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melhor

Gove'i7UJ regulamenta Artepoderá ser utiliz.adB Sacht é o segundo
gastos de vitig;ns fJ(l1'tl trtIIIujovens drogados RO caMpeonato

AC$líaradeJataguádoSulaprovouo A artista plástica Neuza babel, O piloto jaraguaense, Ivan Sacht,
projeto de lei do governo que define novos

'

Hackbarth da Silva, de Guaramirim, conquistou a�ce-IiderançadoCampconato
crit6rios para indenizaçlo e despesas de quer utilizar a arte para tratar jovens Brasileiro de F6nnuIa Fiat, Categoria Uno.
viII&emdoprefeito, vicee demais servidoJes drogados. O projeto tem a finalidade de No último domingo (8), no ,autódromo de
ia serviço diaadministraçiomunicipal. afastar a ociosidade de maneira criativa JnterIagos, emSIoPaulo, Saellt completou a

O projeto dividiu os servidores e despertar a eonsciência crítica nos prova cOmum telilpo de 31 minutos e�

municipais em dois níveis, com diárias dependentes de drogas. Na opinillo da segundos,cbegandoemsegundolugar.
diferentes. Antes, as despesas de viagem artista, a iniciativa 6 viável, mas será

"

A próxima etapa será. realizada em

eram regidas pelaLeiMunicipall.99SI9S, necessário que as entidades sociais e Brasflia, no dia 29 deste mês. O primeiro
cujos valores estavam .cima dos gasto, governamentais se envolvam no projeto. colocado 6 'La{rton Miranda, da Capital
diários. PqJoa 3 Pá,IDa 13

.

Federal. PqJoa 15
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Kohlbachprojetafaturamento
deR$ 65milhõespara este f!._1lf!

..

A�ohlbachMotores e a Kohlbach
Con<lutores Elétricos divulgaram os

primeiros resultados após ser vendida
- a um pool de empresários paranaenses
em outubro passado. Segundo o diretor
superintendente, Paulo Leme, em abril
o grupo registrou saldo positivo de 8%
nas vendas, depois de nove anos de
d6ficit, alterando oquádro operacional.

O percentual permite previsão de
faluramentoda ordem deR$65 milhões
pira este ano, cerca de 22% superiot ao

,

regiStrado no ano passado, quan<lo,o
GrupoKohlbach faturouR$ 53 milhões.

MODA INTIMA CoM QUALIDADE

Rua Reinoldo Rau, 399· sl5

372-1907

, iii , ..

'
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Municípios da Amvali aprovam
,consórcio de saúde integrado

Em 1996, a empresa apontou os

piores resultàdos, quando atingiu Saldo
negativo de,49% da receita operacional
líquida. OUtra informação divulgada
pela Kohlbach é referente aos

convênios no setor de transferência de '

.tecnología, A empresa fechou dois
contratos de tecnologia com as

empresas japonesas Daitoh e

Nakagawa e com um grupo alemêo,
çujo nome será diVulgado assim que
for confirmado o convênio de

cooperação.
A iniciativa vai perinitir a

- exportação dos motores elétricos ,para
a Europa e Ásia, o que exigirá o

aumento da produção e a aquisição de
dois novos parques' in4ustriais em Os municípios que integram a

Santa Catarina. O saneamento da IAmvali vão implahtar,mícíalmenteem
einpresa permitiu a reversão no cinco das sete cidades, o Consórcio

merc�o financeiro. Enquanto que o Intermunicipal de Saúde, que atenderá'
endividamento total da empresa, em as pessoas carentes nas áreas de

outubrodoanopassado,eradeR$6,15 ,traumatologia. oftalmologia e

para cada R$ 1,00 de capital prõprío, cardiologia, com recursos das,

passou,para R$ 1,66, em abril último. prefeituras repassados à associação.
A liquidez geral de R$ 0,55, no ano As Secretarias de Saúde e do

passado, atingiu R$ Q,99 neste ano. Bem-Estar Social das prefeituras
Pligina 5 "fizeram levantamento das principais

necessidades médicas e laboratorial
nos municípios e estão elaborando
uma triagem para definir as

prioridades e os beneficiários pelo
plano.

Os Municípios de Barra Velha e

São João do Itaperiu aguardam
'autorização dos respectivos'
Legislatívos para integrarem o

consórcio. A iniciativa é' pioneira no

_
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. Ultimos dlas em Jaraguá do Sol.
Sensacionalpromoção:

O PASSAPORTE DA ALEGRIA veeê paga apenas
R$ 5,00 (adultos e crianças) e anda em todas as

diversões quantas vezes quiser

NA ENTRADA DA ILHA

DA FIGUEIRA EM FRENTE

AO POSTO BEHUNG

Der a ,.das 18 às 22 horas
Sábados eDomingos

- das 14 às 22 horàS
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Romalocuta, causa finita
O posicionamento do prefeitoGeraldoWerniilghaus em relação a liberação dos diretores

do Sindiçato, dos Servidores Públicos, que vem se arrastando desde o início da atual

administração, apenas reforça as éríticas da oposição e dos próprios sindicalistas sobre. o
témpe�lito centralizador e autoritário do prefeito. AliáS, a justificativa que usou para
respondee ao pedido do sindiçalista, negando o direito de exercer a função para a qual fora
eleito, beirá � Insensatez;

'

,

Recentemente Werninghaus afirmau que era favorável a um sindicato forte,
autônomo e independente. As ,declarações soam hoje como falsas. Não é possível que
seja a favor de 'um sindicato com esses atributos, se não adniíte que seus diretores
possam trabalhar e que tenham tempo suficiente para elaborar e apresentar propostas
de melhorias à categoria. É imprescindível que a entidade tenha pelo menos, três
diretores e tempo para trabalhar. Caso contrário não serão capazes de fazer nada.
Desta forma, não justificam a organização.

O prefeito se baseia na Medida Provisória 1.522-6, de abril deste ano, que define o

número de servidores que devem ser liberados pelo Poder Público para o sindicato. Só que
se esquece que é preciso um pouco de bom senso para tratar de assuntos desta natureza. A
l�i detérmina a liberação de apenas Um servidor para os sindicatos que tenham'entre mil e
dez mil filiados' - o Sinsep tem apenas 350, mas representa toda a região -, mas não proíbe

, um número maior.
Aliás, é bom lembrar que a Medida 'Provisória equivale ao Decreto Lei dos militares,

tão combatido pelo presidente Pemando Henrique Cardoso, quando opositor dç .regime e,

�gorano poder, lança'mão dosmesmos artifícios. Há tempes,Werningba,Us negou audiência
com a �ão do .sindicato, que pretendia discutir assuntos relacionados aosservídores

municipais. Em resposta, o prefeito afirmou que está cumprindo a 'lei, que não se furtará
em buscar melhorias aos funciónãriose que sabe, o momento certo para aplicá-las,
demonstrando seu asco pela oposição e pelos "palpites" em relação a qualquer assunto
ligado à administração.

' ,

Missão (quase) impossível
Está complicada a situação do PPB de Jaraguá do Sul.Parece quase impossível amissão

dos. líderes em unir a legenda. As desavenças internas parecem fadadas a permanecer,
reforçando as duas alas criadas pela decisão tomada pelo deputado Udo Wagner em apoiar
Werninghaus na eleição. passada. O encontro regional da legenda, que reuniu a Executiva e

o Diretório Murucipal'na 'semana passada, não conseguiu aparar as arestas como pretendia
o presidente estadual Leodegar Tiscoski. As mágoas demonstradas porWagner e pelo ex

prefeito Víctor Bauer são fortes e dificultam a .cicatrização das feridas, podendo ser

empecilhos às futuras 'defimções. 'J'

,

Fontes, do partido não revelam os motivos, mas garantem que há mais divergências
entre os filiados, Afirmam que a ala liderada por Bauer poderá boicotar a campanha do ano

que vem caso Wagner insista em ser candidato a reeleição. Esse, no entanto, afirmou com,
todas as letras, que es� disposto a renunciar a candidatura, se o partido decidir assim.
Especula-se.até a possibilidade do deputado se filiar ao PFL, negada por Wagner.

No sábado passado, em Joinville, lideranças estaduais do PPB estiveram reunidos, desta
vez com a presençado presidente nacional, Esperídião Aniin, provávelcandidato ao governo
do Estado. Apesar da distâneia, as diferenças entre os filiados de Jaraguá do Sul v,ieram à
tona.Wagner chegou a se irritar com uma pergunta sobre o caso, demonstrando desconforto.
A verdade é que conhece o peso econômico da ala contrária, que poderá implicar num jogo
e desestabilizar sua candidatura a reeleição.

Víctor Bauer nega, mas é notório que ele não engoliu a "traição" do companheiro,
Wagner, por sua vez, justifica o apoio a Werninghaus recorrendo às ofensas de Konell
aos correligionários, em especial a Bauer. Segundo Wagner, as palavras de Konell são
impublicãveis. Ele também afirmou que desde o início das costuras políticas do ano
passado defendia a coligação com o PFL e que o apoio a Werninghaus resultou de
coerência.

'

Pelo sim, pelo não, as divergências no:PPB de .Jaraguädo Sul poderão inviabilizar a
união do partido e prejudicar candidaturas e contribuir para outras, além de acirrar ainda
mais a disputa interna. O empresário Gilberto,Menel descartou a possibilidade de se

, candidatar a deputado estadual.,Muitos apostam que não, mas com as divergências, o PPB

precisarä de outras reuniões paraacertar a legenda. Por enquanto, existem mais caciques
do que índios e muito falatório.

'

PINIÃo

Carta aberta

Não posso perder!
It Flávio Melo Ribeiro

A imagem quea pessoa tem de si mesma nem sempre coincide com a visão que os eutros têm "

dela. Umdos exemplosmaís típicos é o da pessoa que nl<) consegue conviver com nenhum tipo
de derrota: Transformaastarefasmais simples e banais em competições acirradas,mesmo quando
os demais partícipantes não entendem tal tarefa como Uma disputa. Ela coloca todoo direito do '

estar nomundo na condiçãode estar vencendo todos, em todas as atividades, como se os outros
nãofossem valorízä-la pelos demais pérfís que compõem sua personalidade.Ao ganhar sente-se

,

omáximo,mais por achar que tem o reconhecimento dos outros do que pelo fato de ter gailhÓ,
embora, na prática, um esteja ligado ao outro. Para essa personalidade, carente de afeto e

necessitando de reconheciIllento dos outros, mais importantedo que ganhar é não perden.É nesse"
aspecto que, no receio demanchar a imagemque acha que os têm cicia, lançamão de subterfúgios "

psicológicos parajustificarqualquer tipode derrota. EssajustUicativa,mais doque pataos outma
é para ela pröpría,

' ,

As principais ''muletas'' desse tipo de pessoa são a lamentação e probleinas orgânicos. Quando
entram, porexemplo, numaquadrade tênis parajogarmerapàrtida, e avalia quepode perder, f�, '

:' ao�versário que está sentindo uma forte dornobraço. Se perder foi porque infeHzniente esta�.,'
comproblemas que lhetíravam a força do braço, a concentração. Caso vença, apesar da dor,

,

conseguiuganhar, e desse modo tenta acumular um pouco mais de mérito. Se a competição 6
coletiva, alguém niO foi bem e prejudicou o seu desempenho. Logo depois da derrota, trata de '

achar Um culpado que os companheiros possam confrrmac. Nos desafios que precisam seutilizar
de equipamentosmecânicos, lançam frases tipo: "Espero nãopegarumque não funcione direito".
'De frase em frase, de lamentações em lamentações, os outros vão se dando conta da estratégia ,

psicológica que utiliza e assim, a imagem que gostaria de passar é naufragada na prõpna lama.
que produziu no intuito de se salvar.

'
,

É importante salientarqueessaniaÓeirade se relacionarcomos outros nãoé uma represen�,
nãO é um fazer de contas, ela é vivida de forma em que ela pröpria acredita e tentareaímente se

enganar. A isso chamalse tecnicamente demá-fé: a tentativa dementir a si propria.l'\Ta realidade,
.

vive um drama. As lamentações e justificativas surgem espontaneamente. De tanto fazer, näose,
dá mais conta de qnandofaz,Quando vê que não engariamais os outros, geralmente muda de

estratégia, procura brincar, se colocapropositalmenteno foco de umabrincadeira para amenizar
a imagem, mas nó fundo semagoa.

'
'

Sem ajuda de um profISSional que lhe aponte as, contradições e lhemostre parâmetros para se
localizar, ficadifícil para sairdesseeinaranhadoein que se envolveu no decorrerda vida. Enquanto
ela não se der conta de que encarar a derrota é uma formade poder avaliar sua atuação para
superar-se, viver commedo de perder seu lugarnomundo, avaliando que os outros não vão lhe
considerar, continuatá seu drama.Comopassardos anos, os outros vão percebendo a forma dela
lidar. Por sua vez, Com receio de ser desmascarada se afasta dessas pessoas. Pormedo dé perder
08 outros, a solidão começa a apontar no final do túnel.

*Pslc6logo

Artigos para Carta Aberta, devem ser e�viados para Rua Waltet Marquardt, 1.180. As cartll

devem conter no m':dmo 30 linhas de 70 toques, ó endereço ou telefone p�ra contato. O jornll
se rese"a o direito de sintetizar o tuto e fazer as correçies o....ogrUicas e gram�dcais necess'rl....
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Prefeito nega liberação dopresidente do Sinsep
I

'

• Parecerda
procuradoria-Gerai do
Munic/pio Indeferiu
solicitação da entidade
bSseandO-se em
Medida Provisória

Jaraguá do Sul -,o prefeito
Geraldo Werninghaus (PFL)
enviou ofíci9ao Sinsep (Sindicato
dos ServidoresPdblicos) afirmando
que não vai liberar com Ônus para
o Município 'o presidente da
�ntidade Luiz' ceZar. Schomer. A,
decisão do prefeito baseou-se no

parecer da Procuradoria-Geral que
,
indeferiu o pedido afirmando que'
falta dispositivo legal-que ampare
a .pretensão do' sindicalista,

,

considerando que a medida não
afeta a liberdäde sindical prevista • •. '

na Constituição Federal. Dúbio: procurrulo,.-gnal ,,,,,.,.Il1011 do" 'Jl(II'ecnw, di/nwnt.,
A pendenga entre o prefeito e

'

cargo do presidente da entidade, 8,112, de 1990, que, versa sobre a

os sindicalistas vem se na época Stélio João Rodrigues. dispensa de servidores públicos
arrastando desde o início da atual Logo, depois, Werninghaus para os sindicatos de classe. AMP

administração, quando admitiu e reconheceu o define as dispensas de acordo com
Werninghaus exigiu que o pro- presidente, mas não odíretor, o número de filiados. Entre mil e
fessorDioneida Silva, diretor do

' No início de maio, o prefeito dez mil, o Poder Público deverá

sindicato, se apresentasse 'à apresentou à imprensa cópia do liberar apenas um' servidor.
Bscola Municjpal Rodolpho Diária Oficial da União, de cinco SegundoWerninghaus,aMPacaba
Dornbusch, onde é orientador, e de abril, com a publicação da de vez com as especulações em

deixasse .a função no sindicato,
,

Medida Provisória 1.522-6,' que torno-do caso, já que o Sinsep tem
além de,' no início, questionar o 'alterou dispositivo da Lei Federal apenas 350 filiados.

,

- A Iei não era clara. A própria
Constituição não prevê o número
de funcionários que a Pref-eitura
deve liberar - escorou, negando que
haja qualquer conotação politica a
respeito do assunto.

,

Para o presidente do Sinsep, a
decisão do prefeito cerceia a

liberdade sindical e a livre

organização dos trabalhadores. A
procuradora-geral Maria das

GraçasMoraes deAssis apresentou :
'

dois pareceres diferentes, um
quando o presidente era Rodrigues
e outro agora, No prlmeiro"ela dá
parecer favorável a liberaçãÓ do
sindicalista, sem Ônus para o

Município.No segundo, indefere o
pedido. "A Lei Orgânica não

ampara o servidor nesse caso. É',
omissa.A liberdàde sindical existe,
o que não existe é a liberação do
funcionário público", explicou,
informando que os pareceres são

diferentes porque um era sem Ônus
e o outro com Ônus.

Na opinião de Sehorner, o
prefeito está ignorando uma

entidade representativa que
congrega trabalhadores públicos de
toda a região. "Há muita
dificuldade em se negociar com o

prefeito. Ele sequer nos atende em
audiência para discutirmos
assuntos de Interesse da categoria",
reclamou, lembrando que a

justificativa para a não liberação
dele é a confirmação de que o

prefeito não pretende governarcom
um sindicato da categoria.. "O

,

,
direito do sindicato em eleger seus
dirigentes vai interferir na relação
entre servidor eleito e a

administração pública",
completou.

Projeto de lei do governo, vai regulamentargastos de viagens
Jaraguá doSuI-A Câmara de membros do primeiro escalão do

Vereadores aprovou o projeto de lei
'

governo, além das pessoas que
do governo que define novos ocupam atividades de nível supe
critérios para indenização e rior. O outro nível relaciona os

despesas de viagem do prefeito, encarregados de setor, atividades de
'

více.e demais servidores a serviço nível' médio, 'D)agistério e

da administração municipal. O atividades auxiliares.

objetivo, segundo o prefeito, é Anterior ao projeto de lei, as

adequàr as diárias às despesas dos despesas de viagem dos servidores
funcionários públicos em serviços eram regidas pela Lei Municipal

, em outros municfpios, não 1.995/95, cujos valores estavam
permitindo gastos' extras -ou em acima dos gastos diários. No final
desacordo. ' de novembro do ano passado, 0-

De acordo com o documento, a então presidente da Câmara de
partir da publicação da lei, a Vereadores, Valdir, Bordin,
autorização da viagem e a levantou suspeita a respeito da
,eoncessão das diárias serão 'prestação de contas da FME
procedidas após formalização da

. (Fundação Municipal de Esporte)
proposta, "de forma clara e' relativa às despesas feitas durante
9bjetiva".Osservidoresmuniçipais os Jogos Abertos em Criciüma.,
foram divididos em dois níveis, ocorridos em setembro. Na época,
com diárias diferentes. O nível um o então presidente' da FME, Jean,

inclui o prefeito, o vice-prefeito, Leutprecht, justificou os gastos

afirmando que os valores

.apresentados obedeceram a:' lei
1995.

O caso foi encerrado, mas

Bordin prometeu propôr ao

prefeito GeraId� Werninghaus
(PFL) elaborar mensagem
adequando às despesas. De agora
em diante, os valores ,das diárias
(ver tabela) serão reajustados por
decreto de competência do chefe
do Executivo. "Para cada 24

horas, coritadas da partida, o

beneficiário fará jus a apenas a

diária de um pernoite e duas

.refeições. 'A despesa com

alimentação matinal estará

incluída, no valor da diária do

pernoite. Não serão pagos valores
de diärias quando o afastamento,

'

mesmo superior a l2 horas, não
exigir pernoite ou refeição", de
fine os artigos 6 e 7.

,.,i '};j .,
Amais completa linha de

'

parafusos - porcas -

arruelas- estopas-:
ferramentas em geral

R. Bernardo Dornbusch, IJ36
V'da Baependi - Jaragúii do Sul

FoneJFax: (047) 371-0010

Som automotivo
Alarme

FabricaçlJo de
caixas seladas

i'

R. Carlos Eggert, nll 433
BailTo Vila Lalau

Fone: (047) 371-8422 I'
�------------------�

SAÚDE TAMBÉM É UMA QUESTÃO' DE IMA(3EM
Uffra-sonogrcdia
Radi%gia Geral e Pediólrica
'Tömog;afia Computadorizado
:Angiografia Digita/ - Mamografia

_CENTRO,, ,Para uma,melhor qualidade de vida,' 1

Jaragu6 e região 'dispõem de um núcleo de
-, excelência no dlagnós1lco por Imagem. '

, ,

RESPONSÁVEIS OCNICOS .

'

Dr, Edllberto R. Schuk$te CRM 3493 - Dr. JOrge Luiz� Fonseca CRM 5802 - Dr. Roberto Keli Junior CRM 1629

DEIMAOEM
,

Hospital Jaraguá

Rua Jorge Czernlewlcz. $In - Fax 047 371 151 o - JAAAGUÁ DO SUL - sc
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IllVIO,saiCO Amvali
I,il Recurso. /

Iii O presidente do Sindicato dos Servidores Püblícos, Luiz Cezar

I ii Schorner, entrou comummandado de segurança centraaPrefeitura

II,' /" de Jaraguä do Sul, na tarde da última quarta-feira (11).
Schomer afirmou que o objetivo é garantir o funcionamento do

! II sindicato.jãque o prefeitoGeraldoWeminghaus (PFL).nãoliberou
! II nenhum diretor para a entidade.
iii
I' Convenção!, o PT deJaraguä do Sul realiza amanhã (14), na Câmara de '

II Vereadores, a convençãomunicipal; que escolherá os integrantes

III'
daExecutiva e do Diretório.

,

Os petistas queremdefinir asmetas do partido para as eleições do

ii ano que vem e prometem intensificar a campanha nacional contra
1., , o neoliberalismo.

I, ,Está, sendo aguardada a presença do deputado estadual Carlito

I Merss.

I Prevenção
Apartirdapróxima semana, o engenheiroRubensMissfeldt fuiciará
.inspeçõesnas pontes de Jaraguá do Sul. O objetivo é evitar que.
possíveis irregularidades comprometam a estrutura eprejudiqueo
trânsito.
A idéia surgiu depois que aPontedos Remédios, na cidade de São

, Paulo, foi interditada por apresentar rachaduras, o que causou um
,

caos no já conturbado trânsito paulista,
,

ProVidência
ASecretaria deObras eServiço resolveu substituir o semáforo da
Rua João Planínscheck, com a Rua Antônio Carlos Ferrefra.
Na manhã de quarta-feira (4), o sinal abriu para os dois lados e'
causou acídente entre oCorcel placas LZR-7930 e aToyota placas
UV-3844.· .'

,

p

, Sorte??
De acordo com 'omatemático JoséDutraVieiraSobrinho, a chanee
de se ganhar um automóvel nossorteios dos programas de TV é
6,15 vezes mais diffeil do que ser contemplado com o primeiro
prêmio na Loteria Federal.

'

,

A chance do telespectador ser sorteado é deumaem 400mil. Já na
loteria é de uma em cada 65 mil.

Fechado,
ARede de Supermercados Angeloni, deCriéiúma, adquiriu a loja'
do,Supermercado Sesi da Rua Barão do Rio Branco, que deverá
ser inaugurada no final deste mês.
Diretores do Angeloniafirmaram que a expectativa é de contratar
cerca de 140 funcionários.

' , ,

Perguntínha
Qual é a função do Legislative? Indicar obra ou 'legislar,
apresentando projetos de lei para amelhoriade vida dapopuleção?

Você precisa ter!
Você precisa ver!

. Ligue já: 372-3223
Rua Canolnb8s, 361- Centro

FoneJFu:: 371-2444
RuaBarlo doRio BI'8IlC9.. 620

F....: (047) 372-1968 • Fu: (047) 372-1130
,

JIIfIIIÚ do Sal· sc '

. .

;#

con·SOrCIO

POLÍTICA'

• Associação val
coordenar os
atendimentos
médicos nas
especialidades de
cardiologia,
traumatO.1.ogla e

oftalmologia e exames
laboratoriais

, Guaramirim - Prefeitos e

secretários de Saúde dos

Jara

,
"

vai implantar:
.

"

desaúde.
•

municípios que integram a

Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do ltapocu)
,

,
estiveram reunidos, na semana

passada, na sede do Executivo,
com o coordenador regional de '

Saúde, Amaro Gimenez, para ,

homologar a criação do
.

Consórcio Intermunicipal de
Saúde, que, passa a vigorar,
inicialmente, em cinco das sete

cidades.O consórcio vai atender
as pessoas carentes nas áreas de

traumatologia, oftalmologia e 4' ,

cardiologia, com recursos das
ZimmermtmIJ: I ttunbém opnsidente tio c0ll86rclO tU�dlJAm,!",

psefeituras repassados à
. O presidente da Amvali,' Zimmermann afirmou que os

associação. ,

Antônio Carlos Zimmermann, MuniCípios deBarraVelha e SãO
De acordo com a secretária prefeitodeGuaramirim,afmnou João do Itaperiu aguardam

executiva da Amvalí, Maria que oconsércio vaipermitirque autorização dos respectivos,
Tereza Nora, a opção pelo osmunicípiostenhamcondições Legislativos para integrarem ó
consórcio é decorrente da de prestar atendimentos consórcio:Ele disse que existem
.necessidade em atender a especializados à população sem planos para ampliar - as

. população com 'médicos que onere muito os cofres especialidades médicas, assim
especialistas. "Foi feito um püblicos, "Individualmente as que a associação' tiver os

levantamentonosmunicípiosciue· prefeituras não teriam recursos '- as três primeiras,
apontou como principais condições financeiras de devem ser licítadas nosprõximos
exigênciasnaárea:médicaessas contratar os médicos e os dias. "O objetivo é melhorar a

especialidades, alémde exames exames laboratoriais" , qualidade dos serviços prestados
laboratoriais. As secretarias, de 'declarou, informando que a na região", reforçou.
Saãdeede Bem-Bsrer Socíaldae associação somente 'vai, No encontro da semana

prefeituras fizeramtriagempara administrar o '·consórcio. passada foi aprovado o,estatuto,
definir as' prioridades e os Segundo ele, cada cidad� .do consórcio e a eleição da
beneficiários pelo plano", contrataumnúmero de exames diretoria, que terá sede em

. informou, acrescentando que a e repassa à Amvali o valor Jaraguá do Sul. A iniciativa.

intenção .em integrar os correspondente, já incluído a segundo Zimmermann, é

atendimentosmédicos é facilitar 'administração do consórcio, píoneiranoNorte-eNordeste do
a contratação dos especialistas. exames e serviços�édicos., ,Estado.'

.

.

Artes novas a
cada coleção

FoneIFax: (047) 376-3471
Rua Angelo Rublnl, 587'
Barfll do Rio Csrro

'

Cflorlculfura
Cflorls�K,,-

"

Comércio d. Ce,.a/.
, KAZMIERSKI

Frutas - V,rduras -Atacado
MÚt1t16 de dnores frudlertll,
flores e plàlÚll8 017ltll1UntfIÍS

Rua Idà�na Rocha, 84
.

FoneIFax: (047) 372-0246
Fone: 371-0602 '

Jaraguá do Sul - sc

I
,

Rua Bernardo Öornbu8Ch� 2433
Fone: ,(047) 372-0&95

,

371-8146
VII. Lalau - Jar.gu6 do Sul
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Kohlbach vai exportar
paraAlemanha e Japão

UM CONTRA-SENSO NA LEI
DO AJtJSTE,TRIBUTÁRIO

A Lei n° 9.,430/96, cria uma situação antagôníca, cuja observação é

necessária, embora sua pregação possa parecer de instigação a insubordinação
às regras tributárias.

,

No entanto, a regra está·posta. ProCurar dentro da leí, a situação mais

benéfica ao contribuinte, cremos ser tarefa de seu advogado,
'

Por esta razão, nos permitimos o alerta.
O art. 61, preceitua sObre a 'multa devida pelo contribuinte que paga o '

seu tributo, fora do prazo preestabelecido, indicando" inclusive,' forma de
'

cálculo.
'

Seu parágrafo 2°, limita esse Ônus, em 20%, o que, convenhamos, é
benéfico, haja visto que a imposição do percentual damulta não pode ficar
ao talante do agenk, fi�or, com embasamento em leis, decreto, e até
mesmo instruções normaävas, diversas e esparsas, chegando as raias do

inimaginável.
No entanto, namesma lei ainda, em seu art. 47, existe outta disposição, '

que estabelece um benefício ao contribuinte' inadimplente.
Em havendo uma fiscalização, ,o contribuinte em atraso com seus tributos,

dispõe do prazo de 20 dias, contados do termo de início da fiscalizaÇão, para
efetuar·o pagamento de seu débito, com os beneficios previstos no art..138
do CIN, isto é, sem a imposição de multa.

'.

Nos parece (e é difIcil pensar diferente) que é muito mais econômico ao

contribuinte que se encontra em atraso com seus tributos, aguardar que se

dê início a uma fiscalização.
Se o tributo for pago a destempo, na conformidade com o art. 61 da Lei

n° 9.430/96, será acrescido de multa, calculada à razão de 0,33% ao dia de

atraso, até o máximo de 20%.
,

No entanto, se o pagamento se realizar, na conf�rmidade com o art. 47, ,

incidirio tão somente os juros legais, sobre o montante conigido.
:

,

Assim, 'uma vez mais, o inadimplente é premiado, em detrimento ao

contribuinte pontual.
Convenhamos que essesdíspositívos da Lei do Ajuste Tributário, são,

no mínimo, 'estranhas, etnbora legais.
'

"Dn.aDa C.GMCboc..uIl-c..uIlAdvopdosÄIIlOdadGISIC LIda.

coRREÇÃo - NaCOlúDada semanapassada "SaIúio-educaçlo", no dltimo pardgrafo,
onde se lê: ''Resta, claro, pois, aexistencia."Leia-se : "Resta, claro,pois,alneÜdoda."

� Empresa registrou
em abrllB% de
faturamento positivo,
depois de nove anos
de déficit operacional'

Jaraguá do Sul - o Grupo
Kohlbach, a segundamaior fabricante
de motores elétricos da América

Latina, divulgou durante a semana que
fechou dois convênios para a

transferência de tecnologia japonesa e
alemã, A iniciativa vai permitir a

exportação dos motores elétricos para
a Europa e Ásia, o 'que exigirá o

aumento da produção e a aquisição de
dois novos parques industriais em
Santa Catarina. .

,

O Grupo Kohlbach. que redne a

Kohlbach Motores e a Kohlbach
Condutores Elétricós, foi adquirido no
final dó ano passado por um pool de
empresáriosp�.tendocomo
principal acionista Hamílton Trentin
Coutinho, com 97,6% das ações.
Desde então, vem saneando a empresa
e investindo em tecnologia. Em abril,
a empresa registrou 8% de saldo
positivo nas vendas, depois de nove

. anos de déficit, alterando o quadro
operacional. De acordo com

informações da Kohlbach. o ano

passado foi considerado o pior de
todos, quando atingiu 49% da receita

operacionallíquida negativo.
De acordo com o diretor

superíntendente, .

Paulo Leme, a nova
administração pretende consolidar os

, motores produzidos pela empresa
como o "motor do Brasil", além de
investir em tecnológia. Ele revelou que
os convênios foram assiDados com as

empresas
_

japonesas Daitoh e

Nakagawa, informando que o nome do
grupo alemão será (.tivulgado assim que
for confirmado Q contrato. "As duas

,Kohlbach: nporúlç6es de motores para a Europa e Ásia
iniciativas fazem parte do projeto
'Kohlbach 2.000"', declarou,
acrescentando que os resultados

positivos registrados pelo grupo têin
animado os novos controladores.

O projeto estabelece saneamento da
empresa e competitividade, além de
convênios para, a transferência de

tecnologia e investimentosda ordem de
R$ 42 milhões'na modernização do

processo produtivo, do 'parque indus
trial e da cultura produtiva, no setor de
motores trifásicos. Outro ponto
destacado pelo grupo é a expectativa
de alcançar, até o ano 2.000 o patamar
de 25%.das exportações da empresa.
Atualmente, o.s motores monofásicos '

são, responsáveis por cerca de 65% do
faturamento total,

.

. No ano,passado, oGrupo Kohlbach

registrou faturamento de R$ 53
milhões. Para este ano, a previsão é

I'um aumento em torno de 22%,
apontando um faturamento dê R$ 65
milhões-.O saneamento da' empresa
está permitindo reversão no mercado
financeiro. Enquanto que, o

endividamento total da empresa, em
outubro do ano passado, era deR$ 6,15
para cada R$ 1,00 de capital próprio,
pasãou para R$ 1,66, em abril último,
A liquidez geral de R$ 0,55, no ano

passado, atingiu R$ 0,99 neste ano.
, Leme informou que a empresa está
enviando os dados financeiros aos

principais clientes.
- Hoje, o capital social realizado

atinge algo em torno de R$ 40,6
milhões. Um acréscimo de 421% em

relação a outubro passado - revelou.

3/97 - 0,68%
Acumulado do ano 1,94%

Varig é eleita a melhor, transportadora aérea;Rendlmento AUquofll %
'até 900,00' - isento
�de 900,00 - 1.8ÓO,00 ' 15% 135�00
acima 'ele 1.800;00 25% 315'00

:DedUções: a) RS 90,00 pordependente; b) RS900,00poraposentados,
. pensionistas e transferidos para a remunera� commais de 65 anos .

• UPMlJaraguá do Sul
'.'

Jan/97 RS 45,54 (SO Ufir)
:aelez/97 _

�
, .

Sio Paulo - A Varig foi eleita,
pela terceira vez consecutiva, a

melhor transportadora brasileira
de cargas aéreas nos quesitos

. qualidade, atendimento e

pontualidade. O resultado é fruto
de pesquisa realizada pela Editora
Update, com 9S transportadores
brasileiros.

_

Segundo a empresa aérea, o

objetivo é consolidar-se também nova área no terminal de cargas no
como a principal transportadora Aeroporto de Frankfurt,

'

<Ja América Latina. A Varig tem Alemanha, o primeiro em ,

um plano de ação em curso que toneladas movimentadas na

inclui a informatização completa Europa. O sistema 'de
da atividade e revisão dos informatização facilita o-manuseio

processos operacionais, visando a e rastreamento da carga,
melhoria no atendimento ao ,aumentando a eficiência e

cliente. produtividade na prestação dé
A Varig Cargo concluiu uma serviços.

