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Álcoollidera ranking
das drogas na região

-

Diretores da Skoda vão

visi�r Jaraguá do Sul
Seis diretores do Grupo Skoda deverão

visitara cidade no prõximomês para discutir
uma possível instalação de uma unidade-da
empresa. A informação é do prefeito

. GeraldoWeminghaus (PFL). .

A visita do vice-presidente da
Skoda, Vladimir Knizek, e do

r--:,.ILIoI......��IUi:!!.!:..:.._+_e�m�p;.:ri.:es�á�ri�o�p�av�el Halado prevista para
ana a Jaraguä do Sul

foi ,.adiadll até que seja definida a

..L-_----------' Ositúã�tQ(bJm achment. Páglmi 5

Durval Vasel acredita

que terá 20mil votos
o ex-prefeito de Jaraguá do Sul,

Durval Vasel (PTB), afirmou que está
trabalhando para conseguir 20 mil votos '

na região doVale do Itapocu nas eleições'
do ano que vem. Ele aposta na vivência'
política para vencer o pleito. ,

Vasel evitou tecer comentários a

respeito .da atual administração,
afirmando-que deverá se pronunciar
somente a partir. do ano que vem .
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PFL vai decidira votação do

impeachment de _
Paulo Afonso

A festa que'marca o Centenário de Corupá teve início na noite äe ontem no Seminário

Sagrado Coração de Jesus, e se estenderá até o próximo dia sete.

Aprogramação do eventoprevê shows, bailes,passeio ciclístico, alé� deprojetos culturais
. e artísticos. .

.

"
.

Durante ti festa do Centenário, acontece a 54 Feira Agroindustrial e Mostra de Fotos
Históricas.' Caderno especial

Fkl da balança: Bomhau�en aposta que JHP1ido vota em bloco

A . abertura do processo de
afastamento do governador.Paulo
Afonso Vieira (PMDB) está nas

mãos dos oito deputados d�, PFL.
.

Umareunião na.segunda-feira (23)
entre os parlamentares com os

l(deres do partido, entre eles o

,�mbaixador em Portugal, Jorge
�ornhausen, o senador Vilson

.

Kleinübing e o deputado federal
, José Carlos Vieira, decidiu que a

·

banCada pefelista deverá votar em
blOco e a favor do Impeachment,

·

na sessão da Assembléia

�g�slativa, na próxima segunda- .

· fetra (30).
"

.

A �posição tem 21 votos e

p'recisa de mais seis para conseguir
os dois terços necessärios para a

aprovação da abertura do processo.
Na quarta-feira (25), o Tribu

nal de Justiçaconcedeu liminar ao
mandado de segurança impetrado
pelo PT... solicitando a anulação.da
sessão que aprovou a emissão e

comercialização de Letras
Financeiras do 'Estado.

Aprovado o impeachment, o

governador fica afastado do cargo
por 18Ó dias para que sejam
apuradas as denúncias.Após esse

prazo, os parlamentares decidem
pela volta 'ou pela cassação.
Página 3

Jovem é encontrado morto na

delegacia de Iaraguâ do Sul
jovem se suicidou, enforcando
se com a própria camiseta.

A zeladora Çarmélia dos

Santos, de 30
..
anos: irmã' da

vítima, contesta a versão de
'suicídio e acredita que ele não

tinha motivos para se matar.

O delegado titular, Wanderlei
José Alves da Silva, afirmou que

O jardineiro Daniel
Ferreita, de 20 anos.. foi
encontrado morto na Delegacia

. de Polícia, na madrugada do
último sábado (21). Minutos
antes, ele havia sido preso
acusado de promover desordem
em um bar da cidade. Segundo
informações da polícia, o

irá abrir sindicância interna para
apurar o caso.

O médico legista Maurício

Spies disse que o laudo
cadavérico não constatou

nenhum tipo de agressão,
afastando a suspeita que
Ferreira tenha sido espancado
na delegacia. Página 16
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A novela da Skoda
. .

o chove não molha da instalação de uma unidade da montadora de caminhões
Liaz, do Grupo Skoda, em Jaraguá do Sul está se tornando num fetiche do atual

.governo. Enquanto a empresa tcheca divulga os Estados que sediarão as fábricas,
os municípios se engalfinham para apresentar as melhores oportunidades e os

mais convidativos incentivos fiscais. Enquanto a administração não .promove
mudanças sigriificativas e projetos de melhorias, a novela mantém o status quo e

deslumbra como ícone.
'

No início, ainda no ano passado, o prefeito eleito, Geraldo Werninghaus, dava
. declarações titubeantes a respeito das negociações com os diretores da empresa, embora
garantia que tinha intenção' de trazer a montadora para a cidade. Em abril, ele e o

secretário do Desenvolvimento Urbano, Valdir Bordin, estiveram na República Tcheca

paraconheceremp grupo e negociarem a possível instalação de uma unidade em Jaraguá
do Sul, que até aquela époea, deveria instalar também a montadora de caminhões
Trata, que mais tarde ficou decidido que irá para a Bahia.

, ,

Äo retornar, o prefeito afirmou quea cidade não tinha mais interesse em sediar a

empresa, justificando a decisão no alto custo exigido ao Município, que, segundo ele,
éda ordem de R$ 4 milhões. Semanas depois, Wernínghaus voltou atrás e declarou

que a cidade mantinha as negociações com o Grupo Skoda. Apesar do prefeito afirmar
que a demora em concretizar negociações deste porte seja coisa normal, dando inclu
sive exemplo de outras indüstrias 'estrangeiras que pretendem se instalar no país, falta
uma definição para o caso, permitindo especulações dé natureza financeira e

empresarial, prestes a colher mais do que protestos.
Pragmatismo à parte, é bom lembrar que o vice-presidente para a América Latina,

Vladimir Knizek, tem demonstrado irritação sobre Q assunto, se recusando a atender a

,
imprensa. O'prõprío secretário do Desenvolvimento Econômico, Solon Schrauth, não
tem definições para o caso. A visita de Knizek e dó empresärio Pavel Halado a Jaràguä
do Sul; marcada para este final de' semana; foi adiadaaté a definição do caso das
Letras. Por. enquanto, muitas esperanças, mas o mundo dos negócios reserva surpresas.

Manifestação forçada
.' ,

" 'Com a orientação da cúpula do PFL para que os deputados votem em bloco pelo
·itnpeachment do governador Paulo Afonso Vieira, resta ao' governo a mobilização
'popular para tentar reverter o quadro, que se define favorável ao afastamento, tanto
do governador quanto do vice, José Augusto Hülse. Apesar de ter declarado que não

via razões. para enquadrar o governador em crime de responsabilidade, o deputado
Ciro Reza, estã intimado a respeitar a decisão imposta pela direção, diminuindo as

chances do governador de escapar do impeachment.
.

O prefeito Geraldo Werninghaus (PFL) flegou que Roza tenha afirmado que estaria
contrário ao processo de afastamento do governador Paulo Afonso, confirmando a

disposição do partido em votar em bloco a favor do, impeachment, embora o PFL não

, seja um partido confiável. Tanto assim que a decisão deverá ser-homologada na noite
de hoje,.quando a Executiva Estadual se reúne para analisar a situação. Pelo sim, pelo
não, somente o voto de Roza não garante ao governador o apoio necessário para se

livrar do afastamento.' Ele precisa de mais três votos contrários, �lém dos 11 que já
tem do PMDB, seu partido..

Vislumbrando um futuro incerto e a aproximação do processo de irnpeachment, o'
governo apela para as concentrações populares, na espe.rança de pressionar ós
parlamentares, que ouvem "as vozes roucas das ruas", ainda mais se levar em

consideração que no próximo ano estarão submetendo seus nomes na eleição. Partindo
desteprincípío, o governador está convocando os diretores das escolas da rede estadual
e funcionários públicos para manifestações a favor do governo, entoando o slogan
cilada pela assessoria do Palácio Santa Catarina "Tô contigo Paulo Aforiso". As'

manifestações (forçadas) de apoio' têm se transformado em clima de comício, com
direito a discursos eloqüentes do governador.

,

Há quem diga que o governo tem 'liberado verbas consideradas para o transporte
dos proféssores e dos funcionários estaduais às manifestações. Num país onde a

educação carece de recursos básicos, a confirmação da denúncia é mais um motivo
para que o governador seja afastado do cargo. É preciso investigar a denúncia e exigir
explicações dos responsáveis pelos "shows" promovidos pelo governo. É verdade que
ninguém agüenta mais CPI's, mas que é preciso apurar a origem dos recursos que têm.
patrocinado essas manifestações (forçadas), não resta dúvida.

.

Carta' aberta
"

CPI do golpe
.. Paulo Roberto Arenhart

Omaior inimigo da democracia é, avaidade pessoal de alguns Políticos. O segundo é o cerce
direito à denúncia deste tipo de postura. A tentativa de parte dos pariamentares para alcançar o
passar pelo crivo das umas, é postura que envergonha o Parlamento e desrespéita frontalmente 'a.v

'

'popular. Derrubar o governador Paulo Afonso sem apresentar provas e alterando as regras durante 0,
para garantir o resultado objetivado pela oposição é banalizar o poder constituído pelo povo e ame

bases democráticàs. . l

ACPI das Letras não serviu.como instrurríento de julgamento, de inquérito, de averiguação, trans
se em ferramenta de execução do governador•Aos parlamentares da oposição parece não interessac
os fatos, os documentos, as defesas. Não interessa saber que o procedimento foi juridicamente pe

,.

tecnicamente correto: Aos aspirantes ao poder contam somente as conveniências pessoais advi
afastamento do governador e do vice, eleitos pela maioria do povo. E é esse governo comprova
realizadorecumpridor de importantes metas para o desenvolvimento do Estado que incomoda os

.

e dificulta suas aspirações políticas.
'

A votação do pedido de Impeachment, matéria que deveria ser apreciada com isenção, j
.,

responsabilidade que merece pela importância da decisão, está agora fadadaa transformar-seem um

de estado. O nome "CP.I das Letras" deixou de corresponder aomotivo primeiro de sua instalação,
chamar-se "CP! do Golpe". .

A oposição, protagonizada no papel principal pela própria presidente da comissão, agora tarn

serviçodo PPB, usa dos instrumentos mais condenáveis pela democracia para alcançar aquilo que al
o poder. Sua mais recente investida afronta o próprio Parlamento a que pertence, namedida que a

' ,

colegas e os coloca indistintamente como seres passíveis de corrupção. Com a desculpa de estar lan
ao público a "voz rouca dos corredores", a deputada petista tentaconfundir a opinião pública ao

,

tempo que institui um patrulhamento ao voto do tipo "Quem votar contra o impeachment do gove
está provando que foi comprado!"; Querendo policiarovoto dos colegase condenar quem tivero

.

diferente.
Para o PMDB, esse tipo de comportamento não se chama democracia. O partido do governador

para essaposturamesquinha outras definições bemmenos nobres: casuísmo, oportunismo, abuso de
falso-idealismo. Condutas tão fortemente combatidas por aqueles que, num passado recente, se

.

estara serviço da democracia e centra o regime militar e que, no entanto, hoje se utilizam dos m
. expedientes desenvolvidos com destreza pela ditadura.

.

Outra evidência de golpe foi desmascarada tambémhá pouco tempo. 'A oposição, composta pela
'aliançá PPBIPT e motivada pelo revanchismo da derrota nas eleições, já estava afinada para re":
integralmente, seja lá qual fosse o teor do relatório final. Isto porque os golpistas já possuíamum rela

.

substituto emmãos, confeccionàdo emBrasília, Essamanobra para incriminaro governador e, sem qual
prova, sugerir sel;l enquadramento em crime de responsabilidade, depõe não contra o governador,
contra o próprio Parlamento que. ao que parece, rendeu-se definitivamente às aspirações políticas
senadores EspéridiäoAmin e Vilson Kleinübing.

. "

O desafio que nos cabe nestemomento é exatamente o de impedirque as pretensões políticas da o
.

. sejammaioresdo que o senso dejustiça. E estejam certos, nós Q,ue defendemos os princípios democráti
. que entendemos a importância deste governo namelhoria da qualidade de vida da população e que es

do lado da ética e da Justiça, não vamos permitir que a vaidade pessoal e o que há de mais ditatoóal
repugnante na política teimem o lugar dos sonhos-de milhares de catarinenses. 'CPI do Golpe não!

.. Jornalista e ex-secretario estadual de Comunl<
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Jaraguá do Sul,' 27 de junho de 1991

Cúpula do PFL decide pelo- . ,.

afastamento do governador
homologada na noite de hoje
quando a Executiva Estadual vai se
reunir para analisar a situação e

definir' ós rumos da legenda. Na
próxima segunda-feira (30), o

plenário da Assembléia Legislativa
.vota e relatório do deputado Jaime
Mantelli (POT), que recomenda a

instauração do-processo por crime
de responsabilidade centra o

governador, o vice, José. Augusto
Hülse, o secretário de Fazenda,
Paulo Prisco Paraíso, e o

procurador-geral do Estado João
Carlos Hohendorff,

Na última quarta-feira (25), três
emendas foram apresentadas.ao
relatório, duas de deputados do
PMOB, que pretendem afastar a

indicação de crime' de

responsabi lidade formalizada
centra Hülse. A outra, de autoria
do deputado Jorginho Mello

(PSOB), propõe ii retirada das
conclusões da CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) da
Assembléia Legislativa. Nomesmo
dia, o Tribunal de Justiça concedeu
liminar ao mandado de segurança
impetrado pelo. líder petistaCarlito

• Tribunal de Justiça
concedeu liminar.ao
",andado de segurança
Jmpe,trado pelo PT
anulando a sessão que
autori�ou a emissão
das.Letras

FIQrianópolis - Os oito

deputados do. PFL deverão votar a
, favor da instalação do processo de

ímpeachment do governador Paulo
Afonso Vieira (PMOB), na sessão'

da Assembléia Legislativa, na

próxima segunda-feira (30). A
decisão saiu de uma reunião entre

.
os parlamentares comos líderes do

partido, entre eles oembaixador em
'Portugal, Jorge Bornhausen,
presidente licenciado da legenda,
o senador Vilson Kleinübing e o

deputado federal José Carlos
Vieira. A oposição tem 21 votos e

precisa demais seis para aprovar o

processo de afastamento, somando
27, dois terços do total, exigência
da Constituição Estadual.

A decisão do partido. deverá ser

Desespero: governadorpromovI! concentrações de apoio na. tentativa de impedir o, impeachment

Merss, solicitando a anulação da
sessão do dia dez de julho. do ano

'passado, que aprovou a emissão e

comercialização de Letras,
Financeiras do. Estado.

Aprovado o impeaehment, o
governador fica afastado do cargo

por 180 dias para que sejam
apuradas as denúncias de fraude na
emissão e operação com as Letras,
do Tesouro do Estado, falsificação
de documentos e' falsidade

ideológica. Após esse prazo; os
parlamentares decidem pela voltá
do governador ou pelá cassação do
mandato.

LEVIANA - A polêmica
envolvendo os precatórios vem se

arrastando desde julho do ano

passado, quando o governo
alegando ter precatörios (ações'
judiciais contra o Estado) pára'
pagar emitiu mais de R$· 600
milhões em títulospúblicos.

No início, a líder da bancada
. do PT na Assembléia Legislativa,
"Ideli Salvatti, denunciou a forma,

empregada pelo governo .para
conseguir o montante. Ela insistia

que o total de precatórios que o'

Estado era devedor estavá muito
, abaixo do' valor definido "pela
Secretaria de Fazenda. A suspeita
de irregularidades clã deputada lhe
rendeu a acusação de leviana, feita:
pelo secretário de Governo-Milton
Martini.

A partir daí, o caso ganhou
repercussão nacional e as pressões
levaram a instalação de uma CP!'
para investigar o caso.

Junqueira quer arquivamento dospedidos de Impeachment
autorizada pela Assembléia e teve

parecer favorável do Banco Central",
justifica, acrescentando que a

intenção é alertar para 'que o

processo não seja encaminhado pela
passionalidade ou pelo interesse

político, afirmando que todos. os
pedidos foram feitos por entidades
classistas ou polítice-partiêãrio.

- As acusações são ineptas, não
disfarçando seu caráter 'meramente

politiqueiro. Haja vista que os pedidos
foram feitos pela CUT, PSTU, OAB e

sindicatos, entidades cuja oposição ao

governo estadual e ao PMDB é notória
- declarou,

Na opinião de Junqueira/que está
sendo. auxiliado pelo advogado Renato
Vianna, a tesponsabilidade do Estado
no processo de operacionalização das
Letras esgota-se .!Jo instanteem que são
feitas as vendas definitivas. "Se a

Florianópolis - O advogado
contratado pelo governador Paulo
.Afonso Vieira (PMDB) para
defendê-Io no processo de impeach-

. ment, instalàdo pela Assembléia
Legislativa, Aristides Junqueira, ex
procurador-geral da República,
entregou relatório ao Legislativo
Estadual solicitando arquivamento
dos pedidos de afastamento do
sovemador. Junqueira afirma que os
pedidos não têm sustentação legal e
que não há nenhuma comprovação de
crimes nas operações com os títulos
públicos.

':Junqueira vai mais além e afirma
que os pedidos de impeachment
Contêm falhas primárias de

,

elaboração. "O governo esteve
atento aos princípios de eficiência,
economicidade, .

probidade e
legalidade. A emissão das Letras foi

manipulação
.

posterior dos

procedimentos no mercado financeiro.
aponta irregularidades ou infrações,

. essa matéria foge da respónsabílidade
do Estado, estando' sob o

disciplinamento do Banco Central",
explicou. Ele critica ainda alguns
membros da. CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito), afirmando
que "estão deslumbrados pelas luzes

.'

da ribalta".
,

O ex-procurador informou que vai
.

impetrarmandado de segurança com

. pedido de liminar contra o presidente
da Assembléia'Legislatíva, Francisco
Küster (PSDB), por ter encaminhado
o processo de impeachment incluindo
o vice-governador José Augusto Hülse,
,"sem embasamento legal". Caso seja
concedida a liminar, o relatório final
não poderá incluir Hülse até o

julgamento' do mérito..

'1IiiH.jl'
Amaís completa linha de

parafusos - porcas'

arruelas - estopas -

ferramentas em geral

R. Bernardo Dornbusch, 1136
'

Vila Baependi - Jaraguâ do Sul
FoneJFax: (047) 371-0010

.
.

Som automotivo
Alarme

, Fabricação de
caixas seladas

R. Carlos Eggert, nl! 433
BairroVila 'Lalau

Fone: (047), 371-8422

SAÚDE TAMBÉM É·U�A QUESTÃO DE IMAGEM
Ultra-sonografia
Radio/ogia Gero/ e Pediátrico
Tomogràfia Computadorizada'
,Angiografia Digito/ - Mamografia

Para uma melhor qualidade de vida,'
Jaraguá e região 'dispõem de um núcieo de
excelência no diagnosl1cb por imagem. OEIMACEM

Hospital Jarag!Já
RESPPNSÁVEISTÉCNICOS, .

'
.

'

,

Dr. Edllberto R. SçhuksteCRM 3493 • Dr. Jorge Luiz oo Fonseca CRM 5602,- Dr. Roberto Keil Junior aRM 1629 Rua JorgeCzemiewicz. S/n - Fox'047 371 15� O - JARAGUÁ DO SUL - SC
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1VI:osa.ico
. Vasel aposta em experiêncu
para vencer a eleição em 9Semrumo

As sessões da Câmara' de Vereadores de Jaraguã do Sul estão se

arrastando .sem que os -parlamentares apresentem projetos que
justifiquem os saläríos.
Ocupam a tribuna da Casa para rasgarem seda aos amigos e criticarem
os adversários'.

,

Legislative é para legislar, propor leis que auxiliem na administração
pública e para a melhoria da qualidade de vida da população.

Emcampanha
O vereador'Carione Mêes Pàvanello se lançou candidato a presidente
dó Diretório Municipal do PPB;

Após a renúncia dos presidentes e da debandada de filiados, o Diretório
Estadual interveio na legenda criando uma comissão provisória com

20membros, que deverá apresentarUm para ser o presidente do diretório,
local.
- Se a intenção é renovar, sou a pessoa indicada para assumir o cargo,
até porque sempre fui fiel ao partido - discursou.

'

Erramos
Na edição passada, à página 5, a foto publicada lia matéria

"Organizadores da IT Multifeira divulgam as definições para 97", não'
corresponde com o assunto abordado.
Um erro de numeração das fotos causou o equívoco.

Reivindicações,
'

o bloco suprapartidáiio doNorte e Nordeste na Assembléia Legislativa,
composto por dez deputados, esteve reunido para discutir as

reivindicações da região na tentativa de incluí-las no Orçamento
Estadual do ano que vem.

, Na, oportunidade, os parlamentares discutiram também o Simples,
sisteina unificado de imposto para micros e pequenas empresas.

, Desrespeito'
Na segunda-feira (23), o ônibus urbano que faz a linha RÍo Molha, '

. nümero 2987, horário das9 horas, deixou no pontedo Senac um senhor.
Ö motorista sequer esperou que o senhor pudesse embarcar e arrancou
com o ônibus.

Comportamento deste tipo é freqüente. Com a palavra os diretores da

empresa.

Encontro
o. Núcleo de Estudos da Terceira Idade da Universidade Federal de
Santa Catarina promoveu, na última quarta-feira (25), em Florianópolis,
o I Mercoseti - Encontro do Mercosul sobre' a Terceira Idade, com o

.

objetivo de discutir alternativas, projetos e os problemas dos idosos.

Integração
Desde � semana passada, o Paraguai tem um consulado em

Florianópolis. O início do funcionamento da primeira representação
no Estado' foi oficializado durante audiência com o governador Paulo
Afonso.
O secretáriodoDesenvolvimentoEconômico e Integração aoMercosul,
Heru:iqueWeber, afirmou que a intenção é viabilizarmissões comerciais
entre o Estado e o Paraguai.
Há a expectativa de abrir um escritório da representação em Balneário
Camboriü, na alta temporada.

'

Rua Calioinh�, 361 .. Centro
FonelFax: 371.2444

Valle Informática

Você precisá ter!
Você precisa ver!
Liguejá:372-3223!

, .

Rua Bario do RioBranco. 610 ,

Fone: (047) 372-1968 - Fu: (047) 372-1130
Jaragu' do SuI-,sC

Jaraguá do Sul - O ex

prefeito Durval Vasel (PTB)
confirmou a disposição em

candidatar-se a uma vaga na

Assembléia Legislativa nas

eleições do ano que vem. Ele

aposta na vivência política - foi
. duas vezes prefeito de 1985/88
e 1993/96 e uma vez deputado
estadual- para vencer o pleito,
no qual espera receber cerca de
20 mil votos.- Para justificar a
votação, Vasel diz que está
trabalhando exaustivamente

para eleger-se, ,pedindo voto e

se reunindo com lideranças da
região.

- Estou fazendo um trabalho
de formiguinha. Tenho visitado
os prefeitos da, região e

apresentado aminha proposta, Fé: Vasel aposIll na vivênciÍIpolítica e acredita que terá 20,
além de manter contato com a mil votos .

direção estadual do partido -. deixadas eram "irrisórias".
,

revelou, informando que o Sobre a questão, da não

Diretório'Estadual vai se reunir liberação dos dirigentes do

para uma avaliação do SindicatodosServidores, Vasel
momentopolítico e traçar as limitou-se a dizer que quando
metas para o ano que vem. foi prefeito liberou os

Seguindo uma estratégia sindicalistas, demonstrando

própria, Vasel evitou tecer que quer ficar em paz com os

comentãrios a respeitoda atual adversários políticos.
administração, afirmando que - Acho que o sindicato deve
deverá se pronunciar somente ter pelo menos 50% de
a partir do ano que vem, depois trabalhadores filiados e que os
de um 'ano de governo dirigentes devem' se ater na

Weminghaus. "É preciso dar atuação da defesa da classe e

tempo ao tempo, até porque não se envolver com política -

podem me criticar afirmando discursou.

que deixei dívidas, o quê está Na opinião do ex-prefeito,
ínviabil'izarido a a debandada ocorrida no PTB,
administração", desconversou,

-

não prejudicou a legenda e

afirmando que as. dívidas também não vai comprometer

• Ex-prefeito
acredita que terá
cerca de 20mil
votos na região do
Vale do. Itapocu

dizer isso. Essa crítica não
tem fundamento:' Na

campanha fizemos das tripas'
coração, o que faltou foi
dinheiro", defendeu-se,
acrescentando que nas

oportunidades que teve

prestigiou o ex-vice-prefeito.

Artes novas a
cada coleção

Fone/Fsx: (047) 376-34'71
Rua Ângelo Rubinl, 587
Barra do Rio Cerro

Comércio d. C.Nai.
KAZMIERSKI

, Frutas - Verduras - Atacado

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

Fone: 371-0602

Jaraguá do Sul - SC '

o desempenho do partido no

,ano que vem. Ele negou que
'

tenha havido qualquer
desavença com o ex-vice-

'

prefeito Alfredo Guenther
durante a campanha.
chegando a afirmar que'
estranhou as declarações do'
ex-correligionário, que disse
não irá votar em Vasel "por
questões pessoais". "O
Guenther não tem o direito de

Cfloriculfura
. ,Cflorísa

Mudas de árvores frudferas,
flores e plantÍJs ornamentais

Rua Bem.rdo Dornbusch, 2433
Fone: (047)'372�0695

371-8146
Vila Laiau. - Jaragué do Sul

�
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Tributação na distribuição de lucros
Uma Questão de ordem tributária que suscita uma série de dúvidas, diz

respeito a distribuição disfarçada de lucros, prevista no Decreto-Lei 1.598/

77, artigo 60 (RIR), onde coloca de forma expressa as-situações onde tal

fato ocorre.
Posteriormente o Decreto-Lei 2.065/83 em seus artigos 20 fi f I, alteram

profundamente o que caracterizava a distribuição disfarçada de lucros,
embora esta figura estivesse ainda presente na tributação das pessoas

jurídicas. '.
'

.

Com o advento da Lei 9.249/95, houve uma inversão de tributação. Os
lucros anteriormente, eram 'duplamente tributados: a primeira, na
caracterização dos lucros pela pessoa jurídica; a segunda, na auferição dos

lucros aos sócios. Hoje, somente a primeira situação, ou seja, o acréscimo

patrimonial da pessoa jurídica, é quem suporta a tributação.
A dístríbuição dos lucros aos sócios, é hoje, operação isenta de Imposto

sobre a Renda.

Surge daí, lima conseqüência que suscita interesse:
- Estaria revogada a tributação da Distribuição Disfarçada de Lucros?
Por óbvio, parece positiva a resposta. Se a distribuição legal está

dispensada, porque a disfarçada suportaria o ônus?
.

O embasamento da tributação do Imposto sobre a Renda, está no artigo
43 doCódigo Tríbutärío, qual seja, a aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica.

Com a Lei 9.249/95, esta "disponibilidade" é auferida apenas uma vez,

quando se trata da pe�soa jurídica e seus söcios, Somente a pessoa jurídica,
no momento em que contabiliza seus lucros, sofre a tributação.
Posteriormente, estes lucros, ainda que distribuídos, não sofrerão mais
nenhuma tributação, sejam feitos pela via legal ou mesmo, se forem de
forma disfarçada..

Ainda que esta distribuição seja feita à pessoas não identificadas,'nada
maís alcançam esses valores, tendo em vista que a tributação é de etapa
ónica e já ocorreu.

.

Tampouco o imposto por decorrência.
Na omissão de receita pela pessoa jurídica, a tributação reflexiva da"

pessoa física, não é maís possível;
.

Dra. Célia C. Goscho CassuU
CassuU Advogados Associados SIC LIda.

4/97 - 0,68%

4/97·0,64%

2/97·0,45%
3/97·0,68%
4/97·0,60
Acumulado do ano 2,05%

Rendimento 'Aliquota % a deduzir· R$
·até 900,00 . isento
de 900,00 • 1.800,00

'

15% 135,00
acima de 1.800,00 25% 315,00

Deduções: a) R$ 90,00 pordependente; b) R$ 900,00 poraposentados,
pensionistas e transferidos para a remunerada com mais de 65 anos.

.

,UPMlJaraguá do Sul .

JW97 R$ 45,54 (50 Ufir) .

. .

adev97

Apoio:
ea..ull Auditores e Consultores SIC LIda•• ,Fone' (047) 371-4509

Executivos do Grupo Skoda
estarão visitando a cidade
Jaraguá do Sul - Seis Sul sediar a montadora é de montadora. "Além disso",

.
diretores do Grupo Skoda 95%.' "Somos a melhor afirma o prefeito, "tem
deverão visitar a cidade no cidade de Santa Catarina empresas em Joinville que

próximo mês para para ainstalação de qualquer podem fornecer as peças
, conhecer um pouco mais ,tipo de fábrica. Estamos necessárias para a

do Município e discutir próximos a aeroportos, montagem e fabricação dos
uma possível instalação da portos e estamos ligados aos automóveis".

montadora de caminhões grandes centros por estradas Para este final de semana,
Liaz. A informação é do asfaltadas", justificou, estava prevista a visita do

prefeito Geraldo acrescentando que a cidade vice-presidente para a

Werninghaus (PFL), que tem oito terrenos que América Latina, Vladimir
não soube precisar o dia da poderão ser oferecidos ao Knizek, e o empresário
visita. grupo. Pavel Halado a Jaraguá do

A vinda dos executivos . Na opinião dele, a mão- Sul na tentativa de avançar
faz parte de um roteiro pelo de-obra qualificada que a as negociações. A visita; no

,Estado, onde a empresa cidade possui. é outra entanto, foi adiada até a

pretende instalar um� 'vantagem que Jaraguá do definição, pela Assembléia
unidade do. grupo. De Sul leva em relação aos Legislativa, do impeach
acordo com Werninghaus, demals municípios que ment do governador Paulo
as 'chances de Jaraguá do disputam a instalação da Afonso.'

implantação da unidade. E�
princípio, a Batavo adquiriu'
uma empresa de pequeno
porte, na área de laticínios,
com o objetivo de iniciar as

atividades, aproveitando a

capacidade produtiva da

região .. De acordo com o

secretário doDesenvolvimento

Econômico,HenriqueWeber, a
aquisição feita· pela Batavo

conseguiumultiplicarporquase
quatro vezes a previsão de
faturamento original da

empresa comparada e,

c o n s e q ü e n t e mie n te,

quadruplicar os impostos
gerados.

Batavo confirma instalação
I

'

..

de unidade em Concórdia
.;. A instalação de uma

unidade da Batavo em

Concórdia vem somar aos·
'

esforços implementados pelo
governo para criar empregos.

. Estamos inaugurando uma

nova fase da política de

desenvolvimento econômico'
, discursou o secretário,
acrescentando que o convênio

'propiciará a criação de 150

empregos.
A. unidade da' Batavo

produzirá leite longa vida in
tegral, desnatado, doce de

leite e creme de. leite, que
garantirá aos produtores da

região um comprador final.

COMPROMISSO COM' O

BOM' TRANSPORTE.

o/JA @fg . �����.(LO�I<§) CI

Florianópolis .O
governador Paulo Afonso
Vieira (PMDB) asaínou
convênio com aPrefeitura de
Concórdia no valor de R$ 1

" milhão, para ser investido em
infra-estrutura, possibilitando

'. a instalação de uma unidade
da agroindústria paranaense
Batavo, no Município. O

projeto vai beneficiar
diretamente, segundo'
informações do governo do

Estado, 1,3 mil famílias, da
localidade de Santo Antônio.
A empresa pretende

investir cerca de R$ 10

milhões para viabilizar a

\JIA'ÇÀO
CÃNARINH-O
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OS 20PASSOSDA CRIATIVIDADE
(Baseado em texto original de Whitt N. Schultz;
professor da Universidade de Buffafo � USA.) .

1. SAIBA que há um tesouro em sua cabeça - uma mina de ouro

entre suas orelhas. Construir um computador com as mesmas

características do seu cérebro custariamais do que 3 bilhões e bilhões
de dólares. Sabe como se escreve isso? Assim, um três e dezoito
zeros: USS 3.000.000.000:00õ.OOO.OOO.
2. ESCREVA todo dia, pelo menos uma idéia sobre estes assuntos:

(1) como eu posso fazer meu trabalho melhor; (2) como eu poderia
ajudar outras pessoas; (3) comoeu pos�o ajudarminha empresa, (4 )
como eu posso ajudar o meu país.
3. DEFINA por escrito seus objetivos específicos de vida; carregue
esta relação no bolso - sempre.
4. ANOTE. Não saia sem papel e lápis ou algo para escrever. Anote
tudo, não confie na memória.

'

5� ARMAZENE IDÉIAS. Coloque em cada envelope um assunto.
Idéias para-a casa, para aumentar a sua eficiência no trabalho, para
ganhar mais dinheiro. E 'vá aumentando este banco de dados através
de leitura; viagens, conhecimento com novas pessoas, filmes,
competições.esportivas, etc.

.

.
.

. 6. OBSERVE tudo cuidadosamente. Observe e absorva. Aproveite
o que você observa. E, principalmente, observe tudo como se fosse a
última vez que você fosse ver.
7. DESENVOLVA uma forte curiosidade sobre pessoas, coisas,
lugares. Ao falat com outra pessoa faça com que ela se sinta

.

iDiP<Jrtante. .

8. APRENDA a escutar e a ouvir, tanto com os olhos quanto com os

ouvidos.Perceba o que não.foi dito.
9.DESCUBRA novas fontes de idéias, através de novas amizades,

.
de novos livros, de assuntos diversos, e até de artigos como este que
você' está lendo. \

10. COMPREENDA primeiro. Depois julgue.
11.MANTENHAo sinal verde de suamente sempre ligado, sempre
aberto.
12. PROCURE ter uma atitude positiva e otiJUista. Isso ajuda você a

realizar seus objetivos. .

.'
:

13. ESCOLHA uma hora e um lugar para pensar alguns minutos,
todos os dias. '.'
14. ATAQUE seus problemas de maneira ordenada. Uma delas é

. descobrir qual' é realmente. o problema, se não você 'não vai achar a
solução. Faça seu subconsciente trabalhar. Ele pode � precisa, Dia e

noite fale com alguém sobre a idéia, não deixe ela morrer.
15. CONSTRUA grandes idéias a partir de pequenas idéias. Associe
idéias: Combine. Adapte. Modifique. Aumente. Diminua. Substitua.:
Reorganize-as. E, finalmente. inverta as idéias que tem.
16� EVITE coisas que enfraqueçam o cérebro: barulho, fadiga, .

negativismo, dietas desequilibradas, excessos em geral.
17.CRIE grandes metas. Grandes objetivos.
18. APRENDA a fazer perguntas que desenvolvam o seu cérebro:

quem? quando? onde? o que? por que? qual? como? '.

19. LEMBRE-SE que uma idéia razoável colocada em ação é muito
melhor do que uma grande idéia arquivada.

.

20. USE o seu tempo ocioso com sabedoria. Lembre-se que amaior

parte das grandes idéias, os grarides livros, as grandes composições
musicais, as grandes invenções foram criadas no tempo ocioso dos
seus criadores.

.

i1!cit��J\W�_m,1@l_-''fuW&'''$>*9Thwt4'tilt:\r_-*�1W'WP'''@'''»'''''"''''W__'��l;llim\@\!I@!iI(@lW__$j,1t� 'W>W1\ffi1'%\'iih�_#Ä_1lW_,I�@iI(1\,.
Caixa posta/191 - cep 89.251-970 - eniopf@netuno.com.br

ECONOMrA� Jara

Sesi promove seminári
de segurança no trabalh

Sindicato executa arresto da Confecções Sue

NOTAS--�------------------------·
• A Transbrasil e a Delta Airlines assinaram carta de intenção pela qual comprometem-se I

desenvolver em conjunto acordos de cooperação.
.

.
.

.

As empresas pretendem ampliar o faturamento e, simultaneamente, reduzir custos, através da.utUizaçk
.

mais eficiente dos respectivos recursos.
-

,

ATraôsbrasil oferece serviços para 37 cidades, 28 das qUais no Brasil. A Delta Airlines opera 4.950 va.
diariamente para 315 cidades de 40p�íses.'·

•
-

. • A Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguä doSul) e a Federação das Associações de Santi
Catarina vão promover, na próxima sexta-feira, dia 4, às 20 horas, no Clube Atlético Baependi, palestra cOOl
o professor I.C. Bemvenutti, que abordarão tema "Mudanças: perigos ocultos ou oportunidades em potencial".

Jaraguá do Sul - O Sesi

(Serviço Social da: Indústria)
promoveu, na terça e quarta-feira, no
auditório do Sindicato dos
Vestuários, oSemi-nárioRegional de
Segurança eMedicina do Trabalho,
com palestràs de técnicos vindos de
São Pa:ulo. O objetivo do evento foi
aprimorar e atualizaros profissionais
ligados à ärea, mostrando os custos
das empresas com acidentes e

apresentar formas de analisar as
funções dos trabalhadores.

De acordo com o assessorLuiz
Carlos Gabriel, diretor técnico da

Proteseg, que abordou o tema

Jaraguá do Sul, - O
Sindicato dos Vestuários
executou o arresto de máquinas
e equipamentos da Confecções
Sueli-como forma de garantir
parte do pagamento de dívidas
trabalhistas. A empresa fOI
fechada no dia 11 de outubro de

95, sem recursos para cumprir
com as obrigações trabalhistas,
fez acordo judicial oferecendo

•-

.

,

V-*, � I,,�'
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CARGASEPASSAGENS

F�one/Fax:
(047) 371-009:1

COMPUTER NELI' INFORMÁTICA

rr:'f'�1Pt�72-1419

"Perfil profissiográfico", o ponto prin
cipal da exposição foi passar aos
empresários e. trabalhadores os

conhecimentos 'das limitações,
,

habilidades e capacidade de cada
funcionário, com oobjetivo de criar um

. conjunto.de questionáriose padrões às
empresas. "A idéia é quebrar certos ta
bus e acabar com preconceitos,
adequando o trabalho ao. homem",
explicou, acrescentando que a palestra .

buscou mostrar que é preciso colocar a
pessoa certa no lugar certo. "Um
paraplégico poderá assumir certas

funções", completou.
Na opinião do técnico em

as máquinas .como forma de

pagamento às 38 costureiras.
O ,assessor jurídico do

sindicato, Airton Sudbrack,
acredita que as máquinas e os

equipamentos arrestados .deverão
cobrir cerca de 25% do total da
dívida da empresa para com as

trabalhadoras, avaliadas em

aproximadamente RS 200 mil.

Dezenas. de máquinas chegaram

ASSISTêNCIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA

segurança do trabalho, Fábio'
ledo Piza, outro palestrante
seminário pretendeu dissemin
consciência nos empresári
respeito do custo produzido pe
acidentes. Ele afirmou que
tecnologia de segurança do trab
o Brasil nada perde para os países'
primeiro mundo, mas fa
conscientização para implan�.1a
objetivo da palestra foi ensinar.
empresários a venderprevenção
comprar segurança", resumi
lembrando que em 1995, o P ..

gastou cerca de RS 4 bilhões
acidentes do trabalho.

