laje e piso R$ l,;25/m2
Viga/coluna soldada 5/16" R$ 15,80/pÇ

*Vendemos e entregamos qualquer quantidade*

SAÚDE TAMBÉM É UMA QUESTÃO DE IMAGE.M
Ultro..sonografia
Radio/agia Geral e Pediótrica
Tomógrafia Computadorizada.

. AngiogrOf/a Digita/ - Mamografia DEIMAGEM
Hospital Jaraguá

Rua Jorge Czemlewicz. S/n - Fax Q47 371 1510 - J�GUÁ DO SUL - SC

.

RESPONSÁVEIS 'l'ÉCNICOS
. '.

'..' .' .

.
Dr. Edllberto R. Schukste CRM 3493 - Dr.)orge Lutz oo Fonseca CRM 5602 - Dr. Roberto Keil Junior CRM 1629
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lVIosaico
Picuinha
Depois da primeira votação do projeto que autoriza o repasse de RS 3,8 .

mil para a Sociedade Jaraguaense de Canaricultura e Ornitologia, a
vereadora Lorita Karsten (PMDB) comentou que a verba poderia ser

melhor empregada caso fosse para atender carênciàs do Município.
O vereador Carione Pavanello (PPB), autor do projeto e genro do

presidente da sociedade defendeu a proposta-com veemência, o que
causou mal-estar.
Lorita o interpelou dizendo que não precisaria "rosnar".

Palanque
Na sessão da última segunda-feira (2), Pavanello ocupou a tribuna da
Câmara de Vereadores para explicaro projeto e aproveitou para criticar
a colega, afirmando que a palavra rosnar não deveria ser usada para
tratar os vereadores.

.

Resposta
Lorita disse que o termo rosnar aprendera na CâmaraMunicipal, porque
nunca antes havia dito tal palavra e completou: ''Tenho o direito de
opinar contra ou a favor daspropostas apresentadas", disparou.

·

Pavanello não perdeu a oportunidade de alfinetar a colega e afirmou:
"A senhora deveria aprender conosco também as coisas boas, e não só
as ruins".

Crítica
O superintendente do S.O.S. MataAtlântica,MárioMontovani, afirmou
que Santa Catarina é ó Estado que mais devastou a mata atlântica. Ele
atribuiu o desrespeito ao meio ambiente à política implantada e

.

aos

representantes do Estado no Congresso Nacional. _

- O deputado Paulo Bornhausen, um menino: está-fazendo o jogo dos
madeireiros.e devastando o que sobrou da mata atlântica do 'Estado -

criticou..

Explicando
O professor Dionei da Silva, candidato do PT à Prefeitura de Jaraguä
do Sul no ano passado, disse que o partido não abriu conta bancária

para o Comitê 'Financeiro porque não houve movjmentação financeira.
Segundo ele, cada candidatomovimentou sua conta própria.Não existiu

·

um Comitê Central de Campanha, motivo pelo qual não "houve" a
· necessidade de abrir a conta bancária.

Descaso
Moradores de váriosbairros deJaraguã do.Sul,que trabalhamnoCentro,
entregaram, no início demarço, ao presidente daCâmara de Vereadores�

· Pedro Garcia, um abaixo-assinado com cerca de 900 assinaturas,
solicitando a intervenção do parlamentar junto ao governo municipal
para que estudasse a possibilidade de transferir o ponto de ônibus em

frente ao Hotel Etalan para a Rua Epitácio Pessoa, próximo ao Corpo
de Bombeiros.
Passado três meses, até agora não houve sequer uma resposta da
Prefeitura.

Suspeita
Um morador, que preferiu não se identificar, afirmou que os usuários
correm perigo ao serem obrigados a atravessarem o trecho entre oCorpo
de Bombeiros e o hotel, passando pela ponte Abdon Batista.
- Parece que o Irineu Junkes (presidente do Sindicato dos Trabalhadores
do Comércio e membro do Corpo de Bombeiros Voluntários) interferiu
nesse caso e não permitiu a transferência - arriscou.

.
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. SurpreslJ: Gaúcha afirmou que a decisão judicial surpreendeu o partido

Juiz eleitoral rejeita as
.

.

contas de campanha doP
• Partido deixou de
abrir conta bancária
para Comitê

.

Financeiro, o que
infringiu dispositivo
definido pela Lei
Eleitoral 9.100'

. Jaraguá do Sul- O Pr teve
as prestações de contas da

campanha eleitoral do ano

passado rejeitadas pelo juizEdir
. Josias Silveira Beck, que
substituiu a juíza Hildemar

Meneguzzi de Carvalho. De
acordo com a sentença, peritos
nomeados pelo TRE (Tribunal
RegionalEleitoral) para analisar
a gestão dos recursos e gastos de
campanha constataram á
existência de irregularidades não
sanadas. A presidente do
Diretório Municipal, Clemair
Corrêa, a Gaúcha, informou que
a assessoria jurídica da legenda
deverá entrar com recurso junto
ao Fórum.local solicitando
revisão da decisão.

Artes novas a
cada coleção

FoneIFax: (047) 376-3471
Rua Ângelo Rubin/� 587
Barra do Rio Cerro

- O que aconteceu foi que, apresentadas pelo Pr eram
talvez por inocência de nossa conhecimento do partido já
parte, deixamos de abrir conta . "não fosse bastante a aplic
bancária para o Comitê do disposto no artigo 3°,

.

Financeiro-.Acredito até que a Decreto-Lei4.657/42, este juízO
irregularidade foi devida afalta realizou reuniões com o,
de dinheiro do partido - brincou, candidatos ao pleito de três
acrescentando que durante toda outubro, esclarecendo pontos da
a campanha oPr gastou apenas Lei 9.100/95, emespecial quanto

. R$ 10 mil. a prestação de contas". Após a

Segundo a juíza Hildemar, sentença, foi afixada a decisão
a prestação de contas dos no quadro- de aviso do Fórum.

partidos deveria obedecer as Os petistas garantem que não

determinações da Lei 9.100, foram notificados pela Justiçá
que regulamentou as eleições Eleitoral.

.

municipais do ano passado. - Temos endereço fixo e

Ela informou que o parecer do deveríamos ter sido comunicada!
TRE será encaminhadoao Tri-

.

da decisão. Ficamos sabendo do
bunal Superior Eleitoral para caso através da imprensa·
serem aplicadas as sanções afirmouDioneiWalter da Silva,
cabíveis, lembrando que a candidato derrotado à Prefeitura
única punição prevista é a de Jaraguá do Sul no ano

suspensão da cota do fundo passado.
partidário, descartando a Na manhã da última quarre
possibilidade de-inelegibilidade feira (4), o advogado do partido,
dos filiados municipais às André Tavares Vieira, entroe
eleições do ano que vem. com recurso junto ao Cartório

No d.ocumento, o juiz Beck Eleitoral solicitando revisão das
afirma que as irregularidades contas.

.

Cflorlcú/lura
CflorlsaComércio de Cereai.

KAZMIERSKI

Frutas - Verduras - Atacado
Mudas demores frutífer:as,
flores e plantas orlUlmentais

Rua Ida Bona Rocha, 84
FoneJFax: (047) 372-0246

Fone: 371-0602

Jaraguá do Sul - SC

Rua e,rnardo Dornbusch, 2433
Fone: (047) 372-0695

371-8146
Vila blau � Jaragué do Sul
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Salário-educação
.

Sob o manto da Constituição de 1946, foi criada a contríbuíção social

denominada salãrío-educação, especificamente através da Lei _no 4.440164.
Na vigência da Constituição de 1967/69, a Lei n° 4.440164 foi revogada pelo
Decreto-Lei n° 1.422/75, que em seu artigo 1°, parágrafo 2°, delegava ao.

poder Bxecutívo á fixação'da alíquota do salário-educação.
Pela esteira da delegação antes mencíonada, o Poder Executivo, atra�és

do Decreto n° 76.923/75 e, posteriormente pelo Decreto n° 87.043/82,
estábeleceu a'alíquota de 2,5% pará a contribuição em tela, a incidir sobre a

folha de Salário de contríbuíção,
J

Percébível, pois, que até o advento da Medida Provisória n° 1.518/96,
que tratou de regular amatéria, a alíquota utilizada para a cobrança do salário
educação estava acobertada pelo Decreto do Poder Executivo.

Conforme a Constituição de 1988, as contribuições sociais passaram a

ter natureza tributária. Sob esse aspecto é reluzente o texto do artigo 149 da

Constituição Federal que determina que às mesmas, aplica-se o princípio da

legalidade (conforme disposição do artigo 150,1). ,

Nesse diapasão. somente a lei poderia definir os elementos da contribuição
em questão (aqui ínelui-se.a alíquota), sendo que em.tal determinação,
encontramos também no artigo 97, IV, do Código Tributário Nacional.

Ainda no tocante a não recepção pela Constituição de 1988, do decreta

que fixou a alíquota da contribuiçãodenominada salário-educação, pertínente
o artigo 25, I, do ADCT, que revogou os dísposítivos que atribuíam ou

delegavam a órgão do .Poder Executivo, competência assinalada pela
Constituição Federal ao Congresso Nacional, em especial aos que diziam
respeito a ação normativa, que é o caso em questão.

O reconhecimento da ilegalidade da cobrança do salário-educaÇão veio
do pröpeío govemo que, com a edição daM�daProvisória 1.518.e da Lei n°
9.424 de 26.12.96, reconheceu a imprescindibilidade de lei que autorizasse

.

.

a cobrança. .

Resta, claro, pois, a existência de prevísão'legal que autorizasse ii cobrança
do salärío-educação, anteriormente ao advento daLein° 9.424/96, aparecendo
··em decorrência, o.direito às empresas que recolheram o salário-educação de

'. requererem a restituição ou compensação dos valores indevidamente
recolhidos.

Romeo Piazertl Júnior. tulvogado
.

. t;lISsuU Advogados Associtulos S/C LTDA.

1/97·0,81%
2/97·0,45%
3197·0,68%
Acumulado do ano 1,94%

Rendimento Alrquota % a deduzir· RS
até 900;00 isento
de 9OO,OQ. 1.800,00 15% 135,00
acima de 1.800,00 25% 315,00

Deduções: a) RS 90,00 por dependente; b) RS 900,00 por aposeiltados�
penSionistas e transferidos para a remunerada com mais de 65 anos.
UPMlJaraguá dó Sul

.

.: .

Jan/97 RS 45,54 (50 Ufir)
.

adez/97

. Apolo: '

CaQull Auditores e Consultores S/C Ud••• Fone (047) 371-4509

Sindicalista entra com

ação contra ·diretoria
Pomerode - A trabalhadora

Maria Isabel Duarte entrou com

ação cautelar no Fórum' de

.

Blumenau contra a diretoria do
Sindicato dos Trabalhadores das
Indústrias Químicas e do Plástico,
alegando que a Assembléia Geral
do sábado dia 24 deliberou
decisões com irregularidades.
Maria Isabel afirmaque a comissão
formada ,para

.

analisar as

prestações das contas'da entidade
referentes aos anos de 1995 e 96 é

ilegal, pois dois membros não são
filiados ao sindicato, e que a

contratação do contador para
. auxiliar a comissão "irá 'onerar os

,

cofres da entidade" .

O 'advogado Airton'Sudbrack,
de Jaraguá do Sul, que está

prestando assessoria jurídica aos Allenurtivtl: Srulbraek aposta 1111 intervençãopara recoruJuzirprocesso
trabalhadores de Pomerode,.' de investigação i.

afirmou que a ação cautelar aumentou o próprio salário para R$ prévia sobre a ação cautelar, ADa
.

impetradaporMaria Isabel é "uma 2,5 mil, sem a autorização dos Maria não entregou os documentos
jogada para impedir que a' demais membros da diretoria, à comissão de trabalhadores para
categoria inve.stigue as. contas e entregou o segredo do cofre da análises. Sudbrack revelou que está
púna a presidente do sindicato, entidade para pessoas estranhas e elaborando uma intervenção na

Ana Mana Rohling". Na opinião não permitiu que o Conselho Fis- , ação cautelar, que deverá ser

dele, as alegações da trabalhadora' cal tivesse acesso à contabilidade da entregue ao juiz responsável pelo
são irrelevantes, mas podem) entidade, entre outras. O tesoureiro caso. "Está claro que a Ana tem

retardar o andamento do processo
. do sindicato, Lauro Fischer, ao' ligações com a Isabel, Com a

que apura as irregularidades tomar conhecimento de possíveis intervenção de uma terceira pessoa
administrativas no sindicato. irregularidades, decidiu convocar interessadao caso é analisado sob
.' Segundo, denúncias dos uma assembléia para analisar as outro ângulo", explicou.
trabalhadores;

.

Ana Maria contas da entidade e deliberar sobre Fischer adiantou que poderá.
contratou o irmão Raul Rohling as providências. convocar outra assembléia para
para ser auxiliar administrativo Com a mudança 'de rumo nas pedir o afastamento de toda a

com salário de RS 1.237,00, mais investigações, já que, alegando ter diretoria e para não aprovar as

de oito vezes 'o piso'da categoria, sido intimadapelojuiz para a defesa contas.

Moveleiros optampelofim da greve
, '.

M8$S8I"8Ildufla - Amaioria dos 40
trabalhadores daCelimar Indústria
deMóveis e Esquadrias decidiram

, voltar ao trabalho, na manhã da
última segunda-feira (2), depois de
seis dias de greve em protesto pela
falta de pagamento e do dep6sito
do FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço),'além do não

pagamento das férias. A decisão
saiu depois que um. dos

proprietários da empresa prometeu
.

pagar parte das dívidas durante esta
.
pagamento de 60% do salário e

semana. . 40% em vale. �

O Sindicato daConstrução Civil e O presidente do sindicato, .Ingo
do Mobiliário intermediou as Kaiser, informou que foi proposto
negociações entre patrões. e aos trabalhadores demissão
empregados, tendo, inclusive, voluntária ou retomar ao trabalho.

procuração e a rescisão indireta do
. "Fizemos nossa parte, defendendo

contrato de trabalho' dos os. direitos dos trabalhadores",
funcionários para acionar afirmou, acrescentando que a

judicialmente a empresa. Alguns, Celimar vem sendo protestada
no entanto, desistiram da ação e desde outubro passado e que deve
aceitaram a proposta dos patrões: R$ 176 mil.

,COMPROMISSO 'COIVI O
BOM TRANSPORTE.

'ir 371-1422'
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Prefeito volta atrás e admit

negociar instalação da Skoâ

A

EniO Padllha Pilho
Um pouco. de marketing para
engenheiros e'arquitetos

Engenheiros e arquitetos queixam-se, freqüentemente, da dificuldade

que encontram para conduzir o processo de negociação dos seus serviços,
De f�to, em geral, é muito mais fácil elaborar os projetos do que vendê
los. Pior ainda: cobrar por eles o valor justo.
Este artigo pretende fornecer ao profissional de Engenharia eArquitetura
elementos para equacionar a relação cliente li: profissional' li: mercado,
permitindo-lhes situar no contexto sócio-comercial e, com isso, encontrar
as soluções mais apropriadas' para o seu caso particular.

JaraguádoSul-Diferentedas . ordem de R$ 4 milhões, além dos

declarações anteriores, o prefeito incentivos fiscais. Na época, ele
Geraldo Werninghaus (PFL) lembrou que inicialmente a Skoda
afirmou que o Município mantém fabricaria cerca de 600 caminhões

negociações com o Grupo Skoda, anualmente e geraria apenas 250
.

que pretende instalar uma unidade empregos diretos.
da montadora de caminhões' Liaz '

- Chegamos a conclusão de que
em Santa Catarina. Ele disse que a esse dinheiro não traria os

cidade está aberta à negociações benefícios correspondentes. Se
com qualquer empresa interessada aplicarmos esse montante nas mi
em se instalar aqui, informando cros e pequenas empresas da

que enviou fax ao vice-presidente cidade, os resultados beneficiarão
. para a América Latina do Grupo uma parcela muito maior da

Skoda, Vladimir Knizek, sociedade - explicou.
'

comunicando que Jaraguä do Sul Namanhã da última terça-feira
quer participar das rêuniões que' (3), Werninghaus informou que o

definirão a localidade que sediará Município está negociando com a

a fábrica de caminhões, direção do Grupo Skoda,
No início do mês passado, ao afirmando que está interessado em

retomar de uma viagem à Europa, saber quais os incentivos que estão'
quando visitou a sede do Grupo sendo solicitados pela empresa. Ele
Skoda, na República Tcheca, o negou que havia descartado a vinda

prefeitoWerninghaus declarou que de uma unidade para Jaraguá do
a cidade não tinha mais interesse Sul. "Nunca disse que as

em sediar uma unidade da negociações estavam encerradas.

montadora, justificando a decisão . Apenas cogitei a possibilidade de
em cima dos altos investimentos investirmos os recursos destinados

exigidos pela empresa. De acordo à montadora para outros setores,
com Weminghaus; a participação que poderiam contribuir mais para
do Município pata que seja .

a nossa economia", desviou.
viabilizada a instalação de uma O prefeito informou que está
fábrica em Jaraguá do Sul seria da negociando com a Associação

Comercial e Indústrial a criação
um fundo rotativo para auxiliar
pequenos emicros empresãnos,
opinião dele, uma cooperativa
micros e pequenas empresas
amelhor saída para a categoria.
burocracia ,das instituiç
financeiras prejudicam
pequenos. Uma cooperativa
resolver as questões em te

recorde", aconselh
acrescentando que está dispos
elaborar projeto para pro
incentivos específicos às emp
que desejam se instalar na ci
desde que não tenha similar.

Sobre a especulação em

de uma concorrência com a fáb .

de motores elétricos do Gru'
Skoda, o prefeito, que també
diretor da Weg, maior empresa
motores elétricos e

transformadores
.

da Améri
Latina, negou que e

possibilidade possa contribuir .

a decisão de optar ou não

instalação de uma unidade'

região. "O forte da Skoda no
elétrico é a fabricação de turbi

para 'Usinas hidrelétricas.:
concorrência, se vier, o quê
acredito, será saudável", finali

Fundamental: quem quer que pretenda conquistar e manter clientes

precisa,
.

no mínimo, oferecer em contrapartida um serviço de boa

qualidade. Nada de projetos que só têm os desenhos'mínimos exigidos
.

para a aprovação pela Prefeitura, Celesc, Telesc ou Bombeiros ...
Não adianta fazer marketing sem um serviço que o justifique. E
necessário apresentar um Serviço de Engenharia ou Arquitetura digno
de Uma estratégia de Marketing. ,

Número um: estabeleça' com o 'seu cliente uma relação profissional.
Não faça orçamentos na rua QU por telefone. Faça tudo por escrito (à
máquina ou no computador), em papel timbrado, com carimbo e

assinatura. Nunca. dê o preço sem dar ao cliente a certeza de que você
analisou com atenção aquele caso em particular.
Núniero dois:' faça com que o seu cliente perceba o quanto ele é

importante para a sua atividade profissional. Trate-o com' respeito e

atenção, SEMPRE.
Número três: cumpra os prazos fixados na negociação. Quem não

cumpre prazos transmitea impressão de ser desorganizado eu relaxado.
Número quatro: no seu orçamento, procure quantificar os serviços
oferecidos, separando serviços obrigatórios dos opcionais: Por exemplo:
detalhes especiais, listas de material, garantias.Assim, quando o cliente
falar em baixar o preço, você fala em reduzir as vantagens ou serviços
(Nunca fale em reduzir a'qualidade do serviço. Reduza, quando for o
caso, a quantidade do serviço oferecido).
Número cinco: não diga ao cliente que o seu preço é esse porque a

tabela dos engenheiros e arquitetos é essa. Tabela lembra

corporativismo. E o corporativismo é uma instituição que causa nojo à
maioria das pessoas. P

Número seis: não fale mal de outros profissionais que eventualmente

sejam seus concorrentes: .limite-se a destacar as características e

vantagens do seu serviço.
Número sete: converse com o cliente a respeito do valor total da obra
em questão. Faça ele 'perceber que o preço de seu serviço é um valor

pequeno se comparado ao total a' ser investido. Mais ainda: mostre a

ele que o seu serviço pode fazer com que ele economize boa parte do
dinheiro que ele gastaria na obra.

'

Número oito: o preço da mão-de-obra é um vetor considerável no custo
da obra. Convença seu cliente de que um bom projeto (o seu) reduz
dúvidas e, conseqüentemente, reduz custos de mão-de-obra.
Número nove: demonstre ao seu cliente a sua experiência profissional.
Dê a ele as informações que ele ainda não recebeu do pedreiro, do
carpinteiro; -do balconista da loja ...
Número dez: importantíssimo: não ofereça meia solução. Não deixe

para seu cliente serviços ou providências que você pode fazer ou tomar.

Não deixe para seu cliente tarefas como cópias, pagamentos de taxas,
encaminhamentos burocráticos...

·

O cliente tem mais o que fazer. Ele

quer ser atendido por completo e está'disposto a pagar por isso. Ele

espera que você (ou sua estrutura operacional) resolva aqueles pequenos
problemas com os quais ele não está familiarizado. '

Não decepcione o cliente!

NOTAS------�------------�--------

• A Receita Federal divulgou durante a semana que o primeiro lote de restituição do Im
de Renda deste ano, ano-base 96; deverá estar à disposição dos cont�buintes no próximo dia
Os cont�mpladOs, no entanto, serão os que entregaram a declaração em disquete ou pela lote

• Os empresários jaraguaenses Eggon João da Silva, Décio da Silva (Weg) e Vicente Do
.

(Marisol) receberam, na última segunda-feira (2), no Hotel Castelmar, em Florianópolis, o prê "

Líder Empresariàl Catarinense, versão 96.
'

O prêmio é uma promoção da Revista "Balanço Anual", do Jornal "GazetaMercantil".
Os empresários foram escolhidos pelos Ieitores do jornal, sem que tenham sido indicados.

•-

. COMPUTER NELP IIIFDRMA'TICA

�1P1�72-1419
'V-�RIG
'. L�-Z4fJ·i·L,

�;� . ,

CARGAS E PASSAGENS
Fone/Fax:

(047) 371-0091

Computadores
Impressoras
Suprimentos
softwares

ASSISTêNCIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA

CURSOSDE
INFORMÁTICACaixa posta/191 - csp 89.251-970 - sniopf@nstuno.com.br

AUDITORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA

CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL
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Kohlbach é destaque de eficiência energética/96
Comparaçio entre os motoràs padliio produzidos em 1996,e 1996 (1800 RPM - 4 pólos)

Eficiência dos Motores'
• Prêmio distingue e

valoriza os
equipamentos de .

fabricaçãci nacional que
apresentam, a cada
ino, os 'melhores
(ndiées de eficiência

de distinção de premiação para os

motores padrão mais eficientes
oferecidos no. mercado,
incentivando os fabricantes a

aumentar a eficiência dos produtos.
Em 1995, os prêmios foram
concedidos a cinco diferentes
potências, não atentando para a

melhoria na eficiência dosmotores'

lo_I hverno,
lIais de 33 mil

faMílias iá

POTÊNCIA
'

WI;:G EBERlE KOHLBACH

HP 1995 1996 â(%) 1995 1996 â(%) 1995 1996 â(%)

1, 0,706 0,706 ° 0,690 0,710 2.9 0,690 0,720 4,3

2 0,776 0,776 o 0,750 0,790 5.3 0,769 0,784 2.0
'

5 0,835 0,835 ° '

0,810 0,810 ° 0,805 0,840 4.3

7,5 0,862 0,862 ° 0,850
'

0,850 ° 0,836 0,856 2.4

10 0,852 0,852, ° 0,860 0,860 ° 0,853 0,863 1,2

12,5 0,877 0,877 ° 0,880 0,880 ° -- 0,852 --

15 Ó,883 0,883 ° 0,870 0,885 1.7 -- 0,860 ---

Fonte: Dados apresentados pelos fabricantes e confirmados atraves de testes desenvolvidos pelo C:EPEL. Comunicação
pessoal com George Soares, CEPEL, dez., 1996,

"

unidades: A eficiência dos motores'
em 1995 ficou em 0,820, no ano

passado (oi de 0,836, com uma

utilização média de duas mil horas!
ano.

Mais uma farnßia recebe a chave da casapröpría.

° Governo do Estado garante morada
digna e de qualidade.

Governador Paulo Afonso faz a er:Jt�ega das casas.

A redução média de pv�ç1l\;Ja
devido a melhoria deeficiência é
de 60,S Watts, gerando uma

economia total de 16,3 MW. Com
isso, a economia anual de energia

eietnca devido a utilização de
'

motores padrão aperfeiçoados é de
32,6 GW. horas/ano. No, ano
passado, estima-se que houve uma

redução de 5,7 MW.

Jaraguá do Sul - A Kohlbach vencedores. No ano passado, 'a
Mptores, recentemente adquirida premiação foi estendida para sete

por um pool de empresários potências, na faixa entre 1-15 Hp,
paranaenses, foi premiada com o a mais popular, que abrange cerca

Selo dé Eficiência Energética/96. de 60% dos motores de indução
O prêmio foi instituído em 1995 trifásico vendidos a partir de 1995.
,pelo Ministério das Minas e A empresa aumentou em média

,

Energia, através da Eletrobrás, que 2% a eficiência dos 12 motores
criou o Procel (Programa de apresentados paraanãlises, garantindo
Conservação de Energia Elétrica) economià na energiaAmesmamédia
com o objetivo de adotar um foi observada na EberIe. Levando em
procedimento padronizado de considersçãoqueapotênciamédiados
ensaio e programa de etiquetagem' DlQtores mais vendidos é de cinco HP,
de eficiência para motores de

'

conclui-se que o fator de cargamédia
indução trifásico de 1-200 HP de foi de 70%, conquistando, tanto a

potência. Kohlbach como a Eberle, 35% do
O Procel iniciou um programa mercado, um total de 270 mil

'

Até bem pouco tempo, casa própria era apenas um sonho para milhares

de catarinenses. Hoje, com o programa Viva Casa, a c�sa própria já é
'

uma realidade para nossa gente.

Ao todo, mais mílias foram atendidaS no Estado,

Entre maio e junho serão entregues unidades habitacionais,

beneficiand

em Correia Pinto.

pessoas. Foram entregues unidades habitacionais

em Videira,

Em Ituporanga e Pouso Redondo, os moradores receberam nidades habitacionais.

E o Governo do Estado entrega nos próximos dia unidades habitacionais

em Concórdia, essas em vargeão, asas em São Domingos e

apartamentos em Joaçaba

Se depender da Cohab e' do Governo de Santa Catarina, em breve o déficit

habitacional vai ser coisa do passado.

•.!��!»ANI!�I�!! '

, •• DO "'ADO DI SAN'A CA'ARINA '

GOnRNO DI
SANTA CATARINA
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r Cln.... "tu.NOTRE.DAME - com mais uma super promoçlo pra agitar a.galera. li i..JloV
AnwihI (7). o embalo ficará por conta do "Sr. Banana". no palco da

consagrada casa de espetKulos e detonaDdo os sucessos do momento o

DJ Martelo.
.

Foto NHto·

FábioCRo,a (FOtoÚJI'), COlMmo",U itltMk ruwa "" última

fUtu1tJ-j,ira , joi ".uito cumpri""ntodopor todo, o, "",
amigo,

He HORNBURG
Implementos Rodoviários

Av. Mal. Deodoró da Fonseca, 1479
Fone/Fax: (047) 371-2511.·'

JaraguádoSul- sc

Máquil1.paraempaootamento
.

RuaAra�úari, 136 - Dba da Figueira
FONE: (047)372-0540 - FAX: (047) 372-3203
,

Jàraguá doSuI-'SC

1(I4. rI I4.
rI4.p�r'ES

•Çui'808 - Tear
�Arralolo
-CruzDuplo
-Rosinha
- Kilim

• Risco de Tela
• Plastlflcações

Katia Baratto Fontenelle
Rua Willy Manhke s/nº· Centro· Fone, 372·3372 . Jaragua do Sul

9)r. 9lcyr 9lideki c.Rodrigues da'Öi!oa
Ortopedia e Trauniatologia

Cirurgia do Joelho -,ArtrOSCOPÜl
,

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. Waldemiro Mazurechen, 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371-l?511 - Jaraguá do Sul- SC

Maco'
TUDO·PARA CONSTRUçAo

Doralic, Tlllilackl; , SaiulroBart,lUniram-IIp,los laço,
sagrado, do ltIIIIrimônio, dia I? d, maio, "" Igr,ja E"a"gl, •

. C,,,,,,,. O, co""idodos jol'tUll flc,pciolUldo,� SockdoM
Viein""

FELIZES - a maioria dos brasileiros se CODBidera feliz e uriJa
deles acha que o Brasíl é o país ßws feHz do mimdo. segundo
DataFolha realizada com 2,698 pessoas em todo. o território
Estio satisfeitos com a própria vidà 6S� dos brasileiros e 43�

que nIo há país mais feliz no planeta. Dos entrevistados, 81�
ter nascido no Brasil:enquanto IS� se dizem mais ou menos

somente 3�. se declaram infelizeS. O brasileiro está também
cOm a vida se�. apu@ncia tisica, casamento e trabaiho. Os
mais felizes sIo os horoens, os brancos. os vil1vOl! e os que
de 20 salários oúnimos por mês. O casamento também est4
Entre os entrevistados· casados ou amigados. 76� declaram.estar
e 4�. infelizes. Para a maioria dos �lelros SS�, princl
os bomens 6S�. é impossível ser feliz sozinhO.

/
.

O, "0;"9' co". o, pai, dela, Jod Alb,rto e Maria

DellagiuStinaBarbo,a,dele, Plácido, lAumDila"Castilho

Subiram aoaJtar no último,dbodo (31), "" b,1a Igreja do
RioMolha, CarolüuBarbo,a,Sk"';;' (Toco) Castilho,para
{I tradkio"al "sim", Ap6s a c,rimô"ia �eligio,a, o,
eo'lll'idodosjomm rec,pciolUldo, noChIb,AtUticoBtup,ndi

SÓ CUL� - a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer,
competentemente dirigida pelo 'professor Silvio Celeste, promove no

.

proximo sábado (14), Noite Cultural na Comunidade Nossa Sellhora
'-Rainh8 da Paz. a partir das 20 horas, com várias atrações. Para domingo
(1S), Música na J>niça, com ToninhO Bahia e Banda, na Praça Ângelo
Piazera. a partir das 19 horas. E na segunda-feira (16);·apresentaçlo
especial do String Trio. trio de cordas, na Igreja Evangélica-Centro, a

.

partir das 20 horaa. Vale padicipar.

Dalto" Moumj,steja "u, dois a"inho, "" pr6XÜ1U1 terça
j,ira (lO), com amani"haAli", e com o,papaisMtuCo, ,
1,,1Zi/aM.o",."

.

BUEMBA - o Ministério da Justiça está finalizaDdo acordo como BNDES

para construir 44 presídios federais até o fim de 98. As obraS devem ser

iniciadas eni setembro, O objetivo é retirar dos distritos policiais,
delegacias e cadeiões. todos os presos já condenados e que estio nesses

locais por causa do déficit de vagaS nas penitenciárias estaduais. Santa

Catarina tem atuàImente 3.2S1 presos. 2.37� dos presos do país.

ANIVERSÁRIOS - comemorou idade nova na quarta-feira (4), Suelen
Marquardt; Ontem (S). foi a vez de Arlain Lueders ser muito

cumprimentado pela idade.Dó.va. No último dia 29 de maio. Guilherme
Raeder assoprou 13 velinhas. Parabéns.

AM CId!

Domlic, '.Sarulro com o,pais dela, N,lso",Akila 7'10...1.....

dele, EI7IIIkIo , n,,,,,' Jlarte.l

TRISTEzA - a c'ada minuto, uma niulher morre em algum
mundo devido a causas relacionadas com a gravidez, segundo
pubHcado pela ONU. Dessas mortes, 200 mil podem ser atribufdal
ou falha de mecanismos de controle da natalidade. Cerca de ISO
.de mulheres que querem aumentar o intetvalo entre uma gravidez'
nlo tem os meios de fazê-lo, Cerca de 7S milhões de gravi
indesejadas. e o resultado disso é 4S milhões de abortos por
relatório diz que 120'milhões de mulheres foram submetidas a

fonna de mutilaçlo sexual e que 2 milhOes de meninas de S a IS,
idade entram para o comércio do sexo a cada ano.

FIM DA AIDS - o mundo começou a contagem regressiva Para.
se derrotou ou não o HIV, o mais teoúvel e "despistador" dos:
Daqui a 12 meses. um grupo de SO pacientes, que há' dois
mantendo o IßV imobilizado à base de remédios. suspenderá a

Se o IßV iIIi> reaparecer. a cura da Aids' poderá ser decretada. Se
a atacar, os pesquisadores terl'o que Começar tudo de novo. A
extinçlo do vírus obedece a um cálculo do bolandês Alan
faz parte da eqeípe do norte-americano David Ho.

BARRACA ARMADA - Juan Tojas. um argentino de S9 anos. é
3S filhos gerados em três i!1Dls. com as quais vive há 2S anos.T
rural da �víntia de Misiones, disse amar igualmente todas as

se casou com a mais velha dãs irmls quaDdo esta tinha 19 anos.

o pai de� morreu, as outras dilas foram morar com ele. Daí...
.
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CORREIO DO POVO ,
'

Jaraguá do Sul, 6 de junho de 1997

t:
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Equilíbrio ecológico: condição
. ,.

.

'"
.

indispensâvelpara a vida na terra ...
,

. !

, ,

.
'

•
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Concurso demaquetes divulgaganhadore
,

.
.

Jaraguä do Sul '- o
Concurso de Maquetes
promovidopela Secretaria de

_ AgriculturaeMeio Ainbiente,
em comemoração a Semana
doMeio Ambiente, realizado
entre as escolas municipais,
estaduais e particulares de 1 °

grau da cidade, teve os

resultados divulgados; na
última quinta-feira (5), às 10

horas, na Praça Ângelo
Píazera. O concurso tinha
como objetivo a estimulação
das crianças para a discussão

.
'

dos problemas ambientais e a
necessidade de recriar um

. novocomportamentoambie$l
para a recuperação do planeta.

As escolas vencedoras
foram:

Categoria A - de la a 4a
série:

1 ° lugar: ColégioEstadual
RolandDómbusch.Premiação:
visita ao Zoobotânico de

Joinvi1le
2° lugar: EscolaEvangélica

Jaraguã, Premiação: visita ao
ParqueMàlwee.

Categoria B - de 5a a 8a
série:

1 ° lugar: Valdete Zindars
Piazera. Premiação: viagemde
estudos aCuritiba.