;Apolo:
·CaQuII Audltor.s e COnsultores S/C Lida... t:one (047) 371-4509

•

COMPROMISSO' COM O

BOM TRANSPORTE .

.
'
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EniO Padllha Pilho
Conversando com os tndustriais
Eu e minha turma estivemos conversando com os industriais de

Jaraguá do Sul, na segunda-feira passada, dia 9 . Aminha turma são

os 13 empresários que fazem parte do Núcleo das Empresas
IDstaIadoras Elétricas de Jaraguá do Sul e região.

.
Os empresários industriais daAcijse daApevi, que nos atenderam

com extremo carinho e boa vontade receberam um caderno de

apresentação geral com todas as informações a respeito do núcleo e

de cada uma das empresas integrantes, além de ouvirem' de nós

álgumas informações adicionais, que entendemos relevantes e dignas
de serem repetidas aqui. -

,

1 - Existem em Jaraguá do Sul algo em tomo de 130 ou 150
eletricistas autônomos.É o pessoal que tem uma caixadeferramentas,
uma bicicleta, uma moto ou um fusca com uma escada em cima e

que está por toda a parte, em todo lugar.
2 - Instaladoras elétricas com registro e endereço comercial temos

'25 (um nâmero que surpreende muita gente, mas que é real)..
3 - Além disso, existem as instaladoras de BlumelÍau, Joinville,

. Curitiba, Florianópolis, Tubarão ... que também circulam livremente
pelo mercado local.

.

4 - Foi nesse contexto que surgiu, em dezembro do ano passado,
com apoio irrestrito daAcijs, etravés do inestimável trabalho do. con
sultor Luiz Antônio Dalri, o Núcleo das Empresas Iostaladoras
Elétricas do Vale do ltapoeu.

5 � Umdos objetivos básicos donúdeoé desenvolver ath1dades
eooperadvas para melhorar continuamente a qualidade de serviços
prestados. Isso será obtido cöm:

a) Organização e Realização coletiva de treinamento para os

funcionários e até mesmo para os proprietários das instaladoras.
. b) Organização de viagens de estudo; visitas à feiras técnicas e

busca conjunta de informações junto aos gfandes fabricantes de ma-
terial elétrico.

. .

6 - Outro objetivo é o Markedng Iostitueional que consiste em
divulgar os serviços prestados por todas as empresas integrantes do
núcleo, através de prom�ão de eventos, visitas à associações
comerciais e às indústrias de grande porte. �

.

'

7. - Nada disso é plano apenas no papel, Está tudo acomecendode
. verdade:

.

a) Um ônibus com 24 profissionais saiu de Jaraguá do Sul, no
último dia 22 de maio para visitar à Feira I�ternacional de
Eletroeletrônieo, em São Paulo, o evento mais iuiPortante em nível
nacional para quem atua nesse ramo.

.

b) Alguns integrantes do nücleo viajarão em julho para a
Alemanha, para uma missão que inclui, além de visita a uma feira
internacional de eletricidade, visitas técnicas à empresas instaladoras

. da Alemanha.
c) Realizamos, no dia dois de junho, um seminlirio técnico

sobreUuminação industrial (com apanicipaçõo de 62profissionais)
ministrado por técnicos da Pbllips do BrasD. Isto seria impossível

.

pará cada uina das empresas individualmente.
,

d) Estamos visitando todãs as associações comerciais e indústriais
da nossa região e agendando visitas às principais indústrias.

8. - Conclusão: o núcleo éuma realidade comoIidada. As empresas
instaladoras elétricas que fazem parte filo núcleo estão caminhando a

passos largos e decididos rumo à qualidade total em prestação de

serviços. E os clientes só têm motivos para�tisfação integral.

Caixa postal 191 - cep 89.251-970 - eniopf@netuno.CQm.br

AUDITORIA CONTÁBI�, FISCALE TRABALHISTA RUADONALDO

.

.

CONSULTORIA DE GESTÃO E�PRESARIAL < J���lri�sUL
:1::·:·li··i·i�:-,:!�:lllllill·III!i'::II:·..II.lllllli11111:::lllilllll::·:;-,

·
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TREINAMENTO DE PESSOAL

CASSULI
AUDITORES

Jara

Sindicato.pede a penhora
.dos bens da empresaMoh

JaraguádoSul-oSindicato Garantia porTempodeServiço),
dos Vestuários impetrou, na atrasado há dois anos.' Os

última terça-feira (10); na Junta advogados Airton Sudbrack e

.de Conciliação e 'Julgamento Cláudio Selhorst, assessores
medida cautelar contra as jurídicos do' Sindicato dos

Organizações Mohr, e.Malhas Vestuários, afirmaram que a

Ivomar, de Guaramirim. De medida visa assegurar o

acordo com o sindicato, a
.

pagamento aos trabalhadores;

iniciativa teve como objetivo . "Temos receio de que o

garantir o pagamento dos patrimônio das empresas seja
salários de março, abril e maio,. dissipado nas próximas' horas.
das férias coletivas, referentes Há diversos maquinãrios e

aos anos de 1996 e 97, dos 22 imóveis alienados", revelaram.
trabalhadores das empresas. Naopinião dos advogados, a

Segundo informações do medida cautelar foi a única

sindicato,aSOrganizaçõe8Mohr garantia que restou aos

e Ivomar atuavam em conjunto funcionários.para receberem as

nomercado e fecharam as portas verbas rescisörias, face ao

no dia 20 demaio deste ano, sem fechamento das empresas. EIeS

pagaras obrigações trabalhistas,' informaram que solicitaram no

como verbas rescisórias e' processo judicial a penhora do
depósito do FGTS (Fundo de imóvel demais de 11 milmetros

quadrados, localizado àRuaJ
Teodoro Ribeiro. "O objetivo �
impedir que Ó patrimônio
empresas seja vendido, sem

. I .

os créditos trabalhistas sejanl
inteiramente' quitados", .

reforçaram. Aftrmando que as
.

empresas devem ainda avis�;
prévios, um terço das féri'_
proporcionais e vencidas.
"Somente com o INSS (Instituto;

. Nacional do Seguro Social) o
débito'das empresas chega ení
cerca de R$ 800mil", revelou o·
sindicato.

Na tarde de ontem, a juiZado:
Trabalho, Desirée de Ávila'
Pollmann, da Junta do .

Conciliação e Julgamento de
- .

Jaraguá do Sul, deferiu amedida
cautelar impetrada . pelos.

. advogados.

NOTAS----------------------------
. . .

• Pelo quinto mês consecutivo, a Varig atinge o primeiro lugar em pontualidade em

vôos domésticos, atingindo 98%. A informação foi dada pelo DAC (Departamente; de
AViação Civil).

.

.
.

•ARKM - Engenharia dePerícias eAvaliações formalizou parceria com aCàssuli Auditores
e Consultores. O acordo permite a consultoria independente na área de ativos epatrimônio de

empresas em todo o Estado.

• O projeto de restrição às importações Já impediram um movimento de US$ 2
bilhões emmercadorias.

O governo não está autorizando o Licenciamento. de Importação de produtos que

�ependem de anuênçiaprévia. EsseSprodutos representam '15% dapauta de exportações.

*1-

.

.

.

. �(JMpU7FR NELI' INF(JRMAT/�A

SIP!,
.
�72-1419

CURSOSDE
- ,1NFO�MÁTICA

Vß��
CARGAS E PASSAGENS

Fone/Fax:
(047) 371-0091

Computeldore.
.Impre••o.....
Suprimentos
software.

ASSIST�NCIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA

sc
fone: (047) 371.4509
fax: (047) 372.1820
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Secretarias.vão intensificar fiscalizações em abatedouros
normas de higiene. , estendendo-sé por toda a cidade .

De acordo com 'Nanci,' "A intensão é criar uma

existem ,hoje em Jaraguä do Stil consciênciacríticanapopulação
entre 12 a 15 abatedouros para que ela mesma faça a

clandestinos, cerca de 40 a 50%. fiscalização antes de comprar",
"São, na maioria, abates feitos revelou, acrescentando que os

por pequenos produtores. O estabelecimentos comerciais

perigo é que as carnes não são estão sendo catalogados com o

,fiscalizadas e podem estar selo de qualidade: A para 6timo,
contaminadas", alertou, B para bom e C para regular.
acrescentandoque adoençamais ROTINA - Somente no mês

Jaragu' do S1l'. - As comum verificada é a de maio os fiscais da Vigilância
S,ecretarias de Saúde e Meio ' sistercercose, parasita que pode Sanitária, 6rgão ligado à

Ambienteprometem intensificar causar sisto no cérebro humano. Secretaria de Saúde, realizaram
as fisca:lizações nos cerca de30 "70% dos tumores cerebrais são 1.547 visitas de rotina, entre'
äbatedouros doMunicípio, além cansados pela sistercercose", vistorias, retornos, autuações e

, de tentarem evitar os abates informou, atendirnentoareclamações,762
, clandestinos.A informação é da A secretária disse também exercícios profissional, onde os
secretária de Saúde Nanci que está em fase de elaboração .

fiscais 'certificam se 'as
Zimmermann, que ínfortnou que o projeto de educação sanitária, farmácias, gabinetes
es fiscais estão realizando que deverãser ímplantadó ainda odontol6gicoseestabelecirnentos
trabalho ostensivo nos este .ano no Município" industriais de alimentos têm

estabelecimentos, onde estão 'apre�entando à população, responsävel técnico é alvará de

sendoentreguesaos,proprietáriós através de .vídeos educativos, licença. Na äreade saneamento

as leis que regulamentamo setor. palestras e fólders, os hábitos de básico foram registradas 784
Ela garantiu que as .secretarias 'higienenecessários. Segundo ela, vistorias, atendimentos de I

estão, fechando e multando as 'a campanha iniciará pelas reclamações e coletas de água Promessa: secretária garante que fechará cerco (lO abate

',C8Sa$ que não estão seguindo as' escolas e associações de bairro para análise. clandestino

• Objetivoé
conscientizar
proprietários dos
perigos dos abates
Irregulares e das
'pena/idades previ,tas.
Está em e/aboração,

'

projeto de educação
sanitária'

.
,

.
Governo lançaprograma de erradicação do analfabetismo

,
'

Acerimôniadeassinaturado ações desenvolvidas pelo
programa reuniu mais de mil governo, como a implementação
pessoas, entre prefeitos, vice- de uma nova proposta curricu
prefeitos, secretáriosmunicipais lar, serviriam para colocar o
de Educação, e professores da' Estadonos primeiros lugares da
rede estadual de ensino. O educação nacional", afirmou,
governadorPauloAfonso Vieira acrescentando que o programa
(PMDB) afirmou que o objetivo de Orçamento Descentralizado

.

é,; num curto espaço de tempo, está beneficiando 550mil alunos,
Cortar pela' metade o com recursos de R$ 7,4milhões
analfabetismo nó Estado. "Santa para as APP's (Associações de
,Catarina já, possui muitos' Pais e Professores).

'

Cerimônia: Paulo Afonso e o secretário João Matos na assinatura do programa

FlQrianópolis - Ogovemodo . números que colocam a nossa

Estado lançou na semana qualidade de vida ao lado dos

passadao programa "Mutirão da países de primeiromundo e essa
cidadania", que pretende colocar será mais uma conquista nesse

Santa Catarina em primeiro sentido", discursou. '

lugarno ranking nacional centra Paulo Afonso informou que
o analfabetismo, Segundo ri governo do Estado íniciou a

informações da Secretaria entrega de 293 computadores
Estadual de Educação, existem para as secretarias municipais,
cen:ade180J.llilpessoasquenão um software produzido pela
sabem lernern escrevermorando Ciasc para facilitar os proc�ssos
em Santa Catariria. administrativos das escolas. "AS

XI Feira IV Feira Industrial ,
II Leilão de Máquinas é

da Malha da Pequena Empresa Equipamentos Usados
Horário Funcionamento: Sega à, Sex.: 14h às 22h

,

Sábado e Domingo: 'lOh às 22h

I
I
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Co..,.",. iIItMIe """" l1li ,."''''''.(16) IIJtutetl B.u. .Sud
esp«:iIIbIu•• cumprlmellllUla pelos pais AdentlT e Laellúl BeU,
iI7IIIIosA.na, eN�lepor todo, os ,e", tlmigo,

He HORNBURG
Implementos Rodoviários

.

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

Jaràguá doSul- sc

m-ttUlftuf!
Máquinasparaempaootamento

RuaAraquari, 136 - Dba daFigueira
. FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203

Jaraguá doSul· SC

1([4 t: [4
Tf4P'Er'ES

*Curaoe - Tear
-Arralolo
-CruzDuplQ
-Rosinha
-Kilim

* Risco de Tela
* PlastlflcaçÕ8S

Katia 8aratto Fontenelle
Rua Willy Manhke. s/n? . centro- Fone 372-3372· Jaragua do Sul

Cf)r. 9lcgr 9lideki CJlodrlgues da Oi/Da
Ortopedia e Traumatologia

CirurgiiI do Joelho - ArtroSCOpÜl
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

Ro Dr. ,wsldemiro MazurechBn, 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371-6511 - JlJf8guá do 8C1/- SC

Macol
TUDD:PARA" CONSTRUçA.D

VISITA AOMASP - aOficina se Arte promove visita
a exposição deMonet, noMuseu das Artes de São Paulo.
Saída dia 26, à noite e retomo dia 27, à noite. Custo da
viagem, pór pessoa, com estadianoHotélReinales Plaza,
a razão de R$ 85. Informações naOficina de Arte, Rua
João Januário Ayroso, 268 ou pelo fone 372-3901.

NOtRE DAME - promove hoje (13) o Halloween

Night, coordenado por alunos doColégio Abdon Batista
Será uma noitada de "horror", com direito a cemitério,

caveiras! coisas macabras, velas e outros apetrechos,
'

além das bruxinhas que estarão lançando seus feitiços
por todos os cantos. E também a escolha da bruxinha
mais horrorosa. No säbado (14), a festa será comandada
por alunos doColégioDivinaProvidência, com àescolha
da "GarotaDivina 97": Dtutiells FmtIIII4tIPrixereElisaIIg.Mellllo. �'iII tIIe

e", Ritt6polls� interior de sao PIIlIIo·

EsIDs "" tIS1JtIIÜIIItIS quúOlletJl'fWlltlO "GtIrotsDmllllPro�

.97,", l1li BoateNo';"Dturu, tlllUllllIa (14), e", ""'" '''''''/e_

PRIMEIRO MUNDO - uma norueguesa de 98 anos

foi convocada a se apresentar ao Exército; É que ela

adquiriu um trator, veículo com usomilitar e potencial, e
.

todo comprador de trator na Noruega (país que ganhou
da seleção brasileira de futebol) deve se alistar. Gyda
Kaland disse que vai se apresentar.•.

cm uodllto Ribeiro promove hoje (13), amanhã (14) e domingo (15), o 2·Rodeio 'Crloriw
lure$llUl1Ull de SclU'oeder, com tnúmertlS lItTtIÇões CtllllPelrllS f tutfsticllS

.

, .
.

'.

FIGURA NÃO-IDEAL - o príncipe Charles
considerado por adolescentes britânicos como o te

pior pai do país. Charles só tem reputaçãomelhor q
.

do jogador de futebol Paul Gascoigne e a do ator
Mitchell.O príncipe foi consideradouma figura
não-ideal por 20% dos pesquisados.

,

PLAYBOY - a capa da "Playboy" de julho tem no

extenso currículo: é Malu Bailo, a peladona
profissional da paróquia

EM PORTUGUÊS - depois de conquistar o m

vencendo o Torneio de Roland Garros, em Paris, G
Kuerten teve performance mais que inusitada

, conceder entrevistá 'a TV 5, de París, Como não

nada em francês, Guga ria muito e respondia em alto
bom português, a todas as perguntas do entrevis
Pior, o entrevistador não entendia nada de portu
Guga fala, e muito bem o inglês, más já que
entrevistador preferiu o francês, nada como o bani
"manezinho" português.;

.

V I SI
PAPAL·
início
semana

para·
cobertura
visita do
ao BtasÜt
outubrO·

..
PtIIriID FI4rio RiIMiro e..."rúu", por wu.o. RIbeiIo,
�.MTGISCV-R",

os jorn
entraDl
dan 9

. inclusive
estrange'
para te

Co'4/lUúO "OI GtIrotos • Qruo" qru tuIÚItIri o I�'O .
conseguir

s4btI4o (14),.0saJIIo. rodeüI.
.

lugar ao

PtIIriID FI4rio RJIJeIro eOIll o ftl/uI LeodtItD RIbeIro
Neto, ftl/Ia Mtirce/le RJbeIro; j'iJIIà FlmiDite Ribelro

SIb_J,lIe. e.eo. o ,ell1'O SidMi Robn1o StbI,,,..
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] A vaidade torno conto do tnundo infonti'
. Independência e vaidade são
termös que fazem parte da vida de

��

. toda criança..Hoje, elas 'têmmais

liberdade em suas atividades e

poder na escolha de seus futuros.
As necessídades e os desejos são
sentimentos que qualquer criança
sabe lidar, principairnente quando
se trata do .próprio visuall
Foi com esse intuito que a loja Cia

·

da Cria._nça surgiu para conquistar a .

preferência dos ·pequeninos.
Inaugurada na última sexta-feira '.

(6), a loja oferece vários produtos
/

ao público infantil e infanto�juveniL
·

nas marcas Carinhoso, Malwee e
· TöCHcle.

Reproduzida num ambíante
colorido e recheado de personagens'
animados, a loja retrata o mundo do:
faz-de-conta cheio de· fantasia$,
onde àté o Pe:rnalonga, Píu-Píu,
Frajola, Taz, Sonic; a turma do
Animaniacs serão as melhores

companhiasf
Roupas confo�veis,

aconchegantes e alegres, para o
"

inverno que agora está maís

intenso, estão disponíveis na Cia
da Criança, um l':1gar' onde os

pequeninos poderão entrar em
sintonia com cada momento e uma

ótima oportunidade para os adultos

· presentearem não somente em

datas especiais, mas também nas

horas totalmente inesperadasf

�--------------��,

. PARA CORTINAS i
.. I

I

SOB MEDIDAS

A Cortina Intell ente
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. VARIEDADES - 2

Confira aHistória
'� Hist6rúl de nossa..gente nãopodeficar s6 na

saudade". O Passado s6 é importante se

o seu tempi)foi bem empregado. '

H68anos
-Em 1989, eram iniciados os serviços deaterros das cabeceiras da Ponte
MariaGrubbâ, a terceiraponte urbana sobre oRio Itapocu; que substuuuia
umapontepênsil: Estavaprevista outraponte, desta vez sobre oRio Jaraguá,
um pouco acima da ponte conhecida por Yailatti, saída da Rua Joõo

Planinscheck,Passandopela ruaprojetada. aosfundosdoComércio de Ca1ines
Vailatti e saindo ao lado da Clínica Santa Cecüia, prôximo do Fórum. A

obra, com cercade 80metros de vão, estava na dependência da liberação do
empréstimo pela Caixa Econômica Federal.
-Amaismoderna centraldeP1'OC�ssamento instalada numa unidademunicipal·
da PM; era a de Jaraguá do Sul Novos equipamentos eram incorporados à
central, eture os quais seis terminais com ''Winchester'' e 80 megabites de .

memória, de uma biformatização iniciada no governo Vase!
Há6anos

-Em 1991;havia quem, a despeito do estado de coisas, ousava discordar
de sua grei partidária: o vereador Reno Schwarz (PDS), solicitava a

desfiliação, "pela falta de apoio que tem enc�ntrado,no partido.
Descont(!�te com algumas medidas do governo estadual (extinção da

Delegac�''fl.egidnq(de PoÚcia, doposto avançado da Fatma epossíveis
fechamentos de escritórios, como Acaresc e Ipesc em Jaraguâ do Sul,
opinando ainda quefaltava representatividadepolíticajunto ao governo

.. estadual). O deputado Udo Wt,igner (PDS) reagiu, dizendo que vinha
intercedendo junto ao governo Vilson Kleinabing, reforçando queReno
Schwarz-esteve reunido com o secretário Sidney Pacheco jumo com

outras, 20 lideranças, quando ficou assegurada a manutenção dos

serviços da DRP. Finalizava Udo: "Espero que o vereador Reno
reconsidere sua decisão e retome ao PDS". Schwarz disse que deveria

permanecersempartido, adotandopostura neutra em relaçãoaos governos
municipal eestadual. NeteuRamos teriadito que "politica éa arte de engolir
sapos"...

Há4anos
-Em 1993, o IV Encontro Nacional da Famflia Satler em Santa

Catari1l!l, dava razão do hoje saudoso frei Aurélioßtulzer de escrever

"Os 'Satlers' de nosso Estado" (não os de SC e sim do Espírito Santo)
aqueles que, levavam este sobrenome idêntico ao das nossos (meus)
parentes do Rio do Serro. A grafia é diferenciada: aqui é Sathkr, aí é
Satter, na Itália, Sadler. Histórica e genealogicamente será útil notar o
segúinte: o 10 Imigrante Johann.Christian Sattkr chegava em Niterói
(RJ) a 14/4/1824, natural de Friedrichsdorf, Alemanha; ocupando terras
cedidas pelo governo brasileiro em Nova Friburgo (RJ). Os parentes
catarinenses partem do tronco Fiorenzo Satler, originário de Centa,
Tirol Meridional, então da Áustria, agora da Itália. Interessante!

Há2anos
.

-Em 1995, oConselhoMunicipaldeDesenvolvimento Urbano queria reativar
aDefesaCivilquedeveriaagiremcasos emergenciais. Neste sentido dirigia�
se ao DepartamenuiNacional de Águas e Energia; solicitando estudospara
a viabilidade de instalação de uma rede telemétrica no V�le do lt'fPocu. ()
sistema permitiriamedir o nível dos rios e a intensidade das chuvas, dando
tempopara que aspopulações ribeirinhaspudessem seralertadas quando de
enchentes, mesmo considerandoaopiniõodoprefeitoDurval Vaselqtleachava
que o Corpo de Bombeiros estava bem equipadopara socorrer apopulação
durante as emergências como enehentes. O controle evitará prejuízos
maiores. Em Blumenau criou o "Projeto Crise'ída Furb para atuar em

emergências.

..

-··-I�-
- .... _�_.� .. _-_.�-----_.-

Sexta-
•

'RIO' DO SERRO E SUA �ISTÓRIA (66) - APONTANiENTOS

Esta éaGrutaNossaSenhotadeLúrtles, naSeiTadeJaragu4, noRio Cesro;próximo
.

do topo, na divisa com o Município de Pomerode.Embora em região fortemente
habitadapor evangilicos, de Confissão Luterana; elafoi erigida na antiga estrada e

recolocada na nova, asfaltada, por um motorista que,.tendo-seperdido osfreios.®
caminhão, invocou o nome, salvando-se.mesmo com grandesprejuízos

.

"Osmencionados idosos e prazenteiros com
suas economias , fizeram doação ao

estabelecimento para que neles pudessem ir

esper.ar tranqüiltimentê a morte...
'A administração da cidade é, segundo

informação recolhida, exemplar. O Munidpio
tem, recenseada em 1916, uma população de
31.711 pessoas' numa área de 3.558

quilômetros, das quais 541 km de estradas

magníficas, e acessíveis a automôveis, por onde
circulam, agitando a vida econômica da temi,
1.660 veículos registrados. Nessapopulação há
7.525 analfabetos adultos ou menosde 25% da
totalidade. Sobre o ensino primário falaremos
mais adiante, a população bovina, muito
desfalcada pela eptzootia. da raiva, que
recentemente assolou o Município, é

representada por 7.727 cabeças, havendo
20.695 suínos, 4.298 cavalos, 72.155
domésticos, além de caprinos, ovinos-emuares.
A edificação da cidade, com a característica

da raça colonizadora) é boa, obrigando a

Câmara aosproprietários guardarem sempre
um espaço de 6 metros no mínimo entre dois

.

prédios. Casas particulares têm todas duas

janelas sem postigo e protegidas apenas por
vidraças coisa que se observa em toda a região,
desde São Francisco do Sul até os remotos

distritos rurais de Blumenau.
Não há furtos e são raras as perturbações

da ordem. As casas comerciais.fazem depõsitos
de certos gêneros nas varandas abertas.

O espírito associativo é desenvolvido na

população que conta 78 associações
beneficentes, recreativas, esportivas,
industriais, econômicas, etc.. .

Não' obstante existir um magnífico e bem
instalado c!ube que se deve sobretudo à

, tenacidade organizadora do sr. Ignacio Bastos,
chefe da estação telegráfica. a rápida
observação que pudemos fazer leva-nos a

Colabore com a Associação Jaraguaense dos
Deficientes Físicos - AJADEFI.
------

Fone: (047) 372-1846

acreditar' que não hd propriamente ummeio
social caracterizado à nossa feição. A pequena
sociedade que existe restringe-sé a poucas
famílias genuinamente nacionais que
compensam a sua exigüidade numérica pelo
'requinte degentileza e distinção dos seus hábitos
de hospítalidade. Da finura e fidalguia dessa
sociedade tiveram os excursionistas uma
magníficaprova na recepção que lhes ofereceu,
em sua residência, o dr. Arthur Gerson Alves
Costa, superintendente do Município, numa
extremada obsequiosidade quefoi o encanto das
festas de Joinville e que se-fixou no caderno das
lembranças, em inextinguíveis recordações. ,

,

Blumenau é seguramente o centro mais

espesso da colonização alemã. E, logo a

primeira vista; diante das fatos mais simples e

comuns, se me afigura ser essa cidade, com uma

fisionomia e o 'jeitio estranhos, o núcleo de
.

população menos permeável aos brasileiros.
-

Aliás, mesmo ainda em Jartigud, onde se

abandona a linha férrea de São Francisco a

União da Yitõria, para derivar bruscamente
rumo ao Sul, em veiculo de tração animal, tive

. a impressão de que Joinville, que deixamos à

madrugada, era apenas o vestíbulo da zona

germanizada e que só aí começávamos a

penetrar a vasta região ocupadapelos teutões.

O hoteleiro ondefizemos aprimeira refeição,
antes de tomar o carro,' era um germano
autêntico epamõtico. O retrato do Kaiser, ainda
triunfal de quem caminhava para o almoço em

Paris, dominava-lhe- as salas como o grande
motivo ornamental. Outros membros dafamüia
imperial ea longa teoria marcial dos militares
arrogantes vigiava os quartos e amesadojantar,
completando a galeria.

. .

Os hospedeiros queconosco solidariamente
se aprovisionavam de pães e ovospara a rápida
jornada eram puros ou teutos-brasileiros".

Fritz von Jaraguá - 6/97.
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por Egon Iagnow

Lembranças' do passado'

, certo.
r--'--�--�------------------------�--------___

, Uma'das tarefas que uma

colonizadora 'precisava

.

rotr.edt.omd]llUS tn b.er ®rtfrljaft "iijumb.olbt", iijan]acotcnte, rot�ti.ct �tap.o.cú.
A casa de administração da Hanseática. Também servia como

abrigo temporáriopara os integrantes (barracão de imigrantes).

. QEr�:et 4aanrlJ.o ber (!t.ol.oni.ebire.ctt.on ín ber iijanfllC.oloni.e.
Primeiro rancho da administração da Cia; Colonizadora
,Hanseática'em Corupâ

.

Você gostaria de colaborar, comentar, criticar, ligue para 372-1300 e fale com Egon, ou para
371-1919. Se preferir escreva para a elllxa Postal19. Será um prazer para nós.

, .

olonizar, sem
dúvida, nunca foi
uma tarefa fácil.

Mesmo para as

companhias
colonizadoras.:

Dependendo da
topografia, relevo e da

hidrografia a tarefa era
•

mats ou menos penosa,
mais ou menos rentosa.

Tem-se notícia de várias
iniciativas que não deram

•

cumprir, para o sucesso

do' seu empreendimento
era construir um 'barracão
de imigrantes..

, Este barracão servia de

que compravam suas

terras floresta adentro, até

que construíssem suas

próprias casas, que,
normalmente, não

passavam, nos primeiros,
meses, de.míseras

choupanas.
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VARIEDADES - 4

FRIENDSHIP ALWAYS'

Cidades Irmãs

Lemos commuito agrado nas
páginas do nosso confrade

"Tribuna de São José", de
São José dos Pinhais-PR,

,

edição 2.874, página 1 e 6, de
30/4 e 2/5/1997'i o

interessante artigo"Jäsomos
'irmãos' dos portugueses de
Montemor-O-Velho", que

.

reproduzimos abaixo,
parcialmente.
"Acordo de geminação foi
assinado segunda-feira à
noite por autoridades dos
dois municípios - Os

prefeitos Luiz Carlos Setim
e José Manoel Antunes
assinam o documento que
transformou São José dos

cidade da Região
MetropolitanadeCuritiba, no
Brasil, e Montemor-O

Velho,
.

mais importante
Conselho/do Distrito de

Coimbra, emPortugal, já são
'Cidades Irmãs'. O 'Termo de

Geminação' foi assinado no
início da noite de segunda
feira entre o prefeito Luiz
Carlos Setim, pelo lado

brasileiro, e o presidente da

Câmara de Vereadores José

Manoel Antunes,
representante dos

portugueses, e deverá ser

ratificado pelas duas partes,
em Montemor-O-Velho, no
dia oito de setembro deste

Pinhais e Montemor-O- ano.

Velhoem 'Cidades Irmãs'.' Também assinaram o

Agora é oficial: São José dos . documento os brasileiros
. Pinhais, mais importante José Francisco Bührer, vice-

PROCESSO D/NÄU/CO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JAF.lAGuA DO SUL.

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

prefeito e o secretário
Municipal de Articulação
com à Comunidade; Nedson
Karan, presidente da Câmara
de Vereadores,
representando' São José dos

Pinhais; e os portugueses
José Antônio de Souza

Alves, presidente da

Assembléia Municipal;
Fernando Jorge de Ramos,
vereador da Cultura; e os

professores Leopoldo
Scherner, presidente de

.

honra, e Elgebert Schlögel,
presidente de honra e

coordenador geral do Comitê
São José dos Pinhais/
Montemor-O-Velho".
Ao lado dos cumprimentos
que

.
apresentamos ao

festejado co-irmão "Tribuna
deSão José" e aos integrantes

das duas cidades que de Jaraguá do Sul e o d�jo
assinaram em. festiva rotário do florescimento <Ie,
solenidade 'o Termo de um intercâmbio que pudesse
Geminação, vêem-nos a'. desaguar mim interessante'
lembrança de como podem programa deCidades Iimis,
ser os anseios desses assuntos

.

com grande benefício pará a."
tratados em Estados população

-

desses:
diferentes. importantes' pólos de

"

Peço licença para tomaruma desenvolvimento' belgo ..

"

carona no assunto ora europeu e catarinense-i
ventilado, para me referir ao brasileiro. �

artigo que escrevi no Para dizer que nada
CORREIO DO POVO, edição recebemos, com a entrega
3.772,de24n/1993,págirias pela Weg do- materiaf
10/11, aoensejo dapassagem enviado, recebi revista de

, do 117� ano de fundação de Namur e promessa do envio'
Jaraguá do SUl, com o título de uma foto da casa dos'
Descobrindo a terra do Jourdain, na principal ru
nosso tündador. daquela cidade belga, que
Lá lembravamos umacuríosa infelizmente também não.;,
coincidência acontecida no chegou às nossas mãos.

Rotary Club Plerianöpolis- Recentemente, como retornes

Bstreíto, numa reunião em dofuncionãrío daWeg, BeL
que era visitante o rotariano Ingo Sell, procurei saberi
médico urologista Marcel

.

detalhes da entrega do,
Gennotte, de Berchem- material ao burgomestre, ele:
Antwerpen, em 26/10/1992, confirmou a entrega, não.
e precisei ser o intérprete

.

sabendo a razão do silêncio.
(portug uê s-e spanho l-: daquele administrador de,'

alemão-inglês e francês, num Namur.
massaroco que deu para ele Como a amizade é para
se fazerentender na saudação sempre, 'e ainda hoje; mais do
e entregade flâmula), quando que nunca, reverenciamos a

abordei aspectos dafundação figura de Emílio Carlos
de Jaraguá do Sul por um Jourdan (na Bélgica
belga, mesmo. ele se escrevem Jourdain), belga
confessando desconhecer que naturalizou-se brasileiro
que

.'

um seu conterrâneo e como engenheiro seguiu
tivesse fundado uma cidade com oConde d'Eu, Visconde
na América do Sul. de Taunay,FlorianoPeixoto,
Correspondemo-nos durante etc. para os campos de
certo tempo eme aconselhava batalha do Paraguai. �,
a escrever' sobre Namur, . Campanha de Mato Grosso,
distante 45 'quilômetros de sua fundou o Estabelecimento
residência, com a seguinte' "Jaraguá", noVale do Alto

observação: "Certamente Itapócu e escreveu as suas'
quando ele (o prefeito) memórias sobrea campanha

.

souber que você é diretor de militar, em português e em

jornal (políticos sempre francês, cujos exemplares se

gostam que se escreva sobre encontram na Biblioteca do

eles! !)". ArquivoNacional,Biblioteea
Numa reunião do RC' de do Itamarati, Biblioteca
Jaraguä do Sul, recebeu os Nacional e Biblioteca do

jaraguaenses Dieter Exército, que não consegui
Werninghaus e Ingo SeIl, localizar, apesar de pedido
então radicados na Bélgica, nesse sentido - remanesce o

a serviço da Weg Europe desejo dos. jaraguaenses de

S.A., situada na Chaussée estabelecer contatos com o

de Namur, em Nivelles/ povo de Namur, .