CO"1Putador.s
I

Impressoras
Suprimentos
softwares

ao sindicato durante a semana.N'
próximos. dias, a direção
entidade vai convocar assembl

para distribuir os bens patrimoni
.

da empresa" cumprindo o cri
•

de proporcionalidade sobre
créditos que cada ex-funcion
tem. "O, sindicàto vai prosse
eonn o· processo de execução
relação ao remanescente dJ
dívida", promete Sudbrack

.

'CURSOSDE
INFORMÁTICA

AUDITORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA

.

,CONS,ULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL
/ ,

'
.'
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:TREINAMENTO DE PES�OAL
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CASSULI
AUDI,TORES

RUA J)ONALDO
GEHRING, 140

Centro
89.251470

JARAGUÁ DO SUL.
Sç

fone: (047) 371.4509,
fax: (047) 372.1820
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Campanha 'Leite é Saúde' atende 1,6mil crianças
• Projeto faz parte do

programa do Ministério
da Saúde com o

'

objetivo de traçar o
perfil alimentar e
nutricional dos
menores de dez anos

;!.
Apoio: distribuição de leite pretende afasÚl1' crianças da desnutrição

Marisol'Revista Exame
com o título

,

,
Jaraguá do Sul - A

Secretaria de Saúde está

acompanhando o

desenvolvimento de 1.692

crianças, de zero a dez anos,

cadastradas n<? programa
Sisvan (Sistema deVigilância
Alimentar e Nutricional) por nutricional das crianças, caso os filhos aos postos de saúde

ápresentar peso abaixo do .seja detectado peso inferior, para serem avaliadas pelos
normal. O programa orienta

'

são' cadastradas no programa médicos e assim participarem
promovendo e passam a receber entre dois do programa, caso exista a

palestras educativas e a oito pacotes de leite necessidade.

acompanhamento médico" mensalmente, dependendodo - O leite' é bom. A

além de encaminhar as grau de desnutrição Vigilância Sanitária fez
crianças para exames. apresentado. A secretária de análises que comprovam, pela
Inicialmente, a secretaria Saúde, Nanci Zimmermann, consistência.que está apto

traça o perfil alimentar' e alerta para que asmães levem
,
para ser consumido - declarou

SãoPaulo-AMarisol foi

• ,escolhida pela Revista
"Exame" como a melhor

empresa do setor de
confecções do país no ano

passado, recebendo o prêmio
"Melhores e Maiores", 'na

II noite de ontem, no Clube
Atlético Monte Líbano. A

premiação é concedida
anualmente pela revista, que
analisou a rentabilidade do

,patrimônio, o crescimento de
vendas, produtividade por
funCionário, liderança de

mercado, "liquidez e

endividamento, de 20

empresas nacionais.

�r'ftca e Editora CP Ltda.

R_ WalterMarquardt, 1180
FOlie/Fax: 371-191.9 372-3363

•

premia
"Melhores e Maiores"
Essa é a 24& edição do humanos.

prêmio, elegendo as maiores De acordo com

e 'melhores .empresas
: informações da assessoria da

brasileiras de 21 segmentos, Marisol, o faturamento da
entre alimentício, automotivo empresa em 96 foi da ordem
e peças; bebidas e tabaco, de R$ 174, milhões,
comércio atacadista, conseguindo resultados
comércio varejista, positivos apesar do setortêxtil
construção e eletroeletrônica, ter registrado sérias

que sé destacaram no afio dificuldades, sendo exigida a
passado.Ofator decisivo para redução do número de postos
o resultado da Marisol foi o' de trabalho e diminuição da
investimento de US$ 43 capacidade de investimentos.
milhões na produção, com A Marisol distribui seus
ênfase na automação e produtos para o mercado

informatização dos processos nacional e exportá para 20

produtivos e comercial e no países da América Latina,
desenvolvimento dos recursos Europa e Ásia.

a secretária, garantindo que se
os pacotes forem bem

acondicionados poderão ser

consumidos em até seis meses

após, o prazo de validade.
A partir' dá próxima

semana, a Secretaria de
Saúde vai estender O

programa à escolas do

Município, no intuito de

ampliar o atendimento às

crianças. Nanci garante que
o programa já conseguiu
afastar da desnutrição
muitas crian'ças,' que
recuperaram o peso ideal,
mas continuam sendo

acompanhadas pela
secretaria.

. rPosto de Vendas
de Cristais de

Jaraguá do Sul

WEG I

JOLDZZI Cristais e Presentes

A, ...._
.-

Rua Venlnclo da' SlIv,_ Porto
'

PREÇOS DE FÁBRICA
Encomendas de lembranças
em cristal para casamentos,

comunhões e outros

,A partir de R$ 1,50

A famll/a enlutada

NotadeAgradecimemo
Os familiares profundamente
consternados com o falecimênto de

Brasília Gastaldi Beltra,mini
ocorrido no último dia 25/6, às 16:00

horas, no Hospital São José" agradecem '

sensibilizados as rnenltesteçôes de

carinho e solidariedade recebidas de

parentes, amigos, vizinhos, aos que
enviaram flores, coroas, telegramas e

que a ecompennemm até sua última

morada.

Agradecem ainda ao Dr. Luis Carlos
,

�

$toebeel, Dr. Cássio Fontana, Dra. Nanci
Barbi, Hospital São,José, direçáo e

Corpo Clínico.,
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Dia 18 de julho,
na Boate Notre Dame•••

OI�GU\.ô·ID.8
. ,

o "Bagulho" é ckt quem nAo compareCer.

He HORNBURG
Implementos Rodoviários

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

Jaraguá doSul- sc

·W-L!)Jjti1t1·
MáqlJiJutiparaempacotamento

RuaAraquari, 136 -Ilha da Figueira
. ; FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047)372-3203

Jaraguá doSul- SC

18 �O��!,!�açOCs
.

CtII1ÜI4f Cortilu, tOllt tecidos tJIIpadrotuIftrlS tIIOdmw, lIIICimIais,
importtIdos, toltltas ,tIbtrof0d4s.

DECORECOMBOMGOSTO,DECORECOMCORTILEX
'RuaReinoldo 1blu,5SO ..Centro-Fone: (047)37Z-0514

9),. 9lcy, 91ideki :Rodrigues da oi/va
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSUl"FAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. Wafdemiro Mazurechen, 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371-6511 - Jaraguá do Sul- SC

.,.'Maco···
TUDO,PARA CDNSTRUçAp

CENTRO CULTURAL - a arquiteta autora do projeto do

Centro Cultural, Lídia Bastos e o engenheiro membro da .

Comissão Pró-Construção, Rubens Míssfeldt, estiveram na,' AGENDA BRANCA - acontecimento vip na agenda
cidade do Rio de Janeiro, quando visitaram instalações de temporada é o-casamento de Maria e Denis, dia 18 dej
diversos teatros culturais, com o objetivo de receber Igreja Nossa Senhora do Rosário, no Rio Molha.

explicações e observar as diversas instalações, como subsídio ,cerimônia religiosa os convidados serão recepcion .

à obra que está sendo edificada em nossa cidade. Segundo Restaurante e Churrascaria Pavanello. A noiva é filha de
eles, o projeto jataguaense se aproxima, em alguns aspectos,

"

e Úrsula Schwammbach Alves e o noivo filho
do Teatro João Caetano. Waldemiro eAlzira Sasse Hohl.

ANIVERSÁRIO - comemoraidade nova amanhã (28),
companheiro aqui do "CP", Ezeram Neckel, Serã
cumprimentado por sua esposa e seus filhos, e por I

companheiros aqui da casa. Parabéns.

_8_-_CO_RRE_'_I_O_OO_._PO_v_O_-_Ja_r_apá_do_S_u_I,_2_'_de_J"""un_h_o_d_e_19_97 r>plC'F)., I
..

U..CENTRO INTERNACIONAL-oYázigiestáinaugurandoseu lit;lo l.I I....,)
Centro Internacional de Jaraguá do Sul, com o que há de mais
moderno no conceito de idiomas, além de toda proposta de

formação cultural noYázigi: programamultimídia, interçâmbio,
internet e ações de éidadania. O coquetel de apresentação do
yázigi Internacional de Jaraguä do Sul será hoje (27), às 19:30.
Merci pelo convite.

•

Simtmi eÁlidoDumle trocaTtllllalitutças na iniJo esqueiTla, dia 14
dest, mis. A cerimônia religiosa teile lugar na Igr'ja Ellangélica
Lúterana - CenlTO

'

Onaldo Bridarolli (lnstaladortl EIltrica Onaldo) reto
Alemanha, ond, participou da F,ira ElelTOtécnica EIt«
dillersos empresas do ramo .

A FESTA DA BYANCA
Byança Betl; filha de Ademir e Lucélia Bell; aniversariou no último dia 16 deste mês e recebeu de,

pais uma super festa surpresa, na AABB, quando foi recepciOliada PQr seus inúmeros amigos, d'
sábado. Os mais de três mil balões que formaram a, decoração da festa, foram doados, posterio

pora a Apae e creches da cidade
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; Home 'theater - um verdadeiro cinema dentro de 'casa
.,.-._. ,-

..'
.

.

A'
.

'preciar um filme romântico, viver momentos de
"

.: tensão com aquela sessão de suspense, dar
",'

gargal�adas com uma boa comédia ou até mesmo

curtir o gênero predileto da música são programas,

.. bastante praticados por várias pessoas. Mas hoje, sair, de
,;' casa para ir. ao cinema tornou-se apenas uma opção, pois

,

além das pessoas estarem procurando mais o, conforto 'de,
�,�uascasas, a "sessão cinema em casa" é dos programas mais

�;�:Pl'ocurados e, praticados por um grande ,público.
.

r Em ambientes elaborados e aconchegantes, as chamadas
�ih.ome theater, um' espaço destinado para conjunto com

,;.cJiversos aparelhos de última geração, abrangem qualidade
;;:de, som e imagem de cinema. São caixas .acüs.ticas,
,';,projetores, amplificadores, videolaser em televisores que
possuem telas que vão de nove a 70 polegadas.
Em Jaraguá do Sul, a linha de equipamentos, instalação

e manutenção de uma home theater já está disponível na
Eletrônica Mendonça. Com alta performance em linhas que

.possuem sistemas bem projetados e a comercialização de

aparelhos de grandes fabricantes, a Eletrônica Mendonça
oferece, uma solução prática. para todos os tamanhos de

ambientes, Hoje, a tecnologia destes aparelhos supera os
,

.espaços pequenos, pois, até mesmo os menores aparelhos
possuem um rendimento satisfatório .

.

Com elementos adicionais, como boa iluminação e, '

principalmente unia instalação que garanta as condições de

todos os aparelhos, o home theater traz a qualquer espaço
'um ambiente digno de cinema que a cada dia conquista
novos telespectadores .

_________ �
,

PARA CORTINAS:
, I

SOB MEDIDAS I

,

SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DESTE CUP�M_ .; __
.

_, �
_ 'y�1I?����3E'�6!_9?X :"

311·7332
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VARIEDADES - 2

Confira. aHistória.

�.'
.

.

"A História. de nossa gente não pódeficar SI) na
saudade". O Passado só é importante se

• o seu 'tempofoi bem empregado.
BarIocl....poàI

Hd8anos
-Em 1989, noticiava-se que a FundaçãoEducacionalRegional Jaraguaense
(Ferj)poderia implantar no ano de 1990 um curso de graduação inédita em
níveldeBrasil; em convênio como CentroFederaldeEducação Tecnológica
do Paraná'(Cefet/PR). Tratava-se de curso tecnológico em processos.

industriais, de nível superior, com ênfase na área 'mecônica; em vista da.
. .

abrangência do mercado local, diferenciado do sistema tradicional e com

umafilosofia com base científica e tecnológica, distinta de um curso

convencional de terceiro grau. A duração seria de dois anos e meio e a

estimativapara Jaragu,ÚJo Sul em de 60 vagas. A proposta do curso era do
ter como base o mercado de trabalho,:a passibilidade de atender as duas
necessidades imediataseprôximasdoempregadorpotencial.jormando turmas'
limitat4is e pré-definidas, extinguindo-se após suprido o mercàdo. Após a

. área mecânica; o Cefetpoderia organizaroutros cursos aqui.
Hã õ

ano«

-Em 1991,· a tentativa do Palácio do Planalto de contratar a jornalista
BelissaRibeiropelosalâriomensal de Cr$15milhões eramotivo de duras
críticas do deputado Durval Yasel, através da tribuna da Assemb�éia
Legislativa. O parlamentar denominava de política imoral do governo
federalpleitear uma contratação de tal vulto, enquanto no país inteiro
empresas de comunicação social e a categoria dos jornalistas
'enfrentavam dificuldades 'para chegar a acordos salariais devido a

política econômica criada pelo mesmo governo que, agora, tenta uma

contratação milionária às custas dos cofres públicos. Vasel criticava o

governo Collor,' "não são apenas. duas-roupagens, mas também . duas
caras".

Hâ e ano«
-Em 1993. oprefeitoDurval Vasel sancionavaaui n" 1.677/93, de i6/4/
1993, aprovadapela CâmaraMunicipa� autorizimdo o Poder&ecutiv() a
Conceder, por Adoção, -a Administração de Locais indicados e dá outras

providências. De acordo com osartigos damencionada 'tei
.

autorizauva; o
Executivopoderia conceder, por' intermédio de adoção, a administraçõo de
praças, parques.e jardin-s a empresas estabelecidas, entidades e órgãos da
Administração, para fins de manutenção, conservação e melhoria dos

equipamentos, conveniando com as mesmas, para Administração de lotai
previstoficando responsável pelos encargos decorrentes. O regulamento
da doação seria expedidapelo chefe do PoderExecutivo, noprazomáximo
de 60 dias a partir da pUblic�ãO da Lei, que lhe fixaria as normas de

. habilitação de concessão, etc" etc.
e

Há2anos
-Em 1995, a imprensa local apareciacom uma nota defalecimento, com o

título 'í1. morte do guerreiro no cinqüentenário da paz", lembrando o

expedicionário Carlos Frederico Vase� que falecia no dia 15 dejunho, 119

Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, deixando desolados sua
esposa, seusfilhos e demals familiares ,q� tinham � "Popo" - seu apelido
carinhoso - um amigo de todas as horas,/4af o-sofrimemodiame o inopinado
desenlace.CarlosFrederico Vàselseguiaaspegadasde seupai, Cune erifrentou
muitas lutospela sobreyivência Quandodo transcursodesuas bodas de ouro, em
30de4ezembrode 1993, lembfávamosodramavividonadécadadequarenta, Ou
maisprecisamente30/12/1943, quando se rea/kpuoseu casamento comElfrieda
Wagner. O'mundo conjklgrado, exigia novos combatentes e os brasileiros em
idade militar eram convocadosparaformara Força Expedicionária Brasileira,
não restou outra altemotiVa que não acompanhar osprac_inhas da FEB e lutou
com todo denodo o intrépido soldado nos CI'.lI1IJ)os dê batalha.

alpendres.
.

Não vi, do alto da serra' de -Jaragu
Blumenau, numa vasta extensão de

quilômetros, pelo menos, uma só casa (Ie �a'
feita a sopapo ou de pau-à-pique, como.'
conhece entrenós.'

.

As estradas têm um tráfego bastante inte;
de veículos que acarretam para os cent

comerciais (JSprodutos da lavoura e dapequ
indústria manual caseira.

.

A Pommeroda (novamente escrito assim).
.

meio caminho de Jaraguá e Blumenau é, p
se dizer, uma colônia àparte, depomeranos
Patois (Platt Deutsch), mistura de alemão';

. inglês, mas muito aproximado do inglês.
Até aí, distante 46 quilômetros, se estende

linha telefônica de Blumenau. Esse último tree
de caminho é uma excelente estrada
automóvel, antes diríamos uma exten

avenida que, sobretudo nos derradeiros
quilômetros, está tão densamentepovoado'.
assim com razão sepode chamar. Essa estn
é macàdamizada e depois de continua

, chuvas que desde janeiro caíam sobr
,

região, permite ainda aos automôveis u

velocidade de 30 quilômetros à hora.

Blum.eilail que chegamos à noite, t

aspecto de um bairro de Petrópolis, aMose
au o Bingen, e apresentafeição caracteristi
nitidamente diversa de Joinville. • .

É uma cidade de cerca de uma légua'
extensão, desdobrada ao longo do Rio Itaj
em edificações amplas, altas, clara

pitorescas. As ruas transversais sãopeque
entre o 'rio e os morros, na estreita depress
em cuja linha mais profunda desliza o Itaj
que, de vez por vez, incita em demasi
montando os taludes. em que, em 1911, sub
desmesuradamente para cima dos assoalb
do segundo andar".
Fritz von Jaraguâ - 6/97.

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (68) - APONTAMENJ
"Não perdemos a oportunidade de ouvir

todos (JS testemunhos e registrar todos os fatos
observáveis. Desse inquérito concluído sem

nenhuma idéiapreconcebida, resultou para nós
a co,!vicção de que, com os professores das'
escolas coloniais e os jornalistas alemães, são
os padres os mais radicais, impenitentes e

indefesos agentes da germanização das

populações catarinenses.
.

.

As pequenas escolas rurais, onde professam
esforçadospartidários di?Kaiser, pululampelas

. estradas.
Sobretudo depois que se deixa em baixo, o

Rio do Serro vasando Jaraguá e transporta a

divisória do Rio do Testo. o espetáculo tem um

- novo timais nítido relevo, pelamaiordensidade
da população.

A perspectiva que se descortiná no Alto dil
5_e"a . a:o voltar para vertente Sul. é

simplesmente deslumbrante pelos aspectos
naturals e pelo encanto dos lotes, com seus

nédios (lustrosos) gados remontando em

outeiros, o arrozal ondulado à beira d'água, o
milharal-já seco, as alas se estendem de fato,
numa intérmina linha de lindas casas. muito

limpas, vermelhas de seus tijolos tostado, altas"
com seus balcões e varandas ajoujadas de

flores, a renda das janelas abanando levemente
à

. aragem e um magote de criancinhas loiras

que nos saudavam; à passagem, com palmas e

gracejos indecifráveis.
. ,

.

Em tomo da casa há a horta afogada em

'verduras, mais distante e cercado dos suínos, a
manjedoura dos cavalos e das vacas; além do

campo. as árvores jiutíjeras, a roça e a orlado
mato que lJ colono deixa previamente intacto.
Raríssimo é encontrar-se um casal sem filhos,

. sem quintal povoado de criação, sem vaca

leiteira, o fomo para cozero pão. o. pomar. o

renque de vasos de flores e as trepadeiras
compondo um recanto dé. sombras nos

A Igreja "Cristo Bom
Pastor", construída em

1932, por Leopoldo Mah
por Rs. 36:(JOO$OOO (trinta
seis contos de réis) um
bonlto templo evangélico.
Ante» éxiStitJ outra, de
enxaimel; para culto e

escola, onde trabalhavam as

professoras. Carmem
Portella eMaria da Gmça
Mello Fischer. Nosjundos, o

. ceniitério, tudo organiztulo
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MUNICIPIO REALIZA A MAIOR
.

.
. �'"

FESTA·· DE· SUA HISTORIA

Festejos estão concentrados no Seminário Sagrado Coração de Jesus
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2 CORUPÃ '00

o CENTENÁRIO DE �ORUPÀ """

PRIMO-RDIOS E FUNDAÇAO DE HANS
.

.

A
.

assinalação. do primeiro
Centenário de Corupä é motivo de

.

.

júbilo para todo o norte/nordeste de
Santa Catarina, onde seu. teiritório se

.. insere como unidademunicipal,ao lado
dos mais prósperos e desenvolvidos da

,
temi barriga-verde.

Indagava-se, certa vez, a idadedesta
terra, e o Instituto Bra'sileiro de
Geografia e Estatística, através do

Departamento Estadual, respondiaque
o "Território se distende sobre o

EXPEDIENTE

CORUPÃ '()()�
COMPOSIÇAo: GRÁFICA E EplTORA CP

OEPTO. COMERCiAl: CESAA BUENO I MARIA AlVES
REDAÇÃO:

.

FRANCISCO AlVES.
ARTE GRÁFICA: ADRIANO TRENTINI

Foios: EDSON JUNKES
FOTOLITOS: CÉSAR JUNKES

LUIZ oe MIRANDA

RUA WALTER M�AQUARDT, 1180· ·CX;tI. 18 • TELEFAX: (047) 371·1818 • JARAGUÁ DO SUL. SC

KJ�SSk:® ;\10�iS Ltda.
.ll'Idllsbia e Comércio de Móveis ein Geral

Rod. BR-280 - Km 84
Cx. Postal 64
Fone�· (047) 375-1193
Fax: (047) 375-1350
Corupé Santa Catarina

i'

complexocristalino, exceção feita a um
núcleo ovalado de pequenas dimensões,
entre os distritos de Hansa e Jaraguá,
que éda era paleozóica (380 milhões
de anos), andar superior (ordoviano):
sériede Itajaí".

As terras corupaenses começam a

sernotícia para omundo civilizado com
a descoberta do Brasil e adisputaentre
portugueses e espanhóis pela posse de
maiorextensão territorial no hemisfério
SuL

Em 1541, uma' expedição
comandadapeloAdelantado espanhol,

.

Dom Alvar Nuilez Cabeza de Vaca,
entra pelo Itapocu com 250 homens de

armas, os 26 eqüídeos sobreviventes, '

dois frades, cristãos castelhanos e índios

vaqueanos, em 02.11, sobem pela
margem direita'do caudaloso rio e

enfrentam a serra do mar. Registros
falam de um marco deixado ao redor
dos limites de São Bento do Sul e Rio

Negrinho, porém, ainda não

confirmado.
.

Atravessando rios torrentosos,
usam do caminho de "Peabiru", uma
das ramificações dopré-colombiano ou
pré-cabralino, que iä do Atlântico ao

Pacíticoe comajudade iridígenas, atinge
oParaguai em I I.03 . .t542�

DomDiogode Sanábria, em 1552,
repetiu uma expedição pelos
"Peabiru's", que depois foram

.

obstruídas porThomé de Souza.
Anos depois que se 'seguiram a

1876, a terra corupaense servia de
· passagem de gado que o engenheiro

.

Emílio Carlos Jourdan consignavapara
os seus trabalhadores na Usina de

Açúcar, que vinham de Pinhais

Piraquaraepassavampor São Josédos

Pinhais, por vaqúeanos que conheciam
aregião.

.

Chega o tempo da fundação da

SociedadeColonizadora,Hanseática de
1849, em Hamburgo. Klaus Richter
descreve pormenorizadamente a

Colonização do Interior de Joinville e

Blumenaií, Das pesquisas de Gerhard
Herrmann de saudosa memória,
informa-se a fundação de Hansa

Humboldt, hojeCorupá, a07.07.1897,
por Karl Fabri, diretor da Sociedade
Colonizadora Hamburguesa com

. objetivo de povoar as terras, dos

príncipes, Dona Francisca, depois
,

substituída pela Companhia
Hanseática de Colonização; em
03.03.1897.

.

OttoHillbrechte seu filhoWilhelm

Ehrhardt compravam os primeiros lotes
coloniais, de n° 6 e 7 , ao preço de Rs.
,295$000 (duzentos e noventa e cinco
mil réis) e Rs. 329$640 (trezentos e

vinte e novemil, seiscentos e quarenta
réis). Esses pioneiros vinham da

Alemanha, desembarcavam em São
Francisco do Sul, a 30.06.1897 e já a

07.07.1897,desembarcavamemHansa
· Humboldt, vindos de barcç pelo Rio
·

Itapocu, no mesmo porto do caminho "

pré-cabralíno Peabiru que índios
andinos usavam em demanda do "Mar
do Leste" (Atlântico).

Nada impedia que três italianos já
se haviam ali estabelecidos, antes, nas
imediações dos Rios Novo e Itapocu,
o Domênico Minatti, David Paulli e
Francisco Bagattoli, vindos de

Blumenau, via Rio Ada e Pedra do
Amolar. Ou ainda, as famílias (2)
caboclas,Manoel e FlorianoCipriano.

-

Em 25.08.1899, peloDecreto n074,
oMajorGovernadorFelippe Schmidt,
criava o Distrito Policial e fixava os

limites, sendo sub-comissário Erico
Giesecke e suplentes Luiz Schroeder,
Francisco Bagenstos e João Schlegel.

A canoa cedeu lugar ao transporte
de carroça.Ehrhardtque'tinha aprimeira

, loja, esta foi comprada por Georg
Czerníewicz, que a vendeu aHeinrich

Meyer
.

e foi gerenciada por Leo
Eschweiler.

OgovernadorFelippeSchmidtvem
à Joinville, pelo seu cinquentenário, e
aproveita para percorrer a estrada D.
Francisca e hospeda-se em S. Bentono

'palecetedodr,Wolff.
.

No dia 09.05.1901, retoma pela
estrada de Hansa, acompanhado do sr.

F. Doerke, diretor da Companhia
.

Hanseática.
Em Hansa chegava a comitiva às,

18 horas, hospedando-se na casa da

Direção da Colônia, recebendo
gentílíssimo o diretor e o engenheiro da'
CompanhiaHanseática, e comentava
se a'partida às 6 horas de S. Bento

acompanhado 'pelas autoridades até

Bechelbronn, onde visitava o engenho '

deCenteiodoSr.Brunkel. DaíatéHansa
'

venciam 42 km de estradas e pontes
boas, especialmente em Rio Natal.

Agradecia o governador a recepção na
sede da colônia, ,recebido pelo sr.

Giesecke, onde foi oferecido lauto

jantar a toda a comitiva.
Em apenas três anos Hansa era

lugarpromissor, sede comdiversas ruas

traçadas e contando com uma

população aproximada de 700

habitantes.
Na mensagem lida pelo gov; F.

Schn)idt, em22.07.1901, no CongreSsO
Representativo de.S.C., ele deixou
consignadoumdestaque - "Avisitaque
fiz à sede da Colônia Hansa, no Valle
do Itapocu, deixou-me agradável
'impressão, formando nomeu espírito

,

a convicção de que ein breve levantar
se-á, n'esse ponto, um importante
núcleo".

Idêntica viagem fazia, em 1903, o
Vice gov. Vida! Ramos, no exercíciodo

cargo que depois de homenageado em

S. Bento com uma edição do

"Volksbote", do dr. Wolff,.em 25 de
, outubro, seguia à Hansa, recebido no

,

Rio Humboldt pelo diretor Doerke e

comitiva e, na sede .foi saudade
respondendo o dr. SalvioGonzaga.

Em 1908, Hansa era elevada.
categoria de distrito (3") e separada de

Jaraguá, que era o T distrito. O enliJ

superintendentetprefeíto) de JoinviJlt,
OscarAntonSchneider.noméavaem11
de abril, o sr. Ernst Rucker, o primeiiO
Intendente, seguido de ErnstGlob�

_
JoãoGroth,Avelino dos Santos Rochli
José Atanäzio de Souza GomeJi
BertoldoMoritz, Richard Wulff, J ,

Teixeira, Carlos Jantsch, João 11
•

Willy Germano Gessner, nov
João Tosini, Carlos Tosini, J

.

Madureira Tavares, novamente
Tosini eAlfredo Langer, até 1958.

Em 1910 a chegada da estrada ,

ferro àHansa, ligando SãoFranciscO.
planalto foi fator fundamental paraf
desenvolvimento· da ordeira e

trabalhadora gente corupaense.
Eugênio Victor SchmöCkel ;

. 'Patrono doArquivo Bis.tórico dt�
Jaraguá
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A 20 DE JARAGUA-,FINALMENTE A MUNICIPIO
Corria o ano de 1931, em pleno

período pós revolução e em retomado

em Jaraguá o velho tema da

emancipação do 2° distrito de Joinville,
Em 1918 os anseios de autonomia

esljarravam no legislativo estadual e

acabava arquivado, por falta demaioria..
Agora (em 1931) um movimento

desaguava na realização do Congresso
dos Municfpios Catarinenses, e o

"CORREIO 00 POVO" retornava a

bandeira,paraJaniguá sediaromunicípio
e comarca, que não eramais favor e sim
umdireito.

Em24.02.31, o InterventorFederal,
gen. Ptolomeu 'de Assis Brasil,
comparecia. para expor as diretrizes do

·

Congresso, muito aplaudido, quando .'

. lembràva que "a intromissão dos
administradoresmunicipais nos atos da
política partidária, é omaior impecílio
à. aplicação da justiça, à conservação e
respeito da igualdade de direitos, e,
conseqüentemente, ao progresso e ao

bem-estar social. Entre nós" dizia � essa
verdade está tão evidenciada que não

carece evidenciá-Ia ..Em conseqüência,
.

Pois, os responsäveís pelos corretivos
·
aplicáveis aos erros do passado, não
poderíamos tolerar emenos concordar
com tais intrujices". .

. Os drs. Nereu Ramos e Plácido
.

Olympio deOliveira, apresentavam as'

justificações, concluindo a 3·Comissão
do Congresso' da Conveniência da

·

criação, do município de Jaraguã, que.
deveria se constituir dos terrítéríos dos
atuais distritos de Jàraguá e Hansa.
Assinavam os srs. Nereu Ramos,

lU
Rodolpho Victor Tietzmann, José

Ie Fernandes Martins, José Severino
�.

., Maia e João Alcântara'da Cunha."
:1 Posto em votação, foi unanimente

aprovado. Havia uniformidade entre

Jaraguá e Hansa.
Assim mesmo ainda durou um

pouco.
Em 1934 acontecia a tão sonhada

emancipação com oDecreto nO 56�, de
26.011934, publiCado noDiárioOficial
doEstado de SantaCatarina, edição n°
22�de27 de março de-1934,do.seguinte
teor:
. '''O Coronel Aristíltano Ramos,
InteryentorFederal noEstado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições, e

10

10

o

o

COl;'lSIDERANDO que os distritos de

Jaraguá e Hansa possuem território,
população e rendas suficientes para se

constituirem em municípios, e
.

CONSIPERANOO que a elevação a

município trarábenefícios incalculáveis
ao seu progresso e maior
desenvolvimento de sua vida
econômica.

DECRETA
"Art. 1 - Fica elevado.a categoria

de Município, com a demoninação de

JARAGUÁ, o território q�e.
compreende os atuais distritos de
HANSAe JARA6UÁ, no município
de Joinville, com os seguintes limites;

AONORrE - Partindo damais alta
cabeceirado Rio Itapocuzínho, poreste
abaixo até a sua foz no Rio Itapocú e

deste põnto até a barra do Rio Figueira.
AO lESTE � SubindooRiof'igueira

..até a sua mais alta.cabeceira, daí pelo
divisor de águas dos Rios
Massaranduba e Jaraguá até encontrar
a nascente do Rio do Serro.

.

A SUL - Seguindo o divisor de

águas entre o Rio Jaraguá e os rios do
Testo e dos Cedros até a Serra doMar.

A OESTE - Pelos atuais limites
entre o distrito deHansa e oMúnicípio
de São Bento .

Art. 2 - A sede do Município de

Jaraguá seráa atual freguesiadomesmo
nome, que é elevada à categoria de vila.

Art. 3 - Fica designado o dia oito .

de abril próximo vindouro para se

proceder a instalação' do novo
município.

. .
'

Art. 4 - Revogam-se as disposições
em contrário.

-

Palácio do Governo em

Florianópolis, 26 de março de .1934.

(ass. ARISTILIANO RAMOS E
PLÁCIDO \ OLYMPIO DE
OLIVEIRA".

Quase um quarto de século se

passou então, quando os nossos irmãos
da antiga Hansa Hurnboldt, hoje
CORUPÁ, também experimentaram'
desejos de autonomia administrativa, e
novamente aAssembléiaLegislativa de
Sàiita Catarina foi chamada a se

pronunciar e a Lei n° 348, de

21.06.1958, desmembrou oMunicípio
de Corupá, do de Jaraguã do Sul.

Revestia-se de grande solenidade a

Esta loto é da posse doprefeito �leito. Da 'e', o rprefeito, nomeado, Francisco Mees, o
prefeito eleito, Sr. Willy Germano Gessner; oprof. WaldemarSchulz, o' dr. MurilloBarreto
deAzevedo. Sentado, visível, o atual ComendtulorAlvimSeidel, secretariando a cerimônia
.��

r

<:
,-:'_,/'

comovente ao trabalho dos braves especialmente convidado.
.

Durante o almoço o primeiro
governador corupaense era saudado

pelo Presidente daCâmara de Jaraguá
do Sul, vereador JoãoLäcio da Costa,
pelo. sr. Bugênio Victor' Schmöckel,
usando ainda da palavra os s�. Priamo
Ferreira do Amaral e Silva, dr. Mário
Tavares da Cunha Melo, dr. Murillo
Barreto de Azevedo e o deputado

. federal LauroCarneiro de Loyola. Para
concluir, desejamos citar a frase.da

reportagem daquele evento:
.

"Marcha, pois, Corupä, a sua senda
autênomamunícípalísta diante de uma'
senda que se lhe 'descortina a ser
vencida progressivamente porforça da
inteligência e do braço de seus fílhos,
descendentes viris da brava -raça de
colonizadores que honram aNação."

Eugênio Victor Schmöckel
Patrono.doArquivoHisMrico de

Jaraguá

instalação do. novel Município de
.

Corupá, antigo distrito desmembrado
deJaraguã doSul, realizadaa25 dejulho
no edifício da antiga Intendência (atual
Prefeitura) de Corupä, presidida pelo
MMo Juíi elaComarca Jaraguádo Sul,
dr. AyresGama Ferreira deMello, com
a presença do sr.Secretärío do Interior

. e Justiça, dr. Paulo KonderBornhausen,
representando o sr. Governador
Heriberto Huelse, o prefeitomunicipal
deJ'araguádo Sul\,sr. WaldemarGrubba,
demais autoridades civis, militares e

eclesiásticas.

.
Após a solefte instalação do novo

Município, foi empossado sob intenso
júbilo popular.,o primeiro prefeito
nomeado, sr. Francisco Mees, cuja
nomeação, per;ébeu-se,'calou fundo
nos corações. dos corupáenses
dispostos a cooperarem para a maior

. grandeza futnrado seu novoMunicípio.
Notável a oração proferida pelo sr.

Secretário do Interior e Justiça,
repassada de emoção, espelho fiel dos
sentimentos populares, síntese

magnífica de culto civismo, öde

colonizadores imigrantes, verbo fluente
de tribuno e expressão sobranceira da
políticaeconômicadoGovernoHuelse
dos municípios de Santa Catariana,

Durante a solene instalação do
novo Município e posse do seu

primeiro Prefeito, a Banda Municipal
de Cerupä contribuiu brilhantemente

"paramaior realce dessas solenidades.
Lauto almoço foi servido no salão

da Sociedade EsportivaD. Pedro II, em
que tomavam parte as autoridades já
citadas emaís o deputado federal Lauro
Carneiro de Loyola, dr. Priamo Ferreira
doAmaral e Silva, João Lúcio daCosta,
presidente e Fidélis Wolf, vice
presidente da Câmara Municipal de
Jaraguá do Sul e o vereadore jornalista .

AugustoSylvioProdoehl, aquemcoube

secretariar a instalação do novo
.

Município, e representando o jornal
"CORREIO DO POVO:',

COlFupá

'Ivo Konell
Deputado Estadual
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. PREF,EITO ACREDITA NO
c CRESCIMENTO ECONÔl\1lCO

o prefeito Luiz Carlos

Tamanini, diz que épreciso
ter uma visão concreta do
futuro deCorupá. Segundo
Tamanini, a atual

administração municipal
está disposta a colaborar
com empresas desejosas de
se fíxarem noMunicípio.E
ao mesmo tempo está

preocupada em apoiar os .

negócios já estabelecidos,
para que consigam
expansão.

. A busca da parceria com
a população,' tem sido
marcadoatual governo, diz
o prefeito Luiz Carlos-

.. Tamanini. Ele elogia a

programaçãodelineadapela
Fundação Municipal de

.

Cultura, presidida por Curt Prefeito Luiz Carlos Tamanini

Linzmayer;
.

para - �C agricultura, esta última através da Casan. Isto,
comemoração - do . com destaque para a dever" solucionar. a .

Centenário. '

: "É "uma bananicultura - garantem díficuldade crescente quea
programaçãobemdistribuí� umfuturo próspero para cidade começa a ter no
e representativa de nossa

.

Corupá ,.
,

'abastecimento, tendo em

gente",avallaoprefeito. A paxímentaçãode vias . vista seu 'próprio '.
, Para o prefeito de públicas e a compra de crescimento populacional.
Corupá, o ecoturismo, máquinas novas para A construção. de
ensejado pela existência do serviços rodoviärios e de habitações populares e, o

Parque ,Ecol6gico Emílio
. escavações, estão entre as suprimento de energia

Battistella, junto com o metas imediatas da elétrica no interior do
turismo rural, além .de Prefeitura. Recentemente, Município; através do
outras atividades. oMuriicípiofoi�cluídono' programa Viva a Luz, são
econômicas, como o projeto de ampliação de outros objetivos do
comércio ea indústria, e a abastecimento de água. governomunicipal .

. POPULAÇÃO_PARTICIPA
"INTENSAMENTE DOS FESTEJOS

(

A
.

comunidade deverá participar
intensamente das comemorações do

.

Centenário. U� festividade que marcasse
enfaticamente os 100 anos de fundação de

: ,eotupá, era cogitação do prefeito LuizCarlos
I

f-

Tamanini, quando ainda estava em éampanha
pelaeleíçãom�cipal.

.

Logo que assumíu, o prefeito buscou o

engajamento da comunidade, napreparaçãodo
evento. Os moradores foram conclamados a

participarem lia criação deumambiente festivo
na cidade,A prefeittiraofereceu parceria para
realização de diversas tarefas de melhoria,
conservaçãoe embelezamento, começandopela

'. boa limpeza da cidáde.
'

Entre gastos diretos e indiretos, a festividade.
terá custo da ordem de R$ 150.000,00. Os
organizadores querem abater despesas com

. arrecadações de comercialização na festa; Uma
verba de auxílio já está liberadapelo governo
doEstado, no vàlor de R$ 25.000,00.

O prefeito Luiz
_

Carlos Tamanini,
empenhou-se nas últimas semanas, na

agilização da construção da nova rotatória de
acesso a Corupá, na BR-280 e na

pavimentação asfáltica da Rua Roberto
.Seidel. Estas melhorias darão beleza e

segurança à entrada da cidade. Serão
investidos R$ '100.000,00 .nas obras, com
apoio também do governo estadual.

.

.

CORUPÂ � roo

POTENCIALIDADE DAS EMPRESAS
SERÁ MOSTRADA NA 51

." EXPOSiÇÃO.AGROINDUSTRIA,L
O setor empresarial estará,

presente nas comemorações do
.

Centenário, através da 5·

Exposição Agroindustrial, com
mais de vinte empresas de

värios, segmentos que estarão

pàrticipando.Opúblico visitante
poderá corihecer as novidades
em produtos e ,serviços
disponíveis na região.