2°. lugar: Escola Alberto
Bauer. Premiação: visita ao

Zoobotânico e aoPlanetáriode

Brusque.:
Além do' concurso o

Município tambémpromoveu
palestras, seminários e

distribuição de mudas com o
.

apoioda SecretariaMunicipal
da Fanulia, onde mudas de

cereja, ipê roxo, araçá, ipê
amarelo, guabiroba, palmito'e
pitanga foram trocadasporum

quilo de alimentonãoperecível
e repassadas pala as entidades
assistenciaise famílias carentes
dacidade.

Conversa mal resolvida

A Ceval usa o melhor meio para preservar o ambiente:

AMOR PELA NATUREZA.

Em 1992foi realizado no
Rio de Janeiro um

ambicioso encontro
internacional da

humanidade. A Eco 91
reuniu.por duas semanas

. dirigentes de 170países, na
tentativa de acharem um

modelo mundial que
associasse um

desenvolvimento econômico
e ecológico. A solução

básicapoderia ser resumida
nas necessidades de se obter

crescimento tecnológico,
sem comprometer o

ecossistema e recursos
. naturais hoje disponíveis.

O resumo de toda a
conversa resultou em gastos
exorbitantes onde a maioria

Banna
.

_

dospaíses negaram
investimento. Na época,

precisaria de uma injeção.
anU(J.I de 125 milhões de
dólares até o ano 2000

pgra manter um programa
de desenvolvimento

sustentável.
Ospaíses de baixa renda,
sufocados pelas dívidas

externas e atéporproblemas .

sociais confessam que estão
com os bolsos vazios e

, argumentam que não

podem pagar para a

conservação do meio

ambiente do planeta, pois
acreditam que tem pouca

responsabilidadepelo
distúrbio ecológicodo

mundo. Já os países de

primeiromundo, -que usam
de toda tecnologia e,

conseqüentemente,
provocam "iaispoluição
ambiental, se defendem

.

dizendo que com a

tecnologia gerammais

empregos e sustento aopaís.
A grandepreocupação.

dos ino�imentos
ambientalistas é que o

poderpúblico continua
discursando sobre as

soluções ambientais e parte
da população acredita que
eles realmente irão tratar

destas questões ecológicas,
.
ao invés de exigir que as

800 páginas do documento
elaborado naEco ,92 saia

da papel.

Milleto
'iF""iif'NfliP""ii'

.�_!
ALIMENTOS

Tem sempre umjeito de fazer melhor.
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Ca..ÉGIO sÃO Luís INICIA fESTIVIDADES EM
\ I�'

'

HOfttNAGEM AO" fUNDADOR'MARCELINO CHAMPAGNAT
o Colégio São Luís

estará promovendo entre

os dias 6 a 11 de junho
mais uma edição da

. Olimpíada Champagnat, a
XIV·Olichamp. O evento

acontece todos os anos em

homenagem ao fundador
da Congregação Marista,
padre Marcelino Cham

pagnat e reúne profes
sores, alunos, pais e ex

alunos do Colégio São
Luís que participam das,
recreações.

,

Além da homenagem
tradicional ao fundador,
que acontecerä no dia 7,
na Igreja Matriz São

Sebastião, às 19h, 'a

programação envolve
torneio de truco (acima de
18 anos),jogos de futebol

.

suíço, vôlei feminino e
.

masculino e futsal no sábado (7), coin churrascoaomeio-dia. Nos dias 9,10
e ll o colégio desenvolverá (no período vespertino), recreações e jogos
entre os alunos da pré-escola e primário. A abertura oficial daXIVOlichamp

,

será às 19h30, com desfile das equipes que participarão dos jogos e a escolha
da Rainha da Olichamp.

A tradicional
Festa Junina do

.

Colégio S.ão Luís
acontecerá no dia 14, a
partir das 18h, onde

haverá pinhão, quentão,
pipoca, cachorro-quente,
doces, bingo, escolha da
sinhazinha, discoteca e

outras diversões!

� .
.

.

.

PARA CORTINAS i
. ,I .

SOB MEDIDAS I

SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DESTE CUP�M "

__

.

_ ��LI?����3E'�8j_9�X :

ua 25 de Julho, 1430
110 Nova

311·7332
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VARIEDADES - 2

Há8anos
-Em 1989, o prefeito Ivo Konell e o secretário de Planejamento, Osmar

GiJ_nther, assinavam epublicavam o Edital de Concurso Público n° 8/89, de '

10/4/1989 - Anteprojeto do Centro Administrativo Municipal, do quai
participavam somente engenheiros e arquitetos habilitados 'que poderiam
inscrever-se no prédio do Paço Municipal até 31/5/89 e o prazo para a

entrega dos trabalhos vencia em 15 de julho de 1989 epreviapremiações.
-O deputado estadual Adernar Duwe, também vice-prefeito de Jaraguá do
Su� pronunciava-se naAssembliia Legislativa, acerca da telefonia emSanta

Catarina. cuja situação era critica pela falta de investimento no setor,

acarretando problemas de toda a monta para os usuários, como

congestionamentos, corte das ligações e linhas cruzadas, além de não haver

perspectivas a curtoPM1/) para a eliminação doproblema. ,

Há6anos
-Em 1991; úmprotesto emGuaramirim tinha sucesso e oDNER garantia a
segurança na BR-280. Depois da avalanche de 13 mortes, entre janeiro e

maio desse ano, ficava clara uma constatação: somente a força de

mobilização comunitária'garantia a solução de uma série de questões.
Trezentas pessoas interditavam aRodovia BR-280, protestando contra
a violência no trânsito e emfavor da vida. O serviço era realizado e a

Prefeitura de Guaramirim comprometeu-se de confeccionar placas de

sinalização. Não faltou igualmente a participação de líderes, entre eles o

deputado estadualprovai Vaselque se engajava na soluçãode umproblema
que envolvia os interesses, manifestando-se na Assembléia Legislaiiva;
chamando a atençãopara oproblema aoministro da Infra-estrutura, João
Santana, ao diretor-geral do DNER, Antonio Carlos Perruci Alves" e ao
engenheiro-chefe do 160Distrito Rodoviário de sc.:

Hâ é

ano« ,

-Em 199.1, na coluna 'Reminiscências', trazia a 4dparte sobre a, '�çiio
IntegralistaBrasileira", contando o episódio acontecido em 7/10/1937,
quando Jaraguá do Sul era palco de marcantes acontecimentos, de
repressão violenta aos seguidores de PlínioSalgado, cujo ideário seguia
a linha doutrináriafascista. Naquela data deveria ter lugara cerimônia
da "Noite dos TamboresSilenciosos", peladissoluçãodamilícia integralista,
cerimônia que seria realizada simultaneamente em todo o Brasil, a partir
doprimeiro minuto da madrugada. Nosdiscursos inflamados chegavam a

admitir: "Drei Schicksale sind den Integralisten bestimmt: Gefaengnis,
FriedhofOderDieMacht" que, traduzido dizia: Três tkstinos aguartlllm
o integralista: Prisão, Cemitério ou o Poder. Depois dessa manifestação
não haviamais retorno ao entendimento entre o governo de Getúlio Vargas
e a greiplinista.

'� Hüt6ria de nossa gente não podeficar s6 na

saudade". O Passado s6 é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Confira aHistória

Há2anos
-Em 1995, alunasdo Curso deAuxiliarde Enfermagem recebiam importante
contribuição da Associação Médica de Jaraguá do Sul. Tratava-se de

.

equipamentos que eramutilizados em aulas'laborasoriais, de fundamental
importância dos alunos. O curso, que terminava em agosto, tinha 40 alunos
matriculados, mas outros 60 aguardavam a abertura das, inscriçõespara um
novocurso.

, '

-Cerca de 50profissionais daárea de saúde bucalparticipavam de uni Curso
de Cariologiapromovidopela SecretariaMunicipal de Saúde de Jaraguâ do
Sul; destinados à melhoria dos serviços prestados às comunidades do Vale
do Itapocu. A Divisão de Odontoiogiajáprogramava outros dois cursos, no
ano em curso, paro atendentes de consultórios. Nidia de Campos tinha como
meta promover três cursos anuais para reciclagem dos profissionais.

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA ,(65) - APONTAMENJ
"

"As paredes - continua o excursionista,
transformado de olheiro, como o fazem às
clubes de futebol do presente - e as mesas

despiram-se dos retratos, das paisagens e dos
bronzes, a voz das cônsules que aconselhavam
essamedida. Malposso imaginar que multidão
seria a desses quadros, eu, que ainda .agora,
nos hotéis, nas vendas, nas farmácias, nas

fábricas, 'nas casas alemães, tive os olhos

magoados de tanta coisa estranha a meu país.
Senti que o motivo civico da vibração daquelas
almas era representadopelos retratos do Kaiser
(?) e pelos quadros onde sefixaram os aspectos
da paisagem e das cidades alemães, antes do
que pela doce imagem de nossos grandes
homens. e pela doce, sugestiva e

impressionante perspectiva das estupendos
encantos da nossa natureza, de brasileiros sõ
vi duas vezes o retrato de Rio Branco.
Ao amanhecer da minha primeira noite, no

hotel de Joinville, fui atraído por um vozear

gárrulo mas incompreensível da petizada que
passava, levados em carrinhos ou a mão pelas
amas, na curva 44 rua, sob as minhas janelas.
Era um touceiral de cabecinhasloiras que se

tresmalhavam inquietas, em correrias, aospulos
e aos gritinhos de festa. Quis ouvi-las na sua

encantadora alacridada palreia. Antes não

houvesse feito isso. Maculavam os lábios
brasileiros com um alemão ríspido, seco,

desagradável, que fendia e rasgava o. prôprio
ar setinoso da clara e doce manhã. Falavam
igualmente alemão, e somente essa língua, as
amas, os leiteiros, os carreteiros que berravam
o gado preguiçoso, os pregoeiros de verduras
efrutas. Os criados queme serviam estropiavam
brutalmente o português, e disseram-me que o

prôprio hoteleiro, nacional de nascimento,
viajadô\e sagaz, apenas faz aprender a seus
filhos! �

Esseié o mal é o crime! Essa é a sombra

,

que nos escurece a alma, e fecha o esph
mesmo para o gozo da contemplação da te

farta, übera, progressista, promissora e b
Não nos perturbará, porém, .o ãnimo, e

doloroso espetáculo de desnacionalizaç
para fazer justiça

-

ãs
. qualldas

sobreexcelente da raça que ali acampou
60 anos e que do deserto (ou selvat), inôs

.

tirou, com o seu trabalho portentoso,
elementos básicos 'para fazer o gran
município que é Joinville, escola

operosidade, de ordem, de respeito' à'
modelo de administ�ação que se não descu'

.

de inverter emmúltiplosmelhoramentos loc
o imposto que recolhe do trabalho do po

. Não nos conturbará o espírito para ve.

que se há assim brasileiros germanizados,
também alemães brasileiros amigos de nos'
terra; tão. definitivamente aqui enraizados q
sendo ricos e tendo mesmo alguns timt
viver 'na Alemanha, para aqui de novo vier.
saudosos da terra fecunda onde I

multiplicaram em frutos, fartura e rique
.

bem-estar efelicidade, as sementeiras que s

braço andou por longos tempos semea

confiadamente. ,

Para avaliar-se o que é o Município
Joinville basta saber que em 1916,. a União
o Estado e o Município, arrecadara

respectivamente de impostos 406:018$8'"
292:381$030 e 219:101$320.
A cidade tem excelentes serviços p'úblico�

luz:elétrica, água potável, duzentos e tanto

aparelhos telefônicos, trinta e tanto,
automóveis de praça e particulares e u

atividade fabril espantosa.
Não lhe vipelas ruas largas e bem tratadas,

um só mendigo, e no asilo, além das crianç
. orfanadas, encontrei dois septuagenâria
risonhos".

,

, Fritz von Jaraguá - 6/97
.

Este 1oJ,..àlfoi, no começo deste século, .UmllpropHedtuk de Wilhelm Weege (filiIIi), noRio Ce17'O Jl,
"" entriulapara" AuronJ. Depois JulioMoeUer g�nciava afiliai, concorrendo com negocios di
Franz,Fischer e Felippe Freme! Moelkr adquire a filial de Weege e faz sockdàde 'com Il.k' ,

Roedefe, com ofinalda 11 Guerra, transforma-se em SockdtukAnônima. A casa' 'lU aparece
'

fundos]oi a antigà queijaria. Hoje reside aü GerhartJRoeder e sua esposa. No tempo ,dos c
levava-se um movimento agitado, que o transporte rápido transformou
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por Egon Jagnow

Lembranças dopassado
"

Oficialmente, a fundação de

Corupá deu-se em 7 de julho de 1897,
quando foram adquiridos os

primeiros lotes por Otto Hilbrecht e
seu filho e Wilhelm Ehrhardt.

Numa gentileza muito especial o sr.

Amadeus Mahfud cedeu-nos o livro
"Dona Francisca, Hansa und

'Blumenau" de 'Ro�ért Gernhardt,
editado em 1901, e que traz

interessantes fatos e fotos sobre o
,

início da colonização de Corupá.,
,

.

Como forma' de homenagear aos
pioneiros' e, 'seus bravas descendentes,

pelo transcurso do Centenário de
, Fundação dr! Corupá, estacoluna do'

CORREIO DO POVO, nesta semana e

nas próximas trará algumasfotos e

detalhes inéditos da colonização do
, Município.

A colonização, como se sabe, deu-
'

se através da Cia. Hanseática de

Colonização. Boa parte das terras

foramdemarcadas por Eduard :
, k�iesch e, depois por 'Oscar

,

Schippmann. Foram, portanto, dos
, primeiros que adentraram asmatas

corupaenses para que .OS colonos

pudessem,ali se localizar.

/' f, I
I ,

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



VARIEDADES - 4

.
.

C lU[ 1Llf lU[1R.A
As leituras doManoelde Souza

A,partir desta data temos um novo .colaborador no. "Caderno de
Variedades". Trata-se do muito benquisto Manoel de Souza,
funcionário aposentado do Banco do Brasil e que tem o salutar
hábito de ler os clássicos da literatura brasileira e as considerações
de que são alvo os seus autores pela imprensa.
Solícítamos.aos nossos distintos leitores que semanifestem sobre a

oportunidade deste nosso colaborador-,Vamos às suas leituras:

Os Sapatos Vennelhos (1)
O temor de levar uma sentença injusta, fizera deRaimundo Correia
um tímido, um irresoluto, diante das menos cousas da vida: Saltara
ele em uma estação da Central rumo deMinas, a fim de comprar
um par de sapatos para umadas filhas, quando se pôs a conjecturar: '

- Deve ser azul... É melhor... as moças gostam de ... mais do azul.; .

E pegando em outro:
.

. - Ou vermelho? .. É a 'cor da alegria... do sangue... da mocidade...
.

O trem apitou.
- Vai o azul. Embrulhe o azul!
Correu a tomar o carro, que já se punha emmarcha. E já dajanela
do vagão, agitando um' embrulho. para uns amigos que o tinham
ido abraçar napassagem;

.

.

- Antes tivesse trazido os vermelhos! ...
(1) Osvaldo 'Cruz - Discurso naAcademiaBrasileira de Letras, 191].

O "Balle deMúcaras" (1)
Em um encontro na Livraria Garnier, apresentará Francisco de
Castro ó seu filho Aloísio, ainda estudante, a Machado de Assis.
Vendo quase homem aquele que vira recém-nascido, Machado
sentenciou, triste:
.-A vida é um baile de máscaras; uns vão saindo depois dos outros.
E com voz meio gaguejada:.

.

- Já me sinto no fim do baile .. :
(1)Alofsio de Castro -Discurso naAcademiaBrasileira de Letras,
1918.

VIDA ROTÁRIA
ReJarfl:guádo Sul recebe visita honrosa,

,

J...... do Sul • A última reunião do,Rotary Club Jaraguá do Sul
.

contou com a presença de sr. Carlos Pullario Toro, titular da Empresa
Oleason, de Medellin, Colômbia, eliente da Menegotti IndusíRal.

Na ocasião se faziam presentes o rotariano Eduardo' Horn, o
engenheiro Álido Krutzsch, sua esposa e filhos. O ilustre visitante foi
muito cumprimentado pelos sócios do clube anfitrião.

PROCESSO DINAMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇAo DE
JARAGUÃ DO SUL.

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA! SãöKl'tütS

FÄLECIMENTO

Irmão Etwino Baas

SOCIAIS

Bodas de ouro de Holando-Mena Gonçalve

Repercutiu dolorosamente o

desaparecimento em nosso meio do

sempre estimado Irmão Etwino Haas,
daCongregaçãodos IrmãosMaristas.

Depois de passar algum tempo no
Hospital São José, desta cidade, a

'irmandade decidiu encaminhar-lhe a
. um hospital de 'Florianöpolis onde,
infelizinente, veio a falecer, sendo
dado a sepultura, no Juvenato desta
cidade.

.

Em vida soube servir com

entusiasmo a Ordem dos Irmãos
Maristas, como professor, como
diretór doColégioMarista de Jaraguá
do Sul e o encontramos nesse

exercício nóColégio São Francisco de
Chapec6, retomando ao nosso meio.
Ainda há pouco viajava para Roma e

'

lá, com outros Maristasdesse Mundo
de Deus, fez novos cursos de

atualização e o ·CORREIO DO POVO·, .

teve ocasião de publicar as-cartas que
foram trocadas.

,
Anteriormente, por ocasião de

uma data comemorativa da

\No último sábado, 31 demaio,
admiradores, parentes e filhos do

professor
.

Hol�ndo Marcelino
'

Gonçalves e Filomena Schmitz,
encon-traram-se na Capela do

Noviciado, na Barra do RioCerro,
para assistir a bênção do distinto '

casar. que comemorou as suas

.

bodas de ouro.
A foto mostra a capela

totalmente lotada, no Instante em

que, em meio de seus filhos, o.

distinto casal recebia abênção pelo
alcance de, lengeva data
matrimonial. Renovades parabéns
ao distinto casal.

, SOCIAIS

O anisersârío
�f'

da Luiza
Dia 26 de maio defluiu mais

um aniversário de Luiza
• Chiodini Schmöckel, quando foi

cumpfi�ntada pela gente
'miúda, pelos seus pais, avós e a

bisavô OlgaHenschel Mahnke.
A foto mostra o instante da

soprada da vela comemorativa,

. ,',

Congregação dos Irmãos.Maristas,
levando em conta a extraordinária
obra em prol do ensino em nosso

meio, os Irmãos Maristas de Jaraguá
do Sul, foram homenageados pela
CâmaraMunicip8I de vereadores e,
no exercício do múnus público e

como professor da EscolaTécnica
de Comércio, apresentamos
proposição à Casa, conferindo ao

insígne mestre, a , Cidadania

Hono..... de Jarilgúai do Sul, que 1
.

foi deferida.
Ele dedicou-se integralmente à ca

do ensino e com freqüência no

encontrávamos na ida aos "Correios".'
Ele cumpriu com galhardia a s

missão. Atéum dia,mestreEtwino Haaâ
A foto foi tirada em 22/3/1995 eus
para uma nota sobre sua personali
na edição n° 4.043, do "CP", de 2st

,

1996.

tUNENDER IND. TÊXFlL LmA.
Está selecionando Facções (costura)

porte 'médio ou, grande.
.

Contato: Sra. Sônia I Ramal 224

Tel. ,(047) 373�0500
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COMEMORAÇÃO

Bescor comemora 25 anos

/H4 �,"'l6 "PtetM S�tJde(

CULTURAJARAGUAENSE

o esqueleto do Centro,Cultural

, norlan6poUs � Realizou
se em Florianópolis, na noite

de 28 de maio, o 25° ano de

existência da, Besc S.A. •

Corretora de Seguros e

AdmloJstradora de Bens, que
{oi comemorado nas

dependências festivas do Lira
'

,

TênisClube, com a recepção de
autoridades, ex-dirigentes,
convidados especiais, a

,

diretoria e funcionários.
A foto aí ao lado mostra o

instante em que' era composta
ameSa principal, presidida pelo
presidente Andrõnico Pereira
Filho. A Bescortem uma folha
assimilada, de bons serviços
para oBstado de SantaCatarina
e os governos a6loilgo dos 25
anos, fundado que foi em 30 de
maio de "972. .

.

Nesta outra foto aparecem
(a partir da esquerda) a sra.

,

Jussira Silveira, a filha e o pai,
dr. Luiz Mário Machado, dr.
Paulo Menezes Mendonça,
Nilson Carioni e o nosso '

alcance dos primeiros vinte e

cinco anos de atuação em

seguros e administradora de
bens.

Atuaram, também de

Jaraguä ,do Sul,' como
presidente o ex-prefeito e ex

deputado Durval Vasel e como
diretor, o empresário Aldo
Piazera.

diretor Eugênio Victor
Schmöckel, Naqueles períodos
adotou a' direção como

incentivadora da produção a

visita permanente de diretores,
prestando assistência aos

corretores no ramo de seguros,
em todos os quadrantes do
Estado de Santa Catarina e das

agências situadas em outros

Estados.
Parabéns à Bescor pelo .

Beira Rio Clube de. Campo
FutebolSuiço - Resultados da 9"e II" rodi.uJar
João Pessoa, 3x3 Cruz deMalta, Acara{ 7x2 Vitória, Juventus 5x4 Baependi, Botafogo WxO
Estrela, Estrela 5x3 Acara� João Pessoa 3x1 Botafogo, Juventus 5x1 Aliança, Caxias 7xO

. Bae�nd� Vitória 5x5 Cruz de Malta " ." ,

Clllssificaçãofinal ap6s ii término do turno único:
'

1) Juventus 24pg., 2) Caxias 22 pg�, 3) João Pessoa 20pg., 4)Ali4nça 20pg., $) Botafogo
19pg., 6)Acarai�8pg.• 7) Cruz de Malta 18 pg., 8) Estrela 13 pg, 9) Baependi 13 pg., 10)
Vitória 12 pg.
Artilheiros: Gerson (Caxias) 15 gols eMarquinhos (Juventus) 13 gols
Goleiro menos vazllllo: Nagel (Juventus) 18 gols e Dijalma (Aliança) 19 gols

, O torneio está sendo disputado numa só categoria, com rodadas às terças e quintas-feiras, a
partirdas 18h45 . contando com opatrociniadoLojão Beber, em comemoração aos'25 anos
do Beira Rio, através do associado Sr. Amo Beber.
Venda de tftuJos: continua apromoção para a venda de titulos patrimoniais em trêsplanos'
de pagamento:
PlanoA: à vista R$ 1.085,00

,

Plano B: inicial de R$ 290,00 + 3 parcelas de R$ 290,00
'

Plano C: inicial de R$ 200,00 + 12 parcelas de R$ 87,00
Maiores informações na secretaria ou pelofone 372·0413.

A atuação do dr. Edson Carlos Schulz, a frente da
Sociedade Cultura Artística de Jaraguä do Sul, tem
proporcionado justificados rendimentos pecuniários na

construção do Centro Cultural de Jaraguá do Sul.
O seu entusiasmo em ver concluído este Centro de

Cultura, tem encontradoempresários que estão firmemente .

.empenhados na edificação que será uma das mais modernas
em todo o Estado de SantaCatarina, da qual Jàraguä do Sul
deverá orgulhar-se por longo tempo.

O esqueleto já está pronto e nos animamos em mostrar

o fato, para que novos entusiastas se filiem ao benemérito
.

movimento para resgatar a cultura jaraguaense,

MEMÓRIA JARAGUAENSE
o que faltou para contar••• (�I)

TioEugênio
Mario Tavares, redator do ·CORREIO DO POVO·, traçava o
perfil do interventor e fazia considerações em torno da
visita do governante estadual.

'

I
Leônidas C. Herbster governava o município desde
fevereiro de 1938, sem onerar violentamente os

contribuintes e sem empréstimos, e conseguiu transformar

por completo a cidade, apresentando-a; então, como uma

das mais aprazíveis. e modernas: as calçadas, o majestoso
prédio da Prefeitura e Fórum, a Plataforma 7 de Setembro,
e, agora a Bstação Rodoviária.
O edifício e o jardim custaram à Prefeitura, Cr$ 207.000,00,
sendo o terreno, Cr$ 40.000,00, o jardim'72 mil cruzeiros e

o prédio mobiliado, 95 mil cruzeiros.
Lembrava o tenente Leônidas C, Herbster que no' dia 18/
10/44 tinha em caixa, Cr$ 270.937,70.

'

Qúem participava da Comissão Organizadora das
Solenidades? O tenente Leônidas C. Herbster, prefeito
municipal; dr. Ari Pereira Oliveira, juiz dedireito; dr. Príamo
Ferreira do Amaral.e Silva, promotor público; dr. Arquimedes
Dantas, delegado de polícia; ArthurMüller, oficial do Registro
Civil; Marío Tavares, tabelião; Ney Franco, escrivão do

juízo; João Romário Moreira, inspetor escolar; Emílio da
Silva, agente de estatística; Luiz Gomes, secretário da

prefeitura; Alfredo Moser, contador da prefeitura; Arnoldo
Leonardo Schmitt, presidente da Associação Comercial e

Industrial; Wolfgang Weege, João Marcatto e Waldemar
Grubba ("CP"" edição n" l.246, página 3, de 21 de abril de
1944).
O discurso de saudação e inauguração, acima referidos, consta
da edição n° 1.247, eapa, de 28 de outubro de 1944. Voltaremos.
Até a próxima.

'Frutas, legumes e verduras sempre fresquinhos.
Laticínios e Carnes Embaladas de alta qualidade.

�I . SUPERMERCADOS BREITHAUPT .
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Pinhão. Quem foi, ficou
impressionado com a JUCEl/O
grandiosidade da festa e com.

Cir O projeto Música na

as várias atrações culturais Praça, iniciativa cultural de

espalhadas por todos os grande valor, elaborada pela .

cantos do centro da cidade. Secel, vem dando omerecido
. )

No sábado (31), com os
. espaçoparaartistaslocaisede

termômetros marcando três outras cidades. No último

domingo (1), tivemos a

oportunidade deprestigiar a
apresentação deEd Jamaica,
André Pereira e Banda.
Afinados e de muito bom

astral, mostraram porque a

nossa mäsíca popular brasi
leira é tão respeitada lá fora.

. COLÉGIO IÃO W(J
CORAÇÃO MEIÃO rJF Ex-alunos, pais e
�Tradicional casa noturna professores do ColégioSão
da capital paranaense, o Luís; estarão participando
Coração Melão já marcou neste sábado (7), a partir das
para 12 de junho - Dia dos 9 horas, no ginásio de esportes
-Namorados-a inauguraçêo de do próprio educandário, de
sua filial dançante, nas antigas mais �maOlimpíada Cbam·
instalações doPíataforma, em pagnat, carinhosamente
Joinville. .chamada deOlichamp. Trata-

fi>

se de um evento esportivo
anual que homenageia "

o

francês Marcelino Cham

pagnat, responsável pela'
introdução do ensinoMarista
no Brasil, em 1897.

'MARCANDO
,

PRElENÇA .

CirA juventude jaraguaense
esteve presente em grande
número no ültimo final'de
semana em Lages, curtindo a

'IX Festa Nacional do

graus negativos" 39 mil

pessoas prestigiaramoevento,

proporcionando um novo

recordede público.Mas épara
amanhã (7) que áorganização
esperauma verdadeira invasão
de turistasde várias regiões do
país.Motivo: showdo furacão
baiano, DanielaMercury.

PINHÃO, QUENTÃO
EVIOlÁO

Cir O· Colégio Holando

MarceliOOGonçalveS,daDha$
Figueira, promove neste sábadO
(7), a partir das 17h, a sua

,tradicional' Festa Junlna,
considerada ·a maior e mais
animada da cidade. Paralelo à

festança, estará sendo realilJldo
o XID Festival da Música

Sertaneja. Agitação das boas.
Praconferir!

�- IR. BANANA
, çJrDepois de se 'apresentar
nos dois program�s jovens

CE'NTERRS'OM '

.

Av. Mal. Deodoro, 406
FONE: 371-2847

mais badalados da televisão
brasileira - O ProgramaLivre,
do SBT' e o' H, da
Bandeirantes -, oSr. Banana
descasca a fruta emostra toda
a suadignidade, neste sábado
(7), na Notre Dame.

Italiano de Jaraguá do Sul
brindará a todos os presentes
com mais uma de suas belas

apresentações.

RIVAGE
Cir Visando descobrir os
novos bonitinhos da moda, a
caravana fashion do Dakota
EliteModel Look aporta nesta
sexta-feira (6), na Rivage, em
Blu, para 'agitar A Noite do

Caça Talento.

IVAN UNI
CirO Teatro CarlosGomes,
de Blumenau, presenteia a

, todos os namorados, neste día
12 de junho, quinta-feira, às 21
horas, ao trazer para o seu

palco o show do cantor e

compositor Ivan Lins, um
dos maís consagrados nomes
da música popular brasileira.
E P.que é melhor: virá

acompanhado de sua

excelente banda.Os ingressos
já estão sendo vendidos ao

.

preço de R$ 28,00. E no dia

14, tem Zélia Duncam.

Programe-sé e não perca!

HARPVA
Cir A Harpya resolveu

despertar o lado caipira de
seus freqüentadores,
apostando na distribuição
gratuita de quentão,
amendoim, pinhão e

quentão" durante a

DOMINGO realização da sua Festa
r::ir Várias brincadeiras e Junina, na pista externa da

jogos educativos direcionados Casa. Os "fogos sonoros"
às crianças, são as atividades serão,detonados pela já
que estarão à disposição dos . conhecida Banda Incan

baixinhos, neste domingo (8),' descente. Na pista interna,
apartir das 15 horas, naPraça onde quem dão as cartas são

Ângelo Piazeraem mais um os DIs, haverá um desfile
Brincando na Praça. Para mostrando os ültímos mode
deixar a tarde mais alegre, o litos da Ophicio Modas, de

Grupo Folclórico do Círculo Indaial,

Av. Mal. Deodoro da Foaseca, fJ1
Fone: 372-3225

INGLÊS,

WISDOM®
CONVERSAÇÃO

180horaspm
voeifalar inglis! .

RuaÂngelo sCblocllet, 118 .

FoneJFax: 371-7665

Agora é oficial: dia 21 d�::O .

-

show com a cantora, ,tem ,

t' NotreDame.
, Blando, na Boa

e

Modelo Claudia Pelxolo Colpo, 15 anos, Seus
, olhos estão certos: nasceu para brilhar

Sopa, nas sextas e sábados à,noite, e feijoada,
nos almoços de sábados, são os dois pratos

especiais 'que o VIP - Café ChoppGrill estan
servindo a todos os seus cHentes, a partir

deste I"mal de semana.

EH �'N7"N'�
t:irNo�endário de even� da Secretaria MUntctpal
Cultura, Esporte e Lazer de 'Jaraguá do Sul, um

destaques ßca por conta dosh�w de TONINBO BAIIIA

BANDA,dia 14 deJunbo� no palco daPraçaÂngeloPlo')!_

FONE: 371-5309

. Rlmagens & Fotogra
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lemãotur ínado

.OFIC'INA DE LATOARIA E PINTUrRA
I ':, .

.

_

'PROFISSIONALISMO - CORDIALiDADEl- HONESTIDADE

Rua Major Julio Ferreira, 244 - Vila Lalau - Fone: (°17) 371-5057 - Ja;aguá do Sul- SC.

I
�.
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uflad
POR ROGtRIO LOURO

AUTO Puss
Muitos motoristas brasileiros

podem não dar conta, mas a chance
de estarem dirigindo um carro

argentino é cada .vez maior. Com o

Mercosul, os modelos produzidos
nos países integrantes deste
mercado comum -Brasíl, Argentina,
Uruguai e Paraguai - não pagam
impostos de importaçio e ficam com

status de veículos nacionais.
Assim,

.

cada. vez mais marcas
nacionais e' estrangeiras utilizam

principalmente a Argentina para
complementar as linhas neste 18do
da fronteira. Com um detalhe: na
maioria dos casos, em nenhum
moínento a origem platina é citada.

Com isso,'muitos brasileiros
que estão comprando carros que'

.

pensam ser nacionais' ou'

importados de países de primeiro
mundo - príncipalmente a França
" acabam pilotando um legítimo
produto da terra do tango. E a

prolíferação silenciosa argentina
nas garagens brasileiras tende a

. aumentar. O governo brasileiro
autorizou a Argentina a exportar
um nämero extra de carros para o '

Brasil sem precisar importar a
mesma quantidade, ignorando as

leis do Mercosul, que dizem que
as importações e exportações
entre os países membros devem
ser equivalentes. E a cota, que era
de 85 mil veículos anualmente,
ainda ganhou um reforço extra,
em maio, de mais 22 mil carros,
para 1997 e 1998.

Assim, fica assegurada a

invasão dos carros argentinos
nos próximos anos. Mas, se

depender das montadoras, só

quem for curioso e perguntar
muito poderä saber a origem do
carro. Isso porque as marcas

alegam que os compradores não
fazem questão de saber a origem.
"O consumido.r não. lar.
restrições quanto. � lugar de
labricaçiio. do.s car;'o.s:" garante
Herivelto de Souza, gereute de

márketing da Ford. .:

Mas não é isso que' muitos
vendedores observam no dia-a
.dia.· "H4 um receio. do.s
co.mprado.res po.r causa do.s

primeiro.s modelo.s argentinos,
que eram mal-acabados",'
explica Paulo Bittencourt, do
departamento' de vendas da
Autobrás, revenda Ford no Rio.'
"O trauma apareceu.po.rque a

m'o·de-o.bra
.
nas 14bricas

argentinas era pouco.
preparada", justifica Valdir
Amorim, diretor da Milano,
revenda Piar em São Paulo.

Os ' carros argentinos
ganharam fama pelo acabamento
inferior e pela dificuldade de se

achar peças de reposição para os

primeiros modelos importados"
como O' Escort Guarüjá e o Fiat

Duna. Talvez para não atrapalhar
as vendas, nem .as propagandas
escapam da amnlsia. Enquanto

.

modelos fabricados na· Europa,
no Japão, nos Estados Unidos e

até na Coréia têm sua origem
utilizada como arma demarketing,
poucos lembram de citar a

nacionalidade platina dos seus

carros ..

Na propaganda do Polo Clas
sie, por exemplo, um grupo de

crianças fala· da origem dos
modelos importados dos seus pais.
Um é alemão, outro francês, mas o .

garotinho que o pai tem um Polo
Classíc afirma que o veículo de sua

família tem todas as nacíonalidades

Marketing faz
'carros fabricados

na Argentina
ganharem outras
nacionalidades

no Brasil

citadas pelos amiguinhos. É uma

alusão da Volks para mostrar a

proposta de carro mundial do
modelo. No meio de tantos países,
a criança só esquece de mencionar
a Argentina, onde o Classic
vendido no Brasil é fabricado..