Nijwee (presente também Quem sabe, algum dia ...

GeraldoWerninghaus, atual aconteça., '.

prefeito de Jaraguá doSul). Eugênio Victor Schmöckel
Reunimos artigos Patrono.

.

do ArquiVO;
publicados, folhetos e vistas Histórico Municipal
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COLUNA DE EULÁLIA M. RADTKE

Papodemãe
Sábado e domingo. executivosquetriplicamolucro

Dezenove e' vinte de abril. Abri de suas empresas demitindo

os jornais com certa, milhares de trabalhadores, os

expectativa. Afinal, dia 18 tinha governantes que arrotam

sido Dia Nacional·do Livro eficiênciaeconômica äcustada
Infantil. Quem sabe naquele ,

miséria da população, jodos
fim-de-semana, Os jornais, aqueles que dão ataque de
dariam espacinho para a piripaque quando alguém
literatura infantil e juvenil? apresenta idéias diferentes das

Em vez disso, encontrei a suas, etc.

notícia da morte estúpida do O problema é que esses

índio Galdino dos Santos, ültimos são chamados de
assassinado por jovens de heróis. E, aí, meu coração de
classemédia, em Brasília. Nos mãe começa a ter taquicardia.
dias seguintes, a palavra que Fico aqui conversando com as

mais se lia nos jornais era fraldas: se o contrário de
"barbárie", umapalavra que - é bárbaroé civilizado, quem vai
bom lembrar - acompanha a me ajudar a civilizar meus
humanidade há milênios. rebentos? A escola, que sonha

Antigamente, bárbaro era o formar os futuros executivos

diferente, era aquele em que os eficientes? A publicidade? Os
civilizados não reconheciam filmes infantis? Os desenhos

,qualquer humanidade - e logo animados?
'

podiasermassacrado, dizimado' , Agora, voltando ao meu

ou escravizado sem mais papo lá de cima sobre o dia do

delongas. livro. Quem pensa que livro de
Chamar de bárbaros rapazes criança só fala de bichinho e

que assassinam um índio florzinha, vai se surpreender ao
(porque pensavam se tratar de descobrir que ele é, sobretudo,
um mendigo) é novidade em literatura. E é nessa qualidade
termos históricos. Mostra que que fala do ser humano" das
o sentido de "bárbaro" se 'relações sociais, de precon
inverteu, e'hoje indica aquele ceito, de liberdade, de sonhos
que, sendo civilizado, não comummundomaisjusto.Fala
reconhece validade humana no daquilo que a TV, a publici
outro. Hoje, bárbaros são os

'

dade, o videogame, calam.
incendiários de mendigos, os Talvez por isso o 18de abril
policiais que brutalizam a tenha passado despercebido. E
população, os neonazistas, os eu tenha que esperar o Dia das
espancadores de travestis. São Mães para deixar registrado o

aqueles que julgam que meu agradecimento aMonteiro
imigrantes, gente pobre ou' Lobato, Bartolomeu Campos
pertencente a um grupo social Queiroz, AnaMaria Machado,
ou religioso diferente do seu' Silvia Orthof, Ziraldo, Ruth
não faz parte da humanidade. Rocha, Joel.Rufino dos Santos

Se a história seguisse e tantos outros cujos leitores

sempre em linha reta, meu jamais tocarão fogo numa'
'coração "de mãe ficaria pessoa que dorme.
tranqüilo. Nos próximos anos, Rosa Amanda Stra,u:t
provavelmente, passaríamos a (Tribuna de São José, edição
chamar de bárbaros os 2.893, página 2)

SOCIAIS

Luiz José Sant'Ana aniversariou

Aniversariou no ültimo
sábado, dia sete de junho, em
Curitiba-Pk, o nosso mui
estimado cidadão adotivo de

Jaraguá do Sul, sr. Luiz José

Sant'Ana, viúvo de Hermínia
Fischer, de família pioneira de

Jaraguá do Sul e ele mesmo no
desempenho ,da administração
da Contadoria e gerência do
Banco Agrícola e Comercial de
Blumenau, na agência de

.Jaraguã do Sul, por muitos
anos, passando a exercer outros
elevados cargos no banco em

várias cidades de Santa
Catarina.

Sant'Ana é constante

colaborador deste jornal, com
escritos que têm grande
repercussão, elogiado pela
imprensa curitibana, residindo
hoje no aristocrático Bairro do
Batel, numa aconchegante
edificação.

Na tarde de sábado'
surpreendemos o nosso amigo
Sant'Ana na residência de sua

filha Elisabeth, onde vivenciou
o seu 840 ano de existência.

CORREIO DO POVO,
cumprimenta o; ilustre
aniversariante, com a

publicação de uma foto feita

pelo nosso diretor, em 15/6/
1996.

COMEMORAÇÃO
Os 78 anos do CORREIODOPOVO

Entre as, muitas

,
manifestações, destacamos

hoje, o telegrama dirigido ao

diretor:
"Sr. Eugênio Victor

Schmöckel Nesta.

Cumprimentamos ilustre
diretor Eugênio Victor,
Schmöckel passagem
septuagésimo oitavo ano de

atividades, semanário
CORREIO DO POVO, de

Jaraguä do Sul, desejando-
.

lhe saúde e disposição para

que a história de Nossa Gente

continue sendo registrada e

contada com todo o carinho e

dedícaçãa, Votos de seus

amigos Fernando Carioni,
presidente OAB/SC e Robert

Donath, presidente .Subseçãe'
de Jaraguá do Sul da Ordem

des Advogados do Brasil".
Ao agradecer. a distinção do

antigo aluno da Escola Técnica
Marista São Luís, peço licença.
para estender a manifestação a .

todos os colaboradores do mais
antigo semanário de Santa
Catarina .

.

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

�I SUPERMERCADOS BREITHAUPT

VARIEDADES - 5

MEMÓRIA
JARAGUAENSE

O que faltou para contar•••
(XXm

I
TioEugênio

Quem integrava a comitiva

govemamental?Odr; IvodeAquino,
secretário de Estado do Interior e

, Justiça; capitão Antonio Mourão
Ratton, secretário de Segurança
Plíblica; dr. Udo Deeke, diretor de
Obras Pdblícas de Santa Catarina,
capitãoAsteróideArantes, assistente
militarda lnterventoriaeodr. Arlindo

GodoY"delegadoRegionaldePolícia .

Chegavam ainda o coronel
Graciliano Negreiros, diretor da
Empresa Sul Brasileira de
Eletricidade SIA; o tenente José
Oiticica, representante ' do
comandante do 13° Batalhão de

Caçadores, de Joinville; o sr. ltamár
Cordeiro, prefeito de Araquari. No
mesmo trem especial viajavam a

Banda do 13° BC e os 70 escoteiros
e respectiva banda, de São Francisco
doSul.

.

Informava-se maís, que as

plantas foram elaboradas, a da

Estação Rodoviária e da
Intendência Distrital' de Corupá,
pelo Departamento das .Muni

cipalidades, de vez que, no período
da interventoria não havia
Legislativo, sendo a parte legal
atendida por aquele departamento.
O jardim que enfeita a Estação
Rodoviária foi construído pelo sr.

João Bailoni, auxiliar técnico da
Prefeitura.

Quanto à inauguração da

Estação .Perrovíäria, temos

procurado saber quando se deu, se
é que se deu; a sua inauguração; Já
conversamos com pessoas ligadas
à Rede, sem conseguir dados
convincentes. Até temos tentado
telefonemas para a administração,
em Curitiba, sem sucesso.

Recentemente falamos com o sr,

Ernesto Silva, que foi algum tempo
o cbefe da Estação e ele entende

que deva ser em 1942, mas não

pode precisar, porque nem placa de
inauguração existe no edifício.
Lembramos o que nos foi trazido
por via oral. Sem lembrar quem,
guardamos namemória: ao coronel
Durival de Britto descer a escadaria
da ,estação, para visitar o jardim, a .

esposa com sapatos brancos pisou
no chão e atolou o pé no barro e ela
ficou muito nervosa; exclamando:
"Durival, esse povo não merece esta
estação que 'você construiu!" Até a

próxima.
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GUGA
r::rA façanha de umjovem
'tenista catarínense, de

apenas 20 anos, fez com
que o Brasil inteiro

relembrasse, por' alguns
instantes, aqueles
domingos alegres em que
torcíamos .e' vibrávamos

NOITE CULTURAL
r::rA SecretariaMunicipal d�
Cultura, Esporte e Lazer de

Jataguá do Sul realiza neste
.� ..

sábado (14), a partir das 20

horas,na Comunidade Nossa
Senhora Rainha da' Paz, na
Vila Nova, aNoite Cultural.
Todos estão convidados a

com as performances .prestigiar a Orquestra de

arrojadas e ',talentosas. do , Cordas da Escola da Música
eterno Ayrton Senna.. eoscoraisdoCfrculoItaliano
Gustavo Kuerten, o Guga,

.

e do. Colégio Estadual
com seu jeito moleque, . RolandoH. Dornbusch.
sempre vestindo as cores

de seu país, conquistou de MÚSICA
forma brilhante, em Paris, CLÁSSICA
o, Roland Garras,' um dos r::.e=:Show de música clássica
mais importantes torneios de . domais alto nível estará sendo

,

tênis do mundo. Santa apresentado nesta segunda
Catarina e o Brasil estão feira (Iõ); a partir das 20

orgulhosos de seumais novo horas, na Igreja Evangélica
.

campeão. Valeu, Guga! Luterana, no 'Centro da

.. CD'. - DISCOS· FITAS

Av.Mal Deodoro, 406
FC)NE: 37t-2847

CENTERR'SOM
,

Av,MIl. Deodoro da Foam, 97
,

'

Fon�: 372-3225
"

cidade. Os astros da noite,
serão os . müsícos
Donakowski, Lee e Richter,
professores da Universidade
de Michigan, EUA. Entrada.
franca Imperdível!

RIO NEGRINHO
r::ir, Famosa por abrigar o
maior

.

rodeio, de Santa

Catarina, a Fazenda Evaristo,
de Rio Negrinho, sedia hoje,
amanhã e domingo a ? etapa
d> Catarinense de Su-

,

pereross. A presença dos

.pilotos voadores Eduardo

Saçaki,CássioGarcia,Milton
"Cbumbinho"Becker eElton
Becker e das bandas Portal da
Cor 'e Os Harry's, na sexta,
Detroit e Puro Samba, no
sábado e 600ml, nodomingo, '

g�tem o sucesso do evento.

'INGLÊS

WISDOM®'
CONVERSAÇÃO

,

IBO'horaspra
você/olor inglês!

.08Ângelo SchiOdíet,118
'

FoMIFax: 371.7665
.

!
j.

.

'.'

CONCURSODE
DECLAMAÇÃO

� Numa parceria entre a

Secretaria Municipal de
'

Cultura, Esporte e Lazer e da

FundaçãoCultural de Jaraguä
, do Sul, será realizado no

próximo dia 18, quàrta-feira,
no Pavilhão A, do Parque
Municipal de Eventos,' a
sétíma edição do Concurso
de Declamação. Interpre
tação,Entonação, Clareza,
Segurança e Criatividade são
os critérios que estarão sendo
avaliados pela comissão
julgadora'

13, a decoração da
sofre uma transform

radical, com incremen
'

caveiras, velas e de'

apetrechos macabros"
realização da .Hallo

Night� 'promoção a

rorizante dos alunos
Abdon Batista. E no

bado, um forte a

amoroso estará prese
em cada, detalhe'

decoração da Notre,

homenagem à semana

namorados,.. Na pass
a escolha da Gar

Divi"a Providênci

Ingressos antecipados ,

NOTRE DAME as duas promoções es
r::r Dois colégios da sertdo vendidos na Vis

cidade prometem sacudir a Vídeo Locadora, Cho
Notre Dame neste final de da Praça e com os aI,
semana. Hoje, sexta-feira -dos referidos colégios .

FONE: 371'-5309.,

Almagen's & FotogroflO!

Fone:372-383
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Classificados do .CP371-1919
JARAGuA DO SUL E REGIÃO

Vidraçaria STEINERT
Se você está procurando alguém para fazer
seu quadro com molduras, não pense duas

vezes, vá direto ii' vidraçaria STEINERT.
.

.

'

ACABAMENTOS DE PRIMEIRA QUALIDADE HÁ 20 ANOS NO RAMO

Rua Walt.rMarquardt, 645
Vila Nova - JaraguB do Sul- sc - Fon,,: 371-0353

TERRENO - vendo em Barra Velha e

Jaraguá do Sul, tratar 372-2634.
.

CONFEITARIA" vende-se conleltarla,
mercearia e lanchonete localizada no anel

.

viário central de Jaraguá do Sul, rua Barlo
do Rio Branco, ponto comerciai a mals de
12 anos; com equipamentos, móveis

,. modernos com menos de uin ano de uso,
, aala climatizada com eapaço para
\
;In.lalaçlo de padaria. Motivo, outro

,

; negócio, tratar lone 973-9713.

MÁQUINA DE LAVAR - Brastemp por R$
.

. 2OC1,OO, tratar372-2431.

TERRENOS - vendo' dois terrenos com . apenas quatro meses e já vacinada, valor
290m2 cada por R$ 6.500,00. Tratar 973- RS100,OO ou 2x RS 55,00. Tratar comOdalr
3341; 00371-1944.

VENDE-SE - Aparelho de Rodógá.
completo para empilhadeira, villor R$
450,00. Tratar telelone 372-0195.

.

ESTAMPARIA - completa com 4810rma.
térmicas, três cavaletes, uma estu'", para
secar as peças, jogo de quadreis e um
batedor de tintas. Preçci a combinar, aceito
carro no negócio. Tratar 371-9431 com

Narana.

COOKER PRETA - vende-se cadela com

ALUGA-SE - apartamento com dois
quartos na rua Emma R. Bartei, 444 ao lado
da recreativa da Marisol por RS 350,0.0.
Tratar 372-0.968.

PROCURA-SE - pessoa que trabalhe ou

estude em .Florlanopolls e que passe Iinal
de semana em Jaraguá. Inlormações,Ione
372-4316com Pedro Paulo.

TERRENO, em Ubatuba no Loteamento
Jardim Marambaia por RS 2.800,00 +

SEXTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 1997

Consertos de ar condicionado de automóveis e

fabricação e assistência de câmaras frias e

climatizadoras - ar condicionado residencial e central.

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

Jaraguá do Sul- SC

prestações de 1 sai. minimo, aceita-se
proposta. Tratar 975-0268.

TITULO - vende-se do Clube Atlético
Baependl por RS 350,00. Tratar 372-0284 .

com Leonora.

CASA MISTA - vendo, aceito negociar.
Tratar 372-3443.

MÁQUINA DE TRICO - vendo,
completa.Tratar 374-1153.

VENOE-SE - Titulo do. Clube Atlético
Baependl por RS 400,00 (ou 4x RS ,100,00).
Tratarlone 372-3512 .

TELEFONE - procuro telelone para alugar,
tratar 372-2915.

COMPUTADOR - Pentlum HO 1.28 por RS
2.800,00. Tratar 979-2062.

.

BICICLETA - Ergométrtca por RS180,OO.
Tratar 973-9641.

MÁQUINA COBERTURA - por RS 1mil,
Máquina Overlock por RS 750,00, e

compra-se Overlock 7500 pontos. Tratar
. 979-0085.

.
.

,

VENDO - três Computadores, preço ótimo.
Tratar'979-o115.

tMOBlhlÁRIA

Chave
Rua Barão do Rio Branco, 221
Fone: 372-1594 - Fax: 372..1666

EDIFÍCIO MATHEDI .J I
NÃOPAGUE

MAISALUGUEL
. AGORAVOCÊESCOLHE
FlNANCIAMENTODIRETOCOMACONSTRUTORA,
20% de entr,da e saldo'até 48 meses, OU se você
tem renda familiar de R$ 1.000,00 à R$ 1.440,00;
através do SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO,

(Caixa Econpmica).
FAZEM PARTE DOPAGAMENTO: Automóvel,

. Imóvel, telefone e FGTS.

".::.,'- .. ;:'".,
:,,;.;.; ....

TERRENOel1.147,OOm", sendo 35,OOm de frente,lateralChico de Paula.
Valor RS 20.000,00

.

TERRENO eI 16x28m, bairro Ilha da Figueira, prox. ponle daWeg II. Valor.
RS15.000,00
TERRENO eI 467m", cl case de madeira, rua.João Januário Ayroso..
Välor RS 35.000,00

·

TERRENOS eI 14x3Óm, rua Amabile Teclla Pradl, bairro Jaraguá'-
Esquerdo. ValorRS 11.000,00 parcelados.

.

TERRENOS eI 434,OOmZ, bairro Barra do Rio Cerro, pröx, NANETE:
ValorRS 7.500,00 entro de RS 1.500,00 e saldo até 24meses. .

APTO. EDIF, MATHEDI, 3 quartos, portão eletrônico, InterIone, gás.
· central, salão tle festas, rua João Planlnscheck, 'NOVO'. Valor RS
38.ÓOO,OO parcela-se até 12meses. .'
APTO. EDIF. VIRGfNIA eI 2 quartos grandes, scada, garagem, portA0
eletrônico, rua Ferdinando Pradl, CENTRAL Valor RS 25.000,00 + flnane .

(aceita carro).
.

'CA�A DE ALV. cl 2 quartos, rua Marcelo Balbl, portão eletrônico,
ga,.gem, murada. Valor RS 42.000,00 (aceita carro);
TRPCA-8E Oll vende, cesa alvenaria cl 120m", Bairro João Pessoa, eI
3 quartos, murada, no valor de RS 35.000,00, pröx. de escola e da
SOCiedade João Pessoa, por um apto. no EDIF. AMIZADE (preferência).
.C�SA MADEIRA bairro Vila Lalàu, terreno cl 25,50x21m, rua Dona

M�tllde. Valor R$ 45.000,00 (!teelta carro) de esquina; '.
.

APiTOS. EM. CONSTRUÇAO RUAS: Barão do Rio Branco, cl 3
qU�rtos (suite) eleva(lor, sacada eI churrasq. e João Planinscheck, el3
qu.rtos, portA0 eletrônico, salãode lestas. VALOR: ÉNtradl! negociável

· até '30% (através de FGTS, carro, terreno) e sald.o parcelados. .

SALAS COM.ERCIAIS: RUAS Barão do Rio' Branco, loja e sobreloja
e Relnoldo Rau.

LOCAÇÕESCOMERCIAIS
MARECHAl:. CENTER - ótimas saas, Av. Mal. Deodoro da Fonsec.
GALERIA LOUREM. - salas com área de aproxillladamente 5O,00m" -

Rua CeI. Proe. Gomes de Oliveira esq. com Barão do Rio Branco.
CENTRO COMERCIAL MOORO - salas com área de 75,00m2 e

45,OOmZ' RuaWalterMarquardt, 744.
Sal8 rua Gumercindo da Silva, com área de aprox. 100,00m"
Sala Rua Barão do Riei'Branco, com área de 350,OOm. :'
Sal8 Galpão Rua Barão do Rio Branco, com área de aprox. 150,OOm2
S818 rua Barão do Rio Branco, com área de aprox. 3O,OOm2

I VEKDA$:' I

Centrais telefônicas de

pequeno e grande porte
,- � .

.

Âparelho fax Siemens
IdentiflCador.de cluzmodás

(Bina)

Aparelho
Celular life 11

porumpreço
mois.acess{ve�
oferece o vibr
call (a
chamadapor
vibrÓfiio). .

Temos outras
marcas e

modelos
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arolla
IMÓVEIS LiDA�

CREC' 001387 - J
-

.

LOCAÇÃO
C6d. 629- Casa demadeira cl 3 qtos, banheiro,
cozinha, lavanderia, garagem - R. Amauri

Schug, 81 - Barra do Rio Cerro - R$ 280,00

C6d. 632 - Apto. cl 2 quartos no Edif. Papp na

Barra do Rio Cerro - R$ 380,00

C6d. 635 - Apto. cl 3 'quartos e 2 garagens no

Ed, Cristiane Monique - R$ 500,00

CoeI. 637 - Apto. cl Sala e sacada, cozinha cl

pia e balcão, quarto, banheiro, lavanderia.
Tudo com piso, próximo àWeg" - R$ 250,00

C6d. 651 - Salas comerciais na Barra do Rio

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

C6d. 6S2 '- Salas comerciais na Rua Julio

Tavares da Cunha Mello - área de 180m2 - R$
1.000,00 e áreá de 70m2 (próx. aVerdureira da
Raquel)

CLASSIFÍCADOS DE IMÓVEIS Jaraguá �o �uJ, 13 dejunhode 1

C6d.134- Casa de alv. cl 180m2, 3 qtos., copa,
cozinha, área de serviço, despensa, garagem,' "

terreno cl 240m2 na R. Pe. Aloisio Boeing - barra ,

do Rio Cerro - Á$ 55.000,00 1
C6cI. 142 - casa mista cl 104m2, sendo 3 qtos.,

�f
@.sala, cozinha, 2 BWC, Oep. empregad,

lavanderia e garagem na Rua 271, nll 35 - Ilha
�J

da Figueira - .R$ 40.000,00
C6d.143 - Casa de alv. cl 120m2 na R. Elprdeo J

f

Martins nll'307" Vila Lenzi - R$ 35.000,00
C6d.1.49: Casas mistas cl 120m2, em terreno

de 450m2 (umacasa cl 120m2 e outra cl 50m2).
nas. proximidades do Motel CaSAB FI$
16.000,00
C6d. 150 - .Casa mista c/ 126m2 em terrenO CI e

645m2, cl 4 qtos. saias, bwc, copa, cozinh, área \;

de serviço e garagem. R. Dr. Agnaldo José de

Souza, 170 - Chico de Paul", - R$ 38.000;00
C6d. 420 - Terreno cl 1.062m2 no Condomrnio

Azaléia - R$ 23.000,00
.,

C6d. 421 • Terteno rJ' 721 ,57m2 no Condomínio
,�.

Azaléia - R$ 20.500,00
C6d.422 - 2 terrenos cl 300m2 cada,:na R.Willy
Mahnke, centro - R$ 40.000,00 cada.

'Parecer C�mercial
Incorporação

Vende - Administra

Compra - Aluga

DEFRONTE AO FÓRUM
CRECIOO177(hJ

.

FONEIFAX (047) 372-2990
CELULAR 973-9089

JARAGUÁ DO SUL - SC

APARTAMENTOS
C4IcI. 140· R.. 2i; de Julho. com 2 cjIoo..... copa._. Iavand.• BWC • RS 35.000.00Hag.. '

C4IcI. H3 • ApIoo. na rua W••_ Marq..nII. em cima do Socv_ II. com 3 'II........ cozo._. BWC....... com chunaequolra. garage. aptoa de élcjuina • RS 110.000.00 •

neg.
C4IcI. 211 • ApIo. na Joio f'!coIi� com 2 qIoa. ..Ia. cape. COZo bwc._ de ..,,;ço fOct.de • iborIo:_ -, RS 040.000.00 • neg.
Cdd, 171 •�o am Itejo,. p!ÓX•• Foculdede "RS 20.000.00 • neg.
V'rioa ."... no condomInio.Dona Alzira. 1aI.. de bollo do Rio Bnlnco. com 3 'II" •_�Iaa • �eI.
CASAS .

.

C4IcI. 48· cu. __ nó "'*: W.._�. 180m'. 3 qIoa. ...._ -'.BWC._..... T....no 0/ 847m'_ 17.00 m de _....._. ponto_. RS 80.000.00·
Hag. ao ledo do SonI_ fi .

Cdd. 101· cu. na luiz G. A'ynJaÓ. com 3 q1oe. 2_..coz;. BWC. dioponoa. ,... de ......_. RS RS 50.000.00· neg.
C4IcI. 201· cu. no na Angelo 1IanlIIi. com 2 qIoa COZo BWC._. garagem. RS 27.000.00 neg.
Cdd. 148 • cu. na ruo Franc_ Hüaka. com 3 'II" copa. _. conjUnta. BWC. ,"venderia. lI!Iragem • RS 45.000.00 neg.
C4IcI. 211 • cu. na rualuiz G. AyR>OO • JeI8flUll·Eoq_. com 3 '1100. 2 ..Iaa. COf'II. eee.• 2 bwc. lavanderia. garagem ,..,. 2_. I....... com 4OOm' • RS 32.000.00
C4IcI. 212 • Duo._ de alvenaria_•• Wog ", com 3 qIoa.••_lo depencMncIaa • RS 45.000.00 • nego

.

Cdd. 7II:CMa na _Joio Ptanf_hacfI. deafv....... 2-. 3q1oa,_-. ...... BWC._.__ ...... 41....... u... de_·RS· ...ooo.OO .............,,_•

..._a......... .

Cdd.12 • cu. na Rua AI>oIto Sa_ S. DumonI • com 4 quat1Oa._ um com ouft••_�•.aQOÍbI c;eno. bOca por_.•�.
C4IcI. 48: ca.. de alv. ,.,.,alet RoUa. p!ÓX. ao lIoIaIogo com 4 quarloa. uma ouHIt. demolo dopend""•• ' RS 55.000.00- neg. acolia .... de menor_. cano...

Cdd. 281 • cu. na BaIlo do Rio Bnlnco. rua V_ Flochat-. com 3 quat10a • domail dope__ • ótima IocaIizaÇlo • RS 85.000.00
GAlPOEs ...•.

C4IcI. 202 • Na NI Rodolo HII__• p!ÓX. a.Duol_'_rial· RS 7O.ÓOO.oO neg.. óIImo ,..,. depdelo •.I�
Cdd. 184· ÓlImo galplo. p!ÓX. a Recrealiv. _haupt. com uma área de 7.500,oomo. Iocal_. lOOm1. do .ofIillo. com UOOm' de conotruçlo • RS 120.000.00 neg.
TERRENOS .

C4IéI.lll· T......, VoJe Nov•• com 382m'· RS 22.000.00 . Hag.
C4!d. 111· T......, no Ilha de figueira. de 45Qm1· RS 10.000.00 neg.
Cdd. 201· T."""" na 1aI_, da.loM T. RIleirl> com 587m'. RS 15.000.00 ou RS 5.000.00 de anI_ ...."",Iaa
Cdd. 1•• Terreno_•• CiUlM; de 400m'. RS 18.000.00 • neg.

.

Cdd. 1•• T.....no '!" 101. Amizade com 525m'· RS 18.000.00 .neg.
C4IcI.ll1· Temono• .., 101, S60 CrIoIóv60,com 398.oIOm'· RS 10.000.00' neg.
C4IcI. 111 • T_ no 101. Dono Alzira • RS 15.000.00' RS 17.000.00 . neg.
C4IcI. .117 •.T......, .., 101._ Jerogué·EICII*do. com 129m' • RS 25.000.00 • neg.
Cdd. II· T....... no 101. DivinópoIa ·.11ha da FIgueii'a. RS 11.000.00.13.000.00· neg.
Cdd. tIO·Apro_lIIII_tae.....neIa no lot. Enka·_. RS 11.800.00 •._
Cdd.l0· T......, na na.loM T.R_. com427.5Om'· RS 15.000.00· neg.'
Cdd.;210 . Terreno p!ÓX. a.FIICUfdac!e com 4.700m'.. • RS 80.000.00· neg.
Cdd. 231·T_ Vila Nova com575"" .l'ró•.• Galos E AlOe • RS 30.000.00 • nego
Cdd. 223·T_lot JtNenlUI com 375m'· RS 14.000.00- Hag.
Cdd._.T"'-lcl. JUvenlus com 455m' • RS 15.000.00 • Nog.'
- Vende-_ terrenOs no R..idencial Blumengarten. pr6x. Cond. Amizade - ótimas cóndiç6ea d. pegamentos.
Cdd. 280· T_nos no Lot:�_nn. Vila Lenzl· RS 32.00 o m'
C4IcI. H3 • T......b. p!ÓX•• Doas Roct.a InduOlrial com 512m' • RS SO.ooo,OO cada
Cdd. 284 • T pró•.• Dua. Rode. Induolrial com 57_ d. esquina • RS 110.000.00
Cdd. 212 • T .., na "'" Marina FruIuoao. com 434.65m' de .squíÓa • RS 80.000.00 • neg.
C6d. H3 • U de _ra na rua MaI1iri Stahl. lerrOnó com 595m' • RS 010.000.00 • nego
lot.. no Lot..mento Pirmenn - FinanciarnQS
lOt•• no LQtNmento Renasc6ncia • Negoc"vel + financiamento
Lot.. np Lol..mento ca.,.,..aini. pró•. Malhas MaIwee •.Financiamos
Terreno defronte· Mahl SIIn Remo. Viii: Nova • 17 • 35 com ca..

T8fNI1O com caa NI NI Jo.. Nartoch
Tort_ com na "'" Jo" Narb:h
T........ com na rue Fco.·H_. 1.837 ·ca..P_ A'
Lotl de 1.19Om' • pró•. Scar. rellnt.menl. residencial· excelente· RS 50.000.00 negoc:"vil
lot. de 1:76Qm1 com .. ufallada .., boiín> Aniz_ . Prwço de ocasilo RS 15.000.00
2 casa. deito.... à Wog II • RS 45.000.00
A�UGA"E
Umaplo. noadiflclo _com 3__,aala.coz••dI_deom........._....._ ......ga_'
OUilnal... rua: Arqu_ Dantao . lSO.00· neg.

.
.

Sala_, detooni. ao FdiUm • 250.00 • neg. f'

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nI1594:
Jaraguá doSul· se�

FONE(047)
372..0153-371-6475

CRECl1�

VENDAS:
CASA ALVENARIA: cl 1 sUfte; 3 quartos + -dep. VILA LALAU

CASA ALVENARIA: cl 1 sufte, 2 quartos + dep. CHICO DE PAULA

CASA ALVENARIA: éJ 1 sufte, 2 ql,l8rtos + dep. JARAGUÁ-ESQUERDO
CASA ALVENARIA: cl 1 sufte, 3 quartos + dep. JARAGUÁ·ESQUERDO
CASA ALVENARIA: cl 1 sUfte, 2 quartos + dep. CENTRO

CASA ALVENARIA: cl 1 sufte, 2 quartos + dep. BARRA DO RIO CêRRO
CASA ALVENARIA: cl 1 sufte cl hidromassagem�ARAGUÁ-ESQUERDO
CASA ALVENARIA: cf 2 quartos + dep. VILA NOVA

CASA ALVENARIA: cf 4 quartos + dep. JARAGUÁ·ESQUERDO
CASA ALVENARIA: cf 4 quartos + dep. ILHA DA FIGUElflA

.

TERRENO: cl 10.Q00m2ILHA DA FIGUEIRA

TERRENO: cl25.()()(lm2 RIOCERRO

TERRENO:,cf.329m2VILA NOVA (Próximo a Fórum)
TERRENO: cl5OQrn2JARAGUÁ·ESOUERDO
TERRENO: cl392m2 LOTEAMENTO BARTEl!. RuaJoinvilie

TERRENO: cl2.000m2 RUAWALTER MARQUARDT (Pr6x. Curtume Schmitt)
TERRENO: cl7.50Qm2WOLFGANGWEEGE, 416

TERRENo: cl 560m2 LOTEAMENTOMAURILIO LENZI· CENTRO

TERRENO: cl945fn2ILHADA FIGUEIRA

TERRENO: cl90Qm21LHADA FIGUEIRA

Valorize Seu Imóvel• . . , &
. �

Instale:
Sistema
.deAlarme
Portão
Eletrônico
Video Fone
Interfone

GINS.,8UIR?
. .

REFORMAR?
CON,.RA,.E A MELHOR!

�(I)
EMPREITEI,RA
PINHEIRO
Mão de obra especializada

.' Serviço de Terrapl�nagem .

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

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

.CASAS
ENDEREÇO N!!QUARTOS VALOR R$ OBSERVAÇÕESÁREA(M2)

Construfda Terreno

CORREIODOPOvo-3

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

,

./Well.
AIVen.
Alvan.
"Ivan.
/WeIl.

"/WeIl.
·Mlsta "

,

Mista
/WeIl.
Alv8n.
Alvan.
'Aiven.

, AÍV8n.
Aiven.
'Alven.
Miste
AIv8n.