O presidente da Associação
Comercial e Industrial de

Corupá, Hermes Derval
Raduenz, considera o evento

uma excelente oportunidade Hermes Doni" Rad"�II,
para o encaminhamento.de bons

.

(Marechal)
negócios. Segundo Raduenz, a contribuindo para o incremento

Exposição Agroindustrial. de vendas neste momento. A
também funcionará como pólo exposição funcionará no
irradiador de dinamismo e SemiÍtário Sagrado Coração de

confiança'entre os empresários, Jesus.'
.

Empresas participantes:
.

- LojaArno
'

'

.

- Parey Materiàis de Construção
- Cattoni Bazar
- Alfredo Langer
- WrsMalha
- Coplasa do Brasil
- KLC - Eletric Conexões

,

- Carlos Stern
- Paulista Seguros .

- MetalúrgicaDiamante.
- Simon IndústriaTêxtil
- Domus - Indústria de Comércio deMóveis
- Klassic Móveis
- Móveis Mohr

,

- MetrlsaMetalúrgica Triângulo
- Yanmar .. Massarandubà Auto Peças
-G.�aioc�{Agrale) ,

- RegataComércio deMoto
- Iaragu'áVeículos

"

- Ulfer - Purificadores de água
.

.

- IaraguáMáquinas e Implementos
- Teltron Celular - Telecomunicações e Informática
- Floriani Equipamentos paraescritório
- Zoota Materiais de Construção

" , -.

, Os anos paSsaram v.oandol
Mas.Corupá está cada vez maís
'. \

. cheia de vida, desenvolvida e

investindo no seu futuro, e nós da
Kk.C. Electric Conexões Ltda; a'

.parabenizamos!

I�_-CONECTORE.
Avo Getúlio Vargas, 872 - A:-Centro

Fones/Fax: (047) 375-124� /375-1142/375-1197
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FESTA DO CENTENÁRIO DEVE
ATRAIR 30 MIL PESSOAS

A comemoração do

Centenário, será omaior evento
festivodahistória doMunicípio.
Trintamil pessoas participarão
das festividades; segundo
estimativa de Curt Linzmayer,
presidente, da', Fundação
Municipal de Cultura, e
responsável pela coordenação
geral dos preparativos.

Serão onze dias de

comemorações, com uma

.programação .
variada e

atraente. Um desfile
comunitário, shows musicais,
gastronomia, eventos culturais e
outros atos, assinalarão os 100

anos de fundação 'de Corupá.
Há um século, em sete de

julho de 1987, o pioneiro
.

Hillbrecht fmcou raízes no lugar,
que primeiramente foi
conhecido como Hansa

I

Humboldt, e depois como

Corupä. Este ano, Corupä
também completará seu 390
aniversário de emancipação.

O desfile comunitário está

previsto para dia sete dejulho,
'

diada fundação deCorupá, com'
início às 8 horas. Muitos

segmentos da comunidade

'C)
·�.. 1 at_j�rr

Carl linzmayer preside' a comissão 'organizadora da festa

participarão do desfile,
lembrando inclusive aspectos
históricos com a apresentação
de carros alegóricos. Tomarão
parte no desfile também

representações do Exército,
Marinha, Polícia Militar,
Bombeiros, Jipeiros e ex

pracinhas daFEB, dandomaior

O contorno doMunicípio de A necessidade de apostar na
Corupá, como pólo de atração vocação de Corupä para O·

turístico, está já bem marcado. turismo, é hoje uma opinião que
,Prova disso é a presença tem unanimidade entre, as
freqüente e regular de visitantes, lideranças, do Município.
.atraídos pela Rota

-c,
das Entretanto, é preciso fazer com

Cachoeiras e outros locais. A que a comunidade também tome

afirmação é do secretário esta consciência, recomenda
municipal de Agricultura,Meio Dolores Lunelli, chefe do Setor
Ambientee doDesenvolvimento Municipal deTurismo. Segundo
doThrismo, Aldo Sell. Dolores, uma admiradora

Segundo o secretário Aldo entusiasmada da Rota das
Sell, emmédia duasmil pessoas Cachoeirás, umaparticularidade
visitam Corupã todas as interessante é q1lle as qualidades
semanas. Este ritmo de visitação e aptidões de Corupä para o

temmotivadoinvestimentosem turismo, despontam
infra-esttQtura de atendimento expontanéamente,

, aosvisitatiteseatendênciaéde Enquantos os outros

incremento rliaiornos negócios. recorrem a todo tipo de

,
Um exemplo concreto é a ,:procedimento' para colocar

instalação do Tureck Garten alguma de suas faces como

Hotel e a existência de outros referencial turístico, emCorupá
investimentos de hotelaria em isto acontece com muita

cogitação. Existem condições facilidade. Há muito para ser

Potenciais também para a mostrado. Tanto isso é verdade,
proliferação do turismo rural. .

, que o Município tem sempre

PRESENÇA DE TURISTAS AUMENTA EM CORUPÁ

. '.� :_
� .

brilho ao acontecimento. O

governadorPaulo Afonso Veira,
que éCidadãoCompaense, título
que foi outorgadoem 1995, já

.

confirmou presença.
Os festejos estarão

concentrados' no Seminário

Sagrado Coração de Jesus.. É o

local apropriado e que dará

oportunidade ao público de
conhecer o seminário. A

gastronomia será farta. Uma
reserva grande de carne para
churrasco está sendo

providenciada e serão servidos

pratos típicos, durante as Noites
das Etnias. Os grupos folclóricos
ficaram encarregados de

promover as noites germânica,
italiana, polonesa e brasileira. A
Noite Brasileira (2 de julho) terá
pagode e feijoada.' O

. coordenador Curt Linzmayer,
disse que a intenção é promover
uma festa ao gosto do povo'da
região. Mas ele sabe que
inevitavelmente participarão

,

visitantes de regiões distantes.
Ö turismo já mostra ritmo

próprio em Corupá e toda
semana passam em 'média duas
mil pessoas pelo Município.

'

O programa incluirá,
'atividades culturais. Uma
mostra de fotografias antigas
recordará aspectos da formação
de Corupá. O público poderá'
conhecer o Hino de Corupá,
obra de alunos da comunidade
e também será feito o

lançamento oficial do livro'
Poetas Corupaenses.

Estão programados shows e
bailes. A cantora Viviane, a

dupla Junio e Julio e a Banda

Expresso Brasil, são algumas
atrações anunciadas.
'Competições esportivas e um

passeio ciclístico, também
,

constam do programa.

, '

Tureck Garten Hotel: primeiro empreendimento de hotelaria no nianic{pio
inclusão-certa nos roteiros de

visitação turística organizados
para a Região Norte, através da
ORT - OrganizaçãoRegional do
Turismo entidade
relativamente recente, que está

implementándo iniciativas novas

no setor.

Na realidade, o turismo
deve ser visto também como

uma nova e importante,
alternativa de sustentação'
econômica para Corupá. A
população tem experimentado,

não raras vezes, dificuldades
nos ramos tradicionais da

indústria" ,comércio, e

agricultura. Agora, o turismo
cresce e toma posição de
alternàtiva econômica
inegavelmente importante .
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SEMINARIO DESPERTA
INTERESSE CRESCENTE

A dois quilômetros do Centro,
.

está localizado o SeminárioSagrado
Coração de Jesus. Obra iniciada há
mais de 60 anos, pelo padre Gabriel
Lux, o seminário foi construído em
etapas. A última delas .foi

inaugurada em 1973. Seus

idealizadores tiveram que mostrar

persistência. Naqueles tempos,
como hoje, empreendimentos desse
tipo exigem muitos recursos. O
aUX11io da população foi de grande
importância,

Nesse tempo, o· Seminário

Sagrado Coração de Jesus, atendeu
sua finalidade, formando homens
dedicados para a vida religiosa.
Mais de 3000jovens passaram pelo
seu sistema de ensino, sendo que
250 deles chegaram ao sacerdócio
efetivamente. Surgido numa época
em que as vocações sacerdotais
revelavam-se bem mais

-

profusamente, o Seminario Sagrado
Coração de.Jesus, se não consegue
registrar os mesmos níveis de

vocacionados, mesmo porque os

temposmudaram, por.outro lado, o
antigo projeto do padreGabriel Lux,
parece ganhar utilidade em nova

dimensão.
' .

Suas instalações despertam
crescente interesse entre turistas

que visitam Corupä, Imponentes,
mas desprovidos de luxo e com

algo demistério, o seminárioparece
fazer um" convite à reflexão:
Percorrendo

_ seus longos
corredores e pavimentos, verifica
se que aquele grau de mistério é na
realidade a constatação de que uma
época passou.

Mais de 3.000 alunos já estudaram no Semináno Sagrado Coração de Jesus

O ensino mais humanístico;
cedeu espaço para escolas
trepidantes, com jovens sedentos

pelos atrativos dá moda, pelas
novidades da informática e

movidos pelos novos Conceitos
que orientam o ser e o proceder.

Os ambientes espaçosos,
silenciosos, reflexivos, parecem
estar .ligados a um tempo que se

t

afasta. Parece 'privilégio de
.

educandários remanescentes,
como é o Seminário. Sessenta e três
alunos internos estãomatriculados
no Seminário de Corupá no atual

Pe. João Sebastião Boeing, diretor do Seminário

período letivo.
O curso de 2° grau, equivalente

ao antigoCientífico, oferecido pelo
seminário, é na verdade o primeiro

.

passo de uma longa caminhada do
jovem vocacionado até o

sacerdócio. Nessa passagem, ele

fará óu não opção definitiva.
Os jovens seminaristas chegam

de diversas regiões de Santa
Catarina e do Paraná Influenciados

pela tradição religiosa da família,
movidos pelo exemplo de parentes
ou :arrebanhados pelas paróquias

. no seu esforço catequético, os

jovens encontram no Seminário

Sagrado Coração de Jesus,
ambiente adequado; senão ideal, .

para buscar sua melhor formação.
E até fazer opção definitivapelo
sacerdócio.
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CONGREGAÇÃO TEVE ORIGEM NA FRANÇA
A Congregação Sagrado Coração

de Jesus, foi fundada na França, em
1878, pelo padre Leão João Dehon.

Talvez não seja tão famosa como outras
congregações que vieram aoBrasil, em

épocas até bem anteriores, mas a

Congregação Sagrado Coração de

Jesus, não é menos atuante. Seu

trabalho alcança hoje 20 países.
Em Santa Catarina, os padres

. dehonianos têm atuação expressiva na
região Norte. Existem paróquias
funcionando em Jaraguä do Sul,
Corupá, Joinville e outrosmunicípios.
São paróquias pertencentes àProvíncia
BrasilMeridional, conforme ahierarquia
estabelecida.
O tempo· passou,

.

mas a missão

evangelizadora do' padre Dehon
( continua, diz seu seguidor, padreJoão

Sebastião Boeing, 43 anos de idade e

há seis radicado em Corupá. Padre
João é o atual diretor do seminário e

uma . de suas preocupações
administrativas domomento, é com a

conservação das instalações da

magníficacasaimplantadanoMunicípio.
Mais uma vez, o apoio da

comunidade é muito importante.
Dificilmente o seminário poderá
conservar seus prédios,'sem o auxílio
comunitário. São os "benfeitores",
segundo define padre João. O conjunto
de prédios é vasto. São 15.000metros
de área construída, com salas de aula,
laboratórios, alojamentos, capelas,
cozinha e outras dependências.
Numadas salas funcionaumlegado

de valor inestimável. .Um museu de
animais conservados pela prática de

taxidermia, iniciativa do padreLuiz
Dogofredo Gartner nos anos 30. A

conservação de animais foi moda,
9uando ainda havia curiosidade pelo
mundo animal. Naopinião do padre
Boeing, é um dos mais importantes

Uma proposta que será colocada
. em discussão, informa o padre João, é
a inclusão do ensino particular no
seminário.Aabertura do educandário .

.

para alunos externos, éumdos assuntos

em pauta da -pröxíma assembléia

provincial, mareada para julho, em
Brusque. O seminário precisa
posicionar-se em relação aos novos

tempos, admite padre JoãoBoeing.

Seminário SC) estâ (l dois quilômen:os do centro de Corupá
.

museus da espécie noBrasil..

SUSTENTOPRÓPRIO
OS religiosos. do seminário de

Corupä, não deixam de utilizar os
recursos da agricultura é da pecuária,
para baratear o sustento da casa. Eles

plantammilho.mandioca, batata doce
e criamanimais domésticos.Háumbom
terreno para a atividade agrícola, (62
hectares), e os jovens internos'

participam das tarefas na lavoura. Até
como complemento de sua formação.
Apresença cada vezmais freqüente

de visitantes, turistas que chegam em

Corupá, atraídos pela Rota das
. Cachoeiras e que ficam pasmos ao'

conhecer a obra dos padres dehonianos,
temmotivado a direçãodo seminário a
algumas providências. Foram'
construídas churrasqueiras e outras

instalações.

Chegar.aos 100 anos, éo resultado de

muito trabalho, determinação e

esperança de nossa gente. Sintomuito

orgulho de ser filho de Corupá, esta
teria queme viu nascer e crescer,

Parabéns para todos nós, que de todas as
.

formas trabalhamos pata ver nosso

Município, amigos e conterrâneos
.

progredirem .

. EniVoltolini

Deputado Estadual-líder do PPB
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PROGRAMAÇAO DOS FESTEJOS
27/06/97 - Sexta-Feira
* 19h - .Retreta na Praça ArthurMüller com Mário e Léo - "O Som da Terra".

.

* 18h - Abertura da SI Exposição'Agroindustrial.
Local: Seminário Sagrado Coração de Jesus.
* 22h - Show Baile com Junio e Júlio com a Banda Fogo e Paixão
Local: Seminário Sagrado coraçäode Jesus.

28/06/97 - Sâ.,ado
* 10h - Abertura da SI Exposição Agroindustrial
Local; Seminário Sagrado Coração de Jesus.
* 1Sh - Passeio cíclístlco.
Local: Sarda e chegada no Seminário Sagrado Coração de Jesus.
* 17h - LançamentoOficial do livro Poetas Corupaenses.
Local: Teatro Anchieta (Seminário Sagrado Coração de Jesus).
* 19h30 - Abertura da Mostra de Fotos Históricas de Corupá
Local: Teatro'Anchieta (Seminário Sagrado Coração de-Jesus)
* 19h30 - Animação com a Banda Expresso Brasil.
Local: Seminário Sagrado Coração de Jesus.
* 23h - Baile do Rotary Club.
Local: Salão Paroquial São José.

29/06197:' Domingo
* 10h - Exposição da SI Feira Agroindustrial e Mostra de Fotos Históricas.
Local: Seminário Sagrado Coração de Jesus ..
* 10h - Exposição de Fotos e Poesias.
Local: Teatro Anchieta (Seminário Sagrado Coração de Jesus).
* 14h - 'Café Colonial

.

Local: Seminário Sagrado Coração de Jesus. .

* 1Sh - Apresentação da BandaMunicipal de Corupá, com a apresentação do Hino do
Centenário e Bandas da Região (BandaMarcial Marta Tavares, Aurora S. Jablonski,
Ricardo Hoffmann, .Banda Osni Vasconcelos).

'

Locàl: Seminário Sagrado Coração de Jesus.
* 17h - Show Baile com Junio e Júlio e Banda Fogo e Paixão
Local: Seminário Sagrado Coração de Jesus.

.

. 30/06197 - Segunda-Feira
* 9h - Moleque Bom de Bola.
Local: S�minário Sagrado Coração de Jesus.
* 18h - SI ExposiçãoAgroindustrial e Mostra de Fotos Históricas.

.

Local: Semínário Sagrado Coração de Jesus,
* 19h � Torneio Futsal Adulto
,LoCai: Ginásio de EsporteWilly Germano Gessl'}8r.

01/07/97 -'Terça-Feira
* 16h - Descerramento do Marco do Centenário
Local: Praça Arthur Müller.
* 18h - SI Exposição Agroindustrial e Mostra de Fotos Históricas.
Local: Seminário Sagrado Coração de Jesus.
* 19h - Amistoso de Futsal- FME
tocae Ginásio de ExportesWilly Germano Gessner.
* 19h - Sessão Solene com a presença dos ex-Prefeitos e Vices, e ex-Vereadores.
Local: Sa,lão Paroquial São José.

'

02107/97 - Quarta-Feira
* 1.8h - SI Exposição Agroindustrial e Mostra de Fotos Históricas.
Local: Seminário Sagrado Coração de Jesus.
* 18h - Noite Brasileira - Show do Beira (Pagode).
Local: Seminário Sag�do Coração de Jesus.

03/07197 - Quinta-Feira
* Durante todo o dia - Passeio com o Trenzinho da Alegria.
Local; Centro-Seminário
* 18h - SI Exposição Agroindustrial e Mostra de Fotos Históricas
Local: Seminário Sagrado Coração de Jesus ,

* 20h· Noite das Etnias - Polonesa (com Música e Pratos Tlplooe)
Local: Seminário Sagrado Coração de Jesus.

CONFORTO E COMODIDADE JUNTO A NATUREZA '

,', ,

PARA1ßENS CO][UIPAY

Tel/Fax: (047) 375-1482 - Rod. BR;'280, Km 82 - Corupá - SC
"

E-mail: gartenho@netuno.com.br

04/07/97 - Sexta-Feira
* 18h - SI Exposição Agroindustrial e Mostra dê Fotos Históricas.
Local: Seminário SagradoCoração de Jesus.
* 16h - Homenagem aos Expedicionários.
Local: Praça dos Expedicionários.
* 20h - Noite das Etnias -Italiana (com Banda e Pratos Tfpicos).
Local: Seminário Sagrado Coração de Jesus;

05/07/97 - Sábado
* 14h - Café Colonial
Local: Seminário Sagrado Coraçãode Jesus
* 14M - SI Exposição Agroindustrial e Mostra de Fotos Históricas.
Local;Seminário Sagrado Coração de Jesus.
* 1Sh - Corrida Rústica - Ano 100 - com percurso de S700m.
Local: Sarda e chegada.noSeminário Sagrado Coração de Jesus
* 17h - Bierwagen nas principais ruas da cidade, com adistribuição de chope.
* 19h - Show com Grupo de Dança Alemã de Corupá.
* 20h - Noite-das Etnias - Alemã (com Banda e Pratos Tfpicos)
Local: Sagrado Coração de Jesus.

, 06/07/97 - Domingo
* 10h - SI Exposição Agroindustrial e mostra de Fotos Históricas.
* Durante todo dia - Passeio de Hsllcöptero, 'I
Local: Seminário Sagrado Coração de Jesus.
* 1Sh - Festival da Música Popular e Sertaneja (Sesi)
Local: Seminário Sagrado Coração de Jesus.

,

* 19h - Show com o Grupo de Dança Laços de Tradição
tocai: Seminário Sagrado Coração de Jesus:
* 20 h - Baile Show com Os Nativos.

.

Local: Seminário Sagrado Coração de Jesus.'
* Durante todo o diá Café Colonial.

07/07/97 - Segunda-Feira
* 6h � Toque de Alvorada com cem tiros .

* 8h - Cerimônia Cívica em Homenagem aos 100 anos de Corupá com a participação:
Bombeiros

Jipeiros
Marinha

. polrcia Militar
Escolas Municipais e Estaduais do Municrpio
'Colonos,
Exército
Clube do Motorista
Sociedade-s e Clubes de Serviço
* 10h30 • Culto Ecumênico
Local: Seminário Sagrado Coração de Jesus
* 11 h - SI Exposição Agroindustrial e Mostra de Fotos Históricas.

. Local: Seminário Sagrado Coração de Jesus.
'

. * '11 h - Show com a Esquadrilha da Fumaça - DAA
* 11 h - Show Musical com Viviane e á Banda Expresso Brasil.
Local: Seminário Sagrado Coração de Jesus.
* Durante todo o dia Café Colonial, ,

* 14h - Atração com o Clube do Motorista e do Colono, com Fat:>ulosa Premiação.
Local: SeminárioSagrado Coração de Jesus

'

, '

* 16h - Homenagem à pessoa mais idosa e amais nova do Municrpior a indústria e o
comércio.

'

.* 170 - Encerramento das Festividades com tarde dançante - Show com os In Naturas.
Local: Seminário Sagrado Coração deJesus.'

.'

11/07/97 - Sexta-Feira .

* 20h - Recepção 'e sorteio do 62 Jeep Raid em comemoração ao Centenário.
Local: Salão Paroquial São José

'

12/07/97 - Sábado '

* 8h01 - Largada do 62 Jeep Raid - chegada prevista para às tS1i30.
Local: Praça Arthur,Müller.
* 20h - Premiação e Jantar de Confraternização para os Jipeiros.
Local: Sal,ão Paroquial São José.

19/07/97 - Sábado
* Show de Danças Folclóricas Alemã (Estrela IRS)
Local: Ginásio de Esportes Willy Germano Gessner.

26/07/97 - Sábado
,
* 18h - Sorteio da Promoção Compra Feliz Ano 100

Promoção ACIAG e Prefeitura Municipal de CorUpá.

..
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ÃO· PRODUZIDAS·ARTESANALMENTE
Coropá - A cidade além de

ossuir o título de "Capital
atarinense da Banana", conta
m um legado de relíquias. Uma
las é aFerraria Irmãos Linzniayer
augurada antes da .segunda
rraMundial�emmarçode 1934.

.

esmo fabricando ferramentas

grícolas em menor número e

sanalmente, a ferraria continua
pleno funcionamento até hoje.
No início, a Irmãos Linzmayer,
augurada pelo ferreiro Paulo

.,IUaJJ!'.,yer,faleeidoem 1969, atendia
da a região Norte de Santa

.

na e outros Estados, e além
fabricar a foice, o machado e 0-

, produzia ferramentas, arados
carroças. Hoje, a clientela da

.

a não ultrapassa os limites da
idade. No entanto; um dos
cionários da ferraria, há 51 anos

empresa. o ferreiro Adalberto

·ZJil.ayer, de 65 anos, garante que
corte domaterial fabricado pela

.

t6rica Irmãos Linzmayeré supe
or as fabricadas 'pela tecnologia

serviço da ferraria. Tanto que hoje.
'

trabalhamos somente em três

pessoas, por pura diversão, apenas
três horas, por dia. Somos

aposentados e não temos outra

coisa para fazer - contou Adalberto,
acrescentando que a ferraria já' ,

'chegou a ter dez ferreiros e cinco

ajudantes e que cada um chegava a
produzir 'dezoito foices por dia.
Atualmente, os três aposentados
fabricam doze foices ao dia. "Somos
mais velhos e também trabalhamos
poucas horas", justificou.

-

LEMBRANÇAS
Até 1950, os ferreirosmoldavam

os equipamentos agrícolas - foice,
machadoe facão - amarteladas. -"An
tes desta data. não existia omartelo
mecânico, fazíamos tudo na raça.
orgulha-se Linzmayer, lembrando
que a empresa era o ponto de
encontro dos antigos carroceiros,'
que ali descansavam' e tratavam os

animais.
Com a, chegada do martelo

mecânico, o trabalho ficoumais ágil
e eficiente, Unia outra novidade

que facilitou o trabalho dos
ferreiros, foi o forno a óleo, que

Oficio ainda� moda antiga - fen'amentas fabricadas artesanatmente
o forno a õleo duplicamos a nossa

produção", relatou,' prometendo
continuar os trabalhos, na ferraria
"até o dia em que Deus permitir".

chegou a Corupá, em 1965. Até

então, os ferros utilizados na

produção dos equipamentos
agrícolas eram amolecidós num

f-orno a carvão.

Segundo Adalberto, o forno,
além de levantarpoeira, não tinha a
mesma agilidade que o óleo. "Com

-Como não atualizamos o nosso ,

aquínärio, .

a tecnologia tirou o

Corupá,100
A gente quer ficar

perto de
COll1ell1orar este

anos.,

-

11181S
......

voce'

para
- " ,-

aniversario'
, '

Uma homenagem do Angeloni, que para ficar mais perto de Oorupá estácheqando em breve emJaraguá do Sul.

�.
ANGELONI
Você merece o melhor

,
'
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..FLORICULTURA E FONTE DE ·RENDA EM CO.RUPA.
A produção de plantas ornamentais

tem sido uma atividade rentável em

Compá. Um pole singular na atividade
- comercial do Município, que surgiu
com antigos moradores.
Muito conhecido tornou-se o

Orquidário Catarinense, da família.
Seidel, cuja' produção de orquídeas e

bromélias tem boa colocação em
.

diversas regiões consumidoras pelo
País. A empresa também tem bom
movimento com a exportação de
sementes e plantas. São 'plantas
ornamentais para vasos e jardins, com
colocação em países da'Europa e no

Japão.
A família Seidel faz da floricultura

importante atividade de renda, há
'muitos anos. O negócio iniciou com

Roberto-Seidel que chegou emCorupã
. em 19()2 e utilizou sua experiência com
espécies cítricas" para acrescentar na
atividade a produção de variedades
ornamentais e

.

A'partir de 19f6, seu filho Alvim
Seidel deu impulsão aos

.

negócios e

contribuição incomum pára esse

ramo comercial do Município,
fazendo diY�rs�s· excuf�ões d�
pesquisa botânica pelo Brasil e

Donato continua a atividtule da família Seidel

uma nova geração, na pessoa d� neto
Donato, engenheiro agrônomo, deverá
manter a família no ramo.

.

Alvim Seidel deu uma

, .

FAMILIA MAHNKE PREPARA
8'•.000 PINHEIROSPARAONATAIL

AfonsoMahnke e seu ftlho Renê

Oito'mil pequenas araucárias, estão
sendo preparadas pela Floricultura
Mahnke, para comercialização noNatal.
A'floricultura produz também diversas
outras espécies; registrando excelente

.

procura das \��cas e Rhafis, plantas'
-omamentais. .. - .

A. fanu1ia Mahnke estä no ramo há
20 anos, por -iniciativa de Afonso
Mahnke. Hoje seu filho Renê, de 28

, anos, conduz os negócios, e atravessa
um período de prosperidade, com
fornecimento pára diversas regiões no

mercado nacional.
.

. O comércio é feito com atacadistas

-'

de váriosEstados e o transporte é feito
em caminhões. No início" a família
Mahnke produzia.hortaliças, mas foi no
cultivo de plantas ornamentais, que
ganhou força ena sua atividade. Uma.
das preocupações

-

.de Renê no

moinento, é 'ampliar a estrutura de

produção: O trato das plantas exige
.

instalações adequadas, como viveiros
enormes com cobertura de telas de

.
.

nylon e sistemas de irrigação.
Cerca de 10 pessoas atendem o

'sistema de produção, entre membros da
família e alguns poucos.empregados, O
comércio é familiar, mas próspero.

,

.
,

países vizinhos. Essa dedicaçã
resultou na catalogação de -peh
menos unia centena de novai

variedades de orquídeas e bromélia
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BANANicULTORES QUEREMOFERECER
,PRODUTO COM QUALIDADE,

Produtor reclama 1IIllior lucro
,

Abananiculturaé aprincipal atividade
agrícola e a mais importante fonte de

ganhos dos produtores rurais

corupaenses. O peso da produção
agrícola e em especial da bananicultura
ao movimento econômico de Corupá,
chega a alcançar 45%. O percentual
restante fica fracionado entre a indústria
e o comércio.
.Pelo menos 750 das 830 famílias

rUrais doMunicípio, tiram o sustento da

produção de bananas. É uma atividade
favorecida na microrregião, em função
do clima quente e úmido. Corupá possui

'

6170 hectares ocupados' pela
,

bananiculfura, com uma,produçãomédia
de �5 toneladas por hectare. No ano

passado, foram produzidas 154mil e 250
!pneladas da fruta.
Isto permite compreender, porque o

MuniCípio leva o título "Capital da

Banana". O principal produtor
catarinense de bananas, no entanto,
enfrenta o mesmo desafio de muitas
outras atividades na agricultura: é preciso
produzircommais qualidade. O caminho
é qualificar o que produzimos, mais do
que ampliar a área plantada, diz Conrado
Müller, presidente da Asbanco -

,

Associação dos Bananicultores de
Corupá.

É a tão apregoada conquista da

qualidade, descendo os caminhos.
acidentados do Município e, agora
apresentando-se 'também aos

pequenos produtores rurais de Corupá.
Só ofertando com qualidade, será

possível ter maiscompetitividade neo
, mercado e obtermelhor remuneração,
é um dos conceitos que a Asbanco
coloca hoje com insistência, aos seus

associados.

INSATISFAÇÃO COM OS P�ÇOS
A atividade sofre com os

,

freqüentes ciclos ...de, baixa

remunet�ção ao produtor. Isto está se

repetindo.,no, momento, com os

produtores colocando a sua produção
�mercado, na base de R$l ,50 a caixa
de 20 a 25 quilos de bananas. Isto
Sequer cobre o custo de produção,
reclama o presidente da associação.

Os agricultores deveriam receber no
Illínimoum real amais pelo produto, diz
�onrado Müller. O mercado é bastante
Illstável para o produto.

'

,

Mas esta 'não é a única dificuldade.
Existem tambérn.os problemas de ordem

'

climática. A estiagem verificada nos
primeirosmeses deste ano, por exemplo,
deverão acarretar uma quebra de safra
da, ordem 10 a 20 por cento, sobre-o

produto-a ser colhido em breve.
Os bananicultores de Corupá

precisam também furar algumas
barreiras técnicas'. É preciso achar
alternativas de ganho na propriedade e

evitar amonoculturit. A piseiculturapode
ser uma fonte amais de renda.

Limites: Norte - São Bento do Sul
..

",

Sul- Rio dos Cedros

Leste - .Jaràçuá do Sul
, \

Oeste - Rio Negrinho
- Área: 477 km2

.

- Populaçãor l l.Oêl
- Comunidades: 17
- Escolas Rurais: 16
- Acesso: BR-280 '

- Propriedades rurais: 1.325
- Indústrias: 61

.

- Comércio: 204
- Eleitores: 8.322
� Tureck GartenHotel
,- Oito restaurantes
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ROTA DAS CACHOEIRAS: UM SHOWDE BELEZA NATURAL
Corupä é um dosMunicípios

brasileiros mais promissores
para o desenvolvimento do.
turismo. Seu terreno acidentado

Podem ser citados o PicoMorro
do Boi, um túnel. antigo ele
ferrovia e o próprio seminário
dos Padres Dehonianos, entre

e rico em vegetação e d'água, outros.

propicia condições para aprática A Prefeitura, está para dar
turísticanumadas formas talvez um passo decisivo na

mais prodigalizadas: consolidação do Município
- o Ecoturismo, como como' um 'pólo

,

turístico \

convencionalmente está sendo catarinense. O prefeito Luiz
chamado. A Rota das Carlos Tamanini, já constituiu
Cachoeiras, a 16quilômetros de uma comissão que estuda a

Corupá, mostra um show transformação do Parque
exuberante de belezas naturais. ,EcológicoEmílioBattistella, em '

São 14 quedas de água fundação. Com esta alteração,
distribuídas ao longo do Rio explica o prefeito, serão criadas
Novo. O visitante pode condições pa�a carrear mais

alcançartodas elas, percorrendo' recursos', para o Parque'
2870 metros de trilhas. Chega -Ecolôgico e inclusive atrair
então ao espetáculo derradeiro, investimentos de entidades
uma cachoeira de 125 metros preservacionistas. A própria
em queda livre. área do parque será expandida,

A natureza é arrebatadora para cerca de 1.500 hectares.
,

ein Corupá. Mais de uma' A fundação deverá gerir
centena de quedas d' água todo o processo de formação de
existem em seu território. O, infra-estrutura no Parque
clima subtropical úmido, a Ecológico, maximizando todo o
temperatura 'geralmente processo de uso turístico em

elevada e a'exuberância da torno das belezas da Rota das

vegetação, completam um

quadro singular. Mas existem
outros locais, que completam a

vocação turística de Corupä,

O vendedor autônomo
Milton Bauer, de Jaraguä do Sul,
'é um freqüentador daRota das
Cachoeiras. Aos domingos,
acompanhado da esposa Sônia
e das filhas Patrícia e Cristina,
ele costuma ir até as quedas
d'água. I,

. Ali a família Bauer

ClâudioAlberto

Rosskamp
22 anos - Ioinville
"Lugarmuito bonito. É.
bom visitar aos

domingos"

Cachoeiras.
Esse projeto também terá

'uma iniciação cultural para o

parque. A idéia: é instalar uma

recomenda especial atenção
dos preservacionistas em

relação a área florestal de
Corupá. É porção
'remanescente da Floresta

Tropical Atlântica. A gradativa
expansão do projeto. turístico,
cultural e preservacionista,
ensejado.' pelo. Parque

Ecolögico, está sendo possível,
em função do apoio da
Mobasa - Modo Battistella de
Reflorestamento S/A, que
cedeu ii ãrea.

,

Na definição do prefeito
LuizCarlos Tamanini, "Corupä ,

foi moldada pela natureza para
o turismo".

QUatone quedas d'água no RioNovo enchem os olhos dos visitantes

escola de estudos ambientalistas.
no local, numa iniciativa,
inovadora e fundamentada na

crescente preocupação da

população, com a t"teservação
ambiental.

Um estudo feito' por
, pesquisadores da ESALQ/
USP em 1995 no Município,

pousadas ou algum serviço de
hotelaria na área das

·cachoeiras.Isto·permitiria'que
as famílias freqüentassem o

'

.local em períodos, mais

prolongados. Nos feriadões,
POr exemplo.

FabianoAdams Indianara Paradela
17anos - loinville 16anos - Joinville
"Lugar de muitapaz, dá "Lindo... lindo"
uma sensação diferente"

I'

,RESTAURANTESERVE
,

COMIDA CAS·EIRA
FR�EQÜENTAQOR. SUGERE

CONSTRUÇÃO DE POUSADAS
"

escolhe um local adequado e , Na opinião de Bauer, é
instala uma churrasqueira necessário também .instalar

improvisada, para preparar
um assado na hora. Milton e,

a esposa, acham que é,

preciso melhorar as

condições para visitação ao

local, como a colocação de
bancos e outras instalações.

o local é simples mas acolhedor e tem registrado

re�ordes de movimento de público. O segredo do,
Restaurante Mokwa, parece estar na comida caseira,
oferecida commuito capricho aos visitantes.

, O restaurante tem localização privilegiada, Fica
exatamente ao lado do Rio Novo, ao pé da primeira
cachoeira.

O proprietário Igino Mokwa, 42 anos, atende 0-

restauraute com a família e alguns auxiliares. A renda

familiar eleconsegue com a exploração conjunta do

serviço do restaurante e da lavoura de bananicultura.

Neste ano, Igino quer ampliar o local do restaurante,
'

, .

com a colocação de maís algumas mesas e cadeiras.
I
Ele conta satisfeito que em determinadas ocasiões, já
serviu mais de uma centena de-refeições no local. No
verão ele conta com boa saída na venda de bebidas. "

O marreco assado e o aipim, além de saladas e

carnes, e uma variedade de pratos caseiros, formam o'

cardäpio do Mokwa. Pessoas de todas as procedências
chegam no restaurante.

Igino diz que é preciso asfaltar urgentemente o

acesso para o local. Ele sugere uma ligação rodoviária
com a BR-280, pela localidade de Rio Mandioca. O

acesso dos visitantes ficada rnais fácil.
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Cie. Hanseática de Colonização, que
colonizou Corupá, foi fundada em 30

de merçade 1897, sucedendo 'a Cis.
Colonizadora Hamburguesa,

. assumindo, inclusive, os contratos de

concessão firmados com esta. Dentre
estes uma concessão de seiscentos ,

.mil hectares de terras 'catarinenses, do
qual a maior pene do território
corupaense fazia parte (o, testente
Jazia parte da concessão a Emílio C .

.Jourdem. firmado em 28 de maio de
.

1895.
Por este contrato deveriam ,ser

.

.

assentados seis mil habitantes em

vinte anos. 'Conforme o livro
.

Deutsches Kolonistenleben im Staate
Santa Catarina" lA vida dos colonos
alemães no Estado de Santa

. Catarina), de Hermann Leyfer, editado'
em Hamburgo, em 1902, o número de
colonos assentados na Colônia Hansa
foram: em 1897, 103 colonos, em
1898 foram 182; em'1899 vieram 332

colonos, em 1900 este número caiu
para 278, em 1901 aumentou para
�428, e a previsão para o ano de 1902

'�ra de 'cerca' de mil colonos
.

assentados:

Você gostaria de colaborar, comentar, criticar,
ligue para 372-1300 e fale com Egon, ou para
371-1919. Se preferir escreva para a Caixa

.

Postal 19. Será um prazer para nós.

por Egon Iagnow

.

Qt.oloni� heim :Aufräumtn ehter Urroalbr.obung.
Colono promovendo ii limpeza de uma roçada

. 1i)aus bts Qt.ol.oni�tn it).offmann, iS.onplanb�talli 40+ iijanfat.ot.oni.e+
Casa do colono' Hoffmann, na Estrada Bonpland,
lote 40

PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

Rua Athanásio Rosa, 1475 - Fax: (047) 373-0267
.

Fones: (047) 373-0467 -' 373�0377 • 373-0297
Guaramirim -' SC

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



VARIEDADES - 4·

MEMÓRIA

A fogueira.da ignorância histórica
Eulália M. Radtke escreve na

· Gradym Cultura que a .professora
· Maria Célia Marinho de Azevedo,
na Unicamp, adverte: com base
numa lei sancionada pelo presidente
José Sarney em 1987, ajustiça do
Trabalho está queimando processos
com mais de cinco anos de idade.

Uma pessoa vai procurar
documentos capazes de demonstrar

.

que trabalhava semcarteiraassinada
numa empresa, descobre a ficha do

papel onde estaria a prova e lê a

mensagem do carimbo:
"Incinerado".É o suficientepara que
uma aposentadoria demore alguns
mesesmais.

Além desse absurdo, a queima
dos processos significa a destruição

· damemória das relações de trabalho
no Brasil. Há a suspeita de que toda
a documentação relacionada com o

surgimento - do Mi�istéi-io do
Trabalho já virou pó.

A queima de arquivo não é culpa
da Justiça do Trabalho. Entre 1986
e 1996, passaram por suas portas 15

.

milhões de reclamações, e metade
delas terminou em acordo entre as

partes. Os funcionários do

crematório paulista, que funciona na
Freguesia do Ó, se queixam de

sobrecarga, e, na verdade, os

tribunais não têm como guardar
tanta papelada.

.. , Tanto essa lei quanto umaL
norma recente que rege a queima de
documentos do Tribunal de Justiça
de, São Paulo ressalvam que os

documentos de "valor históricos",
devem ser preservados. E quem
define o que é o valer histórico?

...Se Marylin Monroe soubesse

que um cheque seu de US$· 3,67
valeria US$ 5.750, enquanto que
uma carta de seu ex-namorado John

Kennedy poderia ser comprada por
. US$.3,OO, talvez não tivesse tomado
a última dose de barbitúricos.