Apesar do silêncio que Os
.

cerca, não são poucos veículos de
montadoras nacionais que vêm da

Argentina. Além do' Polo Classic, o
Gol CL1.6, a RangerXL 2.3 e a linha

completa do Escort e da pick-up
Silverado são fabricados em solo

platíno. Mas não são só os

modelos de marcas instaladas no

Brasil que disfarçam a real
nacionalidade.

As marcas francesas são as

campeãs ein utilizar as linhas de

montagem platinas para invadir ()
Brasil. O motorista de um francês

.

, • Proteção de Fibra internapara todos os
modelos dePick�Up. Fiat, Pampa,

Peugeot, Corsa, Saveiro, D20 ,eFI000

CIVEL· VEíCULOS
Rua Joinville,' 2757 '

.

fone: (047) 372-3300 ou 973..9972

Peugeot 306 XR ou Renault Clio,
por exemplo,· está dirigindo na

verdade um carro made in Argen
tina .'A Peugeot ainda traz o 306
XN, o 306 sedã, o 405 e a'Pick-np
504. Já a Renault tem como

compatriota do Clio, o Renault 19.
Mas os franceses não são os

únicos. A Toyota com a Hilux e a

Mercedes com' o utilitário Sprinter
seguem a trilha argentina. .

Invasãoprogramada
Os carros fabricados na Argen

tinajá são uma presença comum nas

tuas do Brasil, mas a' tendência é

que a variedade de modelos
aumente nos próximos anos. Novos

lançamentos de veículos, platinos
em solo brasileiro já estão

previstos. '

A única montadora nacional

que atualmente não comercializá
nenhum carro fabricado na Argen
tina, a Fiat, a partir de julho deixa
de ser exceção com a chegada do
Siena - a versão sedã da linha Palio.
A Fiat já tinha vendido no 'país o

Duna, o Prêmio argentino. em 1995,
más que era produzido na fábrica
da Sevel, que também fabrica carros
da Peugeot. Agora, o Siena virá de
uma unidade industrial da própria
Fiat, construída na região
metropolitana de Buenos Aires.

Além do Siena, a marca já
estuda a transferência da produção
do Mille SX do Brasil para a

_

Ar

gentina para permitir o aumento da
.

. fabricação do Palio em solo
nacional. Mas os novos platinos
não páram por aí. A Chrysler já
iniciou a produção do sport utility
Grand Cherokee nos pampas e, a

partir de agosto, começa o envio
do modelo para este lado da
fronteira. E no próximo ano é a vez
do Cherokee fazer ·0 mesmo

caminho.
.

Ainda no final' deste ano,

outra-marca que reforçará suas

fileiras com novos modelos

argentinos será a Renault. A

empr-esa lançará a linha Mégane
no Brasil com veículos feitos em

sua fábrica em solo platino. De lá
sairão os modelos hatch de

quatro portas ,,� o

denominado Classíc..
Carta namanga

As linhas de montage
argentinas são a opção m

si_mples para ajudar
montadoras brasileiras a amp
a produção a curto Prazo. É
rápido e mais barato reestru

.

las do que fazer novas fäbrici
Por isso, quándo a Ford preci
de espaço para .fabricar o Fi
e o Ka no Brasil, transferial
produção d9S outros model
para Q vizinho. Com isso, em 1
a Ford trouxe da Argentina 47.
carros.

Já a GM, que anda com- s

fábricas trabalhando no limite,
a cargo da filial platina a p
das pick-ups grandes - antes a

20 e, agora, a Silverado. Em 1996�
GM argentina enviou 12.8
veículospara oBrasil.A Volks,
também procura espaço pa
aumentar a produção do s

campeão Gol, encontrou na

g�ntina uma maneira de refo
a- linha, no ano passado, e

28.600 carros.
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, .Co.meçGm G chegGr às
. 10jGS "0 mis de junhQ G

versão. 97 do Mitsubishl
lAncer•.Omodel%i

pGrcÍIIlmente remodeltuJo e

ganhou uma trGseirG co;" um
conjunto 6tico mais moderno.

A parte de trás recebeu

"'"tttrnGs de forma triIIngulllr,
no lugar das GntigGS peçGS
GfikÚltJs nG horizontaL A

dianteirG continup iguál à da
versão asuerior. NG pGrte
mecanicG, CI novidtule é G

noVG trGnsmissão GutomátieG
de qlUllro velocidtules,

opcional à mecanicG de cinco
mGrcha. EIII é do tipo
inteligente e, segundo G '

Mitsubishi, se adapta tIó

estilo de dirigir do motorista
e às difere;it�s situações de

.

tráfego.,
Até o Gno passado, o

modelo eM importado com

dUIJS o.pções de motori1.llÇiJo: .

1.6 e 1.8. O lAncer 97chegG,

por enq"uznto, somente na
versão de 1.597 cm", que
in�lusiveficou um pouco

menos potente. São 105 cv e
13,71gfde torq"e, cont'G os

113 cV e 14kildo carro
Gntecessor. ,GrGça G esta

reduç�o, G velocidtule do
mo.delo também pGSSOU,

segundo GfábricG, de 190 km/
h pGrG L80 kmlh.

VEÍCULOS CORREIODOPOvo-3

Opreço tGmbém sofreu'
GlterGções. O modelo

.
mecdnico bGixou de US$

27.4,76 parG US$ 26.900. Já G

versão GutomáticG, que
também, incorptJra airbGg e

freios com ABS, não
,

disponfveis nG mecanicCl, ,

sofreu um aumento. PGSSOU
de US$ 28.561 pGrG US$

,

31.166.

Briga
Interna

o Ford Explorer está correndo
o risco de perder a liderança dó
segmento de sport utilities no

mercado americano;A 'ameaça se
cbamaExpedition, carro tambémda
Ford lançado ano passado e que
eStá surpreendendo nas vendas. Só

. eItl abril, omodelo atingiu amarca'
de21.226 unidades comercializadas
e s� aproximou do Explorer, que
vendeu 28.336 unidades. Devido a
esse sucesso, a Ford já pensa em

aumentaraprodUçãodoExpedition.
Além desses dois modelos, a

montadora conta ainda com o

Mounwneer;da linhaMercury,já
lançadó, e oNavigator, da linhaLin
coln, que chegará ao mercado
americanoem algunsmeses ejá tem
fila de espera - cerca de 10 mil
pessoas estio interessadas, Todos
esses modelos' incrementaram o

'

mercado de sport utilities, que
cresceu 38% em abril nos Estados
Unidos.

'

Retornoem
grande estilo
Depois de anunciar a

Construção de uma fábrica, de
.pick-ups e outra de motores e

,também a expansão de sua rede
de concessionárias no país, a

Chrysler investe na distribuição
de peças. Acaba de ser

inaugurado pela montadora um

depósito de 2 mil metros

quadrados em Piracicaba, em São
Paulo, com capacidade para
armazenar 26 mil itens. Estão
sendo investidos US$10milhões
nos próximos dois anos pará a,

montagem de um centro de

distribuição de peças.
Com isso; aChryslet pretende

garantir em estoque 100% dos

componentes dos veículos que
são vendidos no país. Até o final
do ano, os investimentos que �
montadora tem feito em estoque
de peças deverá chegar a tJS$ 4
milhões. No ano que vem, mais
US$ 6 milhões serão injetados
para garantir o fornecimento de

peças d.� reposição para a pick
up Dodge Dakota, que será
fabricada no Paraná.

Idéia

resgatada
A Lamborghini e a Italdesign

tem planos de resgatar o projeto
do carro EB 112 da Bugatti. A
montadora, que pertencia à
Romano Artíoli, faliu em 95 e

congelou o projeto do autom6vel
esportivo. O EB 112 é um quatro
portas superluxuoso, desenhado
pela Italdesign, que causou

grande impacto na época que foi
apresentado como protótipo, no

Salão de Genebra em 1993. As

negociações para a volta do EB
1'12 estão acontecendo em

segredo,masjá se sabe que, caso

seja produzido, o carro poderá ter
um motorVI2 de 6.0 litros, com
apoio técnico da Lamborghini. O
projeto original incluía ainda
chassi em fibra de carbono e

carroceria em painéis de alumínio.

Queda
virtual

As vendas de carros

importados caíram em abril. Fo
ram comercializados 5.313
unidades no período, o que
representa uma retração de 8,3%
em comparação com o mês ante
rior. Apesar disso, em relação a

abril de 1996, quando foram
vendidas 3.466 unidades, houve
crescimento de 53,3%. A soma

. das vendas de importados nos

primeiros quatro meses do ano

também . foi. positiva. As

importadoras atingiram amarca de
18.562 unidades, eontra os 14.413
veículos comercializados no

mesmo período. de 96,
crescimentó de-28,8%. Mesmo
'com o balanço do mês de abril

desfavorável, as vendas devem
Jmelhorar com a chegada dos
modelos 97/97,. segundo
previsões' dos importadores.

As marcas estrangeiras com

maior venda, em abril, foram a Kia

Meters, com 834 unidades,
Mitsubishi, com 737 unidades, e
Toyota, com 719.Omodelomais
vendido foi a Kia Besta, com 523

unidades, seguido pela Toyota
,

Hilux SW4, com407 unidades. Em
terceiro vem o Hyundai Accent,
co_m383.

Besta chie
O mercado de vans no Brasil

está se tornando altamente
competitivo. 'Pensando nisso, a

,

coreana Kia Motors traz para o

país mais uma versão do seu.

utilitário mais famoso. Trata-se da
Besta GS, que chega para ser a

vertente mais luxuosa da·van. A
nova versão foi lançada no Seoul
Motor Show, na Coréia, no final
de abril.

A Besta GS tem linhas mais
arredondadas que a versão

. atual e dão ao utilitãrio um ar

mais moderno. A motorização é,
a mesma das da Besta já
comercializada no Brasil - dois

propulsores a diesel, de 2.2
litros e de 2.1 litros, com as

respectivas potências de 60.cv
e 72 cv, O utilitário da Kia é o

importado mais vendido pelas
associadas à Abeiva. Nos

primeiros quatro meses deste

ano, foram comercializadas
1.869 unidades no atacado. A
Besta GS estará disponível no
mercado brasileiro a partir de
julho..

Estratégia
coreana

A Daewoo está dando um

jeitinho .. na Polônia. A
montadora achou uma maneira
de driblar as pesadas taxas
fiscais aplicadas pelo governo
polonês. E'm troca de facilidades
fiscais, a Daewoo passou a usar
matéria-prima da prõpria
Polônia na produção de
veículos destinados ao

mercado local. Graças a esta

negociação, e à promessa de

produzir novos modelos no país
em 98, amarca coreana garantiu
isenções fiscais para os.

modelos Nexia - derivado do

Kadett, da GM - e Espeto.
A tática já é utilizada por

outras montadoras, como GM e

Fiat. Mesmo-assim, a montadora
coreana, está sendo acusada

pela Associação de

Construtores de Automõveis
Europeus de agir de maneira

pouco leal. O problema é que,
segundo a entidade, estes

carros são produzidos na Coréia
e exportados para a vizinha

Eslovênia, onde, 'são
desmontados para serem

exportados, como peças não

'taxadas. para a Polônia. Só
então são remontados,

Patrão novo,
ma non troppo
A Maserati vai mudar de

mãos. A fäbríca de automóveis

que até então eraadministrada
pela Fiat Auto, passa a partir
desta semana ao controle da
Ferrari. Tanto a Fiat Auto como a
Ferrari pertencem à FiatHolding,
mas têm administrações distintas.
Além da gestão administrative, a
Ferrari ficará responsável pela
propriedade daMaserati. Depois'
de assumir o controle da famosa
escuderia italiana, o próximo
passo da Ferrari será trazerpara as
ruas um câmbio parecido com o

utilizado nos carros de Fórmula 1:
Ele dispensá o uso de embreagem,
como se fosse uma' transmissão
automática Porém, asmarchas são
trocadas manua:Imente atr:�vés de
duas alavancas localizados na

coluna de direção.

Insustentável
leveza

Um carro 40% menor que os

atualmente fabricados pela
'indústria automobilística, Esta é '

a promessa do projeto P2.000que'
'

a Ford está desenvolvendo nos

Estados Unidos. O resultado será
um sedã familiar, com propulsão

.

híbrida diesel/eletricidade, e 901
kg. O Ford Taurus tem dimensões
,parecidas com, oP 2.000, mas pesa
t.505kg.

' ,

'O milagre da diminuição do

peso se dàrä graças à utilização
de materiais leves na produção.
A carroceria e o bloco do motor
serão de alumínio. Outras partes
do carro serão confeccionadas
em materiais igualmente leves,
como magnésio, fibra de carbono
e titânio. O ferro e o aço só serão.
responsáveis por 227 kg, cerca de
um quarto do peso total destas

partes utilizadas no Taurus.
O peso reduzido do P 2.000 e

o uso de mais dois motores

elétricos possibilítarä o uso de
um propulsor convencional
menos potente. Isso garantirá ao

carro, segundo a'Ford, o mesmo
desempenho de um modelo de
série mais potente. Ao mesmo

tempo, este motor também
contribuirá para diminuir o peso
do veículo, devido ao tamanho

reduzido. Ele .terá 1.2 litro e será a
diesel para diminuir o desgaste
do alumínio. A Ford espera ter os
primeiros protótipos prontos já
em 19,98. Porém, a complexidade
do projeto requer' o

desenvolvimento de novas

tecnologias também. pelos
fornecedores. Por isso, a

-

fabricação em série dó P 2.000 s6
será viável na primeira metade da
próxima década.
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Hoje, um projeto para um carro

simples, sem maieres inovações,
não sai pormenos de US$ 1 bilhão.
Daí asmontadoras procurarem criar
carros mundiais para amortizarem
o investímento em váriosmercados,
Essa é aregra.A exceção é o Toyota
Corona. A montadora japonesa
colocou na alça de mira'
especificamente' o mercado

europeu. Mas essa contra-mão não
é uma coisa que possa ser

classificada como rematada
loucura. Lá são quase 12 milhões
de carros vendidosporano. E com

uma fatia considerável reservada a

médios-grandes de luxo.
O modelo foi o primeiro

totalmente projetado pela Toyota
fora do Japão. Desenvolvido e.
produzido na Inglaterra, oCorona
lá é chamado deCarina - foi lançado
em 1992 e sofreu uma reestilização .

ano passado. ,O grande
investimento feito pela terceira

maior montadora do mundo - sö
fica atrás de GM e Ford - não vem

decepcionando. O Corona vende

por ano noVelhoContinente cerca
de 90 mil unidades. Quase a

capacidade total da fãbricaínglesa,
No Brasil, oCorona chegou em

julho de 1996. E também não vem

.

fazendo feio. Omodelo é o segundo
carro de passeio mais vendido da

Toyota no mercado nacional - s6

perde para o veículo mais famoso
da marca japonesa, o Corolla. Em .

abril, o Corona teve 96 unidades

comercializadas, centra 113
unidades do CorolIa.

Mas os dois carros não são
concorrentes diretos. O Corona,
comseus 4,53m de comprimento, é
omodelo intermediário daToyota,
deixando o Corolla em uma

extremidade, tem 4,09m, eoCamry,
quemede 4,12m, na outra. Alémdo
tamanho, o pr6prio estilo do.Co
rona odiferencia dos outros sedãs
da marca. Apesar de seguir' os
padrões atuais de design, com
linhas arredondadas e formato de
cunha, que deixam quase todos os
modelos parecidos, a influência

européia no carro da .marca

japonesa é visível.
O Corona mantém um padrão

sóbrio, onde se destacam a traseira
alta com lanternas de dimensões
avantajadas e a parte frontal
diferente dös outros carros da

Toyota. .Os f'_'óis domodelo não
são tl& afilados como os dos
veículos orientais e o ressalto
existente no capô segue até a grade
do motor, que é bipartida. Nos
outros automóveis da marca, ela

não tem divisões;
A· grade dupla quebra um

pouco o aspecto sério do Corona
e lembra levemente a utilizada nos
sedãs da alemã BMW. Para isso

ainda contribui a instalação do
símbolo da Toyota no capô, acima
da grade. - mesma posição .

ostentada pelo símbolo da BMW
nos carros da marca. A

.'

sobriedade do modelo se estende
ao interior, onde estampados
discretos ajudam a enfatizar o

desenho sem cantos vivos.

.

Para o Brasil, a Toyota
importa o Corona com o

habitáculo já todo equipado. Com
isso" o modelo exibe itens de

VOLKS· FIAT· CHEVROLET - FORD
QUALIDADE - CONFIANÇA EHONESTIDADE COMOMELHOR

PREÇODA PRAÇA - VENHA CONFERIR - FALEÇ/ZECA
Rua Olívio Brugnago, 642 - Bairro VilaNova
Próximo B�,ra Rio - Fone: (D47) .372-1029

.
conforto como direção hidráulica,
trio elétrico, rádio/toca-fitas ear
condicionado, Além de ter

também equipamentos de

segurança de série; como airbag
duplo e ABS para os freios - a

disco ventilado, na frente, e a

tambor, aträs. Mas esta

.lista de equipamentos
generosa deixa o carro

com um preço salgado '

US$ 38.598,"que pode
passar para US$ 41.498
se receber câmbio
automático de quatro
marchas, em lugar do
mecânico de cinco.

'

A configuração do
Corona adotada para o

país inclui ainda omotor
mais potente da linha, O,
propulsor de quatro
cilindros em linha e 16
válvulas com duplo
comando no cabeçote
com exatos 1.998 cm".
desenvolve a potência de
126 cv a 5.600 rpm e o torque de

18,2 kgf a 4.400 rpm, Este motor
faz o carro' ultrapassar os 200 km!
h e acelerar de zero a 100 kmIh em
9,7 segundos.

,

Mesmo com a agressividade
proporcionada pelomotor, porém,
o carro mantém o padrão sóbrio
transmitido pelo seu desenho,
devido à eficiente suspensão. Ela
é independente 'do tipo
McPherson nas quatro rodas e

mantém um bom equilíbrio entre.

estabilidade e conforto, que não

deixa os passageiros nem

sentirem quando o carro trafega

,

em velocidades mais elevadas.
ESPAçoCONFORTÁVEL
Opadrão europeu que aToyota

tenta enquadrar o sedã Corona
encontra força no interior. Mas há
algumas pequenasdenYlJHlgens. O
desenho de linhas arredondadas,

problemas, O espaço para cabeça�;
pernas é amplo e, mesmos

passageiros com tamanho maiSi

avantajado,mais no estilo europeu
que asiático, não ficam espremidos',

Omotorista recebe atenção es-
.

pecial. Ele conta com banco com

regulagens manuais de

distância, inclinação..
altura e lombar, além de

poder repousar o braço:
no apoio existente entre

os assentos dianteiros:
Esteprivilégio também se;\
estende às pessoas que
viajam no banco traseiro,
que tem um descanso de.

braço embutido no parte
central do encosto.

À comodidade; se
. alia o conforto dos

equipamentos de.fãbrica
O ar condicionado é
eficiente e tem comandos
de fácil acesso. Caso
também do rádio/toca
fitas. O trio elétrico, cClJJl

mas sem exageros, e o tom sóbrio botões de acionamento na porta.
dado aos tecidos do revestimento -também é facilmente manipulado
interno seguem o equilíbrio pelo motorista. Mas o conforto I

apresentado por tedo omodelo. S6. 'oferecido pelo Corona v.ai 8Iém dos
mesmo . o acabamento,' equipamentos mais comuns.
principalmente do console central, Quando 'a porta do veículo é

deixa a desejar em um carro da aberta, uma luz estrategicamente
categoria e. preço do Corona. As instalada na coluna de direção
junções ficam bem visíveis e ilulninaaigniçãoeevitaqueànoite·
poderiam ter sido mélhor tenha de se tatear pára encontrare
maquiadas,

'

local correto para colocar a chaye.
, 'Apesar deste deslize da Toyota," Uma vez em seu lugar, sé será
quem entra noCorona se sente bem necessário retirar a chave na 'hora

logo nos primeiros contatos. A de trancar o carro, Dispositivos de

acomodação tanto nos bancos da acionamentointernodaaberturada
frente quinto no de trás é feita sem tampa do tanque de combustível e

Toyota Corona
une conforto,

ótimo

tfesempenho e

visual que foge à
I

• •

mesmicejaponesa

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



Classificadosdo CP371-1919
, . .'

SEXTA-FEIRA, 6 DE JUNHO "DE 1997JARAGUÃ DO SUL REGIÃOE

IIINTIMUSIl
ACOMPANHANTES

Vidraçaria ,STEINERT
Se você está procurando alguém para fazer

, seu quadro com molduras, não pense duas

vezes, . vá direto a vtdraçaria STEINERT.

ACABAM�NTOS DE PRIMEIRA QUALIDADE HÁ 20 ANOS NO RAMO,
Rua Walter Marquardt, 64B
Vila Nova .. Jaragu. do Sul .. SC .. Fone: 371-0353

Consertos de ar co.ndicionado. de automóveis e

fabricação. e assistência de câmaras frias e'

climatizado.ras .. ar condicionado residencial e central.

Rua José Em'endoerffer, 1183 - fundos
Nova Brasl1ia· Fone: (047) 372-2986

, Jaraguá do Sul·Sc

ÚBERTESEUSDESEJOS
MAlSSECRETOS!
SIGILOABSOLUTO

ATENDEJARAGUÁEREGlÃO

LIGUE: (047)
371-2965
975-1075TECNO CALHAS

Vende-se ínterloque por
'

R$ 800.00 ou 2xR$ 400.00. TratarRua
Franscisco JoseMariaTepase, 35.. com
Angela,Guaramírím,VllaProgresso.

preço a combinar, aceito proposta e

vendo terreno na praia,Barra Velha a

800metros do mar, aceito troca com

,
carro e telefoneporR$ 3.500.00.Tratar
EstradaNova SIn° ao lado granja Pecai,
pedirEuclides Giovanela-

Vende-se Video Cassete 4 cabeças por
, R$ 250.00 e celular PT 75 com linha
Por R$ SOO.OO: Tratar Rua Joinville,
2.176

Vende-se 1 cobertura, 3 agulhas, 1

overloque 4.500 pontos" 1 toalheira 4

polegadas porR$ 1.300.00. Tratar Rua

Leopoldo Jansen, 304(final da rua da
CaixaEconomica).

ADMITE:
, Vendedores para
,

venda externa. ,

Vende�se Geladeira Brastemp de 320
litros porR$150.00, centrifuga porR$
80.00, maquina de lavar roupa Miler
demadeira porR$ 150.00, cuba de pia
de 1,30em inox por R$ 50.00. Tratar
Loteamento Rosa, Rua Jose Rocha, 3°
lote comRosangela no SalãoEstilus.

Vende-se terreno no João Pessoa por
R$ 5 mil. Tratar Rua 652 lote 24

Figueira.
Precisa-se Geladeira barata ou 'doada;
Tratar 372-0561 com Cleude.

Contatos: FelipeSchmitz, 279
Centro � Fone: 372-0448

Vende-se celular transferível por R$
800.00. Tratar 97,3-5798.

.vende-se terreno 5.000m2 localizado
em Nereu Ramos Estrada Nova sin°

MOBILIÁRIA
.

I VEIIDA $: I'Rua Barão do Rio Branço,221
Fone: 372-1594 • Fax: 372-1666Chave TERRENOS cf 1,4x25m - 350m2, bairro. ILHA DA FIGUEIRA,

'próximo salão Vitória. Valor R$ 9.000,00, entro R$ 2.00.0,0.0 e

saldo até 24 meses.
'

TERRENOS c/14x31m - 434m2, bairro BARRA DO RIO CERRO,
próximo da Nanete Malhas. Valor R$ 7.500,00, entro R$ 2.000,00
e salde até' 24 meses.

TERRENO cl 381,93m2 - 14,50mx26,34m, bairro'ILHA DA

FIGUEIRA; próximo ponte da WEG II, Lot. Kaiser. Valor R$
11.000,00

'

TERRENO no lot. AZALÉIA, cl 672m2, bairro JARAGUÁ
ESQUERDO. Valor R$ 23.000,00 parcelados.
TERRENO c/ 467m2 - 12,50m de frente para rua Jc:>io Januário
Ayroso, bairro JARAGUÁ-ESaUERDO. Valor: R$ 35.000,00,
aceita-se terreno de menor valor.
CASA MISTA c/3 quartos, terreno c/450m2, próximo aO'RODEIO,
acéita-se carro e parcela saldo. Valor: R$ 17.000,00
CASA ALVENARIA c/ 5 quartos, terreno c/ 550m2, bairro BARRA
DO RIO CERRO, próximo ao Noviciado. Valor R$ 55.000,00,
aceita-sé carro no negócio.

.

CASA ALVENARIAcl 163,80m2, ..erreno cl 542m2, rua João
Januário Ayroso, bairro JARAGUÂ-ESaUERDO, próximo
Karlache Malhas. Valor R$ 62.000,00 parcela-se.
APTO. EDIF. VILA NOVA, c/ 3 quartos, sacada, 311 8I1(far, próximo
ao FÓRUM, bafrro VILA NOVA. Valor R$ 25.000,0.0 +

parcelamento.
APTO. EDIF.. MATHEDI c/ 3 quartos, NOVO, portão eletrOnico,
gás central, i"terfone, salão de fástas, rua João Planinscheck.
Valor A$ 38.000,00 parcela-se até 12 meses.
APTO. EDIF. AMIZADE c/ 2 quartos, 2Q andar. Valor R$ 20.000,00
+ 8 anos de financiamento.
APTOS EM CONSTRUÇÃO, rua Barão do Rio Branco, CENTRO,
aceita-se FGTS, CARRO, como Parte do pgto, salde até 36

meses, flnanc, direto cl a constratora ou pelo SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (Caixa EconOmica) Informe-se,
invista no seu IMÓVEL PRÓPRIO.'

'. 1'

.;. A"

C . ,L .. O ::. _-r_.pE..... !ftLLgOWIIE_"IIAL -.' ,

EO'lFICIO MATHEDI I I
NÃOPAGUE

MAISALUGUEL
AGORAVOCÊ ESCOLHE

'RNANCIAMENTO DIRETOCOM ACONSTRUTORA,
20% de entrada e saldo até 48 meses, OU se você
tem renda familiar de R$ 1.000,00 à R$ 1.440,00;
através doSISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO,

(caixa Econômica).

FAZEM PARTE DO PAGAMENTO: Automóvel,
Imóvel, telefon.e FGTS.

Micro TAC DPC 650
A evolução do celular
mais vendido noBrasil

StarTAC

Siinplesmente omenor
'

domundoCentrais' telefönicas residenciais
com Interface 'para porteiro 'Aparelhos telefônicos
eletrônico convencionais

. Centrais telefônicaS apartirde
uma linha 5 ramais Aparelho móvel celular
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CORREIoDOPOvo.2 . LASSIF1CADOS DE Jaragwi do Sul, 6 deJunho de IMÓVEIS

I;M· ó,ve'.:S;iCiTD 1411'
CRECI 001387 • J

.

LOCAÇÃO
. .

.

C6d. 629· Casa demadeira cl3 qtos, banheiro,
cozinha, lavanderia, garagem • R. Amauri

Schug,81 -Barra do �io cerre- R$ 280,00

, .

C6d.134· Casa de alv. c/180m2, 3 qtos., Copa,
cozinha, área de serviço, despensa, garagem,
terreno c/24OrnZ na R. Pe. Aloisio Boeing • barra

do Rio cerre- R$ 55.000,00
C6d. 142· casa mista c/ t04rnZ, sendo 3 qtos.;·
sala, cozinha, 2 BWC, Oep. emprfilgad,
lavanderia e garagem na Rua 271, nll 35 • Ilha

da Figueira· R$ 40.000,00
C6d� 143· Casa de alv. cl 120rnZ na R. Elprdeo
Martins nll 307 • Vila Lenzi • R$ 35.000,00
C6d. 149 • Casas mistas c/120rnZ, em terreno

de 450rnZ (uma casa c/120rnZ e outra c/50rnZ)
nas proximidades do Motel CaSAB R$
16.000,00' e

C6d. 150 • Casa mista cl 126m2 em terreno c/
il

C6d. 632 • Apto. c/ 2 quartos no Edit. Papp na.

.Barra do Rio cerro- R$ 380,00

C6d. 635 • Apto. c/ 3 quartos e 2 garagens no
,

Ed. Cristiane Monique • R$ 500,00

Cad. 637 • Apto. cl sala e sacada, cozinha c/
•

pia e balcio, quarto, banheiro, lavanderia.
Tudo com piso, próximo à Weg II • R$ 250,00

C6d. 651 '. Salas comerciais na Barra do Rio

cerro, fundos do Posto Km 7, a partir de R$
150,00

645m2, c!4 qtos, salas, bwc, copa, cozinh, área' ,

de seiviço e garagem. R. Dr. Agnaldo José de
�

Souza,' 170 • Chico de Paula· R$ 38.000,00 l
. C6d. 420 • Terreno c/ 1.062rnZ no pondornrnio
Azaléia· R$ zaooo.oo
C6d. 421 • Terreno c/ 721 ,57rnZ no Condomrnio

Azaléia· R$ 20.500,00
C6d. 422 • 2 ·terrenos c/300rnZ cadà, na R. Willy
Mahnke, centro- R$ 40.000,00 cada.

C6d•.652 • Salas comerciais na Rua Julio

Tavares da Cunha Mello· área de 180m2• R$
1.000,00 e área de 70rnZ (próx. a Verdureira da
Raquel)

Parecer Comercial

Incorporação
Vende· Administra

Cwnpra • Aluga

DEFRONTEAO FÓRUM',
CRECIOO177o-J

FO.NE/FAX (047) 372·2990
.

CELULAR 973-9089
JARAGUÄ DO SUL - SC

APARTAMENTOS'
C6d. '140 " Rua 25 de Julho; com 2 qtoã: sala, copa, coz, lavand., BWC • ÀS 35.000,00 Neg,
C6c1. 213 - Aptos. na ruaWaMerMarquaidt,.em cima do SorvetIo II, com 3 qtos., sala, coz, lavanderia, BWC, sacada com churrasqueira, garage, aptosde esquina
• RS 80.000,00 � neg. .

C6c1._ • Apto. na Joio PIcoIII, com 2 qtoa, sala, copa, cozo bwc, '188 de serviço fechadà a abarta, garagem· RS 4O.00q,OO • neg.
'C6cL 271 • Apartàmantó em ltajal, pr6le. a Faculdade· RS '20.000,00 • neg.
V'r1ó8 aptoa no col1domlnlo Dona Alzira, Iatera da bario do Rio Branco, com 3 qtos a demais dapandênclas.· nagocllivel.
CASAS _

C6d. ....Casemlata na rua:VlderMarquardt, 18Om1, 3 qtoa, sela, coz., BWC.garagem, ate.Terreno cl647m" saneio r�,oom de trania, excelente ponto comerciai
• RS 80.000,00 • Neg. ao lado do Sorwtlo II
C6d. 101- Casa na ·Lu� G. Ayroso, com 3 qtos, 2 salas, coz., BWC, dispensa, '188 de serv., garagem • RS RS 50.000,00- nego
C6d. 201 • Casa na rua Angelo BarUm, com 2 qtos, sala. cozo BWC, 1venderIa, garagem· RS 27.000,00 neg.
C6c1, 148- Casa na rua Fianclsco HIJSka, com 3 qtos, sala, copa, coz. conjunte, BWC, lavanderia, garagem· .RS 45.000,00 nego
C6d. 211- Casa na rua Luiz G. Ayroso. Jaragué·Esquerdo, com 3 C!tos, 2 salas, copa, coz., 2 bwc, lavanderia, garagem para 2 carros, t8l1'ano com 4O()mI. RS
32.000,00

.

C6d. 212 • Duaa casas de alvenaria defronte aWeg II, com 3 qtoa., a demals dapandênclas • RS 45.000,00 • neg.
Cód.71-c..naruaJoloPIIn�1ICIIIck, d..Iv._2.... 3q1oe,CCIpI, ....CR.awc,gngIm; tInWnO_414fn1+ .... 111 rnMIIIra·RS.OOO,OO·aoaIII
-.1IrNnO;.........peI1I
C6d. 12 - Casa na Rua,A1barto Santos S. Dumont • com 4 quartos, saneio um COI1) ·sult•• demais depandênclas, acaMa carro, troca por chácara • negociável.
C6c1.41·Casa de alv. nova 101. Roua, prox. ao Botafogo com 4 quartos, uma sulta edemais dependênclaa • RS 55.000,00' neg. acall& casa demenor valor, carro...
C6d. _ • Casa na Bario do Rio Branco, rua Vara Flecher, com 3 quartos. demais dapandênclas, ótima localização· RS 95.000,00 .

GALPOEs
C6d. 202 • Na rua ROdoHo HufeanuaSslar, prole. a Duas Rodas Industrial· 'RS 70.000,00 neg, ótimo para dep6sfto e transportadora.
C6d.114 ·Óllmogalplo, pr6x. a RecreatIVa Bralthaupt, com uma éraàde 7.500,ooma,locallzadoa 100mtadoasfafto, com 2.2OOrn'deconstruÇio· RS 120.000,00
neg, •

TERRENOS
C6d. 11.· Terreno Vila Nova, COI1) 392m"· RS 22.000,00- Neg.
C6c1. 111- Terreno na Ilha da FIgueira, de 45()m1. RS 10.000,00 neg.
C6d. 201- Tarreno nalataral de José T. Ribeiro com 567m"· RS 15.000,00 ou RS 5.000,00 de entrada + parcelas
C6c1. 11- Tarreno defionta I Clluma, de 4O()mI. RS 16.000,00· neg.
C6c1. 1.. • Terreno no 101. Anilzade com 525m"· RS 16.000,00- nego
C6d. 1.. • Terrenos no Iot. SAo CrlstMo, com 398,4Om"· RS 10.000,00- neg.
C6d.1.. • Terrenono 101. Dona Alzira· RS 15.000,006 RS 17.000,00 -neg.
C6d. fII· Terreno no 101. AUIaIa Jaragué·Eiquerdo, com 729m1. RS 25.000,00 • nego
C6c1.... T8I1'anoa no 101. DlvlnópoIls· Ilha da FigUeira· RS 11.000,00 li 13.000,00- neg.
C6d. 110-AprovefIa1im-1oIait a vendi no Lot.En.·Barra· RS 11.100.00- nag.
C6c1.10· Tarreno na ruaJosé T. Ribeiro, com 427,5OmI. RS 15.000,00- nego
C6d. 2110- Terrano prox, a Faculdade com o4.700m"· RS 80.000,00- neg..
C6d. 238 � Terrano Vila Nova com 575",. • Próx. a Gatos E Atoa • RS 30.000,00 • neg.
C6d. 223- Terreno Lot. J�us com 375m"· RS 14.000,00- Neg.
C6d. 211- Terreno Lot. Juventus com 455m2• RS 15.000,00- Neg.
; Vande-sa'terrenos no Resldénclal Blu�rtan, próx. Cond. Amizade· ótimas condiç08s de pagamentos.
C6d. 210- T.rrenos no Lot. Pielmann, Vila Lenzl· RS 32,00 o m"
C6d. 213- Terrenos prole. 6 Duas Rodaslndustrlal com 512fi,t. RS 50.000,00 cada
C6c1; 214 • Terrenos prole. • Duas Rodas Industrial com 576m' de esquina· RS 80.000,00
C6c1� 212- Terreno na rua Marina FrutuOso, com 434,65m" de asqulna • RS 80.000,00 • nego
C6d. 213 • Uma casa de madeira na rua Martin Stahl, terrano com 595m" • RS 40.000,00 • nego
ALUGA-SE
Um...,. nolClflcloHIrtII_3cprtoe, ..... CGL,...... lIIempregIdI, IMC, lIIvandertagrandlagIIIIIIIIII
QuMineta na rua: Arquimedes Dantas· 150,00- neg.
Sala comarclal defronta ao Fórum· 250,00

" neg.