Rua AntOnio Estanlslau Ayroso, 495 - VIII Lenz!
Rua Walter.Marquardl - lado nl 2556
Rua David Campignoto; nl 266 - GUll'1Imfrim
Rua Joio da Cruz de Souza, 35 - Cohlb VIII RIU
Rua Bollvia, 71 - CZII'III_lez

'

Rua Irmlo LeioMagno - LOlllmllltoChaIllPlflllll
Rua Glardinl Lenzl - Águl V.rde
Rua Alberto Klitzke, 187 - Vila Rau

, Rua Goiás, 53 - VHa Llnil
'

,; Antonio Carlos Ferreira, 1417 - VIII Lenz!
Francisco Huscka, nll030 -Jarag"'e.quareto
Rua 614, nl 1,007 -ltapocuzlnho
Rua Roberto Seidel n' 84--'CORUPÁ -'Cantr..
Rua Sio José n' 37
Rua Francisco Freiberger, nl,70. Cailtro
Rua Aldano José Vieira, n' 123 • GUII'1Imlrim
Rua Joaquim Fco. de Paula, n' 158 caSa cl 110,00m2 a sala comi cl 119,00m2

170.00
70,00
56:00
135.00
118,00
300,00
75,00
102,00
100,00
288m2
115,00
108,00
200,00
140,00
530,00
70,00

660,00
332,50
476.00
500,00
4,62.00
888,00
343,7.3
420,00
542,40
750,00
560.00
435,00

1.284,80
1.416,00
650,00
1.063,25

7S.000,OO
54.000.00
20,000,00
30.000,00
37.000,00
230.000,00
22.000,00
23,000,00
80.000,00
130.000;00
'43.000,00
18.000,00
180.000,00
'100.000.00
180.000,00
43.000,00

1'50.000,00

04

04
03
03
03
03
03
05
03
04
04
04
04
03
03

'IiiiD" APARTAMENTOS

,

Aceita' casa ou terreno

Assumirfinai1c. 120meses com biss de,RS 24,00
Condições de pagamento à combinar

,

, Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamente à cómbinar
Aceita troca por cas,8

'

,Aceita cassem Jaraguá
Aceita troca por aptos.
Aceita imóvel até R$ 10:000.00
Aceita parcelamento em 4 meses
Aceita-se imóveis em nQ96Cio
Condições à c�binar
Aceita-se propostas
Aceita troca pl casa em Jaraguá
Condições de pagamento à, combinar

QUARTOS VALOR RS OBSERVA OES
03

03

03

03

03

, R, .. Joio PIooIQ, ,I 04 - 2t andar Irente
�. Schiochet-101'ander,
R. BariO do Rio Branco, 780 - EdHlclo SehloChe! - 8' andar

,R. Fritz Bartal sln' - Res. ReiilOldo Bartel
R"�rlna Frutuoso - Ed. Dlantl\us

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

Condições de pagamento à combinar
Financiamento de 72 x de RS RS 664,00
Assumir financiamento 135 meses com base de RS 1.300,00
Assumir flnánciam. da 48meses com prest. 1,367 CUB

Condições de pagamento à combinar

TERRENOS
ÁREA (M2) OBSERVAÇÕES

2.180,25
375,00
360·,72

13,OOO,OÓ
345,00
420,00
364,00'
499,80
510,00
371,00
385,70
800,00
625,75
450,00

Rua Prefeito José sauer � Tr" Rlot do Norte
Rua Otto Meier - Vila LeÍ'lzl

'

_

Loteamento Santo AntOnio· Tria Rios do Norte
,

Rua Euzéblo Oepoy - ,Vila Nova
-

Rua Joio Januário Ayroso (pr6x. Arroz Urbano)
Rua Alberto Klitzke ao lado 187 • Vila Rau
Rua Teodoro Roeder· Água Verde' •

R� 620 - Leteral da Manoel Francisco da Costa
',Rua Victor �emberg • Vila Lenzl
Rua Tofnéz Francisca de Góes • centro
Rua Amazonas - Ce!"tro," ,

. '"
Rua Walter Marquan:ll (frente ao 2820) Barra do ",lo CtJro
Rua 'Bernardo Dombusch esq. cl rua.Ney F-ranco
Rua 748 � !:tua Pedreira Rio Branco

'

19.000,00'
15.oo0,ÓO
6.600,00

'

20:000,00
18.000,09
10.600,00
16.000,00
12.000,00
21.500.00
26.500,00
26.500,00
43.000,00
100.000,00
4.500,00

VALOR RS

Condições de pagamento à combinar '

Párcela-se. Entrda de 50% = 12 X TR + 1%
Condições de pagamento à combinar

Condições de pagamento 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'

EOUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO

,

.

RUAVENÂNCIODA
SILVAPORTO, 353 �

FONElFAX:
(047) 372..1492
JARAGUÁDOSUL

sc

FLORIANI
EQUIPAMENTOS
PARA'
ESCRI1iÓRIO
Computadores, máquinas
de escrever, calculadoras,
relógios, f.ax, arquivos,
cofres, roupeiros,
ca,delras, escrivaninhas,
armários, ventiladores,
bebedouros; móveis
8scolares, móveis e

suprimentos para
Informática, etlquestu,
quadros, estantes de aço
é outros.

ASSIST�NCIA TÉCNICA E
ACESSÓRIOS EM GERAL

\

Manutenção
Contrato

, Treinamento

RuaEdwardKriscb,344
Lat. BR-280 - Sentido centro - Ferj ,

2-lombada l-esquerda

Fone: 975-1269
89254-510

Jaraguá do Sul- sc

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

'. j,
.'

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

DICC'S Ind. e Com� deMóveis Ltda ..

8R-280 - Km 58 - Fone (047) 373-0077 e 373-0131
Goaramirim - SC - Próximo ao viaduto

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



CLASS�CADOS DE.' IMÓVEIs'

'APARTAMENiTOS
CENTRO

EDlF;RES.DUNKER EMCONSTRUÇÁONOCORAÇÁODACioAOE2E3
QUARTOS.SOMENTE2APTOS PORANDAR
Excelent� CQbertura no Edlt. Riviera cl 246,00m2 - próx. ao Beira Rio
Clube deCampo
Ed. Schlochet • Apta. 0/121 ;78tJ12 - 10D andar - 3 quartos sendo 1 suite,
demais dep. - R$ 35;000,00 + financiamento. ,

Ed.Magullu,.Apto. cl52m2 - ,1Dandar, 1 qto, sala, COZ., BWC,lavarideria,
garagem - R$ 29.200,00

'

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

VILA NOVA· localização nobre - Casa em alv. cl 196m2 em terreot;> cl
865mZ - 3 quartos, seodo 1 sulte� r

CENTRO - Excelente casa em 41v. cl aprox. 200mZ - Rua DomingoS da Nova
SÃO �uís. Casa em alv. cl 142mZ em terreno medindo 392mZ - 4 quartos
e demais dep.
FIGUEIRA - Casa nova em alvenaria c/176mZ - 4 qtos. sendo uma sult�.
Localização nobre.
SÃO Luís - Casa em alv. c/ 3 quartos, demais dep. - R$ 45.000;00
BARRA DO RIO CERRO - Casa em alvo c/150m2 em terreno cl 7.500fn2
- Rua Bertha Weege.
JOÃO PESSOA - EXêEllente casa em alv. c/124mZ mais anexo c/24mZ, e
terreno c/ 420mZ - R$ 45.000,00
BARRA DO fllO CERRO - Casa em alv. c/110m2 em terreno 'cl 345mZ - 3'

quartos, demais dep.
' '

.

JARAGUÁ-ES�UERDO - Casa em alv. c/14OmZ em terreno 'cf 350m2 - 3
-

quartos, sendo 1 suite, demais dep.
CZERNIEWICZ - Casa em alv. c/192m2 em terreno c/504m2 - 3 c!orrnit6rios,
demais dep.
VILA NOVA - Casa em alv: c/ aprox. 190fn2 em terreno'C/1.139,76mZ pr6x.
Beira Rio.
NOVA BR�síLIA - Casa em alv: c/21 0mZ em terreno c/45Om". 3 qtos, Sendo
1 suite.

,

VILA NOVA - Casa em alv. c/ 112mz em terreno b/452,33mZ.
JARAGUÁ-ESQI:IERDO -'Casa mista c/ 88m2 em terreno c/'399mz. Lot.

'

Constantino Pradi.

CASAS'

�', Compra - Vende

r�" Administm Imóveis

p I�ZER:A.. Implantação. e'

I
Vendas de
'Loteamentos

CRECI1713-J
. .'

.

,

Rua 25 de Julho, 1829 - V.ila Nova, - Jaraguá dO Sul

Fone/Fax: (047) 372-1438

�!M TERRENO CI
CASA DE MADEIRA

Localização central
R. Carlos Hafermann
Lateral Prefeitura
Valor R$,90.000,OO

ou à combinar

-

. ,
. .

VILA NOVA - Excelentes lotesfinanciados em 10.m,�es'. Pr6x.,
ao Fórum e ao Sreithaupt
ILHA DA FIGUEIRA - Tel'J'elio de esquin� cl 579,0011l2
CENTRO- RuaWalter Marquardt - Excelentes lotes_treAta ao

Supermercado Breithaupt
.

CENTRO - Pres.:Epitáciö Pessoa. Terrenoc/1.548m2 edificado
cl casa de material e outras benfeitorias.

NEREU RAMOS - Terreno mediAdo 3.400m2IocallZado nas

margens da BR-280 - R$ 15.000,00
CENTRO - Terrenomedindo 420m2 slbenfeitonas .:RuaBarão

,
,

do Rio Branco - R$ 57.000,00
JARAGUÁ-ESQUERDO-COnd. dasAzaléias terrenocl-Z21 ,57m2
JARAGUÁ-ESQUERDO - .Cond. das Azaléias terreno cl

,1.061182m2
ILHA DA FIGUEIR,A - Terreno meçlindo 495m2 sem benfeitorias.

CENTRO .. Rua Amazonas, terreno ,medindo 388,50m2 sem

benféitorias.

RIO,DA LUZI -Terreno rural claprox .. 1 05.000m2s/benfeitorias,

AMIZADE -tot, Versailles, terrenom�indo450m2s/benfeitC)rias
- R$ 14.000,00

SALAS'COMERCI�IS
EDIFfcio MARK PLACE - Térrea e no 60 andar - Rua

8J�I�ÓVE�S

371-79'31
Rua Antonio C. Ferreira 197

.
CREG11741..J

COMPU
_

- VENDE - LOtEIA - I�MINIStilA -.-I,.CORPORA

-

Ri Qtos Gar Bairro EnClereçOlPonto Ret. .� Informações Gerais

CasaAlv. 199 4 I Schroeder R. Princesa Isabel, 547 .'/70:OQÓ terreno 6.562m2 - Parcéla
Casa Alv. 240 4 2 Lot. Papp R Marcos V. Girolla. 474 '85:000 Aceita carrolImóvel - vaIor

, Casa Alv. 180 4 2 Centro R. José Emmeadéerfer, 1390 80.000 Troca por apartamento
CasaMad. 60 2 I Corupá '

, R. Ludowieo WeHer, 210 12.000 Aceitaparcelar/carro
Casa Alv, 220 3 I Vieiras R. Adolfo Tribess, 5' casa 85:000 Aceita casa de maior valor
Casa Alv, 152 3- 1 Rau' R. 467 - Lot. AlbinO lemke 30.000 Aceitá casa de menor valor

, Casa Mis. 120 4 I Rau R. Luis Picolli, 140 28.000 Aceita cario até RS 8.000
Casa Alv, 98 3 I AnaPaula R. 770 - Ana Paula4 - 6 23.000 Semi-acabada - Aceitaloee
CasaAlv. 93 3 I Champaghat R. Irmão Magno. sln· 70.000 Acei ta apartamento e carro

CasaAlv, ' 98 3 I Rau R. 363 - Próx. Renascença 32.000 Aceita casa em Jöinville
,

CasaAlv, 170 3 2 Chico Paula R. Francisco de Paula 17.000 Em construção / Negociáveis
Sobrado' 225 3 2 Jaraguá-Esq. R; João Ayroso, prõx. 1989 55.000 Semi-acabadOtNegociáveis

Cebestura 250 3 2 Centro, Ed. Argus - 9" andar 200.000 Mobiliada / Troca por casa
AptoOK ' 273 4 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 220.000 Quitado -' Todo mobiliado
.Apto OK' 153 I 3 I ' Centro Ed. Schiochet - 12" andar 50.000 + CEF / Aceita troca casa

'

Apto9K i7'8 3 2 Centro Ed. Carvalho - 5" andar 75.000 Quitado - 2 vagas garagem
,AptoOK 130 3 I

'

Centro Ed, lsabela - 3° andar 35.000 + CEF - Troca por casa
,

AptoOK 80 2 I Amizade Res. Amizade - 2· andar 35.900 Quitado / Aceita carro llote
Apto. Cons. 112 3 I Barra Res. Han:i Marquardt 40.000 Aceita lerienOJEnt maiol97
Apto Cons. 135 3 I Centro Ed. Klein, Em Construção 75.000 Financiado em 36 parcelas
Apto Cons. 85 3 I Centro Ed. Maihedi - Construção 38.090 Fínanciade em 48 parcelas

Lote ., 601 Azaléias Condomínio Azaléias 35.000 Negociäveís / Parcelado
Lote 483 Versalhes Rua 812 - Versalhes Il 18.000 Negociáveis / Parcelado
!-ote 480 Barra

,
Rua' Luiz Satler , 16,000, Negociäveis / Parcelado

Lote 532 Champagnat Ruajacob Gesser 30.000 Troca por apartamento
Lote 366 Guaramirim

'

-

..

Rua 144 - Lot. Rausisse 10.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 371 -Água Verde Rua Paulo Kraemer 12.000 Negociáveis/Parcelado, '

Lote 539 Rau Rua 467 - Lot. Albino Lemke 8.500 Aceita terreno ria Figueira'
Lote 364 ÁguaVerde Rua: 'fi;rich Sprung 15.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 10000 Nereu . Após Nereu - BR 280 '8.500 Negociäveis
Terreno 8000 - . Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 865 Nereu Rua André Voltolirii 12.000 NegociáveisIParcelado
-lt.otes 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 Vãrios ViiaNova Pröx. - Fórum/Rádio RBN 33.001:) 20% entrada -,saldo 20x _

, Lotes Vários StaLúzia 'Residencial Geraníum 7.000 ENTRADA 220 e 220 pl mês'
Lotes Vários Vila Rau Residencial Renascença Diversos 30% entradá - Saldo 24 li
Lotes Vários \liilaLenzi Residencial Piermann I Diversos 30%entrada - Saldo 24 x

Lotês Vários Barra Residencial Satler Diversös 20% entrada - Saldo 36 x

Lote ,346 Amizade Residencial Blumengarten 12.500 50% entrada - Saldo 1,2 x

Chäcara 180000 Garibaldi "Estr..Garibaldi -Krn 15 80.000 Casa alv, -Aceita trocar
Chäcara- 111500 Garihaldi Ribeirão Húng�rqs c Km 13 20.000, Sem rnoradia - Troca/parcela
Chácara 49172 Corupá Estrada Bornplant - Km 8 6.000' Sem rnoradia - Parcela
Chácara �OOOÖ Rio'Cerro Rio Certo II - Km 20 50.000 Casa com 183m' 1 Troca

-
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ecara ova

representação dá Porsche noBrasil estâmudando demãos.Aõacon, que até então representava amarca
alemã no país, acaba de sair de cena. O posto de representante 'brasüetra oficial agora é da revenda

Stuttgart, quejá comercializava os carros daPonche noRio deJaneiro e em SãoPaulo.A nova representante
deverá trazerpara opaís cerca de 400 carros, nospróximos36meses.

,

Desse total/a metade será do modelo 911, o mais tradicional da Potsehe -produzido desde 1963. O restante das
unidades importadas será do modelo Boxster. o roadsterdamarca. O novo representante da Porschejá começa a
trabalharpara ajudaramontadora alemã a bater um recorde histórico deprodução e vendasmundiais este ano.A
previsão é de que saiam dasfábricas da,Porsche 30mil veículos em 1997.

OFICINA DE· LATOARIA E PINTURA
,

.

PROFISSIONALISMO - CORDIALIDADE - HONESTrOADE

Rua Major Julio F�rreirai 244 - Vila La;au - Fone: (047) 371-5057 - Jaraguá do Sul - SC .
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Su
POR LUIZ ARTHUR PERES

AUTO PRESS
Por que motores semelhantes

alcançam performances diferentes?
Os carros populares, por exemplo,
se caracterizam por terem motores

1.0. Mas cada um deles ostenta

números distintos. O Fiesta 1.0,
com 51,5 cv, concorre com o Palio
ED: com 6,1 cv, quase 20% mais
potente. A disparidade é ainda
maior em modelos equipados com

propulsores 2.0 16V. O Tempra 16V
alcança 127 cv, enquanto o Peugeot
306 S16exibe 155 cv.

A resposta está numa opção
que' os engenheiros precisam fazer

quando sentam na prancheta para
desenvolver um novo .motor, Uma
alternativa é aumentar o. torque em

-baixas rotações, o que proporciona
melhores arrancadas e retomadas
de velocidade. A outra, elevar a

potência máxima e tomar o carro

mais veloz, abrindo mão de parte
da força em giros baixos.

No Gol 1.0 Mi, por .exemplo, a
escolha da Volks foi pela força. Por
isso, apesar de ter uma velocidade
finai menor - 147 kmIh, contra 152
kmIh do popular-da Fiat -, o carro
deslancha 9,1 kgf de torque, contra
os 8,1 kgf do Palio ED. Esta é a

explicação para o comportamento
mais arisco do Gol, prmcipalmente

·

no trânsito urbano. O que faz muita

gente jurar que oGol émais potente. '

A mesma falsa inipressão ocorre na

comparação entre o Vectra CD e o

Tempral6V.
O modelo da GM valoriza mais

a potência e chega aos 210 kmJb.
Mas tem 17,7 kgf de torque, contra
os 19 kgf do carro da Fiat, que fica
nos 202 kmIh. Neste caso, o

melhor torque do top da Fiat

garante até uma aceleração
·

melhor: ele vai de zero a 100

·

kmIh em 9,8 s, meio segundo
mais rápido que o VectraCD.

Um dos grandes
desafios da indústria'
automobilística é flexibilizar
esta

.

equação torque/
potência. Principalmente .

entre os modelos
multiválvulas, onde a

situação é mais delicada.
Devido à tradicional
morosidade em baixas rotações, o
fraco desempenho dos

.

multiválvulas no uso urbano acaba
sendo mais gritante.

Por isso, os maiores exemplos
do esforço para otimizar a perfor
mance dos motores vêm mesmo do

· segmento de motores' 2.0, o

preferido entre. as marcas para ter
16V. Neste nicho, todo detalhe' é

importante para melhorar o

desempenho. O Nissan Primera'
GLX, por exemplo, consegue ter 145 .

.cv de potência e 18,2 kgfde torque,
enquanto o Toyota Corona GLi
oferece o mesmo' torque, mas pára
nos 126 cv.

Em compensação, o Corona

disponibiliza 90% de seu torque
. máximo entre 2 mil e 5mil giros. Já o
Primera aposta numa potência
maior, investindo numa boa

calibragem das peças móveis do

_
motor, O comando de válvulas; por
exemplo, é montado sobre

rolamentos, para diminuir o atrito
entre elas.

. "O equilíbrio entfe as peças
reduz o gasto de energia com o'

funcionamento do motor", explica
Sérgio Yassui, gerente de
assistência técnica da Nissan. A
tática da Nissan é semelhante à dá
adotada no BMW 318 Compact.
Apesar do. propulsor ser um. pouco
menor, 1.9litro 16V,oCompactgera
140 cv e um bom torque de 18,3 kgf.

'. A marca alemã também aposta
na boa sintonia dinâmica dos

componentes do propulsor para
obter esta boa performance, Além
do .comando com rolamento, os

pistões da BMW são feitos de
alumínio para facilitar o equilíbrio
entre as peças. Para diminuir o peso
do motor de maneira geral, o bloco
e o cabeçote também são em

alumínio.'
O Peugeot 306 S16 vai além e

lança mão de um coletor de
admissão' de dois estágios para tirar
de um mötor parecido com o do
Primera e do Corona os generosos
155 cv e os mesmos '18.,2 kgf,
Segundo a Jfeugeot, este sistema
funciona como se, em baixos giros,
o modelo tivesse apenas oito
válvulas, já que antes de 4 mil giros,
o coletor de admissão tem um

diâmetro menor. A partir deste re

gime de rotações, uÍna borboleta é

Diferenças no

aberta; aumenta o enchimento do
motor e traz-todos os beneficios das
16 válvulas. .rBst« coletor
maximiza a "'rbuZineUz dentro do
cilindro e amplia- o torque em

baixa", explica Andrew Fyfe,'
gerente técnico da Peugeot.

P.é direito no fundo
. A potência sempre foi o valor

adotado pelas marcas como

estratégia de markering. O
consumidor se acostumou a

comparar os carros pela quantidade
de cavalos no motor, Esta prática
está tão enraizada na cultura do
motorista brasileiro, que por'

sob

natureza prefere os modelos com

melhor desempenho, .que até
mesmo veículos off road apelam'
para esta chamariz.

O mais importante em carros

desta natureza é justamente um

bom torque em baixas rotações,
indispensävel nos momentos de

aperto na lama.' Mesmo assim,
muitos veículos 4X4 nem têm
citado em suas propagandas o

torque, como o Mitsubishi Pajero,
que há pouco tempo exaltava nos

anúncios todo o poder dos seus
150 cv, com o bem bolado slogan
"ISO cavalos que se comportam
como porcos", sob um Pajero
inteiramente enlameado.

Apesar da importância que a
, maioria das pessoas dá à potência,
na vida prática um torque maior
acaba sendo mais interessante para

o motorista comum. É ele o

responsável, por exemplo,
pelo bom comportamento
do carro no trânsito urbano,
onde mais se dirige. O bom

torque é o que garante boas

arrancadas e retomadas de
velocidade, enquanto uma

potência mais alta se

encarrega de permitir
velocidades mais altas,

.

incompatíveis com a

realidade das ruas. e

estradas nacionais.
"Bom torque em

baixa traz mai« .conforto,
dirigibilidade e economia de

tombustívero; atesta Luc de Ferran,
diretor de desenvolvimento de
Produto da Ford. A marca é uma

das poucas que não aposta na

potência como fator de venda da
maioria dos seus carros, apesar do
Fiesta 1.0 ser o menos potente - 51,5
cv - e o de torque mais fraco - 7,5
kgf - entre os 1.0.

Cavalaria britinica
Para alguns carros, potência

elevada é uma ferramenta de-venda,
Pára outros, é a própria alma do

negócio. É o que acontece com o

poderoso motor V 12 com 4.
válvulas' gera,um torque animtd:
66,2 kgf. Isso acontece, em parte,
graças aos bicos injetores duplos
em cada um dos cilindros do motor

BMW, de 6.064 cm3• Um atua CID
baixa rotação, outro em alta.

comportamento entre
motores parecidos'

depende da estratégia
. das fábricas

McLaren FI, considerado o

, esportivo de série mais potente do
mundo. E não é para mimos: afinal

, de contas são abastados 635 cv

obtidos a 7.400 rpm.
Mesmo com o elevado regime

de giros de potência máxima, o

Proteção de Fibra interna para todos os
modelos dePick-Up�'Fiat, Pampa,

Peugeot, Corsa, Saveiro, ,D20 e FIOOO

'CIVEL VEíCULOS
Rua Joinville, 2757

Fone: (047) 372-3300 ou 973;.,9972
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Autotel. por Ricardo Rapp

Decisão
francesa

Ainda este mês termina o
"

mistério da Peugeot. Amontadora
fará o anúncio oficial revelando
onde será construída a sua fäbrica
de automóveis no Brasil. Na

disputa para sediar a unidade estão
as cidades de Resende, no Rio de
Janeiro, e Juiz de Fora, em Minas
Gerais. Apesar de amontadora não
ter dado a última palavra, extra
oficialmente já é dada como certa a
vitória da cidade fluminense. Serão
investidos US$ 600milhões para a
produção de 70mil veículospor ano _

nopaís, a partir de 1999.
A Peugeot também está

investindo na ampliação de sua
rede de concessionárias no Brasil.
Nos próximos dois anos serão

gastos USS 150 milhões, em

conjunto com novos

concessionários, para ii abertura de
70 lojas. A montadora tem planos
de reduzir o preço das peças e da
mão-de-obra e divulgar urna tabela
com valores ünicos para todo o

país. A marca francesa ainda
pretende abrir revendedoras
especializadas em carros usados de
todas as marcas. Os veículo� terão

garantia quase igual à dos zero

quilômetros.

Vans COm estilo
Tem novidade chegando ao

país para os interessados em

utilitários.A nova linha devansHl,
também chamada de Starex, da·
Hyundai, chega ao Brasil neste

segundo semestre. Os utilitários
coreanos entram nomercado com
a opção de sete e nove lugares. São
vans de luxo que poderão ser

usadas no transporte de
executivos, turistas e outros que
exigiremUm tratamentovip.A finha
Hl traz algumas inovações para o
mercado de vans, como tanque de
combustível de plástico e radiador

.
em alumínio - que favorece a

diSSipação do calor. A porta lateral
é deslizante e os bancos permitem
várias configurações. Tanto a

versão maior quanto a menor têm'
motorde 2.4litros a gasolina, sendo
.que a versão menor ainda oferece
umaalternativa demotor 2.5 litros
adiesel.

.

Projeto virtual
A Subaru correu-para não ficar

de forado pacote de incentivos que
oGovernoFederal estáprometendo
para as marcas que se instalarem
nas regiões Norte, Nordeste e

Centro-Oeste. Uma fábrica de
veículos damarcajaponesa no país

não passa de objeto de estudos.
Porém, para não perder o direito a

benefícios como isenção de

imposto de renda e redução de 95%
no imposto de importação de

matéria-prima e peças, a Subaru
decidiu se adiantar e protocolou
uma carta de intenções junto ao

Governo do Ceará para a

construção do que seria sua,
primeira fábrica fora do Japão. A
empresa que não se habilitasse até
o dia 30 de maio não poderiamais
aderir ao programa de benefícios..

A escolha do Ceará se deu em
razão daYicunha, que representa o
grupo japonês noBrasil,já ter fortes
negócios na área têxtil sediados
neste estado. Ö montante. do
investimento chegaria a USS'150
milhões e teriam como sócios a

.
Subaru e o Grupo Vicunha.

Segundo a empresa, como tudo
não passa de urn esboço; ainda é
cedo para se definir qual seria o

modelo fabricado no país, nem
onde exatamente ele seria

produzido. De acordo com aprópria
marca,o estudo para construção da
fäbrica cearense pode demorar
tanto que provavelmente omodelo
a ser produzido no Brasil ainda vá

.

ser projetado.

'Felino voraz
A inglesa Jaguar está com

apetite. Depois de lançar no ano

passado o esportivoXK8, que vem
ajudando a aurnentar as vendas da
marcaem todo omundo, a empresa
aposta emmais urna novidade: urn
sedã médio denominado de X400.
O modelo tem linhas bem'
arredondadas e quatro portas. Ele
será equipado com um propulsor
de 3.3 litros com seis cilindros em
linha e 24 válvulas. Este motor

desenvolve a potência de 219 cv. O
X 400 deve quebrar urna tradição
damarca - controladapela Ford - e

exibir pela primeira vez na história
da Jaguar urn modelo com tração
dianteira.

AlemãnoSul
A política de incentivos fiscais

do governo paranaense para atrair
novos investimentos continua
dando r.esultados. Desta vez o

Governo Jaime Lerner teve uma

aju4inba dajá conquistadaRenault,
É que a nova empresa a anunciar a
sua instalação no Paraná é o grupo
alemão Siemens. A empresa foi a
vencedora da concorrência feita

pela Renault para o fornecimento
.

de cabos elétricos para o carro

Mégane, que será produzido em

São José dos Pinhais, na região
metropolitanadeCuritiba.

O presidente Hermann Wevet

. assinou um protocolo de intenções
para a instalação de uma unidade
no estado para ficar próximo do
mais novo cliente. NaEuropa, a Si
emens já é fabricante exclusiva dos

.

chicotes elétricos dos veículos-da
'marca francesa. A unidade

pertencente ao grupo alemão será
em IratidoSul, a 150 kmdeCuritiba,
e consumirá investimentos de RS
20milhões. Enl dezembro começaa
produção de fiação elétrica para
automóveis. À fábrica de Irati vai
criar 1,2 mil empregos diretos e

deverá ter um faturamento de US$
8 milhões já no primeiro ano de
atividade.

Rumo ao Norte
A Honda Motos e a Skoda

confirmaram oficialmente a

instalação de fábricas no Brasil.
Ambas asmontadoras aderiram ao,

regime automotivo especial vigente
nas regiões Norte, Nordeste e'
Centro-Oeste. As duas marcas

seguiram a Asia Motors e se

habilitaram 'a aproveitar os

incentivos fiscais oferecidos pelo
governo para essas regiões. Cada
uma vai investir USS 300milhões.
A Honda vai construir urna fábrica

de motos em Goiás, de olho no

crescente mercado de duas rodas
no país. Esta unidade será a

segunda em solo nacional - a

primeira funciona em Manaus :

desde a década de 70 -paraproduzir
150 mil unidades nos próximos
cinco anos e empregar mil
trabalhadores. Já a Skoda aproveita
os incentivos do Governo e vai

produzir caminhões pesados na

Bahia. Mas a montadora tcheca

surpreendeu ao anunciar também a

instalação de outra unidade em

SantaCatarina.

Fôlego extra
o roadsterBMW Z3 - carro do

espião 007 no filme Goldeneye -

ganha urna nova versão no Brasil
em agosto. Omodelo, que é vendido
no país desde outubro .do ano

passado, chegará equipado com

um propulsor de seis cilindros em
linha e 24 välvulas de 2.8litros que
desenvolve a potência'de 192 cv.

Estemotordeixa a nova versão com
52 cv amais do que o modelomais
manso; que tem motor de quatro
cilindros com 16 válvulas e 1.9litro,
atualmente único representante da
linha vendido nomercado nacional.

Com o propulsor 2.8, o Z3,
segundo a BMW, atinge a

velocidade máxima de 210 kmIh e

acelera de zero a 100 kmIh em 7;1
segundos. Números mais

'generosos do que o da versão 1.9,

que alcança os 200 kmIh e acelera
de zero a 100 km/h em9,5 segundos.
O motor mais potente é a única

diferença entre a versão 2.8 ea 1.9, .

já que. o desenho que une

agressividade e visual retrô é o

mesmo. Outra diferença s6 será
sentida no bolso, pelos
compradores. O Z3 2.8 chegará ao
Brasil compreço de USS 82.500,
enquantooZ3 1.9 custaUSS 72.500.

Revanche
russa

Um dos maiores sucessos dos
primeiros anos após a abertura da

importação de automóveis quer re
viver seus dias de glória no Brasil.
A russa Lada pretende voltar 'a

partir de julho a investir nas vendas
do jipe Niva nomercado nacional.

. O off rotul chega equipado com

motor agasolina de 1.7litro com 84
cv de potência a 5.400 rpm e torque
de 14 kgfa 3.200 rpm.Isso além da

tração integral 4X4 e da opção de

tração reduzida. Para tentar

alavancar- as vendas do jipe
quadradão, a Lada aposta no

preço, que deve ficaremRS 16mil.
'

Já no final do ano, a montadora

pretende trazerpara o país a versão
turbodiesel do Niva, que será

lançadanaEuropa em setembro.Os
outros carros da marca, como'o

.

Samara e o Laika, não serão

importados .

Surpresa d-esagradável
Alguns dos consumidores

que compraram a pick-up
Silverado vão ter uma pequena
dor de cabeça. A GM está
convocando' esses
compradores para Jazer uma
troca de rogas. A montadora
detectou Uma deficiência que
pode ocasionar uma ruptura na

soldagem que vaido aro aomiolo
da roda. Os modelos premiados
foram os equipados com pneus
255/75 e rodas estilizadas 7Jx 15

estampadas em aço. Os donos
desses veículos, com chassi de
VVA 1311282 a VVA 134732,
devem' procurar uma

concessionária ou oficina

autorizada Chevrolet para fazer
a substituição das rodas

gratuitamente dentro de- seis
.

meses. Apesar da convocação
já estar sendo feita, muitas das

. concessionárias não dispõe da
nova roda. A Silverado foi

lançada ein março deste ano e

custa de RS 23.800 aRS 39.950.
ii)

.� FcNIEcA DA RocttNC.vITA Z NoTlClAa,
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Inteligência .concentraâ
FOTOS: .IOAGE RODAIGUD JOIIGEIC_A Z

POR ROGtRio LOURO
AUTO PRHSS

ElJll992, quando apresentou o
1\vingo noSalãode Paris, aRenault
sabia que estava apostando num

projeto arriscado, Afinal, o carrinho
.

era o primeiro monovolume

subcompacto fabricado. no

Ocidente, tinha um desenho
incomum e iria brigar num

segmento de baixa lucratividade,
que só é compensador com grandes
volumes de comercialização.

Para facilitar o trabalho de

venda, 'além de engraçadinho, a
Renaúlt emprestou ao Twingo o

conceito .de inteligência na

utilização do espaço interno. Um
outro ponto em que a .montadora
tomou cuidado foi na escolha do,
nome. Twingo não quer dizer
rigorosamente nada,mas apalavra
é lidae falada damesma forma em

qualquerlíngua.
A versatilidade no habitáculo é

o ponto forte e grande diferencial
do Twingo em relação a outros

subcompaetos.: Isso apesar de ter
�,43 in de comprimento - 19 cm

menor do que o Ford Ka, por
exemplo - e 2,34m de entre-eixos.
Com estas dimensões, não é de se

estranhar que, para quem está' de
.fora e nunca .entrou no 'I\viD'gõ� o

Olodelo aparentemente seja um

convite ao aperto.
Mas é aíque surge
o engano.

O primeiro Twingo, apesardetalhe '

que
diferencia' o

. de dimensões
\
modelodakeneult
dos concorrentes' reduzidas, exibe
�a!::Cu�-: 'espaç,o interno
exatamente o fato surpreendentede ser um

- nlOQ_9volume. O
habitáculo sem divisórias cria um

.

ambíente único de bom tamanho e

.totalmente aproveítãvel. E pela
pröpría angulação do nariz adotado
pelaRenault - é como se o 1\vingo
fosse uma van de luxo
miniaturizada -; o compartimento
domotoréexterno,mas nãoavança
ferozmente peráa frente, comomim
hatch,

.