É bem provável que daqui acem
anos, Marylin seja mais estudada

que Kennedy.
Mais detalhes procure no Jornal

"Tribuna de São José", de São José
dos Pinhais, edição 2.880, de 10 a

1215/1997, página2, na Biblioteca
Municipal de Jaraguá do Sul- "Ruy
Barbosa".

CULTURA

As leituras de Manoel de Souza (4)
As frases de Patrocínio

PROCESSO DINÄMICO
E PERMANENTE

NA. EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

FAÇA SUA VIDA

MAIS DIVINA!

/Wt-� 1ItdM, S�

FAZENDO NOVOS LEITORES

Debati! sobre o Jornal da Educaçã
Reunidos em Vitória (ES), no

10 Workshop de Jornal na

Educação, 21 coordenadores de

projetos trocaram informações
sobre os diferentes trabalhos de
uso de jornal em sala de aula no

.

Brasil, com vistas à exposição que
será apresentada no Encontro
Mundialde Jornal na Educação,
que acontecerá nos dias 10 e 11

de setembro.. no Memorial da
América Latina, em São Paulo.

Entre os participantes, estava
Mara Baraldo, coordenadora dó'
programa pioneiro no Brasil, o
"Zero Hora na Sala de Aula", que
está completando 17 anos de

atuação envolvendo 5.800 escolas,
53 mil professores e 400

municípios do Rio Grande do Sul.

Mara falou da crescente adesão
dos jornais ao projeto..

. OJornal "A'Gazetav.de Vitória,
anfitrião do evento, criou seu

projeto, denominado "A Gazeta na

Sala deAula", há três anos e já conta
. com 380 escolas cadastradas, 850
educadores emais de 25.000 alunos
em 31 municípios. A empresa
compartilha da idéia de que ojornal
pode ser um. grande aliado da

educação brasileira.
Durante o encontro foram

debatidas as formas adotadas pelos
jornais para a viabilização do.
programa, entre elas parcerias com
entidades privadas e públicas.
Levantamentos apontaram
abrangência dos programas: a

variação das clientelas, classes

VIDA ROTÁRIA

Rotary Clube Iaraguâ do Sul.·

regulares a educadores adultos;'
.
vínculo de cadastro (com a esco

com o professor ou co
-

determinadas séries) e os produ
oferecidos aos colégios (assinatu
encalhe, etc). ,

Os coordenadores apontaram
necessidade de realizar encontr

específicos commaior freqüênci
para promover.a integração (ANJ
n° 114, de abril de 1997).

Em Jaraguá do Sul os contat
'

com escolas são mais modest
contudo, um sem número d
escolas e escolares, visita

redações e oficinas, conhecends
equipamentos, desde os maí
antigos até os informatizados
levandomaterial pata trabalhos e

aula, com grande sucesso.

Em reunião
recente do

Rotary Clube
Jaraguá do
Sul, o
veterano clube,
contou com a

visita <Je
Magali

'

Hermann, do
RC Jaraguá-

.
Pérola do Vale
e a convidada
Izabel Kikue

Maul,
odontóloga,
que fizeram

parte da mesa

principal.

Momentos de Reflexão
o sentimento do amor, é

algo maravilhoso, pois este

. sentimento nos foi dado por
Deus. Agora, o contrário de

amor, não é o ódio. O contrário
do amor, � a indiferença, que
cria nas pessoas uma atitude,
que mais ou menos se expressa
assim: "Não tenho nada com

isto"!

Quantas- vezes, nós nos

comportamos assim, indiferentes
com as pessoas.mão porque as

odiamos, mas sim, porque
achamos que nada temos com

isto. Imagino como devam se

sentiras pessoas idosas e doentes,
os mendigos de rua, as pessoas
que não têm lar, um lugar para. .

sequer dormir. Elas percebem
que somos indiferentes com suas .

situações.
.

Devo dizer aqui, que o povo
de Israel, também achou que
Deus não se importava com

eles, que Deus não se

interessava com a situação em

que se encontravam.

Em algum momento de

nossa vida, já nos sentimos

assim também, como se Deus
tivesse nos esquecido. Porém
Ele jamais nos .abandonou ou

nos abandonará. Nós é que nos

afastamos
-

dEle, indo por
caminhos incorretos.

Na nossa sociedade
_
individualista, a indiferença,
está cada vez mais existente,
mas não é compatível com a Fé.
Cristã, É contraditório � tudo O

que Jesus ensinou.
Para nós, cristãos, é urna

tarefa muito árdua, mudarmes
esta atitude. Nós sorno!
desafiados a isto. Além distO,
necessitamos ter Cristo ao

nosso lado e partirmos pata
atitudes mais concretas,

Até a próxima semana.
.

Alba Piske - Tel-' 372-0512

•

Começava Patrocínio a ser hostilizado pelos pr8pagandistas da República,
que o acusavam de haver abandonado as suas fileiras, lisonjeado pelo beijo
que a princesa dera no seu filho pequeno, quando, mim meeting, o grande
abolicionista tentou falar.
- O Brasíl., - ia começando, quando se deteve.

Atribuindo aquela pausa a um estado de decadência, a multidão começou a

rir. Patrocínio olhou-a, do alto, ,e continuou:
..

.-
- O Brasil.; que somos nós?

.

I
Silêncio absoluto.
- Sim; que'somos nós? - tomou.

E formidável:
.

- Somos um povo que ri, quando-devia chorar!
.
Coelho Neto - Discurso na Academia Bruileira de Letras.

As vantagens da vitalicidade
Vitalícios como eram, os senadores do Império acabavam necessariamente

amigos, quase parentes, ao fim de dez, vinte, trinta anos de intimidade. As

divergências políticas nãoconseguiam estabelecer inimizades duradouras
entre os velhos representantes do povo.

-

.

Às vezes, as discussões azedavam-se, tomavam-se violentas. No meio, porém,
do tumulto, ouvia-se a palavra irônica de Cotegipe, reclamando calma, com
uma antiga frase de Montesuma:
- Nada de brigas! Nada de brigas! Lembremo-nos de que temos de viver

juntos toda a vida!

Taunay - Reminiscências, volume I, página 25.
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Seg, à Sex.: 14h às 22h
Sábado e Domingo: lOh às 22h

Sexta-feira, 27 de junho de 1997

I'

MEMORIA JARAGUAENSE

o que faltou para contar... (XXIV)
Tio Eugênio

Albano Kanzlerjá estava em estado deplorável. Yivia numa casa, emmeio de

um reflorestamento, doente e quase nulidade de visão. Assim mesmo inflamava
se quando lembramos coisas do passado que ambos vivenciamos.
Falávamos de construções e ele lembra-se daprimeira igreja de Guaramirim,

que ele diz quefoi construída em cima de um cemitério, a mando do Bispado de
Jofnville, padre Bernardo Füster, onde'hoje está aIgreja do SenhorBom Jesus,

. levantada pelo padre Mathias Marin Stein.
Dizia Albano que uma carreira de túmulos caía exatamente em cima de uma

parede lateral. Apesardisso começaram as escavações e nãoforam, respeitados
os túmulos e os restos mortais, que foram jogadas num monte, formando uma

altura demais de ummetro, crânios epanes de corpos - braços, troncosepernas
na maior promiscuidade. Encontraram, também, uma vala comum de

sepultamentos, onde encontrar.am muitos corpos levados à terra, sem urna

funerária, o que fazia presumir que eram as valas abertas dos tempos da

Revolução Federalista, a coluna que em 1893 de Gumercindo Saraiva,
comandada pelo irmão, Aparício, acantonado na foz do Itapocuzinho, na barra
do Itapocu, onde foimorto de forma bárbara o imigrante Frederico Negherbon,
a primeira vítima dos 300 federalistas, vindos de Joinville para tentar o cerco

de Blumenau, pela retaguarda. Naquela época muitos eram os soldados que
morreram defebre, que nem omédico que os acompanhava conseguiramminorar.

De manhã uma carroça percorria o acampamento, para apanhar os mortos

durante a noite, empilhando no carro como quem empilha Únha e levavam-nos
ao cemitério, na vala comum e, assim, sepultados, sem qualquer assistência
religiosa. Voltaremos. Até aprâxima:

XI Feira
da Malha

IV Feira Industrial
da Pequena 'Empresa
Horário Funcionamento:

,

Realização: Apoio:

�
.'P••,nu fj'I ,

,

ACIJS
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A ressaca do marem Barra Velha
o litoral catarinense tem

sido castigado pelas periódicas
ressacas do mar, causando

pânico entre as pessoas que Oe

possuem residência de verão, na e

orla marítima.
Desta feita Barra Velha,

mais precisamente 'a área da

lagoa, não escapou à fúria das
ondas, provocando grandes
danos em residências .

Dentre as muitas,
residências, praticamente
destruídas pelas altas ondas que
avançavam com tamanha força, fazendo luxuosas residências,
correr a água do mar para a lagoa. A foto Esta outra foto mostra um grupo de
acima é um exemplo de muitas pescadores que armaram a barraca nas

fotografadas, que reduziram em escombros' proximidades da barra do Rio, Itapocu,

l.
nr- preparando-se para a pescaria

que é o seu ganha-pão. O grupo
é liderado por João CarlosRosa,
de família pioneira do lugar, '

aparecendo em primeiro plano,
à escuta pelo rádio das

condições climáticas, para se

aventurar no mar, em Barra
Velha.

Contou-nos João Carlos que
a barra com a recente ressaca

passou a ser a 500 metros para
oNorte a entrada do Rio Itapocu
para o mar.

II Roda de
Negócios

II Leilão de Máquinas e

Equipamentos Usadös
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Vânia (esq.) e VaneizeMoura, as filhinhas quenCJas que todo papai e mamãe',
gostariam de ter

MÚSICA
r:r A primeira etapédoVI
Festival Sesiano da

Canção Sertaneja e

Popular acontece neste

sábado (28), na Sociedade
Caxias, em Santa Luzia.
Os classificados carimbam
o passaporte para a grande
final, dia 26 de julho, no
Parque Municipal de

,

Eventos.

DANÇA A noite foi feita para dançar,

-r:r Tendo como local a namorar, .sorrir, �nfim, p�
Sociedade Harmonia Lyra, ' ser curtida, AlOd�_

m�ls
aconteceu na noite de quando somos anfitriões de

ontem, o coquetel de um� atração de n�vel
lançamento oficial do 15° nacional. Os baderneiros

Festival de Dança de devem ser identificados e

excluídos dos ambientesJoinville. Principais
representantes da imprensa freqüentados por pessoas que
e demais convidados, sabem aproveitar as boas

especiais puderam
coisas da vida, de maneira

comprovar a grandiosidade saudável, numa boa, sem

deste importante evento ataques de rambonite ou

cultural catarinense. coisa parecida.

II,RAMBON,ITEII
r:r Infelizmente ainda
existem certas pessoas que
saem de : casa com o

objetivo de melar aquilo
que foi realizado com tanto

carinho. As brigas que
aconteceram no último
sábado., após o show da
DeborahBlando, prova que
muitos jovens deveriam
ficar em casa o tempo todo
- inclusive nos finais de
semana -, junto de seus

pais, tentando absorver um
poucomais de bonsmodos.

"CENTERR,,

SOM

CD's - ])]SCOS • F1TAS

Av�Mal. Peodoro, 406
FONe: 371-2847

, ESPORTE'
r:r Centenas de alunos de
várias unidades escolares de
.Jaraguä do, Sul participam, r:r Costureiros de grifes
.no sábado (28) e domingo

'

famosas , ficariam

(29), ,nas quadras dos arrepiados e totalmente

colégios São Luis e Divina deslocados se marcassem

Providência, do Festival presença na 28 Festa

Escolar de Volefbol e .Brega, sábado (28), na
Basquetebol. O evento Boate Notre Dame, onde
serve como ferramenta para tudo é válido no quesito
o descobrimento de novos moda tôfora:Hora de tirar
talentos que poderão do guarda-roupa aquele
representar o nosso, traje que até museu rejeita.
município em competições, Uma noite divertida, com
oficiais. certeza.

BREGAEM
ALTA

INGLÊS

WISDOM®

IN NATURA' FÓRMU
200

r:rAs feras daveloci

categoria Fórmula
estarão usando todaa

.

Kart6dromo Internaci
'

Joinville (próxim
aeropoto), neste do

(29), a' partir das 10
Adrenalina a todomo

CONVERSAÇÃO

180 horas pra
,
vocêfalar Inglês!

, RuaÂngelo SchÍochet, 118
FoneJFax: 3'71-7665

•
" A

r:rO palco daPraçaAngelo
Piazera recebe mais uma vez,
no domingo (29), a partirdas
19 horas, a presença da

rapaziada afinada da Banda
In Natura, que estará

apresentando seu repertório
pop, já conhecido da

juventude local.

EXPOSiÇÃO
'r:r Continua até a próxima
segunda-feira (30), na
Caixa Econômica' Federal,
a 18•Exposição de Quadros
de Marli Peixoto, sócia
fundadora da Associação
Jaraguaense de Artistas
Plásticos. Em suas obras, a

. artista revela os belos traços
'

da nossa natureza.

CURIOSIDA
r:r O rei francês, Luís
tinha 413 camas. E

corte, o prestígio
pessoas era medido

peso da cadeira em que
era permitido sentar: q

,

maior o peso, mai

prestígio. Apenas o
.

rainha podiam'
cadeiras.com braços.

'

Av;*. Deodoro da Fonseca, 97'
Fone: 372-3225

Ar/ice Dumke'
(ao lado)
(Colégio Est.
Prof. João R.

Moreira) e
Patrícia de

Araujo (Éscola
Munic. Alberto
Bauer)...

... reforçam o

time das
bonitas

candidatas
ao tftulo

Rainha dos
Estudantes'
de Jaraguá

doSul

FONE: " 371·5309
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"

batalha dos detalhes
� -' ,

.MIONAURoICARTA Z· NOTIcIAS

;: A disputa pelo mercado faz com que as montadoras de todo o mundo' busquem produzir carros cada
:,�z· mais avançados..Como a tecnologia de ponta não é monopólio .de nenhuma grande marca, muitos
:;.
delos acabam apresentando as mesmas soluções de design, mecânica e equipamentos. Mas, em um
.' . \'

/.
ereado tão concorrido, a diferenciação é necessária. Se os grandes componentes são cada vez mais

recidos, é nos detalhes que asfábricas de automóveis tentam dar um toque de exclusividade aos seus

�rodutos. Página 2
.

. . .'.

OFICINA' DE LATOARIA E PINTURA.
PROFISSIONALISMO - CORDIALIDADE - HONESTIDADE

'.
.

. �

Bua Major Julio Ferreira, 244 - Vila Letsu ; Fone: (047) 371-5057,,- �araguá do Sul- SC.'
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VEÍCULOSCORmODOPOVO -2 Jaraguá do Sul, 17 dejunhode
'

A batalha dos detalhe
.

.

.

.
. .....

Mercedes, por exemplo, é duplo,
'

servindo um para cada lado do

habitáculo. Já no Audi A8, vários
sensores espalhados pelo interior
fazem com que o lado onde incida

.mais sol receba um volume de ar

maior, para compensar o calor.
O item de segurança da moda,

o airbag, também enfrenta a corrida

da diferenciação. Mas, neste caso

a evolução aparece na quantidade
de bolsas .de ar espalhadas pelo

I.

carro. Quando a Volvo equipou o

primeiro carro de passeio em 1987

como airbag para omotorista, dava
um grande passo para reforçar sua
imagem demarca preocupada com
,a segurança, superando as rivais.

Dez anos. depois, até o popular
nacional PalioEDXjápode receber
este equipamento, mas osmodelos
da Volvo pass,aram a ter também

airbags laterais. Só que 0l,1tr08
carros de luxo estão indo além: ii

BMW prepara para este ano o

airbag de cabeça para as Séries 7 e

8.

POR RootRIO LOURO

AUTO PREss

A disputa pelomercado faz com

que as montadoras de todo o

mundo busquem produzir carros
cada vezmais avançados. Como a

tecnologia de ponta não é

monopólio de nenhuma grande
marca, muitos modelos acabam

apresentando as mesmas soluções
d design, mecânica e'

equipamentos. Mas, em um

mercado tão concorrido, a

diferenciação é necessária. Se os

grandes componentes são cada vez
mais parecidos, é nos detalhes que '

as fábricas de automóveis tentam

dar um 'toque de exclusividade aos

,

seus produtos.
.

No segmento de carros de luxo,
a guerra émais acirrada.Mçrcedes, '

BMW, Audi e Volvo têm adotado,
como estratégia de marketing a

aposta na sofisticação dos

equipamentos de conforto e

segurança. Assim, se diferenciam
dos carros de marcas populares e

tentam justificar os preçosbemmais

altos. Em alguns casos, as

inovações são, na verdade,·
evoluções de

equipamentos já
existentes.

Vidros

Evolução segura
O airbag é a coqueluche em .

'

de segurança entre as montádoras.

de outros objetos.
Já no novoAudi A6, células de

captação de energia solar

instaladas no teto solar geram

energiapara mover um ventilador

que' resfria' o interior do carro

quando ele está estacionado.

Assim, os passageiros não

recebem o bafo quente vindo do

interior depois do' veículo ficar
muito tempo parado ao sol. São

.detalhes atraentes, mas nada

Mercedes 'foi indispensãveis, que ajudam as

lançada em 1995 marcas de luxo a vender seustatus

e xI bin do, por preços superiores a US$ 100
limpadores de mil.

touch é mais difundido nos

carros nacionais. Além de carros

top, como Tempra e Omega, até
pick-ups como a Silverado e a F-
1000 possuem o equipamento.

'

Mas a situaçãomudaem relação
a outros equipamentos.

Mesmo o ar condicionado

com climatizador digital, um
sistema não tão incomum em '

carros estrangeiros, só é

encontrado em um modelo

nacional: o Tempra. Nos outros,
sómesmo o ar condicionadocom

botões para girar, semmarcação
definida de temperatura. Até a

acomodação do motorista exige
menos esforço em carros

estrangeiros do que em,

nacionais. NaEuropa,mesmo os
modelos compactos, como o Fi

esta, oferecem de série' ou

opcionalmente a regulagem
elétrica do banco do condutor.

Já noBrasil; sómesmo ós top de
linhas mais requintados, comoo
Vectra ou o Tempra, têm '

regulagem elétrica.

vem aumentando sua eficiência com
evoluções constantes: o cinto de

segurançaAsprimeirasevoluções fOOllll
da posição, passando de dois pontos
sub-abdominal para transversal. Depoii
os dois sistemas foram agrupados e

surgiu o cinto de três pontos - nos camI,

de competição já se usa o de quatro
pontos, que tem forma deH.

,

,

Mas asmelhorias não pararampr
aí. O cinto de três pontos ganhou'
sistema retrátil para evitar que fique'
pendurado quando solto ou aperte o

motorista se utilizado. O ajuste dO
altura e o pré-tensionador vieram sê

juntar ao conjunto para evitar lesões.
como motoristas pequenos serem

enforcados pelo cinto muito alto ou

sofrerem fraturas por causado impacto
contra o cinto. E a última novidadeií
é umaevoluçãodo sistema retrátil, que
ganha acionamento pirotécnico, contO
o airbag, para manter a pessoa presa
ao banco em desacelerações bruscas.'

Em alguns equipamentos,
porém, a evolução não é tão

rápida e os carros de luxo são

alcançados por.
modelos' com

menos estirpe. A
Série E· da

,,:

Pequenas
inovações dos
equipamentos

elétricos
!Í:tnB

com

one

t o u c h

substituíram os

vidros elétricos

.

viram

importante
diferencial
nas vendas

pára-brisa com

sensores

eletrônicos, que
são acionados

por gotas
d'água. Um ano

depois, o

Peugeot 406 já
surgia também com' este

equipamento. Pelo menos até

agora, nenhuma marca conse.guiu
acrescentar outros detalhes ao

limpador de pára-brisa.
Por outro lado, ainda há

equipamentos só encontrados em

carros demarcas de luxo. Para evitar

esbarrões que podem ocasionar
arranhões no pära-choque ou

quebrar lanternas - um prejuízo que
pode ultrapassar os R$ 1 mil -vos
motoristas da Série E e S da

Mercedes contam com ajuda para
estacionar. Sensores ultra-sônicos

instalados nos pára-choques e

ligados a um comando no painel
avisam quando o carro se aproxima

Itens limitados
A evolução dos equipamentos

de conforto e segurança nos carros
nacionais ainda é muito lenta em

"

relação aos estrangeiros. Itens que
já deixaram de ser privilégios de

automóveis de luxo, e foram

incorporados por muitos carros

mais simples de outros países, ainda
são raros nos veículos brasileiros.

Só o vidro elétrico com sistemaone
,

\_

convencionais,
em que 'o ,botão
precisa ,ser

pressionado todo
o tempo, Já o ar

condicionado

com regulagem
,

digital de temperatura, que em

alguns modelos da Mercedes

podem ser regulados de meio em

meio grau, aparece como evolução
do equipamento que não discrimina
a temperatura.

Mas itens até então

exclusivos dos carros de luxo vêm
sendo incorporados pormodelos
mais baratos., Caso' do,próprio
sistema one touch e do ar

condicionado com climatizador

digital. Por isso, a proliferação
dos pequenos detalhes, nos

equipamentos dos modelos de

luxo cresce em ritmo mais

acelerado. O ar condicionado com
climatizador na 'Série S da

Oficina mecânica e injeção eletrônica
Latoaria e Pintura

TRABALHAMOS COM TODAS AS MA'RCAS

Rua Domi�gos R. da No�a;4ãiß�,:FÓij;Wiül;!!WÕ4;}t
. Jaraguá do Suf'�" 'Sç
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pÁLIO - Vende-se Pálio

ED, o Km, metálica,

duas portas: Valor R$

13.000,00. Tratar 372-
2081.

Vende-se

ano 87,

,impecavel.: Aceito

troca. Valor R$
5.500,00. Tratar fone
375-1450 ou 979-2008.

, 'VEÍCULOS CORREIODOPOvo-3

BRASILIA - Vende-se impecável. Aceito troca.

Brasilia, ano 77, Valor R$ 2.200,00.
branca. Valor, R$ Tratar fone 375-1450

1.500,00, ou troca-se. ou 979-2008.

por consorcio de Titan.

Tratar 372-0828.
'

MOTO - Vende-se moto

ML, ano 87. Valor R$
ESCORT - Vende-seEs- 1.500,00. Tratar na rua

cort GL, ano 92, a Benjamin Stein, 136..
alcool. Valor R$
7.000,00 + 8x. Tratar FIAT - Vende-se Fiat

,

fone 371-4642.

MONZA - Vendo Monza FUSCA Vende-se

SLE, motor 2.0; ano 89/ Fusca, ano 70,
'90, gasolina, grafite, impecavel. Aceito troca.

alarme, trio, 4 portas, . Valor R$ 1.800�00.
com direcão hidraulica, Tratarfone 375-1450 ou
som, volante regulavel, 979-2008.

completo, 48 mil Km,
otimo estado, IPVA

pago. 'Valor R$
�. 700, 00. Tratar fone
392-3141 com Celso.

CHEVETTE -

.

Vende-se

Chevette, ano 86,
impecavel. Aceito troca.

Valor R$
4.300,00. Tratar fone
375-1450 ou 979.;.2008.

MONZA - Vende-se vila Rau.
'

Monza SL Efi 2.0,'ano' -------

�3, gasolina, cor cinza,
4 portas, com direcão

hidraulica, vidros e

trava eletrica, ar

condicionado, som, aro

esporte, em bom estado.
Valor R$ 12.000,00.
Tratar fone 392-314}
'com Celso.

'

Gol GTi 92,completo RS 13.000,00 Monza Hateh 83 ale RS 3.500,00
Tratar, na Rua da

, Belina L 89 ale RS 5.200,00' Corcel" 80 gas RS 1.500,00
Abolicao, 200, Cohab, Uno S '88 A RS 5.800,00 'Fusca 75 G RS 1.800,00

147, ano 80, gasolina.
Valor R$ 900,00. Tratar

fone 975-2356.

CORCEL - Vende-se
Corcel tt L, ano, 8Q.
Valor R$ 2.950,00.

GOL - Vende-se Gol,
ano 88, branco, com

rodas esportivas. Tratar
fone 975-0993.

FUSCA Vende-se

Fusca, ano 76,
.

impecavel:Aceito troca.

Yalor R$ 2.300,00.
PAMPA Vende-se GOL - Vende-se Gol1.8, Tratarfone 375-1450 ou
Pampa, ano 88 com ano 85. Valor R$ 979-2008�'
toldo' fibra, super' 4.300,00. Tratar fone '

---�---

inteira. Valor' R$ 371-7043. lAMBRETA - Vende-se
"

5.$00,00. Tratar fone
371�9021.

GOL - Vense-se Gol,ano
83, a gasolina, em,otimo
estado. Tratarfone 975-

'2116. \
.

, \,
-.

CORCEL ., Vende-se

Corcel, ano 75 ou troca-
.

sepor uma moto. Tratar
na rua Eduardo Krisch,

,

301.

Lambreta, ano 68,
MOTO.; Vende-se DT vermelha. Valor R$
180, ano 87. Valor R$ 250,00. Tratar na rua

1.500,00. Tratar fone Oscar Schneider, Tifa
372-4125 apos as 14h. da'Mosca, no Bar

Pecimar.

CHEVETTE - Vende-se
Chevette 89, a 'alcoal.

Valor R$ 6.000,00.
Tratar 371�8865.

KOMBI Vende-se

Kombi, ano 80, em bom

estado. Aceito troca.

Tratar rua' Manoel

FUSCA Vende-se Francisco da Costa,
Fusca, ano 74, 1381, João Pessoa.

L A V A ç A ()

MENDONÇA
SE O PROBLEMA DO SEU CAR�O É

. RUÍDO�, CONSULTE-NOS
372�3719

PERON
AUTOMÓVEIS

RuaAngeloRubini, 323· Barra doRioCerro- :F�: 372-0874-Jaraguá doSul·SC

QnegaGlS<Xr11>.+1rioga9R$20.500,OO
Fiorino 95 gas RS 6.500,00

Tipo 94 gas completo RS 12.000,90
Escort XR3 2,0 i 93 gas c;ornp. RS 13.500,00

0ipkJnata91,ga9�R$12.500,OO

Uno S 85 A �S 4.700,00
Belina 87 ale RS' 3.800,00

OpalaComodoro 87 ale. RS 5.800,00
-. Uno S 86, alc RS 4.300,00' ,

F-1000 84 diesel RS 11.000,00

Plck·up Peugeot azul D 1995
Tipo 2.0 comp. 4 portas I �ta G 1995
Tipo 1.6 completo rdo G 1994
Uno ELX 1.0 comp. preto G 1994
Verona LX 1.6 azul A 1994'
Tempra 2.0 16v. grata G 1993
Monza SL 1.8 ranca A 1991

voya�e CL' azul G 1991
vuno 1.5 greto G 1991

'

GaICL ranca G 1990
Monza Classlc completo cinza, A 1989
Diplomata 6cc 4 pts. comp. preto G 1988
MonzaSLE 2.0 azul G 1987
Monza SLE 2.0 prata G 1987
UnoC$ prata A 1986
ChevetteSL vermelho A 1986
Chevette SL branco A 1985

,

�IaComodoro bege G 1980
Fusca 1300 bege G 1979
Fusca 1300L branco G 1976
Fusca 1300 azul G 1975

MOTOS.
Suzuld GSX 750 greta 1994
XLX350 ranca 1989
XL250 vermelha 1984
CG125 branca 1984
Turuna 125 'azul, 1983 '

CG125 verde 1982
xL 250

.,

branca 1982

Rua Epitácio Pessoa, 1.160 - Centro

Fone: 372-3614
JARAGUÁ DO SUL - sc

PÁRA-BRISASJARAGUÁI ,
Comércio deVidrosNovos eUsadosparaAutos

Colocação dePára-BrisaColado
,

'

Pára·brisaOmega. 1$.180,00 clcolocação
Pára-brisa Gol· 1$ 65,00 cl coIGeação

Rua Jolnvllle, 2655 P6ra.brisaGol. 1$ 65,00 cl éOlocação
<ao ladê> da'Arw.g) Pára·brisa CorsIJ degrade. 1$160,00 cl colocação

Vila Lalau, Pára·brisá Pálio degrade.R$I90,OO cl colocação

J ... 'd S I sc
pára-brISaCamiohãoVolkswagen. R$125,OOcléOlocaçãO

'aragu.ou-. _

.
VIdroPortaEscort· 1$ 33,00

For:te: 371-5547 Pagamentocomdtequepré-datado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR ROGtRIO' 'LOURO
AUTO PREss

No final do próxiíno ano, a

fábrica da Renault no país - em São
José dos Pinhais, nó Paraná - entra

em funcionamento' e a empresa'
passa a ser considerada montadora
nacional. Mas a empresa já está se

preparando para mudar de sllJlus e

enfrentar uma batalha pesada com

as outras marcas instaladas no
I Brasil. Por isso, a.Renault começa a

reforçar suas linhas para aumentar

a participação no mercado e se

tornar mais 'conhecida. E a

montadora resolveu investir logo
em sua linha top por aqui, a Laguna.

Para incrementar as vendas de '

seu modelo mais sofisticado, que
serve como 10"l4oor da tecnologia
da empresa, a Renault mudou as

'versões oferecidas no país. O
modelo RXE com motor 2.0 de oito
vãlvulas dá lugar a duas versões:

V6 e RXE 16V. Ambas estão

chegando agora às'
concessionárias. Elas são mais

potentes e têm mais itens de

sofistícação que a versão antes
comercializada no país. Tudo para
ajudar a impulsionar as vendas em

,um segmento onde o Laguna
enfrenta pesos-pesados nacionais,
como o Vectra e o Tempra, e

importados, como o Ford Mondeo
'

e o Honda Civic.

Apesar de a versão '2.0 de oito
válvulas do Laguna manter'uma
média de 12 vendas por mês, a

Renault' aposta que
com o V6' e o RXE
16V vai chegar às 50
unidades mensais. A
montadora acredita
que a dobradinha'
potência/requinte
das duas versões vai
seduzir os

'compradores, ainda
mais porque, os

preços estão

parelhos aos dos
co n c o r r e n te s

nacionais. O 16V
custa entre R$ 43.500
e R$ 46.500. O V6 tem preço de R$

,

55.290.

,

ainda. pode receber bancos de couro
com regulagem elétrica. Já o Laguna
V6 vem çom todos os equipamentos
do 16V e ainda ganha CD player,
equalizador de som, câmbio
automático, piloto automático e teto

solar. No síntetizador de voz, a

diferença surge no idioma, o

espanhol dá lugar ao francês. Pode
até ser mais difícil de entender, mas
dá charme ao cano.

Mas não é só por dentro que o

Laguna mostra qualidades.

fitas com comando em uma

alavanca. na coluna de direção e ar,

condicionado. Isso sem contar o

airbag duplo. O grande destaque,
porém, fica por conta do

computador de, bordo com

sintetizador de voz.

Em situações, come portas
malfechadas ou cintos de segurança
não afivelados, além das luzes-espia

,

no painel, umavoz avisa aomotorista
�

.

em espanhol - o que est�
acontecendo. Opcionalmente,' o 16V

tem motor de quatro cilindros em

linha de exatos 1.948 cm' e 16
válvulas, com 140 cv a 6 mil rpm e

torque de 19kgfa4.500 rpm. Ele faz
o modelo atingir, segundo a

Renault, os 205 kmIh e acelerar de
zero a 100. kmIh em 9,8 segundos. _

No top V6 os números são mais

generosos. Com seis cilindros em

V e 2.963 cm', estemotor exibe 170
cv a 5.500 rPI11 e

, torque de 24,5 kgf a
Renault traz '4.500 rpm. Com isso,

o V6 atinge os 220
kmIh eacelerade zero
a 100 km/h em 8,6
segundos.
Antes de sentir o

bom desempenho do

motor, porém, o

motorista sedepara
com a outra arma do

Laguna para disputar
o segmento dos
carros médios de
luxo: a boa lista .de

equipamentos de conforto de série.
Mesmo oRXE 16V, que passa a ser
o modelo-base da linha por aqui,
vem com o interior bem recheado.

Ele é equipado com direção
hi�ulica, trio elétrico, rádio/toca-

,

Bnvolvendo o conjunto de m

potente e lista, generosa d',
equipamentos, as duas versões

,

Laguna exibem visual mode�
,

graças ao projeto moderno .: �

lançado em 94. E para quebrar
aspect-o mais sóbrio, que n

,

combinaria com os propulsor
nervosos, o desenho conta co

detalhes que dão charme e u

pitada agressiva aos modeloss

como aerofölio traseiro, rodas \

liga leve e faröis auxiliares.

novas versões
dalinha top
Laguna que
esbanjam,
,pptência e

,/

,

Ataque distribuído
Por fera, não há diferenças

'

significativas entre o RN e as

demais versões do Clio. O desenho
ainda é atual mas não há grandes
ousadias estilísticas. O propulsor
tambéméomesmode 1.6.litrode74

,

cv. O que justifica a posição
intermediária do RN é mesmo o

nível de equipamentos e,

consequentemente, o preço. Ele
custa a partir de R$ 16.950,
enquanto o RL sai por R$ 14.990 e

oRTporR$19·909·
A versão lntermediãriajã sai de

fábrica com travas e vidros
elétricos, 'relógio analógico e

controle infra-vermelho para
abertura das portas e porta-malas,
itens não oferecidos no básicoRL.
O ar condicionado opcional eleva
opreçopaÍ"aR$ 18.580. Jáadireção
hidráulica e o rádio/toca-fitas não

são nem opcionais.
No segmento nacional de

utilitários, a estréia da Renault não
acontece com um modelo tão

desconhecido assim. A van Tr

já foi importada para o país duraa
algum tempo pelaGeneral Mo� ,

que manteve o mesmo nome

trazia o logotipo da Chevrolet _"
traseira - na grade do motot;,
mantinha esquizofrenicamente

'

marca daRenaultAgoraóutili
.'

volta sem divisões' d

personalidade para concorrer co ,',
veículos como' a recém-lançeã
-Sprinter daMercedes,que tambéJJ
é fabricada na Argentina.

Para enfrentar a concorrência.
o modelo chega na versão furg�
para transporte de cargas com dois .

tipos de chassi: curto - 4,5 m de

comprimento e 1.410 kg Ü

capacidade 'de carga -, ou longo
com teto sobrelevado � 4,89m, IStO
kg de capacidade de carga. Ambóf'
são equipados com o tímidomotd
a gasolina de 2.2litros com 76,SC'l
de potência e 13,5 kgfde torque.1á
o preço varia de R$ 18.900 a RS,
22.800.

O Laguna está ganhando, de
uma só vez, duas novas versões

, no Brasil. Mas o segmento de luxo
não é o único alvo da Renault nesta
fase que antecede a fábrica.Amarca

também ,está reforçando o

segmento de carros de pequenos
porte, aumentando a linha Clio, e
ainda debuta no mercado de
utilitários com a van Traffic.

O compacto Clio é o carromais
vendido da marca e acumula mais
de 4 mil unidades vendidas desde

que foi lançado no mercado

interno, em junho de 96. Não éã

.

toa que o novo Clio, que será

apresentado no Salão de Paris do
ano que vem, está cotádo para ser

produzido na fábrica brasileira em
meados de 99. Enquanto 'O Clio
nacional não chega, a Renault

amplia a linha, que está ganhando
estemês a versãoRN, intermediãria
entre os modelos já
comercializados no país - RL e RT -

e também fabricada naArgentina.

requinte

, Sob o capô, o trunfo da linha
'

ficá por conta dos propulsores
potentes, bem ao gosto dos
motoristas brasileiros. O RXE 16V

VOLKS·FlAT· CHEVROLET • FORD
, QUALIDADE· CONFIANÇA EHONESTIDADE COMOMELHOR

PREÇODA PRAÇA· VENHA CONFERIR· FALEC/ZECA
.. Rua OlíVio Brugnago, 642 - Bairro VilaNova

,

Pr6ximô Beira Rio - Fone: (047) 372-1029
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:!Classificados do CP371-1919
JARAG,UÃ

.

DO ,SUL 'E REGIÃO

OPORTUNIDADE
-

DENEGOCIO
, . ,

Empresapromotora de eventos, está selecionando

pessoas de todo 'o Estado, que tenham contato,
ou trabalhem com empresas; escolas de

injorm.ática.faculdades ou colégios. Que tenham
algum tempo livre que estejam interessados em

obter renda extra.Devem ser comunicativose ter

, habilidade pra venda.

Oferecemos: - material de apoio, e treinamentd

para O trabalho, gratuitos além de excelente
comissão.

Interessados entrar em contato com Evelâsio ou'
,

caroline, pelos fones: '(047) 2.55;.7156 ou 255-
'7256 em 'horário comercial.

. .

SEXTA-FEIRA,· 27 DE;JUNHO DE 1997

Consertos de ar condicionado de automôveis 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

GOLDEN SUL
Necessita de vendedores

.A •

com Oll sem experiencia,
Atuação em Jaraguã do Sul e região.

Salário acimade R$ 1.200,00
Contato J71-1687 ounaRua Epitácio Pessoa, 516

o B I L

Rua Barão doRio Branco. 221
. I VINPA $: . I

.

#fiIe.,=-í,.. r'_,' Fone: 372-1594'· Fax: 372-1666 . TERRENO c/420m2, 15x28m, rua: 464 - PedroWinter, ,1#"u Ir� lateral da Walter Marquardt. Valor R$ 12.500,00 -

Parcela-se.
'

E
'"

M"
.

TERRENO cl 350m2, 14x25m, rua 895. - sentido-

•. ·D··,·.· ...F ,�···C.'.' ",O'·, '. A".T·····H· E..
O' ,. "1·1 :�:��:�:�:::���.lIhadaFigUeira.vaIOrR$9.000,oo

,

TERRENO cl 721 m2, Loteamento Azaléia, Jaraguá

. NÃO.PAGUE _ �$q::���Valor R$14.000,OO entro + 11 prestações de

TERRENO GI 434m2, 14x31m, Próximo à NANETE
"

,

. N/AIS.ALUGUEL MALHAS, Tifa GÜenther. Valor R$ 7.500,00, sendo À$
.,... 1.500,00 entrada e saldo até 24x.
AGORAVOCE ESCOLHE TERRENO cl 374m2, rua Victor Ro�emberg, Vila Lenzi.

..): ,
. Valor R$ 18.000,00, aceita-se carro e saldo parcelado.

'

ANANCIAMENTODIRETOCQMACONSTRUTORA, ÃPTO. EDlE VIRGfNIA, c/2 quartos grandes, sacada, -

20% de entrada e 8aldo até 48 'meses, OU se v0c6
.

'garagem, CENTRO, rua: Ferdinando Pradi. Valor:.R$
t,m renda familiar dá R$1.000,OO à R$1.440,OOi 25.000,00 entro + financ. (Aceita-se carro ou terreno).atraVésdoSISTEMAFINANCEIRODEHABrrAçÃO, APTO. EDIF. MATHEDI, cl 3,quàítos, salão de festas,.