CRECl1

VENDAS:
APARTAMENTO: c/ 1 quarto + dep. CENTRO - R$ 29.000.00

.

CASAALVENARIA: c/4 quartos + dep. JARAGUÁ�ESQUEROO - R$ 32.000,00
CASA ALVENARIA: c/ 3 quartos + dep. VILA LALAU - R$ 75,000.00

.

CASAALVENARIA: c/ 4 quartos + dep. JARAGUÁ-ESOUEROO - R$ 23.500,
CASA ALVENARIA: c/ hldromassagem 3 quartos + dep, - Jaraguá�EsquerdO
CASA ALVENARIA: c/ 2 quartos + dep. VILA NOVA - R$ 55.000.00
CASA ALVENARIA: c/ 2 qUartos + dep. CHICO DE PAULA - R$ 35.000.00
CASA ALVENARIA: c/ 6 quartos + dep. ILHA DA FIGUEIRA· R$ 40.000.00
CASA ALVENARIA: c/ 4 quartos + dep, VILA LENZI - R$ 35.000.00
CASAALVENARIA: CI3 quartos + dep. tR�S RIOS 00 NORTE - R$ 20.000.00
CASA ALVENARIA: c/ 3 quartos + dep, CHICO DE PAULA - R$ 42.000,00
CASA ALVENARIA: c/ 3 quartos +.dep. CHICO DE PAULA - R$ 25.000.00
CASA ALVENARIA: c/ 3 quartos + dep. CEN"T:RO
CASA ALVENARIA: c/ 3 quartos + dep. V.ILA NOVA - R$ 55.000,00
CASA ALVENARIA: c/ 4 quartos + dep.VILA LALAU • R$ 106.000.00
CASA MISTA: c/ 3 quartos +dep. WALTER'MARQUARDT - R$ 40,000,00
CASA MISTA: c/ 3 quartoS + dep. ILHA DA FIGUEIRA - R$ 17.000.00
CASA MISTA: c/ 3 quartos + dep. RIO MOLHA - R$ 26.500;00
CASA MISTA: c/ 2 quartos + dep, VILA LENZI - R$ 13.000.00
TERRENO: c/ 475.3fn2VILA NOVA· R$ 21.000.00
TERRENO: c/ 900mz ILHA DA FIGUEIRA· R$ 75,000.00
TERRENO: c/ 10.256fn2ATRÁS 00 POSTO VARGAS
TERRENO: c/45Qm2JARAGUÁ-ESQUEROO - R$ 17.000.00
TERRENO: c/ 981.75fn2 JARAGUÁ·ESQUEROO - R$ 32.000,00·
TERRENO: c/395.1o,z ILHA DA FIGUEIRA - R$11.000,00
TERRENO: c/392m2'LOTEAMENTO BARTEL • R$ 21.000,00
TERRENO: c/ 465fn2ILHA DA FIGUEIRA - R$ 7.000.00
TERRENO: c/ 16.240m2 RIOCERRO BR 416 - R$ 8.000,00
TERRENO: cl.7.500m2 RIO CERRO BR.41.6 - R$ 80.000,00

372-3090

.----NSEN

Valorize Seu Imóvel
Instale:
'Sistema
.de Alarme
.

Portão
Eletrônico
Video Fone
Interfone

CONS,.RDIR?
REFORMAR?
CON'I'RA'rE A MELHOR!

EM P'R E I TE I R A
PINHEIRO.

,.

Mão de obra especi.alizada
Serviço de, Terraplanagem"

R. Felipe Schmidt, 115 ;. Fones: 372-2486 'e 973-9733
..

f
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CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORREIODOPOVO -3

CASAS

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

llPO _ ENDEREÇO tfIQUARTOS

04

Construfda Terreno

VALOR RS
'

OBSERVAçõES

AMIn.
AMIn.
AMIn.
,AMIn.
NvfßI.
Atwll.
Mllta
Mllta
_.
AIveII.
AlWn.
AIWn.
AIWn.
,AIWn.
AIWn.
Mllta

, AIWn.

-Utin APARTAMENTOS
QUARTOS VALOR RS

Rlia Antonio Eatanlslau Ayro80, 495 • VlIaIMlll
Rua Walter,Marquardt • lado n" 2556
Rua David Camplgnoto, nO,268 • Gu8l11ni1r1m
Rua Joio da Cruz de Souza, 35 • Coh8b Vila Rau
Rua BolIvla:71 • Czamlewlcz
Rua InnloLeioMagno· LotaamInIoChamplgnat
Ru.a Glardlnl LenzI· Agua verdit
Rua Alberto Klltzke, 187 • VIla Rau
Rua Goiás, 53 • VlIaIMlll
Antonio Cartos Farreira, 1417·VIla UnzI
Frsncl800 Huscka, nO l030·Jarq�
Rua 814, n" 1.007 ·ltapocuzlnho
Rua Roberto Seidel n" 84 • CORUpA • Cen1r81
Rua SAo José nO :r7
Rua Francl800 Fralbeiger, n" 70 • Centro '

Rua Aldano JoséVieira, nO 123 • Guaramlrlm
RIJa Joaquim Fco. de Paula" n" 158CIsa cl 110,OOmt e sala comi cl 119,00mt

170,00
70,00
58,00
135,00
118,00
300,00
75,00
102,00
100,00
288mt
115,00
108,00
200,00
140,00
530,00
70,00

880,00
332,50
478,00
500,00
482,00
888,00
343,73
420,00
542,40
750,00
580,00
435,00

1.284,80
1.418,00
850,00
1.083,25

04
03
03
03
03
03
�
03
,04
04
04
04
03
03

7.5.000,00
54.000,00
20.000,00
30.000,00
37.aoo,00
230.000,00
22.000,00
23.000,00
80.000,00
130.000,00
43.0OQ,00
18.000,00
180.000,00
,100.000,00
180.000,00
43,000,00

150.000,00

Acena CIsa ou lemino

AssumIrfinln:.120mesescombiSedeR$24,OO
Condições de pagamenlo à combinar
Condições da pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Acella Iroca por caSl
Acab casa em ,JaraQ.u'
Acana troca por aplos.
Acena imóvel até RS 10.000,00
Aca"a parcelamento em 4meses
Acella·se Imóveis em negócio
Cond� à combinar,
Acelta·� proposlas
AceRa Irbca pl casa em Jaragu'
Condições de pagamento à combinar

R. Joio PIcoUI, 104· 2" andar fra'lte
·Ed. SchIochet.10"andar

'

'R. Barlo do Rio Branoc, 780 • Edlffclo Schlochet • 8" andar

,

R. Fritz Bartel &In" • Res. Reinaldo Bartel'

FI. MarIna Frutuoso • Ed. DlanthU8

03 48.000,00
42.500,00
42.500,00
18.000,00
110.000,00

OBSERVA ES

CondIçl5es de pagamenlo à combinar
Financiamento de 72 x de RS RS 884,00
Assumlrflrianclamento 135m_i com beaa de RS1.300,00
Assumir flnBilciam. de 48mesas com presto 1,387 CUB

CondIçl5es de pagament() à combinar

COndições de pagamento à combinar
Parcela-se. Entrda de 50"10 = 12 X TR + 1%
Condições de pagamento à combinar

COndições de pagaménto à combinar
Condições de pagamento à combinar
Aceita carro ou terreno na praia
Condições de pagamento à combinar
Aceita parcelamento
Condiçôes de pagamento á combinar

, Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar

2.180,25
375,00
360,72

13.000,00
34500
420:00
364,00
499,80
510,00
371,00
385,70
800,00
625,75
450,00

03'
03

03

03

TERRENOS

19.000,00
15.000,00
6.600,00

20.000,00
'18.000,00
10.600,00
16.000,00
12,000,00
2,1.500,00
26.500,00
26.500,00
43.000,00
100.000,00
4.500,00

Rua Prefeito José Bauer - T.... Rios do Norte
Rua OIto Meier --Vila Lenz!
Loteamento Santo AiltOnio - Trts Rloe do Norte
Rua Euzébio Depoy - Vila Nova
,Rua João Januál10 Ayroso (pr6x. Arroz Urbano)
Rua Alberto Klltzke ao lado 187 - Vila Rau
Rua Teodoro Roeder - . Agua Verde
Rua 620 - Lliteral da Manoel Francisco da Costa
Rua Victor Rosemberg - Vila Lenzl
RiJa Tomáz Francisco de Góes - Centro
Rua �onas - Centro
Rua Walter Marquardt (frente ao -2820) Barra do Rio Cerro
Rua Bernardo Dombusch esq. cl rua Ney Franco
Rua 748 -: Rua Pedreira Rio Branco

FLORIANI
EQUIPAMENrOS
PARA

�SCRITÓRIO
Computadores, máquinas
de escrever, calculadoras,
relógios, fax, arq,ulvos,
cofres, rOl,lpelros,
cadeiras, escrlvanlnhàs,

. armários, ventiladores,
bebedouro�, móveis
escolares, móveis e

suprimentos para
Informática, etlquestas,
quadros, estantes de aço
e �utros.

ASSISTlNCiA TÉCNICA E

-.,--__'-- --'- ...... ACESSÓRIOS EM GERAL

·1:,ii�,iiL•

._�
•

� • o,, �'.' • ,_ ':';:., _".
•

-

:.
•

•

DIIOItllATICA........-..- ....;,.

'RUAVENÂNaoDA-
SILVAPORTO,353-
FONElFAX:

. (047) 372·1492
-

JARAGUÁDOSUL 1_
-� �

Manutenção
'Contrato

Treinamento

RuaEdwaroKriseb,344
Lat, BR-280 - Sentido centro - Ferj

2110mbada II esquerda

Fone: 975-1269
89254-510

Jaraguá do Sul: sc

Superpromoção 4°aniversário doposto de vendas. Todos osprodutos,
.

� -

'

inclusive MOVEIS SOB MEDIDA a preços e prazos imperdíveis
VENHA CONFERIR!'

DICC'S Ind. e Com. de Móveis Ltda.
BR-280 • Km 58 • Fone (047) 373-0,077 e 373-0131
Guaramirim - SC - Próximo ao viaduto

'

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



CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS

APARTAMENTOS
CENTRO,

EDlF.RES.DUNKER EMCONSTAuçAoNOCORAÇAODACIDADE2E3
QUARTOS.SOMEN1E2APTOSPORANDAR

'

Excelente cobertura llQ Edlt. Riviera cl 246,00m2 - pr6x. ao Beira Rio
Clubede campo
Ed� Schlochet .Apto. cl 121,78m2-100 andar-3 quartos sendo 1 surte,
demais dep. - R� 35.000,00 + flnanciamento.
Ed.Magullu - Apto. cl52m2 -1 °andar, 1 qto, sala, coz., ßWC, lavandería,
garagem: R$ 29.200,00

,,"

Ed. Menegottl- Apto. cl 2 qtos., + dep. empregada - 5° andar - Av. Mal.
Deodoro '. ,R$ 40.000,00

VILA NOVA - Loc8Ilz8çIo nobre· casa em a1v. cl 198m2 em teiTeno cl
886m2 - 3 ,quartos, sendo 1 surte.
CENTRO· Excelente case em a1v. claprox, 2OQmI. R"" Domingos da Nova
SÃo LOrs • casa em a1v; cl 142m2 em terrenomedindo 392m2 - 4 quartos
e demais, dep.

'

FIGUEIRA· casa nova em alvenaria cl 176m2 • 4 qtos. sendo uma surte.
Localização nObre. '

sÃO LUrs - casa em alv. cl 3 quartos, demais dep. - RS 45.000,00
BARRA DO RIO CERRO· case em a1v. cl 150m2 em terreno cI.7.5OCJrríl.
• Rua Bertha Weege.

'

"

,

JOÃO PESSOA - Excelente casa em alv. cl 124m2 mals anexo cl 24m2 e

terreno cl ,420m2 • R$ 45.000,00'
BARRA DO RIO CERRO - case em a1v. cl 110m2 em terreno cl 345m2 • 3
quartos, dama'- dep:,

'

,

JARAGUÁ-ESQUERDO - ,casa em a1v. cl 140m2 em terreno cl� • 3
quartO&, � 1 surte, demais dep.
CZERNIEWICZ ..casa em a1v. cl 192m2 em terreno cl504m2. 3 dormitórios,
demais. dep. "'
VILA NOVA - casa em alv. cl aprox. 190m2 em terreno cl 1.139,76m2 próx.
BeIra Rio. '

NOVA BRASrLIA - casa em a1v. cl210m2 em terreno cl 4iOm2. 3 qtos, sendo
1 surte.

,

VILA'NOVA - cása em alv. ci 112m2 em terreno cl 452,33mZ:

CASAS

�
,

, Compra - Vende

rí8a' ", Administra Im6veis

P IAZERAImplantaç�o e

'I
Vendas de

,

Loteamentos
�RECI1713-J

Rua 25 de Julho, 1829 .; Vila Nova - Jaliagué do Sul

F�ne/Fax: (047) 372-1438
'

" Casaem alvenaria
com 3 quartos, demais

, "

dependências. Area
80m2 -terreno 301m2

(Mirante) -R$ 28.000,00

Casa demadeira área de

69m2, sito à Rua João
Sanson, ,252,

(Ilha da Figueira)
terreno 450:nI2 - ,

R$ 21.000,00

Jaragu4 do Sul, 6dejunho de 1
"

,TERRENOS
VILA NOVA - Excelentes lotes financiados em 10meses - Pr6x.

ao Fórum e ao BreHhaupt
I�HA DA FIGUEIRA - Terreno de esquina cl 579,OOm2

"

CENTRO-,Rua Walter Marquardt - Excelentes lotes frente ao

_ Supermercado Breithaupt
CENTRO � Pres, Epitácio PeSsoa. Terreno c/1.548n:'2 edificado
cl casa de material e outras benfeitorias.

NEREU RAMOS - Terreno medindo 3.4oom2 localizada .nas

margens da BR-280 - R$ 15.000,00
CENTRO - Terreno medindo 420m2 si benfeitorias - Rua Barão

do Rio Branéo - R$ 57.000,00
JARAGUÁ-ESQUERDO-COnd. dasAz.aIéias terrenocl721 ,57m2
JARAGUÁ-ESQUERDO - Cond. das Azaléias terreno cl

1.061,82m2
ILHA DA FIGUEIRA -Terreno medindo 495�sem benfeitorias.

CENTRO.. Ruà Amazonas, terreno medindo Se8,50m2 sem

bel'ilfeitorias .

RIODA LUZI -Terreno rural claprox.. 1 05.000m2s1 benfeitorias,

AMIZADE -tot,Versailles, terrenomedindo450m2s1benfeitorias
- R$ 14.000,00

SALAS COMERCIAIS"
,

EDIFrCIO MARK PLACE - Térrea e no 6° andar - Rua

8f�,

"' IMÓVEIS

371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

CREC11741-J
'

COMPU • VENDE • LOTEIA • ADMINI5TU • INCORPO"

Di Qtos Gar Bairro EndereçolPonto ReI. Preço Informações Gerais

CúaAlv. 190 4 1 Sehroeder R Princesa Isabel, 547 70.000 terreno 6:562m2 • Parcela
,

.Casa Alv, 240 4 2 Lot. Papp R Marcos V. Girolla, 474 85.000 ACeita carro/Imóvel - valor
CasaAlv. 180 4 2 Centro R José Emmendoerfer, 1390 '80.000 Troca por apartamento
CasaMad, 60 2 1 Corupá R. Ludowico Weiler, 210 12.000 Aceita parcelar/cano

. CasaAlv. 220 3 1 Vieiras R. Adolfo Tribess, 5· casa 85.000 Aceita casa de maior valor
CasaMv. 152 ' 3 1 Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke ,30.000 Aceitacesa demenor valor
Casa Mis. 120 4 1 Rau R. Luis Picolli, 140 28.000 Aceita cano até RS 8.000
CasaAlv.; 98 3 1 AnaPaula R 770 - Ana Paula 4 - 6 '23.000 Semi-acabada - Aceita lote
CasaAlv, 93 3 1 Champaghat R. Irmão Magno, sln· 70.000 Aceita apartamento e cano
,CasaAlv. 98 3 1 Rau R. 363 - Próx. Renascença 32.000 Aceita casa em Joínvílle.
CasaAlv. 170 3 2 Chico Paula R Franciscó de Paula 17.000 Em construçãol Negociáveis
Sobrado 225 ,3 2 laraguá�Esq" R. João AyrolW: prõx. 1989 55.000 Semi-acabadolNegociáveis

Cobertura 250 3 2 Centro Ed. Argus - 9" andar 200,000 Mobiliado / Troca por casa
AptoOK 273 4 2 Centro Ed. Alhenas - 4· andar 220.000 Quitado .rTodo mobiliado
AptoOK' 153 3 1 Centro Ed. Schiochet· 12" andar 50.000 + CIW I Aceita troca casa
AptoOK 178. 3 2 Centro Ect Carvalho - 5· andar 75.000 Quitado,- 2 vagas garagem
AptoOK, 130 3 1 Centro ' Ed. lsabela - 3· andar 35.000 + CEF - Troca por c;asa
AptoOK 80 2 1 Amizade Res. Amizade - 2" andar 35.000 Quitado / Aceita carro /Iote
Apto, Cons. 112 3 I ' Barra Res. HainMarquardt

'

40.000 Aceita terreóolEnt. mai0/97
Apto Cons. 135 3 1 Centro Ed: Klein - Em Construção 75.000 Financiado em 36 parcelas
Apto Cöns, 85 3' 1 Centro Ed. Mathedi c Construção 38.000 Financiado em 48 parcelas

Lote 601 Azaléias Condanúnio Azaléias 35.000 Negociáveis! Parcelado
Lote 483 Versalhes Rua 812 - Versalhes Il 18.000 Negociáveisl Parcelado
Lote ' 480 Barni Rua Luiz Salier 16.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 532 Champagnat Rua jacob'Gesser 30.000

'

Troca por apartamento
Lote 366 Guaramirim Rua 144 - Lot. Rausisse 10.000 Negociáveis / Parcelado,
Lote 371 ÁguaVerde Rua Paulo Kraemer 12.000 Negociáveisl Parcelado
Lote 539 Rau Rua 46l- l-ot. Albino Lemke

,
8.500 Aceita terreno naFigueira

Lote 364 ÁguaVerde " Rua Erich Sprung 15.000 Negociáveis /Parcelado "

Terreno 10000 - Nereu -Após Nereu - B,R 280 8.500 NegoCiáveis
Terreno 8000 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 , Aceita-parcelar
Teireno 865 Nereu Rua André Voltolini

'

12.000 NegociáveisIParcelado
Lotes Vários - Figueira Residencial Piazera I 7.600 Ent 2.000 + 48 x 240

, Lotes Vários Amizade Residencial Behling 10.000 50% entrada - saldo 12 x
Lotes Vários VilaNova Pröx. Fól'Í1m1Rádio RBN ' 33.000 20% entrada - saldo 20x
Lotes Vários - Sta Luzia Residencial Geranium 7.000 ENTRADA 220 e 220 pl mês
Lotes Vários VilaRau Residencial Renascença Diversos 30% ,entrada· Saldo 24 x
Lotes Vários - VilaLenzi Residencial Piennann I Diversos 30% entrada - Saldo 24 x

Lotes Vários Barra Residencial Salier Diversos 20% entrada - Saldo -36 x .

Lote 346 Amizade Residencial Blumengarten 12.500 50% entrada - Saldo 12 x

Chácara 180000 Garibaldi Estr. Garibaldi - Km 15 80.000 Casa a1v. - A:ceita troclll'
Chácara 111500 Garibaldi Ribeirão Húngaros - Km 13 20.000 Sem moradia - Troca/parcela
Chácara 49172 - Corupá Estrada Bamplant - Km 8 6.000 Sem moradia - Parcela
Ch8cara ' 20000 Rio Cerro Rio Cerro II - Km 20 50,000 Casa com 183m2/ Troca

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



. CLASSIFICADOS �E IMÓVEIs' CORREIODOP6VO·S
.

.Lar Imóveis
VENDAS

.

I Sala eomeríal térrea com 77,5Om2 no Centro Empresarial Market Place, rua Reinoldo Rau, centro

Terreno: ruaAntonio Carlos Ferreira 570m2 '

,
.

Venda de lotesfinanciados no Lot. Vicenzi e Gadotti - Bairro Sto. Antonio
Casa de alvenaria com .70m2no Lot. Vicenzi e Gadotti

, Chácara emNereuRamos com 88morgos tendo casa, luz e água.
Chácara à 6km do centro com 50.000,00m�·
Chácara em TrêsRios doNorte com 70.000m2

. Casa na rua FranciscoHruscka, de alvenaria cl146m2 e terreno cl 760m2
Terreno na rua Francisco de Paula com 650m2

. "'-

INTERIMÓVEIS
CRECI 0914·J

TERRENO'
'COMERCIAL
Terrenocom

áreade

43.689,OOm2,.
com frente de

55,40m2para
.

Rua Joinville

(emtrente
ao Cizeski,

Automóveis)

, --PcRECI NI' 1589 J
.'
•
•
•
•
•

._
•
•
•
•
••
•

_._

FONE: (047) 372-2734
. v_ .

TERRENOS .

•• T.......... cl 378m'. Ria 683 ca JuliallB • Bana· RS 13.000.00 ' I .

• T.....no cl_. JaJdlm HruscIika • II • Sio Lula· RS 3.ooo.00 ....._ + 20. RS 300,00

•'
• T........ Lot OUro Verd,,; ap60 aMa_

- 20% ....._, oaIdo em 3Ox. tOla! RSl0.ooo,00

•' Terreno cl 45_. LOI. Papp - ...,.;ta F-<IOOO OUMa_ 808 • RS 22.000,00
• Terreno cl 1.384,5_ - R. Augusto Schwartz, Amizade· RS 8.500,00 om 12x .

••
To""no cl 140.480,0Clm' - R_ Giando do Luz, AceiIa_ por lerreno na berra do

•Rio Cerro • RS 20.000.00
• Tom... cl 448.0Clm', LOIoomonto Papp ,RUo 641 • RS 26.000.00

.

•
- Terreno cl 225.ooo,0Clm', no BolrrO Amlzado. _"'0 4 km do centro • RS 360.00 •(fI'nanclodo)'

' "

• T_cI 315,0Clm', LOI. Dayano, BilirroSiotul•• RS2,400,OOdo ....._+ 36. RS288,OO

• smos ", .•
- Sftlocl37.ooo.00....._0', 100000e OUIrodomodeIra'cl7_, um. lagoa. ""1'>090 para

, ,.lIOYa. lagoas,
15,00Clm' em peatagom, loCa,'Ilzado om,

Rloe do tuz • TIa MacuCo· Grondo, •dIata...om IOkm do 100_ acoita C8IOI no Borra oomo perto do _mento - RS 27.000,00
,

-, pa",olado.
'

•- Sftlo cl 14._,' ,_ um pouoc 'Irregular, com_ do rnodaIra do 97,sJlml, 3 qIoI, •com_ frut.",", pelmlto, riboIrio pera lagoas - RS 26.000,00 - ocoiIa carro al6
RS 4.000,00. ' , ,

'

•- Ch6cara cl 115.00Clm', Rio-Cerro II, diSta...o 7_ do'a,afaRO, COla do alvenaria cl •17Clm', garagem, cnurrasquoira, dois avIIirlos pl, 12,000 fnl'_ com automático, 50% do
_ piaina, _nlo 6gua pera fazer lagoas - ,50!1. ....-._ cerro IIOYO, ..Ido a

• c:oorbInar • _I RS 85.000,00
.

•
CASAS ,

•- CÍI.. do 'madeira c/7_telTOl1Ô cI,2.101 ....• Ruo HoriicIo RublnI, 708, na Bana • •RS 35.000,00.

••
CUo aIV8IÍarIa cl 8Om', ,_ cl_, TIa KleIn. 3IciiI ap60 Porque_ •

RS 15.000,00
'

,

'

• Cosa alv. cl 8Om'. l.....no c; !109m! • R, AIInido_ • �rro Sio lur•• RS 23,000,00 • ,

•'
Ca.. miolo éJ 18Om'·-R. Marte Nagel, 202,"Bo"'" sIo Lur. - RS 20.000.00.

'.• Cosa do Olv.__ , Ruo EM.. Ma_, TIl. da Mosca • LOI. Millralz • acaRa carro
RS 20,000.00'

'

•-
CUo do alvonorte cl 162..... 3 quert,,", garagem pl2 CIII!OI' RUI Daca, SchnoIdOr, na aaria

•'do Rio Coro - RS 26.500,00 .

.

• Cosa de alvenaria cl' 120,0Clm', 3 qua_, Ioda_, I�no cl 568,0Clm', bairro Sio
,

•
LuI.· RS 45.000,00

.'• Cosa,miata � lanchoneto cl 12O:0Clm', Rio� II· RS 25.000,00 (paIcaIa®)
- CUo alvonona cl 12O,0Clm', garagem, 2 bwc. lerreno cl 686,25.... (15.45,75) - RS 22.000,00

••
aceite carro, �egoci'v.1.

.

LOCAÇAO ,

••
Aplo. 2 quert... FI. Horácio RUbInI, doIronto NANETE • RS 280,00

•.

- CUo madeira cl 2 qlOI, garagem. 2.OOOmIo, op6s Parque do_o • RS 200,00
- Ca.. Olv. 2 qlOI, Ribolrlo G, do Luz, 1523· próx. Ceval, co.. n' 3· RSI30,OO .'

•-, Sala comercioI cl 10Clm' - Ruo Paliar A. SChneider. 1.412 na BARRA DO RIO CERRO· •RS 250,00
• Cosa alv. 3qIoI, garagem. R. WolfgangW_"�. na BARRA, ap60 Parque Mahvao-

•
RS 200.00, '

•- Ca.. madeira cl 2 guartoo; diala...o 2.OOOrr\Is do Parque Ma_ - RS 200,00
• Galplo ccnoIr. miai. cl 10Clm', pera bar,__ , oficina, "",,,,onorte, 2km apds Malwoo

•-RS250,00 " . •- Ca.. do madeira éJ 2 quartos, Ruo 834, rundal, rifa Martins· RS 180,00
- 'Cosa do alvonorte cl 4 quartoo, garagem - Rua AWrado Bohnko, 430 RS 250.00

•- Ca'sa do olvonorte cl 2 quartos, garagem, lavandaria, Rua Abromo Pradi: 212, ca.. 02 -.RS_OO,
'

,

- casa de alvenaria cl 3 quartos. garagem,' lãvanderia • Rua Abramo Pradi,'212. ca� 01 •

'.RS250,00
' " •- Cosa âo madeira cl3 quartos, Rua 834, Boirro,Slo Luis - TIIa Martins -

'

,

RS 250,00
.

• ' 1 ç«o. cl 2 quart.. + garagem - R. pastor, Albort� SChneider, 1187 • RS 270,00
.

•• Ca.. alv. cl 2 q\lartOI, garalll'm, lavanderia - Rua 'Pastor Albertó Schneidor, 2.741· '

•RS2OO.
'

,

•- Ca.. olvonorte cl ,2 quartos· Ruo Emllio Schúlz, 273 - Jarágu6-Esquerdo - RS 220,00
- CaIO,alvonorte, 3 quert.. ,· Ruo 522, ri' 72· BI!'" do Rio Cerro ··RS 280,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

1 VENDE-SE· 1.

Casa em alvenaria NOVA
..

1
.com 75,OOm2 - Terreno.

1'.
qu::�;��:i::' !ea ..

1
'd� serviço, corredor e

1abrigo aberto' e carpetada.
.

. LOCALIZADO NO

1 I
•

LOTEAMENTO
, .

"OURO VERDE", ,

1 �=: I
1 Aceitamo� �arro I'nonegoclo

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



CORREIODOPOVO .6

�"HAB"AT
COMPRA. VENDE. ALUGA • ADMINISTRA

MOßI IARA
CI1tCf 4JAO

,CASAS

101-Casa220fn2c/Sufte+2dorniltóriosdemaisdep. Rua
CampoAlegre.,
102 - Casa 160m2 c/laje 3 dormitórios - Rua'Epltácio
Pessoa

.

103-Casacori11 ()()m2com3dormitórios LoteamentoAna
Paula.
104 - Casa com laje 130m2 terrenocom 520m2 - ElWada
Rio da Luz próx. Malwee
105 - Casa de alvenaria com 1 ßOm2 com surte + 2
dormitórios demais dependências - centro.

106-Casacom 150rn2c/3donnitórios+dep.deempregada·
Rualtajar.

'

107 -Casacom 368j112terr� com 727j112próx. Hospital
Jaraguá .

108-Casac/269j112sobradoemconstr.-R.MaxNicolau
W. Schmidt, pr6x. escola Albano Kanzler
109 - Casa alvenaria c/120j112 - Bairro João Pessoa - troe
apto. Jaraguá
110 - Casa alvenaria seml-�cabad8 - bairro Centenário

, "'-Casaalvenadacom100m2-próx. E. B,Giardinl Lenzl
112-Casademadeiracom200m2prox.C. 1;. HoIandOM.
Gonçalves
f13-Casa dealvenarlac/14Qm2-Bairro São Lurs(Troca
se por apto.)

.

APARTAMENTOS
201-ApartamentoCond.Amlzade3donnltóriosPoupança
+ financiamento
202-Apartamento Ed. CarvalhOcom 155j112 com 3dorm,

Poupança+ financiamento.
'

203-Apartamentoc/3donn. (sufte)Ed.I�lIa Poúpança
+flnanciamento

"

205 -ApartamentoEd.VilaNova - Entrada+ fIn8néIamento.

302 - Terreno com 540m2 Lot. Versailles
303 - Terreno com 4OQm2Centro
304 - Terreno com 525j112 Vila Rau
305 - Terreno com 420m2 Bairro Água Verde
306 - Terreno com 382j112 Lot. Kaiser
307 - Terreno com 468m2 Rua Antonio Kochella - Ilha da
Figueira
308 - Terreno com 560j112 Lot. San Piero Poupança +

financiamento
'

309 - TerrenO com 3OOj112 Rua Fritz Bartel
310- Terréno com 720m2 Rua Francisco de Paula
311-Terreno com,538m2 Faculdade
312 - Terreno próx. centro com 80 morgos excelente pl
chácara ou recreativa

,

313 - Terreno 'para chácara de 11.5QOj112 Boa Vista com
, lagoa e, árvores frutrferas
315 - Terreno com 1.250Jn2 - Rua Treze de Maio.
316, - Terreno c/650j112 no Cond. das Azaléias
317 - Terreno- c/ 688j112' BR,280 pröx, Lunender -

Guaramlrlm.
318- Lotes em Guaramirim
319- 850Jn2 - Lot. Bahling
320 - Terreno c/350m2lat. da Jorge Czemiewicz

401' - Apartamento Edifrcio Carvalho com 3 dormitórios-
RS660,oo

'

'402" Apartamento Ed. Imigrantes - RS 300,00
403 - Casa próx. Elásticos Zanotti - RS 250,00
405 - Sala comercial com 25j112 Ed. Picolli - Centro - RS
120,00
407 - Apartamento Ed. Procópio com 2 dorm,
408 - Casa em alv. com 3 dorm.Avenida dos'lmigrantes -

RS350,00
'

409 - Sala comercial com 25j112 pröx, Base (Centro) - RS
220,00
411 - Quitinetes próx. Supermercado Rau - RS 180,00

, 412 -Salacoml. c/127j112- RuaJoão Picolli - R$ 550,00
413 - Casa em alvenaria c/3 dormitórios. B. Brasão - RS
230,00

RUA. FEUPESCIIMIDT,1"
"(AO LADODA. 1001 FERRAGENS)

FONE: 371-8009

.

CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS' ,

Jaraguá do Sul, 6dejunhode 1

CRECI1873-J
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTOA.;

Edifício
Residencial

Magnólia
R. Pe. Pedro Franken - C.ntro

- Apto•. cl 01 suíte + 1 quarto'e.
demais dep. - êntrada R$15.000,OO
+ assumir parcelas de condomínio
de 1 ,855Cub's (R$779,04)-entrega
chaves em Nov/99

'

APTOSEMCONSTRUçAo
Edlf. Petúnia - R. José Emmendoerffer - NOVO

.

- Apto. e! 111 m2 - 211 andar, e! 2 qtos e demais dep., garagem, portão e portaria eletrônica - RS 50.000,00
Edlf. Dlanthus - RuaMar/na Frutuoso
- Cobertura Duplex 903 ou 904 e! 397,SOm2, e! 3 surtes e demais dependências, lareira, churrasqueira na sacada, 2 vagas

,

garagem,_piscinas e salão de festas no prédio - Preço final incluindo acabamento diferenciado -,RS 184.700,00 - 500k
à vista e saldo a combinar.
- Apto. 702 e SOl e! 225m2 - Surte + 2 qtos., sacada e! churrasqueira, dep. Empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina
- Preço final incluindo acabamento diferenciado RS 110.000,00 - 50% à vista e saldo-a combinar.
Edlf. Amaranthus Rua Adolfo Sacarl - Ist da Rua Amazonas (SCAR)

,

- Apto e! 300m2, temos disponrveis apartamentos nll 301, 302, 501. Entrada + parcelas condomínio de 3,65 Cubs (R$
1.544,13)/mês.

.