Este recurso evitou que o mo-

tor fique dentro do habitáculo,
roubando espaço, como nas vans

coreanas.Com a boapossibilidade
de aproveitamento da área interna,
os engenheiros da Renault puderam
criar. O1\vingo temcapacidade para
acomodar quatro pessoas 'sem que
pernas, Ou cabeça', fiquem

.

espremidos. Para isso, além dos
#' bancos dianteiros

Renault' com ajuste de
distância e

inclinação, existe a
providencial
regulagem de
distância do
banco traseiro.

Quem viaja
no banco traseiro,
se desejar, pode
chegá-lo para trás
e melhorar seu

espaço. Este recurso também ajuda
no transporte da bagagem. A
capacidade do porta-malas com o

banco traseiro todo recuado é de
168litros. Passa para 261litros se o

assento for deslocado todo para a

frente. O banco ainda pode ser

rebatido, o que faz a capacidade
ficarmaior do quea de muito carro
grande: 1.096litros.

Apraticidadee a inteligência do

Twingo ainda aparece em detalhes

que ajudam na boa acomodação.
Para facilitar o acesso ao assento

de trás, o banco dianteiro todo se

inclina para a frente, não s6 o

encosto. Na saída também não há '

dificuldades para quem está no

banco traseiro. UII). pedal na parte
de trás do assento dianteiro,
quando acionado, reclina o banco.
Isso evita que seja necessário ficar
procurando na lateral do encosto a

alavanca para mexer o banco da
frente.

Já o motorista tem a sensação
de espaço maior pela ausência de
marcadores à sua frente: O painel
- que consiste num visor de cristal

. liquido digital - foi transportado
para a parte central do console. A
área atrás do volante s6 não é
totalmente limpaporque ali existem
"luzes-espia. Mas a utilização
máxima do espaço tem efeitos
colaterais. Para bugigangas -sö
restaram pequenos porta-objetos

nas portas, S9b o volante e nas

laterais de trás. O porta-luvas se

resume a um espaço envolto por
uma tela. Mal cabe uma agendá,

Itens de conforto de série
também não são o forte do modelo.
Por US$ 16.960, o 1\vingo vem

equipado COJ;n cintode três pontos
na traseira e trio elétrico..Pode
receber ainda ar condicionado,mas
vai a US$ 18.700. Rádio e direção
hidrátilica, nem como opcionais.

, Iguais e diferentes
A Renault quer que o

subcompacto 1\vingo seja visto no
mercadonecional comoum veículo
bemdiferente dos carros populares.
Principalmente dó Ford Ka, seu
concorrente direto. Mas se o

conceito de monovolume e o inte
tior extremamente versátil s6 é
adotado pelo carro francês, em
'outros pontos não há como fugir
da comparação com os demais

subcompactos, aí também incluído

o Daihatsu Cuore.
O desenho do Twingo inspira

. opiniões extremas, tal como os

outros subcompactos. A frente
curta com ös faróis arredondados,
que lembram olhos de ratinhos de
desenho animado, cria paixão Oll

ódio à primeira vista. Já a traseira,
de corte 'abrupto, não chega a

despertar grandes comentários, per
ser .mais comum � apesar de ser

novidade na época do lançamento'
do carro. No conjunto; o 1\vingo
ficamuitomais para a siifiplicidade
do Cuore do que para a ousadia de
curvas e retas do Ka.

Mas, é no desempenho do me-
.

t9r que os carros ficam mais
semelhantes.ARenault tentar fugir
do rótulo' de modelo popular pelo
fato de o Twíngo exibir um

. propulsor 1.3, Dl8S setor observes
seu comportamento, novamente o

cmrinho dá, margens a

comparações.
O propulsor com 'injeçãO

VOLKS·RAT·CHEVROI.ET � FORD'
QVALIDADE· CONFIANÇA EHONESTIDADE COM,OMELHOR

PREçoDA PRAÇA· VENHA CONFERIR· FALEC/ZECA
Rua Olívio Brugnago, 642·Bairro VilaNova
Pr6xlmo Be.ir.Rio· Fone: (047) 372·1029

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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conquistou o título de carro do ano
na Europa e recentemente foi
anunciado como o primeiromodelo
a ser fabricado pelaRenault em sua

fábrica no Paraná.
A Seenie tem 4,13 m de

comprimento e une o desenho
moderno da linha Mégane à

praticidade já encontrada na

Espace: E também possui o recurso ,

dos bancos serem deslocados ou

retirados do habitáculo paramelhor

adequar a necessidade de

transporte de passageiros e de

do que o Brasil. Lá há ,as v.ersões

Easy e Matic, equipadas com um
'

propulsor com injeção multiponto
de 1.149 cm' com 60 cv, 5 cv limais
do que o modelo trazido para o

mercado nacional. Mas o motor é
s6 uma das diferenças. O Matic é

equipado com câmbio automático
de trêsmarchas e o Easy tem câmbio

que funciona como mecânico, mas
não possui pedal de embreagem.
No mais, estas versões são iguais
à vendida noBrasil, que tem câmbio
mecânico de cinco velocidades.

carga. Já namotorização, omodelo
tem mais opções do que a Espace.'

A van da linha Mégane conta

com três propulsores a gasolina e
um a diesel. O mais manso a

gasolinaéum 1.4 de 75'cv, Há, ainda,
a opção de ummotor 1.6 de 90 cv e
de um 2.0 de 115 cv. O propulsor a
diesel tem 1.9' 'litro é
turboalimentado e-desenvolve 95
cv.

Além das 'várias versões da
'

ESpace e da Scenic, aEuropaainda
conta commaismodelos doTwingo

IMPRESSÕES AO DIRIGIR

Um urbanôide na estrada
monovolume subtompactoem solo

,

brasileiro e na Europa é o menor

modelo do trio damarca a adotar o,
conceito. Os outros dois são o

Mégane Seenie e a Espace. O
primeiro veículo da montadora a

exibir este tipo de projeto, onde o

veículo é projetado como um

grande e único bloco, foi a Espace.
A Espace, que briga pelo título

de primeiraminivandomundo com
a Dodge Caravan, foi lançada em

1984 e, no final,do ano passado,
passou 'por sua segunda grande
reestilização. 'A Espace ,é o maior
veículo da linha monovolume da
Renault: tem 4,52 m de

comprimento. Omodeloexibe como
trunfo a grande modularidade de
seu interior. Além dadiversificação
de número e posições dos bancos,

.

até o console central pode ser
modificado para ganhar áreas
maiores para armazenar pequenos
objetos.

O Espace conta com três tipo
de motorização: duasa gasolina e

uma a diesel. Os propulsores a

gasolina são umquatro cilindros de
2.0 litros com 115 cv e umV6de 3.0
litros com 170 cv. E omotor adiesel
éum 2.2litros turboalinientado com
115cv.

Já o modelo mais novo

monovolume do trio francês é a

Mégane Scenic. Lançada no ano
passado, a van médio-compacta já

monoponto do pequeno francês
desenvolve 55 cv de potência a

5.300rpm, ficandopr6ximodos 51,5
cv do motor de 999 cm' do Ka e

mesmo dos 44 cv do propulsor de .

847 cm' do Cuore. No torque a

,diferença é mais expressiva: o
Twingo atinge 9,4kgfa 2.800 rpm,
contra 7,5 kgf do Ka e 6,8 kgf do
Cuore. 'A velocidade máxima do

Twingo, porém é um poucomelhor:
bateu nos 164 kmIh. Mas Cuore e

Ka mostram,mais disposição'no
ganho de velocidade.

.No restante da partemecânica,
a semelhança dos carrinhos fica
,maior� Com propostamais urbana,
que não valoriza grandes
desempenhos, as soluções
adotadas para os freios podem ser
simples. E tanto o Twingo quanto
o Cuore e o Ka têm freios a disco
maciço na frente e a tambor atrás.
A suspensão independente nas

quatro rodas também segue o

princípio da símplicidade eficiente.
Na diariteira dos três carros é do

tipo Mcpherson. Já na traseira,
aparecem algumas diferenças. No
Twingo é utilizado um eixo trans
versal em H, no Cuore braços ,

longitudinais e, nó Ka, barra de

torção. Todas, porém, em conjunto
commolas helicoidais.

POR LUIZ ARTHUR PERES
AUTO PRESS

Mesmo ,não sendo

propriamente uma novidade no

. mercado brasileiro - chegou ao país
em 93 -, o Twingo chama atenção
por onde passa.' E não s6 os

transeuntes se dividem entre os

'que gostam muito e os que odeiam '

o estilo do carrinho da Renault.
Também quem assume o volante

pela primeira vez, e se depara com
o interior pouco comum, precisa de
algum tempo para se acostumar

com a posição do painel de
'

instrumentos digital" que fica no

'console central.
A sensação de que está estacionar. O desempenhô do mo

faltando alguma coisa por trás do tor de 1.3 litro fica aquém do
volante surge principalmente à comportamento dos' carros

noite, com as luzes acesas. Na sua populares nacionais, mas cumpre
frente, o motorista vê apenas as seu papel citadino com

'luzes-espia. Quem gosta deste honestidade. Faltou somente uma

painel, logo de cara, é o carona e direção mais macia. E�
os passageiros, do banco de trás, compensação, os espelhos
que não precisam ficar mais retrovisores asseguram uma

.

esticando o pescoço para ler os visibilidade excelente.
instrumentos, como acontece

, Apesar das cidades serem seu
com a maioria dos automóveis. hábitat natural, o carrinho da

o'motorista também.não precisa Renault não refuga de uma boa
.fazer ginástica para acionar Os viagem feita sem muita pressa.
comandos. O ünico porém surge na Mesmo que li estrada seja longa, o
posição da buzina, que fica na haste, modelo. não desanima e mantém '

.lateral ao volante, junto com o com folga uma velocidade de
comando dos piscas - como· cruzeíro de 110 km/h.
acontece com muitos carros E também não cansa o

franceses. Como o botão de motorista,' que dispõe de uma boa
acionamento é grande, o.moterista posição de dirigir e se acomoda em
se arrisca a esbarrar.nele sempre que um Interior tranquilo: o eficiente ar

aciona uma das setas. condicionado garante' a

A despeito do problema das climatização ideal, enquanto o

setas, muito usadas nas cidades, o revestimento acústico se encarrega
Twingo confirma o perfil de carro do silêncio incomum em carros

de uso urbano. As dimensões deste tamanho. Só na hora das .

.

compactas dão agilidade ao
. retomadas de velocidade é que o

carrinho e facilitam a tarefa de· motorista sente falta de um

propulsor mais potente e percebe
,que a solução' é não ousar muito,
nas' ultrapassagens.

'Traçados sinuosos também

requerem atenção de quem está ao

volante do Twingo. Os pneus de

perfil alto são bons para enfrentar '

estradas de terra ou para as crateras

das ruas. Deixam o cairo mais alto e
" assímílam melhor os choques.Por
outro Iado, são muito mádQs e

tendem a dobrar commais facilidade
nas curvas. Característica que,
'juntamente com a inclinação da

carroceria, demonstra que o Twingo
foi feito mesmo para se andar
moderadamente.

",

E é neste ritmo, sém press� ql'1�
o Twíngo se mostra um cart.nho
confortável e 'com valentia
suficiente para ultrapassar as

fronteiras dos grandes centros

urbanos. E o que é melhor:
ostentando uma boa média de
consumo de combustível. O

modelo, avaliado pormais de 2.500
km em' situações urbanas e

rodoviárias, obteve a econômica
marcade 13,5km1l.

Conceito em linha
o Twingo é o único

[Edicar�
Comércio de Auto
Peças e Acessórios

Ltda... ME

Especializada em todas as linhas nacionais

Pára-lama Fusca � R$ 25,00
Pára-choque Fusca - R$ 20,00

Farol Fusca - R$ '8,00
• Motor: A__gªsolina, dianteiro, transversal, quatró cilindros em linha, 1.239 cc e tração dianteira. Injeção
monoponto e comando simples no cabeçote.

'

* Suspensão: Independente nas quatro rodas. Dianteira do tipo McPherson com molas helicoidais.
� Traseira com eixo transversal em H.'
* Freios: Disco maciço na frente e tambor atrás.

.
'

,

• Carroceria: Monovolume em monobloco com quatro lugares.'Comprimento de 3.43 m, largura de '

1,63 m e altura de 1,42 m. Entre-eixos de 2,34 m.
* PesO: 790 kg com 420 kg de carga Crtil.
* Porta-maias: 168/26111.096Iitros.
* Preço:'De US$16.960 a US$ 18.700.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CG 125Titan••••••••••••�..••••R$ 74,88 Solicite a visita de
,

.CBX200Strada,••�••••••••RS 113,50 . um vendedor pelo
XLR l25 RS·9S,50 3.71.2999ClOODream RS 61,88

Rua Adélia Fischer, 239.-Centro - Jaraguá do Sul- SC

Sephia SGTX 16V.
Corsa super 96
Tempra 16vcompleto 95
Tempra turbo 95
'PointerGU 95-
Gacu' 95
Gol Roiling'Stones (cOosorc) ,95
Peugeot 306 2.0 XSi 94
OmegaGLS 93
MonzaSLE4pts. 93
UnoMille ElEitron. 93
KadetJ 93
SantanaQuantumCL 1.8 93
ParatiGL 92
Gd 91
Chevy 91
Del Rey 1.8 90
Escort,Guia 88
EscortXR3

.;

89
8eina 89
EscortGL 88
� �.
GoIGL �
Belina guia 87
Escort ' 86
�GL 00
r-icoeGgbinada turbo 86
EscortL 84

. DelRey 83
Chevette 79
fusca ·77
Brasßia 76

bordO
roxo

branco
bordO
verdemet.
branco
branco
branco'
vereie
prata
branco
vermelho
azul
verde

.bege
cinza
boi'dO
vennelho
preto'
verde -

begemet.
azul

.

prata ,

marrom

branco
. prata
prata
bege
prata
prata
amarelo.
brarica

gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas
gas.
ale.
gas.
gas.
gás.

.. gas.
ale.
ale;
ale.
ale.
ale.
ale.
ale.
ale.
ale.
die.
ale.
ale.

gas.
gas:
gas.

Ra...a J<»i ...._ill� ....º 3573
F<» ....�(047)37�-9822

J�R.A..GUA. DO SUL - SC

AUTONOVO'
VEíCULOS

CARROS OKM TODAS AS

MARCAS A PRONTA ENTREGA.

DIRE"FO PARA O

. CONSUMIDOR COM O MElHOR
,

�REÇO DO MERCADO.

ACEITAMOS CARTA DE
CRÉDITO 'OU S,EU USADO.

R. JOINVILLE, 2050

FONE/FAX (047)
371-1574 I 973-9753

·CORSA WIND � ano 96/96,
vermelho gola perolizado por
R$ 8mil + 12 parcelas de R$
290,00. Tratar 373-0478 em

. horário comercial.

FIAT UNO - CS ano 88, cor
marrom, vidro elétrico, ar
condicionado, valor R$ 3inil

de entrada +' financiamento.
Tratar 372-1770.

MOTO ML - ano 83 por R$
1.300,00 e ESCORT GL ano

. 90, tratar na rua Roberta

Zimermann, 2720.

TOYOTA - ano 90 por R$ 13

mil ou troco por carro de
menor valor; vendo também

Jaqueta de Couro por R$
80,00. Tratar 973-3032.

CG�125 - ano 95 por R$.
2.400,00� Tratar rua André

das Reis, 160 próx. ao JAC. j

MONZA SLE - ano 93, com

vidro elétrico, a álcool, por
R$ 9mil + prestações. Tratar
rua André dos Reis, 160

próximo ao JAC.

VOYAGE LS - ano 86 por R$
4.700,00. Tratar 372-3563.

GOL - ano 95, cor azul; Ttatar
973-3147.

,COMPRO - Máquina Reta
'Industrial , Tratar 373�0940.

CBX ESTRADA - ano 95 por
R$ 3.200,00, tratar rua

JoaquimNaducO" 33 - Cohab,
Vila Rau.

CAPOTA - de fibra para F-
.

1000 e uma Assadeira de

Frango. Tratar 973-8176.

COMPRO - Fiat Uno ano 85

/86. tratar 372-2892.

GOL - ano 83, gasolina em '

bom estado. Tratar 975-2116.

COMPRO - RDZ ano 92/94,
tratar 372-3757.

UNO MILLE - por R$
6,500,00, tratar 973-8901.

PERON
AUTOMÓVEIS;

RuaAngeloRubini,323·BarradoRioCerro· Fone: 372-41874 • JaragUádoSul.

Tipo 1.6()()1'1'1Jlä 4p. azul G ·94 OpaIaQJmcxboCXll'J1)letwA-87
Tipo 1.6comp1et 4p pretoG·94 MontaSlE 1 �8bnmoA-86
EsoortXR32.0compiet prataG - 00 UnoS 1.3brancgA - 86

GoIGTi2.0completdnzaG-92 GoI1.6SbranooA·86
GelCL 1.6brancoA·92 Cl1evetteSL 1.6verme1hoA-86
�4p. bordôG-91 UnoS 1.3prataA-85
GolGTS 1.8comp1et. veimelehoG -91 MonzaHat:h1.6wG-82
IpanemaSl1.8douraOOG ·91 MonzaHat:h 1.6azUA·82
SantanaGL1.8comp1et.-arcinzaA-89 Fusca 1300brancoG·81
SantanaCL 1.8bordôA·89 CoroeIIi cinzaG,;SO
Uno S 1.3brancoA· 88

LA V A ç A ()

MENDONÇA
SE O PROBLEMA DO SEU CAAAO É

RUÍDOS, CONSULTE-NOS

372-37'19

'. CG 125 Titan
Sahara 350
ROZ135

, CG 125

CBX75QF
OT180
CBR450SR
Teneré 600
CG 125
CG 125

.

CG 125

- 96 • 2.800,00 avo ou 1.000,0 entro + 12 x de 241,00'
- 91 • 4.300,00 avo ou 2.000,00 entro + 12 x de 308,00
- 91 • '1.800,00 avo ou 800,00 'entro + 12 x de 134,00
- 91 - 2.100,00 áv. ou 800,00 entro + 12 x de 174,00
- 90 - 8.500,00 avo ou 4.000,00 entro + 12 x de 6Ô3,OO
.90 - 2.100,00 ,avo ou 1.0pO,00 entro + 12 x de 147,00-
• 89 � 5.000,00 avo ou 2.5QO,00 entro + 12 x de 335,00
- 89 • 4.500,00 all. ou 2.000,00 entro + 12 x de 335,00
-.88 - 1.800,00 avo ou 800,00 entro + 12 x de 134,00
• 86 • 1.600,00 avo ou 600,00 entro + 1-2' x de 134,00'
- 80 - 1.000,00 avo ou 400,00 entro + 12 x de. 80,00.

R. JOSÉ THt:uUUKU Kltst:IKU, HbU -ILHA UA t-lliUt:IKA - SALA 2

� 372-3276 - JARAGUÁ DO SUL - SC

Tipo 1.6
VersalIIes gula completo

. MonzaSL
Uno SC
Voyage CL
GoiCL'
Monza Classic .

Diplomata 4pts. .

MonzaSLE
DelRey
UnoCS
SantanaCD
UnoCS
Voyage
Chevette SL
Chevette

, BelinaL
Voyage'
Chevette
GolBX
Passat

'

Fusca
Fusca
XLX350
XL250
DT180
Turuna

� ESQUINÃO�VEICULOS
bordo
cinza
branca
preto
azul
branca
cinza
preto
cinza

. prata
branco
vérmelho
prata
prata
vermelho
branco
yerde '

branco
vermelho
azul
ver.de
bege
l1el1lÍelho

94
96
91
91

, 91
90
89
88
87
87 .

87
, 86
86
86
86
85
·84
83
83
83
81
79
76
89
á4
82
83

Rua Epitácio Pessoa, 1_ 160 - Centro

Fone: 372-3614
JARAGUÁ DO SUL - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIAT
.'

-

Okm 1996' 1995 1991 19891994, 1993 1992 1990
Elba S1.3/Weekend1.5/1.5i.e. ' 15579 12950 10506 9200 8000 7100 6500 6000- 5400

Elba CS/CSL1.5/1.6i.e. 17701 14100 12400 10300 9350 8200 7400 6800 5950

Fiorino 1.0 Furgão 11409 9900 88�O : 7900

Fiorino Furgão 1.3/1.5 i.e. 13925, I i600
' '

10000
' 8750 '8050 7100 6250 5700 ' 51$0 II

"Fiorino 1.0 Pick-up
. 11106 9800, .8700

-

Fiorino Pick-up 1.5/Working 12825 11000 9300 8200 7450 6500 5800 5100
"

, Fiorino Pick-up City/LX1.6 i�e. 15155 12750 11100 9400 8300 7100 6250 5750 5200"

Fiorino Pick-up Trekking 13825 11600 9850

Mille/Uno Eletronic 1.0 2 p. 8100 7250 6100 5500 '5200

Mille Eletronic 4 p. , 7500 6300

Mille i.e. 2 p.
- , 8350 j

Mille ÉLXlEP/ SX 2p. 10461 9100 8400 7650

Mille ELXlEP/ SX 4p. 11200 '9400 8800 7900

Prêmio S/CS 1.5/1.5 i.e.4 p. 8400 7700 7100 6400 5850 5400

Prêmio CSL 1.5/1.6 i.e. 4 p. 9150 8300 7250 6800 6200' 5700

Duna 1.6 i.e. 4 p. 9850
,.

Palio 1.0 ED U800 10250

Palio 1.0 EDX 2p. 12950
.

11400 "

�alio 1.0 EDX 4p. 13550 12000

Palio 1.5 EL 2,p. 15800 13750

Palio 1.5 EL 4p. 16400 14500

Palio 1.6 16V 2p. 19100 17000
-

Palio 1.6 16V 4p. 19700 17600

Palio Weekend ,. 17680

Palio Weekend Stile 21200

Palio Weekend sport 21950

Tipo 1.6 MPI4p. 17500 14700

Tempra Prata/2.0 i.e./SX 23250 19850 18400 15950 13700 12550

Tempra SX 16V 25200

Tempra Ouro/2.0/HLX 16V' 2750q 23700 21100 17800 ·15600 13800,

Tempra StUe/ Turbo Stile 3206Ö ' 27400 24300 20100

Uno Furgão 1.5
.

,9900 9050
.

7800 7150 6550 6100 5600 5250

Uno S/CS 1.3/1.511.5 i.e 10050 8950 8100 75ÖO 7100 6450 6000· , 5500
,

Uno 1;5 Rl1.6 Rl1.6 R MPI 925(') 8050 7300 6900 6400

"Uno 1.6 MPI2 p. 11300 llOOO 1025,0 9300

Uno 1.4 Turbo - 14100 13150 12050

JPX ükrn 1996 ,1995 ' 1994 1993 '1992 1991 1990 1989
, Montez Std capota lona 23077 19300 17900 16050

Montez Std capota rígida 24782 2HOO 18700 17100

Môntez CD 'Capota lona 25171 21700 19450 ' 17400

Montez CD capota rígida 26768 12400, 20600 18750 " . II

Monte.z Std s/caçamba 1€;000

Montez Std c/caçamba 16900
-

,Montez CD s/caçamba,
o 17400

. ,

Montez CD c/caçàmba 18100
-

"

TOVOTA· Okm 1996 1995 1994 1993, 1992 1991 1990 1989
Bandeirante capota de lona 2771,1 ,24200 21500 ' 18100 16400

' 14900 .

14150 13350 12100

Bandeirante.capota de aço 30453 26350 23300 20550 '18600 ' 17000 : 15500 14700 13700·

Bandeirante culta c/caçamba 30477 '26700 23650
'

21200 18850 17250 15850 15100 14200

B�ndeirante Icmga c/càçamba 40859 35200 27100 23250 20700 19100 18200 16650 1535Q

Bandeirante longa s/caçamba' 30988 '

,

Bandeirante curta s/caçambá 28838

CORREIODOPOVQ -7

BMW .u xm

318 Ti Compact 44800

318iTop 49980

318i Top aut, 52480

318is 59300

318is Top 62780

318is Top aut. 65280

328i/2 79980

328i/4 78650

328ia/2 82480
, 328ia/4 81150 '

328ia Cabriolet 107000

328i Touring 8448{)

328ia Touring 86980
'

M3 158322

528i 95200

528i High 102200

540ia 129950

740ia 149700

750ia ,198800

750iLa 215000

840 Cia 175300

850 Cia 199500

Z3 Roadster 72500

Nlssan ORm

Sentra GSX mec. 29976
Sentra GS)\ auf 31999

, Primera 37498

Pic� up 021 Co do AX 4X4 37439

,
Pick up D21 c.d. OX 4X4 35298

Pick UI> 021 C. so OX 4X4 27200,

Pick up 021 c. do OX 4X2 3�200
Pick up 021 Ko Co OX 4X2 24900 '

Pick up, 021 coso OX 4X2 22500
Maxima 30 J meco 47987

Maxima 30 J aut. 51986
Maxima 30 G aut. 52300,
Maxima 30 GV aut. 6445Ó

, Terrano 1'1 SLX '502510

Terranotl Sr: 53544

Terreno " SLX 4po 54789

Terrano ll SE 4po 57228

Pathfinder SE 4x4 aut. . 64500

I, 'ssangyong
Musso

�orscne O'km

911 Carrera 171000,;
911 Carrera S 17800%
911 Targa 190000

911 Carrera Cabriolet· 197000

911 Carrera 4 ,186000

911 Carrera 4 S I 9600e

91 f Calfera 4 Cabriolet 211000

911 Turbo 2,9()000
911. GT2 street version 470000

986 Boxster 110000 '

PÁRA-BRISAS JARAGUÁ
Comércio deVidros'Novos eUsadosparaAutos

ColocaçãodePára-Bi;saColado
Oficina mecânica e injeção eletrônica

'Latoaria e Pintura
'

TRABALHAMOS COM TODAS AS MARCAS

Pára·brisaOmega. R$I80,OO.cIcolocação,
Pára·brisaGol· R$ 65,OÓ cl colocaçãoRua Jolnvllle, 2655/ Pára·brlsa Gol· R$ 65,00 cl colocação

(ao lado da A..weg) Pára-brisa Corsa degrade· 1$160,00 fi colOcação
,

o Vila Lalau Pára.brisa Pálio degrade· 1$190,00 li colocação
Jarasuai do Sul _ SC Pára-brisaCamiilhãoVolkswagen. 1$125;00 fi colocação,

F
VidroPorta Escort· 1$33,00

one: 371-5547 Pagameittoaim�Uepré-datado.
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CLASSIVEÍCULOSCORREIOOOPOVO -8 Jaraguá do Sul� 13 dejunhodel

VOlKSWAGEN Okm' 1996 1995 1994 1,993 1992 19�1 19,90 1989
Ap()110 GL/ GLS 1 �8 7600 69000 6150

Fusca 1�6
' ,

7700 6800 6200

Gol1.000 (modelo antigo) 7950 7200 6750 6100

Gol1.000il Mi 12455 9850,

Gol1.000i Plusl Mi Plus 14405 11500 10300

Gol Furgão (modelo antigo) 7700 7100 ,6200 5550 5000 4500 4050

Goi S/CL/CUI CL 1.6 Mi 16210 13100 11200 9050 8100 7150 6550 6000 5600

Goi CL/CLiI CL 1.8 ,Mi 17335 13800 12500 10100 9250 8400 7500 6700

Gol GL 1.6 Mi 18625

Gol LS/GL/GLiI GL 1.8 Mi ' 19750 .16650 13700 11850 10550 9600 '8500 7600 6800

Gol GT( GTSI TSi 1.8 20755 17400 12200 1-1450 10300 9400' 8850 7900

Gol TSi 2.0 22215

Gol GTi 2.0 25750 21800 18750 15050 13300 12200 10950 10000 8900
Gol GTi 2.0 16V 29990 25300

Kombi Pick-up 12740 11100 9700 8950 7800 7100 6200 5700 5150

Kombi Furgão, 135J.O 11800 ' 10250 9100 . 8350 7250

Kombi Standart 14870 12650 11150 9900 9050 8200' 7300 6400 5850

Logus CLi 1.6 14500 11800 ' 9700
'

.

Logu� CL/CU 1.8 16600 13050 11750 10600

Logus GL/GLI 1.8 17300 13400 12100 10900
"

Logus GLS'1.8 14100 12200 11150

Logus GLS1GLSi 2.0 19250 16500 14150 12700

Parati S/CL 1.61 CL 1.6 MI ' 18480 11900 10600 9950 9100 8200 7600 7100

Parati CL/CU 1.el CL '1.8 Mi 19590 16600 12700 11100 10300 9500 8800 8100

Parati GL 1.6 Mi 20235

Parati LSlqU 1.81 GL 1.8 Mi 21830 17450 11850 10900 10100 9200 8150 7400
Parati GLSi 2.0001 GLS 2.0 MI 27124 23ioo

,

, 13900 12200 11400 10100 9400' '8600

Passat LS/GLlViliage
.

5050

Pointer CU 1.8
'

15800 - 13300

Pointer GU 1.8 16400 13950

Pointer GLi 2.0 18250 16100
Pointer GTi 2.0 21700 18550

Polo Classic 1.8 Mi 20990 "

Quantum CSICL/CU 1.8 21415 18500 17050 15100 13000 11700 9950 87(:)0 7800
,

Quantum CG/GL/GU/Mi 2.0 .,. 23120 19800 18400 16200' 14100 12800 10300 9300 8450

Quantum Evidence 2.0 25440 21600-

Quantum GLSi/Excl'usiv 2.0 29900 23200 2150'0 18950 16800 151�0 13000 11600 10300

Santana'CS/CL/CLJ 1.8 13100 12100 10850 9700 9100 8150

Santana CS/CL/CLl1.8 4 P 19990 16800 15300 13800 12650
'

11300 10200 9700 8550

,
Santana CG/GL/GU 2.0 15400 13900 13400 11900 10400 9700

Santana CG/GUGLi/Mi 2.0 4p 21690 18850 17500 16100 14600 1.4100 12500
Santana Evidence 2.0 25440 21700 I

.santana,CD/GLS/GLSi 2.0 1720'0 15300 13650 12200 '

10800 10100

Santana GLSi/Exclusiv 2.0 4p 29910 25300 21800 186Q0 16100 14700 12900 11550 10900

Saveiro S/CL 1.6 10800 9950 8800 8150 7200 6550 6000 5600

Saveiro CL 1.8 13995 12200 10550 9700 ,8650 7950

$aveiro LS/GL 1.8 15395 127.50 11400 10100 -9200 8350 7500 6900 6200

Voyage S/Cl1.6 8900 8050 7450 6900 6300 5700

Voyage CL 1.8 ,9600 8800 8�00 7300

Voyage LS/GL 1.8 10850 10100 9200 845Ó' 7750 7100 6300

Voyage Super GLS �
7600 16800

üeneral Motors Okm
Calibra 2.0i 16V 49900
Lumina 51700

Traflc Furgão curto 16980

Traftc Furgão fongo 20700
Traftc Furuäo D 24880

, Lotus Okm·

Elan S2 75000

Esprit S4 145000

Iroen m

ZX Volcane 5p 31490

ZX Paris. 24990

ZX Furio 2399.0
ZX Dákar 38990,
Xantia SX 1.8 16V

'

36990

Xantia SX 2.0 8V . 43980

Xantia SX 2.016 V 41490'

Xantia VSX 47990 '

Xantia VSX 1-6V 51490

Xa'ritia Activa Turbo, 57980
Xantia Break 2.0 16V meco 45980
Xantia Break 2.0 sul. 474'80
Evasion VSX Turbo 52980

, XM V6 Exclusive 80990
I!
� �I"

li

.

Renault Okm I

Twiflgo 16690
, ,

qoR,L 14500

ClioRT 19200

19 RN 1.6 3p. 20490

19 RN ,1.6 5p. 21490

19 RT 1.8 3p. 25000

19.RT 1.8 4p. 25000'

Lacuna RXE 34500

volkswagen Okm

GolfGL,1.8 R$ 19990

Golf GLX 2.0 .

, R$ 22990
, GolfGTI R$ 27.550

Passat GL 2.0 R$31880

Passat VR6 ' R$46250

Variant GL 2.0 , R$ 34500

Variant VR6 RS 50750

ovo

460 GLT man.

460 Turbo SR man.

S401.8

S402.0
V401.8

V402.0

850 Sedanman.

850 GLT SW aut,

850 Turbo Sedan aut. 81400

850 T5-R SWaut. 93500

850 R Sedan aut. 94840

960 sedan aut.

54000

or
,

Taurus LX

Ranger XL
Ranger STX SuperCab R$ 30069

Mustang GTV6 43000

Mustang GT V8 48000

Mustang GTS VB

Mustang Conversível

Explorer ,4x2 MfT

Explorer 4x2 Aff
Explorer 4x4 MIT

.Explorer 4x4 AlT
Mondeo CLX 5 p.
Mondeo CLX SW
Mondeo GLX 5 p.
Mondeo GLX SW

sla

Towner Truck
Towner Panel Van

. Towner Glass Van 11350

Towner Coach 12700

Towner Coach Full 14300

Hi�Topic Van
• 24490

Hi-Topic Std 29730

Hi-Topic Full 34875

CiVicHatch LX meco ,

'

Civic Hatch LX aut. 31823

Civic Hatch VTi 43498

Civic Coupe EXS meco 42175

Civic Coupe EXS aut. 38550

Civic Sedan LXmeco 36457,

Civic Sedan LX aut. 34547

Civic Sedan EX meco 43023

Civic sedan EX aut. 39854
Accord Caupe EXR-L aut. 52977

Accord Sedan EX meco 47197

Accord Sedan EX aut. 45354

Accord Sedan EXR-L aut. 54520

Prélude Si meco 73950

Prelude Si aut. 76910

Odyssey LX aut. .57499

. Od sse EX aut. 59898

oyce m

Silver Sput 410000

520000,FI in .Spur

uamatsu ,okm'
Charade 1.3 TS 24980

Charade 1.3 TSi 28190

, Applause mec 33180 '

Applause aut. 36350
'

Cuore TS 13530
Cuore TSL 14325
Cuore CSL 14974 .