(Caixa E�n6mlca).
. portão eletrônico, rua: João Planin.schecxk. Valor R$

FAZEM pARTE00PA�ENTO:�oin6veI, 38.000,00
Imóvel, telefone e FGTS.

.' Casa de. alvenaria TROCA OU VENDE, c/120m2, Bairro
João Pessoa, toda murada, próx. Sociedade .João
Pessoa. Valor R$ 35.000,00 (por atpo de ? quartos,

,

preferência no Residencial Amizade)
CASAde madeira, bairro Vila Lalau de esquina, terreno
çl 25,50x21m. Valor R$·45.000,OO ceita carro.

APTOS. PELO$ISTI;�A FINANCEIRO DE HABI:TAÇÃO;.
já em construção, rua João Plailinscheck, c/ 3 quartos,

. 'aalão de festas, portão eletrônico. FAÇA SEU
CAOASJ'RO, ihfornie�se.
SALAS COMERCIAIS, rua Barão do Rio Branco e

-

Reinoldo Rau.

Centrais telefônicas de

pequeno e grande porte Aparelhofax Siemens

�

'Aparelho
. ,Celular Ufe II
.por umpreço
mais acess{vel,
oferece o vibr

.

call (a
chamadapor
vibração).

Temos mitras
marcas e

modelos
Identificador de chamadas
(Bina)

,
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CORREIODOPOVO .2

t '

C�ASS�CADOS DE IMÓVEIS

Irolla
IM Ó V E I S L'T Ó A •

• LOCAÇÃO
, C6d. 605 - Casa de madeira cI,3 qtos - Rua Amauri

Shug, 81 - pröx, campp Botafogo - Barra do Rio Cerro
- R$250,00.
C6d. 608 - Casa'aív, cl 2 qtos - Ruà AntOnio B,

. Schmidt, 300 " Ilha da Figueira'. R$ 250,00
Cód. 609 - Casa de alv. cl suíte + 2 qtos, - Jardim
Centenário - próx, antigo CEPRON - R$ 400,00
C6d. 632 - Apto, cf 2 quartos no Edif. Papp na Barra
do Rio. Cerro - R$ 350,00
C6d. 635 - Apto, cl 1 qto - pröx, 'antigo CEPRON, R$
250,00 (tofo com piso)
Coda 637 - Apto. cl sala e sacada, cozinha cf pia e

balcão, quarto, banhéiro: lavanderia.,Tudo com piso,
próximo àWeg II - R$ 250;00
C6d. 640 - APto, cl 3 qtos - R\:Ia Barão do Rio Branco
- Ed. Gardênia - R$ 500,00 .

C6d. 651 - Salas comerciais na Barra do Rio cerro,
fundos do Posto Km 7, a partir de R$ 150,�0
C6d. 654 - Sala co'111 ê/50mz mobiliada - no calçadão
- 1 piso (ideal pl escritório) R$ 390,00
Cód, 659 - Sala comi. cf 6011)2 ... Em cima daMariazinha
Modas no Calçadão - R$ 450,00
C6d. 660 - Sala comi. cf 30mz - Center Foca - Rua

Re!noldo Rau - R$ 500,00
C6d.681 - Salas ComI. na Barra do Rio Cerro (antiga _

Bordados Jaraguá). Entre R$ 250,00 - R$ 900,00
conforme tamanho.
VENDE-5E LINHA TELEFONICAS PREFIXO 376

(BAIRRQ BARRA DO RIO CERRO)· RS 3.200,00

,VENDA
.C6d. 110· Casa em alvenaroa cl 230,OQm2•
Loclizada na Rua Jorge Làeêrda, - Centro - R$. 'i

118.000,00 j
.

C6d. 142 - casa mista C/104m2, sendo 3 qtos., r:
sala, cozinha, 2 BWC, Dep. empregad, Í
lavanderia e garagem na Rua 271, nl! 35 • Ilha �
da Figueira - R$ 40.000,00 ê
C6d. 149 - Casas mistas c/120m2, em terreno li
dê 450m2 (uma casa cl 120m2 e outra c/50m2) l
'nas proximidades 'do Motel CaSAB R$ );
16.000,00

,
Í

C6d. 150 - Casa mista cl 126m2 em terreno cl i;
645m2, cl 4 qtos; salas, bWc, copa, eozinh, área t
de serviço e garagem. R. Dr. Agnaldo JbSé de ;
Souza. 17,0 - Chico de Paula - R$ �.OOO,OO J

.

C6d. 242 ,� Apto. cem suíte, 2 quartos, lia Rua s
{

Germano Marquàrdt, R$ 40.000,00 ';,
C6d. 385 - Área' de 405m2 - Rua Guilherme iWackerhagen - Vila NOva - R$ 29.000,00 f
C6d. 254 - Aptos. de 2 e :3 quartos, cl surte e i
garagem de 79,03m2 a 92.,55m2, por R$ t�
27.000,.00 s R$ 32.000,00 localizado na Rua ji
Bahiá com entrega prevista para fevereiro/97. . !
C6d. 422 - 2 terrenos cl 300m2 cada, na R. Willy. j
Mahnke, centro - �$ 40.000,00 eadá. ;!
C6d. 253 - Apto. cl suíte + 2 qtos - Ed. Járaguá -

. �
,R$ 64.000,00 \. :::�

Parecer Comerciàl

Incorpór-wio
Vende· Administra

Compra - Aluga

DEFRONTE AO FÓRUM
CRECIOO177o-J

FONEIFAX (047)372-2990,
CELULAR97�9

JARAGUÃ DO SUL - SC

TEMOS LOTES A'VENDA
Loteamento Pirmann - Entrada + Financiamento

Loteamento Campestrini - 1.000mts após a,

"
Malhas Malwee - Entrada + Financiamento

, Em breve lançaremos RESIDENCIALMIRANDA'
com.lOõ lotes, localizado próximo ao Comércio do

Sr. Wigando Meier, Estrada Garibaldi, "

VISITE-NOS PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

Lotes no Renascência -

.

Vila Rau - Troca por menor
valot; parcelamos, financiamos, negociável.

\

Um lote de 1.760m2, com·asfalto próximo ao salão

amizade, negociável - Aproveite - Barbada.
.

·R$, 15.000,00 - negociável
Temos imóveis para financiamento com

CARTA DE CRÉDITO!

Ja!"aguá,do Sul, 27 dejunhode
'

"'" HABITAT
. COMPRA. VENDE. ALUGA , A�,MINIS1RN

MOßI IARA
CI1lCI4JAO

CASAS

191-Casa220mzcfsulte+?dormitóriosdemaisdep.RuaCampoAlegre.
1 02'�Casa 160m2c/ laje3dormitórios - Rtla Epitácio Pessoa
103 -Casacom 1 00mzcom3dormitórios LoteamentoAna Paula .

104-Casacomlaje130�terrenocom520mz-EstradaRiqdaLuzpr6x.
Malwee

105 - Casa de alvenaria com 180mz com suite + 2 dormitórios demais

dependências -centro.. .

106-Casacom 150mzc/3dormit6rios+dep. de empregada Rua Itajal.
107 -Casacom 368mzterrenocom 727ffi2pr6x. Hö$pitalJaraguá

'

108-Casacl26�sobradoemconstr·-R.MaxNicoIauW.Schinidt,pr6x.
escolaAlbanoKanzler
109-Casa alVenariacl 120ffi2-BairroJoão Pessoa - troeapto. Jaraguá
110 - Casaalvenariasemi-acabada - bairroCentenáno
111-Casaalvenariacom 100m2-pröx, E. B.Giardini Lenzi
112-Casademadeiracom200m2pr6x.C. E. HolandoM.Gonçalves

.

APARTAMENTOS
201-AplirtamentoCond;Amizade3dormit6riosPoupança+ finarÍciamento
202 - Apartamento Ed. Carvalho com 1551Í12com 3 dorm. Poupança +
financiamento. '

203-Apartamentocl3dorm. (surte}Ed.lzabella PoupaAça+ financiamento
204 - ApartamentoEd.Vila Nova - Entrada+ financiamento.

"APARTAMENTOS FINANCIADOS
COM.PRESTAÇÕES MAIS BAIXAS
QUE QUALQUER ALUGUEL".

1ERRENO

301-Terreno com 351mz próx. Malwee.R$3.500ent + 36 xR$ 240,00
302-Terrenocom540rf12Lot.VersaillesR$ 15.000,00
303-Terrenocom400m2Centro·
304-Terrenoeom525�VilàRau
3057 Terrenoeom420m2BairroÁguaVerde
306-Terrenocom 382m2 Lot. Kaiser-R$10.000,00
307" Terreno com 468mz RuaAntonio Kochella - Ilha da Figueira - R$
12.000,00
308 - Terrenocom560m2 Lot. San PieroPoupança -I' financiamento
309-Terrenocom300mzRúa Fritz Bartel
310-Terrenocom720mzRua Franciscode Paula

31.1-Terrenocom�8m2Faculdade- R$8.500,00
312 - Terreno pr6x. centro com 80 morgos excelente pl chácara ou

reoreativa
.

313-Terrenopara ch�eara de 11.500m2BoaVi$tacom lagoae árvores
-

frutíferas • R$ 10.000,00
314-Terrenoeom j .250ffi2-'RuaTrezede Maio.
315 - Terreno cl 650m2 noCond. das Azaléias
316-Terrenoc/688mz BR-280pr6x. Lunender-Guararnirlm.
317- LotesemGuaramirim - Entreoasfaltoe obairroAvalR$12.�,OO .

ou parcelado
318- Lote lat. RuJorgeC;zemiewiczR$16.000,00-Aceitacasaem Barra

Velha

,

RUA FELIPE SCHMmT,,1S7
(AO LADO DA 1001 FERRAGENS)

FONE: '371-8009

ALUGUÉIS
401 -Apartamento EdifícioCarvalhocom 3dormitórios- R$660,PO .

402-ApartamentoEd.lmigrantescom2dormitóriös
403 - Casa ernalvenaríac/250mz - Centro - R$ 800,00
404-Salacomercialcom127mzRuáJoãoPicolli�R$560,00
405 -Casaem alvenaria'com3dormitórios - Centro-lateral Reinoldo Rau
406 - Apartamsn�o Ed; Proc6piocom2dorm. R$400,00
407 -Cl;lsa emalvenariacom3äorm. Avenidados ImigrantesR$350,OO
408 - Salacornerclaícom25m2próx. Besc (Centro) R$220,00
409-Casaemalvenariacom3dorm. toclamuradaBairroBrasãoR$400,OO
410-Quitinetes,próx. SupermercadoRau - R$1:80,OO
411 - Casa em alvenaria parapontocomercial RuaDomingosdaNova -

.

R$450.,OQ
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AJvtn.
AJvtn.
AJvtn.
AJvtn.
AJvtn. ,

AJvtn·
Alven.
Mista

" AJvtn"
Atven.

. Atven.
Alven.

, Atven.
• Alven.
Atven.
·Mlsta
Atven.

CLASSIFICADOS DE

.

IMÓVEIS CORREIODOPOvo-3

ENDEREÇO ÁREA(M2)

CASAS

Terreno
Rua Antênlo ElIanislau Ayroso. 495 ; VII. LInzI
Rua W.Her Marquardt • lado n� 2556
Rua Camilo And_ta s/n' • BII.,.. do Rio cerro '

Rua TlMlreze A. Hi'uscka n'220-.,.,..,. EaquenIo
Rua Botrvla. 71 • CHmlewicz
Rua Irmlo Lall) Magrio· Loturntnto Ch8nIpegIlllt
Rua Alexandra Koalar. n' 35 ·lIha de'Flguelra
Rua Alberto Klltzka. 187- Vila Rau •

Rua Goiás; 53-Vila Lenz!
• AntOllio Cartós Farralra. 1417 • Vila Lenz!
Casalnacabe!la· Rua Bemarelo Oombusch'n'1838
Rua614·. n·l.007- ...pocuzlnho
Rua Roberto Seldal n' 84 • CORUPÃ • Central
Rua Sio José n' 37
Rua Aorlano FreIberger. n' 70 • Centro
Rua Aldano José VIeira. n' 123-Guaramlrlm
Rua Joaquim Fee. de Paula. n'l511 casa cl l,10.00m2'. sala comi cl 119.00m2

Construída
,170.00
70.00
340.00
130.00
118.00
300.00
180.00
102.00
100.00
288.00
147.00
108.00
200.00
140.00
530.00
70.00

660.00
332.50
621.00
392,00
462.00
888.00
555.00,
420.00
542.40
750.00
752.00
435.00

1.284.80
1.416.00

"

650.00
1.063.25

APARTAMEN:rOS
QUARTOS

2.180,25
'

.375,00
360,72

13.000,00
345,00
420,00
364,00,
499,80

14.668,00
371,00
385,70
'800,00
625,75
450,00

EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓR,O

RlJAVENÂNCIODA
SILVA PORTO, 353-

FONElFAX:'
{047} 372·1492
JARAGUÁDOSUL

9:'

02,
03

03

03

03

v

35.000.00,
,42.500.00
42.500.00
18.000.00
110.000.00

TERRENOS

�QUARTOS

04

0.4
03
03
03
03
03
03
05
04
04
04
04
04
03
O�

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

VALOR RS OBSERVAçõES

75.000.00
54.000.00
195.000.00
67.000.00

37.000.00
,

,230,000.00
85.000,00

23.000'.00
80,000.00
130.00<i.00
75:000.00

,18:000.00
180.000.00
100.000.00
180.000,.00
43.000.00

150.000.00

AceMa casa ou tarreno

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

Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Aéelta carro ou terreno ,na praia

'

Condições de palilamento à combinar
Aceita automóvel nó negócio
CondiçõeS de pagamento á combinar
Condições de pagamento � cambioar
Condições de pagamento à combinar
Condições de patlamento à combinar

Forma de pagernento ê combinar
Forma de pagernento • combinar
Condlç68s da pagamento' combina,
Condições da pagamanto • combinar ,

Forma de pagamanto ê combinar
Acalta troca por casa

, Acabapasa am Jaraguá
Acaita troca por aptos,
Acelta·se Imóvel em negócio
Aceita parcelamanto em 4masas
Acelta·se Imóveis em negócio
CondiçOes ê combinar
Acaita·sa propostas
Aca�a troca pl casa am Jaraguá
Condições da pagamento ê combinar

Forma da pagamento ê combinar
Flnanciamento'de 72 Je de R$ R$ 884,00
Assumir finanCiamento 135m.-s com bese de R$ 1.�.00
AssumlrflnanCiam, de 48mesas com prast. 1.367 CUB

Condiç6as de pagamento ê combinar.

FLORIANI
EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITÓRIO,
Comput."ore" máquinas
de escrever, calculadoras,
relógios, fax, arquivos,
cofres; roupeiros,' ,

cadel"as" escrivaninhas,
armários, ventiladores,

-

bebedouros, ,móveis
escolares, móveis e

suprimentos para
Informática, etlquestas,
,quadros, estantes de aço
'e outros.

'

ASSISTeNCIA TÉCNICA, E'
_ ACESSÓRIOS EM GEFlAL.

Manutenção
Contrato

Treinamento

R. Joio Picolll. nO 473 ' l' ender • Ed. Carina

Ed.$ChIochet-l00andar
R. Barlo do Filo BranCo. 780 • EdHrcio Sehlochat • ao andar
R, Fritz Bertel eIn". Res. Relnotdo Bertal

R. Marina Frutuoso· Ed. Olanthus

RiJa Prefeito José Bauer - Tr's Rios do Norte
RUá Otto Meier - Vila Lenzl'
loteamento Santo Antônio - Tr" Rios do Norte
Aua Euzébio Depoy - Vila Nova
Rua João J!UluáriO Ayrosa (pr6x. Arroz Urbano)
RuaAlberto KlitZke ao laOO,187 - Vila Rau
Aua Teodoro Roeder - Água Verde'
Rua 620 • Lat,ral da Manoel Francisco da Costa
Rua Sem nome - Estrada Corticeira - Ouaramlrlm
Rua Tomáz Francisco de Góes - Centro'
Rua Amazonas - Centro
Rua Walter Mal'Qllartlt (frenta ao 2820) aarra do Rio Cerro
Rua Bemardo Dombusch esq. cl rua Ney FratiCO
Rua Pedreira Rio Branco - Ilha da Figueira

.

19.0.1)0,00
15.d'öO,OO .

6.60Q_,OO
20.000,00
18.000,00 ,

10,600.00
16.000:00

, 12.000,00
.

33.000,00
26.500,00
26.500,00
43.000.00
100.000,00
4,500,00

RuaEdwardKriscb;344
,

. Lat. BR-28O - Sentido centro - Ferj'
r'lombadB 1· esquerda

Fone: 975-1269
89254-510

Jaraguá do Sul- sc

Na Dicc's Móveis você compra todos.os produtos,
inclusive móveis sob medida a preços e prazos imperdíveis.

Móveis sob medida; Cozinhas e quartos planejados ao seu gosto; Salas de jantar;
. :��:��:�:'=:��::r;�:::�-���onfi��,6""....�
BR-280 - Km 58 : Fone (047) 373-Q077 é 373-0131 �:� "',f,�
Guaramirim - SC'.- Próximo ao viaduto "

J,&, "
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VILA NOVA - .Locallzação nobre e Casa ernalv. cl 196m2 em terreno
cl 865m2 e á quarto$, .sendo 1 sl:líte.
CENTRO - Excelente casa em alv. cl aprox. 200m2 e Rua Domingos da
Nova

.

SÃO LUrS - Casa em alv. c! 142m2em terrenomedindo 392m2 e 4 quartos
.
e demaisdep. :

.

FIGUEIRA ..Casa nova em alvenaria c! 176m2 e 4 qfos. sendo uma surte.
Lócalização nobre. '

I

SÃO LUrS - Casa ein alv. c/3 quartos, demais dep. e RS 45.000,00 "

BARRA DO RIO CERRO -Casa emalv. c! 150m2 em terreno c!7.500m2
.

e Rua Bertha Weege.
.

JOÃO PESSOA - Excelente casa em alv. c! 124m2mais anexo cl 24ÍJl2
e terreno c! 420m2 e RS 45.000,00

.

BARRA DO RIO CERRO - caSa em alv. c! 110m2 em terreno c! 345m2 e

3 quartos, derilais dep. ,',
JARAGUA-ESQUERDO - Casa em alv. c/140m2 em terreno c/350m2 e

3 quartos, sendo 1 surte; demais dep.
NOVA BRASrUA - Casa em alv. c! 210m2 em terreno c! 450m2• 3 qtos,
sendb 1 suíte.

.

VILA NOVA e Casa em alv. c! 112m2 em terreno cl 452,33m2.
JARAGUA-ESQUERDO e Casamista c! 88m2 em terreno c!399m2. Lot.
Constantino Pradi. .

,

.

CENTRO - Rl.!a José Emmendoerfer, 1.309 e Excelente câsa em alv. c!
330m2 em terrsnoc/ 1.500m2
VILA RAU - Lot. Mirante e Casa em alv. cl 82m2, 3 quartos, demais
dependências e RS 28.000,00

APARTAMENTOS
CENTRO

�F.RES.DUNKER EftIX)NSTRlJÇÃONOCORAÇÃODACIDADE2
E3QUARTOS.SOMI;NTE2APTOSPORANDAR
Excelente cobertura noEdif.�ivlera el246,00m2 e próx. ao Beira
Rio. Clube de CampÓ

,

, Ed. Menegotti - Apto. cf 2 qtos., + dep. empregada· 52 andar·
Av. Mal. Deodoro - R$ 40.000,00 '

Ed. Bergamo -32andar;apartamento cf3 quartos sendo 1 surte,
demais dep., cl sacada e garagem

CASAS

{)� Compra. Vende

,,..,, Admini�ra Imôveis .

P IAZERA Implantação e

Vendas de

I Loteamentos
. CREC11713-J

Rua 25 'de Julho, 1'829 • Vlia Nova· Jaraguá do SLiI

Fone/Fax: (047) 372-1438

.

U,M TERRENO CI
,CASA DE MADEIRA .

Localização central
R. Carlos Hafermann
Lateral Prefeitura
Valor R$ 90.000,00·

-

ou à combinar
-

_.

_

-

CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS Jaraguá. do Sul, 27 de junho de 1
i

'TERRENOS, .

VILA NOVA 7 Excelentes lotes financiados em 10meses - Próx.

ao 'Fórum e ao Breithaupt
'.

.ILHA DA FIGUEIRA·Terreno de esquina cf 579,00m2
CENTRO- Rua Walter Marquardt - Excelentes lotes frente ao

Supermercado- Breithaupt
CENTRO·· Preso Epitácio Pessoa. Terreno c/1.548m2 edificado
cf casa de material e outras benfeitQriàs.
NEREU RAMOS" Terreno medindo 3.400m2 localizado nas

margens da BR-280 - R$ 15.000,00

CENTRO.· Terreno medindo 420m2 si benfeitoria$ - Rua Barão

do Rio Branco - R$ 57.000,00
JARAGUÁ-ESQUERDO-Cond. dasAzaléias terrenocf721 ,57m2 ,

JARAGUÁ-ESQUERDO.. Cond. das Azaléias terreno cl

1.061,82m2
ILHA DA .FIGUEIRA -Terrenomedindo 495m2 sem benfeitorias.
CENTRO - Rua Amazonas, terreno medindo 388,50m2 sem

benfeitorias.

RIO DA LUZI -Terreno rural claprox.. 105.000m2s1benfeitoriasó
próx. Ceval.
AMIZADE -Lot, Versailles, terrenomedindo450m2s1benfeitorias

'

- R$14.000,00
GUARAMIRIM LoCalidade denominada Rio Quati· área rural cl

58 alqueires.

SALASCOMERCIAIS
EÓIF(CIO, MARK PLACE - Térrea e no 60 andar - R(Ja

8J�. 371-7931
.
Rua Antonio C. Ferreira 197

. . IMOVEIS CREC11741.J
COMPU � VENDE • LOTEIA • ADMINISTU • INCORPOU

QtO! Gar Bairro EndereçolPonto�ef. PreçoR InformaçlleS Gerais
cásaAlv. 190 4 I Schroeder R. Princesa Isabel, 547 70.000 terreno 6.562m2 e Parcela
CasaAlv. 240 4 2 Lot Papp R Marcos V. Girolla, 474 85.000 Aceita carrollm6vele valor
CasaAlv. 180 4 2 Centro R .. José Emrnendoerfer;' 1390 80.000 Troca por apartamento
CasaMad. 60 2 1 Corupá . R. Ludowico Weiler, 210 12.000 Aceita parcelarfcarro
Casa Alv, 220 3 1 Vieiras R. Adolfo Tribess, 5' casa , 85.000 Aceita casa de mai�r valor
CasaAlv. 152 3 1 Rau' R. 467 e Lot Albino Lemke 30.000 Aceita casa de menar v�or
Casa Mis: 120 4 I J Rau R. Luis Picolli, 140 28.000 Aceita carro até RS 8.000 '

.Casa Alv, 9'8 3 I AnaPaula R. 770 e Ana Paula 4 e 6 23.000 Semi-acebada- Aceita lote
Casa Alv, 93 3 I Champaghat .

R. Irmão Magno, s/0° 70.000 Aceita apartamento e carro
Casa Alv, 98 3 ' I Rau R. 363 - Pr6x. Renascença '32.000 Aceita casa em loinville
CasaAlv. 1'70 3 2 Chico Paula , R. Francisco de Paula 17.000 Em construção fNegociáveis

Cobenura 250 3 2 Centro Ed. Argus e 9" andar 200.000 Mobiliado f Troca por casa

AptoOK 273 4 2 Centro Ed. Athenas • 4° andar 220.000 Quitado e Todo mobiliado
AptoOK 153 3 I Centro Ed. Schiochet e 12° andar 50.000 + CEF f Aceita troca casa
AptoOK 130 3 I Centro Ed. Isabela e 3° andar " 35.000 + CEF - Troca por casa

AptoOK
•

80 2 I Amizade Res. Amizade - 2° andas 35.000 Quitado f Aceita carro flote
Apto. Cons, 112 3 I BlIITlI Res. Harri Marquardt 40.000 Aceita terrenolEnt maiol97
Apto Cons. 135 3 Centro Ed. Klein· Em Construção 75.000 Financiado ein 36 parcelas
Apta Cons. 85 3 Centro Ed. Mathedi - Construção 38.000 Financiado em 48 parcelas

Lote 601 Azaléias Condomínio Azaléias 35.000 Negociáveis IParcelado'
·Lote 483 Versalhes Rua812- VersaihesII 18.000 Negociáveis fParcelado
Lote 480 BlIITlI Rua Luiz Satler 16.000 N!ilgociáv�is f Parcelado
Lote 532

, Champagnat Rua jacob Gesser 30,000 Troca por apartamento
'

Lote
..
366 Guaramitim Rua 144 e Lot. Rausisse 10.000 Negociáveis f Parcelado

Lote 371 ÁguaVerde Rua Paulo Kraemer 12.000 Negociáveis f Parcelado.
Lote 539 Rau Rua 467 - Lot. Albino Lemke 8.000 Aceita terreno na Figueira
Terreno 8000 Nereu Pr6x. Arroz Zanghelini 35.000 Aceitaparceler
Terreno 865 Nereu Rua André Voltolini 12.000 NegociáveislParceladb ,

Lotes Vários Figueira Residencial Piazera I 7.600 Ent. 2;()OO + 48 x 240
LQles Vários e Amizade Residencial Behling 10.000 50% entrada- saldo 12 x
Lotes vários VilaNova Pr6x. F6ruinlRádio ,RBN 33.000 20% entrada e salde 20x
Lotes Vários . Sta Luzia Residencial Geranium 7.000 ENTRADA 220 e 220 pl mês
Lotes Vários Vila Rau

. Resídencial Renascença Diversos 30% entrada e Saldo 24 x
Lotes Vários VilaLenzi' Residencial Piermann I "Diversos 30% entrada e Saldo 24 x
Laies vários Barra Residencial Satler Diversos .20% entrada e Saldo 36 x

Chácara 180000 Garibaldi Estr. Garibaldi • Km 15 80.000 éasa a1v. e Aceita trocar
Chácara

-

111500 Garibaldi Ribeirão Húngaros - Km 13
.

20,000 Sem moradia e Troca/parcela
Chácara 49172 Corupá Estrada Bornplant • Km 8 MOO ,

Sem moradia - Parcela
Chácara 20000" Rio Cerro Rio Cerro II e Km 20 50.000 Casa com 183m2f Troca

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'Jaraguá do Sul, 27 dejunho de 1997
�. -

- .

CLASSIFICADOS DE. IMÓVEIs. CORREIODOPOVO-S,

Lar·lmoveis.
Av. Mal. Deodoro, 583 -·sal•. 1

-,

VENDAS
-

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

- vende-seuma oficina de latoaria completa inclusive clciborg � elevacar. Ótimoponto. A combinaraceita-sejca-';';J'outerreno demaior oumenor valor.
- Sala comercial térrea com 77,5Om2. Rua Reinoldo Rau, Centro.
- Terreno np.RuaAntonio Carlosferreira com 540m2
: Terreno 1j.Rua Francisco de Paula com 650m2
- Terreno loteamentoDivinôpolis - Figúeiracom3Wm2
- Terrenosfinanciados no Lot. Wcenzi e Gadotti, bairro SantoAntonio.
- Casa de alvenaria cl 70m2 no Lát. vfcenzi e Gadotti.
- Casa de alvenaria-c/146m2na Rua Francisco de Paula
- Cháçará�mNereu Ramos 88morgos, tendo casa de madeira, água e luz
- Châcaraem TrêsRios doNorte cl23 morgos

INTERIMÓVEIS
CRECI 0914-J,

VENDAS
Terreno,
.:;-'------------ .

com 9.0·OOm2
(A-5x200)

.T�do ' plan.o
(õJimQ para
,i,ttd.ú·stria)
Rua José
Theodoro
"ibeiro -

]Iha da

.�igueira
(Ia"do da·.

\ ·�Muller

Tr'�'nsportes)'

r--·
CRECI N° 1589 J

I
,I
I
I'
I
I'

-

---- ..
I
I
I
I
,I
IVen(ie .

I�:��" Jardim Hruschka ' II ' Si� Luis �R$ 3.000.00 entrada + 20 I
I x RS 300.00

.

I• Terrenos lot. Ouro Verde. após a Malwea· 20% entrada, saldo em 3Ox. iotat

I
R$ 10.000,00' •

.

,·Terreno cl 448,OOm', Loteamerito Papp Rua 541 • RS 26.000,00 I'• Terreno cl 225.000,OOm', no Bailro Amizade, distante 4 km do centro· R$

1350.000,00 (financiado) ,"
.

I·

• Terreno cl 315,00m", Lot. Dayene, Balrro Sio Luis· RS 2.400,00 de entrai:la + '

36 Jr'RS 266,00

I· Terreno cJ 140.460,00m", RibeirãoGrande da Luz. AceRa trocar por terrenona IBarra do Rio Cerro • R$ 20.000,00
'

c

Terreno no Residenciallmperador • Rua Joio J. Ayi'oso • R$ 8.000,00 entrada .

I + 30x de RS 233;33 • Total 15.000;00 ITerreno cl 329,00m"· Rua EmllSto Lessmann • Vila Lalau· RS 15.500,00
.

Ismos, I
••

Sltlof?l37.000,OO, casamlstacJ.l00n)"eoutra�emade.lracl70m2, uma lagoa, I'espaço para novas lagoas, 15.000m2em pastagem, localizadoemRIoà da tuz-
TiaMacucoGrande,distantem lOkm damalweeaeakacasasnaBarracomopjlrte

I
do pagemento • R$ 27.000,00 .' parcelado. I'• Sitio cl )4.600m", terreno um �uC9 Irregular, com casas de madeira de •

97,SOma, 3 qtos, com .rvoras frutneras, palmko, ribeirão para lapa· R$

126.000,00.' aceHe carro até RS .4.000,ro.-· . I
ICASAS

.

I• Casa demadeira cl70m'terreno cl2.1 01m"· RuaHorécio RubInI, 706, na Barra.
• R$ 35.000,00.

.

, ....

I· Casá alvenaria clBOm", terreno clBOOm", lHa Klein, 3k� após ParqueMalwee .'• RS ,15.000,00 .

.

'1'
Cesa misia cl lBOma. R. M�ria.Nagel, 202· Bairro SAo Luis· R$ 20;000,00

'I• Cesa de alv. seml·acabada, Rua Elisa Maess, THa da Mosca· Lot. Milbratz •

aeaRa carro R$ 20.000,00
.

.

.

.

I· Casa de alven�rIa cl 152m", 3 :quartos; garagem PI 2 carros • Rua OscarI. Schneider, na Barra do 1õl1o.Caro • R$ 26.500,00
• Casa de alveriarlil cl 120,00m", 3 quartos,� murade, terreno cl 5BB,00mI,

I bairro Sio Luis· R$ 45.000,00 . I• Cesaalvenarla cl 120,00m", geragem, 2 bwc, terreno cl686,25m" (�5x45,75)·

I
RS 22.000,00 aceka carro, negociável. «,

• Casa de atVeriaria cl 140,00m", 2 BWC, Rua 585, na Barra • R,$ 45.000,00 '1
I. LOCAÇÃO '. '. .

'

..
.

..

I• Apto. 2 quartos· R. Horácio Rublnl, dafronte NANETE • RS 230,00

I·
Casa madeira cl 2 !Ilos, garagem, 2.000mts, após Parque da Malwee • R$

'1·

200,00 . . ..
• Casa .Iv. 2 qtos; Ribeirão G: da Luz, 1523 ·l1róx. Ceval, casa n· 3'. RS 130,00

I· C�sa madeira éJ 2 quartos, distante 2.000mts do Parq�e Malwee· R$ 200,00 I• Galpio constr. mista cl 100m", para bar, discoteca, oficinà..marcenarla, 2km
· após Malwee • R$ 250,00

'.
.

I· Casa de madeira cl 2 quartos, Rua. 834, fundos, Tlfa Martins· R$ 180,00' I• 1apto, cl2 quartos + garagem· R ..PastorAlberto Schneider, 1187· RS 270,00

I· easa.� I'fladeira cl 2 quartos, garagem, Rua Marcos Glrou.a, 830· na Barra'lR$l00,oo
• Gaipio em alvena� cl 1 �0,00m", Loteamento OuroVerda· RS 300,00

I· casa de alveriaria cl 3 quartos, Rua 522, 72 • Barra· RS 280,00 .. IApartamento cl 1 quarto, banheiro, cozinha, na Barra. RS 150,00
.

I
Säla comerciai cl20;43m2, Rua Angelo RubInI, 1197· RS170,00

ISala co]YIerclal cl 33,48m2, Rua Ang8io Rubfl1l, defronte a tgreja da barra· RS
280,00 .

.

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

. TERRENOS

I
Re'.OOl· Lote nO 046 • Lot. Luis Manfrini • Iaraguá Esquerdo.

I
RS 8.500,00

.

Rel. OOl • Lote n° 047 • Lot. Luis manftini • Jaraguá Esquerdo.
'.

· RS 8.000,00
Re'. 003 • Terreno cl 1.54()m2 • Próx. Sear· Centro·· RS 100.000,00·

" Re'. 004 • Terreno cl 5.184rn2· Rua 199 (Viia Nova) • RS 140.000,00
Re'.OOS • Lote n° 139 Lot. Luis Manfrini (cl fundamento).· RS 9.000,00
Re'. 0Q6 • Terreno Domingos da Nova com 260m2 • RS 75.000,00

.

'1'
Re'.oo7 • Terreno cl 85.000,OOJn2 • Rio Molha (ao lado da Gruta) •

RSI80.000,00
.

,

..

Rel. 008 , Terreno cl 537,00Jn2

Lote.ament.o .versanes
(lote n° 053) •

RS 15.000,00 '
.

Re'. 009· l'erreno cl 300Jn2 - Rua 382 (Proll. Hospital Sic José) • RS
35.000,00 _

• .

· ,ReU10· Lote 1fOO2 Lot, AnaPaulaß· Rua'209c1asfalJC)' RSI5.000,OO .

I,'
��S�S' Terreno de 16x22,50 (360m2)" RS 5.000,Oó

•

I
ReI. 011 • � água Alvenaria cl 4O,00m2 (Ana Paula IV) lote n° 067 • RS
12.000,00 ., ....

ReI. OU • Casa em Alvenaria

C/,
108,00Jn2 (Rua Victor Vitikoski) •

R,
S

.

32.000,00 .

ReI. 013 • casa madeira cl 48,00m2 Ana Pauia m . RS 15.000,ÓO
ReI. 014,' Casa em Alvenaria cl 2SO,00m2 próx. Condoinfnio Azaléias
, RS SO.OOO,OO.

.

Re'. 015 • Casa' em Construção (alvenaria) cl ISO,OOJn2 • RS 20.000,00

I
ReI. 016 • Casa mistil cl 50m2 • Loteamento Uodoro Rodrigues lote n°

I
073· RSI4.ÓOO,OO .. .

Ref. 017 • Casa ,mista cl lOOÍJt2 • Rua 209 - Francisco Hruschkil , RS
.. 21.000,00"

.

.,".
'

.
. Ret. 018 • Casa mista com 90m2. Rua Campó Alegre n° $04 • Figueira

• RS 25.()()(,),OO .' ,

ReI. 01' • � Ágwi DO.Ana Paula IV. Rua 326 • ios6 narloc!J (Xavier)
• RS15,ÓOO,OO '. . .'
ReI. OlO'· � Água Alvenaria· Ouro Verde» RS IÓ.OOO,Oó

I' Re.
f.

OZ.
1 -, casa

.. a1venan,
..a e175,

rn2 • Ouro

V,erde (n.
ová) cl financiamento

I
• RS 32.000,00

- ,ReI. 0%4 • Sobrado com área de 388m2• Na Rua João Stein
·

Re'. 0%5 -Casa de 60m2 lote n° 180 Ana Paula iV • RS 14.000,00
OFERTA' /

.

Re'. OZl • Terreno com 730,00m2 (Plano) Ana Paula IV • RS 10.000,00
COBERTURA'
Re'. OZ3 , Ediffeio Argus. com 250,00m2 • RS 180.000,00

LOTES FINANCIADOS
Loteamento Cirilo Zangheline
Loteamento Ouro Verde

Loteamento Camposampiero
Loteamento Constantino Pradi
Loteamento São Cri&tovio II'
Residencial Frambõyant I

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



CORREIODÓPOvo·6 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS - '

Jarag..á do Su�, 27 dejunhodef

RuaMarechalDeodoro da Fonseca, n'1594
Jaraguá do Sul w SC

FONE (047)
, .372-0153 -371�6475

CRECI1762.J

VENDAS:
A��RTAMENTO: 2 quartos, 1 BWC � dep. Cond. Amizade R$ 12.000,00 '+ fino

APARTAMENTO: 3 quartos, 1 BWC + dep. ED. VilaNova R$ 28.000,00 + fino

• APARTAMENTO: 1 quarto, 1 BWC +dep. Ed. Magullú R$ 29.000,00
CASA ALV. NOVe! 3 quartos, sala, copa, cozinha, 1 banheiro, dispensa,
área de serviço e garagem. Rua José Krause VILA NOVA

.

CASA ALVENARIA: e!3 quartos, 3 banheiros + dep. CENTRO
.

CASA ALVENARIA: e! sufte e! hidromassagem, 3 quartos Jaraguá·Esquerdo
CASA ALV. NOVA: e! 2 quartos, 1 banheiro + dep. VILA NOVA

CASA MISTA e! CASA ALVENARiA: Mista, 3 quartos, 2 banheiros + dep.
(+) ALV. e!2 quartos, 1 BWC, + dep. próx. Curtume Schmitt .

CASA MISTA: e!3 quartos, 1 banh�iro + dep. JGUÁ ESQUERDO
CASA MADEIRA: e!2 quartos, 1 BWC, + dep. ILHA DA FIGUEIRA

CASA MADEIRA: e!4 quartos, 1 ewc, + dep. ILHA DA FIGUEIRA

TERRENO: e!51 omZ próximo ao Fórum VILA NOVA· R$.28.000,00
TERRENO: e!720mZ VILA LALAU R$ 20.000,00

.

TERRENO: e!392mZ LOTEAMENTO BARTEL R$ 21.000,00'
TERÀENO: e!733m2 LOTEAMeNTO MARQUARDT R$ 8.000,00
TERRENO: e!312f112VILA LALAU R$13.000,00
TERRENO: e!448 VILA LALAU R$ 17.ooo�00
TERRENO: e!501mZ ViLA LALAU R$ 19.000,00
TERRENO: e!465mZ ILHA'DA FIGUEiRA R$ 7.000,00
TERRENO: e!480mZLOT. MAURfclO LENZI � CENTR01 enl + 12 fixas

TERRENO: e!350mZVILA LALAU R$ 20.000,00

. . -. .

Valorize Seu Imóvel
Instale:" ,

Sistema
de Alarme
Portão
Eletrônico,

.Video,Fone
Interfone

372-3090
..

NSEN

CONSTRUIR?
,

REFORMAR'
.

'
.

.

CON.,RA.,E A MELIOR!