CASAS
,- Casa alvenaria cl 200,OOm2, na Rua OUvia qhiodini Pradi; 33 - Jaraguá-Esql!erdo - RS 60.000,00
- Casa alv. e! 13O,00m2 - 3 quartos e demais dep. troca-se por apto. - R$ 55.000,00
- Casa Alv. cl 03 surtes + 03 quartos e demais dep. " Rua Canoinha, 71 - Centro - R$ lSO.000,OO
- Casa e! 320,00m2 - 02 suítes + 1 quarto + 2 Bwc social, sala estar/jantar, cozirllha mob., dep. empregada, sala jogos,
churrasqueira, piscina 5,OOm x 10,oom - R. Gustavo Hagedorn - Vila, Lenzi - 'RS lSO.000,OO

,

: Sobrado em alvenaria e! estilo rústico, bom estado, e! surte + 02 quarts e demais dep. com móveis fixos em madeira
e tijolos maciços - Barra Velha - R$ 150.000,00 - aceita-se permuta por apto em Blumenau próxirno a Furb.

.

- Casa em alv. e! 03 quartos e demais dep. " R. Luiz Picolli - RS 47.000,00
- Casa ,e! 250m2 + �aragem pi 3 carros e piscina - Rua Bernardo Dornbusch - RS 140.000,00

TERRENOS
- Terreno e! 450m2 � R. Amélia Fischer Enke; Vila Rau - R$ 12.900,00
- Terreno e! 392,OOm2 - Rua Ernesto tesemann- Vila Lalau - RS 18.000,00
- Terreno e! 396,22m2 - Rua Eleonora S. Pradi, Centro - RS 37.100,00
- Terreno e! 350,00m2 - R. Lat. -R. Lat. da José T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$10.500,OO ou entrada RS 3.000,00 + 5

parcelas de R$ 1.500,00
'

- Terreno e! 616,60m2 - R. Bemardo Dornbusch - Pröx, Marisol- RS 65.000,00 _

- Terreno cl 420,00m2 - R. Donaldo Gehring - Ao lado Cosmo Turismo - R$ 45.000,00 - troca-se por casa Ou apto.
- Terreno é/7.750m2 - Estrada,Santa Luzia- RS 38.000,00
-Terreno e! 2.937,OOm2 - R. Alberto Santos Dumont - Vila Lalau - R$ 120.000,00 '

GALPÃOINDUSTRIAL/COMERCIAL
- Galpão Industríal, estrutura montada, cobertura paga, com área de 400,oOm2, terreno com 654,OOm2, na Rua João
Fanzner, em frente à Igreja São Luiz Gonzaga - R$ 39.800,00
- Prédio comercial- 312m2 - R. Adélia Fischer, 720" R$ 80.000,00 - aceita parcelamento ou troca parcial pl apto/terreno.
- ,Prédio industrial e! 3.300,OOm2 + 300,OOm2 de área consnuída e terreno e! 6.209,OOmZ � Vila Lalau - RS 800.000,00

"

LOCAÇÃOIAPTOSICASASISALAS
- Apto c/3 qtos - Rua Eleonora Satler Pradi (centro)
- Apto. c/ 03 quartos, sala, cozinha e demais dep. - BR 280 Guaramirim _

- casa e! 01 quarto e demais dep. - R. Ângelo Schiochet - Centro
- casa cl 03 quartos e demais dep. - R. Ernesto Piseta - Guaramirim
- Apto. e! 01 quarto, copa; cozinha e BWC - R. Joinville
- Apto. completo e! 01 quarto e demais dep. - R. José Ernmendoerffer - Primeira Locação
- Apto. cl 02 quartos + 02 BWe e demals dep. R. José Emmendoerffer - Primeira Locação

,

J Apto. e! 02 quartos e demais dep. - R. Guilherme Hering, 70 - Ed. Érica
'

- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodord Edifício Florença - Térrea
- Loja e! 400,OOm2 - BR 280 Km 21 - Em frente ao Portal

'

- Loja cl 508,OOm2 - Rua Joinifille (Antiga Marisol)
,

- Salas comerciais em diversos locais
- G�lpão e! 150m2 + 2 salas pl escritório + recepção, cl rede trifásica - R. Joaquim Francisco de Paula, 1'284

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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LASSIEMPREGOS CORREIODOPovo-7

CORREIO 00 POVO - HUMANA

AUX. ESCRITÓRIO
VIVIANE 372�0276
PROGRAMADOR

HEITOR 371.8098
COMPRAS

JUDITE. 372.3241
RECEPCIONISTA

SILVIA 371.6554
CARGOS E sALÁRIos
SILVESTRE' 372.2636

TECELÃO
ARLINDO .

. 975.0934
TEC. CONTAD.

DANIEL 979.0074
SECRETÁRIA

....._ANGELIT_A_372_.30__.56 ( tECELÃO J (COSTUREIRA)
r

REPRESEMAllrE
�

. I

COMERÇIAL � ( MECÂNICO DE .TEARES·)

.

<e1!A�Og

��If>M@©)
uma Parceria

A contratação de mão-de-obra temporária surgiu para atender
às empresas' na contratação de pessoas por tempo]
determinado, enrmomentos de necessidade prevista ou casual
do seu quadro de funcionários.

.

No Brasil esta 'atividade é regulamentada pela Lei n.

6.019/74 de 03 de.janeiro de 1974 e pode ser utilizado pelas
empresas nes seguintes casos:
• Substituição de fímcionários temporariamente afastados

(férias, licenças, etc.)
II
• Atendimento a uma necessidade transitória de mão-de-

obra (aumento de vendas ou produção em determinados

períodos, balanços, promoções, especiais, etc.)
r ..., Sendo períodomáximo de contratação o de três meses. .

MARrE I\. IEIR.o· Ao que diz respeito ao contratado, temos o artigo 12. Desta
L I'·�E lei onde ficam assegurados ao trabalhador os seguintes

'.FAB.RlrAÇÃO OE MÚVEIS EM SÉRIE; direitos:.'
. "

... ... a) remuneração equivalente à percebida pelos empregados
da mesma categoria da empresa. tomadora ou cliente

, calculados à base horária, garantida, em qualquer
hipótese, a percepção do salário-mínimo regional;

b) jornada' de oito horas, remuneradas as horas
extráordinárias não excedentes de duas, com" acréscimo .

de 20% (vinte por cento);
c) férias proporcionais nos termos do artigo 25 da Lei n.

5.107 de 13 de setembro de 1966;

TRABALHO
TEMPORÁRIO!

.

INFORME-SE NA HUMANA. SOBRE A
.' URGENTE TRABALHQ. TE.MPORÃRIO

II

II

.

ENGENHEIRO CIVIL

Eng. MECANICO ou PROJETISTA
.

COM EXPEAICNCIA EM:
.

INSTALAçOES HIDRtiUUCAS E· ELbRICAS,
CAlDEIRARIA, PROCESSOS MECt1NKOS E CAD.

'ENIJII)'1i /)1
C'"S(JIIC/flS

ENGENHeIRO'
DEALIMENTOS

SECRETÁRIO.EXECUTIVO
.

(A88OCIAQÃO' BKPRBSARlAL)

Formação'Universitária, Exp. Administrativa e Veículo Próprio

. RECRUTAMOS PARA EMPRESAS DO'
RAMO MOVELEIRO

I;M GUARAMIRIM:
.

• OPERADORES DE SERRAS E ESaUADREJADEIRAS
• AUXILIARES DE PRODUÇÃO - LINHA DE PRODUÇÃO
•. MONTADORES DE PRODUTOS SERRADOS

• PREPARADOR E REPOSITOR - Cl CONHECIMENTO EM PCP
.

• OPERADOR DE CNC - CI EXPERlttNCIA
• OPERADOR DE MAaUINAS - CI EXPERI�NCIA

• EXPEDIOOR .. CI CONHECIMENTO EM FA"FURAMENTO E NF
• MONTADOR - CI EXPERI�NCIA EM COZI'NHAS E

.' - DORMITÓRIOS DE LUXO, .

, .

.Trabalho Temporário

� ·INFORMA
HUMANA
__ III

d) repouso semanal remunerado;
e) adicional por trabalho noturno;

.

f) indenização por dispensa sem justa causa ou término
noimal do contrato correspondente a 1/12 (um doze

avos) do pagamento recebido; .

g) seguro contra acídente do trabalho;
h) proteção previdenciária nos termos dispostos � Lei

Orgânica da Previdência Social, com as alterações
introduzidas pela Lei n. 5,890, de 8 de junho de 1973

(Art. 5.;item III, letra "c" do Decreto n. 72.771,de 6 de
setembro de 1973).

§ Registrar-se-á na Carteira do Trabalhoe Previdência Social'
do trabalhador sua condição de temporário.
§ A empresa tomadora OÓ cliente é obrigada a comunicar á

empresa de trabalho temporário a ocorrência de todo acidente,

cuja vítima seja um assalariado posto a sua disposição,
considerando-se local de trabalho, paraefeito da legislação
específica, tanto aquele onde se efetua a prestação do

trabalho, quanto a sede da empresa de trabalho' temporário.
AHUMANA através da URGENTE já iniciou mais este serviço.

Para at�er·de fonna global e concatenada à nossos

Clientes integraram-se os esforços técnicos da:

.
FAUSEL & ASSOCIADOS 'LTDA•.

e

HUMANA ASSESSORIA EM RH

. AMBULATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS.
MEDICINA DO 'T�BALHO .( PCMSO ) • AUDIOMETRIA
RECRUTAMENTO E SELECAo • CURSO!!_. 'A ÁREA DE RH
•

.'
.

URGENTE TRA8ALHO TEMPOKARIO
.

.
.'

'.

RUA HENRIQUE SOHN, 3à - CAIXA POSTAL 200 - cep. 89.255-240 - JARAGUÁ DO SUL - sc

HUMANA.
_'_

Fone: (047)371.4311 Fax: 372.1091' E-Mail: HUMANA@NETUNO.CmJl.BR

AISE••ORIA EM.RH......___.;;..A H;;.;.;;;._....U_....M_A_N..._.'_A_E_' P_A_·.R_y_E_D_E_S_U_A_E......-

M_P_R_E_S-A-!-_---
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EDITAL

CORREIODOPOVO -8 PUBLICA ÕES LEGAIS Jaraguá .do. Sul, 6dejunho.de 1

ALUGUEL

DE'TRAJES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMASDE CASAMENTO
.t,IargDt Adélia Lehmann, Oficial do Registro. Civil do. 1" Distrito. da CDmarca de

Jaraguá do Sul, Estado. de Santa Catarina,faz saber que cDmpareceram nest« Cart6rio
exibindo. seus dDcumentDs pela tet, afim de se habilitarem pa_ra casar DS seg�intes:

EDITALN° 21.137 de 30-05-1997

Cópia recebida do. cartório. de Schroeder, neste Estado.
EMERSONLUIZNICOCELLIEROSEMÉRIINtsSALAMON '

Ele, brasileiro, solteiro, expedidor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na
RuaWaldemarRau, 3.873, Vila Rau, nesta cidade, filho de OtavioNicocelli eCecilia Cisz
Nicocelli.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar administrativa, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e
,

residente na Rua Alberto Zanella, em Schroeder, neste Estado, filha de Wendelin Salamón
e Ida Ana Zanela Salamon.

'
,

EDITALN° 21.140 de 03-06-1997

Cópia recebida do. cartório. de PatoBranco, Paraná
PAULOHENRlQUETlßVESOENINGESILVANAANDREIAPRETTO '

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiromecânico, natural de Lages, neste Estado, domiciliado
e residente na Rua Artbur Günther, nesta cidade, filho de Anilton José Oenning e Arani
Maria Thives Oening.

.

Ela, brasileira, solteira, arquiteta, natural de Pato Branco, Paraná, domiciliada e residente
em Pato Branco, Paraná, filha deMoacir Pretto e RosaMaria Sabbi Pretto.

Epar« que chegue ao. conhecimento. de tDdDS, mandei passar o. presente Edital, que
serápublicado.pela imprensa e em Cart6riD, onde será afuadD por 15 (quinze) dias.

DECLARA�·ÇÃO
Declaramos para os devidos fins, que" o Sr.
Isolmiro Adão Maba, CPF 543.804�729.49,
nada deve à ,Men�gotti Veículos S/A.' Esta·

declaração se fez em função de 'apontamento
indevido através do Cartário de Protestos de

Jaraguá do Sul, por erro da empresa.

Jaraguá do Sul, 6 de junho de 1997

Se você está procurand,o um namorado •••

Nós não temosi!

·Mas o presente para conquistá-lo
•••Ah, isso nós temos!

.

PRESENTES PARA
TODAS AS DATAS.,

Ma,..ma" 796, - Fone: '371-2811

PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES, .Tabeliã e Oficial de Títulos da Comarca de Jara·
do Sl!I, Estado de Santa Catarína, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Tabelionato para Protesto os Tltu
centra:

Alana Produtos de Limpeza Ltda... R. 25 de Julho,. 662 - Nesta;
Agrop. Ceres Ltda. - R. Pastor A. Schneider, 216 - Nesta;
Airedim Borges dos Santos - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 9 - Nesta;
Celina Pereira - R. Jacob.Buch, 120'- Nesta;
Celina Pereira - R. Jacob Buch, 120 - Nesta;
Comércio de Tintas MC Ltda. - R. Procópio G. de Oliveira, 1550 sala '12 - Nesta;
Estoril Palace Bingo Com. ADM Bingos Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 170 - Nesta;
Evanildo de Souza Pinto - R. Adolf Puttjer, 409 - Nesta;

,

Energia Vitalind. Com. Conf. Ltda. - R. Pe. Cristovão Colombo Freitas SIA - Nesta;
Edemar Oecksler - R. A 1001 - Três Rios do Norte - Nesta;
Formabor Ind. Com. Art. de Bor. - R. Leopoldo Jansen, 120 - Nesta;
Formabor Ind. Com. Art. Bor. - R. Leopoldo Jansen, 120 - Nesta;
Formabor Ind. Com. Art. Ltda. - R. Leopoldo Jansen, 120 - Nesta;
Floriani Auto Peças Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 72 - Nesta;
lnd, e Com. de Roupas Mac Mor Ltda. - R. Germano Mahnke, 499 - Corupá;
José Amarildo Sordi - R. Max Eggert, 79 - Nesta;
José Jesus Medeiros de Souza - R. Joinvilte, 3545 - Nesta;
Josiane Francisca Raupp - R. José Ernmendoerfer, 1549 apto. 204 - Nesta;
Judite Amorim Kolscheschi - R. Venancio da Silva Porto 1021 - V. Lenzi - Nesta;
Levi Luiz Felippi - Rua Antonio Francisco Diemann, 209 - Nesta;
Lenir Antonia Ribas Stedile - R. 643 nD 239 - Vila Rau - Nesta;
Loja Opef Ltda. - fi. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 507 - Nesta;
MOacir Carlos Nicolau - R. Padre Gabriel Luk, 150 - Corupá;
Menegotti Velculos SIA - Av. Mal. Deodoro, 930 - Nesta;
Malhas Melisa Ltda. - R. Walter Marquardt - Nesta;

,

Oficina Mecanica izabel Ltda.> R. Felipe Schmidt sln - Corupá;
Optus Ind. Com. de Malhas Ltda. - R. Lourenço Kanzler, 467 - Nesta;
Pedro Antonio Ditadi - R. Tifa Martins 816, nD 61 - Nesta;
Pio José Zappeline - R. Tifa União sinD - Nesta;
Rolando Sjoberg - R. Pedra de Amolar, 100 - B. Pedra de Amolar - CO,rupá;
Refrigeração jaraguá Ltda. -,R. Horácio Rubini, sinD - Nesta;
Rosane Petry I Catia M. C. Faria - R. Eleonora S. Pradi, 307 apto. 201 - Nesta;
Saul Manoel da Silva - R. João Manoel da Silva, 142, - Nesta;

.

Seil Mat. de Constr. Ltda. - R. Jaraguá, 105 - Corupá;
Seil Mat. de Constr. Ltda. � R. Jaraguá, 105 - Corupá;
súoermerceoo Kitem Ltda. - R. Jorge Czerniewicz, 940 - Nesta;
Sesi Serviço Social da Indústria - R. Barão do Rio Branco sinD - Nesta; •

,

Serraria Rio Rafael Ltda. � R. Emllio Stein, 337 - Nesta;
Serviço FUnerário Born Pastor � R. Eleonora Satler Pradi, sinD - Nesta;
Transportadora Junkes Ltda. -, R. Henrique Geffert, 625 - Nesta;'
Tilar Móveis Ltda. - R. Reinoldo Rau, 289 - Nesta;
Transportes Theimar Ltda. - R. Estradá Garibaldi - Nesta;
Vitor Antonio Lopes Amorin - R. José Narlon, 142 - Nesta;
Volni Renato Coelho - R. Henrique Geffert, 66 - Nesta; ,

Waldomiro Drews Serraria - R. Estr. Rio Alma sinD Rio Cerro 1.- Nesta;
Winier Com. Mats. Constr. - R. WalterMarquardt, 2270 - Nesta; .

Wavo Ind. Com. de Malhas Ltda. - R. Leopoldo Jansen, 126 - Nesta;
Angelo Schwirskwski - R. Isabel nD 01 - Bairro Isabel I - Corupé:
Auto Elétrica São Bento - ME - R. Walter Marquardt, 551 - Nesta;
Caruvim Moda Jovem de Tania Bahlin - Estrada Isabel, 210 - Corupá;
Estoril Patace Bingo CornI. Adm. - R. Getúlio Vargas, 70 - Nesta;
João Carlos Meirelles - R. Jorge Czerniewicz, 907 - Nesta;
Mini,Mercado Lipinski -,ME - R. Estrada Pedra de Amolar sinD - Corupá;
RetIfica Jaraguá Ltda" - R. Av. Pe. Ferdinando Schuldezen, 116 - Nesta;
Sandro Engel - Estrada Pedra de Amolar sinD - Zona Rural - Corúpá;
Valdir Vitorio Cardoso - R. Nery Franco, 423 - Fundos - Vila Baependi - Nesta;

LS/Jaraguá do Sul, 4 de junhO de 1997
Ilton Hoffmann

Tabelião Substituto

JOLIZZI Cristais e Presentes

PREÇOS DE FÁBRICA
Encomendas de lembranças em

cristal para casamentos,
comunhões e outros

A partir de RS 1,5

1°Posto de Vendas.
de Cristais de

Iaraguâ do Sul A. ....
Alb.r.o
Jlcob,

RUIV-*'dqdIISilve Parlo

WEG I
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do porta-malas acabam com o

incômodo tira-e-põe da chave,
comumem carros sem este recurso.

Se abrir a tampa do porta-malas
com o acionamento interno é'

. tranquilo, ao se deparar com o

espaço que terá para guardar todas
suas malas o prazer será maior. O

compartimento tem capacidadepara
generosos S4S .litros, superior in
clusive, porexemplo, aos S20 litros
doporta-malas doOmega, que é 21
�. maior. Uma pequena mágica
japonesa.
FASEDE�

Apesar de ter ficado parada
no tempo no Brasil, só

produzindo o velho

Bandeirante, o país é um marco

importante na história da

Toyota. Foi em solo brasileiro,
em 1958, que a montadora
instalou sua primeira unidade
industi:ial fora do Japão,
iniciando sua invasão por todo
omundo. Atualmente, "li fábrica
brasileira é uma das 34
instaladas fora das ilhas,

japoneses. Somadas às 24
.' existentes no país de origem da

Toyota, permitem que a

montadora produza mais de 3
milhões de veículos por ano -

uma vez e meia toda a produção
brasileira.

.

E. após espalhar seus
tentáculos por todo mundo, a

Toyota volta sua mira pará o

Brasil. Para o que considera
uma nova fase no país, a

montadoraestá investindo US$

ISO milhões na construção de
uma nova fábrica, em

Indaiatuba, estado de São

.Paulo. ,A nova unidade indus
, trial tem previsão para entrar em
funcionamento no final de 1998
e vai fazer dobradinha com a

fábrica localizada em São
Bernardo do Campo, que
funciona desde 1961

. produzindo o Bandeirante.
A nova investida da marca

japonesa no país vai ser,
pesada. Isso porque o

escolhido para inaugurar a linha
demontagem de Indaiatuba foi
o campeão de vendas da marca:
o médio CoroUa, o modelo que
j'á vendeu mais de 20 milhões
de unidades em todo o mundo.

A expectativa da Toyota é

que o Corolla faça aqui o

mesmo sucesso de vendas que
obteve em outros países e leve'

rapidamente a nova fábrica à
sua capacidade de produção,
máxima de l ã.mil unidades por'
ano. Se estamarca for atingida,
a montadora estará

aumentando, . e muito, as

vendas no país. No ano

VEÍCULOS CORREIODOPOVO ·5

passado, somando a

comercialização do Bandeirante
e dos carros importados, a

marca atingida foi de 6.338
unidades.

O caminho rumo ao aumento
das vendas damarca no mercado
nacional vai além da construção
da fábrica de Indaiatuba. Com a

inauguração em maio de uma

unidade na Argentina para
produzir a piek-upHilux, a Toyota
passa a se beneficiar da isenção .

de taxa de importação do
Mercosul e aposta em um

aumento nas vendas do utiÍitário.
Só este ano a estimativa é de
comercializar 5 mil unidades da

, pick-up no Brasil, . 50% da

produção estimada para a fábrica
platina.

Além de Hilux e CoroUa, a
Toyota cogita a construção de
.um modelo subcompacto na

fábrica de Indaiatuba e a

substituição do Bandeirante pelo
sport utility Land Cruiser, que
nada mais é que a geração mais
moderna do'ancião dos anciões
entre os off road produzidos no

I Brasil.

Impressões ao dirigir
SURPRESAS DINÂMICAS

POR 'LUIZ ARTHUR PERES
AUTO PRESS

,
'

O Toyota Corona é um típico
sedã médio-grande de luxo

japonês: visual sóbrio com inte
rior espaçoso e confortável. O seu

comportamento dinâmico,
entretanto, foge um pouco ao que
normalmente se vê em ummodelo
desta estirpe; Debaixo da pele de
um pacato três volumes familiar,
surge um carro nervoso e, acima
de tudo, com estabilidade para
enfrentar este nervosismo.
,A marca japonesa

desenvolveu um motor de 2.0
litros e 16 válvulas muito bem

equilibrado. A potência de 126 cv
deste propulsor é uma das
menores da categoria, enquanto
o torque de 18,2 kgf equivale ao

de outros sedãs - o Nissan
Primera tem 155 cv e 18,2 kgf. Mas

o Corona surpreende pelo fôlego,
tanto em baixas como em altas

rotações.
Isso é plenamente explicável

_ embota não deixe de ser

surpreendente '_ pela curva de

torque que o carro apresenta. A
1 mil giros, ele já disponibiliza de
mais de 75% do torque total. A
2.300 rpm.jã alcançamais de 95% ,

dos 18,2 kgf. Depois vem uma

sutil barriga, até que aos 4 mil,
detona o total de sua capacidade
de força.

Por isso, apesar de ser,

multivälvulas, este propulsor
nem lembra aquela ausência de

disposição em baixas rotações,
típica dos motores com cabeçote
multivá1vulas, como, no caso de

2.0, Vectra CD; Tempra 16 V ou

mesmo Gol GTI I6V. Apesar de
.

ter menos potência nominal que
qualquer 'um 'deles, tem

, disposição muito .mais evidente.
'

,

Com esta, fantãstica
elasucidade, a desenvoltura do
Corona é satisfatõria em todas
as situações. Isso é ainda mais
notável pela boa agilidade DO

trânsito urbano. Um

das 4 mil rpm, todo seu fôlego,
consegue. surpreender
novamente. Chega, folgado, a

210 km/h. O 'bom desempenho
se reflete em retomadas de
velocidade vigorosas, que
tornam as' viagens mais
confortáveis, já que as trocas

de marchas se fazem menos

necessárias: A 80 km/h, por
exemplo, o motor, quando
exigido, responde prontamente
mesmo em quinta marcha. Sem
reclamar.

'

Nos traçados sinuosos, é a

vez do Corona mostrar outra de
suas facetas: a estabilidade. A

despeito da' presença do porta- ,

malas protuberante, o modelo
inclina muito pouco nas curvas.
e não apresenta uma tendência
de jogar a traseira. A sensação
de segurança transmitida ao

motorista é das maiores. O

preço para este comportamento
neutro é pago quando o sedã
encara uma pista irregular, tão
comumno Brasil: vibrações um
pouco maiores do que se

espera em um sedã deste

quilate.

De qualquer maneira; o

silêncio interno, esteja a que
velocidade estiver, reina,
absoluto. E o bom de todo o

comportamento do Corona é

que o motorista desfruta dele
'em uma boa posição de dirigir,
com os comandos todos à mão,
envolvido por um interior bem
acabado. Melhor ainda é que'
ele não chega a p'esar muito no

bolso. Pelo menos não na hora
de . reabastecer: o modelo
testado em trechos urbanos e

rodoviários obteve a boa média
de 10,2 kmll.

LA V A ç A ()

MENDONÇA
SE O PROBLEMA DO SEU CARRO É

RUÍDOS,CONSULTE-�OS
372-3719

comportamento que é
confirmado pela direção
hidráulica macia, que ganha

. precisão em altas velocidades.
Nas cidades, o sedã só fica

.

devendo mesmo uma melhor
visibilidade traseira. Ela é

prejudicada pela posição alta'
da traseira, uma característica

que não 'chega a ser

compensado pelos
retrovisores, que têm tamanho
reduzido.

O carro japonês se comporta
bem em qualquer regime de

giro. Mas ao detonar, na faixa
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.......

CG 125Titan•••••••••••••••••••R$ 74,88
CBX 200 Strada.•••••••••••R$ 113,50

Solicite a visita de

um vendedor pelo
XLR 125••� R$ 95,50

.

371.2999C1ÓODream••••••••••••••••••••R$ 61,88
. .

'Rua Adélia Fischer, 239 - Centro - JÍJrsguá do Sul- SC .

1iI.@@{fd/bY@
Tempra 16v.completo 95 branco gas.
Tempra turbo 95 bordô gas.
PointerGU 95 verdemet. gas.
GoiCU 95 branco gas.
Goi Rolling Stones (consorc) 95 branco gas.
Peugeot 30ß 2.0XSi

.

94 . branco gas.
OmegaGLS 93 verde gas.
Monza SLE 4pts. 93 prata' gas.
UnoMille Eletron. 93 branco gas
Kadett 93 vermelho . 'gas.
ParatiGL 9i2 verde gas.

. Gel 91 bege
,

gas:
Gel ' , 9i2 azul gas.
EscortGuia SB . vermelho ale .

EscortXR3 89 preto . ale.
Belna 89 verde ale.
GelCL 89 prata ale. "

EscortGL SB begemet ale.
Parati SB marron 9as.
� er aZul ale.
GoIGL er prata ale.
Belinagula -

ffl mairom ale.
Escort 86 branco ale.

f'anllaGL as prata ale.
F-1000Gabinada turbo 86 prata die.
EscortL 84 bege ale.

DelRey 83 prata .. ale.
Àat147 00 branco gas.
�vette 79 prata gas•

. '

Fusca 71 amarelo gas.'
BrasOIa 76 branca gas.

Rlll.A3 JooinV'ilie nº 3573

Foone(047)37�-9822
J.A.R.A.GUA DO SUL - SC

·AUTONOVO
VEíCULOS

CARROS OKM TODAS AS

MARCAS A PRON�A ENTREGA.

DIRETO PARA O

CONSUMIDOR COM O MELHOR

PREÇO'DO MERCA.DO.

ACEITAMOS CARTA DE
CRÉDITO OU SEU USADO•.

R. JOINVllLE, 2050

FONE/FAX (047)
371-1574 / 973-9753

Vende-se Chevette 86 por R$
3,500.00. Tratar973-2926.

Vende-se Santana 86 porR$ 5mil
e PampaGL 89 porR$ 5mil. Tratai'
975-00.87. ,

Vende-se Santana Quantum 88

porR$ 6,800.00. Tratar975-�.

Vende-se Passat 75 por R$ lmil
mais 5x R$200.00.Tratar Estrada
Nova casa ao lado do Colegio
Emilio Verline comCarmam.

Comércio de Auto

Peça. e Ace••ório•
Ltda� - ME

. \
.

Especializada em todas as linhas n�ci�nals
, \

Pára-lama.Fusca - R$ 25,00
Pára-choque Fusca - R$ 20,00 .

: Farol Fusca - R$ 8,00

CO 125 Titan' - 96 - 2.800,00 avo ou 1.000,0 entro + 12 x de 241;00 :

Sahere 350' • 91 - 4.300,00 avo ou 2.000,00 entro + 12 x de 308,00· .

ROZ 135 '

- 91 - 1.800,00 avo ou 800,00 entro + 12 x de 134,00
CO 125 ·91 ·2.100,00 avo ou 800,00 entro + 12 x de 174,00

. CBX 750 F • 90 • 8.500,00 avo ou 4.000,00 entro + 12 x de 603,00
DT180 :,90'- 2.100,00 avo ou 1.000,00 entro + 12 x 'de 147,00 '

CBR450SR· ·89 - 5.00'0,0'0' avo ou 2.50'0,00' entro :.. 12 x de 335,0'0
Teneré 60'0 - 89 - 4.50'0',00 avo ou 2.0'0'0',00' entro + 12 x de 335,0'0',
CO 125 • 88 - 1.80'0',0'0' avo ou 80'0',0'0' entro + 12 x de 134,00

. CO 125 • 86 - 1'.60'0',0'0' avo ou 60'0,0'0' entro + 12 x de 134,00
.

CO 125. . .: 80 - 1.'00'0',0'0' avo ou 40'0',0'0' entro + 12 x de 80',00

.

Vende-se Apolo 1.8 ano 90 aro

liga leve, comCD porR$ 2,500.00
mais 22x R$ 370,00. Tratar 372-
2957.

Vende-se Fusca branco 79. Tratar
973-5158 com Claudia.

Vende-se CG .125 86por R$
1,600.00 e Turuna 80 por R$1

'

.mil.Tratar Rua Quilombo
Palmares, 78COHAB.

Vende-se Gel BX 86 bege,
metalico porR$ 3 mil. Tratar 371-
1947 .

Compra-se 00189 a 92 gasolina e
vendo casa alvenaria terreno

.504m2 emGtJaramirim. TratarRua
João Sater Conea, 395 ou troco

por caminhão. Tratar 979-0518
comMarcos.

Vende-se Voyage 1.8 aalcool 86
cormetalico bom estado por R$ 4
mil, aceito carro de menor valor.
Tratar 372-0947.

.

Vende-se Fusca azul 73 por R$
.

1.600.00.Tratar973-:5191.'

Ve�de-se Lambreta 64 por R$
150.00. Tratar Lot. 'Zangueline
bairro Nereu Ramos em frente ao
cemiterlo lote 19.

Compra-se Gol ou Uno gasolina
do 'ano, 85 a 90 pago a vista ate

R$ 6 mil. Tratar Rua Castelo
Branco; 113VilaLenzi.·

Vende-se Chevette 84, aceito
troca por fusca, 'P9r R$3 mil.
Tratar 372-1354.

Vende-se Belina I 76 com motor

na garantia por R$ 1.250aceito

proposta. Tratar Lot. Souza no

mercado Canãos.

Vende-se Opala 77 por R$
1.800.00. Tratar Estrada Nova

fundos, mercado brazão com

Claudio.

Vende-se Caminhão 72 bom mo

tor, pneus 'por R$ 5 mil. Tratar
Ana Paula II·Rua Franscisco '

Ruscka, 1.420 com Alcides.

Tipo1.6
Versailles guia completo·

.

MonzaSL
.

Uno SC
Voyage CL '

GoICL
Monza Classic
Diplomata4pts.
MonzasLE.
DeIRey
UnoC$
SantanaCD
UnoCS
Voyage -

Chevette SL
Chevette "-

BelinaL
Voyage
Chevette
GoIBX
Passat
,Fusca
Fusca
XLX350
XL250
DT180
Turuna

bordo
cinza
branca
-preto
azul
.branca
cinza
preto
cinza
prata
branco
vellTlfillho
prata

.

prata
vermelho
branco
verde
branco
vermelho
·8Zul
verde
bege
vermelho

94
96
91
91

, 91
'90
89
88'
87
87
87
86
86
86
86
85
84
83
83
83
81
79
76
89
84
82
83
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VEÍCULOS CORREIODOPOVO -7
.

, C,HEVRULEl ü

km 1996 1995 1994 1993 1992, 1991 1990 1989
"Blazer Standard 2.2 EFI 28580. 2510.0

Blazer DLX 2.� EFI 3320.0. 29200.

Blazer Standard Diesel 35o.?O .

Blazer DLX Diesel 37850.
....

Blazer DLX V6 42490. 37350.

Bonanza custem S,4.1/Luxo 19650. 1850.0. 17100.
,

1560.0. 12350. 10.950.

Caravan 10100. 9150. 810.0. 7200.

Chevette Junior 490.0. 410.0. ,

Chevette/Chevy 500 1.6 6500. 5850. 530.0. 490.0. 450.0. 40.0.0.

Corsa Wind 1.0 1110.0. 10.10.0 920.0. 8550.
"

•

Corsa Wind �uper 1.0 2p. 11988 10.550. 970.0.

Corsa Wind Super 1.0 4p. 12618 10.950.
,

Corsa GL 2p 1478Q 12750. 1140.0. 10.60.0.

Corsa GL4p 15590. 13350.

Corsa GSi 1.616 V 18850. , 1690.0. 15750.

Corsa Sedan GL 1.6 1610.0. 1360.0. ..

Corsa SedaÍl GLS 1.616V 180.90. 1510.0.

CorsaWagon GL 17590.
" -

Co�a Wagon GLS 1.616V 20.253

Corsa Pick-up GL 1.6 EFI 13510 1170.0. 10.90.0.

Ipanema SL 1.8/GL 1.8 EFI 17920 1560.0. 120.50. 10.70.0. 950.0. 880.0. 8Q5o. 6950.

Ipanema SUE 1.8/GL 2.0 EFI 18910. 1660.0. 1280.0 1140.0. 10.550. ssoo, 8550. 770.0.

Kadett SL 1.8/GL1.8, EFI 1410.0. 118,0.0. 10.750. 10.10.0. 880.0. 740.0. 680.0.

'Kadett SUE 1.8/GL 2.0 1681Q 1470.0. 12450 u roo 9�5o. 9100 810.0., 720.0 640.0

Kadett GS/GSI/SportlGL5 �.O 1840.0 15250. 130.50. 117o.o. 10.600. 9550. 8650. 7950. 710.0.

Monza SL 1.8/GL 1.S" 10.60.0. 980.0. 8750. 8100.
,

760.0. 6950.