Feroza 35980
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Jaraguá do �u1,.13 dej1l1lh9 d�,1997 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS

Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 1_

Sala comerial �rrea Cam 77,5Om2 no Centro Empresarial Marker Place,· rua Reinoldo Rau, centro

Terreno: ruaA:ntoni'o"Carlos Ferreira 570m2
Venda de lotesfinanciados no -Lot. Vicenzi e Gadotti - Bairro Sto. .Antonio
Casa de alvenaria com 70m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti
ChácaraemNereuRamas com 88morgos tendo casa, luz e água.
Chácara à6km do centro com 50.000,00m2
Chácara em TrêsRios doNorte com 70.000m2
Casa na rua FranciscoHruscka, de alvenaria c/146m2 e terreno c/ 760m2
Terrenona rua Francisco de Paula.Com 650m2

INTE1llMÓVEIS
CRECI 0914.J

CASAS
CASA DE ALVENARIA CO.M � âOM2,

TERRENO.'CO.M420M2,
. (OO.M PISCINA).

RUAJO.SÉ PAVANELLO.

"(ILHADA FIGUEIRA)
PREÇO.: R$90:000,00

CASA DE MAOEIRA C/83M2,
TERRENO.C/4?OM2.

,RUAALBERTO. KLiTZKE
(VILARAU)

PREÇO.: R$22.000,00

APARTAMEN'TOS
I

APARTAMENTO. "NO.VO.".COM 2
QUARTO.S (87M2)

RUA 25 DE JULHO.· ED. VILA NO.VA
PREÇO.: R$40.oo0,OO

"

TE'RRENOS
'TERRENOEMÁREA INDUSTHIALCI

.

9.OQO.00M2 (45X200),To'Oo'PLANO.
RUAJO.SE THEO.DO.RO. RIBEIRO.

(ILHA DA FIGUEIRA)
PREÇO: R$ 250.000,00

(NEGO.CIÁVEIS)

TERRENO.RESIDENCIALCOM 581 M2
RUAANTONIO KOCHELLA (PRÓX.:

MULLERTiRANSPORT,ES)
PREÇO.: R$15.000,OO (NEGOCIÁVEIS)

r!-- -.

CRECI NI! 1589 J

I
'

'1
'1
I
I
I

..
I
I
I
I
I
IfONE: (047) 372�2734

.

Vende
.'

I
.

TERRENOS

I' Terrenos c/ 378m', Aua 683 D' JuNana ' Barra, A$'13.ooo,OO
, , Terreno c/384m', Jardim Hru8chkà ,II" Sio Lurs ' A$ 3.000,00 entraéla '" 20

'I · R$ 300:00 '

I,Terrenos Lot. Ouro Verde, apóia!>4aIwee' 20% enirada. saldo em 30x ,total
RS 10:000,00

I' Terreno c/ 45Om', Lot. Papp, aceita F,4000 ou Mercedes 6a8 ' R$ 22.000,00-1,Terreno ç/448,OOf\i2, Loteamento Papp', Auà 541 ' RS 26,000.00

I'
Terrano c/225.ooo,OOm', no Bairro Amizade, dist�nte 4 km do centro,

RSI350,00 (financiado)
, ,

, Terreno'c/3't5,OOm', Lot. Dayane, Bairro Sio Lurs : R$' 2.400,00 de entrada +

138. RS 268,00' ,'"
"

I'", Terreno c/t40.480,OOm', Ribeirão Gl1!nd8 da Luz. Aceita troca, por terrenona
Ba'rra do Rio Cerro ' R$ 20.000,00

ISITIOS, ,-.
" I

. ,Srtio C/3'l.OOO,OO, óasami�ta c/100m' e outra damljdeir. c/70rn', uma,Jagoa,

lespa,ço para novas lagoas, 15.ooom2 em pastagem, lo_calizado em AIOa da Luz'I' ;riaMacucoG'randa, distantem lOkmdamalweeaceftacasas na Barra comoparte

'I
do pagamento, R$ 27,000,00 "parcelado. ;

",

I' Sftio c/ 14.8OOm', terreno um pouco irregular, �m casas de madeira de
, 97,50m', 3 qtos, com árvores !rutrlaras, pal!11fto, r)beirAo para lagoas' RS

126.000,00, ,acena carro IIté
RS 4.000,00.

I CASAS
. ,

I' ,'Casademadairac/7Om'terl&noc/2.101m" Rua-HorádloRubini; 706, na Barra
'

I RS 35.000,00.
,', • I'.

, Casa aivenaria c/ tIOm', lerreno,CIeoom', Tifa Kleil1, 3km após,Parque Malwee

I'
'

IAS 15.000,00
'

, ,Casl! alv, c/'9Om2; terreno c; 609m2 ' R. AHredo Behnke ' Bairro Sio Lufs ' AS

1'23.000,00
'

, :. I"Casa mista,c/ �8Om" R. Maria Nagel, 202, Bair�o São Lufs, RS 21).000,00 '

'I'
Casa de aiv, semi�acabada, Aua Eiisa Maess, Tifa da Mosca, Lot. Miibratz

'I'" acena carro A$ 20.000,00
r

, Casa de alvenaria c/ 152m', 3 quartos, garagem pl 2 carros - Rua Oscar
Schneider, na Barra do Rio Cero ' RS 26,500,00

'
'

"

I- Ca!;a de alvenaria C/120,OOm', 3·quartos, toda murada,te,reno'C/568,oom"1bairro São,Luis '.AS 45.000,00 '. ,

I' C,
asa alvenaria c/120,OOm'. garagem, 2 bwc, terrenoC/686,25m' (15.45,75) ,

,IR$ 22,000,00 aceita carro, negociável. .

I LOCAÇÃO
' ,

' .

I' Apto. 2 quartos, R. Horácio Rubini, defronte NANETE ' AS 230,00 '

, Casa madeira c/ 2 qtos, garagem, 2.000mts, apês Parque da Malwee ' AS

1200,00
'

," 'I' Casa aiv. 2 qtos, Ri�irão G, da Luz, 1523, próx, teval, casa n' 3' RS 130,00

•'
Casa madeira c/2'quartos, distante 2,OdOmts do Parque Màlwee - RS 200,00

, Galpãp constr. mista cl 100m'. para bar, discot�, oticina, marcenaria, 2km •após Malwee ' RS 250,00 ",

I, Casa de madeira cl2 quartos, Rua 634, tundos. Tita Martins, R$ 180,00 I' Casã de alvenaria 'cI4 quartos.�,jm ' Rua Altredo Behnke, 430 RS 230,00
, Casa de alvenaria c/2 quartos, galagern. lavande,ia, Rua Abramo Pradi, 212.

I casa 02" AS 200,00 ) I" Casa de aivenaria c/3 quartos, gani'gem. lavanderia, Rua Abramo Pradi, 212,

I
casa 01 ' RS 230.00 ,

.

, 1 apto. c/2 quartos + garagem, R. Pastor Aleerto Schneider, 1187, Ais 270.00
, Casa de madeira cl2 quartos. garagem. Rua Marcos Girolla. 630:na Barra ,I

'. RS IOQ;OO,
'

,

I' Apartamentocli quaito,lavanderia,. Rua Camilo AndreaUa, 201 -na Barra, RS
170,00 '.

..

.' '

RUA ANGELO RUBINI, 1224 • SALA 09

I

I V'ENDE-SE I'.

Casa em alvenaria NOVA

I
com 75,OOm� - Terreno

I'�,'
com 323,OOm2, com 3 '

quartos; sala, cozinha, área
, de serviço, corredor e'

I abrigo aberto. e carpetada. .1
LOCA'LIZADONO
LOTEAMENTO
"OURO VERDE"
,,' ,

A2KMDA

I �ALWEE I
I Aceltamo� �arro I'"

no negOCIO .

.. ,

·1 I
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"'lJ HABITAT
COMPRA li VENDE. AlUGA. ADMINISTRA

MOBilARA
C:I1tCI4J1iO

''/Vcste 12 dc

junHo, a
Jlnúita! tcm o

prcscntc idca/
para as

l1amorado$,
._.'

,

íVAOPAtjU8
,

){AIS
A�UvU8�?
Apartamcntos
financiados com
prcstaçõesmais

baixas 'litc
. 'lua/'lucr
alupucl

. VCHHa
((lHfcrir!!

RUA FEUPESCHMIDT, 1$'7
(AO LADODA 1001 FERRACENS)

FONE: 371-8009

CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS Jaragu' do Sul, 13 dejunhode 1

CRECI187W
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTDA. ;i

Edifício
Residencial
Magno,lia
R. Pe. Pedro Franken· Centro

• Apto; cl 01' suíte + 1 quarto a

demais dep. - entrada R$ 15.500,00
+ assumir parcelas de condomínio
de 1 ,855Cub's(R$ 782,86)-entrega

��-==:""__;_------�"'__�""___---i ch.-vas em Novl99

APTOSEMCONSTRUçlO
Edlt. Petúnls - R. José Emmendoerffer - NOVO
- Apto. cl 111 m2 - 211 andar, cl 2 qtos e demais dep., garagem, portão e portaria eletrOniCa • RS 50.000,00
Edlt. Olsnthus • Ru';Msrlns Frutuoso
- Cobertura Duplex·903 ou 90:4 cI.397,8Qm2, cl 3 suftes e .demais dep'endências, lareira, ch!,lrrasqueira na sacada, 2 vagas
garagem, piscinas e salão de festas no prédio - Preço final incluindo acabamento diferenciädo � RS 1&4.700,00· 500k
à vista e saldo a combinar.
- Apto. 702 e 801 cl 225m2 - Sufte + 2 qtos., s�cada·cI churrasqueira, dep. Empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina
- Preço final incluindo acabamento diferenciado R$ 110.000,00 - 50% à vista e saldo a combinar.

.

Edlt. Amsrsnthus Rus Adolfo Sscsrl � Ist d,. Rus Amszonss (SCAR)
- Apto cl 300m2, temos disponrv�is apartamentos nll 301, 302, 501. Entrada + parcelas condomfnio de 3,65 Cuba (R$
1.540,40)/mês.:

CASAS
- Casa alvenaria cl 200,00m2, na Rua OUvia Chiodini Pradi, 33 - Jaraguá-Esquerdo - R$ 60.000,00
- Casa alv. cl 130,OOm2 - 3 quartos e demais dep. troca-se por apto. - R$ 55.000,00
- Casa Alv. cl 03 suftes + 03 quartos e demais dep. - Rua Canoinha, 71 - Centro - R$.1éo.000,00
- Casa cl 320,OOm2 - 02 suftes + 1 quarto + 2 Bwc social, sala estar�antar, cozinha mob., dep. empregada, $8la jogos,
churrasqueira, piscina 5,OOm x 10,00m - R. Gustavo Hagedom - Vila Lenzi - R$ 180.000,00
- Sobrado em alven�ria cl estilo·rústico, bom estado, CI suite + 02 quarts e demais clép. com móveis fixos em madeirá
e tijolos maciços: Barra Velha - R$ 150.000,00· - aceitá-se permuta por apto em Blumenau próximo a Furb.
- Casa em alv. cl 03 quartos e· demals dep. - R. Luiz Picolli - R$ 47.000,00

.

- Casa cl 2501')12 + garagem pl 3 carros e piscina - Rua Bernardo Dombusch - R$ 140;000,00

TERflENóS
- Terreno cl 450m2 - R. Amélia Fischer Enke, Vila Rau - R$ 12.900,00
- Terreno cl 392,00m2 - Rua Ernesto Léssmann - Vila Lalau - R$ 18.000,00
- Terreno cl 396,22m2 - Rua Eleonora S. Pradi, Centro - R$ 37.100,00
- Terreno cl 350,00m2 � R. Lat. - R. Lat. da José T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5

parcelas de R$ 1.500,00
'

.

- Terreno cl 616,OOm2 - R. Bernardo Dombusch - Próx. Marisol- R$ 65.000,00·
" Terreno cl 420,00m2 - R. Donaldo Gehring - Ao lado Cosmo Turismo - R$ 45.000,00 _. troca-se por casa ou apto .

• Terrenocl 7.750m2 - Estrada Santa Luzia - R$ 38.000,00
.

- Terreno cI.2.937,OOm2 - ,R. Alberto Santos Dumont -Vila La,au.-.R$ 120:000,00

.. GALPÃOINDOSTRIAUCOMERCIAL
" Galpão Industrial, estrutura montada, cobertura paga, com área de 400,00m2, terreno com 654,.00012, 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 aptolterreno.
- Prédio industrial cl 3.300,00m2 + 300,OOm2 de área construída e terreno cl 6.209,00m2 -.Vila Lalau - R$ 800.000,00

LOCAÇÃOIAPTOSlCASASISALAS
- Apto c/3 qtos - Rua Eleonora Satler Pradi (centro) • '

- Apto. cl 03 quartos, sala, cozinha e demais dep. -. BR 280 Guaramirim
- casa cl 01 quarto e demais dep. - R. ÂngelO Schiochet,- Centro

.

- casa cL 03 quartos e demais dep. - R. Ernesto Piseta - Guaramirim
- Apto. cl 01· quarto, copa; cozinha, e BWC - R. Joinville
- Apto.'completo cl 01 quarto e demais dep. - R. José Emmendoerffer - Primeira Locação
- Apto, cl 02 quartos + 02 BWC e demais dep. R. José Emmendoerffer - Primeira Locação
- 'Apto. cl 02 quartos e demais dep.• R. Guilherme Hering, 70 - Ed. Érica

«

- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro Edifício Florençá - Térrea
- Loja cl 400,00m2 - aR 28'0 Km 21 - Em frente ao Portal
- Loja c1508,00m2 - Bua Jcinville (Antiga Marisol)
• Salas comerciais em diversos locais
- Galpão clJ50m2 + 2 salas pl escritório + recepção, cl rede trifásica - R. Joaquim FranciSco de Paula, 1284

R_ EPITÁCIO PESSOA .. 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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......_Bl..

Trabalho Temporário
A contratação demão-de-obra temporária surgiu para atender

----___;---"......;......._-------' às empresas na. contratação de 'pessoas, por tempo]

ENGENHEIRO CIVIL determinado, emmomentos de necessidade prevista ou casual
. do seu quádto de funcionários.

11,1'''. 11111 ,lIrelle!lIl11l111t, dll ,,6'11$ .

No Brasil
.'
esta atividade é regulamentada pela Lei· n.

,

6.019/74 de 03 de janeiro de 1974 e pode ser utilizado pelas
------.-'-------,

--__;,--

empresas nos seguintes casos:
"

,

,Eng. MECnNICO .ou PROJET'15TA • Substituição de funcionários temporariamente afastados
"

COM EXPERI�aA EM: :', (férias, licenças, etc.)
INStALAÇÕES HIDRI\UlICAS E ELÉTRICAS, ,." Atendimento a uma necessidade transitória de mão-de-

CALDEIRARIA, PROCESSOS _EcANICOS E CAD. "
obra (aumento de vendas ou produção em determinados

. períodos, balanços, promoções especiais, etc.)
Sendo períodomáximo de contrat:ação·o de três meses.
Ao que díz respeito ao contratado, temos o artigo 12. D$
lei onde ficam assegurados ao trabalhador os seguintes
direitos:

'

a) remuneração equivalente à percebida pelos empregados
.

da mesma categoria da empresa tomadora ou cliente
'calculados à base horária, garantida, em' qualquer ,

hipótese, apercepção do salário-mínimo regional;
b) jornada 'de

"

oito horas, remuneradas as horas
extraordinárias não excedentes de duas, com acréscimo

.

de 20% (vinte P.Of cento); ,

c) férias proporcionais nos termos do artigo 25 da Lei n,
5.107 de 13 de setembro de 1966; '.

d) repouso semanal remunerado;
e) adicional por trabalho noturno;

f) 'indenízação por dispensá sem justa causa ou término
normal do contrato correspondente a 1/12 (um doze

avos) do pagamento recebido;
g) seguro contra acidenté do trabalho;'
h) proteção previdenciária nos termos dispostos na 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 Trabalho oe Previdência Social
do trabalhador sua condição de temporário.
§ A empresa tomadora' ou 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, para efeito'da legislação
específica, tanto aquele onde se efetua a, ,prestação' do
trabalho, quanto a sede da empresa de trabalho temporário.
AHUMANA através da URGEt:lTE ja inicioumais este SCJ:Viço.

. 'TRABALHO.
TEMPORÁRIO!

,
'

_ INFORME-SE NA HUMANA. SOBRE A
'

URGENTE TRABALHO TEMPORá.IO'

,
. <6ILA$§Og

��rt>M@@

uma Parceria
.
CORREIO 00 POVO -'HUMANA

Aux. ESCRITÓRIO
VIVIANE 372.0276

- PROGRAMADOR
HEITOR 371.8098

COMPRAS
ruDITE

'

372.3241
RECErCIONISTA

SILVIA 371.6554
CARGOS E sALÁRIos
SILVESTRE 372.2636

TECELÃO. .

·�co���: (COSTUREIRAS J
SECRETÁRIA

ANGELITA . 372.3056 ( MARCENEIROS J
" ••'.'11 !JI

C'.SflIlCI'S .

810QU(NICfl'" rREPRE5ENTANTE�
lo.

PARA FARMÄl:iA
.
�' lo.

.

COMERCIAL �

PROFESSOR
DE'INGLÊS

GERENTE
nNAN�EIRO

'.

. CiER_NTE DE PRODU�ÃO .

o, '.
.'VlL ••PE.IO., IDE.II_eIA E•••PLAltTAÇAo DE PIIO.UMA

DE Q.AUDADE E AD.I.I.TIIA�O.

ECRUTAMOS ,PARA EMPRESAS DO
,

, .

RAMO MOVELEIRO'
EM GUARAMIRIM:

• OPERADORES'DE SERRAS E ESQUADREJADEIRAS
• AUXILI.ARES. DE PRODUÇÃO", LINHA DE PRODUÇÃO

• ,MONTADORES DE PRODUTOS SERRADOS' .

'. PREPARADOR E REPOSITOR - Cl CONHECI,MENTO EM PCP
• OPERADORDE' CNC - CI EXPERIÊNCIA

• OPERADOR DE MÁQUINAS - CI EXPERIÊNCIA
• EXPEDIDOR - CI CONHECIMENTO EM FATURAMENTOE NF

'

• MONTADOR - CI EXPERIÊNCIA EM COZINHAS E
DORMITÓRiOS DE LUXO

� INFORMA
HUMANA:

Pará atender de forma globàl e coneetenada à nossos

Clientes integraram-se os esforços técnicosda:
'

FAUSEL & ASSOCIADOS LTDA.
, e e

HUMANA ASSESSORIA EM RH,

AMBULATÓRIO M.ÉDICO PARA EMPRESAS
MEDICIt4A DO T�BALHO ( PCMSO ) - AUDIOM'ETRIA

. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - CURSOS NA ÁREA DE ,RH
URGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO

.

RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - ÇEP, 89.255_240'" JARAGUÁ DO SUL - SC
.

Fone: (047) 371.4311 Fax: 372,1091 E-Mail: HUMANA@NETUNO,COM�BR .

A HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESAI
.

'

,.HUMANA:
"

ASSESSORIA EM'RH·----------------------------�--------------------------�----------�
1.'
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I

PUBLICA ÕES LEGAIS Jaraguá do Sul, 13 dejunho de 1

ALUGUEL

DE,TRAJES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANliONIO CARLOS FERREIRA, 184
'

PROCLAMASDE CASAMENTO
Margot Adélia Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1" Distrito da Comarca de

Jaroguá do Sul, Estado de Santa Catarina,faz sf!-ber que compareceram neste Cart6rio
'

exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:
,

EDITAL N° 21.150 de 10·06-1997
Cópia re«:ebida do cartório deGuarainirim, neste Estado

RONNIEJEFERSONDOS SANTOSESINEIDEGOMESDEJESOS
Ele, brasileiro, almoxarife, natural de Ivaté, Paraná, domiciliado e residente em Ilha da

Figueira, Guaramirim, neste Estado, filho do João Alves dos Santos e Fátima Ferrari dos
Santos,
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Toledo, Paraná, domiciliada e residente na

Rua, digo, em Jaraguä-Esquerdo, nesta cidade, filha de José de Jesus e Irene Maria
,

Gomes de Oliveira.
.

E para-que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que
serápublicadopela imprensa e em Cart6rio, onde será afIXadopor 15 (quinze) dias.

�indicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul'

,ED�TALDE CONVO�AÇÃO�'
Pelo presente edital, ficam con�ocados todos os associados do Sindicato dos
TrabalhadoresRurais de JaraguádoSul, empleno gozo de seus direitos sindicais,
a se reunirememAssembléiaGeralExtraordinária, nopróximodia 24 dejunho
de 1997, às 8:30 horas da manhã, em primeira convocação e caso não haja
número legal, haverá uma segunda convocação para uma hora após, isto é, às
9:30horas domesmodiae local, comqualquernúmerode associados presentes,
aqual será realizadana sede do Sindicato, sito àRuaLeopoldo AugustoGerent,
225, 'nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte ordem.do dia:
,a - Discussão e votação para aquisição de um veículo;
b - Assuntos diversos do interesse daClasse.

Jaraguâ do Sul, 11 de junho de 1997

José Boshammer
Presidente

. Foi extraviado documento do veículo Chevette L, ano 9J,
placa LYH 7759 I Sc. Contatos pelo fone: 372-2136

Se você está procurando um namorado.,•• ·

. .

"

Nós não temoslf

Ma's o present� para' conquistá-lo
•••Ah, isso nós temos!

PRESENTES PARA
TODAS AS'DATAS.-

Marechal, 796 - Fone: 371-2,811

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã e Oficial d
Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, n
forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto, este edital virem que se 'acham nest

Tabelionato para Protesto os Títulos contra:

'Aparecido de Jesus Camache Cia. Ltda. - R. Angelo Rubini, 1005
Nesta;
Auto Elétrica São Bento- ME - R. Walter Marquardt, 551 - Nesta;
Antonio Vilmar lnacio - R. Joaquim Fco, �e Paula, 215 - Nesta;
Baugartel Química lndl. - Rod. SC 280 Km 61 - Nesta;
Comercial Elenita Ltda. - ME - R. BR 280 Km 70 Estrada Nova - Nesta
Com. de Tecidos Pomerode Ltda. - R. Marechal Floriano Peixoto, 61
Nesta;

,

. Celso Buss - R. Joinville, 3449 - Nesta;
D'ltaly Criações Ltda. - R. Exp. Cabo Harry Hadlich, 160 - Nesta;
D'ltaly Criações Ltda. - R. Exp. Cabo Harry Hadlich, i60 - Nesta;
Edson Douglas Schalmski - R. Leno Nicoluzzi, 158 - Nesta; \,

indo Com. Art. Cimo Fun. e Conf. - ME- R. Arduino Pradi, 741 - Nesta:
Inacio Bonkowski - ME:- R. Germano Mahnke, 395 - Corupá:
lnstaladora Bertoldi Ltda. - Av. CeI. Procópio G. de Oliveira, 1089 - Nesta;
Impressos Jaraguá Ltda. � R. Reinoldo Rau, 21 -loja 3 - Nesta;
Julio Cezar Maffezzoli - R. Emil Burow, 272 - Nesta;
Joni José Schoeffel - R. Guilherme Herinç, 70, apto. 105 - Nesta;
Meika Andrea Fodi - R. Rio Grande do Sul; 34 - Nesta;
Malgi Malhas Ltda. - R. 802 s/nQ Rio Cerro" - Nesta;
Metalúrgica Leitzke Ltda. - R. Joinville, 2287 - Nesta;
Marcelo José Bayestorff -' R. JoãoMarcatto, 255, sala 2 - Nesta;
Mareio Schweder - R. Rio Alma s/nQ - Nesta;
Marezana Calç. e Conf. Ltda. - R. Marechal Deodoro, 429 - Nesta:
Móveis Kohls Ltda, - R. João Tözini,;650 - Corupá;
Osmar Muller - R. José Theodoro Hibeiro, 2922 - Nesta;
Rodolfo John Cra. Ltda. - R Estrada Sul Km 28 - Guararnirirn:
'Silva Almeida Carnacho Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 488 - Nesta;

.

'Taise Maria.Carvalho Vicente Francisco 'ME:- R. Joinville 5249, sala 3, .

ala 2 - Nesta;
Vlpa.Alirnentos Ltda. - R. Luiz Sarti, 1185 - Nesta.

LS/Jaraguá do 'Sul, 11 de 'junho. de 1997
IIton Hoffmann

Tabelião Substitute

JOl.IZZI Cristais e Presentes

Rua VenInclo de Silva Parto f.
l

·1�1.

PREÇOS DE FÁBRICA
.

Encomendas de lembranças em
cristal para casamentos, ,

comunhões e outros

A partir de R$ 1,50

10Posto de Vendas
de Cristais de

Iaraguâ do Sul

WEG I

R. Po.
Alberto
Jacob,

Rua Dona Antonia, 427 - Bairro Nova Brasília
Fone: (047) 372-3829 - Jaraguá do Sul - SC
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Banda Metrópole e, o
'

DJ Me Jack são as
. is atrações desta noite,

'col1lemoração dos 12 anos

Rivage, emBlumenau.

Osomdá nossa terraestará'
, 'to bem representado neste

.

go (15), a partir das 19
nopalcodaPraçaÂngelo
com aapresentaçaode
Bahia e Banda.: ,

Intimidade é o nome do
que a cantora Zé"a

ean leva perao Teatro

Gomes, de Blumenau,
sábado (14), a partir das

toDunno" são os seus
'5 principais sucessos que

aprefelênciapopular. '

,Jàragwí do Sul, 13 de, unho de 1997 • CORREIO DO POVO· 7

FÁB�ICA n ATERRISSA EM JARAGUÁ DO SUL
Já é realidade o que bavíamos comentado neste eseaço, lÍá
algunS dias atrás.Os jovens empreSários da noite JuHan
Olsen e Rossele Glanesini acabam de confirmar para a

Expressão, a realização daFABRIKART, a primeira festa
,da equipe da Fábrica D, em Jaraguá do Sul. Será dia 28 de
junho, no amplo galpão do'GT IndoorKart, próximo à
empresa UrbanoAgroindustrial, noBairro Jaraguá
Esquerdo, commulta tequlla e decoração alusiva àS

competições dekart.Me� um lugar especial na agenda
da juventodêjaraguaense.

r::gfESTA JUNINA, A fogueira 'de São João
será acesa amanhã (14), a

partir das 18 horas, no pátio
do Colégio São Luís, em
função de -

sua tradicional
Festa JUiIina.Muito quentão,
pinhão, pipoca e mäsica para
nenhum caipira ficar parado.

CERVEJARIA
CONTINENTAL

�Comdistribuiçãodecapeta
para esquentar o caldeirão, a

Acontece napr6xima sexta-feira, dia 20, apartir
das 20 horas, na bonita sede daAssociação

Atlética Banco do Brasil, ar NOITEGAÚCHA.
Os ingr�ssos estiio sendo vendidos aR$ 5,00, nà

AABB e no Despac1umte Cilo.

Cervejaria Continental pro
, move hoje, a Se$·feira 13

,

1Df�.Umanoitede arrepiar
que terá animação dos

capetinhas daBanda BR 101.

FESTADOS
,

NAMORADOS
r:ir A Boate Marrakech dá
uma forçapara o romantismo,
convidando os apaixonados da
cidade para a Festa dos

Namorad�, declarada pata
hoje (13), a, partir das 23
horas. Durante, a "calorosa"
noite, você poderá presentear
o" seu _ amorzinho com

lingeries (huml), CDs, fitas
K7, discos, camisetas emuito
mais. Os convites cortesia

podem ser apanhados nos

principaispointsda urbe.

, 'EH �'N""N'�
(#'>Na agenda de programação de eventos do Teatro Carlos Gomes, de Blmnenau,

, ,�_que para a apresentação do show Vftio Elegante� com o cantor e compositor
cearense Belchlor. Será no próximo cUa 24, às 21 Iloras.

,

rJF Marcado p'Dra o dia 21 de Junho, a FESTA DA NEVE, na Boate'
Marrakech. Prepare-se! ,

"

N I V E R
Patrícia Schwarz (14/6), João Pereira '(15/6) e
CarlaMaurer (16/6).

;'0 que 'há de mals'certo é confiarmos em n6s 'mesmos, para nos tomarmos'
Pessoas de mé,fito e de valor". (Miguel Angelo)�

Av. Mal. Deodoro,
da Fonseca, 1�
Fone: 371-7847

• ,Jaraguá doStil· sc

-BRua Marina
-

,

Frutuoso 180 I ,

'

,Fu.tn:ax: 372._ �' " -

.rt.a,;é do Sul • sc '"'"��Di e, õ'" 5

Black

RUA BARÃODORIOBRANCO,l57
FODe: (847) 371-7431 • J..... do Sul· sc

SUPERTRAMP
Depois de um hiato de oito anos, o Supertramp voltá à ativa,
tentando reconquistar a atenção de mídia e público. Uma das
melhores bandaspopdos anos 70/80, com discos memoráveis
como Crime OfThe' Century (74), Even In The QuietestMo
ments (77); Paris (80)� Famous Last Wonls (82), e hits como
"Dreamer", "The Logical Song" e "It's RainingAgain", sofreu
uma queda de popularidade e qualidade após a saída do

vocalista/guitarrista Roger Hodgson. Agora, sob a liderança,
do seu criador, o técladistarvocalistaRickDavies,o Supertramp
'tenta dar a voltapor cima com o lançamento do bem produzido
álbum Some Things Never Change� Os elementos bäsicos,
como' os arranjos com base nos teclados de Davies em

'

contraponto com intervenções de saxofone de John Helliwell e
a pegada de blues, continuam, e o repertório é interessante,
com destaque para a "Get YourActTogether", "Listen ToMe,
Please" e "Give Me 'a Chante". Mesmo sem o carisma de

Hodgson, o grupo pode se 'dar bem, pois qualidade é o que não
falta (Toninho SpessottJ).

INFORMATIVO 'CENTER SOM
TItulos mais vendidos: Enrique Iglesias (Vivir), Spiee Girls, Inner
Circle (Da Bomb), Claudinho & Buchecha. Principallan.çamento:
Planet Hen'lp (Os Cães Ladram Mas A Caravana NãoPára).

.1 IV\ 1-\- -,
I
I

Horários: 14h30, 16h4�, 19h15, 21h30. I
I

---CII'I
I, JOINVILLE
I Gine MOeller 1 - Con Air - A Rota da Fuga.

I
Gine MOeller2- ; Mau Filho das Selvas.

I .Horäríos; 15h, 17h, 19h, 21'h.

Ed Mort.I Gine MO�/ler3 -

•
'

BLUMENAU

I
Horários: 14h45, 16h45, 19h45, 21 h45 .

I
I Gine Shopping 1 - .Con Air· A Rota da Fuga.

, 'I (Ci

Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.
I Gine ShO�ing 2 - Donnl. Braaco. "-

'

I
I Horários: 13h30, '16h, 18h30, 21 h. •
I - progr.maç'o Vá/ld. psr. o perfodo de 13. 1916. I
--------- ..----

CORRETORA DE SEGUROS
R. Procópio·Gom�
de OUveira, 481 ,

Jàraguá'do Sul - SC
cep 89251-200

- Fone/fax: (047)
371-3633

TODOMUNDOAlfA DARI
TODOMUNDOAlfAGANHAR!
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2º RODEIO CRIOULO
INTERESTADUAL
PROGRAMA

Dia 13/6/97 (Sexta-feira)
7h - Hasteamento dos Pavilhões
8h - Recepção dos CfG's e Piquetes
II h - Desfile a cavalo, saída da Prefeitura
12h - Churrasco
14h - Início das Inscrições

.

15h - .lnícío do Laço Individual, disputa "Troféu Cidade de
Schroeder"

iSh - Hora da Ave Maria

19h - Final do Laço
19h30 - Grupo Panela Velha (ao ar livre)
23h - Baile na sede do CfG com o Grupo Raça Campeira

Dia 14/6/97 (Sábado)
6h - Alvorada do Campeiro
7h. - Hasteamento dos Pavilhões
8h - Início das Inscrições
9h - Início do Laço, Equipe (4Iaçado�)
12h - Parada para almoço
13h30 r Continuação do Laço Equipe
16h

.

- Laço Patrão
I1h - Gineteada em cavalo

18h - Hora da Ave Maria·
19h - Prova de Rédeas
23h - Baile na sede do CTG com oGrupoGarotos deOuro

ATRAÇÕES ESPECIAIS
Haverá no decorrerdoRodeio, gineteada em touros é cavalas
Serio .sorteados três bois 'e lJIll cavalo marcbador' para quem
estiver presente.