"

EM P·R E I TE I RA
'PlNHEIRO
Mão dé obra espeeíalízada
Servíçe dê Terraplanagem

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

. .

.'
.

CREcr 1873.J
EPIIII&aVINRJS......L1D4, 1

Edifício
Tower.

'Cente'r
Rua.João
Marcatto

esquina com a

Rua Clemente
��==--_� _.J Baratto - Centro

APTOS: 1 suíte, 2 quartos, sala, estar/jantar, sala âe tv, sacada c
" ; ,

churrasqueira, BWC, copa, cozinha, lavanderia, -2 vagas de garagem, II

partir de R$ 1.047,80/mensais (Entrada�· 5 parcelas) .

SALAS COMERCIAIS: com 1 ou 2 garagens, copa, BWC e distribuição
intema de .acordo com a necessidade do cliente, a partir de R$ 440,16/
mensal (Entrada: 5 parcelas).

'

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Edlf. Petúnia • FI. JOB� EmmendtHlrlfer • NOVO
• Apto. C/111mZ • 20 andar, e! 2 qtos e demais dep., garagem, ponão e portaria eletrônica· R$ 50.000,00
Edlf. DlanthuB • Flua Marina Frutuoso

.

• Cobertura Duplex 903 ou 904 e!397,80mZ, e! � suftes e demais deperidências, lareira, churrasqueira na sacada, 2 vagas
garagem, piscinas'e salão de festas no prédio· Preço final incluindo acabamento diferenciado· R$ 184.700,00 • 50% i
vista e saldo a combInar..' ..
• Apto. 702 e 801 e!225mZ � Sufte + 2 qtos., sacada e! churrasqueira, dep. Emprégada, 2 garagens, salAo de festas, piscllia

.

• Preço final incluindo acabamento diferenciado R$ 110.000,00 • 50% à vista e saldo' a combinar.
.

.

Edlf. AmaranthuB Flua Adolfo Sacarl • lat da ,Flua Amuonu (SCAFI)
• Apto.e! 300rfl2, temos disponfveis. apartamentos nQ 301, 302, 501. Entrada +, parcelas" condomfnio de 3,65 Cubs (
1.540,40)/mês.

.

CASAS
• Casa alvenaria e!200,OOmz, na Rua OUvia Chiodini Pradi, 33 • Jaraguá·Esquer� • R$ 60.000,60
• Casa alv. e!130,00mZ· 3 quartos e demais dep. troca-se por apto.• R$ 55.000,00 ,

• CasaAlv. e! 03 suítes + 03 quartos e demais dep.· Rua Canoinha, 71 • Centro· R$ 180.000,00
• Casa e!320,OOmZ : 02 Burtes + 1 quarto + 2 Bwc social, saia estar�antar, cozinha mob., d�p. empregada, sala jogos.
churrasqueira, piscina 5,00m 1< 10;OOm· R. Gustavo Hagedom • Vila Lenzl· R$ 180.000,00
• Sobrado em alvenaria e! estilo rústico, bom estado, e! sufte + 02 quarts e demais dep. com móveis fixos em madeira'
tijolos maciços· Barra Veiha· R$ 150.000,00· aceita·se permuta por apto em Blumenau próximo a Furb.

•

• Casa em alv. e! 03 quartos e demais dep: • R. Luiz Picolii • R$ 47.000,00 .

• Casa e!250mZ + garagem p/3 carros e piscina· Rua Bemardo Dombusch - RS 150.000,00

TERRENOS
• Terreno cl 450mz • R. Amélia Fischer Enke, Vila Rau· R$ 12.900,00
• Terrano e!392,00mZ· Rua Emesto Lessmann· Vila Lalau - R$ 18.000,00
• Terreno c/396,22mZ· Rua EieonOra S. Pradi, Centro· R$ 37.100,00

.

• Terreno e!350,00mZ - R. Lat. • R. Lat. da José T. 'Ribeiro • prox. Tubos Mohr. R$ 10.500,00 ou entrada
R$ 3.000,00 + 5. parcelas de R$. 1.500,00
• Terreno e!616,00mZ· R. Bemardo Dombusch • Próx. Marisol· R$ 65.000,00
• Terreno e!420,00m2" R. Donaldo Gehring • Ao lado Cosmo Turismo· R$ 45.000,00· troca·se por casa ou apto.
• Terreno e!7.750mZ· Estraaa Santa tuzla- R$ 38;000,00
• Terreno e!2.937,OOmZ· R. Alberto Santos Dumont· Vila Lalau· R$120.ooo,00
• Terreno e!86.000,00mZ (20.000,00) - Barra do Rio Molha· 500 metros da grutB.. R$ 40.000,00 ..
• Terreno e!6.209,0Qm2 + 3.300,00m2 área construfda, Imóvel para usos industrial ou comercial· .R. Carlos Blanck • RS
800.000,00

.

GALPÃO INDUSTRIAL ICOMERCIAL
• Galpão Industrial, estruturamontada, cobertura paga, com áreade 400,OOmZ, terreno com 654,OOmZ, naRuaJoão Fanznet,
em frente à Igreja São Luiz Gonzaga· R$ 39.800,00 _

.

• Prédio industriai ,e! 3.300,00mZ + 300,00mZ de área COflstrufda e terreno e! 6.209,00mZ • Vila Lalau·
R$ 800.000,00

LOCAÇÃO/APTOSICASASISALAS
• Apto e!3 qtos· Rua EleOnora Satler Pradi (centro)
• Apto. e! 03 quartos, saia, cozinha e demais dep•• BR 280 Guaramirim
• casa e! 01 quarto e demais dep.• R. Ângelo Schlochet • Cantro .

• casa e! 03 quartos e demais dep.• R. Emesto Piseta • Guaramirim
• Apto. e! 01 quarto, copa, cozinhá e BWC • R. Joinvilie
• Apto. e! 02 quartos e demais dep.• R. Guilherme Hering, 70 • Ed. Érica
• Sala cl mesanino ·.Av. Marechal DeodOrQ Edifício Florença· Térr.ea

,

• Loja e! 400,OOmZ • BR 280 Km 21 •.Em frente ao Portal
• Loja e! 508,00mZ • Rua Joinville (Antiga MariSo!)

.

• Salas comerciais em diversos locais .

• Galpão e!150mZ + 2' salas pl escritório + recepção, cl rede trifásica· R. Joaquim Francisco de Paula, 1284

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814

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



ACORDEON - Vende-se acordeon 80

bailOS, marca Rampaz, estado de

'Dova. Valor RS 800,00. Tratar fone

317-1094.

TBLHAS - Vende-se 2.000 telhas,
Valor RS 250,00. Tratar fone 371.-

6254 .. '

BICICLETAS - Vende-se duas

bicicletas femininas Moilark. Valor

RS 100,00 cada. Tratar fone 372-

1190.

PONTO - Aluga-se ótimo ponto
para revenda de carros, com rampa,

irea de 600m2; 'ao lado da ponte
Maria Grubba. Tratar fone 372-

3715.

SALÃO - Vende-se móveis para
.alio de beleza. completo, inclusive
com 'sala de espera. Preço a

combinar. Tratar fone 372-2481.

TV - Vende-se TV CCE, nová, Valor
, 'RS 200,00. Vídeo-cassete,novo, quatro
·cabeças.Valor RS 200,OO.Vendo
laJII�m fiat Prêmio CS, ano 88, alcool

por RS1.500�00 + 24x de RS 243,00.
Tratar da Rua Joinville, 2176 no

jlr6dio da Extimbrás.

SOFÁ - Vende-se jogo de sofá com

mesa de centro. Tratar fone 372-3393.

MÁQUINA " Compra-se máquína de
'costura overloque, 'reta e cobertura.
Tratar fone 372-3977.

TERRENOS - Vende-se dois terrenos

próximos ao SaUlo Amizade. Uni é de

esquina. Tratar fone 975-2116.

CLASSIFICAD�S CORREIODOPOVO·7,
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TERRENO - Vende-se terreno de 21x
30 m, no bairro João, Pessoa. Tratar
fone 373-0093.

BICICLETA, - Vende-se bicicleta, 18

marchas, montain bike. Valor RS
100,00 e cama tubular, casal, branca
por RS 50,00. Tratar fone 371-6547.

TERRENO - Vende-se terreno no

centro, próximo ao hospítal São José:
Valor RS 36.000;00. Aceito carro no

negócio. Tratar rua Leopoldo Janssen,
304.

GELADEIRA - Vende-se geladeira,
270 litros, Consul, azul. Valor RS
200,00. Tratar fone 973-8887.

BERÇO - Vende;! berço.de bebê .em laka,
branco, .madeira maciça. Tratar .com
Marlene, fone 371-4921.

CASA DE PRAIA - Vende-se casa na

praia de Itajuba, toda mobiliada,'com
três quartos, sala, copa, cozjnha,

. banheiro, área de serviço, dispensa,
abrigo para dois carros, toda murada.
Localizada Perto da Imobiliária'
Brivelto Imóveis, a três .minutos -da

praia.
Valor RS 15.000,00 ou em três vezes

de RS 5.000,00.
tratar fone 973-3728 com Carlos
Alberto.

TORNO - Vende-se ou aluga-se tomo,

acompanhado' .de ferramental e

instrumentos- de medição. Aceito carro
.

no negócio; Tratar fone 973-9579.

CELULt\.R - Vende-se telefone celular

transferível, com aparelho Motorolla,
. duas baterias' finas, carregador e

carregador para carro. Valor 'RS
700,00. Entrega no ato.Tratar fone
973-9753.

ESTAMPARIA - Vende-se estamparia
completa, toda revisada, com três
mesas de 12 chapas térmicas, mais 100
chapas de tamanhos variados,

, misturador de 'pastas' e estufa com

esteira.Vendo também peças separadas.
Preço a combinar.Aceito carro ou

•

moto no negócio. Tratar fone 371-
1574.

BAEPEN'DI - Vendo título do Clube
Atlético Baependi. Tratar fone 451"'
7805 com Roberta.

BEIRA. RIO - Vendo título do. Beira
Rio Clubé de Campo. Tratar fone 451-
7805 com Roberta,

CASA MASSARANDUBA - Vendo casa

mista no centro de Massaranduba com

90 m2 e terreno de 532 m2. Aceito
carro ou imóvel emJaraguä. Tratar
fone 371-3444 ou 372-3443 com

Alexandre,

TELEFONE - Vende-se telefone'
convencional em Massaranduba. Valor
RS 1.900,00. Tratar fone 371-3:444
ou 372-3443 com Alexandre.

Lt\NCHONETE - Vende-se uma

lanchonete completa, situada na Av.
Mal. Deodoro, 615. Tratar fone 371-
8109 ou 973-5857.

.

,PIJAMAS _'Vendemos lindos pijamas
adultos, e infantis, masculino e

feminino. Tratar fone 973-3341 com

Arsanjo o� Fernanda. Valor RS! 13,50
cada.

PROCURO - Procura-se pessoa que
estude ou trabalhe em Florianópolis e

que passe final de semana em Jaraguá.
Informações fone 372-4316 com

Pedro Paulo.

ALijGO - Aluga-se apartamento com

um quarto todo mobiliado em São

Gonçalo (RJ). Localizado a 30 minutos
do centro (RJ),a partir deste mês até
final d. ano.valor RS 250,00 para 10
dias. Tratar fone 3723176 com Neti.

ESTAMPARIA - Vende-se uma

estamparia completa, com 48 formas
térmicas, três cavaletes, uma estufa

,

para secagem de peças, jogo de quadros,
um batedor de tinta. Valor a combinar.
Aceito carro no negócio. Tratar, fone
371-9431 com Narana.

BAEPENDI - Vende-se título do

Baependi. Valor RS 350,00. Tratar
.

fone 372-0284 com Leonora.

APARTAMENTO - Aluga-se apto.
. com dois quartos 'na rua Emma R.

Bartel, 444 ao lado da Recreativa da
Mariso!. Valor RS 350,00. Tratar fone
372-0967.

VENDO - Vende-se aparelho de

rodogäs completo para empilhadeira.
Valor RS 430,00. Tratar '·fone 372-
0195.

CD - Vende-se um aparelho disc-.
man. Valor RS 100,00. Tratar fone
372-0195.

'

CONVERSA COM JESUS
Converse com Jesus todos os dias
durante 09 dias.orar, Meu Jesus eu

Vos depositei toda a minha

confiança. Vós sabeis de tudo, Pai e
Senhor do Universo soís o Rei dos
Reis: Vós que fizestes o paralítico
andar, um' morto voltar a viver, o

leproso sarar. Vós que vedes minhas

angústias, as minhas lägrimas, bem
sabes Divino- Ami,go como pre.ciso
alcançar de VÓS esta grande graça (
pede-se a graça com fé ). A minha
conversa convosco Mestre, me dá

ânimo e alegria para viver. Só de Vós

espero a fé e confiança ( pede-se a

, graça com fé ). Fazei Divino Jesus

'que antes de terminar esta conversa

que terei convo.sco durante 9 dias eu

alcance esta graça que peço com fé.
Como gratidão publicarei esta oração
para que outros que precisam de Vós

aprendam a ter fé e confiança na

Vossa misericórdia. Ilumine meus

passos, 'assim como o sol ilumina
todos os dias o amanhecer e'
testemunha a nossa conversa. Jesus
eu tento, confiança em Vós. Cada vez

.

mais aumenta, a minha fé. Por graças'
alcançadas.. L.H.G.

BARRACA - Vende-se barraca (OS
pessoas). Valor RS 200,00., Tratar
fone 372-3581 ou 975-2197 com

Gelásio.

MÁQUINAS - Vendo máquina teta.

Valor R$' 200,00; máquina Zig-Zag,
valor R$ 400,00. Overloque 6.500

pontos, marca GN 6, 'semi-nova:
Valor RS 400,00. Overloque 4.500

pontos, marca pegassus .•Valor R$
600,00. Máquina interloque, marca
Marbor, Valor R$ �OO,OO. Máquina
Cobertura Phönix, duas agulhas,
portátil. Valor RS 200,00. Tratar
fone 371-9431 com Narana.

CCI!.A$$O"

��f>U@©>
uma Parceria

CORREIO Do POVO -

RU.AIIA

GEREN'E DE 'RODUçAo
N'VlL SU'IRloa, IDIRlaNelA IM

II IM'LANTAçAo DI 'ROGRAMA DI
I' QUALIDADI I ADMlttISTaAçlO.

ASSISTENTE DE VENDAS
C/CONHE�NTOEMINGLtSWOUÄLEMÃO �

HUMANA
---

OI'ERAflOII DE
" r ..,

COMPutADOR PC'P
1o...C/ EXP: COIlEL ... "- COMExPEdNCIA �

PARA EMPRESAS
DO RAMO MOVE'-EIRO

EM GUARAMIRIM:
.. OPERADORES DE SERRAS E ESQUADREJADEIRAS
.. , .AUXILIARES DE PRODUçAO ·lINHA DE PRODUçAo

..
. MONTADORES DE PRODUTOS SERRADOS

.. PREPARADOR E REPOSITOR - CI CONHECEM PCP
.. OPERADOR DE CNC· CI EXPERI�NCIA

.. OPERADOR DE MAQUINAS - CI EXPERI�NCIA
.. EXPEDIDOR - CI CONHECIMENTO EM FAT. E, NF
• MONTADOR - CI EXP. COZINHAS E DORMITÓRIOS

o eonvivlo com • Liberdade
UmIlllP«fD;' _"",�q"...illlll'�"VI"'doc.ílobondor.
CJIIRrw. _._ doonlll!ll<lJOCiol•• iocorcId. da,....;cIode ..... r........
_odacjlllo ..""_.,....�em_ .. ,...;ta ...__ o

nI_ ...... ..-,

, (MARCENEIROS 1 ( "

MA..RCENEIRO l( COSTUREIRAS) "'pa-raat-end-er-de-form-ag-,oba-'e-con-cat-ena-da-àn-ossos-
Clientes iotegraram-se oS esforços técnicos da:

'

F�USEL & ASS,OelADOS LTOA.
e

HUMANA ASSESS,ORIA EM RH

REPRESENTANTEI
CONtERe/lU. J

"1111'11'11 111 "I
r:

C'"16.IICI'1
TORNEIRO
MECÂNICO

PROFESSOR DE

.. INGLÊS'

HUMANA
ASSESSORIA EM RH

INFORMA

AMBULATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS
MEDICINA DO TRABALHO (. PCMSO,) � ÀUDI·O'MET,RIA

RECRUTAMENTO E SELEÇAo • CURSOS NA AREA I,)'E. RH
URGENTEc-TRABAL'HO TEMPoRARI'O

' ..

RUA HENRIQUE SOHN. 33 . CAIXA POSTAl200 -CEPo 89.255-240'. JARAGUÁ DO SUL· sc
Fone: (047) 371.4311 'FaX: 372.1091 E-Mail: HUMANAONETuNO,COM.BR

A HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESA!-

"COLOCADOR
DECALHAS

r .
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ALUGUEL
.

I .

DE TRAJES

RUA EXP, ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184
.

FONE: 372-3349

PROCLAMASDE CASAMENTO
.

Margot'Adélia Lehmann, Oficial,do Registro Civil do r Distrito da Comarca âe

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,faz saber que compareceram neste Cartório

exibindo seus documentos 'pela lei,
á

fim äe se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 21.163 de 18-06-1997
.

,

FERNANDOROBERTOKEISEREUJCIANEMÜLLER
Ele, brasileiro, solteiro, bancário, natural de Jaraguä do Sul, domiciliado e residente na

Rua Epitãcio Pessoa, 798, nesta cidade, filho de Roberto Keiser e Silvia Ivone

Kaesemodel Keiser.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escrit6rio, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e
.

residente na Rua Julio Pedri, 201, Vila Nova, nesta cidade, filha de Ulrico Müller e

Juliana StengerMüller.

EDITAL N° 21.164 de 19-06-1997

MAURIVIOCARDOSOECATIACILENEDREWS
Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na
Rua José Theodoro Ribeiro, 2.148, Ilha da Figueira; nesta cidade, filho de Waldemiro

Cardoso e Nilda dos Santos Cardoso. -

• Ela, brasileira, solteira, balconista, 'natural de Jaraguã do Sul, domiciliada e residente na

RuaJosé Theodoro Ribeiro, 2.148, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Curt Drews e

Ursula Krutzsch Drews.

EDITAL N° 21.165 de 19-06-1997

Cópia recebida do cartório de Corupá, neste Estado
JOÃOEMERSONSARTlEDANlELINILSAMELCmORETTI

Ele, brasileiro, solteiro, natural de Jaraguã do Sul, domiciliadoe residente em Estrada
Nova, nesta cidade, filho de Desiderio Sarti eMaria de Lourdes Sarti.

.

Ela, brasileira, natural de Corupä, neste Estado, domiciliada � residente na Rua Ano

Bom, 1.384, Corupã, 'neste Estado, filha de Aguinaldo Luiz Melchioretti e Roséli
Melchioretti.

"

EDITAL N° 21.172 de 23-06-1997

Cópia recebida docartório de Corupá, neste Estado
ADILSOOLSKAELOURDESSCIßNKEL

Ele, brasileiro, natural de Jaraguá do'Sul, domiciliado e residente na Rua Carlos Schulz,
nesta cidade, filho de Valerio Olska e JoséfaWintrich Olska.

Ela, brasileira, natural déMatelândia, Paraná, domiciliada e residente na AvenidaGetúlio
Vargas, 212, Corupä.nesteBstado, filha de Paulo Schinkel e Vali Schinkel.

•
•

1
•

• '.

Epara que chegue ao conhecimento de t�dos, mandei passar o presenteBdital, que
serápublicado pela imprensa e em Cartório, onde serâ afIXadopor 15 (quinze) dlas.

I/lila data ,especia!, .

lIIerece algo IIIlIito especial
VeJilta c(Julteéer. ..

Presentes aara todas as datas
.

, Av. Marechal Deodoro, 796 -' Fone:. 371-2811
-.

'

I

EDITAL
PATR·ICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã e OfiéiaJ de Tltulos
Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto esteedltat virem que se acham neste Tabelionato
Protesto os Titulos contra:

'

"

Auto Elétrica São Bento - R. Walter Marquardt - Nesta;
Ademir Reinhold - R. Rio da Luz - Tifa União - Neste; .

Arildo Muller - R. Rio da Luz I - Tifa Rapa Antes - Nesta;
Auto Elétrica São Bento Udo - R. Walter Marquardt - Nesta;
Auto Elétrica São Bento Udo - R. Walter Marquardt s/ng - Nesta;
Adriano Goudard - R. Manoel F. da Costa s�ng João Pessoa - Nesta;
Central Service e Repres. Ltda. - R. Mariano Witkowski, 131 V. Rau - Nesta;
Cer. Krutzsch Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 168 - Nesta;

.

,

Dionei Roberto Kotarski - R. Roberto Ziemann, 3608 - Nesta:
Dellagnolo Conf. Ltda. - ME - R. Andre Voltolini, 1320 - Nesta;'

. Expresso Mercurio SIA - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 744 - Nesta; .

Eggon Gessner - Estrada Garibaldi slng - Nesta;
Floriani Auto Peças Ltda. -, R. Barão do Rio Branco, 72 - Nesta;
Ind. de Máquinas KP Ltda. - R. Rod. BR-280 Pref. Engelberto Oechsler, 2285 - Ne
lnd, Calç. Jaraguá Ltda. - R, Bernardo Dornbusch, 1137 - Nesta;
Ivonete dos Reis - R Vila Machado Bairro Nereu Ramos - Nesta;
)araguá Com. de Tintas Ltda. - R. Venâncio da Silva Porto, 769 - Nesta;
Jaraguá Com. de Tintas Ltda. - ME - R. Venâncio da Silva Porto, 769 - Nesta;
Jose G. de Oliveira - R. Emílio Stein, 999 - Nesta; .

Jorge Eduardo Oppermann - R., Exp. Gumercindo da Silva, 90 - Nesta;
MenegottiVeiculos SIA - Av. Mal. Deodoro da Fonseca - Nesta;
Marceu Finta - R. Pedra de Arnolar- Corupá;
Metal, Franza Ltda. - R. Heinz Mahnke, 210- Nesta;
Mecânica de Tratores Claus Ltda. - R 274 ArthurWittherft .s/ng - Nesta;
Maria Janira Scoz Nunes- R. Bernardo Dornbusch, 1137 - Nesta;
Mosaico Jaraguá - R. Leopoldo Mahnke, 72 apto. 104 - Nesta;
Metalúrgica Marle Ind. Ltda .. - R. Alberto Klitzke, 178 sala 01 - Nesta;
-Malhas Melissa Ltda. - R. Walter Marquardt, 1140 - Nesta;
Paulo Giovani Manfrini - R. Valdir José Manfrini slng - Ne�ta;.
Peres Dequech Filho - R. José Fontana, 135 - Nesta;
Roberto Bassi - R -R A slng - Nesta; .

RAC Ind. Com. Ltda. - R. Joaquim Franc. de Paula, 484 - Nesta;
.

RKR Com. de Conf. Ltda. - ME - R. Fundes Supermercado Fronza slng - Nesta; .

Raquel Gonçalves dos Santos - R. BR-280 Km 69 -Nesta;
RobertoWalter Giesler -11. José Emmendoerfer, 111 - Nesta;
Rogério fossile - R. João C. Stein, 40 - Jaraguá Esquerdo.- Nesta;
Simon Ind, Têxtil Ltda. - R. Ano Bom, 734'- Corupá;
Salvita Sociedade de.Assis - R. Leopoldo Malheiro, 15 - Nesta;
.Silvio Ewald � R. Bernardo Dornbusch, 590 apto 204 - Nesta; ,

Sidnei Mateus dé Souza - R. Angelo Schiochet slng - Nesta;
Transportes Arenot " R: Estrada Rio da Luz slng - Nesta;
Tucano Malhas de Adolar Machado & Cia. - R. Leopoldo Gorges, 70 - Nesta;
Vera Lucia Habitzreuter Eicke - R: Preso Epitacio Pessoa, 229 - Nesta;
Xavier Auto Peças .de Roberto - R. Barão do Rio Branco, 465 - Nesta.

.

LS/Jaraguá do Sul, 25 de junho de 1997
llton Hoffmann

Tabeliâo Substituto

� EDITAL'DE LEILÃO'
PÚBLICO N°'098/97

.,

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL - SC, t:

torna.público, para conhecimento dos interessados quealterou .:

o local para a realização doLEIIÃO-PÚBLICO N° 098/97,
que passa a ser no seguinte endereço: Rua Angelo Rubini, n°
600 - Bairro Barra do Rio Cerro .. Jaraguá do Sul - SC.

,

As demais condições permanecem inalteradas.

Jaraguá 40 Sul, (SC), 2� de junho de 1997.

. GERAWO WERNI/VGHAUS
.

PrefeitoMunicipal
SÉRGIO /(UCHENBECKER
Secretário de Administração e

Finanças

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



VEÍCULOS
..Divisão de função

As duas versões do Laguna
que chegam agora ao mercado

nacional - RXE 16V e V6 -

1parecem com papéis distintos. O
16V COqlO modelo-base e mais

barato.1\tra como a esperança

para concorrer com outros sedãs
médios de motormultiválvulas de
2.0 litros. Já o V6, o top da linha

'Laguna, assume o papel de carro
llIais exclusivo, sem concorrentes

diretos, para quem deseja e pode
pagar por um requinte maior. E é

SÓ abrir, de preferência com o

comando a distância, uma das

quatro portas e entrar no

habitáculo do V6 que se

,comprova a proposta domodelo.
: Nos primeiros instantes, o

motorista pode até ficar meio

perdido com tantos comandos:
Mas se acostuma rapidamente e

aprende a desfrutar dos
controles que se espalham pelo
apoio de braço das portas, o con
sole central, as alavancas na

.eeluna de direção e o volante.
Todos os itens-padrão para o

requinte "e um sedã médio top
,de linha estão lá. Da direção

CORREIODOPOVO -5

hidráulica ao ar condicionado.
Mas ,os detalhes fazem

diferença. O console central fica
com aspecto limpo, graças a

tampas que se abrem por sistema
one toucb que escondem os

botões do sistema de
direcionamento do ar

condicionado e o equipamento
de som. E a tampa do som, que
une rádioltoca-fitas e CO player,
nem precisa ser levantada: uma
alavanca na coluna de direção, o

além de regular o volume, também
permite a troca de estações do
rádio ou faixas do CD e, ainda, a
troca de funções - AM e FM, fita
eCO.

O motorista do Laguna V6
também não precisa esticar o braço
para diminuir ou reduzir a

velocidade do carro quando o

piloto automático está acionado.
Os controles também ficam no

volante. E nem olhar o painel em
busca de algum problema revelado
pelas luzes-espia é necessário.
-Caso alguma coisa esteja errada,
uma voz feminina sintetizada,
vinda do

.

computador de bordo,

denuncia as irregularidades que
possam tornar a condução
perigosa. Estas comodidades

permitem que omotorista desfrute
com maior relaxamento do
ambiente forra.do em couro que
exibe um bom espaço nos bancos
da frente. Já na parte de trás,
pessoas de 1,80 m ficam com a

cabeça raspando no teto.

Mas amaior surpresa aparece
na hora de se procurar o porta
luvas. Ele estranhamente não
existe. Para tentar compensar, a
Renault espalhou porta-revistas
nas portas e nos bancos, porém

,

a ausência é sentida. Ainda mais
em um modelorequintado. Nem a

presença do airbag para o carona,
que faz conjunto com o airbag
para o motorista, justifica a

inexistência de um lugar com
tampa para guardar pequenos
objetos. Já no porta-malas não há
problemas. Ele tem, uma boa
capacidade para 452 litros de

carga, que pode ser expandida
para L334 litros com o encosto

do banco traseiro totalmente,
rebatido.

A gasolina, dianteiro, transversal,' seis cilindros em V, 2.963 cc e tração
dianteira. Injeção multiponto e comando simples em cada um .dos dois
cabeçotes.
Independente nas quatro rodas. Dianteira do tipo McPherson com barra

antiInergulho. Com barras de torção e barra estabilizadora.

Disco .ventilado na frente, maciço atrás e ABS.

Sedã em monobloco com cinco lugares. Comprimento de 4,50 m,
largura.de 1,75 m e altura de 1,43 m. Entre-eixos de 2,67 m.

1.370 kg com 565 kg de carga útil.

,R$ 55.290.

452 Iitros/l.334 litros •
.

.

• Dados fomscidos IJB/a Renault

IMPRESSÕES AO DIRIGIR

Vozinterior

PORROGtIuoLooRo
AuroPREss

Sozinho no carro, rodando pelas
ruas conduzindo o Renault LagunaV6,
'de repente uma voz meio cibernética

começa a falar em francês: Oghost é
apenas o sirítetizador de voz do

computador de bordo do carro

funcionando. Mesmo para quem não
entende francês, a língua do

equipamento, o sistema é útil,já que
toda a vez que o computador tagarela
é porque alguma coisa, está errada.
Então, basta olhar para o painel para
detectar nasluzes-espia o problema.
Quem não gosta de escutar avisos,
não tem saída: a companheira de

viagem funciona como uma sogra
chata: fica repetindo até que se

satisfaça a vontade.
, .

Mas se o motorista não esquece
de colocar o cinto nem de fechar bem
as portas, aí é s6 mesmo aproveitar
os outros equipamentos do carro,

pâncípalmente o motor V6 de 3.0
litros e 170 cv. Este propulsor garante
um desempenho sem. buracos na

aceleração, tanto em trânsito lento

quantoem velocidades mais elevadas.
É só pressionar o acelerador que o

carro ganha 'velocidade rapidamente,
chegando fácil aQS '150 km/h e

demonstrando fôlego para atingir
marcasmuito 'maiores.

O modelo também mostra
,

disposiçãb para enfrentar ladeiras
íngremes, mesmo quando o câmbio
automático é mantido na posição
,drive. Nas ultrapassagens, o recurso
do kiek-down garante a rápida

, redução demarchas para urna descarga

maior de potência e superar veículos
mais lentos com agilidade. Eem todas
estas situações, se a vozfrancesinha
do computador não estiver avisando
sobre algum problema, o barulho no

habitáculo é mínimo.
Mas o LagunaV6não se fia s6 no

motor para garantir ,o prazer do
motorista. A direção hidráulica bem

equilibrada facilita a condução e,

principalmente as manobras. Na hora
de estacionar, só a pouca visibilidade
da parte traseira atrapalha.

Em velocidades mais altas, a

suspensão eficiente garante a

segurança em momentos de maior
radicalismo. A suspensão -

independente nas quatro rodas -

consegue equilibrar as funções de
conforto e segurança Ela absorve com
eficiência os impactos dos buracos do

'

asfalto; sem transmiti-los ao
habitáculo, e ajuda a manter o carro

na trajet6ria desejada, mesmo nas

curvas mais fechadas em velocidade
elevada

Os freios a disco gerenciados por
ABS nas quatro rodas - ventilados na
frente e maciços atrás • também
cumprem bem o trabalho. Quando '

, acionados com maior ímpeto. eles
ajudam a segurar o carro, sem a perda
de controle. Um conjunto de

equipamentos bem equilibrado destes
pode fazer o motorista esquecer de

pequenos detalhes como, na chegada
ao destino, deixar os far6is ligados. '

Isso não é problema, já que a voz

cibernética prontamente fará o alarde
necessário para avisar a pequena falha
humana.

Especializada em todas as linhas nacionais

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

Farol Fusca • R$ 8,00

[Edicar�
Comércio de'Auto
Peças e Acessórios

Ltda. - ME
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�ata®�
CG 125Titan••••••••••••••••••;R$74,88 Solicite a visita de

, CBX 200Strada••••••••••••R$113,SO um vendedor pelo
'. XLR 12S••••••••••••••••••••••••••R$ 95,50
ClOODream••••••••••••••••••.•R$ 61,88 371-2999
Rua Adélia Fischer, 239 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

II .

R fN@[fd{bí1@
CoISa ®Tl grafite

.
gas.

Tipo4ptS. " 95 preto' . gas.
Tempra turbo 95 bordO gas..
PointerGU 95 verdemet. gas.
GoI cu 95 branco gas.
Gol Rolling Stones (consórc)' 95 branco gas.
Peugeot 306 2.0XSi 94 , branco gas.
EscórtHobby 94 bordO gs.

,

Tempra 93 prata _gas.
OmegaGLS 93 verde gas.
Monza SLE 4pts. . ·93 prata gas.
Kadett 93 vermelho gas.
Gol 91 bege gas.
Chevy 91 cinza gas.
DeIRey1.8 90 bordO gas.
EscortGuia 88 vermelho

-

gas.
EscortXR3 89 preto ale. '.

BeHna 89 verde gas.
Uno 89 branco

. gas.
EscortGL 88 begemet. • ale.
Monza Classic er azul gas.
Opala ffl azul ale.
GoIGL 87 prata ale.

. Belinaguia 87 marrom ale.
OpalaCó"1>leto 86 branco ale.
Escort 86, branco alC.
PaIl1>aGL 86 prata ale.
F-1000Gabinada turbo 86 prata � die.
EscortL 84 bege ale.
DeIRey 83. prata ale.

. DeIRey 82 prata gas.
B.rasilia .. 78 verdemet. g�s.

RlUa J<>ilnlV'ille 1nIº 3573

F<>"e(047)37�-9822
JA.RA.GUÃ. DO SUL - SC

AUTONOVO
VEíCULOS

CARROSOK�rODASAS.

MARCAS A PRONTA ENTREGA�
..

DIRETO PARA O .

CONSUMIDOR COM O MELHOR

PREÇO DO MERC,ADO.

ACEI�AMOS CARTA DE
. CRÉDITO O.U SEU USADO.

R. JOINVILlE, 2050

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

CAMINHÃO - Vende-se Honda NX 350 SA

Caminhão Chevrolet, HARA. Aceito carro de Fusca, ano 76. Valor

ano 75, emotimo estado, monorvalor. Tratarfone 2.JOO,00. Tratar fo '

ou troca-seporPick-Up 975-1258." 375-1450.

a diesel ou
.

Pampa.
Tratar fone 372-3271. VOYAGE - Vende-se MONZA. -

.

Vende-se,
Voyage CL, ano 89, Monza SLE, ano 84

MOTO - Vende-se Moto branco. Tratarfone 372- Valor R$ 4. 700,Oa�
NX-150, ano 90, preta, 1200. Tratar fone 371-1953.'
em otimo estado e otimo

preco. Tratar fone 975;"

0291 ou 975-1864 com GOL - Vende-se Gol, UNO - Vende-se Un�_
Fabiano.

.

ano 93. Valor R$ ano ,91, gasolina. Valo

. 5.500,00 + R$' 6.700,00. Tratalrii.
ESCORT .. Troca-se Es- financiamento. Tratar fone 973-3436.

.

cort, ano 93; por Pick- . fone 372-0094;

Up. Tratar 371�4322. FIORINO � Vende-sq

FUSCA - Vende-se
,;

Fusca 1300 L, ano 77,
todo original. Tratar

. fone'371-61�0.

CORCEL - Vende-se

Corcel II, ano 85, super
inteiro. Valor R$
3.900,00. Tratarfone

_ 376-4121 ..

OPALA .

- Vende-se
Opala, ano 84, alcool,
completo. Valor R$
6.500,00. Tratar fone
372-3616.'

Fiorino, ano 88, inteimi
Valor R$ -?-.OOO,OO-:
Aceito troca. TratarfOM
375-1450 ou 979ii'

.2008..

GOL - Vende-se Gol

MIL, O Km,' ano 97.

.

Tratar fone 371-1135.

ESCORT - Vende-se Es

cort Conversivel, ano
89. Va�or R$ 8.000,00.
Tratar fone 973-9641.

OPALÀ . Vende-se

Opala Comodoro, ano
81. Valor R$ 1.800,00.
Tratar fone 973-5068.

MOTO - Vende-se Moto'

, RX, ano 83. Valor R$ .

550,00. Tratar em Três
,

Rios do Norte; no bar e

cancha do Edegar.

, '. \

Proteção deFibra interna p3!a todos os
modelos dePick-Up. Fiat, Pampa,

Peugeot, Corsa, Saveiro, D20 eFI000 .

MOT(J - Vendo ou troco

CIVEL VEíCUL'OS
Rua Joinville, 2757

Fone: (047) 372-3300 ou 973-9972
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Toyota é líder
Ao contrário das temperaturas que,

, ,

Jlesta época do ano, estão mais frias,
as vendas de carros importados estão

.' 'bem aq\lecidas.' Os veículos

estrangeiros , aumentaram sua

participação no mercado nacional'

durante o mês de maio. De acordo,
·

eoma Abeiva - Associação Brasileira
. \ "

das Importadoras de Veículos

Automotore's -,.a participação totalna
comercialização aumentou de 2,9%,
em abril, para 3,2% no mês passado.
Foram vendidas 5.603 unidades, 38,9%
amais que o mesmo período de 96, que
respondeu por 4;035 unidades. A maior

novidade é que a Toyota pela primeira
,

vez atingiu a liderança das marcas por
.volumes comercializados. A mfl'ca

� japonesa�endeu 1.330 veículos, deixando
lo(.

.

para trás aKia, com suas 1.013 unidades.
:,; Emterceiro lugar ficou aMitsubishí.com

·

700unidades, em quarto ficou aHynndai,
·.com-529 unidades, em quirito a Suzuki,

.

·

com457 unidades e em sexto a Peugeot,
Com 376 unidades. O modelo mais

vendido continua Sendo aKiaBesta, com
'555 unidades, seguida da Toyota Hilux

"

SW 4, com 456 unidades.

C�ASSIVEÍCULOS CORREIODOPOVO'-7

Volta renovada
Vem por.aíuma grande novidade para

quem tem saudades do velho. Fusca. A

Volkswagen doBrasil pretende importar
o novo besouro a partir do ano que vem.
Em outubro deste ano, amontadora dará

início à produção da novaversão do

carrinho'no México, que de�erá ter sua
estréia no mercado norte-americano em

dezembro, NoBrasil, a previsão é de que
as primeiras unidades -cheguem em

meados de 1998. O novo Fusca é

compacto, mas será equipado com

injeção eletrônica, vidro elétrico, direção.
hidráulica e ummotormais potenteque'
o 1.0 litro. Esta versão será montada na

mesma'plataforma do Golf. O preço
deverá ficar em um patamar
intermediário entre o Gol 1.0, a R$
12.455, e o Golf que custa R$ 18 mil.

Voracidade contida
Um pouco de cautela não faz mal à,

ninguém. Principalmente em tempos de
vendas desaquecidas. Pensando nisso, a .

Fiat decidiu adiar os planos de aumento
de preços. A montadora pretendia
reajustar as tabelas, em 2,5%. Segundo .

o presidente,da Abracaf - Associação

Perua coreana
Não são só as

'montadoras 'instaladas no
país que estão'

'Contrib_uindo com a nova
,

'afra de peruas que vem

tomando conta 'do
" mercado interno este ano.
,

Marca� importadas
, .fambém começam" a

· comparecer com suas sta-

,non wagons. É o caso da
lIyundai, que começa a

tr.azer este mês a versão
�tation do Elantra, até

"

· 'então inédita no Brasil.
, Ela chega junto com o.