Monza SLE/SUGUGLS 2.0 1820.0. 1610.0. 13950. 1280.0. 113o.o. 10.60.0. 9950. 880.0. "

,Omega GL5 2.0/2.2 MPFI'
,

34380. ,2g950 2410.0. 2130.0 18550.

Suprema GLS 2.0/2.2 MPFI 2890.0. 240.50 2110.0. 18050.

Omega GLS 4.1 MPFI 38830. 3380.0.
,

Suprema GLS 4.1 MPFI 3350.0

Omega CD 3.0/4.1 MPFI 4310.0. 3830.0. 3120.0. 2510.0. 23150. ,

Suprema CD 3.0/4.1, MPFI 38150. 310.0() 250.0.0. 2240.0.

Opala 10.0.50. 920.0 8650. 7950.

Pick-upC20 19o.Oú' 1830.0. 17150. -160.50. 1460.0. 13350. 120.00 10.90.0.

Píck-up 020 34150 ' 3210.0. 2960.0. 25550. ,

2410.0. -

Silverado 4.1 gas. 2380.0.

Silverado 4.1 diesel 31550.
,.

,Silverado 4.2 diesel 34990

Silverado DLX 4.1 diesel 27850. s ,
- "

Silverado DLX 4.2 diesel 39950. -
I'
I'

Pick-up 'S10 Standard 19870. .7800 1620.0.

Pick-up S10 De Luxe 22690. 19450. , 18100.

Pick-up S10 Standard Diesel 24540. 21950.

Pick-up S10 De Luxe Diesel 27120. 240.0.0.

Pick-up 510 2.2 Cabine Dupla ' 26470. , 2340.0.
-

Pick-up S10 2.5 Cabine Dupla 30.710. 27100.
"

Pick-up S10 Estendida 25540. 22350.
, .

Pick-up S10 V6 Estendida 30.290. 2690.0.
,

Vectra GL 2.0 22750. 1920.0.

Vectra GL5 2.0 25460. 22150. 1970.0. 1780.0.

Vectra CD 2.0/2.0 16v 3460.0. 2960.0. 2430.0. 20950.
, Vectra GSI 2.0 16v 25�Oo. 2470.0., 2140.0.

.

Veranelo Custom S 4.1/4.0 O 2160.0. 20.10.0. 190.50 17950

AUOI Okm

80. 2.8 Cabrio meco 99574

80. 2.8 Cabrio aut. ' Io.31?1
S62.2 116975

S6 2.2 Ävant 123985

S64.2 141286

S64.2Avant 148054

S6'4.2 Plus 152589
A31.8 meco 40.4.13

A31.8 aut. 43913
-

A41.8, 60.564

A41.8 Turbo 11375

A4 1.8 Avant Turbo 76448

A42.8 76351
A62,8 meco 70.441

A6 2.8 aut, 74568 ,

A6 2.8 Avant meco 81611

A6 2.8 Avant aut. 85558

A8 4.2 Tiptronic 1670.01
S84.2

"

� 180.361

peuge()t Okm

1Q6XN 3 p. 11950

1Q6XN 5p. 1250.0.

1Ó6XT 18950.

2Q5XSi 15750.

3Q6XN 1890.0.

3Q6XR
,

2280.0.

3Q6XS 230.0.0.
,

'30.6 S16 - 29500

30.6 Cabriolet 1,.8 460.0.0.

30.6 Cabriolet 2.0. 540.0.0.

3Q6Sedã SL 1950.0.

40.5 GLi 1.6 2295Ó
40.5 GR 1.8 2290.0.

40.5 SRi 1.8 man. 24950.

40.5 STi man. 310.0.0.

40.5 SRi Break man. 3940.0.

405 SRi Break aut. 4150.0.
50.4 Pick-up GRD 1990.0.
50.4 Pick-up GD 20.50.0.

60.5 SRi 2.0 man. 3990.0.

60.5 SRi 2.0 aut. 420.0.0.
60.5 SV 3.0. aut. 550.00.
80.6 STTurbo 50.0.0.0. ,

80.6 SVlurbo 550.0.0.

Hyunaal Okm
Accent L 3 p. 18860.

Accent GS 3 p. 2120.0.

Accent GLS 4 p. meco 2150.0
Accent GLS 4 p. aut. 2330.0.
Elantra GLS 4 p. meco 26190.

Sonata GL 2.0. 4 p, ' 31190.
Sonata GLS 2.0. 4 p. 35190.

Sonata GLS 3.0. 4 p. . 41990.

.
H 1"0.0. 12 lugares DLX ' 27297

H 10.0. 12 lugares GIS 34980

H1QQVan SPR 22335

H 10.0. Porter DLX 21290.

"PÁRA-BRISASJARAGUÁ
ComérdodeVidrosNovos eUsadosparaAutos

,

"

ColoCação dePára-BrisaColado
Oficina mecânica e injeção eletrônica'

Latoaria e Pintura

TRABALHAMOS COM TODAS AS MARCAS'

Pára·brisaOmega· R$180,OO ricol�ção
Pára·brlsaGol � 1$ 65,00 ri colocaçãoRua JO,lnvllle, 2655 Pára·brlsaGol ó R$ 65,00 ri colocação ,

(ao lado da Arweg) Pára·brlsa.Corsadegrade. 1$168,00 ri colocação
Vila Lalau Pára-brisa Pálio degrade. 1$190,00 ri colocação

JaragUé do SUI,-' SC P�brisa�VOlkswageD.R$llS,OOrlcolocação

Fone: 371-5547==��
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Okm 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
Belina UGLXlGUGh,a 6100 5600' 5100·

· Del Rey GUGLX 1.8
"

6250 5750 5200

Del Rey Ghia, 6600 6050 5400

Escort Hobby 1.000 7700 7000

Escort Hobby 1.6 8050 1200 6550 5950 I'

· Escort L 1.6/GL 1.6 i
.

10500 9750 9000 8100 1200, ,6400 6000

Escort L 1.8/GL 1.8 i 13200 11100 l()300 9600 8700 8100
'

Escort GL 1.6/GLX 1.6 i 11800 10700 9850 9200 8500 7800 6900
Escort GL\1.8/GLX 1.8 I 14900 12950 11500 10350 9600 9100 8200

, Escort Ghia, 1.6/1.8/2.0 i '13750 12809 12100 11250 10400 9)00 7500
Escort Guarujá � 10550 9250 8300 '

Escort GL 1.816V 5p. 17950 I'

Escort GLX 1.816V 5p. 21368

Es&ort Sedar. GL 1.816V 17950 �

Escort Sedan GLX 1.816V
'

21368

· Escort XR-3 1.6/1.8/2.0i/Racer 19-100 16850 15200 13650 11050 WI00 9000 8000·

,Escort XR-3 1.6/1.8/2.0i conv.
-

17700 16400 14900 12800
.

11500 10150 8850,
,Escort SW �L 1.8 16V \ 19425 -,

Escórt SW GLX 1.816V 22418

Fiesta 1.0 2p 11090 10050
•..

-

:
.'

Fiesta 1.0 4p 11660 i0400
Fiesta CLX 1.3 2p 14070 1'2100
Fiesta CLX 1.3 4p 14870 12500

-
, ,

Fiesta CLX 1.416V 2p 18410 16500

Fiesta CL� 1.4 16V 4p 19200 17000

F-1000 S/4�9 4X2 21783 18700 16300" 15100 14150 13200 12150 10950 9700

F-1000 4.9 XL 4X2 24085 21000

F-1000 4.9, XLT 4X2 29502 25600

F-1000 S Diesel/ XL 4X2 ,29910 26200 23100 21900 20750 19'100 17150 15250 13100

F-1000 SSI XL 4)(4 33544 29300 25250 23700 22400 20300 19200 17500

F-1000 SS Turbol XLT 4X2 35857 ' ,32700 28000 26050 23800 21700 20000 18950

F-10.o0 SS TurbaI XLT 4X4 .40269 34800 32150 29900 28050 26600 241'00 21700

Ka 1.0 10990'

Ka CLX 1.3 13990 ;

Pampa L 1.6 4X2' 10400 9100 8200 7350 6600 6200 5500 5100

Pampa L 1.8 4X2 13430 11800 10000 ' 9100 8050 740Q 6550

Pampa GL 1.8 4X2, 1'2550 ·.10600 9500 ' 8600 7800 7100

Pampa S 1.8 4X2
-

14000 11950'
.

10800 10000 9100
,
8100 6900

'

6200

Ranger XL 2.3 19736

Royale GL 1,.8 i 15800 14700' 13650 12600 11400
, Royale GL,2.0 i 17600 . 164pO 15300 14WO' 12500·

Royale Ghia 2.0 i 20100 19000 18100 15900 13850

Verona LX 1.6 , 1'0150 8950 7500 6700 6100 ,

Verona GLlLX 1.8 . 14100 12700 11900 11000 , 10100 9200 '7800

Verona GLX 1.8 15000 13800 12600 i 1700 ,10950 9500 8250

Verona GLX 2.0
'

15750 14200 13100

Verona Ghia, 2.0 i 16200
.

14700 13650
"

Verona S 2.0 i 18800, i6950
Versailles Gl1.8 i 14500 13200, 12100 11050 10100

...

VersaiUes GL 2.0 i 15600 14100 13250 12100 11200

Versatiles Ghia 2.0 i " 16300 15300 14150 13200 12450

Jaguar
,-

u Km '

XJ-6 115950

XJ-12 171950 ,

XK8 cupê 156959
XK8 conversível 176950

loyota Okm
Hilux Cabo Sirup. 4X2 31400

Hilux Cabo Dup. 4X2 33738

HilUx Cabo Simp 4X4 35538,
Hilux Cabo Dup. 4X4 38038,
HiluxSW4V6 65278'

Hilúx SW4 4 cil.
"

519f)8
Previa LE ,

63418
Corolla LE aut 35038'
Corolla LE meco 32038-:-
Corolla DX mec. 32246

Corolla DX aut. 33988'
CoroUa SW,mec� 39498 I,

, CQrollaSWaul. ,40808
'Corona GLi meco 40038

Corona GLi aut 43038
Càrriry LE, S0038

".

Camry XLE 70048

IVIllSUDlsnl Okm

Colt GLXi meco 25993

CÇ>lt GLXi,aut 27152

1'L�200 4x4 35550
L-300 Base , 22784

L-3QOTor) 21900

Space W. GLXi meco 44726
, Space W. GLXi aut

-

49900

Galànt E$ 39800
Galant V6 51296.

Eclipse GS Turbo 51720
, Pajero GLS O 62277
Pajero GLS gas 2p. 48400
pajero GLS gas 56560

Pajera GLX gas 44726
3.000GT VR4 1'15815,
Lances GTi 34574

Lancer GLXi meco 25993
II

I'

- ,

Mazda UKm

IProtegé mec. 29660
.' � .

Protegé aut. 33650
MX-3 2�600 'i;

,

MX-5 1.8 42970

626 GLX meco
,

35790

626 GU< aut. 36480

MPV Minivan 54000

626V6 50300

Pick-up 82200 18795

Pick-up B2200 CD 25800

929
"

84000
,

C 230 Elegance
, C 230 Kompressor ,

C 280 Elegance
C 280 Sport
C36AMG
E 230 Elegance
E,320 Elegance
E 320 Avantgarde I

E 420 Elegance
E 420 AVantgarde
S320

S500
S600

, CL 500

CL600
SL 3,20
SL500
S[600
SLK 230 Kompressor

,

Defender 90Soft Top
Defender 110 Pick-up
Defender 90 SW 35500

Defender 110 SW '39850

Discovery 2.5 TDI 3p 54950

Discovery 2.5 TDI 5p 56630'

85615
.

erran m

355 Berlinetta 270000

355,GTS 275000 '

355 Spyder .319000
456GT 420000

456 GTA 440000

550 Maranello 440000

F50 1250000

I '

-, Lada
Niva 4x41.6

u aru m

Impreza GL 1.6 26500
"

Impreza GL 2.0 4),(2 27500

ImprezaGL 2.0 4X4 29500 '

Impreza GL 2.0 Turbo 4X4 55000

Legacy GL 2,0 meco 34300

Legacy GL 2.0 aut. 36900

Legacy GX 2.2 4x4 aut. 49700
'

Legacy TW GL 2:0 meco 35700

le ac TW GX 2.2 4x4 aut, 52600

m

.Brooklands 340000

620000
Turbo R 460000

Continental .

ea

Ibiza 2p.
Ibiza 4p.

, Córdoba SXE

Neon LE 2.0 meco

Neon LE 2 ..0 aut.
Stratus lE 2.0 mec,

Stratus LX 2.0 'meco
Stratus LX' 2.5 aut.

Jeep Grand Cherokée

Caravan LE

Grand Caravan LE '

Dod e Viper RT/10
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Adriana Bauer Conti (9/6), Alternar S. de Souza (10/6), Débora C.

Borges (10/6), Jânia Demaue (10/6), Adriana L Castilho (11/6),
Patricia D. Luft (12/6) eMichelli E. Siqueira (12/6).

. .
"T" 'c/asses de pessoss que são infelizes:

, • que não sabe e nio pergunta, a que sÍJbe e não ensina e a que ensina e não faz"
(V. Beda)

Jaragwí do Sul, 6 de junho de 1997 • CORREIO DO POVO· 7

Luscious Jackson
Luscious Jackson é uma banda nova-iorquina formada por

.

quatro mulheres (todo grupo com garota cantando deve ser

levado em consideração) que estourou na América em 1994'
com um hip-hop de qualidade.

'

Lançaram umsingle legalzinho chamado "City Song". TInham
ótimos padrinhos: os moleques dos BeastieBoys. Esoltaram o

.

bom primeiro álbum "Natural Ingredientes".
Além do mais, o Luscious Jackson enfiou a simpática "Here"
na trilha sonora do filme "As Patricinhas de Beverly Hills". O
futuro das meninas era bastante promissor.

, Três anos depois da estréia, o Luscíous Jackson volta com o

comportado álbum "Fever In FeverOut".
A situação agora é bem diferente: o som das meninas virou
"cool" (no mau sentido), gravado com batidas dance suaves

para agradar em cheio aos éandidatos a publicitário.
O novo padrinho é Daniel Lanois (aquele cara que tem o dom
de botar "um clima" em todas as bandas que produz: U2, por
exemplo, só para lembrar a mais famosa delas).

Informativo Center Som
Títulos mais vendidos: Spiee Girls, TItãs (Acústico), Good
Times 98 - Internacional, Thalia (En Extasis). Principal
lançamento: Claudinho& Buchecha.

• - - - - - - - - - - C I 1'1 .E ;'1\ Ja\ - -. - - - - - - • - -_

Con Air é o nome Malkovich, mais uma vez nesse estranho transporte.
dado ao transporte' no papel do vilão) faz com Quando se .dã conta da
aéreo de prisioneiros de que os detentos � um grupo situação - e da provável
alta periculosidade nos . de assassinos e terroristas destruição da aeronave, já BLUMEN�U

Gine Shopping 1 - COn Air· A Rota chi Fuga.EUA - a cada ano cerca' formado pela mais violenta que o governo não .'

(Lançamento Nacional).
de 150 mil criminosos escória - assumam o . pretende deixar os Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.
são transferidos dessa controle do vôo na bandidos ein liberdade -, Gine Shopping 2 - Um Ola EspeCial.
forma.' Numa dessas tentativa de fugir. O'. ele tenta impedir a Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.

viagens, um plana problema é Cameron Poe operação, contando apenas Oba.: Excepcionalmente hoje, no eine Shopping 2:
elaborado pelo (Cage), um ex-prisioneiro com a ajuda do agente Voando para Casa,· Horanos. 13h30, 15h30, 17h30. I
psicopata Cyrus "O em liberdade condicional federal Vince Larkin (John O Preço da Liberdade· Horários: 19h30, 22h.

Vírus" Grisson (John que pegou uma carona Cusack). • Programação '(AI/daparao perfodo de 6 a 1216.
, I

.-.- � __

ConAir· A Rota da�
- Direção: SimonWest
- Elenco: Nicolas Cage, JohnMalkovich e John Cusack

.

- Gênero: Ação
SINOPSE

-BRua Marina
-

FMuoso, 180 I
IX: 372.3306 �. !

.

ck>SU�sC �CaDig

Black

Manequim
e Modelo

.RUA BARÃODORIO BRANCO, 157
Fone: (,,7) 371·7431 • JIIfIIIÚ do Sul· sc

JOINVILLE
Gine MOel/er 1 - Con Air· A Rota da. Fuga.

(Lançament!) Nacional). .

Honários: 14h30, 16h45, 19h15,21h30.
O Preço da Liberdade.

.

Honários: 14h30, 17h.
Um Ola Especial.
Horários: 20h, 22h.
O Quinto Elemento.
Horános:14h, 16h30, 19h,21h30.

I
I
I
I
I

I

eine MOeller2-

Gine MO�lIer3 -

I

I

CORRETORA DE SEGUROS

R. PrOcópio Gomes
de OUveira, 22

Jaraguá do Sul • SC
FoneJFax: (047)
371-3633

TODOMUNDOAMADARI
TODOMUNDOAMAGANHARI
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7':RAa>lçA�,
----------------------------Jackson Jaco

Este ranchotam porteira,masniotembWnaIalll
É por isso que de 13 a 15/6/97 a patronagem

.

CTG. Leodato Ribeiro te espera para o II Ro
Crioulo lntereslildual na cidllde de Schroedel}

2º RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL
PROGRAMA

Dia 13/6197 (Sexta-feira)
7h - Hasteamento dös Pavilhões
8h - Recepção dos CTGts e Piquetes
l lh - Desfile a cavalo, saída da Prefeitura
1211 - Churrasco
14h - Início das Inscrições
ISh - Início do Laço Individual, disputa "Troféu Cidade
de Schroeder"
18h -: Hora da AveMaria
1911 - Final do Laço
19h30 - Grupo PanelaVelha (ao ar livre)
23h

. .

- Baile na sede doCFG com oGrupo Raça Campeira

Dia 14/6197 (�bado)
6h - AlvoradadoCampeiro
7h - Hasteamento dos Pavilhões
8h - Início das Inscrições
9h - Início do Laço, Equipe (4Iaçadores)
1211 - Parada para almoço
13h30 - Continuação do Laço Equipe

.

1� - Laço Patrão
17h - Gineteadaem cavalo
18h - Hora da AveMaria
1911 - Prova de Rédeas

,

23h -Baile na sede doCTG com oGrupoGarotos de Ouro.

ATRAçôESESPECIAJS
. Haverá no decorrer do Rodeio, gineteada em teuros e

cavalos
Serão sorteados três bois e um cavalo marchador para quem
estiver presente,

. Dia 15/6197 (Domingo)
6h - AlvoradaCampeira
7h - Hasteamento dos Pavilhões
8h - LaçoPiá eGuri
9h - Laço e Equipe
IIh30 - Missa Crioula
1211 - Parada para churrasco
13h' - Final LaçoEquipe .

13h30 - Prova deMarcha .

14h - VacaParada
14b30 - Final Laço Individual deEquipe
15h - Final LaçoPatrão
1611 - Gineteada em cavalo
1611 -ShowcomRuiBiriva(aoarlivre)
18h - Hora da AveMaria
18h30 - Encerramento daCampeira com entrega de prêmios
e troféus.

Às 16 horas iniciará uma grande Domingueira. de
Encerramento, com oGrupoRaçaCampeira, na sede doera.

SBOWSAOARLIVRE
- Panela Velha
- As Garotinhas de Ouro
- JoãoCadela eGrupoCanil
- RuiBiriva

.

- Tiago José "O PiáGaiteiro"
- Inauguração da Cancha de Touràda
- Mesa da amargura
- Vaquejada com participação do público
-Gineteada

CHUUASCAl!A CHURRASCARIA

m GARFO aliOMBACHA
• 371-0292· ram8I 285
(Anexo .óPortAl de Jaralu4)
BR·l8O Km' 63, n· 5249

.

• EspeeiaUzada em: Bom Atendimento e Higiene
• Completo Atendimento emR� de Carnes no Almoço
e Janta.
• PieaJiba Fatiad.. FUi Mignon, Carne de Ovelha e outrôs.
• BUFFET Completo +,,10 tipos de saladas.

Faltam 6 Jias
.

para o II RoJeio Crioulo
InterestaJual Jo erG LeoJato

Ribeirol em SchroeJer ..
'se

PRESTIGIE

PAHAI',(j I)J".�, nVI'" 1)(\'. �II HOII',

FONE: (047) 372-0672 e (047) 983-2010
Rua Rio de Janeiro, 79 - Jaraguá do Sul � SC

E.quadria. deA/�mínioBENTO Ltds.

Especia/ivJda em Box- EsqruuJrias
. de Alumínio e Antenas Parab6licas

Rua Domingos Sanson, 400
Vila Baependl

Fona/F'x: (047) 372-0728

-

Quanto.a área de camping os lates sera..
. comercializados apartirde hoje nopr6prlo locIll.
no valor de R$ 20,00 .'

.

o 12 NA PESQUISA
Matriz: 372-2779
Filial: 376-8421

COMÉRCIO.
DE CARNES

E FRIOS

- A melhor carne do, cidade -

Rua João Planlnacheck, 407
Fones: (047) 37.2-0&24-371-4547 -371-5275

JARAGUÁ DO SUL - SC
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. VARIEDADES - 9

. _ J •

Beleza equilibrada em apenas algunsminutos
Alimentação balanceada,

prática de exercicios e

manutenção da bel eza do

corpo e da pel� dd rosto
são ri tua i s que ganha'm
cada di a

.

mai s adeptos.
Dedicar alguns minutos ou'

até umas . horas poderão
garantir mais saúde ao

corpo e ser um ótimo
programa para relaxar1

aplicar um creme

'esfoliante para retirar
todas as células mortas,
depois aplicar o tônico "

e, finalmente, a�áscara�

Corpo
Em certas épocas do ano

é normal qUê certas áreas
do corpo apresentem uma

textura áspera .. Para.
dimi nutr' ou até preveni r

Rosto este problema a pel e deverá
Além de manter o hábito passar por uma limpeza

de limpar diar1amente a· profunde . A esfoliação pode.
pele do rosto com uma loção ga'ranti r uma mai or

'

de limpeza e hidratar com suavidade na pele e. os
um creme i ndi cado pa ra cada c r e m e s h i d r a t a nt e S

tipo de pele, é essencial uti 1 i zados após. a

uma limpeza quinzenal ou esfol i ação terão uma

mensa 1. As' másca ra s de absorção mai or , poi s n'ão
t r a t a me ntos ã o terão nenhuma barrei ra para
ftmdamentais para uma agir .. Com movimentos
limpeza profunda e nutrem ci rcul ares, a esfol i ação

1

as necessidades da pele. corporal deve ser evitada
No entanto, antes de nas áreas dos seios e mais
aplicar qualquer tipo de acentuada nas áreas dos
máscara é preciso limpar cotovelos, joel hos e

profundamente o rosto com nádegas.
a ajuda de tôní cos. Restos
tle cremes, maqu;'agem e até,
a po lutção podem impedir
a ·a t i v i d aden o rmal d a
mhc'ara que será apli cada
se não exi�ti r uma boa
limpeza.
As fórmulas destes

produtos estão cada vez'

,mais' sofisticadas, por.
istci. elas estão
ofer�cendo mais nutrição,
firmeza, oxigenaçãoe
estimulação à pele. Para
a pel e absorver ao máxi mo
toda a másca ra, o pri mei ro
passo mai s i nd

í

cado é

Mãos' e pés
Estas duas partes. do 'preciso secar. os pés e I

corpo gera 1 mente fi cam dei xa r sob venti 1 ação por
bastante esqueci das, alguns minutos. Uma loção
pr+nct pa 1mente os pés, que desodorante e amaci ante
sofrem constantes' atritos ajuda a' completar .o

com o chão e com os tratamento.
ca 1 çados. Depoi s do banho, As mãos são as pa rtes
a pele das mãos e dos pés do corpo que �ais sofrem
estão mais úmidas, com a a

ç êc do tempo.
facilitando o cuidado das Principalmente porque
unhas, a retirada das e s t

ã

o em constante
cutí cul as e o tratamento . moviment o e ut 11 i zação.
da pele mais grossa dos Outro fator que as

p
ê

s . Para evi tar a desfavor-ece. é a exposição
.pro 1 i feração de fungos, é excess i va ao sol. As unhas

PROMOÇAO • LINHA PRAIA ENQUANTO DURAR o ESTOQUE

Ftt.a�NagaI,78-Agu.Vade-ForB973-8217

fÁBRICA E DmID
DE VENDA& LINHA
PRAIA E LINGERIE

PERCAPESO

AGORA!
Perca peso e .

centímetros! Nova
dieta nutricional à
base de ervas com
controle de calorias.

das mãos também sofrem
com a ação do

.

tempo e

mui ta s vezes, com a

alimentação que é prec.ária
em�ftaminas.·As cuticulas'
devem ser massageadas e

rati radas sem excessos,

poi s são um escudo de

proteção' par-e as unhas.
Uma b a s e f o r t i f i c en t e

depoi s da apl i cação do
esmalte escolhido e um

creme.: hidratante e

protetor fi nal i z am . o

tratamento das mãos.

Ginecologia e Obstetrícia
.

Dr. Dagoberto
Quadros Royes

Tel (047) 371-1244 I Daniela

Rua João Afarcatto, 13 - Sala 105
Ed/ffc!o Dom/ngos Ch/od/n/
Fone: (047) 372-2294
Cep.: 89.251-670
JaraguB do Sul - SC
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MlMIROGEJIS VSlOIIICA JIAMB.
(ru�). (11$ MoII$IIOtHIt81ft Volta)

NUM'

PISCAR
DeOLHOS

o rei dos
._

esptoes
Sigmund Rosenblum .

é o maior espião que o
mundo já conheceu.
Sua primeiramissão é
roubar do governo .

russo um relatório que'
fala sobre jazidas de
petróleo. Nesta missão

. conhece o reverendo
Thomas e sua jovem'
esposaMargaret, com
quem tem um caso,

queacaba
escandalizando toda a

.

alta sociedade inglesa.
Depois de roubar o
relatório retoma a
Londres. Ao. chegar
-tem um encontro

amoroso com sua velha

amiga, Rose, que �

envolvida em seus

negócios ilícitos acaba
sendo assassinada.
Inconfonnado com a

.

morte da amiga, parte
.

numà perigosa jornada
em buscados

culpados.
Sigmund Rosenblum
passa a ser conhecido
como Sidney Reilly,
um dos homens mais

poderosos'de seu.

tempo, tendo muitas
vezes o destino' do'

mundo em suas mãos.

Punhosde

pedra
o ex-policial Joe
Blkhart foi expulso da

corporação por
insubordinação,
Trabalha como
mecânico para

,

sobreviver, mas seu
espírito violento
continua incontrolável!
Decide visitar um

velho amigo, Tony .

Dunbar, agente do.
FBI, que conduz uma .

grande investigação
envolvendo amáfia e .

o tráfico de drogas.
Não demora para que

.

Joe junte-se ao
parceiro, e juntos
enfrentem toda'a
violência deste

.

submundo. Dois fatos

traçam definitiva
mente o destino de

Joe, amorte do amigo
e a descobertà de que .

membros.da polícia
estão envolvidos no

v

jogo. Neste fogo
cruzado Joe arma a

vingança, e entra
numa grande luta pela
sobrevivência,

','
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NAS ILHAS SALOMÃO, OS DENTES DE'
-

CACHORRO ERAM U6ADOS COMO MOEDA!
. . .

. COMO O PRIMITIVO
, .

ENGORDARA SUA CARTEIRA7

, .:
'

NA AFRICA OCIDENTAL PORTUGUESA, USAVAM-SE
COMO DINHEIRO, AS CE�DAS DA CAUDA DE•••

sc.

• .55

91
..53

..

\ • .Sz. r:::-.
·�gll'J 50 �
'i4�

COLOQUE A LETRA INICIAL DE CADA FIGURA NAS

CASAS INDICADAS E VEJA O QUE JÁ FOI USADO
COMO DINHEIROI

M u

I I I
QUEM USAVA ARGOLAS COMO DINHEIR07
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ivenáoem
Jaraguá (lo Sul, 6 de junHO' (Ie 199�

�qll«a. �prc:icolos. escoliose.
#fress. Mprt!ll40. problemas
(fI4"'"'-ii Si"usite. ri"ite. 1114-

iu;,,,Io,'i!tS8,,io. etc. "travis
�iftiU tlenicas voei co"",uird
öbt". a cura 'radical ou melhor
fualúladtM vida.

Dr.T 1m
\, PerottI

Gulropd.. '

M..._otel'llpl.
INFORMAç6Ea:
*72-"4'

, IRENE ZELAK
PtutqlÜle6lop (Mit".,,,,., tra1HIl1toCO"

o

rtItUIII'tJNlYIpio) S,dWG ,.. CurltlbG a
",,1IidG '1d,S",""'ro, 1924
T'le/ollt: (041)�62-1U8
• Objetivo: Reorganizaçlo

do Sistema de energia bumana
(limpeza dos cbakras e aura).

,. Auxffio à cura de depressões. stress.
fobias. pesadelos. sistema nervoso. dores

.

. musculares. etc.
"INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS

. PASSADAS.
Atende em Ja...... do Sul
me-'mente DO centro

INTI • LJeen da Vida· TeL: 372·1141

PARAPSIMAUR� Reorganização de Bioenergia - Parapsic6loga Irene Zé1ak
.

Os centros de energia do COTpO humano adoecem. A função dei
'

absorver e energizar assete camadas da aura. As diversas tera
.

altemativas são propostas pelo centro Inti - Liceu da Vida.
o

Irene Zelalc é uma daspsicoterapeutas que propõem a mantraterap
,

terapia de vidaspassadas para reorganizar este sistema de Bioene
(Bio = vida, ou seja, energia que move a vida).
Consultasmensais com horamarcadapelo telefone 372 -1141. Prã .�
atendimento: 21 e 22 de maio de 1997.

VEíCULOS

Carros Nacionais
e Importados

Rua' Barão do Rio Branco,
.

353 - C�ntro .

Fone: 312-1132'

o Anjo da Guarda.
Seu anjo da guarda dias para chegar até essa

pessoal está junto de você dimensão.
·

'destfe seu nascimento, e ali Quando, finalmente, o
·

permanecerá até a hora de anjo recebe seu apelo, ele
seu desencame. Éele quem começa a trabalharpara a."

irá .orientar você em seu obtenção daquilo que você-

.prôximo estágio de 'pediu,fazendocomque tudo
aprendizado do Eu aconteça aqui na Terra,

, superior, junto aos grandes como sefosse coincidência.
·

mestres ascencionados, Por isso, durante os sete

para um possivel retorno à .primeiros dias que
Terra.

-

antecedem seu correio
o • o

Os anjos são seres' angelical» é muito

inteligentes, lembra-se? importante não comprar
Então, para entrar em briga com qualquerpessoa.
contato com seu anjo da

.

Nossos anjos, 'além de

guarda, você não pode se imeligentes, são também
fragilizàrperante ninguém; muito sensiveis. Quando

" e "deve pensar. Mas pensar . agimos com infidelidade,
em coisas boas, é claro. nós os magoamos muito.

Quantio pensa, você está Eles saem deperto de-nôs e
comDeus, efaz uma ligação vão pata o plano astral,
com o elo mental de seu esperando o momento em

· anjo; Oque acontece então? queparamos de sofrer. Uma
Segundo os textos atitude positiva diante da
angelicais, os anjos não têm vida facilita muito o

memôria: Existe um lugar trabalho deles. Aliás, uma.
chamado. Mem6rià. atitude positiva diante da
Kâustica, que armazena vidafacilita tudo, e não.sô

. todos os pensamentos. da nosso contato com eles e o

humanidade. Seu desempenho de seu

pensamento demora . dois trabalho.

da guarda; Você podefazer oração é boa, sefeita com:

otimistas, .
nossas auras se umaprece (apenaspensarou fé. No oitavo dia retire à ,;:�

expandem e. o contato fica falaremvozbaixtl.o que você carta e queime-a. O ato tk.;
mais fácil. Através de desejag oufazerumaoração queimar opapelfaz com ]
nossos sonhos ou de nossas (falar em- voz alta). Pode-se. que você invoque asforças
mentes, nosso anjo nos também, usar o correio dos elememaisdofogo, eil
intuirá para 'o caminho angelical, que é feito da fumaça transforma seu
certo,

.
aquele que devemos seguinte forma: primeiro

.

pedido emessência,
seguir.

.
defina opedido'oupedidos a levando-opara outra

A melhor maneira de serem feitos. Depois, redija dimensão. Jogue as cinzas
conversarmos com nosso uma carta, dirigindo-aa embaixo de uma ârvore
anjo da guarda é sendo seu anjo da guarda: '�o frondosa ouem umjardimé
criativos. Não fique meu anjo da guarda (nome
"mendigando" para. o seu do anjoJou ao anjo
anjo. Converse cllm ele . supremo". C�loqué
como se estivesse nela os seus
conversando com uma· pedidos,
criança, sem:pressionar enumerando-os,
nem cobrar resultados. Use '. caso você queira.
sempre o tempo;presente, é Não se esqueça de

,

nunca diga, por exemplos incluir afràse: ''Para o bem.
"Eu não quero ser gordo". de todos os envdvidos". No
Isso. confunde seu anjo e final da carta, escreva:
atrapalha seu pedido. Ao "Bendito é o meu desejo,
invés disso, você deve dizer: porque ele é realizado".
"Obrigado pelo meu peso Feito, isso abra a Blblia no
ideal". E não se esqueça

. Salmo 91, e coloque ali a
nunca de dizer esta frase: carta com ospedidos,
"Bendito é meu desejo, deixando-aficarpor sete
porque ele é realizado". dias. 'Faça as orações que

Existemmuitasformas de desejar, durante os sete
se pedir algo ao nosso anjo. dias, lembrando-se que toda

Quando estamos

El.ETRÓLISE
Depilação Definitiva

Elimine DEFINITIVAMENl'E t�os os pêlos
.

indesejáveis de seu corpo e rosto.

.
Método eficiente' e seguro.