Dia 15/6/97 (Domingo)
6h - AlvoradaCampeira
7h - Hasteamento dos Pavilhões
8h - Laço Piá eGuri
9h - Laço e Equipe
IIh30 - Missa Crioula
12h - Parada para churrasco
13h - Final LaçoEquipe
13h30 - Prova de Marcha
14h - VácaParada
14h30 - Final Laço Individual deEquipe
15h - FinaI LaçoPatrão
t'6h - Gineteada em cavalo
16h - Show comRui Biriva (ao ar livre)
18h - Hora da Ave Maria

-

18h30 - Encerramento daCampeira com entrega de prêmios e
troféus.

�l Às i6 horas iniciaráumagrandeDo�guciradeEncerramento,
com o Grupo Raça Campeira, na sede do CTG.

SHOWSAOARLIVRE
- Panela Velha
- As Garotinhas de Ouro
- João Kadelae Grupo Kanil
-Rui Biriva
- Tiago José "O PiáGaiteiro"
- Inauguração da Cancha deTourada
- Mesa da amargura

,

- Vaquejada com participação do público
-Gineteada

CHUUA'CII.RII>
. CHURRASCARIA .

m GARFO. BOMBACHA
• 371-0292 - ramal 285
.(Anuo ao Portal de Jaragu'>
BR.l8O Km 63, n· 5249

- Especializada em: Bom A"ndimento e Higiene .

- Completo Ateodimeoto em RodfzloS de Carnes no Almoço
e Janta.

.

• Picanha Fadada,. Fßê MIgnon, Carne de Ovelba e outros.
- BUFFET Completo + 10 tipos de saladas.

CTG LEODATORIBEIRO

A FESTA JÁ .COMEÇOU.;
IIR.odeio Crioulo do CTG LeodatoRibein

oiets, 14 e 15 dejunho

E.qUlldrl•• d.A/um/n/oBENTO Ltda.
.

. COMÉRCIO. ,

DE CARNES·
E.FRIOS

- A melhor carne da cidade -

Especializoda em Box - Esqruulrias
de Alumínio e AnteIUJS Parab6licas

.

Rua Domingos Sanson, 400
Vila BBependl

Fone/FBX: (047)372-0728

Rua Joio Planin.check, 407
Fonea:(Q47) 372-0524·371-4547·371-5275

JARAGUA 'DO SUL· SC
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do,Sul, 13dejunho âe1997 ���M__
·

c_o_mm__ro_oo__ro_V_O...9
o.t 7RADIÇAD

FONE: (047) 372-0672 e (047) 983-2010
.

. Rua Rio de Janeiro, 79 - Jaraguá do Sul - SC

DENTRO DO PARQUE DO CTG, DURANTE O

RODEIO, OS PARTICIPANTES TERÃO À SUA

DISPOSiÇÃO OS SEGUINTES SERViÇOS E

ATRAÇÕES

- Farmácia 24 horas;
- Salão de Beleza;
- Restauramet
- Supermercado;
- Telefone celularfixo;
- Lanchonete 24 horas;
- Área com sinal de celularmóvel;

.

- Missa Crioula;
- Palco para shows;
- Shows ao ar livre: RuiBiriva, Thiago José
''piá gaiteiro e cantor", Panela Velha, As

Garotinhas de Ouro, João Kadela e Grupo
Kanil;
- Apresentações de Invernadas Artísticas; .

- Concurso de gaita;
- Exposição e vendas de veículos;
- Área de 'camping com toda infra-
estrutura: água, luz e um ótimo visual;

.. - Banheiros com chuveiro quente;
.

- Salão de baile com capacidade para
2.000 pessoas;
-Área de estacionamento dentro doparque
(gratuito);
- Cancha para futboi, vaquejada, mesa da
amargura, gineteada em touros.e cavalos,'
... Estrada de acesso em ótimo estado com

nova saida;
- Riacho com água potável que corta o

parque.

Serão cobrados os

seguintes preços:
- Entrada para o público ao

'local do evento R$ 2,00;
- Trânsito livre de veículos
dentro do parque R$ 10,00;

- Lote para acampamento R$ 20,00;
- Entrada para os bailes com Raça

Campeira, sexta-feira e Garotos de Ouro,
sábado R$10,0,0 e Raça Campeira,
domingo R$ 5,00 (sexta-feira e

sábado mesa a R$10,OO)�
Domingo, mulheres não pagam.

.

- Sorteios: serão sorteados
três bois e um cavalo marchador

para os presentes 1;1:OS bailes.

Despachante

CILO
o 12 NA PESQUISA
Matriz: 372-2779 ... '

Filial: 376-8421
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CULTURA'
,

As leituras doManoel de Souza (2)
"Medecin�•. Malgré Lui"

Joaquim Manoel de Macedo, o famoso autor d'A Moreninha, exercia a

,
medicina durante o seu tempo de estudante, quando ia a Itaboraí, sua terra
natal. Uma vez formado, abandonou a profissão de tal modo, que não se

lembrava, às vezes, que era médico.
Certo diá, morreu-lhe em casa uma pretinha, sendo necessário, para

enterrá-la, um atestado médico. Distraído, o romancista saiu e, ao chegar à
cidade, encontrou-se com o Barão deCapanema, que perguntou-lhe onde
ia. Macedo contou-lhe o que lhe ocorrera em casa, e a sua atrapalhação para
o enterro,

- Agora, o pior - terminou é um médico para o atestado;
- Um médico? - fez Capanema espantado.
E sacudindo-lhe o braço:

II -Aqui está um!
E riram, os dois.

Salvador de Mendonçá - "0 Imparcial", janeiro 1913. '

I

A "Escada" de La/ayelte
A ascensão de Lafayette à pasta da Justiça, no gabinete de 5 de janeiro

de 1878, havia irritado os políticos profission�s, que não compreendiam a

escolha fora dos partidos. Tornando-se eco do despeito geral, Martinho de

Campos, exclamou, certo dia, num :áparte, na Câmara.
.

- Bu só queria saber de que meios V. Excia. se serviu para subir tão

depressa aos conselhos da coroa!
- Eu? - fez Lafayette, a mão no peito.

"<, E com orgulho:
- Subi môntado em dois livrinhos de Direito!

, Ai.{redo Pujol - Di�curso na Academia Brasileira Letras.

Momentosde Reflexão
É com imensa alegria e satisfação que chegamos até você. Desejamos com

esta coluna oferecer-lhe Momentos de Reflexão - sobre es mais variades
assuntos.

Nosso intento é de transmitir palavras de desafio, ânimo, esperança, fé e

solidariedade cristã. Aomesmo tempo queremos convidá-lo para refletirconosco
sobre temas importantes da atuálidade. Convidamos o prezado leítor e a prezada
leitora para entrarem em contato conosco na abordagem dos temas ou para
continuar a reflexão de assuntos aqui tratados.

Somos uma equipe de pessoas da Comunidade,Evangélica Luterana de
.

Jaraguá. Assumimos a inteira responsábilidade sobre os artigo� aqui veiculados.
'

Com grande satisfação mantemos este contato com você. Desejamos um bom
proveito na leitura desta coluna" Momentos de ReOeuo.

Queremos; hoje, compartilhar com vocês a alegria e a emoção que a nossa
Oase Comunal (Ordem Auxiliadora da$ Senhoras Evangélicas) teve no mês de
maio. A Oase, Comunal é formada por 12 grupos (português e alemão)
espálhadas nas diversas comunidades das quatro paróquias (APóstolo Pedro,
Apóstolo Paulo, Apóstolo Tiago, Apõstolo João) da Comunidade Evangélica
Luterana de Jaraguá do Sul.

Na semana da Enfermagem a Oase Comunallevou aos dois hospitais da
cidade - Maternidade São José e MaternidadeJaraguä do Sul, momentos de
reflexão, através do canto e mensagens.�o Hospital e Maternidade Jaraguá foi
reálitado culto com a celebração da Santa Ceia. Após a celebração a Oase

, Comunal,ofereceu um gostoso café de confraternização. Desta forma quisemos
expressar a nossa solidariedade.

,Queremosregistrar a nossa gratidão a todas enfermeiras, enfermeiros, direção
da enfermagem, funcionários e direção do hospital pela sua dedicação e doação
às pessoas doentes. Vocês 'são muito importantes para a nossa sociedade e

prestam um serviço, de amor ao próximo. Nossos sinceros agradecimentos a

todas as pessoas que servem e, se dedicam ao cuidado das pessoas.enfermas,
, Jesus Cristo diz: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros,
assim co�o eu vos amei. (João 15.12).

.

Qualquer sugestão para esta coluna, ligue para: Alba Piske 372-0512
.

Marta StreppeI372-1252
PA. Claudete Beise U1rich 372·2895

JORNAL UNIVERSITÁRIO

Sem-terrinha no Campus
A universidade se aproxima mais
da sociedadeao também participar

. da solução da questão da terra.
Nesse sentido, ocorreu no Campus
o Primeiro Encontro Estadual de
Educadores da ReforÍna Agrária
do Movimento Sem-Terra.
A ,pedagogiil adotada nos

assentamentos, premiada pela
Unicef, assume uma prática
própria, adequada à realidade
de quem quer a terra para
produzir. ",
A UFSC, dessa forma, refórça o

desafio da reforma agrária (n" 283
- Moacir Loth)

o Laboratório de Ensino à
'

Distância (LED) está dando os '

últimos ajustes num trabalho
que marca 'a sua entrada

definitiva no campo dos
vídeos pedagógicos para:
educação fundamental,

O vídeo Um passeio no Napróxima segundá-feira,
vale: hábitos e costumes da dia 16, a sra. Rosane Beatriz

herança alemã será Schmöckel Buerger colherá
encaminhado pára o MEC,' no jardim de sua existência

mais tim ano de vida, cercada
que vai distribuí-lo para
exibição em 52 mil escolas do esposo Irineu e os filhos'

Andreas e Vivian.
brasileiras. '

,

/

Na falta de outra mais
O vídeo faz parte do

recente publicamos uma foto
projeto Bem-te-vi, do de28/9/96,feitanosalãoVip
Ministério da Educação, que do Clube' Atlético Baependi,
pretende mostrar às crianças, quando do Baile de
,de 1& a 4& séries a história e o Debutantes;
dia-a-dia das' diferentes' Daqui' partem
culturas existentes no país.Por , ,cumprimentos ao Jardim
levar o título de cidade mais Social, em Curítiba-Pk, com
germânica do Brasil, votos de muitas felicidades
Pomerode foi escolhida pelo junto de seus.

MEC para o set das filmagens, .

sobre a imigração alemã. Os O CONCEITO DE NOSSO JORNAL
atores saíram da própria
comunidade, .

inclusive o

protagonista Greissen

Wachholz, um garoto de oito
'

anos, descendente de

imigrantes.Pomerodenão falou
de outra coisa durante seis dias
de março em que uma equipe
de 10 pessoas trabalhou na

gravação do vídeo, feita no

sistema beta. Em' maio

FILMANDOEM
POMERODE'

Colonização
alemãem
vídeo

começou acontecer uma

exibiçãoespecialemêomerode.
Adultos e adolescentes
O Laboratório de Ensino à

Distância já trabalha na

produção de ' vídeos
educacionais para os públicos
'adulto e adolescente. Para

adultos, produziumais de 200,
fitas, sendo destaque a série
sobre Engenharia de

Transportes. A série,

Formação do Jovem

Empreendedor é dedicado aos
adolescentes.

Mais informações pelo
fone (O�8) 331-70i7.
Transcrito do . Jornal

Universitário, n° 283,
elaborado pela Agência de

'Comunicação daUFSC.

. SOCIAIS

Iosiane Weidner
No prõximodia 16 de junho
defluirá o 14° aniversário da

• -menina-moça Josiane.Weidner,
filha de Dorival e Iracema

MoreiraWeidner, residentes no
Bairro "João Pessoa".

Josiane é estudante da Escola
, "Machado de Assis".

A Josiane um amplexo deste
semanário extensivo aos

respectivos pais.

SOCIAIS,

RosaneBeatrizSchmõckelBuerg

Convite
Ao,ensejo da passagem de 780 ano de fundação do CORREIO

DOPOVO, em lOde maio de 1997, a entidade mundial de jornais,
'

dirigiu ao veterano jornal jaraguaense o seguinte convite:

".
tu.rI. aßs.tiali•• fl .JQtlUSpaptfß
ASSOtiAlIDIllOlOIAU DIS JOURIAUX • ASOtlADdlllUIDIAl DI PERIOQICOS • WEUV!RBAlO DIR llllU�11

A FIEJ/Associação Mundial de Jamais' tem pautado sua atlJilção pela defesa
incondicional da: liberdade de imprensa e pelo.desenvolvimento do mercado.
Isto tem-se refletido em' suas diversificadas atividades, incluindo semináriOs,
congressos e manifestações internacionais.
Este trabalho, consolidado ao 'longo de 48 anos de nossa entidade, deve-se em

, muito ao grande engajamento, através do crecente número de novos asSociados.
sejam instituições ou profissionais, através de inscrições individuais.

'

estam9S convidando-o a associar-se à FIEJ,' como membro individual,
participando ativamente neste p�sso de qualificação do mercado de jornais.

�deran� que a FIEJ tem," pela yrimeira vez em sua história, .um
preslClente IatinD-fllllericano e brasileiro, em cujas bases de ,gestio ,está

. exatamente o cOßlF.ODlÍsso de recolocar este mercado no cenário mundial,�
certeza de que sua entrada. assumirá uma função definitiva em sua valori.zaç1O,
pessoal e profissiOBBl. , '

'

,

,

Em anexo, você está recebendo material sobre as .atividades da:�çlo, onde
você encontrará boas razões para assocw-se o mais rápido possível..

'

..

Aguardamos o seu contato.

,

��tenCiosamente, ,

,

.

J/Associação MUndial de Jornais .

d,ll, O'AIIII!.15011 '11il, france 'lel: 33, 1.4W,15,1I. fll: 3HIW,4I,I'· fIlii: fi,j,palo@D.II."il.lll
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A modelo catal"iner'lse, Renata Maciel tem conCluistado
cada vez rnzais espaço nas passárelas do pa(s e do �undo.
Definindo o conceito dos padl"ões de bele'Za p1"ocul"ados no
mundo, ela conCluista com seu tipo alta, magl"a; pele invejável
e rosto com haços delicados e pel"feitos', u�d espécie de '

Isubstitutal de kPte Moss,' Conhatada pela Agência Mega
de Sao 'Paulo, Renata já desfilou pal"� estilistM
internacionais, ' feL fotos pal"a vál"ias 'campanhas e foi clicada
por> famosos fot6g1"afos nor-te-omericanos da atu�lidade,

.
Descöbe,.;ta num ponto de ônibus em t=lol"ian6polis, a

modelo saltou de uma vida de colegial Clue tinha pa1"O Nova
Yo,.-k, no 8ail"T'o So-�o, onde mOl"a em 'um apal"tamento
com mais alguns ami�os.

'

COrri tantos habalhos pal"a assumi; no exterion o 81"Osil
ti�ou um pouco distante Ja vida da pequena e esheante

estrela. Sua últi�a apal"içao pelo pars foí 'em feve1"eil"o; nos

desfiles Phytoe1"vas .f=ashion e do MOl"urribi t=ashion 81"asiI.
Um gl"ande Sinal de Clue sua pl"esença eS,td mal"coda ,nas

badaladas passal"elas da moda intel"nacional.
.

FÁBRICA E rosro
'DE VENDA6 LINHA
PRAIA E LINGERIE

PROMOÇÃO· LINHA PRAIA ENQUANTO DURAR O ESTOQUE

RUa�NaígJII,78;'AgaaVade-Fone:97H217

,
'

Calcule seupeso ideal
Com uma fita métrica, tire
a medida,da circunferência
do se� pulso e divida a sua

altura (em centímetros) por
esse valor.

, Exemplo: 170 (1,70m)
d.ividido por 16 (medida do
pulso) = 10,6. Depoís é só

conferir nas1abelas
seguintes:

Pequena
mais de 11

'

Média
Entre 10,1 e n
Grande
Menor de 10,1

Pequena
Maior que 10,4
Média
Entre 9,6 e 10,4
Grande
Menor de 9,6

Depois é só relacionar a sua altura com o

tipo de estruturaftsica (resulttuJo anterior)'

Média

46kg
47kg
48kg
50kg
51 kg
53kg
54kg
56kg
58kg
60kg
62kg
64kg
65kg
68kg
69kg

Altura (m) Pequena
1,45 43 kg
1,48 44 kg
1,50 45 kg
1,53 47 kg
1,55 48 kg
1,58 50 kg
1,60 �1 kg
1,63 52 kg
1,65 ,54kg
1,68 56 kg

,

1,70 ' 58 kg,
1,73 60kg
1,75 61 kg

•

1,78 63 kg
1,80 64 kg

Altura (m) Pequena ,
'Média Grande

1,55 50kg 54kg 58kg
1,60 53kg 56kg 61 kg ,

1,65 55kg 60kg 64kg
1,70 60kg 63 k 68kg', g
1,75 63'kg 67k 72kgg,
1,80 67kg 71 kg 76kg
1,85 71·kg '75kg 81 kg
1,90 74kg 78kg 84kg

Grande

50kg
52kg
53kg
55kg
56kg
58kg
59kg
ô lkg
63kg
65kg
66kg
'68kg
70kg
73kg
77kg

P.S.: Vale observar que os índices' indicados
nas tabelas não' avaliam a composição
corporal de cada pessoa (músculos, oSSüS e

órgãos) e da gordura, Para saber com precisão'
o. peso ideal, a pessoa terá que fazer tim teste

·de·bi:üimpedância, que é executado. porum
computador e determina o. índice exato do.

peso'.
Fonte: Revista 'Boa Forma

CiPurgià:; :;em marcas

Pesqu/S'adores- americanos da Un/verúJade de NaS'hvjle, estâo
pregando o uso de cremes à bqS'e,de vitaminaKpara {ortalec�r �S'
vasos sanqotneos pen{éncoS' e dm/r.7ulr o bempo de Clcatnzaçqo. NoS'
testes {edoS' com doze p�áenteS' {oram redUZIdas Je nove daS' para
apenaS' 48 horaS' asmanchaS' roxas cauS'adaS' pelo. trauma cirúrqico.
A lém de ser prescrita para a prevenção daS' cirorqias cosméticas.

a vitamina K também é,efcaz no tratamento, de manchaS' senis e

da v�r'm�/h/dão da pele.
PERCAPESO

AGORA!
Perca-peso fi

centímetros! Nova
dieta nutricionafà
base 'de ervas com
controle'de calorias.

Tel: (047) 371-1244 I Daniela

Gi-:tecologia • Obstetr.ícia

Dr. Dagoberto
Quadros Royes
Rua João Marcatto, 1�· Sala 105
Edifício Domingos Chlodlni

'

Fone: (047) 372-2294
Cep.: 89.251.670,

'

JarlJguá do Sul - SC
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Eiallqueca. torcicolos. ucoliose.
stress•.depress4o. problemas

.

_mll1Uli.s. sinusite. rinile, m4-
digut4o. imlJnia. etc, Älmls
dUtos técnicas voei comegllim
obler a cura radical ou _lhor
qualidade de vida.

Dr. TetnCllhn
Ich......... Perottl

Qulroplltl••
Megnetoter.pl.
INFORMAÇÕES:
372-11'"

MAU�
.. o estresseVEíCULOS

Carros Nacionais
e Importados

Rua Barão do Rio Branco,
353-Centro

Fone: 372-1132

IRENEZELAK
PtutlpÚle6lot1l (de,.,mllr.lnIIHIlIIo co",
III4IIIrotertlpio) S.tliodtIe", CIUitlblJ a

Â"ellidlr 7 de Setelltbro,1924
Tele/o"e: (fUI) 362·1648
• Objetivo: Reorg8Dizaçio

do Sistema de energia bl!lDllDll
(limpeza do. cbakras e aura).

• Auxßio. curade�. stress.
fobias. l"'sadelos. sistema nervoso. dom

musculam. etc.
• INCLUSIVE TERAPIA. DE VIDAS

PASSADAS..
Atende em JIII'IIp6 do Sul
menialJ:aente no centro

INT•• Liceu da Vida· TeL: 372·1141

.Quais os efeitos do estresse sobre o organismo?

asdoenças
O estresse excessivo aumenta o risco de doe

e de ferimentos acidentais.. Portanto, é imposs
evitar acontecimentos e situações estressantes.

QUi\lS os EFEITOS DO ESTRESSE .SOBRE O ORGANISMO? verdade, conseguir isso não seria saudável, poi
Pesquisas comprovam que, à medida que o estresse . ainda �ão foram bem esclar�cidas, �as tu�o i�d�ca que estressefazparte da saúde. Mantido sob controli
aumenta, a pessoa torna-se mais suscetível a doenças as seguintes partes do organismo estao mais SUjeitas a

.' .

.

mentais e físicas. As razões para essa associação
.'

ser afetadas pelo estresse: estresse toma-se uma força positiva que aj
....

melhorar o desempenho e a eficiência, manter
Cabelos

Alguns tipos' de calvície estão

reku:icmados a nfveis
muito altos deestresse.--------1

Cérebro
Muitos problemas mentais e eriiocionais
podem ser provocados pelo estresse. Em

c_asos extremos. o estresse prolongado pode
causar colapso nervoso, situação em que a

pessoa não é'mais capaZ de lidar com os

problemas do dia�a-dia. -------'

Coração
O estresse pode causar hipertenSão I que, por
�ua vez, eleva o risco de ataques cardfacos .

.

Mas a tensão'não é a única causa; nem a

mais importá.nte. da. hipertensão. Outros
fatares, C071W os genes, a alimentação e

exercícios. desempenham papel essencial:

Sistema imune

O estresse prolongado debiUta o' sistema

imune. As pessoas que têm estressesão,

partanto, mais suscetívei5 a infecções
leves, como resfriados e furúnculos.

Sistema digestivo
Sabe-se q� o estresse provoca ou agrava
muitas doenças do sistema digestivo,
inclusive gastrite, úlcera péptica
síndrome do cólon irritável. -----'

Pulmões

Algunsasmáticos.achamqueseuproblema relação com trabalho e dinheiro. Como o nüme
i+--- se agraoo quando sofrem àbalos emocionais.

. .

de mulheres que trabalha fora aumentou, a

mulheres e os homens estão igualmente sujeitos
Sistema reprodutivo .

O estresse pode provocar distúrbios sintomas provocados pelos estresses, devido
menstruais. Par exemplo: as menstruaçõespressões do trabalho.
podem cessar (amenorréla). No homem,
o estresse é a causa mais comum de *Massoterapia: Massagem para alívio imediat,
impotência e de ejaculação precoce.

Músculos

Pequenas contrações musculares
irllloluntárias e tiques nerIJOSOS são mais essa agitação pode àfetar vários órgãos e siste
perceptíveis quando a pessoa está estressada. •

. '. .'
. do organzsmo eprovocardiferentes tipos de doenç

Um problema comum - calcula-se que cerca

60%
.

das consultas médicas estão diretament
. �.,

Boca
Muitas pessoas que têm

. úlcera são também vftimas

de estresse excessivo.

Psoríase e eczemas podem aparecer
durante perfodos de muito estresse.

Bexiga
Muitas mulheres e alguns homens sofrem
de irritação na bexiga C071W reação direta
a situações estressantes.

pessoa alerta e menos sujeita ä riscos.

Um período prolongado de muito estresse, o

soma �e vários tipos de estresse mais leve
entretanto,

.

são prejudiciais q saúde. O estres

excessivoprovoca agitação emocional. Sendo asst :

relacionadas ao estresse. Existem diversos fatore
que podem provocar sintomas relacionados

estresse, porém, os mais comuns talvez tenh

de dores musculares, lombar, coluna e estresse

Contato com NadirJunkes, profissional na área de

massagem relaxante e terapêutica.
Atende no Inti - Liceu da Vida (Rua Emilio Stei .

.300E. Informações: 372-1141.

E L E T R Ó L I S ·E
Depilaçio Definitiva

Elimine DEFINITIVAMENTE todosos pêlos
indesejáveis de seu corpo e rosto.

Método eficiente e seguro.
Informações e demónstraçOes sem compromisso•

.

CLEIDE LOTITO
R. Manoel Luiz da Silva, 139 (lateral Fórum)

Fone: 372-3325 .

Unha ginástica, IUlttlfão, dança, yoga,
company, hot buttered e'acess6rios"�

..

". �."• . • #lo

. ��e' ,

'\,-10 In hauu», para ,1If1IO�O l' ,Ih f1l1l'1lI0�

atl- 19:00 horas l' sahallo ... ati, U:OO horas

Center Foa • RUI IlB;noldo RIU, 399 • Fon. 3721485
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LA PEREZ - 'a loira

'5 cobiçada do Brasil
estreiar um programa

.

noSBT. Entusiasmado

<

" 'a.(/�t·. .�S
. Jaraguá do SuJ, 13 deJ- de Im· CORREIO DO I'OVO· ,

I 'fI IJ � e-mail clnagel@nettmo.com.br
• Comunidade Santo Antônio, Nereu Ramos,
promove neste final de semana a sua tradicional
Festa do Padroeiro. Hoje (13), Missa às 19 horas
e bênção da nova cruz. Amanhã (14) e domingo
(15), celebração de Santa Missa e festejos
populares com serviço de cozinha e música ao

JtIIYIgII4doSuI,en"UJiIIIdoq,"�r6a�doMuskalM.tIIlUII, vivo, além de outras atrações .

úCrieiúllUl. Cucade 16coligiosj6iMcrnmutlSIUISctUtdidlltas. • Sociedade Recreativa Guarani, de Rio da Luz II,

Apnse""_lUJJe,fIIIÚI'Odeiss . promove Baile de Rainha; amanhã (14). Às 13
horas, concentração de sócios na sede; 14 horas,
saída da caravana em busca da rainha Cláudia
Imroth e às 22 horas início do grande baile que
será animado pelo conjunto Estrela de Ouro.
• A Pastoral Familiar da Paróquia São José de

Corupá, promove a campanha do agasalho e do .

alimento, visando atender as famílias carentes do
vizinho Município. A comunidade corupaense
está convidada a participar, entregando seus

donativos na secretaria da paróquia ou ligando
para 375-1166. .

• Até o' próximo dia 22 deste mês, permanece no

Museu de Arte de' Joinville (Rua XV de Novembro,
1400), a mostra 'internacional de instrumentos
medievais de tortura. Esta exposição já foi vista por
mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo.
Estão' expostos, cintos dé castidade, cadeira
inquisitöria; virgem de Nurimberg e mesa de
esticamento, entre outros. Visitação de segunda à

domingo das 10 às 12 horas e das 14 às 22 horas.
• Colégio São Luís promove sua tradicional Festa
Junina amanhã (14), a partir das 18 horas, com
muitas atrações. Pinhão, quentão, pipoca,
cachorro-quente', doces, bingo, escolha da
sinhazinha, discoteque e outras diversões para
grandes e pequenos. Participe.
• Comunidade São Luiz Gonzaga, Jardim São Luiz,

Jaraguá Esquerdo, promove nos dias 21 e 22 deste

mês, sua festa do padroeiro. Missa festiva os dois

dias, apresentações musicais, completo serviço
de bar e cozínha, churrasco' e muitas diversões
constam da programação. .

.• Colégio A'lvino Tribess promove atflanhã (14)
Festa Junina, a partir d,as 16 horas, Além das

atrações normais. da festa, danças folclóricas e

um super bingo constam da programação. O
convite é da direção do colégio e da APP.
• A Lk-IntematíoaalCosmenc & Marketing Ltd,

empresa alemã de perfumes e cosméticos de alta

qualidade, recepcionou convidados na noite de
ontem (12) no Hotel Itajara, para apresentar sua
linha de produtos e oportunidade de negócios.
• O Instituto Educacional Jangada e Fundação
Musical Jangada promovem amanhã (14) mais uma
de suas tradicionais festas, aberta à

comunidade, com novidade especial: você vai

.
comer e beber pagando apenas R$ 1. Isso mesmo,

.

um real. Co'meça às 16 horas e outras atrações
serão apresentadas ao püblico presente.
• Sociedade Recreativa Amizade promove amanhã
(14) mais um super baile, a partir das 23 horas,
com animação da Banda Palmeiras.

.'Domingo (15), festa em honraa Santo Antonio,
na localidade de Primeiro

"

Braço, em

.
Massaranduba. Completo 'serviço de bar e cozinha
e tarde dançante com o Musical Momento.

Participe. .
.

• ANIVERSÁRIOS - Trocaram idade, no dia 6,
Teresa Zipf eGiane Prim; dia 7, Melissa Menegotti
Schänke; dia 12, Eliane Lenz' Ropelatte; dia 14,
Maria Marcariní Piske, Jocelaine Kappaun e

Rosane Maria Panstein Fuzzi. Parabéns.
• A Casa das Flores, ali na Reinoldo Rau, 440, tem
todo o material para decoração de casamentos,
tanto na igreja, como no salão. Os casamentos

mais elegantes da cidade e região, recebem o toque
mágico da Casa das Flores. Parabéns a Vilma pelo
bom gosto.
• Lidiane MajoloWeiler foi eleita no tiltimo sábado,

no Botafogo, ao soin do Musical 4· Redenção,
Garota Duarte Magalhães 97. Ela irá representar
o colégio no Rainha dos Estudantes 97, no

Baependi, dia 18 de julho.

os altos índices de audiência que a loira do .. É o
" atrai para a tela de qualquer emissora, Sílvio
s está seriamente empenhado em transformar
Perez em apresentadora. O assunto ainda é tratado

sigilo no SBT. A não ser o figurino, que

'gatoriamente exigirá um guarda-roupas farto em
.

os colantes.
.

VICIADO
LEITE - um norte-
americano decidiu

processar indústrias
do seu país devido a

doenças contraídas

pelo que elequalifica
de "vício.
irrefreável". Esse'

tipo de ação já se

tornou comum nos

EUA em relação à
indústria de cigarros,
mas o caso de
Norman Mayo, de
Seattle, chama a

atenção porque o

alvo são empresas de
laticínios. Por ter
bebidomuito leite ele

endureci
mento das artérias e

um derrame cere
bral. Agora quer
indenização.

MULHERES
VULNERÁVEIS -

oOrganismo feminino
absorve 30% a mais
de álcool do que o

masculino. A

diferença decorre de
características'
metabólicas que
tomam amulhermais
vulnerável não só ao
consumo de bebidas
alcóolicas, mas

também 'aos efeitos
das drogas.

-."" ali. Satul, Lara Medeiros
IIojr.PIII'lIbIMdosptIptlisDioMJ
Medeiros (NeyCobelriniros) edo
GlIStaJlO

EM

Valleize Mourll, Colégio. Ta"",ra L;. Ro"clli, Collgio
HolllluloGo.".,. VaIúteP. Zi1Ullln

CONVERTIDOS - nos últimos dez anos, mais de 50
pastores evangélicos se converteram à Igreja Católica.
A informação foi dada na revista norte-americana
Sursum Corda, em edição especial de 1996. Segundo à
publicação, alguns dos pastores passaram por'
angustiantes conflitos antes de tomar tal decisão,
principalmente porque (oram doutrinados a temer e

. desprezar a IgrejàÇatólica.

o cOlllu"icatlor 8dilso" Ricardo, 110 .st�dio digitei, da
Studio FM-99.1

. COlllelllortl seus 6 lIIIi""os tlllUllllúl (14)
Felipe Wortme,er Lourenço Piitto. EI.. I
filho tú Nt'; LounllÇo e ROSIUté AlUÚÍSe

Wol'llM1erPUtto

Julia"a Pedri Sasse cOlllelllorou seu 6�
lIIIinho "0 úllilllo dia4� EllllfilhII deEdso"
eNeusa Pedri Sosse, e imtIJ da Jaqueline
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PARA CONHECIMENTO DA COMUNIDADE

Carta Crub - I
Tema:' Exame Nacional de Cursos

Ao Magnífico(a) Reitor(a) e à Comenídade Acadêmica

No último dia 7 de maio. com a presença -de 84 participantes das IES filiadas. foi realizado o

Seminário "As Universidades e o Exame Nacional de Cursos". para discutir e refletir sobre os

resultados do 1 o ENC. bem como para examinar as suas implicações na adoçãode políticas e estratégias
pertinentes..

Em decorrência dos debates. emergiu um elenco de propostas que o Crub entendeu oportuno
encaminhar. como contribuição à busca conjunta da melhoria e da qualidade do Ensino Superior
Brasileiro, ao MEC:

.
.

1. Implantação imediatado SistemaNacional deAvaliação. confornie preceitua o Decreto 2.026.96.
uma vez qua este é mais abrangente do que o Exame Nacional de Cursos. o qUal constirui apenas um
dos instrumentos desse sistema mais amplo;

2. Inclusão dos resultados do Paiub nó Sistema Nacional de Avaliação e no recredenciamento das
IES. objetivando valorizar o processo, de avaliação através do' projeto institucional de cada uma
delas;

3. EStabelecimento de políticas e estratégias. a partir dos resultados do ENC e do SistemaNacional
de Av.iiliação para as instituições que necessitem melhorar a qualidade de ensino. principalmente
aquelas voltadas para titulação do corpo docente;

.

.

. 4. Revisão dos éritérios de classificação do ENC nãö só para aprimorar o processo avaiiativo
.como .tanibém para evitar o estabeleCimento de ranking entre as IES;

5, En:vio dos resultados do ENC às respectivas IBS. antes da sua divulgação namídia. a fim de

que os dados sejam revistos. se for o caso;
6. Atribuição de nota somente àqueles aluDos . que. ,efetivamente. responderem às questões da

prova. de modo a evitar distorções nos respectivos resultados; ,

7. Adiamento do segundo ENC. para o mês de setembro; a fim deque sejam corrigidas algumas
distorções identificadas. ajustando seu calendário às avaliações de cada IES;

8. Divulgação dos resultados do ENC após a obtenção dos dados da análise dos demals

componentes do SistemaNacional deAvaliação. visando oferecer à sociedade ummaior conhecimento
do sistema universitário e. também. possibilitar a edição do Anuário do Ensino Superior,

9. Ampla divulgação na mídia. pelo MEC. de que o ENC não é o único instrumento de avaliação
da graduação das IES. visando preservar a imagem das Instituições envolvídas e doaluno.