I

'rao"omodelo sedã. A linha
· :)lpi totalmente reestilizada

:��. 'ganhou um. visual-
*, .

.

moderno .baseado em

linhas mais arredondadas
que as domodelo anterior.

..4 v�rsão station ainda se

;_destaca por st:u porta-

Brasileira dos Concessionários Fiat -

,

Humberto Pereira Carneiro, foi umao •

._

decisão acertada, pois o mercado não

está aceitando aumentos. No entanto, a

decisão damontadora só foi possível por
cauda da medida do Cade - Conselho

Administrative da Defesa Econômica -

que proibiu o reajuste do preço do aço.
. Existe uma suspeita deformação de car
tel; já que os índices e as datas de

reajustes são sempre � mesmas.
,

Bloqueio
burocrático

Os importadores de veículos

estão tendo dor de cabeça para
conseguir trazer seus carros para o

país. A Secretaria de Comércio Ex

ter ior está temporariamente
impedida de emitir as guias de

liberação de importação. Tudo

porque a,Receita Federal bloqueou
o sistema com as informações da

quantidade de produtos que as

empresas já importara,m. Sendo assim,
a Secretaria não' sabe se a cota de

.
'

cadamarca já foi alcançada. Com isso,
vários importadores estão sendo

prejudicados. APor:sche, por exemplo,

deixou de importar 100 unidades de

modelos, que custam entre US$ 128

mil a US$ 232 mil. A preocupação dos
revendedores é grande, já que não

estão podendo antecipar os pedidos e

a vigência do àtual regime de cotas

acaba no dia 20 de agosto. Apesar: de
diretores da Abeiva - Associação
Brasileira das Empresas Importadoras
de Veículos Automotores - e

.representantes da Secretaria terem se

reunido, ninguém conseguiu resolver o
problema e nem descobrir porque a

Receitafez o bloqueio.

Apetite .oriental
A Suzuki do Brasil só pensá em

crescer. E para isso a marca japonesa
está ampliando a rede dé revendedores.
Serão inauguradas mais cinco lojas - em

São Paulo, São José do Rio Preto, Santo
André, Rio de Janeiro e Teresópolis. Os
gastos foram de l1S$ 3 milhões nas no-

.

vas revendas, que agora somam37. Até
o

.

final do ano, a marca japonesa quer
que sejam 50. A Suzuki pretende"
comercializar '2,5 milhões de veículos no
ano 2000, o que representa 5% das
vendas mundiais de automóveis.

malas "com capacidade
para .607

..
litros de

bagagem.
Ambas as versões são

impulsionadas pelo motor

1.8 de 16 válvulas, com 128

cvdepotência e 16,5'kg{de
torque, Esta: é a única

opção de motorização que
pode trabalhar com

transmissão mecãnica -de
CinCO marchas ou

automática de quatro.. O
Elantra já sai de fábrica
bem equipado. Fazem

, partedo pacote standard
ar condicionado, direção
hidráulica, trio elétrico e

toca-fitas, o que. faz a

Elantra perua custar a
'

partir de US$ 27.100. Já,'
,

a versão sedã está
tabelada a US$ 29 mil
iniciais.
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Felinopara poucos
Finalmente o Jaguar

XK8 chega ao Brasil.

Depois de dóis meses de
atraso, por causa da
enorme procura pelo
esportivo na Europa e

Estados Unidos, a

primeira remessa de dez
veículos acaba de ser

distribuída às lojas. No -.

próximo mês, a previsão
é de .que chegue um lote

.

com 26 unidades. Na

Europa, o Jaguar XK8
está sendo' vendido com.
ágio de até25% sobre o

preço sugerido pela
fábrica, que é de US$
85.324. Mesmo assim,

. quem quiser adquirir o
modelo vai ter de entrar

na fila e esperar 15·
meses. Nos. Estados

Unidos, a única saída

para fugir do ágio de
15% é esperar 5 meses.

Já os brasileiros vão

poder comprar oXK8 sem

agto, Mas pagando, o

salgado preço de R$ 170

mi/pela versão cupê e de

R$ 180· mil' pelo
conversível. Nos Estados.
Unidos eles custam

respeetivamente US$
68.500 e US$ 74.012. O
esportivo é equipado com

ummotor V8 de 4.0 litros;
32 válvulas e potência de
290 cv.

Volks na frente
Mais u�a vez a Volkswagen do Brasil

ficou com a liderança do ranking da lista
Maiores &Melhores, da revistáExame.

. A publicação, que analisa o desempenho
das 500 maiores empresas brasileiras,
enumera as 21 empresas líderes por setor
de atuação. Juntas, as maiores empresas
do país tiveram um faturamento de US$
280,3 bilhões em 96, omelhor resultado
já alcançado. A Volks ganhou o título de
maiorempresaprivada doBrasil e faturou
US$ 9,2 bilhões no ano passado. O rank

ing deste ano ficou mesmonas mão das
montadoras. O segundo lugar ficou com .

.

aGeneral Motors, que registrouUS$ 7,2
bilhões de faturamento, seguidapelaFiat
com US$ 6,1 bilhões,

O desempenho daFiat não condiz com
a, sua posição nó mercado interno de

veículos, onde ocupa a.segunda colocação
e deixa aGM para terceiro. Ocorre que o
bom resultado da Fiat nas vendas internas
é calcado nos carros 1.0, mais baratos. Já
a GM tem um mix de vendas mais

equilibrado, em que os carros mais caros

têmmaior participação. No caso da Ford,
a situação se repete nos dois cenários.

. Assim como nas vendas, ela aparece por
.

último entre as montadoras também no

faturamento: sexto lugar entre as maiores

empresas brasileiras, comUS$ 4,7 bilhões
faturados em 96.

Tempo de exportar
A Volkswagen do Brasil tem planos

para aumentar o ritmo das suas

exportações. A idéia é recuperar
grandes mercados, como o dos Estados

tinidos e do Iraque. Em 1985 e 1987, a
montadora vendeu 392 mil automóveis

para esses países. A Volks planeja
exportar de .25% a 30% de toda a

produção brasileira, dentro de dois anos.
Também estão na mira da montadora

países da América Latina e da Ásia. No
ano passado, foi exportada 15% da

produção - 87.835 veículos, apenas para
o Mercosul. No segundo serriestre, a
Volks começa a exportar o Gol com

.

motor 1.,8 litro para oMéxico. Ás.vendas
externas vão ganhar força quando iniciar
-a produção do Golf, Vento e A,3, na
fábrica em conjunto com a Audi no

Paraná, que será inaugurada no final de
. ,

1998. A empresa já confirmou que vai
. produzir oGolf, somandomais US$ 250.
milhões aos US$ 500 milhões de

investimentos já anunciados, o que

significaqueum total deUS$ 750milhões
serão destinados à nova unidade.

Aposta na lama
A Chrysler quer .aumentar sua

vertente lameira no país. Estão chegando
.

às concessionárias da marca este mês

mais dois utilitários da marca Jeep,
controladapela Chrysler, com tração nas
quatro rodas: o Cherokee e o Wrangler.

.
.

Em setembro é a vez da versão mais

simples do Grand Cherokee, a Laredo,
desembarcar no país. Ele traz na

bagagem um preço menos salgado que
a atual versão Lirnited.

Tanto o Cherokee como o Wrangler

já foram comercializados no país,qu_
a Chrysler era representada pelo Gropó
São Jorge, mas deixaram de vir quandó·
a própria marca assumiu o negócio. N.
Cherokee chega um pouco diferente dóY,
modelo que andava por aqui. O interior;,
foi totälmente redesenhado e ficou-,
moderno. Por fora, as mudanças foram;

. 1

menores e atingiram levemente e

traseira, que ganhou contornos mais
suaves, e os pära-choques, que ficaraJll�
maiores. De resto, o modelo mantémo"
ar quadradão, que é uma' das suas'
características mais marcantes.

O modelo que vai tirar os maiores�)'
suspiros dos jipeiros tradicionalistaS;,; :

porém, é mesmo o Wrangler. Ele
ser considerado a versão modema

antigos e saudosos jeeps criados I' .. ,

lutar nos campos de batalha e que ait,'
hoje fazem bonito nas trilhas em todo o :

mundo. Ainda mais esta nova versão.

que resgatou os trad.ici�nais faróis
redondos no lugar dos retangulares'�
exibidos pelo o modelo anterior.
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Nashoras
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revela o
seu/ado
DJ,
c/err1CnSIJa1Cb
muita
habilidade
'no

comando
dos botões

EH �'N""N'4
r oGrupo Fogo de Chão é quem estará animando a' ]ONoite Gaúcha, dia 12 de julho, no
G Laço Jaraguaense. Ingressos antecipados, a R$ 8,00, no fone 372-0819, comMauricio .

N I V E R
Micheie Alquini (27/6), LeticiaL. Sabel(29/6),
AltairMaestri-Tinho (30/6) e Leila Modro (30/6).

Artigos para esta coluna devem ser enviados p{Jra Rua João Picolli, 246, Jaraguá do Sul (SC); Cep: 89251-
590. Se preferir, para es fax: 371-1919 ou 372-3363, aos cuidados dflste,colunista.

INFORMAnyO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Titãs (Acústico), Claudinho &
Buchecha, Aprovado Jovem Pan 3 e Enrique Iglesias
(Vivir), Principal lançamento: Jon Bon Jovi (Destination
Any where).. .,.

BEEGEES
o que é bom não morre. Quando muita gente dava, os

irmäosBarry, Robin eMaurice Gibb como aposentados,
eis que eles ressurgem com um grande álbum,mostrando
que entraram em estúdio com uma fornada de novas e

irresistíveis canções. Sempremantendo amarca registrada
'das vozes em falsete, os Bee Gees fazem uso da batida

.

rítmica do rhythm &�luesmoderno comloops de bateria
funkeadose riffs de guitarraenvolventes, como em "With

My Eyes Closed". As baladas despudoradarnente
românticas, outroponto forte dos irmãosGibb, continuam
presentes, 'casos de "I Could Not Love Vou More",
"Alone" e da irresistível 'My Lover'sPrayer". Discaço!
Prova de que os Bee Gees resistem ao tempo, com talento
e competência, (Shopping Musie)

- - - - - -. -' - C t, 1'1 :É' 1'/\ Ja\ - - - - - - - - - - -.

SinopSe, incríveis aventuras do cabeça quent_e" chamado
035°longadeanimação lendário super-herói, o Hades, que n�o se deixará

," da Walt Disney Pictures, filme segu� Hércules em deter por n�da em sua

HérwJes,éumacomédia sua emocionante jornada terrível tentativa de assumir
música! e o primeiro de"zero a herói", àmedida o controle dp Universo. '

filme de animação de que ele descobre o que Apesar de s�us inúmeros
estúdio a buscar significa ser um herói de "trabalhos", lotando contra

iQ�piração na mitologia verdade e reconquista o monstros místicos de toda Obs.: Excepcionalmente hoje, no Clne Shopping 2:
. clás�ica.Com uma visão lugar dos deuses doMonte forma e tamanho, é o amor Voando para Casa· Horários: 13h30, 15h30, 17h30 .

. e x t I' e m a m e n t e Olimpo. Nestajomada, ele que causa o �pacto mais ° Preço' chi Liberdade· HorárioS! 19h30, '22h. •
,irreverente e hilária das enfrenta um vil�o "de profundo sobte Hércules. "

• Programação váll(Ja para o per(odo de 27/6'a 3IT. •
----.--_-_---�--_._----_._-_---�

Hércules
'

'-Direção: John Muskere Ron Clements.
- Gênero: Comédia Musical.
. Duração: 90 minutos.

,
v '

.-

,

Av. Ma,I. Deodoro
da Fonseca, 1699
Fone: 371·7847

O Jaraguá de) Sul· SC

'Black

o Boticário

TODOMUNDOAMA DAR!
TODOMUNDOAMA GANHAR!

RlJA BARÃODO RIO BRANCO, 157
Ft)IW: (047) 371-7431 r Jal'llJlaá do Sul· sc

�
,
t

JOINVILLE

•

•
•
•
.'
•

eine Müeller 1 - Hércules (lançamento). ,

Horários: 14h, 15h45, 17h30, 19h15, 21h.
,Ondas do Destino.
Horários: 15h, 18h, 21 h .

-101 Dálmatas.
.

Horários: 13h30, 15h30.

Con Air· A Rota da Fuga.
HoráriOS; 17h30, 19h45, 22h.

eineMüeller2-

eine Müeller3 -

,

BLUMENAU

eine.Shopping 1-' Hércules (lançamento).
Horários: 14h, 15h45; 17h30, t9h15, 21 h.

eine Shopping 2 - Crime", Casa Branca.
, Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. •

•

CORRETORA DE SEGUROS
R. Procópio Gomes
de OHveira, 481

Jaraguá do 'Sul - SC
cep 89251-200 •

FoneIFax: (047)
371-3633

..

�::�:;:.,

��
:!:,t��;t&�

FoL: 372-0640
J-ralo, do Sul:� sc
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�este final de semanaoCTGLàçoJaraguaenseestarábein
representado no 7° Rodeio Crioulo do CTG.Unidos da
Querência,em SãoJoãoBamta,pois estachimsadatrouxe
o 2° lugar em Laço Equipe no fi Rodeio Crioulo doCTG.
LeodatoRibeiro.ParabénspatrãoVanieaos peões Evandro,

.

CerU eAdriano.
. Começa -tainbém neste final de semana o Curso
de Qanças Gaúchas lá no Galpão·do CTG Laço .

Jaraguaen,e, inscrições a partir dtis 13 horas do
dia 28.6, no local:

CHU�RAiC"�IÀ CHÜRRASCARIÀ

m GARFO. BOMBACHA
•. '371�0292 • ramal 285
(An�xo ao Portal de Jatagu')
BR�280 Km 63, n� 5249

• EspeciaUzada em: B.om Atendimento e Higiene
• Completo Atendimento em Rodizios de Carnes no Almoço

.
.

e Janta. '. .

• Picanha Fatiada, 'FUé Mignon, Carne de Ovelha e �utros.
-' BUl4'FET �ompleto + 10 tipos de salaa.s.

JaraguIJ do Sul, 27dejunho de 1997

I->AHAIS(, nA� AVIS I DOS Hllt011 S

o 12 NA· PESQUISA
Matriz: 372-2779
Filial: 376-8421

FONE: (047) 372-0672 e (047) 983·2010
Rua Rio de Janeiro, 79 - Jaraguá.do Sul- SC

C�MÉRCIO
D.E CARNES

E FRIOS
_ A melhor 'carne da cidade ._

-&quadria. deAlumínioBENTO Ltda.

Especializada em Box - EsqUil4rias
deAlumínio eA'*nas Parabólicas

Rua Domingos $anso'n, 40(1.

; Vila Baependl
.

. FoneiFax: {()47) 372-0728

Rua Joio PlaniíÍacheck, 407
Fones: (047' 372-0524 - 371-4547 - 371-5275

JARAGUÁ DO SUL .. sc
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,VARIEDADES·9

pregas
,1 calça preta
1 calça [eane
tradicional
1 robe de chambre,

,

do tipo quimono,
1 conjunto de
moleton de cor

neutra

1 ehort ou bermuda
. � .

Jeans ou caquI
1 malô ou b'iquín.i
1 cinto marrom

1 cinto preto
1 meia-calça cor da pele
1 par de melae

Aspeças que não podem faltar no seu guarda-roupa
,

interferência pelas
tendências que
surgem em todas as

coleções. No item A

moda de toao.dte, a
, autora relaciona as

melhores peças'
,

básicas que não

podem faltar em

qualquer gu�rda-
'

roupa. Com,'elas,' fica
male fácil combinar
outras peças da

�I�ima moda para
enfrentar o dia�a-dia '

e até nas horas
. . / .

Imprevlslvels.

GUARDA-ROUPA
�

"

BASICO:
,

1 bl uea leve
,

1 camisa branca
1 camlea [eane ,

1 camiseta branca
1 suéter ou cardigã

, de cor: neut-ra
(areia, �arinho ou

cinza) �
"

1 colet.e xadrez ou

estamrado
1 blazer' preto,
1 mantQ de lã preto,
marinhq ou marrom

1 saia ,*eta
1 vestido pretinho
1 vestid'o de verão,

:;;.�ri,� "$«."

Temo pr�: opção qu� �ompõ� quafqu�r guardá-roupa báeiico 1 calça _cáqui de

fÁßRICA E PC>6TO

DE, VENDA6 LINHA.
PRAIA E LINGERIE

Além de dar uma

noção geral d� como
, .' 'I " � .'
cria r seu proprlo
estilo, cuidar do ,

pr6prio visual, o guia
relaciona todos oe

itens para compor um

guarda-roupa básico-e
1\. •

econormco, pOlS
,

consegue atravessar
/ • "'-1""..

varias eetaçõee eem

Com sucesso

ear,antido de

vendas, o livro d,e
moda e estilo Chie

(Editora Senélc),- de
Gloria Kalll, acumula

,elogios da crítica e

Já recebe pedidos
para que seja
elaborado uma

versão maecullna.

PROMOÇAO - LINHA PRAIA ,ENQUANTO DURAR O ESTOQUE

RuaiIiarwtcptNagel,78 - Ag&.aVade-Fone:973-8'217

PERCAPESO

AGORA!
,PrecisanJos
de ,47 pess.oas
que.;q�eiraln, ,

,

ser#anJente
perder pesol

soquetes brancas
1 par de meias

soquetes marinho,
1 par de meias

soquetes pretas
1 eecarplm preto
1 sapato baixo preto
1 mocaeelm marrom

1 ea'ndália de cor

neutra

1 tênis .'

1 bolsa preta
1 bolsa pequena d�
'festa preta.
1 boné ou chapéu
para sol

Fo�te: Chie (manual de"moda e estilo), de Gloria Kalil; Editora Senae.

o eterno e básico jeane
�
'Em modelo tradicional, o báelco fica bem para todo tipo de

corpo. Pode ser usado com blueae male extravagante6 e até.
com 6andália6 de ealto alto.

' ,

Oversized'

São' calças com modelagens maiores e devem ser usadas
propo6itàlmente par-a ficar grande.

"

Jeans colorido I

Conforme a tend8ncia ,este modelo, entra e' sai da moda,
possuindo cores variadas em tone da moda.,
'Semjbaáey
P06sui uma modelagem grande e é franzida em cima e afunilado
etnbaixó. Atualmente é um modelo que está totalrnente fora
das tend8ncias da moda.

,

Jean6 justa .

São calças que modelam o corpo e; na maioria das vezes, ficam
bem somente pará as mulheres magra6.

Seu jeane não'combjna com:
, - Jeans com aceesértce eoclale, Mulheres: sapatos de ealtoe
ftnoee eecarptne. Homene: sapato6"sociais e rnelae finas.
- Jeans semibaggy com bainha comprida demais.
- Bainha'larga dobrada para dtmtro ou feita à mão.

Ginecologia e Obstetrícia

Dr. Dagoberto
� Quadros Royes

Rua Joio Marcatto, 13 - Sala 105
Edlf{clo Domingos Ch/od/n/

'

Fone: (047) 372-�294
C,,,.: 89.251-670
JaraguB do Sul - SC

Tel' (047) 371·1244 I Daniela
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Party Girl.
, Mary é a festa em

pessoa, vive nas

noites de Nova York
e suas maiores
preocupações são
suas roupas, os
embalos e a

modernidade. Um dia
é presa e como está
sem dinheiro para a

fiança, recorre a sua

madrinha, Judy, que
lhe arruma o dinheiro
e ... um emprego.
Totalmente
atrapalhada ela passa
mausbocados, para se

adaptar a sua nova

vida tão regrada.
tendo que conciliar
todas as festas e

embalos 'noturnos com
o emprego de
"bibliotecária" e para
completar se apaixona
por um libanês do tipo
"certinho". Sua vida
assume um ritmo
louco. Quer convencer
sua madrinha de que

.

não é tão ruim quanto
parece e conquistar
Mustafá que é o

oposto dela, e essas
.

'

coisas não são tão
fáceis assim. A
encrenca toda está
armada eMary sabe

que a festaestä só

cotneçandQ.;,.. .

"

Ospunhos do;
dragão. ;

Dez anos depois
· da 'morte de um •.

dos maiores .

nomes das artesl
c marciais, um de
seus. alunos,
determinado a

fazer justiça ao
grande mestre,
submete-se

·

durante anos a

fio aum
.

ngoroso
treinamento,
educando sua

, técnica e seu

corpo segundo
seus ideais da

.

vingança.
O resultado é
um homem
transformado

.

.

numa pengosa
arma de

- revanche, sem
limites para

.

alcançar seus
· objetivos. Ainda
que .a luta que o.

aguarda junto a
, . . .

seus mirmgos
seja também a

maior de que já.
se teve notícia...
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,ESPORTES CULTURA E TRADiÇÕES BUCOVINAS

iOs16anos do Clube VIIBucovinafest
>de Bocha dos Doze' ASS�:�Ç:oe�;m�-:U��Vin�

,

de Cultura, presidida pelo
professor Ayrton Gonçalves
Celestino, realizará de 4 a 7 de
julho próximo, 'a VII
Bucovinafest.

Omovimento visa resgatar
a memória dos bucovinos,'
assim considerados aqueles
que da Baviera

(Bayerischerwaldt), Sul da
Alemanha que emigraram pará
o Boehmerwald, em fins do '

século 18 efundaram a Vila de

Buchenhain, e que entre 1887
e 1888, emigraram para o

Brasil, num total de 77
famílias, 377 pessoas. Outras
famílias do Boehmerwald
foram para São Bento <lo Sul, ,

são parentes dos bucovinos e

têm as mesmas tradições;
origens é costumes.

. A abertura oficial
acontece às 19h30 de 4/7/
1997, na Igreja "Nossa
Senhora Aparecida", Bairro

Namoro - Real ou imaginário
*CleusimarDemarchiSchultz

O que me leva a vincular-:
me tão áfetivamente ii um ser

até então desconhecido? De
onde surge esta atração
irresistível que muitas vezes

nos coloca em situações nem

tão agradáveis frente a nós
mesmos?

Estas foram algumas das

inquietudes que rne

acompanharam por um longo
período em minha vida.

A ciência logosófica tem

me proporcionado muitos
elementos para que eu

consiga compreender e

comprovar este sentir que
ocorre com todos os seres

humanos, porém com

,

intensidade diferente.
Penso que os jovens estão

tendo a oportunidade de
observar "os mil modos que
a vida pode ser vívida e

desf�'utada". Porém nem

sempre possuem condições de
refletir sobre um aspecto
muita importante: "o que é
normal para a época nem

sempre é normal para a vida".
Como saber então se a

escolha do meu futuro cônjuge
está sendo acertada?

Identifiquei que em minha
, busca eu era influenciada por
diversos fatores. Buscava
sempre o ser dos mais belos

traços fisionômicos, de belezas
e virtudes extraordinärias. Não
percebia que minha busca era

influenciada e criada pela
fantasiá, pela ilusão. Buscava

umaimagem ideal e-esquecia da

imagemreaL
, Aprofundando minhas

reflexões, concluí que existe

algummistério nesta relação,
pois o homem, depois de
haver convivido com muitas

mulheres, decide

repentinamente fechar os

olhos a todas para olhar
somente para aquela que
escolheu. O que levou' a
colocá-la em tão privilegiado
lugar? E as mulheres revelam
essas partículatídades
somente ào que pareceria
destinado a descobri-la?

Aquem cabe fazer com que
'o amorque os uniu perdure? A
Logosofia tem-me feito

compreender que é o afeto que
irá preservá-lo, conservá-lo pois
ele é menos impulsivo que a

paixão, infundindo desta forma,
vida a esse amor.

O namoro é um ensaio de
como será a futura relação
matrimonial. Cabe a cada um

vivê-lo da forma mais
consciente possível.

É, também, um reflexo do
ideal conjugal, pré-fixado pelas
leis universais em cada ser

humano. �cabará levando ao

matrimôo/0' .coroad? mais tarde
com o nascimento dos filhos,
,que é a imagem mais perfeita
do amor, por representar o
'sublime vínculo de sangue, que

. dois corações estabelecem num

terceiro.

Bom Jesus, Rio Negro - PR,
seguido às 20 horas com

"Noite de Corais". Dia cinco,
das 14 às 17 horas "Encontro
Bucovino, seguido de baile
com o Trio Musical
"Edelweiss" .

Dia seis (domingo) Missa
das Imigrações Bucovinas -

"Gratidão aos Pioneiros e dia

.sete a VII Bucovina Expo ,

'Exposição de Arte e Cultura;
naCaixa Econômica Federal de
Rio Negro - PR.

,Desejamos, à equipe do

professor Ayrton Gonçalves
Celestino todo sucesso nesta

VII Bucovinafest.

Fundado em 198 r o Clube

de 'Bocha dos Doze, por

proposta do hoje saudoso
,

empresário ErwinoMenegotti,
,

comemorou neste ano o seu 16°
ano de existência, dos quais

,

remanescem como fundadores
Alberto Maiochi, José
',Modestino Junkes e João
,

Mathias Verbínnen.

convidando o prefeito
GeraldoWerninghaus, o vice,
Irineu Pasold e o rev.ipadre
Vilmar Vitorino Feuser,
grande amigo do grupo,

, atualmente desempenhando o
seu ministério em Rio

Negrinho, que veio

especialmente para rezar uma
missa, no local ,das
instalações, esportivas,
seguido de jantar.

, A foto que acompanha esta
nota mostra os sócios,
fundadores ainda vivos: José
Modestino Junkes, Alberto
Maiochi e João Mathias

Verbínnen, tendo aos fundos o

presidente atual, desportista
Conradt Riegel.

Além dos já mencionados
o clube tem os seguintes
sõcíos: AlfredoMohr, Ewaldo
Benthien, Germano Picoli,
Arno Riedtmann, Geraldo
Jantz, Paulo Klitzke, João da
Silva, Walter Barrel, Arnoldo
Liesenberg, Arnoldo,

Gruetzmácher, Urbano
Franzner, João Mariano de

Oliveira, Rudolfo Lenz, Alvino
Klitzke, Heralio Adriano e
Luiz Bardin.

CORREIO DO POVO

cumprimenta a diretoria e

associados pela passagem do '

16° ano de existência.

Como já noticiamos
anteriormente a sociedade que
se reúne' na Recreativa

, Menegotti, tinha '

a

'singularidade de ter por
, objetivó reunir um grupo de

pessoas para a prática do jogo
de bocha, cujos membros
deveriam ter idade entre 60 e

, 70 anos, o que nos leva a crer
,

_ que era para manter condições
físicas que normalmente
Começam a faltar na terceira
idade, e mantê-los espertos até

, o derradeiro dia.
O l 6° ano de existência,

. j)(ir isso, tinha um significado
'

especial, e a diretoria,
composta de Conradt Riegel,

e presidente; Cleto Franznet,
:

vice;" Victor Viergutz,
teSoureiro e João Mathias
Verbinnen, 'secretário- e

diretor social, elaboraram um

programa festivo que teve

enof!lle repercussão entre os

associados' e suas esposas,

LIVROS EM APRECIAÇÃO

Lembras-te, mano?
"Li com muito prazer e admiração o seu livro intitulado

'Lembras-te mano?'. Escrito em estilo suave e agradável, sua
leitura faz bem à vista, de modo a não cansar amente,levando

'

o leitor a absorver os fatos com sofreguidão.
, 'Lembras-te, mano?', é um tipo de livro diferente que

encobre, em seu bojo, as genealogiasdas famílias Schmoeckel
e Zettel, inseridas dentro de uma carta que você, como escritor,
dirige a um seu irmão, já falecido, num momento de grandes
saudades, de modo 'a fazê-lo se lembrar de fatos, nomes e

lugares, assim, à tona.a histöriadesses dois troncos familiares,
O que ainda elucida bem os fatos narrados é a

apresentação de inúmeras fotograflas e farta documentação
de registros de cartório e da Igreja Luterana, relativas a essas

duas famílias, tornando, assim, viva memória de pessoas que
emigrarampara estas regiões no intuito de conceder melhores
condições de vida a seus filhos. Tudo isso enriquece também
o patrimônio histórico de diversas localidades, especialmente
do. Norte, catarinense.

.

,

Senhor Schmoeckel, meus parabéns pelo seu belo
trabalho! Foi muita satisfação em poder"er sua obra. Continue
sempre escrevendo para glória de nosso Município".

• Professora e

estud4nte .de Logosofia

MEM6RIADOVALE DO ITAPOCU

Museu "Eml1io daSilva"

Aléssio Berri '

Membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de
Santa Catarina
Aléssio Berri, residindo há longos anos entre nös é autor de

"Genealogia - Famílias Berri e Pisetta, editado em 1983; "A
igreja na colonização italiana", publicado em 1988;
"Imigrantes italianos, criadores. de riquezas", impresso em

1,993 e "Agressões indígenas na colonização italiana"; editado
em1995.

'

o Museu "Emflio da Silva", desenvolve em Jaraguá do Sul, um bem
elaborado plano de recomposição do passado desta região que então só

'era conhecida'como a "Alto Vale do Itapecu",
.

Graças ao atendimento dos chamados feitos à sóciedade jaraguaense,
ó material de que dispõejä permite um trabalho que no futuro haverá de
servir de ótima fonte de pesquisa sobre o fértil e desenvolvido Vale do

Itapocu.
A foto mostra o instante de um trabalho do grupo, nas dependências

da nova (velha e desativada) Estrada de Ferro de Jaraguá do Sul, orientado
pelas sras. Alcioni Macedo Canuto e Claudia Maria Costa Corrêa.

A Câmara de Vereadores de Corupá, tem a honra de
convidar V.S. e fanu1ia para participar da Sessão Solene
qUe irá realizar no dia 1 de julho de 1997, às 19 horas,
no Salãc Paroquial São José, em homenagem aos ex

\. ,vereadores, pelo transcurso do Centenário de Corupá.
Conrado UrbanoMüller

Presidente

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

.

.

.
.

�i SUPERMERCADOS BREITHAUPT
.
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suavemente nas glândulas e órgãos. melhorando sua função. Além .disso, acalmam e enchem de energia o co�
- tomando-o mais forte e saudável.

'

, É excelente sua atuação nas doenças consideradas crônicas: diabetes, asma. doenças do aparelho gastrointesti· >

nal, endócrino. respiratório. cardíaco. imunológico e também. como já citado acima, no estresse e depressão. .'
,

A "rnedítaçãô" é. na realidade, exercícios de concentração. imaginação e auto-conhecimento.O desenvolvimento,;
graduai da concentração tem como resultado melhores rendimentos escolares, aIém de dar à criança o controle �
de si mesma. isso é. controle sobre suas emoções e pensamentos. Resultando também numa mentemais clara e',

lúcida, tendo seus taIentos e habilidades pessoais desenvolvidos.
.

Locai: Itn".I-LlCEV DA VIDA
(&,....... €m:lio 5+e4"'rt, "3oo:§_,;l

-lnscricöes: fONe IFf1X' ?/Il-N'tf
.

cl lANel'E MB R.CR.,...-rO
, ' .

,.YOGA E CRIANÇAS
.
Por JaquelineDornelles - ProfessorQ de Yoga

. A Atividade física. omovimento é aIgo natural para a criança e vital paraum desenvolvimento
sadio: porém. namaioria dos casos nossa sociedade nega isso à criança. cedo ela tem horários.

'

compromissos. entrando na vida agitada e estressada de suas famílias.
'

Alguns autores referem-se, ao momento atuai como era da depressão, disso resulta um

grande número de crianças com doenças psicossomáticas Oll ainda apresentando vários
sinais de "stress" e depressão. comprometendo sua estrutura emocionai e física. sem faIar
nos problemas de aprendizagem.
'O Yoga oferece a oportunidade da criança vivenciar mais seu universo subjetivo.

'

conscientizar-se mais das funções do próprio corpo. enfim. conhecer e aprender a usar todo
seu potencíal inerente para a conquista de uma vida mais tranqüila. harmônica e de
produtividade mais equilibrada e consciente.
A respiração correta é responsável pela perfeita saúde do corpo e da mente, ativando

sensivelmente as funções cerebrais ementais; também ligada as áreas mentais e emocionais
é responsável. entre 'outras coisas. pela concentração e o bom rendimento escolar.

Os exercícios de Yoga (asanas) aumentam a

flexibilidade, promovem alongamento e

tonificação. estabilidade e equilíbrio; eles
ajudam a relaxar e ao mesmo tempo tomar-se
mais concentrado. mais lúcido. menos
distraído. começando a ficar alerta. porém
tranqüilo.

.

O Yoga auxiliarä as crianças a aprenderem
mais sobre seu corpo e como trabalhar com
ele. desenvolvendo sensibilidade e uma

intimidade' que será a base para uma vida
centrada, livre e feliz.
Podemos faIar ainda do Yoga Chikitsa e da

"meditação". YogaChikitsa ouYoga Terapia
refere-se a parte do Yoga diretamente ligada
a saúde física. onde paralelo ao tratamento
médico; o Yoga atua auxiliando na reversão e
prevenção da doença. As posturas agem

IRENEZELAK
Parapisic610ga '(desenpolY, trabaIIto CQm

mqntroterapia) SeiJUula em Curitiba t)
Ayenida 7 de Setembro, 1924
Telefone: (041) 362-1648
* Objetivo: Reorganização

do Sistema'de energia humana
(limpeza dos chakras e aura).

* Auxilio à cura do depressões. stress,
fobias. pesadelos. sistema nervoso. dores

musculares. ele,
* INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS

PASSADAS.
Atende em Jaraguá do Sul'
mensalmente no centro

INTI • Liceu da VI!!a • Tel.: 372·1141

- Noções básicas de éllínientação
- Combinação dos alimentos�,_.

- HalT'OOnia da forma .

";._'-;::.
....., Cozinhando com amor.

'

O .universo dos alimentos
'/.... Llbêrdade através da

, c âijmentação
'. .'

.' ,

PRAfICA:..,.. Preparação de diversos Pratos -

,

.

a báse de ceresls integrais -.'
r__,

\I tais - grãos,� frutas, E!tC",

VEíCULOS

Carros Nacionais
e Importados

.
Rua Barão do Rio Branco, '

�53 - Centro
. Fone: 372-1132

SE você SOFRE
DESTES MALES:
Enxaqueca. torçicoios, escoliose,
stress, depressão, problemas
menstruais. sinusite. rinite, mâ
digestão, insônia. etc. Através
destas técnicas você conseguirá
obter a cura radical ou melhor

.

qualidade de vida:

Dr. TemHlm
Schreiber P.,ottl

Qulrop.,tl••
M.gnetot.r.pl.
INFORMAÇÕES:
372·1141

Unha gin�tica, natação, dança, yoga, <.':
. company, hot buttered e acessórios

";'0 tt'dl.1I1l0� para allll(II;O l' atl'IHkJlIOS

até 19:00 horas l' súhados atl' IJ:OO horas

Center Foca .. Ru. ReinoldoR.u, 399 • Fon. 3121411'
,.'
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AlapeI ·tS. 'Y'
. ",,�S,,(,\ o C/ube�= :!!.:::= 18 d.

" .

julho, o "Baile de Férias"; com a escolha da

"Rain,ha dos Estudantes" de J(lTaguá do Sul. A
noittultl terá a anÚlUlfão do Musical'Matusll, de

Crici�ma. Apresento hoje nuIis quatro candidatasrrALlA - oCírculo Italiano deJaraguá do Sul promove no
dia dois de julho, quarta-feira, jantar típico italiano,

convidados da imprensa. Será a base de galinha caipira e
com delicioso vinho, naRecreativaMariso1. Obrigado

vanir e ao Floriani pela gentileza do convite.

OIrlos e VtllfessaAlIIlr. EWlIId MellllollÇa, tlSSociados tIO
.

Marcelo e Fabiane Ewald Saoil, acabam de ;lUlugurtJl' o
fIÇII Nome Theater" lUl Rua JoioMarclllto, 119

UTANTES - o Clube Atlético Baependi está com
, -

s abertas para asmeninas-moças que farão seu debut
ano. O baile está marcado para dia 27 de setembro.

'ções na secretaria do clubeou com solicitação de fichas
telefone 371-0179 ou 371-0222. A apresentação das

.

tes e escolha de mesas será pela ordem de inscrição.
.

.

'""Stuttana, 1Ul/0I0 comomtutinlloJolUllMn WilIIellll,
4,,,mhos 110 último dia 23, $egullllll-feira

e-mail clnagel@netuno.com.br
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Giseli Fátima Zoz. Collgio
Neleodol'OBorga

Arceli Dum", Collgio Joao
Rom6rioMoreiru.

• Churrascaria Garfo e Bombacha, junto ao Portal de

Jaraguá, com promoção inédita: 10 por cento do

faturamento com jantares serão repassados aos

hospitais de nossa cidade. Existe um controle numerado
e parte fica de posse do cliente, para futura conferência.
Iniciativadas mais louváveis.

• A programação de aniversário de Jaraguá do Sul, que
será cumprida a partirdo próximo dia primeiro dejulho,
foi elaborada e impressa em livreto pela Secretaria de
Cultura, Esporte e Lazer. Os livretos Serão distribuídos
para divulgação e para a comunidade. Apresentações
teatrais, exposições,música, folclore, esporte, comidas
típícaashows e muitas outras atrações completam a

programação alusiva aos 121 anos de Jaraguá do Sul.
• Domingo (29), a partir das 14 horas, bingo beneficente

na Pizzaria Corsário, na RuaExpedícionärio Antônio
Carlos Ferreira, aberto ao público. Participe.

.

.' Amanhã (28) será realizada a festa de encerramento da
2' Olimpíada da Alimentação, na Recreativa Duas
Rodas. A partir das 14h30, gincana até às 18h30,
quando aconteceräo cerimonial de encerramento. E_m
seguida o grande baile.

.·Espaço Kan, de Blumenau, e a Casa da Música do
. Colégio Evangélico Jaraguä, promovem amanhã (28),'
às II horas, na Praça doRelógiodo ShoppingNeumarltt,
em Blumenau, com o apoio da Coca-Cola, apresentação
dos alunes de violino, vioJa, violoncelo, contrabaixo,
flautas 'doce e transversa e acordeon.
• O professorSilvioCeleste Baard, secretário de Cultura,

Esporte e Lazer, convidando para a apresentação do
projeto "O Sonhador", dia primeiro de julho, às nove
.horas, na Praça AngelO Piazera, "O Sonhador" é um
ônibus com biblioteca itinerante, palco para teatro,

poesia, exposições de artes e apresentações musicais.
• Cães, gatos, coelhos, pássaros, sapos coloridos> peixes

ornamentais, chinchilas, tartarugas e outras espécies
exóticas estão expostas na loja emfrente à Praça da

Fonte, no segundo piso dó Shopping Center Neumarkt.
em Blumenau, A Feira e Exposição de Filhotes e

Pequenos Animais é uma promoção da ST Eventos, e
reúne expositores/criadores de SantaCatarina, Paraná
e São Paulo. A visitàção se estende até domingo (29) e
cada criança até 12 anos ganha um peixinho.
• Sociedade Atiradores Independência, de Jaragtiazinho,

·

promove amanhã (28) mais um Baile de Rainha. A

partir das 13 horas concentração dos sÓcios na sede;
14 horas, saída da caravana pára a busca da rainhaEma
Gütbs e às 22h30 iníciodo grande baile, com animação
de Moacir Musical Show, de Blumenau.
• Bingo beneficente, domingo (29), a partir das 13hjO,

nas dependências da Recreativa Duas Rodas, aberto
ao público. A promoçãoé da Associação deDeficientes
Físicos de nossa cidade.