Informações e demonstrações sem cOloproniisso.
CLEIJ)E LOTITO

R. Manoel LuiZ da Silva, 139 (lateral Fórum)

.Fone: 372-3325

'.��!t�
"��é�"

Unha ginástiCa, natação, dança, yoga,
.

company,. hot buttered e acessórios

:'\;-'0 kdJalllos pal'a ahllol.;o l' atl'IHIl'IIIOS

atl> 11):110 horas e súhados até IJ:OO horas

Cent" FOCI .,Ru. R./noldo .Rau, '399 \. Fon. 3721,.�:'''c·-;: ,
.. -

c__ .,
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...Guaramírim preserva
meio ambiente e�

proporciona lucro a

agricultores'

Trilha ecológica
para· estudos

" "

epropna
meditação

e·

e
Jaraguá do Sul" Muitos amantes'

da natureza não conseguem imaginar
que, emmeio a prédios, casas, fábricas
e indústrias possaexistir um verdadeiro

santuário ecológico.Noentanto, a trilha
Ecológica Juvenato Marista é a prova
do imaginável. Localizada noCentro da
cidade, no alto do histórico Morro do

Carvão, a trilha apresenta
aproximadamente 500 metros de
percurso, com mais de 200 árvores de

diferentes espécies e caminhos próprios
para o lazer, o repouso, o estudo e a

meditação.
.

Na opinião do diretor de Juvenato,
irmão Maurflio Salvador, a natureza

.além de proporcionar um bem-estar

indescritível, tem que ser preservada.
A idéia de elaborar aTrilha Ecológica
surgiu, há mais de três anos, com os

professores de Ciências e Biologia do
Colégio São Luís e da direção do

. Juvenato Mariste,
. A trilha visa a educação ambiental

dos estudantes de escolas públicas e

partiCúlaresdoMunicípio e da região.
Como educação informal, os visitantes
podem identificar as árvores por meio
de uma plaqueta de metal colocada

Guaramirim - Pensando em

preservar o meio ambiente e

proporcionar aos agricultores
maior rentabilidade, o Núcleo das
Indústrias de Conservas da Aciag
(Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim), com o

apoio da Epagri (Empresa de
. Pesquisa Agropecuária e Extensão

. Rural) introduziu no Município .0
. plantio da palmeira real (uma
espécie de palmito).

A idéia surgiu hã três anos,

quando algumas .indüstrias da

'cidade, em caráter experimental,
começaram a industrializar a

palmeira. O técnico da Epagri,
Alcibaldo Germann, explicou que
além do incremento econômico, a
palmeira real proporcionou aos

produtores, a oportunidade de

explorar uma planta exótica com o

objetivo de preservar o palmito
nativo. "É preciso se fazer algo de
concreto ligado aomeio ambiente,
por isso, incentivamos o plantio
da .palmeira real", reforçou,
acrescentando que já há mais de
17 milhões de pé� de palmeira
plantados de Luís Alves a

Garuva, "fruto da iniciativa de
Guaramirim".

Pre.erPtlfilo: ]u;,elUlliJMoriBtil con'erPa trilha ecológica
estrategicamente no tronco de cada uma de preservá-lo - acredita, informando
delas. Na indicação contém um número que entre as ärvores há um local
e o nome popular da planta. Irmão Sal- próprio à meditação. "Tem dias que

-, vador lembra que para auxiliar os necessitamos de um tempo só para a

visitantes no conhecimento da natureza gente, então nadamais agradável doque
-existénte na trilha, o Juvenato distribuí respirarmos o ar puro e observarmos a
um folheto explicativo com. o nome natureza", aconselhou,lembrando que
popular e científico e algumas. além da vegetação abundante existente
observações úteis das árvores. na trilha, os visitantes podem desfrutar

Quando conhecemos
.

e de belos jardins e de uma gruta para
entendemos omeio ambienteémaís fácil

.

. orações.

Comunidade se unepara
, ,

preservar meio ambiente
"

-
.

Schroeder: possui - 4,6 mil
.

.

hectares de .púra beleza
.

.

.",

Schr.oeder - Conhecida como ii
"Capital Ecológica", a cidade possui
uma área de 4,6mil hectares de pura

.

beleza, onde é preservada a fauna e a

flota. O complexo é cortado pelos
Rios Bracinho, Pira! e do Júlio, e os
afluentes Caçador, dos Anjos, des
Porcos e Areias, abrangendo 50% do

Município de Joinville. Desde 1995,
a Polícia Ambiental fiscaliza
semanalmente a área, para evitar a
ação de caçadores.'

O· secretärlo de Indústria e

Comércio, Hilmar Rubens Hertel,
lembra que a intenção do Poder
,Público é abrir a área para visitação.
No entanto; segundo ele, a Celesc
(Centrais Elétricas de Santa
Catarina), proprietária da área, não
manifestou o mesmo interesse,
"Temos um grande potencial
tUrístico, mas infelizmente não
depende só doMunicípio", justificou
:aerteI, adiantando que' o Comdema
(Conselho Municipal de Defesa do
Mêio Ambiente) criado em 1994,
entrará em pleno funcionamento a

partir de julho.
Hertel salienta que o Município

Exemplo: comunidade se une epreserva a niltUreZll

Compá
.

- Ha quatro anos, a

Comunidade da Rua Doutor Fran
ciscoPiccioni, noBairro Seminário,
se uniu e resolveu acabar com a

matança de pássaros, que era

freqüente devido a extensa área de
vegetação que a cidadepossui. A
comunidade também incentivá a

plantação de flores e de árvores.
Um dos idealizadores do

projeto, o' comerciante Mánfred
Míllnítz, de 42 anos, lembra que a

idéia surgiu das constantes
cobranças dos três filhos, para que
aquelas "caçadas de finais de
semana" fossem extintas. "As
escolas incentivam a preservação
do meio ambiente, então como os

jovens de hoje têm uma outra .

mentalidade, eles nos instigam
tambéin apreservar", contou,
acrescentando que essa' foi a

melhormaneira demanter o bairro
mais unido' e com as belezas
naturais.

- Em nossa comunidade hámais
de 27 famílias; e todas elas aderiram
ao projeto - garante: Millnitz,
informando que em muitas casas,
osmoradores colocaram galhos de
árvores no terreno, para alimentar
os pássaros. Um outro ponto que
o idealizador destacou foi o fato de

que na comunidade não há mais

'pássaros nativos presos. em

gaiolas ou em viveiros:

Noturéza: trutasfozemptute tias opções tur{sticas tk Schroeder

vem incentivando a produção 'de
mudas diversificadas no Viveiro
Florestal, pertencente à Prefeitura.

Segundo ele, o viveiro existe há mais
de 10 anos. "Quando foi construído,
nosso Município necessitava de
reflorestamento. Tínhamos que
manter o controle, o setormadeireiro
era intenso", lembra o secretärío..

OpÇÕES - A Capital Ecológica
não é conhecida- somente pelo
complexo natural, mas também pelas
fazendas: Um exempl9 é a Fazenda

Arco-íris, um pesque-pague de trutas,
único da região, situado na estrada
Rancho Bom, a 14 quilômetros do
Centro, dotado de ampla .infra
estrutura para pesca e recreação.

Não podemos esquecer das belas
cachoeiras e de uma cascata, nomeio
da mata, cercada por -uma piscina
natural. Ideal para banhos e passeios
ecológicos. Um outro ponto turístico
é a fábrica da Fonte Energética, que
produz banana passa in natura,
coberta com chocolate natural,

Porque os espelhos são rios os homens podem se reconhecer
através das águas. Se algo os impede de chegar ao mar é

porque homens já não há que os possamnavegar." ArlhurWerbeck
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A(GrlULA.
Se não contivesse água, Q

corpodeumserhumano adulto
não teria mais que 60
centímetros de alturae pesaria -.
cerca de 25 quilos. Mas isso
seria completamente
impossível, porque-a água no
corpo humano - assímcomo
emoutros animais e vegetais -

não desempenha somente um
papel . estrutural, como.

componente obrigatório das
células. Ela tem um papel
relevante como veículo,' no
transporte de substâncias
dissolvidas paradentro e fora
do organismo e de todos os

órgãos.
Como o homemPode ficar

até 28 dias sem alimento,mas
apenas três.dias Sem água, a
qualidade ingeridaé essencial..
No eatanto, todas as águas -

.

continentais ou marinhas' -
'estão sujeitas a receber

substâncias estranhas,
incômodas ou até venenosas

para os seres que as habitam. :

Ein geral,. entendemos
.

facilmente que o meio possa
ser danificado pela introdução
de substâncias nocivas, inas

- ,\ I

nãopercebemos com amesma
.

- facilidade que o ambiente

possa ser severamente

comprometido pelo acesso de
substâncias nutritivas. Os

compostos orgânicos cons

tituem alimento obrigatório
p�a todas as formas de vida
animal. Porém, quando em

excesso, . compromete o

equilíbrio do oxigênio e o

equilíbrioecolõgicodosistema.
Por isso se costuma dizer qu'e
a. poluição nada mais é que
"matériaeenergiacolocadas no
lugarerrado".

uma

e constant

�.

lr1B1RJRlA
.

Os bosques sempre foram
objeto de referênciae de uma
certa veneração pelo 'homem.
Por outro lado, o "lenhador"
sempre constituiu figura
tradicional e popularem todas
as culturas. No entanto, não
são só os vegetarianos que
necessitam de vegetais. Todos
os seres vivos, na Terra,
dependem '. direta ou

indiretamente, em maior ou
menor grau, de sua existência.
'Os vegetais; além de forite

primária de alimentos no solo
e nas águas, são fatores
amenizadordo clima terrestre,
pela absorção seletiva das
radiações mais quentes do Sol
e pelas quantidades de água
que evaporam. Épraticamente
aúnica fonte de todo ooxigênio
que respiramos.
A derrubada da vegetação

quebra o ciclo .natural de

maneira irreversível. O solo nu
se transforma em areal

. improdutivo, por isso, a

necessidade de reflorestamento
e da preservação é constante
e necessária. .

. Uma das atividades mais

onerosas emais importantes da
administração de qualquer
cidadeé a coleta diáriado lixo
das casas,' ruas, estabe-:
lecimentos comerciais, hos
pitais e indústrias. A falta de

regularidade nesse serviço faz
com que o lixo retido'entre em

decomposição no interior das
casas, ou seja lançado no
terreno mais próximo, ou
permaneça nas calçadas, à

disposição de gatos e cães que
. espalham os detritos por toda

parte, Qualquer uma das
alternativas será inconveniente
pelos efeitos estéticos e pelo
aumento do número de
moscas.

Hábitos higiênicos cons

tituem obrigação de cada.um.
S�rviços públícos constituem
dever da administràção mu
nicipal.Milito do queé lançado

ao lixo, como imprestável, na
verdade teria utilidade. NaS
regiões rurais, restos de
alimentospodem serusados na
alimentação de animais
domésticos ou no preparo de
adubos.No ambiente urbano,
há materiais que'podem ser

reaproveitados, como vidros,
plästicos,metais e remédios,
porém ainda existe a falta de

conscientização.
Uma vez coletado, o lixo é

.' transportado para o local de

destino, onde.deve permanecer
dísrame e isolado do centro

urbano. Por razões de
economiano transporte,muitas'
cidadesbrasileiras limitam-se a

lançar o lixo em depósitos
situados naperiferia da cidade,
ou permanece "a céu aberto",
exalandomau cheiro, atraindo
urubus, servindo de local

adequado à reprodução de
ratos e insetos.

Um homem adulto inspira
cerca de dezmillitros de arpor .

dia, consumindoemmédia "

·

'litros de oxigênio.Esses val"
variammuito, dependen
atividade física realizada
indivíduo.Aindapodev

.

acordo com a qualidade .'

inspirado, que depende
presença e da proporção'.
várioscomponentes norí

•

.estranhos.
Não se paga por m

cúbico de arconsumido,
acontece com a água, po
pagamos impostos ao Es
pata que' mantenha o

atmosférico em qualid
adequada Por outro lado,
um tem uma parcela
responsabilidade
manutenção dessa quali
Ao negligenciar a regulag
domotor docarro, permi

.

queproduzamais gases t6
.

do que o necessário,
fumando em recinto fec

pode-se contribuir signifi
tivamente para altera

composição do ar que t
'

respiram..

Segundo estatístic
· existem cerca de 400

•

de automóveis nomundo,
umemitindo anualmente

·

do que o próprio peso e,

compostos de carbono p
·

ar. A poluição do ar de u

cidade poderia ser reduzida
parte dos motoristas usas
o metrô ou transportass
mais pessoas río carro. P

amenizaroexcesso depolui
a plantação de árvoresé u

.

saída. 100 árvores removem 1
� toneladas de gás carbônico
um ano, e produze
quantidade equivalente
oxigênio.

Fonte: Revista isto ÉI
96 (texto: Samuel
Murgel Branco)
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'ÄS ÀS LETRAS - uma dupla peso �ct
"

do começa a colocar o time em .

S
' 'I" ,

para defender o governador �Io
do pedido de impeachment. O

aUnistro Paulo Drossard e o 'ex- ,

r-geral da República Aristides

.� estio ila parada.

E EDUCAÇÃQ - os padroes mundiais de saúde e educação DO
,

&lo tema de um novo'estudo divulgado pelo fundo da ONu para

açio. Na...ea da saúde o,estudo mOstra que os direitos da mulher

dos básicos de saúde e à informaçlo sobre anti-concepcionais,
sendo violados com freqUência. Na área da educaçlo o relatório

que mUitos países nAo estão investindo ß suficiente. Pelos "dados
estudo, o Brasil investe menos ein educação que o Paraguai e tem a

maior taxa de IllOItJ)idade materna da América do Sul.
'

'ilG Krisand:i .ai alloprar a

ira .,elinha de sua vida na te1'f.a
(10). Ela é filha de Eldemar e
" Krilaiaslci

RODEIO CRIOU
ID - no próximo
finai de semana, dias
13, 14 e IS, será
realizado o 2" ROdeio
Crioulo do CTO
Leodato Ribeiro, em
Schroeder.
Oineteadas, laçadas,
Cut-bol, mesa da

.amargura e touradas,
são as atrações
campeiras. Fandangos ,

com o OFUpO Raça
Campeira e' Os
Garotos de Ouro;
shows com Panela,
Velha, As Oarotinhali

de,Ouro, João Cadela
e Orupo Canil,. Rui
Diriva, TIago José o,

Piá Gaiteiro, são as

atrações artísticas.
Vai ser uma g'rande
festa, com certeza.

O patrão geral
Flávio Ribeiro será
o grande anfitrilo.

Foto Nilio

. I cons,

�bimizu
,

!irimeiro
de 2020.
boteldeve
OJ e será
da Terra,
o empre_

.
eretet ao
heia da
dade e a

�da
liedes vlo
jlnelas de
lllai. bela

e-mail clnagel@netußo.com.br
Jaraguá do Sul, 6 de junho de ,1997 • CORREIO DO POVO - 9

MtHÜlo e manequim jaraguaense Rosane Winter, çom o

piloto de F6rmula Indy, André Ribeiro. Ela foi
cumprimelllllllbsimapela idiMü no.a na tpUUta-feirG (4)

.

,

Comemora idade no.a no Dia tio. Namorados,'Juliana
EI.iz.W. Será especialmente c�mprimenttulapelospais l'almir
e AlbertinaE� epor seus amigos

'

Neste sábad'O, 7dejunh'O, além d'OS
deliciosospratos, 'ORestauranieBurg

Garten 'Oferecemúsica ao vivo.

Ro.ane Ktítia Sclrmidt aniPenaria /roje (6) e seu irmíio R"i
Sérgio Schmidt ne qual1ll-fdra (11). Cumprimentos dos
irmíios RObelt eRonaldo e dospaisRui eMauraM. Schmidt

Falo NIIto

_ _ '<oto DRIIItl,Â
Fabúme eEdlUUtIocom ospais dela, lio e I'VOM
Tirone e dele, Ehrenfried e I.anirKrüger

Trocaram alianças na mão -esquerda, dia 16 de maio, na
Igreja doRioMolha, Ftibiane Tirone e EduardoAlexandre

Krüger.A recepção aos convidados deu�se nabela residência
dos pais dela

• Sesc, SindicatoVarejistaeCDLpromoverio torneio com
apoiodaUgaNateCatarinensedeVoleibol. Seráoprimeiro

, dogêneroe iráoportunizaraquefimcionários<loc�
lojistajaraguaense tenhamasseguradaparticipaçãoemjogos

. de futebol de salão, vôlei, bocha e bolão, O torneio,
denominado "Sesc emJaraguá doSul", será realizado nos
meses de agosto e setembro, com lançamento oficial no
dia 17 de junho.

'

• OgrupogaúchoFernãoCapeloGaivota aproveita asdatas
do Dia des Namorados e Pia de Santo Antônio (o santo
casamenteiro) para fazer previsões astrológicas no

ShoppingCenterNeumarltet,deBlwnenau.CincoDÚSticos
estio instalados em suas tendas na Praça das Lojas

, Americanas, até'15 de junho, fazendo consultas de tarô,
búzios, iching, runas, mapa astral, numerologia,
quiromanciae outrosmétodos. Eles atendemdiariamente

,

das 10 às 22 horas e os preços das consultas variam entre

RS3eR$12.
"

• ColégioHolendeMan:elinoGonçalves promove amanhã
(7) sua tradicional Festa Junina, a partir das 17 horas.
Inúmeras atraçõesparagrandes epequenos, o 13"Festival

,

daMúsicaSertaneja, além dos comes e bebesjuninos, não
faltando o delicioso churrasco. Comoatrações paralelas,
dança de quadrilha, concurso de sinhazinha e gincana
eStudantil. Vale conferir.

.

.'Sociedade Paraná,daB�doRibeirioGrande,emNereu
Ramos, promovedomingo (8),80meio-dia, almoço típico
italiano, regado a muito vinho. E na parte da tarde uma
sensacional domingueiracomótimamúsica. Infonnações
e reservas naFloriani Equipamentos paraEscritório,Rua
Venâncioda SilvaPorto, 353 ou pelo fone 372-1492.
• A Câmara de Dirigentes Lojistas de Jaraguá do Sul,

presidida por SérgioLuiz Nagel, reuniu seus associados
na última quarta-feira (4) em almoço naAABB, quando
'trátou de diversos assuntos. Entre eles, a 31' Convenção
Estadual', a38"ConvençãoNacional doComércioLojista,
Projeto Sesc em Jaraguá doSul, entre outros.

,. Prossegue até apróxima sexta-feira (13) aexposiçiode
Fotos e Artes Plásticas, no Salão Nobre da Ferj, aberta
diariamente das 14 às 22 horas. A exposição de Artes

, Plásticas é promovida pela Associação Jaraguaense de
Artistas Plásticos, com a colaboração da Ferj e apoio
cultural daMarisol e a exposíçãodeFotos, idealizadapor
Carlos Hoffmann, é promovida pelaFerj.
• IgrejaMatrizdeGuaranirMirün, Massaranduba, promove

domingo(8),grandiosa festaem honra80SagradoCoração
de Jesus. Completo serviço de bar e cozinha, jogos,
diversões e super soirée com o conjunto "Os Atuais", do
RioGraßdedoSul, constamdaprogramação.
• A 18"Exposiçãode CanáriosdeCorePorte,que acontece

no Parque de Eventos, será encerrada amanhã (8). A
visitação é aberta ao piíblico, com venda de pássaros e

• outras atrações, inclusivepara agarotada. Vale conferir.
• O Centro de EducaçãoMusical ArteMaior apresenta o

"Show Latino". S;eránaproximaquinta-feira(12),Diados
Namorados, no pavilhão"A" do Parque Municipal de
Eventos, a partir das 20 horas, A grande atração da noite
será aOrquestra deTeclados eÓrgãos Eletrônicos, com
participação especial domaestroLuiz PauloTrione.
• Parque.de Diversões Tupã, um dos mais completos do

Brasil, está em,Jaraguá do Sul, instalado no início da

Ftgueirâ, commodernosaparelhos.Aestréiaé hoje,apaI1ir
das 18 horas. Sábado e domingo apartirdas 14 horas. O

Parque Tupã oferece ingresso cortesia na programação,
das rädíos'Jaraguä AM e StudioFM.É só ficar ligado.
• A Escola Jonas Alves de Souza, do Ana Paula, promove

amanhã (7), deliciosa churrascada, araziodeR$ 3 cada. O
montante arrecadado servirá para obras no citado,
estabelecimento de ensino.

• Se você gosta de voar, de sentir emoções mais fortes, a
adrenalina subir, faça umvôopanorâmicode uhra-leve..
Reserve seu dia e hora ligando para 973-8995. Os vôos

,

partemdo aeropOrtode Schroeder,compilotosexperientes
e ultra-levesmodernos.
• Nasceudia31/5,emAoriaóópOIis, Natália, filhadeWarley

e Suzana, Reta dó casal dr. José Farias Lins eDayse Lins .

Aos pais e avós, parabéns.
• Comunidade Evangélica Luterana-Centro, Paróquia

Apóstolo Pedro, promove amanhã (7) edomingo (8), sul!
tradicional festa anual, com completo serviço de bar e
cozinha.
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Que escola queremos?

Nós, alunos da 5' fase de Pedagogia, estainos num intenso processo de busca, estudando;
pesquisando e quem sabe, ajudando a construir uma escola, de educação infimtil e fundamental, que

,

�ssa correspendenäs exigências dos novos tempos, e, principalmente, que seja sigriificativa e

prazerosa para o aluno. '

Que tenhaem seu projeto Político Pedagógico a visão da totalidade do indivíduo e do conhecimento.
Conhecer paratransformar; passa por compreender toda as dimensões da realidade.

Entendemos educação como um processo global da consciência e da comunicação - e do educador
e do educando - integrando numa visão de totalidade os vários níveis do conhecimento e de expressão:
sensorial, intuitivo, afetivo, racional e transcendental. Educar, nesta visão, significáeducar o indivíduo
por inteiro: corpo;mente, sentimentos, espírito, psiquismo" pessoal; grupal, social...

É encontrar o equilíbrio nas relações entre as partes e o todo, entre o sensorial e o racional, entre
oconereto e o abstrato, entre o individual e o social. Isto não se faz pordecreto. É necessário que as

reações sejam pensadas para poderem ser operacionalízadas com êxito. É necessärío que tenhamos
um projeto educativo consciente, inovador e intencional.

Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases n� 9.394 de 21/12/96, as instituiçõesde Ensino

passaram a ter a obrigatoriedade de elaborar o Projeto Político Pedagögíco como instrumento teórico
.

metodológico para enfrentar os desafios do cotidiano na sua tótalidade. Para tanto propomos:
- Uma escola com espaço de reflexão para que se possa discutir, contextualizar e' significar os

conhecimentos em estudo e não a sua mera reprodução.
.

'

. - Uma escola interdisciplinar onde diferentes conhecimentos e competências se encontram e se

inisturam·para pesquisar e inovar e, desta forma, dar um basta na fragmentação e na acomodação
vigente. .

.

, Uma escola que considere oeonheeimento vivencial de.seus alunos e que o ajude a superar sua
visão confusa e fragmentada sobre as coisas, chegando, desta forma, ao conhecimento sistematizado

,

e científico.
- Uma escola onde se aprende fazendo, onde o aluno viaje na experiência e negue o ensino

meramente discursivo. .
,

- Uma escola que respeite a individualidade e a necessidade decada um sem perder adimensão
da coletívídade pois, somos seres sociais:

.

• Uma escola equipada com as tecnologias educacionais, e que estas, sejam compreendidas como
meio e não como fim. .

• Umaescola aberta e commovimento,menos preconceituosa,mais atenta, polivalente, divergente,
com visão de futuro, conhecedora do seu contextO'.s6cio-histooco-político-cultural.

- Uma escola onde se possa sentar juntos para conversar, estudar, duvidar, olhar a chuva, o pôr-
do-sol, cantar, dançar, meditar...

.

- Uma escola que valorize o processo, independente do produto. EducaÇão'entendida como Um

processo� desenvolvimento humano, nunca acabado, linear OU üníco,
- Uma escola onde não se propõe o que não faz sentido efou não seja significativo para as pessoas

envolvidas no processo educativo,
- Uma escola contextualizada, que seja plural em suas idéias, mas com um direcionamento'

construído-e assumido por todos.
'

- Uma escola que aposta QO futuro, que dê espaço e acredite ne que vai além do seU cotidiano.

Que tenha esperança e sonhos.
"

.

- Uma escola que faça'dos momentos difíceis os mais significativos, pois são nestes momentos
.

que se compreende que há diferentes maneiras de pensar e entender as coisas e que podemos ser
diferentes do que somos.

. ."
- Uma escola que tenha a criatividade c,?m o princípio e que-trabalhe a dúvida, a pesquisa, a

crise, a fragilidade, pois "o ato criativo é um ato libertador".
Com as idéias que acabamos de apresentar, estaríamos propondo "A Pedagogia da Transgressão?"

aos valores vigentes na maioria das escolas?
.

Generosidade comO
-. .

di hei d
.,

In erro a vmva
Os deputados brasileiros têm direito auma verba individual equivalente

a R$ 10.000,00 por mês, para compor o quadro de pessoal de seus

gabínetes, valores esses maiores que no Japão e no Reino Unido.
Estudos encomendados por Temer, levaram

ã

aprovação que a partir ,

de março cada deputado terá o direito a R$ 20.000, 00 por mês para a'

contratação de pessoal.
,

É uma pena que esses mesmos deputados estejam usando tão mal os
recursos a eles confiados, adquirindomão-de-obra ociosa emuitas vezes;
sem domínio de assunto. Nestecaso, 'os assessores não ajudam a resolver:
problemas, mas contribuempara o inchaço damáquina administrativa.

'

Uma solução para esseBrasil tão cheio de falhas na administração de:
recursos humanos" seria 'com certeza reduzir o número de 'cadeiras desta
.Casà. É muito dinheiro namão de muitos para tãopouco resultado•

te

d
SI

o

'FundllçãoEducacionaI'Regional,]araguaense - Ferj
Coordenação: Cláudia ReginaAlthoff

Elaboradopor:.lngelóre Emmendorfer,·Regiane Rodrigues,
.' Rosilene Negherbon e Sandra Wérner,

,

alunas do 9° semestre de Administração.

Vestibular de Inverno Ferj/Acati
- Confirmação de Inscrição:
O candidato deverá retirar aEtiqueta deConfirmação de Inscrição no período
19 a 28 de maio de 1997, no horário das 14 às 20 horas, na Instituição de Erisi ."
Superior em que optoupor realizai' as provas,munido do Cartão de Identificação;

. No ato. o candidato deverá conferir os dados constantes na etiqueta.

• .:
cozinhas

.erlim

• Inscritos no Vestibular:
Setecentos e setenta e quatro candidatos pagaram a taxa de Inscrição do Vestibular
de Inverno Acafe/97 na Ferj. Em breve a Acafe divulgará a relação candidato.
vaga para cadaCUISO.'

,

-Agradecimentos:
Agradecemos aos alunos, professores e funcionários doCentro deEnsiaó Superior ,

de Jaraguä do Sul, que contribuíram na divulgação das Inscrições do Vestibular
de Inverno Acafe/97.

- Fonnandos:
,

Em 1996. 36 ácadêmicos concluíram .o Curso. de Pedagogia e 58' o 'Curso de

Administração na Ferj. A colação de grau ocorreu no dia 7 demarço. A díreçãoe:
professores da Ferj desejam a todos uma carreira profissional de grandes
realizações.

PRODUZINDÖ POR EXCELÊNCIA
Rua Athanásio Rosa, 1475· Fax: (047) 373-0267
Fones: (047) 373-0467 • 373-0377 ., 373-0297

Guaramirlm • SC

.,

<,
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Rede Catarinense de Jornais A democracia cidadã
A Rede é composta de uma página tablóide

com duas partes: uma {redigida em

Florianópolis e outra em sua cidade. Em cada

parte existirá uma coluna com tópicos e �ma
matéria;.

As matérias são dadas a conhecer ao püblíco
com uma antecedência de duas semanas, Veja
que os dois próximos assuntos já estão

conhecidos. Escreva para o seu jornal, telefone
paraele, enfim, sugira idéias ou críticas a respeito
dos temas.

.

.

Você também pode citar sugestões de futuros
temas e ainda lembrar para a coluna de tópicos
do seu jornal assuntos, pessoas, atitudes que, por
sua relevância possam interessar a leitores de

outras cidades; .

Como todos os jornais da Rede vão abordar
estes temas aomesmo tempo, é urna oportunidade
óDica de ouvir diretamente do público a

verdadeira opinião pública.
Você não vai ficar calado, vai?

o JORNAL DA REDE
Estas publicações dos jornais farão parte de

.

um jornal da Rede que será enviado para todos .

os jornais e as autoridades estaduais, sobretudo
aquelas ligadas ao tema tratado coletivamente.

Todos vão saber o que cada um pensa e o

que <Je importante aconteceu em cada
comunidade.

,

. É o fim do silêncio entre as comunidades
catarínenses.

O PAPEL DO SEU JQRNAL
Nestes tempos de globalização, o papel do

seu jornal vai ser muito mais importante do que
você imagina.

Ele vai' trazer para a sua cidade tudó o que
aconteceuem outras cidades, no país e nomundo.
Mas vai levar pará lá também a suá opinião, seu
negócio, sua informação.

Apóie o seu jornal. Cidade sem ele não tem

opinião própria. Jornal é como a liberdade: só se

dá importância depois que se perdeu.

Sebrae apóia aRe]

Desde o início da Rede Catarinense de
Jornais, o Sebrae/SC tem sido parceiro dos
jort)ais do interior.

Isto se deve a especial atenção que a equipe
do Sebrae dá a imprensa comunitária.

O Sebrae tem conhecimento da força e da

penetração destes jornais nas suas comunidades
e acredita que será importante para os seus

objetivos e dos microempresários catarinenSes a

parceria com a imprensa regional.
- Temos que incentivar a participação das

prefeituras no programa Simples,' difundir os

planos de apoio aos. micros e pequenos
empresários e" .ampliar a divulgação dos nossos.
produtos e serviços - afirmou o superintendente
do Sebrae/SC, Vinf'cius Lummertz da Silva'.

Lummertz também afirmou que, o EstatUto
,

damicroempresa, os novos programas de crédito,
como o firmado com o BancoExcel-Econômico,
precisam do conhecimento e da adesão de todos
os micros e pequenos empresários catarinenses.
"Além de todos aqueles que querem fortalecer o
segmento demaior geradorde empregos do país",
finalizou

CORREIODOPOVO

faz parte da Rede
O Jornal CORREIO 00 povo está na Rede

Catarinense de Jornais para dar voz aos cidadãos
iaraguaenses e da região. '

É mais uma iniciativa da imprensa de
Jaraguá do Sul de levar além das fronteiras
municipais a opinião, a crítica, a sugestão,
I?s acontecimentos marcantes na vida da
cidade.

O presidente dá Adjori/SC (Associação dos
Jornais do Interior de Santa Catarina), Miguel
Gobbi, destaca o trabalho sério do Jornal

CORREIO DO POVO e a defesa intransigente dos
interesses dessa comunidade através das páginas
dojomal.

Na opinião da direção do Jornal tORREIODO
POVO a iniciativa é de grande importância aos

. jornais do interior. "Assim poderemos unificar
informações e fortalecer a associação e os jornais.
Fazendo com que em um dia da semana tenhamos
uma matéria em comum circulando em todo o

Estado", declarou o diretor dojornal, Francisco
Alves.

�há pouco, eleição era tida como amais veémente
ação da população na democracia.
Mas, entre urn mandato e �tro, o cidadão achavà
este ou aquele governo ou governante bom ou mau

simplesmente porque a mídia, levada pelo jogo do

poder, escolhia quem deveria ser crucificado ou

canonizado

Aquele canal tinico de noIi'cias levava cada um de
nós, sobretudono interior, a cooclusões idênticas, não
porquepenSávamosidmticamentemasporqueéramos
infonnados da mesma forma.
S6 que a globalização, entendida como a revolução
pelas múltiplas fontes de inf�, está fazendo
da participação a mais importantê atitude do cidadão
no processo democrático.

.

As pesquisas de .opinião, os movimentos sociais e,

sobretudo, a denúncia püblíca de cidadãos tem

modificado decisões e atitudes de políticos ,e
autoridades e tambémde nossa elite empresarial.
Isto mudou até a imprensa, que perdeu o rnonop6lio
da geração da noIi'cia, onde elaescolhiao quedeveria
oU não ser publicado.

.
-

A imprensa agora sabe'quedeve respeito ao leitorem
nome da credibilidade, palavra que transforma meio
decomuilicaçãoem 6rgãodeimprensa, fazpublicação
periódica em papel receber de uma comunidade o

título de jornal, a mais relevante missão social da
democracia

.

&ta niUdança chegoo bem antes ao interior, que há
muito tempo se acostumou com um tipo de imprensa
muitopróximada verdadeporque estámuitopróxima
do leitor.
Noanopassado fW:mos funci�aRedeCatarinense
de Jornais. Naquele fonnato, escrevíamos para o in-

. teriÓt, sob a forma de artigos, a respeito de temas,
com a citação dos problemas, das soluções e da ação
da comunidade.

/
Miguel Gobbi, presidente da AlSocillfdo
Brasileira e da Associação Catarinense de
Jornais dO Interior

Este ano, queremos que você participe diretamente
dos temaS qUe serão abordados.
Queremos que você saia da condição de cidadão

indignado pela informação para a de cidadão que,
infonnado, age, reage, sugere; critica, enfim,participa.
Todos queremos governar o governo, participar das
decisões até porque a omissão e a inércia do cidadão
são os culpados pelomau uso dos recursos ptiblicos e
pela impunidade.
Agora o seu jornal está abrindo ainda mais as suas.

páginas para que Q leitor possa reclamar diretamente

para ele, para a redação daRedeCatarinense ou para
a autoridade diretamente.
É uma Rede de cidadãos para cidadãos. EStamos de
páginas abertas esperando você. Escreva Seu país,
seu !3stado, sua cidade, sua famOia e você merecem
esta atenção.

Ferramentas &

Máquinas'Ltda.
Rua Reinoldo Rau, 787 • Fone (047) 372-1769 - Jaraguá do Sul- sc

Lavadora a vapor .

top line 25()O ':' VAPOROSA
- BOO C - Completo Icit de acessórios
- Caldeira aço inox cl capacidade pl 2,51ts.
- 1 ano de garantia'
;. Assistência técnica em todo Brasil
• Pisos, assoalhos, e äreas de difícil limpeza,
• Carpetes, tapetes, cortinas e estofados
• Fomos, fogões e eletrodomésticos
• Banheiros e cozinhas • Vidraças e espelhos
À vista R$ 379,00

1+3R$104,0·0
Lavadora de alta pressão

- 1300 libras
- Reservatório pl shampoo

-'Puxador retrátil e rodas pl fácil
transporte

" Garantia de 1 ano
,

.
- Assistência técnica em todo Brasil

À vista R$ 231,00 I

1 +3 R$ 62,00_
Furadeira Bosch
- Hobby, com impacto, 2 velocidades
cl maleta

À vista R$ 59,90

1+2 R$ 20,90-----��

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



CORREIO DO POVO· 12 Jar�

Cidades, ---.