Brasília - DF, 12 de maio de 1997.
Cordiais. Saudações

Reitor José Carlos Almeida da SUva
Presidente do Crub

Com prestigiamento de autoridades e bom público, realizou-se a

solenidade de abertura da Exposição de Artes Plásticas e Exposição d.�
. Fotos "A Fotografia Enquanto Elemento Histórico", no ültimo dia
dois, às 20 horas, no-Auditório da Ferj. Participou da solenidade, com
brilhantismo, o Grupo de Alunos de Violino e Flauta Transversa da
''Casa da Música" do Colégio Evangélico Jaraguã;

,

,

Durante o período de três a 13 de junho, das 14 às 22 horas, as exposições
.

permaneceram abertas e contaram com o apoio da Ferj e Marisol.
Estiveram em exposição fotos antigas, doadas por famílias de nossa

comunidade e obras dös seguintes artistas plästícos:
Adolfo Zimmermann �atia Helena Feldens ,

Arlete Schwedler Maria Lecir BORa
Berenice Wiest Vegini (Bêre) . Maria Vânia Fernandes
Clarisse Weiss P. Schiochet ' Marina Lueders
Dalva Bartuscheck
Danilo Jjias Paiva'
Fernándo C. Bastos
Inãcio Carreira

Janice Breithaupt -

Maria doCiumo de Lacerda Janke
(Dú)

Marli. L. Peixoto
Mármara Gonçalves
'Ornàr Bakun
Rosita Schacht
Rossana deA. Subtil
Sérgio K. Canfield
Valdete A. de F. Hinning

Gostaríamos de agradecer á todos que colaboraram e prestigiaram as

exposições. ,

Tempo de inovar
'Com a abertura de mercado, principalmente no início desta década, Q'

.

empresariado passou por diversos desafios obrigando as empresas a alteraretp_
sua estrutura organizacional de forma direcionada às necessidades �o.
consumidores.

Novas personalidades surgiram, utilizando métodos inovadores porém j�
conhecidos teoricamente, e aplicados em poucas empresas como qualidade total,
.qualidade ambiental, marketing, assistência pós vendas,ju'st-in-time e outros.

.
Estas persistem ainda hoje, e servemparamelhorar o atendimento ao clientee

satisfazê-lo de modo geral, visando à confiança na empresa e principalmente ßO;�
produto.

Com todas as mudanças, vigora a profissionalização, e o' gereilte de "casa"�
com muitos anos de empresa devido ao comodismo e aoconservadorismo, sai de·
cena, cedendo lugar ao profissional, que além de conhecer os métodos práticOS;
especializou-se, conquistando assimum papel não somente técnicomas também'
inovador, agressivo em relação ao mercado e ao futuro, proporcionando assim,
descoberta de novos caminhos atento à competitividade, principal característica
das empresas atuais. A épocado comodismo e protecionismo acabou.Quem quiser
permanecer nomercado" competitivo e conquistando novas fronteiras terá que sef
reestruturar.principalmenteno campo profissional, caso eontrãrio não teráchances.

Ainda há tempo ... corra!
.

.

,

Fundação EducacionalRegional Jaraguaense';' Ferj
CoordelUlfão: Cltíuditl ReginaAlthoff .

Elaboradopor: Idésio Heira, Júlio Cesar da Silva, Kkbe,André Rosá e

- Sandra Janete Diel, alunos do 9° semestre de ,Administração.

PRODUZINDO POR i:XCEL�NCIA .

Rua Athanáslo Ró.., 1475· Fax: (047) 373-026t
Fones: (047) 373-0467 • 373-0377 • 373-0297

Guaramlrlm .'SC
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o

•

"

fHII (J)IAIf1

Com Fragrância ao Sucesso
MitDuft zum Erfolg'

.

LR. International agora também no Brasil/ Iaraguâ do Sul.'
LR; produtos fazem a vida. mais encantada.'mais elegante. Isso personalizado e individual. _

podemos dizer depois de estarmos presentes noCoqueteldeDivulgação Isso porque íntermediamos�ossos produtos através de vendas diretas.
no dia 12/6/97. Este sistema de distribuição de nossos produtos nos permite. estar em."

'.

.

A firma fundadaem 1985, noEstadoWestfahlen, na cidade de Ahlen
.

constarite contato direto com os nossos .consumidores 'e assim podemos
� Alemanha, atuà em 17 países europeus, e desde março 97 no.Brasil. detectar novas tendências de mercado, criando e atualizando
"Estamos·presentes coin40 fragrânciasdiferentesde perfumesde altíssima constantemente nossa linha de produtos. Oferecemosa qualquer pessoa.
qualidade não SÓ femininos como tambémmasculinos,Racine,Harem, a chance de se tomarúm distribuidor de vendas autônomo através de um

Lighting, Pseudonyn, Sacrifice, Chyrasah, Empire, Crusador, pequeno investimento inicial, pelo qual ela recebe o seu material de

.Coun�own; Ocean Blue e Chess são nomes que também cumprem o trabalho. Dessa forma
.

'que garantem, dentro dos quais oferecemos uma ampla linha de outros toda pessoa
produtostais comoGel deDouche,Desodorante.LoçãoCremosa, Loção .independente de sexo,

Após Barba, etc. Oferecemos também uma linha de produtos especiais
.
raça ou credo pode

de tratamento de pele e,outra de maquiagem sofisticada.
'

determinar ela própria
O sucesso da empresa se deve a 8Itfssima.qualidade e lindo visual sua renda.

e ao fato de proporcionar ao seu consumidor um atendimento Venha visitar
,

nossa exposição na
sexta-feira e no

sábado, noHotel
ltajara, seja

euríoso e

acompanhea
tendência de

mercado.

Após estes dias

entre em contato

pelo.fone/fax:
(047) 371·5621.
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Cidades __.,. População de Massarandub
·

consome .âgua contaminada
• PIÇARRAS
A 18 Fenapi (Feira de NegÓCios e Atrações) e a 18 Feinipi (Festa de
Inverno) foram lançadas oficialmente na noite da última sexta-feira

(6), no Iate Clube Piçarras, Os' dois eventos acontecem
simultaneamenteentre os dias quatro e ,14 de julho, comshows, desfiles"
de moda, espaço para compras, parque de diversões, comida típica e '

,

apresentações de grupos folclóricos e de dança da região.
,

As festasjrão 'dinamizar o turismo de baixa temporada, apresentando
a cidade como opção de diversão para todas as idades.'Os 11 dias de
festa serão marcados por show pirotécnico, apresentação da miss da
3- idade do Município, desfiles de clubes de moto e Jipe do :estado.
Uma das principais atrações que encerratãa noite gauchesca das festas
é o show do Gaúcho da Fronteira.

• Análises apontam
que 90% das águ.as
consumidas pelas'
faml1las rurais contêm
collformes fecais

;Massaranduba _' Poços,
fontes e nas águasde cachoeiras
da-s: comunidades rurais do

Município estão contaminadas
por coliformes fecais e totais.
Análises bacteriológicàs feitas

pela Epagri (Empresa de

Pesquisa Agropecuária e

Extensão Rural) apontam
contaminação em 90% deles. A

informação édaextensionistada.
Epagri, Joana'Borchardt, que
credita a poluição à falta de

conscientização das
comunidades rurais em relação' distribuem folhetos explicativos

. apleservação domeio ambiente, nas' comunidades do interior.
_ As famílíasutãízam a água Segundo a extensionista, das

., direto de fontes ou de poços, no 1.600famflias do campo, apenas
entanto, não cuidam da cerca de 120 recebem o apoio
localização de fossas e dos necessário. "Nos falta tempo e

chiqueiros de porcos, deixando- pessoalpara atendermos todas
os prõximos de poços oufontes., as famílias", justificou,
Além de não se preocuparem garantindo que a poluição

,

com a limpeza dos poços e das abrange todas as comunidades
caixas d'água .. explicou, rurais.
lembrando que existem famílias Joanaobserva, que amaioria '

que pensam,que doenças, como das famílias também não se

por' exemplo a -hepatite, é .,.empenhamempreservaraágua
provocada.por susto, e não pela , que bebempor faltade dinheiro.
água contaminada. Ela De acordo com ela, a tampade
aêonselha a limpar às caixas um poço, custa' em média R$
'd'ágUa de três em três meses. t50�OO:acolocaçãodeumfiltro
"Nossa maior dificuldade-é de emuma fonte estáR$ 200,OO� e

conscientizar os moradores o que é mais .incentivado pela
rurais da, importância da 'lipagrit a construção de caixas
.proteção.Iimpeza e desinfecção d'água com filtro,.que .,vem

de poços e reservatõrios de dileto de cachoeiras, custa cerca
água", destacou. de R$ 400,00.

'

Para evitar a contaminação'
.. PREVENÇÃO ', O folheto'

" das ág\UJS., ostécnicos daEpagri 'explicativo distribuído pela'
realizam reuniões mensais e Epagri enfatiza a filtração e a

• JARAGUÁ DO SUL I
t '

Na tarde da última quinta-feira (5), a Fatma (Fundação de Amparo e

Tecnologia aoMeioAmbiente) soltou cerca de 20mil alemos (peixes)
nos Rios Jaraguá e Itapocu. A iniciativa teve como objetivo
conscientizar a comunidade para a preservação da natureza, e não

Poluição dos rios.'
"

,

, O responsável do Posto Avançado da Fatma, Mvaro Rosã, informou
que fazmaís de uni ano, que 'vem tentando repor os peixesnos rios do
Município, mas por falta de doador a,missão estava "quase
impossível". Segundo ele, o doador MarinoRosá, se engajou na
çampanha e não hesitou em doar os alevinos. "Precisamos de mais

,

li pessoas que abracem esta cansa", apelou Alvaro. O acontecimento
'foi em virtude dá Semana do Meio Ambiente,

l1UUlpraçiio:famíli4s rumia comemoram a constrllfiio de c
d'ág.UQ,-

• JARAGUÁ DO SUL n
O Ceij (Centro Educacional Integrado Jaraguaensef�re as portas
para o supletivo de Ensino Fundamental de·S- a S8 séries, 1° grau (em

,
dois anos) e ensino médio de Educação Geral, 2° grau (em IS'meses),
nos períodos diurno e noturno a partir do dia 14 de julho.
As matrículas estão abertas desde o último dia cinco, Os interessados
devem ligar pará (047)372-138S,levando os seguintes documentos:
xerox da certidão de nascimento ou de.casamento, histórico escolar
até a série cursada, quitação militar e Título de Eieitor para maiores
de IS anos, xerox da carteira d� identidade, CPF ou CIC, carteira de

,

.estrangeíro com visto (quando estrangeiro) e o histórico escolar do
ensino fundamental em duàs vias. P

fervura da água de poços
fontes. As' águas das redes
abastecimento já chega
tratadas,mas devem ser til
antes de beber, e as provenien
de outras fontes devem se�
fervidas dez minutos e apös,
filtradas.

Em relação a proteção �
•

-

I

poços e nascentes, �'
revestimento deve ter 5q
centímetros acima do nível dd
terreno, e o piso deve ter 5q

, centímetros de largu� ao redOl!
, I

do poço. O folheto também�
dicas para a Iimpeza, �
desinfecção dos POÇO$ e,'
reservatórios. Primeiro, a caiU
d'ägua deve Ser esvaziada �
que reste apenas 15 centúiletroSj
,de ägua, e com uma esponj�
tampar a tubulação, Em
seguida, enxaguaras paredes'�
caixa com urna solUção próprià
de limpeza. Por fim, retire �
tampão e a caixa estará limpa e

,

desinfectada.

"

• JOINVILLE'
Hoje, a Bolsa de Negócios/Subcontratação de Santa Catarina
comemora 20, anos de fundação com um jantar, às 20 horas, no
Joinville Tênis Clube. Na oportunidade será'�izado um balanço
das atividades da entidade do ano passado, e os preparatívosda terceb;a .

edição da Feira Internacional de S�bContrataç.ão, prevista para os días
26 a 30 de agosto, em Blumenau.

'
,

."

• BARRA VELHA
As ondas do mar voltaram a castigar oMunicípio no úl$to final de
semana. Com a força das ápas o prejuízo de R$ 30 mil registrado
semana passada, subiu para.RS 300 mil. Segundo informações da

meteorologia a situação deve se agravar até hoje. Na tarde do último
domingo (S), as ondas invadiram casas e ruas à beira-mar. Entre o

mar e a lagoa, o, que predominava era somente areia. Não hOuve
feridos, mas na última segunda -feira (9), ainda assustados, es

moradores e veranistas coniabilizarain os prejuízos:
"

i í

ATENDEMOS AOS .DOMINGOS DAS 07:00 ÀS 20:00H$.

POSTO MARECHAL' LTDA.
•

jJ. � �

,,'

FONE/FAX (047)
372-0705
372-1888
371-0905

,* COMBUSTíVEIS,
* TROCA DE··ÓLEO .

'* 'lAVA RÁPIDO
..* _GÁS

.

Avenida Marechal Deodore) da Fonseca� 961 -. Jarag,u, Bo Sld - SC
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Artista plástica irá 'utilizar a

artepara tratarjovens drogados
'. ,

., Projeto visa a'astar a

.•'osldade de maneira

."Btlva e despertar o
i;�.."frlto crftlco d�
: ,dependentes de drogas

,
, Guaramirim - A artista

",lástica Neuza Izabel
'Hackbarth da Silva, de 45

'anos, há três meses abriu um

; itelier. para repassar os

. conhecimentos da arte .para

:jovens de sete a 15 anos. Esse

é o primeiro passo para a

, artista desenvolver um projeto
que ve� sendo analisado. há
anos: tratar jovens drogados
através da pintura. O projeto
objetiva afastar a ociosidade
de nianeira criativa �. despertar
a consciência crítica dos

jovens dependentes de drogas,
- A pintura é unia terapia,

através dela conseguimos
relaxar e desenvolver' a
criatividade - garantiu,
acrescentando que o trabalho
com jovens drogados não será
fácil, por isso, é necessárioque
as entidades sociais . e

governamentais se envolvam
no projeto. "Minha idéia é
trabalhar nas comunidades do

Município, para isso, preciso
.

do apoio da Prefeitura. Além
de àprenderem a arte de pintar,
os jovens necessitam' do

acompanhamento de um

psicólogo", alertou Neuza,
adiantando que para o ano que
vem, também pretende realizar
um outro sonho, publicar um'

, livro retratando Guaramirim
.

através de desenhos.
Desde que começou a se

dedicar à pintura, 1985, Neuza
já pintou cerca de 500

da artista se preocupar com a

juventude, ela quer continuar .

resgatando a história do

Município. Neuza já conseguiu
coletarmaterial suficiente para
começar a 'pintar quadros que
retratem o presente da cidade.
"Como a história não é feita
somente do passado, ano que
vem, iniciarei um trabalho

. histórico do presente", garantiu,
adiantando que irápintarmuitos

.

casarios que ainda existem na

cidade.'
Em relação ao atelier,

Neuza observa que os 26
ProJ.tO: tIrlblll plbtka p.r 4•••"vo"'" l1'tIbtI1IIo. co", Jov.", tlTogtztlo. alunos matriculados além de

quadros,queéumamisturado uma extensa pesquisa, que fo- exercitarem a prática' da
abstrato com 'o surrealismo, ram desde fotos e artigos que pintura' fazem releitura. de

Dessas obras, 20 retratam a retratassem o passado da obras de pintores consagrados,
história de Guaramirim.. cidade", contou Neuza, como FabIo Picasso, Vincent

, Segundo a artista, essas obras acrescentando que passou para Van Gogh, Cândido Portinari,
são um trabalho documental. ' a tela.casas antigas, lugares e '. AnitaMalfati, entre outros. "A

"Antes de começar a pintar fiz pessoas que começaram a cultura faz parte de nossas

história de Guaramirim. vidas, nada melhor do que'
CONTINUIDADE - Além conhecê-la", aconselhou.

'Cidade sedia Instituto
deAnatomiaPatológica

Jaragwí doSul-Hoje, a partir
das 18h30, será inaugurado o

Instituto de Anatomia Patológica,
. no prédio da Rede Feminina de
Combate ao Câncer, O objetivo é
agilizar o diagnóstico de doenças
que não são possíveis detectar no

�xame comum, como por exemplo
ocâncer.A iniciativaé de um grupo
de20médicos que investiram cerca

de R$ 200mil, entre equipamentos'
básicos e de apoio.

Na opinião de um dos
idealizadores do instituto, o

otorrinolaringologista Ricardo
Puff, a iniciativa vem suprir uma
carência existente na Amvali

: �
.

Gráfica e Editora CP Ltda�

Rua Walter MtI1'qlUl1'dt, 1180
FO"./Fax: 371-1919 372.�363 '

(Associação dós Municípios do
Vale do Itapocu), "Há 20 anos,

dependíamos dos laboratórios de·
.

Joínville, Blumenau ou de
Curitiba, que muitas vezes sõ nos
retornavam os resultados dos

. exames 4S dias após a coleta do

material", lembrou, garantindo
que no caso de um paciente com

câncer avançado essa demora
poderia ser fatal.

A idéia de instalar um Instituto
de Anatomia vinha sendo estudada
há dois anos pelos médicos. ''Mas
como era um investimento caro e

o material é todo importado, sõ
agora conseguimos colocá-lo em

prática", explicou Puff,
informando que o investimento foi
em equipamentos básicos -

,

microscópio, processadores de
tecidos e mircötomo - e em"

equipamentos. de apoio - balança
. eletrônica, estufa. produtos
químicos, entre outros.

"Um outro ponto a favor dos
médicos da região é que teremos'

maior contato como patologista,
Quando ele quiser alguma
informação sobre o paciente em

questão poderã nos questionar a
quaiquer momento. Isto nos dá

.

mais tranqüilidade e maior

precisão", finalizou.

Design ,Informática
Informática Dinâmica eAwznçada
* Tre1naunento em Informática

* Venda de Equip. de Informática
* Consórcio de Comp1I,tadores

R. Rio de Janeiro, 144 - Centro

:rei (047) 372-0725 - Jarapá do Sul - SC

AQUEÇA ALGUÉM
NESTE INVERNO'

o Banco do Brasil, através da agência Barra do
RioCerro, em parceria com o Grupo de Escotéiros
Jacoritaba, promovem, entre os días 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 Iugarem seu

. guarda-roupa)
Ameta é aquecer o inverno de 100 (cem) famílias
carentes.

SUA AJUDA É FUNDAMENTAL. '

AUTO ESCOLA LESSMANN LTOA.
-

PElA SEGUNdA VEZ CONsidERAdA dESTAQUE
'do ANO pElA MASTER PESQUiSAS

(

Rua Relnoldo Rau, 520 - Sala 02
próximo aoSupermercado Breithaupt

Defronte ao Smurf's Lanche.
'FoneIFax: (047)�71�933

Jaraguá do Sul" SC
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Escola de aviação depende d.

homologação depista depous
Schroeder-oempresário

José Irlandi Filippi,' de 39
anos, aguarda apenas' a

liberação, pelo DAC

(Departamento de Ãviação
Civil), de uma pista de pouso
para iniciar em defmitivo as

.

aulas de pilotagem na região.
Há três anos em Jaraguá do .

Sul, Filippi pratica vôos
, panorâmicos numa aeronave
.

monómotor francesa, biplace
'(lado-a-Iado) e com comando

duplopara instrução, além de
ministrar aulas de aviação. A
intenção dele,

.

com a

homologação de umapista de
pouso, é fixar a escola na

cidade onde a pista' for
liberada. Hoje, as aulas de '

.avíação funcionam no

Município" com o apoio da
Escola do Aeroclube de São
José (SC).

O empresário garante que
o avião � omeio de transporte
mais seguro, e que num

.
futuro pr6ximo a aviação
estará ao alcance de todos.
"Minhaintençãonão éganhar
dinheiro com a escola, e sim
contribúir com a região",

. declarou, explicando que
''voaré fácil,masé necessário
ter responsabílidade e

vontade de aprender".
- Dependendo do aluno,

da disponibilidade de tempo
e das condições
metereol6gicas, em ate três
meses ele pode estar,apto a ,

voar - acredita Fílíppi,
informando que o CU1'S() conta
com 12 aulas te6ricas e 12

práticas, com apostilas da
Abul (Associação Brasileira
de Ultraleves). Ele lembrou

.

que amaioria dos aprendizes
s6 conseguem, o CPD

(Certificado de Piloto.
Desportivo) ap6s seis meses,
de curso.

Filippi explicouquedepois'
das aulas, um instrutor
credenciado pelo DAC vem

até Schroeder, onde são
ministradas as aulas práticas,
e checa os alunos. "Esse
instrutor avalia o piloto,

.

. ,

'.

passandopor ele, o alunoestã .-.
,

"

' ...
. '.

.

':'
apto a fazer' vôos Curso:pilQto de aeronave..monomotor querjixIIr escola de avUlÇao
recreativos". Com o CPD, o .

.

.àviadorquetiverinteresseem B"· Ri' CI b d C
.

'

�i::�t::;v:':
.

eIra O..· u e e amp
I 1 _

ultraleve e passar pelo crivo
do checador credenciado.

'

- Eu mesmo faço o

intercâmbio. Contato comos

responsáveis e agilizo a parte
burocrática - garantiu, Hoje,
Filippi ministra as aulas
te6ricas em Jaraguá do Sul

para cinco alunos, e as

práticas no Aeroporto Mu

nicipal de1 Schroeder, Ele
afirmou que não há lugar
definido paramontar aescola
definitiva, "dependo da

homologação de umapista de
pouso. Tanto pode ser em _

Schroeder, como em

qualquer outro município",
lembrou, enfatizando que a

agilidade do processo de

homologação é de

responsahilidade das
autoridades.

FutebQlSuíço - Resultados dIl9"e II" rodtu/Il:
JoãoPessoa, Jx3CruzdeMalta,Acarai7x2 Vitória, Juventus 5x4Baependi; Botafogo.
WxOEstrela, Estrela 5x3Acart( João Pessoa 3,x1 Botafogo, Iuventus 5x1Aliança, ..

Caxias 7xO Baependi; Vitória 5x5 Cruz deMaita
Class�ãofinal após o térmitw do turno único:

1) Juventus 24pg., 2) Caxias 22pg., 3) João Pessoa 20pg., 4)Aliança 20pg., 5},
.

Botafogo 19p9., 6) Acàra( 18 pg., 7) Cruz de Malta 18 pg., 8) Estrela,13 pg, 9J'
.

Baependi 13pg., 10) Vitória 12pg. .

,

Artilheiros: Gerson (Caxias) 15 gols eMarquinhos {Juventus) 13 gols
Goleiromenos vazodo: Nagel (Iuventus) 18 gols e Dijalma (Aliança) 19 gols
O torneio está sendo disputado numa só categoria; com rodadas às terças e quintas�,
feireis, .a partir das 18h45' contando com o pasroctnio do Lojão Beber, enf
comemoração aos 25 anos do BeiraRio, através do associado Sr.Anw Beber. - ".

Venda de títulos: continua apromoçãopara a venda de t(tulospatrimoniais em tri(;
planos depagamento:

' ,

PlanoA: à vistaR$ �.085,OO
.,

Plano B: inicial deR$ 290,00 + 3parcelas de R$ 290,00
Plano C: inicial deR$ 200,00 + 12parcelas deR$ 87,00
Maiores informações na secretaria oupelofone 372-0413.

DISTRIBUIDOR

···.IJiÉâTiN
GERDAU

. FERRO PARA ·CONSTRUÇAO
-PROIVIOçAo- 372-2922

Ferro CA 50 5/16" ; , R$ 2,97/br.
Ferro CA 50 3/8" : . R$ 4,18Jbr
Ferro CA 60 Estribo : Rs 0,82/br'
Tela soldada para laje e piso R$ 1,25/m2
Viga/coluna soldada 5/16" , R$ 15,8OIpç

"'Vendemos e 'entregamos qualquer quantidade'"
... ..._........... �---_•. r

R. Conrad Riegel, 170
Jaraguá äo Sul
(Ao lado do

Ferro Velho Marechal)
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van

Paulo - O piloto'
'guaense, Ivan Sacht,
L
peão catarinense de

"smo de Marcas, conquistou
gundo lugar na terceira

pa do Campeonato
asHeiro de Fórmula Fiat,
tegoria Uno, da temporada

"

1997, disputada no último

mingo (8), no autódromo de

·terlagos. Com a

ssificação, Sacht assumiu
,,' vice-liderança elo
;

Illpeonato.
" Sacht largou na primeira
a, na segunda posição. Na
etade da prova foi jogado
ara fora da pista pelo piloto
aranaense 'Aloysio Moreira,
rdendo duas posições. No
ntantQ,,' Sacht retornou ao

'

eircuto em quarto lugar.
Pressionou os adversários e

1010 se recuperou na pista,

Sacht é "vice-líder do

terminando a corrida em

segundo lugar, com o tempo de
31 minutos e sete segundos.

Este foi o melhor' resultado
do piloto nesta temporada. Ele
está com 33 pontos na

classificação geral, e o líder da

competição, Laírton Miranda,
do Distrito Federal, está com

,
sete pontos 'à frente de Sacht.
Na opinião da assessoria de
.imprensa do ,piloto
jaraguaense, Sacht é um dos

pilotos da região Sul que tem

chance de quebrar a hegemonia
dos paulistas" na categoria Uno

.
da Fórmula Fiat. "A cada prova
ele (Sacht) está melhorando a

sua performance", acredita a

assessoria.
Em primeiro" ficou, o

paulista, Tom Pirilo, em

terceiro Felipe Gianetti,
também de São Paulo.

de V �
,

la' V;,..j
" ß.Tonnu' ß.-YKU

Federação anula sexta etapa do Catarinensede Ciclismo
JolnvUle - A FCe (Federação O coordenador de ciclismo da

Catarfuense de Ciclismo) anulou, Fundação Municipal de Esporte,
na ältima sexta-feita (6), a sexta de Jaraguá do Sul, RogérioMüller,
etapa do Campeonato Estadual de ' informou que além de anular a

Ciclismopara as Categorias Júnior prova o presidente da federação
ePrincipal, queaconteceu nos dias também reviu o regulamento da
31 de abril e, 1 de junho,' em " Categoria Júnior. "Eles (categoria
�oinville. A decisão do presidente Júnior) irão competir com limite
dafederação,JoãoCarlosAn� de marchas. Assim ,os garotos
foi devido uma reunião entre os estarão dentro do regulamento e

dirigentes das associações de também não terão problemas de
ciclism9 de Santa Catarina que fazerem muito esforço com o

reivindicaramaanulaçãoporfalta . joelho", explicou Müller,
de organização da prova. 'acrescentando que a Categoria

INSTITUTO
EDUCACIONAL

'

JANGADA

Dia 14/6/97
\

Início 16-z00.horas

Diversas atrações 'entre
bingo, -

shows e outros

Comida e bebida
custo de RS 1,00 (cada)

, f

CtI1IIpeonato: Sacht disputá BrtlSikiro com chancea de vitóri4

Júnior de .Jaraguã do Sul está
liderando o campeonato por
equipe, com 122 pontos.

Os quatro primeiros da

Categoria Júnior também são os

garotos de Jaraguá do Sul: Murilo.
Fischer está em primeiro, com 43

pontos; Juliano Vendrami em

segundo, com 39; DouglasMüller
em terceiro com 34 pontos e em

quarto, Aldo Cemin Júnior-com 25

pontos. A repetição da sexta etapa
para as Categoriás Júnior e Prin

cipal acontece amanhã, em ltajaí.
,

,

. "

PREVINA-IE

O.EeURO'. tlAlelA, .

FGneJFCI( 371-178'

Mannes Ind. Com.

Espumase
Colchões Ltda�

No sâbado que passou, foi ao' ar a reportagem
sobre' a aventura dos nossos jipeiros; pelos
caminhos da neve. Quem viu gostou..

Estamos iniciando (JS contatospara definição dos
patrocinadores do nosso VII Jeep Raid, em agosto.

.
Napróxima semana estaremosfechando o grupo

.

dejipeiros queparticiparão da viagem a São Paulo,
para visitar o Festival Brasil Of!Road, dias 4 e 5

de julho..
As nossas reuniões, sempre às terças-feiras.estão

sendo regadas a bons vinhos e comidas próprias
para o inverno.

Noprôximo dia 21 de junho estaremos engajados
no mutirão de limpeza do Rio Jaraguá.

O nosso Diretor Patrimonial, Rufino, está

reformando o seufiel companheiro de trilhas. Dizem
"" . ,

que a cor é algo nunca visto em Jipe. Qual será?

ESTOFADOS MANNES
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Homens desossam vaca

roubada e são presos"

, ,

FrMCiIco�p

Quatro dos 21 rebelados vo

penitenciária de Florianôp
JaraguádoSul-Quatro dos

21 detentos que participaram da

rebelião na Penitenciária do

Estado" em Florianópolis, 'no
mês passado, voltaram para a

,

capital, naúltima segunda-feira
(9).A penitenciária aindanão foi
totalmente reconstruída. Mas,
segundo o administrador do
PresídioMunicipal; IvoRonchi,
foi acertado com Florianópolis
'que assim que houvesse alguma

"

vaga, os detentos de Jaraguá do
Sul seriam os primeiros a,
voltarem.

- Recebemos omaiornúmero presos irão voltar à capi
'

derebeladoseosmaisperigosos. que vem. Mesmo co
.

Nadamais justo aliviar o nosso " número menor de rebel
, presídio, primeiro - explicou, 'Ronchi admite que a se

garantindo que o restante dos ainda precisa ser redob ,

;

Détidos: lIIdrõea esperam sentença naprisão

Guaramirbn .: A Polícia
Militar prendeu' na noite do .

últimodia três, naEstradaPonta
Comprida, às'margens da BR-
413, os chapas Oscar Antônio
de Càmpos, de 32 anos, Paulo' ,

Sérgio Lunger, 26" e o pedreiro
'

Sérgio Mello, 22, aeusados de
-

roubarem uma vaca. A polícia
apreendeujunto com osladrões,
20 quilos de carne nobre,
devolvidos para o proprietärio ,

do animal, e duas facas.
Os ladrões levaram o animal

da propriedade do agricultor
OtávioRichter, dono da vaca, e

levado para a casa de Lunger,
Segundo informações do'

delegadoAlcivandroEspezin, o
,

policial Jorge José Voeringer, de
31 anos, se feriu durante a

operação de prisão; Os policiais
flagraram os ladrões'matando a

,

vaca. "Houve resistência a

prisão, por isso os policiais
tiveram que entrar em luta cor

poral com os ladrões", revelou
o delegado, infoimando que o

policial está fora de perigo e já
foi liberado:

De acordo com o depoimento
do proprietário do animal, os

três homens desossaram a vaca

antes delamorrer. "Sólhe deram
uma tijolada, e em seguida
começaram a tirar pedaços
dela", lembrou Richter. O

delegado infonnou que os três
homens estão na cadeia do

Município a disposição da

Justiça, e que também são

acusados de outros furtos. Caso
eles sejam condenados

cumprirão pena por tentativade
furto, que varia de dois a oito

anos, e por resistência a prisão,
que varia de dois meses a dois
anos de reclusão.

, Homem ·é atropeladopor uma locomotiva
.
Guaramirim - o autônomo

João Vidal, de 40 anos,

. atrOpelado porumaLocomotiva
4.335, prefixo CMN 16�4, no
início da tarde do último

domingo ,(8), próximo ao

,

viaduto da BR-280, morreu no

local, com os braços, pernas e

cabeça decepados. Segundo o

..

CHOPP

/

delegado AlcivandroEspezin,
Vidal encontrava-se alcoolizado
e tinha ido até os trilhos

descançarumpouco. ''Elepegou
no sono e não escutou o
maquinistabuzinar", lembrou o
delegado. ,

A locomotiva tinha 28

vagões e vinha em uma

velocidade de 40 quilômetros
,

por hora. A' polícia irá abrir

inquérito policial" mas
segundo Espezin não ho�ve
culpado. "Era impossível o
maquinista freiar, o que ele

podia fazer ele fez, buzinou,
mas Vida! não acordou";
finalizou.

Amortecedores,
Molas

A 11 naMasterPesquisas.lnvestlndo no
sltinclo e no conforto do seu carro;

,

RuaAdélia �ischer, 52
'FoneIFax: (047) 372-1307 - Jaraguá do Sul- SC

TECNO,CALHAS LTDA. - M
- Serviços de calhas e '

coifas funilaria
industrial

- Aquecedor solar' ,

. ,

- Exaustores eólicos

maxiar equipamentos
para retirada do color;
umidade 'e poeira. "

,-

,

"

\ .

Distribuidora de - cerveja,' chopp, refrigerante e água mineral.
Também atendemos eventos (casamentos, aniversários,'

, ,

festasem geral) COMENTREGA A DOMICIUO
\

.. .

.

,

, LUKISADISfRIBUIDORADEBEBIDAS LIDA.
Rua Reino/do Rau, 414 - Jaraguádó Su/- SC
.Fone: 371-1271- 371-9954 - fax: 371-9011

CERVEJA
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