• JARAGUÁ DO SUL I
A II Semana da Qualidade Bretzke, patrocinada pela Bretzke

Alimentos, que iniciou náúltima segunda-feira (2) e vai até amanhã,
dia'sete, visa reciclar e aperfeiçoar a qualidade dos produtos, além
dê promover a integração dos 372 funcionários. Acoordenadora do

programa de qualidade, Regina Krause Bretzke, acredita que a

,
iniciativa irá fixar as normas de qualidade' implantadas, no ano

passado, pela Bretzke. Segundo ela, a intenção dos organizadores é
realizar o evento umavez por ano,mas aindanão temnada decidido.
Durante a semana, os empregados responderam um questionário
com 16 perguntas, e montaram um quebra-cabeça elaborado pela
empresa com, questões relacionadas à qualidade. Na opinião da

coordenadora, a apresentação de um grupo de teatro de São Paulo,
Tear, foi o ponto alto da programação.

.

,

'. JARAGUA DO SUL II
O secretariado de Emaús (curso direcionado aosjovens) irá reunir
no próximo domingo (8), no Pavilhão de Eventos, jovens das dio
ceses que envolvem municípios desde Rio Negrinho a São Fran
cisco do Sul. A Maranatha aberta, que segundo o coordenador do
evento, Lorival Pellin, significa reencontro dos jovens que
participaram do Emaús.
Entretanto, Pellin informa que poderão participar do encontro todos

. os jovens iriteressados em passar um día "diferente". O dia inicia às
oito horas, com a palestra:' "Jesus Cristo Rumo ao NovoMilênio",
e encerracom a celebração da SantaMissa.À tarde terá uma gincana
bíblica, e termina com uma apresentação surpresa de um grupo de

jovens da cidade.

.• BARRA DO SUL
,A V Festa da Tainha, que acontece de 12 a 15 deste mês, na Boca
da Barra, foi lançada oficialmente na.noite da última sexta-feira

(30), no Restaurante Chico. Os organizadores da festa esperam
atingir resultados superiores em relação aos anos anteriores.
Entre as atrações do evento está a apresentação da Banda do 62°
Batalhão de Infantaria de Joinville, bailes com os GruposMomento
e Incandescente e com as Bandas Tom Natural, Os Sonatas e Pop

. Band, além de show com acantora Carmem Silva.

• BARRA VELHA
A ressaca no mar provocada por uma frente fria destruiu

embarcações de pesca e parte de duas casas durante a semana. O

calçadão da Praia do Tabuleiro também foi atingido pela força das

águas. O prefeito Orlando Nogaroli (PMDB) estima em cerca de
R$ 30 mil os prejuízos.

'

Nas praias de São Francisco do Sul, Balneário Barra do Sul e Itapoá
não foram registrados' estragos relevantes. Em' Piçarras, o mar

alcançou o nível da Avenida Temõstocles de Macedo (beira-mar),
mas também não'provocou destruição. Em Balneário Camboriú, o
movimento das ondas levou areia paracima das calçadas, na Avenida
Atlântica, sem causar 'prejuízos.

Criação de minhoca
.

é
novidade para a lavoun
.• Adubo transformado

pela minhoca é um
excelente negócio e

deverá propiciar
abertura de empresa
agrícola

Schroeder - Há um ano, o
mineiro Geraldo Braga, de 37

anos, está criando minhocas da

espécie, vermelha da Calif6rnia.
Uma criação um tanto inusitada,
quanto lucrativa, garante Braga,
Até agora, o minhocultor utiliza o

húmus (matéria.. orgânica
transformada em adubo pela
minhoca) em benefício pr6prio e

comercializa cerca de 1,2 mil

quilos por mês para as donas-de
casa da região do Vale do Itapocu,
que cultivam plantas ornamentais
e praticam a horticultura.

Braga pretende ampliar o

negócio montando uma empresa
agrícola voltada para a produção
de húmus. "Mercado existe, tanto
que já contactei com uma empresa'
em São Paulo que compra carga
fechada, cerca de 20mil quilos por
mês", revelou, garantindo que com
a empresa poderá faturar o

suficiente para trabalhar somente
· como minhocultor. Ele explicou
que o húmus é' um produto caro,

·

, pela baixa escala de produção,mas
muito bom para a agricultura.
"Este tipo de adubo é rico em

·

nutrientes, além de não liberar

aquele cheiro forte que o esterco

possui", lembrou.
Para iniciar-se na

minhocultura, Braga investiu

tempo e dinheiro. Ele procurou
informações em universidades,
empresas de extensão rural e com

produtores. Ap6s obter o

conhecimento necessário, que
segundo ele é essencial para ter

.

organização e uma boa produção,
o minhocultor decidiu cultivar a

Minhoculiura: minhocas são critultzs em c_ativeiro eproduzem h

ATENDEMOS AOS DOMINGOS DAS 07:00 ÀS 20:00HS.
.

... ..

POSTO MARECHAL LTDA.

minhoca s6 por prazer. "Agora
vejo que posso unir o útil ao

agradável", comentou Braga,
acrescentando que há muitas

espécies de minhocas, cada uma

com característica pr6pria.
.

A minhoca cultivada por Braga
se reproduz rápido e se adapta com

maior facilidade ao cativeiro,
minhocultor lembra que q
iniciou tinha cerca 'de 1,2
minhocas; divididas em' d"
catíveíros de 10 metros qu
cada um. Com a agilidade
reprodução, .hoje;' ('

. aproximadamente 60mil minh

* COMBUSTfvEIS
* TROCA DE ÓLEO

* LAVA RÁPIDO
*,GÁS

Avenida Marechal Deodoro da Fons,eca, 961, .. Jaraguá do Sul .. se

FONE/FAX (047) I
372-0705 II372-1888
371-0905 I
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Parque de Eventos sedia a
.

-','

I8a Exposição deCanários
,;
»

;. Socie.dade
�Jaraguaense promoveu
;:Campeonato Regional
,de Canários que,
,�c/assificou criadores
,pars o Estadual e para
',tl Campe"nato
Brasileiro

�'
.

.:
':

\

Jarapá doSuI-.ASociedade'
baraguaen$e de Canaricultura e

: Ornitologia está realizando desde
, o último domingo (1), no Parque
Municipal de Eventos, a IS·

l'Exposição de Canários, que fica
, aberta ao público até o próximo
domingo (8). Além da exposição,
a sociedade também promoveu o

CampeonatoRegional de Canários
dePorte'e de Cor, classificatóriô
para o Estadual, previsto para o

fin� deste mês, em Florianópolis,
e para o Campeonato Brasileiro,
que acontecerá em julho, em

Campo Grande (Mato Grosso).
Participam doevento criadores

dosmunicípios doVale do ltapocu,
de Porto União e Rio Negrinho . O

presidente da entidade, Lauro
StOinski, informou que cerca de
�canáriosdecoreloocanários
de porte participaram das provas.
Segut)do ele, os critérios de escolha
são semelhantes a um concurso de
beleza. Para concorrer na categoria

C6sar JunkelfCP

de canário de cor foi necessário
avaliar o tipo de plumagem,
tamanho, forma e a elegância.

Na categoria de canário de

porte, os juízes avaliaram as

diferentes raças que variam de
acordo com o formato, a postura e
o desenho: da plumagem. O

presidente da entidade ressaltou
que durante a exposição, a

sociedade também promoveu um

concurso para estudantes de 18 a

48 e de 58 a S8 séries, das escolas

mumcrpais, estaduais e

particulares doMunicípio.
O concurso será dividido em

duas categorias e serão premiados
os cinco melhores desenhos.
Steinski explicou que a sociedade
distribuiu aproximadamente 10
mil cartazes que contém o

regulamento e um espaço para que

Maria Fumaçafarápasseio turístico
Jarapá do Sul - A ABPF/

SC (Associação Brasileira de
Preservação Ferroviária de Santa
Catarina) e o Núcleo Regional do
Vale do Itajaí estarão realizando,
l.leste fim-de-semana, dois
passeios turísticos com uma

antiga Mafia Fumaça. O
primeiro passeio será amanhã,
com saída da estação Central de

. Jaraguá do Sul, às 13h30, com
destino a Rio Natal (Serra do

Gráfica e Editora CP Ltda.· , I'

Rq WalterMarqUllrdt, 1180
'

Fone/Fax: 371.1919 372.3363

Mar), retornando às ISh30. No
itinerário, aMaria Fumaça passa
entre serras, túneis, pontes e uma
região preservada da mata

atlântica.
Para complementar o passeio,

a comunidade de imigrantes
poloneses estará servindo um café
colonial, no valor de R$ 4,00. No
domingo ,(S), o roteiro é mais
extenso. A locomotiva parte às
nove horas, também da estação

. Central de Jaraguá do' Sul, com'
destino a São Francisco do Sul,
CQm 'retorno às 17h30. Além da
bela paisagem, o turista poderá ,

desfrutar de uma visita ao Museu
doMar.

Os interessados devem fazer as
reservas pelos telefones (047) 985�
0925 com César, no horário das Sh

,

às ISh, ou (047)322-S464 com

Rubens, no horário das 13h30 às
22h.

Design Inforrn_á_tica
Informática'Dinâmica e Avançada
* Treinamento em Informática

* Venda de Equip. de Informática
* Consórcio de, Computadores

R. Rio de Janeiro, 144 - Centro
Tel (047) 372-0725 - Jaraguä do Sul'; SC

. o participante desenhe e pinte o

. pássaro -escolhido, Os estudantes

poderão optar por um canário ou
outra espécie. Os classificados na

Categoria Canário r;eceberão um

canário e um brinde, os

classificados na Categoria Outros
, Pássaros irão receberum periquito

ou agapornis e um brinde.
,

Steinski espera quemais de Seis
mil estudantes participem do

, concurso, que será divulgado no

domingo (8) às �5 horas, na última
quarta-feira (4), no Parque de
Eventos. Durante a semanamais de
SOO pessoas visitaram a exposição.

.AQUEÇA�ALGUÉM
, II

NESTEINVERNO
o Banco do Brasil, através da agência Barra do
Rio Cerro, emparceria com o Grupo de Escoteiros
Jacoritaba, promovem, entre osdias 9 e 14 de junho
de 1997, a Campanha "Inverno Solidário". '

Durante todo o período, duplas de escoteiros
estarão na porta da agência, promovendo .a

campanha e recebendo as doações.
Para 'colaborar, basta ·levar roupas e agasalhos
(aquelas que estão apenas ocupando lugar em seu

guarda-roupa).
Ameta é aquecer o invernode 100 (cem) famílias
carentes.

SUA AJUDA É FUNDAM'ENTAL.

DECLARAÇÃO
Declaramospara os devidosfins, ,que o Sr. Jorge'
Henrique Brognoli, CPF 245.013.609-68, nada
deve à Menegotti Veículos S/A. Esta declaração'
sefe: emfunção de apontamento indevido através

�
\ ,

do carlório de protestos de Jaraguá do Sul, por
erro da empresa.

Jaráguá do Sul, ôde junha de 1997

MENEGOTTI VEÍCULOS S/A
II
II

II
II

,

AUTO ESCOLA LESSMANN LTOA.
,

PElA SEGUNdA VEZ CONsidERAdA dESTAQUE
. do ANO pElA MASTER PESQuiSAS,:

Rua Reinoldo Rau, 520 - Sala 02
próximo ao Supermercado Breithaupt

Defronte ao Smurf's Lanches
Fone/Fal!:: (047) 371-5933
Jaraguá do Sul. - SC
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IN�
...

ORMA'l ..rvo DA

CÂMARAMUNICIPAL
DE JARAGUÁ DO SUL

Jarag�á do Sul. 03 da junho da 1997.

Pedro Anac!ato Garcia
Presidente

INOICAçOES APROVADAS PELA CAMARA DE VEREADORES REFERENTE AOMls 05117.
n"222/97 - rei. aalattamento - Vereador Adamar Poaaamal
n" 223197 - rei. asfaltamento - Vereador Adamar Poaaamal
nt 224/97 - All. aafaltamento - Vereador Adam.r Poaaamal
nt 22Sl97 - rei. área da lazer - Vereador Adamar Poaaamsl
nt 226/97 - ret. melhorlaa em área da lazer - Vereador Adamar Possamal
no 227/97 - rafo paYlmentaçlo.- Vereadora Nlura S. D. dos Santos

.

nt 228197 - rei. llgaçio da égus - Vereadora Nlura S. D. dos Santos
nt 229/97 - ret. ta!atone ptlbllco - Vereàdora Nlura S. D. dos Santos
nt 231J197 - All. Irrlgaçio da rua - Vereadora Nlura S. D. dos Santos .

nt 231/97 - rafo paYlmentaçio - Vereadora Nlura S. D. dos Santos
.

nt 232/97 - rei. lniplantaçio !la 2' grau em aséoIa - Vereador Alcides J. Pavanillio'
nt 233/97 - rei. paYlmentaçio ; Vereador Alcldas J. Pavanello
nt 234/97 - rei. complementaçio da pavlmentaçio - Vereador Alcides J. Pavanello

.. nt2� - rei. AIda da égua - Vareadora Lorita Z. Karsten
nt 2361f11 - rei.. AIda da esgoto - Vereadora LprIta Z. Karsten
nt 237/97 - rei. abertura da rua - Vereadora Lorlta Z. Karsten
nt 238/97 - rei. elargamento e l8IlfIcaçio da nlB - Vereadora LorIta z.. Karsten
nt 239/97 - ret. tubulaçio - Vereadora Lorita Z. Karsten
nt 240197 - ret. programa da prevençio - Vereador Cláudio FInta
nt 241/97 - rafo aubstHulçio da postes - Vereador Cláudlo FInta
nt 242/97 - All. Irrlgaçio - Vereador Cláudio FInta
nt 243J97 - ret. reacentamento da lajotas - Vereador Moacir A. Bartokll
nt 245/97 - rei. limpeza em ponto da Onlbus - Vereadora Lorlta Z. Karsten
n" 246/97 - ret. redutores da velocldada - Vereadora Lorita Z. Karsten
nt 247/97 - ret. abertura da rua - Vereadora Nlura S. D. dos Santos
nt 248197 - rei. tubulaçio - Vereadora Lorita z. KarSten

,

nt 249/97 - ret. alargamento da peinte - VereadOra Lorita Z. Karsten
nt 250197 - ret. unnormes - Vereadora .Lorita Z. Karsten .

nt 251/97 - AlI.lmplantaçio da rotatória - Vereadora Lorita Z. Karsten
nt 253/97 - All. reacentamanto da paYlmentaçio - Vereadora LorIta Z. Karsten
nt 254/97 - ret. linhas da Onlbus - Vereadora lorlta Z. Karsten
nt 255/97 - rei. ajardinamento - Veraadora Lorita Z. Karsten
nt 256/97 - ret. aJargàmento da ponte - Vareadores VIcente A. Carepreso e Adamar B. Wlirter
nt 257/97 - rei. con8lruçlo da pontilhA0 - Vereadores VIcente A. CaroPreso e Adernar B. WInter
nt 256/97 - ret. melhorias em lIumlnaçio ptlbllca - Vareadoras Lorita Z. Karsten e Maria E. Manedl
nt 259/97 - rei. retlflcaçio em paYlmentaçio - Vareadoras LorIta Z. Karsten e M.rta E. MaHedl
nt 260197 - rei. Beneamento básico - V_dor MOacir A. Bertoldl '

nt 261/97 - rei. Implantaçio da pontilhA0 - Vereadora LorIta Z. Karsten
nt 2621Í17 - All. portal da entrada no muiilcrplo - Vereadora Lorita Z. Karsten
n"283/97 - rafo Instalaçio da'bombas da égua - Vereador Adernar Possamal
nt 264/97 - rei. coiocaçio da tubos e bocas da Iotio - Vereador Adamar Possamal
nt 265/97 - rat. Implantaçio de redutores da velocldada - Vereador Vlcante A. Caropreao
nt 287/97 - rei. !lOf'I8Iruçlo da pontilhA0 - Vereadora Lorita Z. Karsten
n" 256197 - rafo IIcHaçio - Vereadora Lorita Z. Karsten
n" 269/97 - rei. Clube Jaraguaen� da V60 LI.,.. - VereadOra Maria Ellzabeth MiÍnedl

DURANn! OMls DE MAIO A CAMARA FORMOU DUAS COMISsOES
- A pedido da três vereadoras foi constHurdo uma Comlsslo Espacial para apurar denúnclaa da
llegalldada sobre sec:ratérlos sendo proprietérios da empresas a comarcIallzandõ com a PrefeHura
Municipal. com prazo da 30 dias com prorrogaçio da mala 15 se for necessério, para entregar o
relatório para a Câmara da Vereadores.

'

.

'

.,. .
,

• Também foi con8lHurdo uma comlsslo com a particlpaçio voluntária da sela _doras, com
VIirIas reunl6es com autoridades, lideranças; proflssionala liberais e Imprensa com o objetivo da
obter sugestlies para meIhoiar o·noaso trlnsHo.
- Durante o mAs da maio também houve a perticlpaçio da eutorldades que se fizeram presentes nas
sassIie8 da Clmara. convldados..través da oficIOs pare discorrer sobre as atlvldada$ daàenvolvidas
paIOs mesm06 nos. respécIivos setores.

'

PROJETOS DE LEI E RESOLUçOES APROVADOS PELA cAMARA DE VEREADORES NO·Mls
DEMAlOoW

.

PROJETODE
LEI NI

. ORIGEM
045197 legislativo· Afonso Plazare Neto
048197 Governamental

,
EMENTA
Denomina VIa Pública
Ratifica conVlinio oeIabrado com a

Empresa Flalschmenn Royal S/A
Abre crédHo espacial e dá outras
providências.
Concede eontrlbulçio à Sociedade
Jaraguaense da CenaricuHilra e
OmHo1og1a e dá outrasp�las.
Suplamenta·e anull! dotaçlies 'do
orçamento vigente.

047/97 Govemamental

048197 Governamental

049/97 . GQY9mamental

050197 Legislativo· Pedro A. Garcia e

Nlura S. D.
dos Santos
Governamental

Denomina via pública.
Conceda contribulçio às
Assoclaçlies da Pais e Prolessores
das Escolas da ensino fundamental
e Po'é-escolar da AIda pública
municipal e dá �ras providências.
AHera denomlnaçio da VIa Pública.
Autoriza o Executivomunicipais doar
éras ao Fundo Rotativo HabHaclonal
do Municrplo da Jaragué do Sul·
FROHAB.
Autoriza o Municrpfo de Jaragué do .

.

Sul a alienar. através da lailllO,
verculOs, máquinas, equipamentos,
sucata e outrQs bens .Inserv(vels,

051/97

053197
054197

Leglsllltivo • LorHa Z. Karsten.
Gowmamental

055/97 Govemamental

RESOLUçAo NI ORIGEM
002197 . Leglsletlvo

EMENTA
Autoriza o Podar. Legislativo a
celebrar contrato com a empresa
CMC Central da Marketing
Designa vereador a lazer parte da
.cOml�o Permanente.

003197 Leglstatlvo

Empresa de Iaraguâ do S
.

'

.' .•
.

A· ". ':

conquista premio no exteria

Prefeitura gárante bolsapara estudantes do 2°grau

Jaraguá do Sul - o consumo

brasileiro de. produtos que levam a
. imagem dos personagens de desenho
animado, além de estarem garantindo
um elevado número de vendas pará o

público infantil, juvenil e adulto, tem
, conquistado prêmios recordes no

exterior. A empresa têxtil Malwee
Malhas, uma das licenciadas da
Warner·Bros. e que desenvolve parte
de suas coleções nos personagens
Animaniacs, Sonic e Looney nines,
conseguiu superar as expectativas do
mercado, com o prêmio conquistado
em uma convenção mundial da
Warner Bros .. Realizado em San

Diego, na Califórnia, o evento que
reuniu cerca de 1500 pessoas e teve

•
como objetivo (além da premiação) a
exposição dos projetos da Warner

para os próximos anos. O prêmio foi
recebido por três representantes da
Malwee e se deve ao número recorde
de vendas em nível mundial, sendo

.

colocada como a maior licenciadora
do. mundo na . categoria dos

personagens Animaniacs.
A Malwee iniciou a confecção de

produtos licenciados em 1994,
quando comprou os direitos do uso da
imagem do personagem Soníc
(lícenciadoraSega) e mais tarde já
estava sendo convidada para
desenvolver .a linha dos Animaníacs
e Looney Tunes (Warner Bros.).

Com rígidos critérios de seleção,
a detenção da licença para qualquer
empresa passa por uma série de

avaliações que são coordenadas pela
própria licenciadora, onde avalia a

qualidade do produto do fabricante.
O cuidado COJIl a imagem da indústria

que irá usar a licença é rigorosamente
estudada, além de examinar a

quálidade do produto e até uma

avaljação no flúxo de vendas.
Somente depois de passar por todas
estas análises é que poderá ter acesso
a licença, tendo um acompanhamento

. simultâneo da Warner Bros ..
Todo empenho doado pelas indústrias
na produção são, em grande parte,

Jaraguá do Sul - Depois de uma

triagem realizada por uma comissão

especial, a Prefeitura e a Secretaria de.
Educação assinaram na noite da última

quarta-feira (4), no auditório do
Sindicato elo Vestuário, o termo de

compromisso que garantiu a 98
estudantes vagas no "Programa Bolsa'
de Trabalho".. Estavam inscritos no

projeto, 183 alunos do 2° grau, !Ie
escolas estaduais e particulare.s.
Entretanto, segundo a secretária de'

Educação, Isaura Maria da Luz

Silveira, os critérios de escolha foram
"rigorosos".

- A comissão se baseou na carência
dos alunos analisando a renda famil
iar de cada um - explicóu, adiantando
que os alunos terão garantia de

emprego em centros de educação
infantil, éscolas municipais e

secretarias. ps estudantes

contempladOS com a b.olsa receberão
2 UPMs - que equivale a R$ 45,00

Wtimer-Bros. e .tu. personagens: recorde de pe1UUlS e

para a Malwee Malhas

iriterrompidos pela pirataria que
invade o mercado-dos licenciados

(leia box abaixo). A exploração'
. indevida dos personagens, muitas
vezes, resulta em prejuízo para as

detentoras da licença, 'pois estas

pagam em média de 5 a 8% pelos
direitos autorais e isso faz com que o

produto seja mais caro que o

falsificado, evitando desta maneira,
que a empresa tenhamuito mais lucro
sobre suas autênticas coleções.

Apesar das dificuldades q
muitos licenciados passam
comercializar seus produtos, de

'

a violação dos direitos autorais,
impedem que estas indústri'
continuein se estruturando
colocando produtos com autentici

.para seus consumidores .. Es

empenho resulta em o

reconhecimento fundamental para
inercado brasileiro, inclusive

garantia de prêmios no exterior.

cada uma - por mês. Eles prestarão
quatro. horas de serviço por dia, até o

final do ano. Para o ano que vem,
haverá nova seleção.

Isaura informou q�e os estudantes
não terão vínculo empregatício com a

instituição que irão prestar serviço, e
que no final de cada bimestre terão que
apresentar ao diretor da escola o

boletim. "O objetivo é dar condições

para que os jovens estudem, eniO.
prejudicá40s", reforçou, acres'

centando que os dirig�ntes, tantó daS

escolas como das secretarias, iriO
analisar es estudantes quanto"
responsabilidade para com o

trabalho que realizarão. "Só assiJll;
estaremos garantindo bolll

profissionais para o mercado clt '

trabalho", finalizou.

R. Carlos Eggert, nll 433
Bairro Vila Lalau

Fone: (047) 371-&422

�11·i'f.i"
Amais completa linha de

parafusos - porcas -

arruelas - estopas -

fe(Famentas em geral

R. Bernardo Dornbusch, 1136
-Vila Baependi - Jaraguá do Sul

FoneJFax: (047) 371-0010

Som autQmotivo
Alarme

Fabricação de
caixas seladas
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. Som Mendonça vence campeonato.ederação de Ciclismo quer
iscutir regras do torneio

apresentou com um Fiorino e um

Gol, ficando em terceiro lugar com
os dois carros. O competidor Os
car Mendonça, explicou que nesta

.

prova a Usac United States
Autosound. organizadora do

campeonato, é mais rigorosa no

julgamento. "Eles julgam a

criatividade, a qualidade e a

instalação. O som tem que ser

como se estivéssemos num show",
.

explicou Mendonça, adiantando
que no próximo dia 29, haverá a

segunda etapa do Campeonato de

SPL, em Mafra.'

Jaraguá do Sul A

Instaladora Som Mendonça foi a
campeã do Campeonato de Som
Automotivo Volume SPL (nível
de pressão sonora), realizado nos
dias 24 e 25 de maio, em

Curitiba. Ela conseguiu ainda o

terceiro lugar em Qualidade. No
nível de pressão sonora, a Som

Mendonça equipou o carro de
. Felipe Lehmann que atingiu
143,9 decibéis nas. faixas de

potência de 301 a 600 watts.

Na competição de Qualidade
de Som; a instaladora se

Jaraguá do Sul-Os dirígentes das
sociações de ciclismo de Santa

arina irão se reunir com a FCC

o Catarinense de Ciclismo)

oje, às 19h30, em Joinville, para
'scutir os problemas de sinalização

'dos na sextaetapadoCampeonato
. , disputado no áltimo final de

.

também em Joinville.
"0 coordenador de ciclismo da

dação Municipal de Esporte, de
'

guá do Sul, Rogério Luis Müller,
larou que os assuntos que serão

tados pelos dirigentes vão além

os problemas do último final de
a. Segundo ele, o desrespeito

o regulamento vem acontecendo
mais de um ano. "A Categoria
'01', dê acordo com o regulamento

,
federação, não pode correr com a

goda Principal, e nem usar todas
marchas. No entanto, o presidente
'FCC, João Carlos Andrade, vem

000 esse erro há algum tempo",
emplificou'Müller.
PROBLEMAS - Dois ciclistasda

cavi (Associação deCiclistas do Vale
o ltapocu), Categoria Júnior, que
articipavam da sexta etapa do

ampeonato Estadual, ao' se

".,

DECLARAÇAO
Declaramos para os devidos fins, que a empresa

Supermercado União Ltda. - CGC 85.459.873/
0001-10 - Rua Luiz Abry, 307 - Pomerode - nada
deve aLuiz Kienen Bebidas Ltda.

Esta declaração sefez emfunção do apontamento
indevido através do cartório de protestos de

.Jaraguá do Sul - por erro da empresa.

Equip. KohllHu:": Cat.goria Jdnior qué porticipa do càmp.onato EsltubuII

aproximarem do trevo de acesso a São
Francisco do Sul, onde deveriam
retornar para finalizar a prova, não o

fizeram por falta de sinalização,
informouMüller, lembrando que ao se
dirigir ao presidente da federação para
pedir explicações sobre o problema, o
dirigente foi mal-educado e chamou os
atletas de "burros".

Segundo Müller, a federação

também cometeu uma outra falha.
"Nenhum atleta recebeu a carta de

percurso (mapa com todos os

pontos da prova). Se os ciclistas
tivessem isso em mãos, O'

problema não teria ocorrido",.
explicou, adiantando que
dependendo do que ocorrer na

reunião a equipe de Jaraguá do Sul
irá tomar as devidas providências. Jaraguâ do Sul, 6 dejunho de 1997

Luiz Kienen Bebidas Ltda.
A .quipe d. bGsquetebol do CoUgio

"

Ewm(llko Jaraguá ird partlcipar'tlos tlruu
eIIIpas dos Jogos Escolares de Santa

Catarina, fos. municiplll, prmata ptJ1'tJ Oll

. meses de julho • set.mbro, • dali
O�pÚldllS Evangélka Nacio1Ull, que

1IC00000ce em agosto, local ainda in4.jinUIo. '

O tlcnico Milton CisarMateus garlllltia
.

fW os atletas estão .m p.rfeitos cOlUÜfões
ptJ1'tJ brigarp.lo titulo. naeional.

• Uma dali .quipes mais fones I a do Rio
Grande do Sul, flUIS com a de.4ictlfilo dos

IIOSS0S atletas a viJ6ria I garantilla •

tlCretlita o tlcnico, o;;antando que I a

pIII1lr dos jogos escolares que s.rão

.

escollaülos os mélhores atletas para
/HII1kipar.m da fose estoduol, progrllllUllla

ptJ1'tJ o ano que v.m, .m julho.

Os trabalhos de preparação donosso VII Jeep Raid, dias 15 e 16
de agosto, estão adiantados e contando com a participação de todos

os companheiros.
'

Recebemos o convite do Jeep Club de Canoinhas, para
participarmos nos dias 20 e 21 de junho, do Raid. Vamos lá.

Devido a diversos eventos, dos quais participamos, a nossa festa
junina foi transferida para o dia 19n e a nossa tradicional feijoada
foi transferida parao dia 2/8.

O aniversariante da semana é o companheiro Vilmar Cattoni, 29/
5 ..Parabéns.

Nesta semana estamos comemorando a semanadomeio ambiente.
Nosso clube, através de expedições e participações e provas de Raid,
somos testemunhas das maravilhas da natureza, mas também, da
crescente depredação das nossas fontes naturais. Precisamos da
natureza.

Solicitamos aos companheiros e amigos que façam sua colaboração
com a nossa campanha do agasalho. Ajude a quem precisa.

A viagem do grupo de jipeiros, pelas trilhas da neve, somou um
total de 1.230km, onde tiveram a participação de uma equipe da RBS
Tv. A reportagem irá ao ar neste sábado às 15 horas no Globo Esporte ..
Nesta aventura teve tudo: muito frio, Jipes congelados, encontro com

jipeiros da região, Jipe virado,muita lama.paisagens fantásticas. Dizem
que a àtração principal foi um Jipe amarelo de Jaraguá do Sul.

Simpatia para
emagrecer XicoXavier
4"-feira pelamanhã, coloquemeio
copo de água e dentro dele o n° de
grãos de arroz correspondentes aos
kgs que deseja perder. Não coloque
�os a mais do que deseja, pois
es kg perdidos não serão
recuperados. À·noite beba a água'

, deixàndo os grãos. Complete
nov�ente o copo de água. �"-feira
peIa manhã em jejum beba a água
deixan�o os grãos. Complete
n�vamente a ägua, 6"-feira pela
lIIàohãemjejum beba a água, desta
:v.ez com os grãos juntos. Obs.:
ImP9rtante conservar o mesmo

co� durante o processo, Não faça
regime, pois a simpatia é infalível.1"Irar cópias o número
correspondentes aos kg que deseja
Ilêrder. Comece só nas 4"-feiras e
logo após distribua as cópias.Publique namesma semana.MRP

ROU.·.·

ESTOFADOS MANNES

•SEeUROS 8.A.. :
..
RC·IA

Fene!Fax 371-178'

Mannes Ind. Com.
Espumase

Colchões Ltda.
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mais de um ano.

,

"

' �
Jaraguá do Sul, 6 de junho;

Falha no semáforo
acidenteprovoca

Falta demanutenção: semáforo causa acidentei de trânsito

Jaraguä do Sul- A falta
de manutenção no sinal de
trânsito da' Rua João
Planinscheck, com a Rua
Antônio Carlos Ferreira"
provocou acidente entre um

Corcel, placas LZR-7930, do
tecelão Loreci Raitz dos

Anjos, de 29 anos, e uma

,Toyota, Placas UV-3844, de
Valdir JoséMoser, na manhã
da última quarta-feira (4).
Segundo o tecelão, o, sinal
abriu para os dois lados, o que
ocasionou a 'batida de frente

CHOP,f

Distribuidora de 'cerveja, chopp, refrigerante e âguaminerai:
Também atendemos eventos (casamentos, aniversários,

,
" ,�

festas em geral) COMENTREGA A DOMICILIO

> LUKISADISTRIBUIDORADEBEBIDAS LIDA.
'Rua Reino/do Rau; 414 - Jaragua do Sul � SC
'Fone: 371-1271 - 371�9954 - fax:'371-9011

, com. a Toyota,
'

Os passageiros do
Corcel: Diego Raitz dos

Anjos, de um ano, Lori

.Kretzseldt dos Anjos, de 24
anos e Marceli Kretzseldt,
de 23 anos,' cunhada de

Loreci, sofreram ferimentos
leves. ,0 motorista prometeu
recorrer à Justiça para que,
seja indenizado pela
Prefeitura, HVOU contratar

,

um advogado para entrar
com uma ação contra a

Prefeitura. Nem eu e nem o

outro motorista podíamos
adivinhar que o sinal iria
abrir para. nós . dois",
justificou, acrescentando que

,

o problema com o semáforo
é, de responsabilidade da
Prefeitura. "Terá que me

ressarcir", frisou.
Segundo Loreei, não foi o

primeiro acidente no local,'
em decorrência na falha no

sistema de, sinalização do
trânsito. "O meu carro ficou

totalmente destruído",
concluiu.

Pescador éacusado de estupn
e 'engravidar a própria, Iii;

:

Piçarras - Opescador João cidade assim que ela o
Carlos dos Santos, de 38 anos, na cama' da menor.

conhecido como Janga,' contou que suspeitou
acusado de estuprar e filha estivesse grávida qu
engravidar a filha, V.S., de 14 a barriga da 'menina com'
anos, está sendo procurado a crescer. No dia 20 de .

pela polícia desde o último dia Anna levou V. ao Post,
30. Segundo depoimento da Saúde em Barra Velha,

"

menor, ,ela estava sendo consultou com

obrigada a manter relações ginecologista, e o exa

sexuais com o pai desde es 12 gravidez deu positivo.
anos. Na última terça-feira (3), 'O escrivão Júlio C,
o laudo de conjunção -carnal Duarte informou que a p .

expedido pelo IML (Instituto de Piçarras está investig
•

Médico Legal), de Itajaí, o paradeiro de Santos, e
:-.

acusou que c rompimento do
'

prisão preventiva 'já;
hímen da menina ocorreu há decretada."Até agoral

temos nenhuma pista;
estamos recebendo' ajud'
outros pescadores na ca :
do foragido", revelou Du, ..

De acordo com amãe de V.,
a diarista Annados Santos, de

'

32 anos, o marido fugiu da

SILENCAR
ESCAPAMENTOS
---=--

Amortecedores:'
Molas

A 11 na Master Pesquisas.lnvestindo no
silêncio e no conforto do seu carro.

Rua Adélia Fischer, S2
FoneJFax: (047) 372-1307- Jaraguä do Sul » SC

TECNO CALHAS LIDA. •

- Serviços de calhas 'e 'coifasfunilaria
industrial :

- Aquecedor solar
- Exaustores eólicos maxiar equipamentot : I

para retirada do calor, umidade epoeira.;
1

Rua Felipe Schmidt, 279 - Centro

Fone/Fax: (047) 372-0448 - Jaraguá do Sul - SC

. CERVEJA
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