• Botafogo da Barra promove amanhã (28), baile comZé

Clóvis e Zaballa e o Grupo Musicamp, a partir das
22h30. Participe.
• Clube Atlético Baependi programou para o próximo

dia I2.de julho a sua I' Festà de São JOão, com inúmeras
atrações. A festa será reservada para associados e seus
familiares e terá todas as guloseimas, quentão, pinhão,
pipoca, eachorro-qaente, churrasco e muita música.
• Comunidade São Pedro, Alto Garibaldi, promove

amanhã (28) e domingo (29), sua tradicional festa do
padroeiro. Completo serviço de bar e cozinha, não
faltando o delicioso strudel, música ao vivo com o

Musical Hannover e outras atrações, nos dois dias de
festa.

• Clube Paládio promove amanhã (28), superembalo, na
·

pista um Os Evéntuais e na pista dois discoteque.
Domingo (29), no FurIani soirée com Os Eventuais,
'até às 19 horas entrada franca. Promoções dos Irmãos
·w.
• "Pluft o fantasminba", mais "ma peça com o Grupo

Teatral Adulto da.Scar, em cartaz todos os sábados e

domingos, às 16 horas, no anfiteatro da Scar. Ingressos
na secretaria da Sociedade de Cultura e bônus

·

espalhados pela cidade em diversos pontos. O

espetáculo agrada graudes e pequenos.

Patricia de Araújo, Escola
AlbertoBauer

Jana{na Ána Rosa, Escola
MtII'ÚJ Nildil Salai Staheli"

A Sekçlo BTtlSikirá de V61ri FeminillO, fue estó se preparillldo
· ptIf'tI oClUllpeolltlloSul-AmerkalUl de Volribol, estnedeJltlSsogem
por Curitiba realizando trefnamentos no Centro Rexona de
Excelência de V61ei, no TlUUmiI. Na oportunidade, tIS joglUloTtlS

· foram homenageadas pelas critlllftlS lÚellllidas lUl Creche e Prl
Escola da LBV. Elas recebera� flores e camisetas da Ctunpa1IM

.

"Esporte I Vrda, niIo Violência", e tIS crillnplspuderam conhecerde·

peno tISmenilUl$.deouro doBrasiL Na/oto, LeiIoBarros, daSeleção
BTtlSíleira de Voleibol, com tIS.crituiçtlS da LBV

QUEIJOS E VINHOS - a Casa da Amizade do Rotary Clube
promove hoje(27), a tradicional "Noite de Queijos e Vinhos";
nas dependências da Recreativa Duas Rodas. Ingressos a razão
de R$ 35 podem ser adquiridos no local.

. J

PARAPSICOLOGIA - cl Curso de Parapsicologia
"Programação Mental" com o frei Ovídio Zanini, de grande

· sucesso na região, será levado à Comunidade São Francisco
de Assis, na Vila Lalau, amanhã (28) e domingo (29), com
entrada franca. DiaS 30 e primeiro de julho no auditório do
Sindicato do Vestuário, no Centro,

BURG GARTEN - o Restauraute BurgGarten (antigo Sopp),
está com novidades em seu cardápio, em porções individuais
e, como sempre, sabores exclusivos. Vale conferir.
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Ferj realizaprimeiro seminário
o 10 Seminário Integrado

de Iniciação Científica,
realizou-se às 19 horas, dia 17

'

de junho, no Salão Nobre da ,

FundaçãoEducacionalRegional
Jaraguaense � Ferj ..

Os alunos João de Aráújo
Vicente da 5a fase do Curso de
Letras Licenciatura, Paulo

Sérgio Rodrigues e' Adriane

Kneippel da 5a fase do Curso
de Letras Bacharelado, falaram
do trabalho de pesquisa
realizado na área de Literatura
Brasileira, sobre o tema: "Um
ano do suplemento líterärlo
,Minas Gerais e do Folhetbn".

'

O 'orientador dos alunos

professor Marco Antônio
.

Cardoso Chaga destacou a

relevância deste projeto, que se
constitui no resgate' de
importante segmento de

literatura, muitas vezes

esquecido. -,

A aluna Denise Lueders
também' da 5a fase de Letras

Licenciatura, falou 40 �eu
trabalho realizadonacadeira de

Lingüística, sobre o tema "A
'estrutura paragráfica e

elementos de, artleulaçãe
sintática" . Teve como

,
orientadoraa professora Valda
d� Oliveira Fagundes. Esta

,
pesquisa, ainda em curso,

investiga as dificuldades dos
alunos, noEnsinoFundamental,
para desenvolverbabilidades d�
comunicação. '"

O professor Jaime Otávio
Wittaczik; responsável pela
elaboração e coordenação

.

técnica do projeto de Pesquisa
de Risco Social, apresentou
alguns dados' sobre este

importante trabalho realizado

pela Ferj, por solicitação do
Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do

Adolescente, com aparticipação
direta de professores e de mais
de 100 alunos.

A aluna Scheila Fodi, da �
fase dé Ciências Contábeis; com
a orientação do professor
Carloslloffmann, realizou o

trabalho: "A fotografia
,enquanto elemento histórico".
Este projeto está voltado à

,divulgação e valorização das
,raízes históricas da nossa

comunidade e a aluna discorreu
t'

sobre a concepção,
planejamerito e realização desta
pesquisa, que faz parte de u�
projeto maior e . terá
continuidade. .

Na versão 1997 do Prêmio
Mérito Universitãrio
Catarinense, após criterioso
processo de seleção, foram

indicados os alunos . Alfredo
Reeder Junior e Margareth
Uecker da 78 fase do Curso de

Administração, e Daniela
Lenz], da 98 fase de Letras
Bacharelado. Neste seminário
os alunos Alfredo RoederJunior
e Margareth Uecker. tiveram a

oportunidade "de falar sobre a

visita à Feira Internacional de
Hannover na Alemanha e a

aluna Daniela. Lenzi sobre a

visita ,30 Centro Mundial de

Tecnologia para Escritório -

Cebit," na Alemanha. Este

prêmio é concedido pelo
governo do Estado, mediante
concurso e, pelo 3 o 'ano
consecutivo, alunos da Ferj se
destacam e são distinguidos.

O 10Seminãrio Integrado de
IniciaçãoCientífica constituium
momento importante na vida da
Ferj, namedida em que sua área

,

de pesquisa e extensão adquire
. consistênciae que alunos podem
apresentar seus trabalhos e suas
atividades para a comunidade
açadêmica.

..

ConcursoVestibular Estadual Unificado - Acafe
<; 2° semestre de 1997-6-23

, _ D�manda candidato/vaga - Oficial

Nome do curso Turno Vagas Candidatos índice

Administração. Noturno 50, 239 4,78
Aroultetura e Urbanismo Vespertino 50 49 0,98
Ciências Contábeis Noturno· 50 144 2,88
Total de Vagas 150

(

STIDORESDA
DMlNlSTRAtiO ''"',

Mudanças nos
paradígmas
d

· ·

e ucaclonaJ·s
As tecnologias da informação, encorajam o

pensamento criativo, além de promover a
capacidade de empreendimento e despertar a
curiosidade.
Com o novo modelo de ensino se torna

.indispensãvel, pois torna o processo de _

:
aprendizagem, em sua exploração individual,
cada um ao seu tempo e e� seu ritmo.

,
,

Achamos que o aluno sai de uma postura de
absorção passiva, em que fica esperando o 'f

('/(

. repasse das informações ou conhecimentos do
instrutor, passando a' desenvolver agora uma

atitude de aprendizado contínuo.
Esta mudança vem, portanto, a encorajar as

empresas e as instituições de ensino a investirem
em tecnologia de informática, colocando à

disposiçãode seus colaboradores e alunos para
obter instrução e a capacitação profissional. ..

Este novo modelo faz com que os instrutores
tomem-se .facilitadores do processo, enquanto
os estudantes ficam livres para descobrir'
sozinhos os conhecimentos e alcançar a

conquista da autonomia e independência como' ;

cidadão na sociedade atual .

FundaçãoEducacíonalRegional
Jaraguaense- FERJ

Coordeaaçãoi Cláudia ReginaAlthotT.
..

. Elaborado por: Catarina P. Fischer, .

Fabiane B. Turquettl, Gina Lemos e Sérgio
Moser, alunos do 9° semestre de

Admínístração.
Fonte: Revista Exame- Vol. -15 • n° 614 • junho 1996.

. 'lliF·· •

.
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A lição liIal aprendida
As denúncias sobre malversação do

diaJieim público deixam claro que todas elas

,'"m um fator- em comum: 08 atos

_nistrativos que as autorizaram não fo

ram publicados em lugar nen�um.
Aí, a falta de publicação garantiu a

continuidade da ação danosa sem que
'

.' IÍDguém tomasse qualquer providência,
Nuncaé demais repetir: corrupção exige

tilWio.
'

Terra à vista
O Incra (Instituto Nacional de

Colonização eReformaAgrária) já aprendeu
,

afição.Mandou publicaremjomais locais e
l118duais o valor que se está pretendendo
"pOr terras em desapropriação.

Assim, a comunidade pode verificar se
,

a terra qae se quer desapropriar realmente
existe, se valeo preço que se está avaliando e
tepor acaso alguém não quer oferecer terra

melhor oumais barata.
É um exemplo de transparência que

,

àIeRCC ser seguido pelos administradores
lrios. Só pelos sérios. '

, PrIvatização da Iniciativa privada I
Nestes tempos bicudos, já está na hora

• 'de desregulamentar q funcionamento da

.vidade privada.
'

A liberdade de datas e horário de

Como ninguém é obrigado a trabalhar
mais do que seu horário, não há explicações
para a resistência nesta.desregulamentação
que certamente vai crias alguns empregos a
mais.

Privatização da Inlciath:a privada II
OUtro exemplo: o serviço de táxi. Porque

o taxista não pode fazer propaganda, vender
produtos no seu veículo e agenciarserviços?

Penas alternativas

Oproblema
° sistema prisional brasileiro mistura

alhos com bugalhos e bananas com abacaxis.
° resultado é umaverdadeira saladade frutas

que só não vira pizza porque, desta, são
apreciadores os criminosos de colarinho
branco que ,empie arrumam altemativ8$ p8I'8
escapar ao cumprimento da lei,

Nocaso do criminoso COJ;llUm, asituação
é mais complicada. Dados estatísticos
fornecidos pela Secretaria de Estado da

Justiça e Cidadania dão conta que, a

população carcerária brasileira é muito '

jovem. A grande maioria dos presos está
situada na faixa etária entre os 18 e 30 anos:
uma população jovem que 'convive com a

superlotação dos cãrceres;muitas vezes, COJ;ll
a inadequação do local de cumprimento da

pena - que mistura criminosos perieulosos
com praticantes de delitos primários, e coma

ociosidade quase que total.
A secretäría interina da Justiça e

Ci�dania.Hebe Nogar:a;' argumenta que o
.problema torna dimensões maiores ainda
quando se avalia que cada preso custa, em

média, 2,5 salários-mfnimqs an Estado e, em

última análise, à sociedade. "Eles têm

alimentação garantida, serviço médico

disponível, apoio psicológico e outros'

benefícios sociais que, muitas vezes, os

trabalhadores não têm".
.

Com três penitenciárias e 19 presídios,
segundo Hebe, Santa Catarina está em

situação privilegiada se comparada a outros

Estados. "A luta pela sobrevivência em São
, Paulo;por exemplo, é màis violenta o que
gera, se assim podemos dizer, criminosos mais
profissionais. Na verdade. cumprimos o que
o Judiciäriç determiná, Alternativas mais
humanas e socialmente adequadas têm que,
ser determinadas já na própria pena e

depende, portarito, dos juíZes que determinam
essas penas".

Asolução ,

Tendência internacional, as chamadas
penas alternativas, embora amparadas pela
Lei de Execuções Penais que prevê a

preparação do preso. para o 'retomo ao

convívio social, estão descobertas de

legislaçãoespecífica. Existe hoje, tramitando
na Comissão de Constituição, Justiça e

Redação daCâmarados Deputados, o Projeto'
de Lei nO 2684/96 que tratado assunto, cujo
relator é o deputado Ibrahim Abi-Ackel.

.Ou seja, por enquanto a solução fica
mesmo porconta da capacidade intelectual e

,

individual dos juízes e das diretrizes de

gerenciamento do problema adotadas ppr
cada administração pública.

Em SantaCatarina,' segundo o diretor de
Admini� Penal daSecretariade!Justi�
Luiz Vanderlei Sala, 30% (los presídios já
estilo estimulandO a produção de artesanato.
°mesmo acontece com as três penítenciãrías

Beira Rio Clube de Campo

Maiores informações na Secretaria
ou pelofone-fax 372,""0413.,{

,

�

24.06.97 Beira Rio.

, DISTRIBUIDOR

GERDAU

, -PROIVIOçAo*
�rro CA 50, 5116 R$ 2,97/br

'Berro CA 50 3/8" , : .: ; R$ 4,18/br

l1erro, CA 6() Estribo ' R$ 'O,82"'r
ela soldad I

. .'

R$ I' 25/ 2

Vi
a para aJe e PlSD••••••••• l ..•• ; •• ; ••••••••••••..••••••••.••••••.•••••••• ,

, m

19a/eoluna soldada 5116 ..........................................................•..R$ 15,80/pç
*Vendemos e entregamos qualquer, quantidade=

372-2922
,

R. Conra,d Riegel, 170

Jaraguá do Sul
(Ao,lado do

Ferro Velho Marechal),
/ '

do Estado. "A Penitenciária Agrícola de

Chapecó é um exemplo em nível de Brasil
através da implantação de um trabalho
voltado à 'produção agroindustrial. Em
Curitibanos, os resultados têm sido de sucesso
também, NaColônia de Palhoça, onde temos
80 hectares de ferra, estamos implantando um
trabalho semelhante ao de Chapecó atuando

, com presos de regime semi-aberto".
Penas alternativaS no sentido amplo da

palavra, que remetem criminosos primários
para o cumprimento da pena em serviços à
comunidade, à perda de bens de valor,
recolhimento domiciliar ou interdição
temporária de direitos, ao que parece, só vão

'terefetividade pela forçada lei. "Precisamos
pressionar os pàrlamentares pelaaprovação ,

do projeto que cria as penas .alrernativas",
avalia a secretária interina da Justiça e

Cidadania. Hebe Nogora.
Ação comunitária

'

,

De acordo com a secretária, Ci) estigma
sociai do criminoso viólento acaba por
generalizar a'questão, e o resultado é uma
resistência geral de entidades civis.
públicas e privadas quanto à convivência
de trabalho com presidiários. "É
justificável o temor da sociedade. Por
outro lado, todos precisam participar da
solução deste problema". I

Trabalho no presídio e�ita·
'ociosidade e diminui pena

VENDE-SEAPARTAMENTO
EM CURITIBA·

, ,

II Otima localização com suíte +.

2 quartos, semi..mobiliado com

garagem. Tratar com Celso

;(047) 371-0588.

Jaragliá do Sul • Há um mês, os
. detentos do Presídio Municipal estão
trabalhando na montagem de grampos
de roupa. A iniciativa pretende criar

ocupação, amenizar a ociosidade e

diminuir a pena de prisão- a cada três
dias trabalhados, é reduzido um na

pena. Além disso, dependendo da

produção há preso que chega a receber
'um salário mínimo por mês.'

.

O administrador do presídio, Ivo
Ronchi, considera que a iniciativa é a

melhor forma de evitar rebeliões e

contribui para que o preso se sinta útil. ,

"Comodinheiroquerecebem, elespodem
ajudara famflia, carente, na maioria das
vezes", informou, lembrando que os

regalias estão fazendo wna horta e que' a
colheita será de uso próprio. '111& isso é
visando a ocupação dos detentos, porque
'mentevaziaéoficinadodiabo"', resumiu,
acrescentando que se alguma empresa
tiver interesse em ter os serviços, dos
detentos, "é só entrar em contato com o

presídio",

.. -
'

,
.

�TEBOL�E S.t\LAO: Estão abertas as inscriçõespara
o torneio. de futebol de salão a R$ 15,00 para sócios até
30.06 na secretaria ou na portaria com a guarda, início no

.
dia 09.07.97, rodadas todas tis segundas e quartas-feiras,
será disputado numa só categoria.
VENDA DE TÍTULOS: Continua a promoção para a

'�" ' venda'de títulospatrimoniais em 03 planos de pagamento:
Plano A - A Vista R$ 1.085,00

.

) ., ,

PlanoB � Inicial de R$ 290,00 + 03 parcelas de R$ 290,00
Plano.C - Inicial de R$ 200,00 + 12 parcelas de R$ 87,00

PENA ALTERNATIVA. Em
Jaraguã do .Sul a pena alternativa está
sendo aplicada desde a criação da Lei

9.099/95, que regulamentou a

aplicação da pena nos casos de crimes
menores e de pequenas causas-
reclusão de até um ano. O juiz de
Direito substituto, Stephan Klaus

Radloff, disse que depois que a lei
entrou em vigor os processos mais

graves recebem maior, atenção.
- A pena alternativa é aplicada

somente com a aceitação de quem
cometeu o delito - explicou,
acrescentando que dependendo do
caso as penas são variadas, podendo
ser transformadas em prestação de

, serviços à comunidade ou doação de
cestas básicas '.à entidades
assistenciais. "Este método faz com ,

que a pessoa possa ser punida sem que
haja a necessidade de enearcerä-la",
afirmou, inforinando que a média de
aplicação de punições altemativasna
cidade é de dez por dia .

BAZAR UNETE ltda�

(o) <gpu[(e você
. .,'

lP>rec isa <at<gpU[ lL terru
Brinquedos

Aparelhos Eletrônicos
,Video-Locadora - Presentes
Games (Aluguel ou Sala Vip)

RuaWalterMarquardt, 623
Sala 4 (Galeria Vasel)

FONE: 973-9693
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Fetaescpromove seminário
sobre agricultura. familiar

Francisco Alves/CP

Palestra: Sindicatos RuraisP4rlicipaiam do semin4rlo micro"egional

• Sindicato dós
Trabalhadores Rurais
sedia Q sétimo seminário
Mlcrorregional e quer
conhecer a realidade
sóc'/o-econômica'dos
agricL_lltores
Jaraguá do Sul - A Fetaesc

(Federação dos Trabalhadores
Rurais de Santa Catarina) realizou,

,

na Semana passada.. no Sindicato
dos Trabalhadores, Rurais, o sétimo
Seminário Microrregional sobre
Agricultura Familiar. O evento

envolveu 11 sindicatos do litoral
Norte do Estado visando conhecer
a realidade söcío-econômíca dos

agricultores da microrregião e

buscar elementos para a elaboração

de um projeto que desenvolva o

meio rural de Santa Catarina.
Durante o seminário, o engenheiro

to agrônomo Rubens Altmann falou sobre. '

a realidade da agricultura familiar na
. microrregião e no Estado, mostrando "

as alternativas de desenvolvimento e as
. tendências futuras no meio rural.
Também foi apresentado' aos

participantes um painel com o tema

"Novos caminhos para o

desenvolvimento do nossomeio rural".
Os participantes foram divididos'ein

grupos e discutiram questões como as

dificuldades que enfrentam os

produtores da microrregião, as

vantagens que o meio rural apresenta
aos agricultores, e propostas a serem

executadas para melhorar a qualidade
-de vida.

Professara apresenta projeto inovador sobre lei ambie,,�'
Jaraguá do Sul - A professora Luc}' Cyriaco

Lagedo vem desenvolvendo, desde agasto do ano

passado, o "Projeto Le�slação AnlbientallEducação
Ambiental uma Proposta Metodológica". A proposta
tem como objetiva simplificar o método de ensino
das leis ambientais nas escolas doMunicípio, A idéia
de elaborar o projeto surgiu das aulas de legislação
ambiental, que Lucy participou na Furb (Fundação
Universitãria Regional de Blumenau), ondecursa o
nono semestre de Ciências Biológicas, e dos
encontros do Neea (Núcleo de Estudos de Educação
Ambientai).

Na opinião de Lucy, a falta de conhecimento
das leis ambientais prejudica a preservação e faz
com que os jovens não se interessem pelomeio em
que vi.vem. "Amelhor maneira de ensinar 'é unir a
teoria com a prática", acredita a professora,
acrescentando que as EscolasMachado de Assis e a
Rodalpho Dornbusch foram os colégios pilotos do
seu projeto.

Na Escola Machado de Assis a professora
implantou o ajardinamento com mata nativa. "Os
alunos foram até Atalanta, cidade que trabalha com
a silvicultura (manejode plantas), e trouxeram cerca

de 30 mudas para o colégio", lembrou,
acrescentando que com as mudas os alunos e as

professoras fizeram umjardim,
Na outra escola, os alunes também foram

fonte para praticar o projeto. "Desta vez, o
"

foi realizado nas margens do Rio Itapocu. Fi
uma pesquisa para identificarmos a nlata.cl
Depois de conhecer uma parte das marg�,
estudantes constataram que não existia mata ci

'

informou Lucy, afirmando que a partir d"
informação foi discutido na sala de aula quaiS
problemas que a falta da mata ocasiona part
população. ,-_

.

,- Além dos alunos aprenderem na pr4li'
também tiveram as devidas explicações. Ali '.

isso, também apresentamos propostas p
Secretaria do Meio Ambiente .para ameni
problema que vem se agravando li cada dia -

.',

Pará dar continuidade ao projeto da E '

RodolphoDornbusch, Lucy pretende elaborar
"

programa para a conservação da m.ta eil'
Entretanto, ela precisa da parceria do PoderNb '

''0 valor total doprojeto está em torno de RS 3
Já entrei em contato com o Secretãrio do
Ambiente, eele demonstrou interesse",
acrescentando que hoje em dia ninguém co

mata ciliar, "é necessãriofazer um estado pro
nestaárea".

SHOPPING MUELLER E :

SHOPPING AMERICANAS
Uder em equipamentcu residenciais para ginástica.

A,TENDEMOS AOS DOMINGOS DAS 07:00 ÀS 20:00HS.

POSTO MARE·CHAL LTOA.
* COMBUS'TíVEIS

* TROCA DE ÓLEO
* LAVA RÁPIDO'

.*GÁS
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 961 :-: Jaraguá do Sul - se
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,SÃO ,FRANCISCO DO SUL
, 'rada dos ültímos .entulhos do Navio Nedlloyd Recife, encalhado nas

da Ilha da paz desde o diadois de março de 1996, programado para
mês, não foi possível devido a deterioração do casco do navio' e o mau

constante na costa do litoral Norte catarinense. .Os trabalhos serão

'os no início do próximo verão:

,

B�LNEÁRIO CAMBORIÚ
trabalhos dos alunos que utilizam a TV Escola como complemento
ional foi apresentado na última terça-feira (24), no Hotel Marambaia,
te o II Seminário de Tecnologia Educacional de Santa Catarina.

,

'alistas da äreà, funcionários e professores mostraram o melhor dos

hos criados e elaborados em sala de aula, com o uso da TV,Escola. O
ho é uma promoção da Secretaria. de Educação e' Desporto, 13'
nadoria Regional de Educação e a Diretoria de Ensino.

Green Haus Imóveis e a Engetee Construtora projetaram um conjunto
. cial a ser comercializado para um püblíeo que recebe entre dez e 12

,

los mínimos por mês. O projeto está tramitando 'na Caixa Econômica

para a liberação do financiamento. A prestação deve ficar em tomo

300,00. O conjunto residencial deverá ser construído na rua principal
"

clividido em três blocos com 16 apartamentos, com área aproximada
metros quadrados.

.

o início domês, funciona na cidade a Ajapsy (Associação Jaraguaense ,

.

logos), que pretende congregar e representar os psicólogos associados,
ver estudos e também prestar serviços aos estudantes da área e às
.

ções carentes.,

� Festa da Tainha promovida pela Apae (Associação de Pais e Amigos
'Excepcionais), que acontece entre os dias quatro e seis de julho, no

,

de Eventos Vila Nova, tem como objetivo arrecadar fundos para a

tenção da Escola Bspecíal "Ensina-me a Viver' e seus dependentes.
as atrações está previsto o tradicional bingão, distribuição de prêmios,

s com grupos musicais 'regionais e apresentações de manifestações
s.como o boi-de-mamão.

Operação limpeza retira
entulhos do Rio Iaraguâ
• Coordenada pela
Secretaria de Meio
Ambiente, II operação
teve como meta

.

também conscientizar
a população da

.

importância do meio
ambiente

Jaraguá do Sul - Mais de dois mil

quilos de entulhos foram retirados das

margens do Rio Jaraguá no último
sábado (21) e levados para o lixão, no
Bairro Rio da Luz. A operação
coordenada pela Secretaria de Meio
Ambiente teve como objetivo, além de

limpar as margens do rio, conscientizar
a população da importância do meio
ambiente pára a vida na Terra.
A operação limpeza iniciou às 12h30,
com a participação do Clube de
Canoagem Kentucky, voluntários do

Corpo de Bombeiros, Jeep Clube, PX
Clube, da cidade e de Guaramirim. Os
ambientalistas foram divididos em

equipes nos trechos compreendidos
desde as proximidades do Parque
Malwee até a empresa Duas Rodas.
Na parte da manhã, o grupo de
escoteiros Jacoritaba e a Câmara
Júnior distribúi�am folhetos aos

moradores ribeirinhos informando
sobre as atividades' e solicitando a

xpofeira aposta em 'público recorde
.

Guaramirim - A comissão
anizadora da V Expofeira
'aroindustrial, que acontece
22 a 31 de agosto, se reuniu
ante a semana e definiu a

.

gramação oficial do evento,
"
o objetivo de divulgar as

resa� do Município e atrair
,; número expressive de

. itantes, os organizadores
Cidiram investir' em

; licidade e divulgação, Uma
s novidades dá feira
gramada para acontecer de

,

e.mtrês anos, é a ampliação
Parque de Eventos em

tro mil metros quadrados e

Ws regionais e nacionais, A
"
ctativa é atrair mais de 80

: pessoas para o evento.

Para mostrar as

'diversidades de produção da
cidade e da região', a feira terá
93 estandes internos e 14

externos, com produtos têxteis,
. moveleiros, alimentação e

.

outros. Os agricultores também
terão um pavilhão somente,
para a exposição das principais
culturas do Município. No

primeiro dia de feira terá a

escolha da Rainha da

Expofeira com a presença da
Miss Brasil, Maxine

Rodrigues.
Durante os outros nove

dias, os visitantes terão ainda
como opções, a noite alemã, a
noite italiana e a noite gaúcha.
De acordo com Adriano

.

Zimmermann, um 'dos
coordenadores do evento e

também presidente da Aciag
(Associação Comercial, Indus
trial e Agrícola de

Guaramirim), as atrações
fazem parte de uma estratégia
para atrair pessoas com mais
variados gostos.

Os eventos dos dois últimos
dias da feira ainda não estão

definidos. "Estamos . com

diversas opções, mas primeiro
precisamos confirmar",
justificou Zimmermann. A
feira será marcada por
apresentações do grupo do Beto
Carrero, bailes com os Nativos,
Incandescentes, Garotos de
Ouro, desfiles. entre outros.

Design In·forlf1ática
Informâüca Dinâmica e Avançada
* Treinamento em Informática

* Venda de Equip. de Informática
* Consórcio de Computadores

R. Rio de Janeiro, 144 • Centro
Tel (047) 372·0725 • Jaraguá do Sul- SC

Entulhos: voluntários ,.,tinun lixos do Rio JlI1'GgruJ

colaboração para manter o rio limpo.
O secretário de Meio Ambiente,
Werner Schuster, informou que,
na segunda quinzena do próximo
mês, os grupos participantes da

operação limpeza irão se reunir
.

pára discutirem novas diretrizes
em relação ao meio ambiente. "A

operação limpeza teve comometa
dar o exemplo à população, agora
iremos pattir para um novo plano.
Para isso, precisamos nos reunir
e traçar novas: metas", adiantou,

.

acrescentando que é necessário o

engajamento de toda a sociedade
para os resultados aparecerem.
Para lembrar a população ribeirinha

que não deve jogar lixo no rio, o Clube
de Canoagem Kentucky irá colocar às
margens dos Rios ltapocu e Jaraguá
placas que indiquem que é proibido .

aterrar, jogar lixo e entulhos. Além de
um lembrete alertando os

desobedientes da punição prevista em
lei, podendo ser penalizados em

multas que variam de 20 a 200% da
UPM (Unidade Padrão do Município)
" RS45,54.

TECNO CALHAS LTDA. - ME
- Serviços de calhas' e
coifas funilaria
industrial

- Aquecedor solar
- Exaustores eólicos

.

..
.

..' .

maxtar equipamentos
para retirada do calor,
umidade e poeira.

'-.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Centro

Fone/Fax: (047) 372-0448 - Jaraguá do Sul - SC

AUTO ESCOLA LESSMANN LTOA .

. PElA SEGUNdA VEZ' CONsidERAdA dESTAQUE
4

do ANO pElA MASTER PESQuiSAS
Rua Relnoldo Rau, 520 • Sala 02

pr6xlmo ao Supermercado Breltliàupt
'Defronte ao Smurf's Lanches'

Fone/Fax: (047)371-5933
Jaraguá do Sul - SC

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



"

PUBLICIDADE '

".
)

'. Jaraguá do Sul, 27 de junho �:,

" '
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8 PRÊMIOS
DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA AOS.

.

MOTORES ELÉTRICOS FABRICADOS
PELAS INDÚSTRIAS DE JARAGUÁ DO·SUL.'

A KOHL,BACH CONGRATULA-SE COM O '

"

.

SEU EXCEPCIONAL CORPO TÉCNICO E TODOS.
;

, ,

I OS COLABORA,DORES PELA CONQUISTA
'.

oDE 6 DESSES PRÊMIOS.· .

.

OBRIGADO, EQUIPE KOHLBACH.
PARABÉNS; JARAGUÁ Do SUL! .

, ESTE PRODUTO
ECONOMIZA

,

, ",'. ','

.. � KOHLBACHJ
,

"

. IiO MOTOR DO BRASIl,.

ENERGIA E o SEU

,DINHEIRO.
.

'

f,�
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ampeonato varzeano termina no domingo
Jaraguá doSul- A quinta

': última fase do XV

.

peonato Varze�o R�ul
aldir Rodrigues será

ealizada neste fim-de-
·

semana, no Clube Atlético

Baependi, com a particípação
das seguintes equipes: SER

·

Vitória x Kiferro EC, que
disputam o primeiro lugar e .

SantaLuzia x SantoAntônio,
· disputa� a terceira

colocação.
A competição iniciou no

dia 22 de março com a

participação de 20 equipes. A .

primeira fase teve cinco

.. rodadas, a segunda e a

terceira três. Os vencedores

·

destas três etapas estão

, BIdia . O piloto
jaraguaense .Ivan Sacht, vice
líder do CampeonatoBrasileiro
de Fórmula Fiat Turismo,
Categoria Uno, vai brigar pela
liderança do campeonato no

domingo
�

(29), no Autódromo
·

Nelson Piquet. Sacht está com
33pontos na classificação geral
e o líder da competição Laírton
Miranda, do Distrito Federal,
está com sete pontos à frente.
Para Sacht conseguir liderar o

·

campeonato, além de vencer;
precisa torcerporum tropeço do
atual Iíder, que não deverá

; passar da terceira posição.
Caso Sacht saia vencedor

desta etapa, ficará com 53
.

pontos, e se Laírton ficar em
segundo lugar, ainda 'conti�lUará .

líde,,- da competição com 55
pontos. Na opinião do piloto

" jaraguaense, essa prova será
·

uma das mais difíceis que já
enfrentou. '10 favoritismo será
do pilotoLaírton, ele estará no
seu território e conhece o traçado
?a pista melhor do que .eu",

·
Justificou, garantindo que

, mesmo assim não desistirá de
, lutar pela primeira posição.

.

·

A largada da Fórmula Uno
· está prevista para às 11 horas,
Com treino classificatôrio na

tarde de amanhã (28), para a

fonnação·do grid. Pela manhã,
os pilotos irão ter treinos livres.
A 'quinta etapa do campeonato
está marcada para o dia 20 de

participando da final na

expectativa de se

classificarem já para o XVI

campeonato do ano que vem,
previsto para iniciar também
no mês de março.

,

Todas as equipes que
participam da fi':lal serão
premiadas. Os dois primeiros
colocados recebem como

prêmio dois bois,mais troféus
e medalhas, para· o terceiro
um suíno, troféus emedalhas.

Os organizadores do

campeonato também "irão
premiar' a equipe mais

disciplinada, o artilheiro da

competição,. o atleta

revelação e o goleiro menos

·vazado.

Qivulgaçio .

Esperança: equipe Vi�ória na final disputando o primeiro lugar

Jaraguá do Sul - O piloto
jaraguaense Sérgio Ricardo

Piazera, de 29 anos, participa,
·neste domingo (29), da
abertura do Campeonato
Sulbrasileiro de
Motovelocidade na cidade

gaúcha de Sertão Santana.

Piazera, quê foi campeão
catarinense no ano passado,
acredita que amoto "não é das
melhores comparando-a com

às demais concorrentes".
Ö evento vai reunir os três

• Estados do Sul. A próxima
Quarta etapa: Sticht briga pela etapa será realizada no dia 13
liderança do campeonato de julho, no Paraná, e a final

julho, no Autódromo· está prevista para o dia três de
Internacional de Goiânia, em agosto, em Santa Catariná.
Goiânia.

"

O campeonato será

.,.

realizado em pista de 1,4 mil
,metros, com 12 metros -de

largura. Concorrem em cada

prova, três categorias: Nacional
até 250cc, Importadas de 125 e

250cc. Essa última com a

presença do piloto jaraguaense.
As premiações até o décimo
colocado serão em dinheiro, as
outras com troféus.

Ivan Sachtpoderá assumir Piazera vai disputar Sulbrasileiro no RS

"liderança da Fórmula Fiat

aOUR,·.

PREVINA-SE

• IESUIOS· 8A.leiAFenelFax 371-1788 I

Mannes Ind•.Com.
Espumas'e

Colchões Ltda.

Realizou-se no dia 21.6, sábado passado, o mutirão
de limpeza doRio Jaraguâ, do qual participamos em

conjunto com o Clube de Canoagem, Prefeitura
Municipal, Corpo de Bombeirose voluntários: Fizemos
a nossaparte. Cabe agora apopulação se conscientizar
que os rios não são aterro sanitário.

Participamos no último dia 21.6 do Jeep Raid 'de
Canoinhas, no qual o jipeiro Jorge e seu navegador,
Fábio abiscoitaram o oitavo lugar, e os demais com boas

colocações. Parabéns .

Também 1}0 sábado passado, o nosso clube em

conjunto com a PolíciaMilitar, realizamos a campanha
.

do agasalho, através da instalação de uma barraca de

'campanha no centro da cidade. Gostaríamos de

agradecer o Sr. Bibi Kohlbachpor ter: cedido o local, o
CapitãoRogério da PM, a-Rádio Jaraguá, RádioBrasil
-Novo, Studio FM e também ao' amigo. Wander Wéege
pelos agasalhos doados.

O aniversariante da semana é o 'amigo Luiz A. de
Souza. Parabéns.

ESTOFADOS MANNES
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Jovem se suicida na cela d,

delegaciade Iaraguâ do Su
Jaraguá do Sul - o jardineiro

Daniel Ferreira, de 20'anos, há três
semanas na cidade, se suicidou na

Delegacia de Polícia-,' na
madrugada do último sábado (21),
cerca de uma hora após ter sido
preso por policiais civis, acusado
de promover desordem emum bar
da cidade. O delegado titular,
Wanderlei José Alves da Silva,
afirmou que irá abrir sindicância
internapara apurar osmotivos que
levaram o jardineiro a se enforcar.

A família de Ferreira aprova a

sindicância. Uma das irmãs do

. jardineiro, a: zeladoraCarmélia dos
Santos, de 30 anos, contesta a

versão de suicídio e acredita que
ele não tinha motivos para se

matar, afumando que não havia
nenhuma marca no. pescoço do
irmão,

.

que 'identificasse
. enforcamento, "Só não

Guaramirim. - Os policiais
Civis e.MIlitares prenderam na

.

manhã da última terça-feira (24), o
operário Júlio Kiesner, de 19 anos,
e o menor J.CM., de l'öanos,
acusados' de terem roubado

equipamentos e merendas' de sete

escolas da cidade e uma Escola
,

Básica Alfredo Tribess, de Jaraguá
do Sul. Um outro acusado, o

pedreiro Juarez Alves dos Santos,
-de 24 anos, está foragido.

Segundo o delegado Alcivandro
.

Espezim, a polícia estava à procura dos
ladrões há um mês, e s6 conseguiu
chegar até eles ap6s as vítimas terem
reconhecido o automövel Fiat 147,
placas SH-7157, de Schroeder,
utilizado por eles nos assaltos. Um dos
acusados; que a polícia preferiu não

.

identificá-lo,já tinhavendido o veículo
quando foi encontrado em Schroeder.

Depois da prisão de Kiesner, a
polícia chegou aos outros nomes e

.

conseguiu recuperar os materiais
; furtados: aparelhos de som, jogos
escolares, '. peças de roupas,
liquidificadores, botijões de gás, entre

CHOPP.

contratamos um advogado porque
não temos dinheiro", revelou,
acrescentando que espera que a

Justiça apure os fatos. Segundo o

'médico legista Maurício Spies, o ,

laudo cadavérico não constatou

nenhum' tipo de agressão. "Isso
afasta a suspeita que ele tenha sido
espancado no interior da

. delegacia", afirmou.
A delegada Jurema Wulf,

responsävel pelo 'caso, informou
que antes de qualquer preso ser

levado para a cela são retirados

objetos que possam facilitar este

tipo de acontecimento. "Os

policiais retiraram os cadarços,
cinto e o relógio da vítima, para
evitar esse -tipo de coisa", entrada na delegacia por volta de
afirmou. meia-noite; devido uma briga no

'

. O comissário Célio Liebel, de Bai- Sinuca, no Bairo Rio Molha.
plantão na madrugada de . Segundo ele', o jardineiro chegou
sábado, informou que Daniel deu .

bêbado à delegacia e foi

Precaução: delegada Jurema su�resa com ° ac_ontecido

,
I
L
Acustulo; Júlio Kksnerpresoporfurto em escolas

outros objetos, devolvidos aos

diretores das escolas, na tarde da
última' quarta-feira (25).

Espezim afirmou qúe tem pistas
do foragido, inas prometeu prendê-lo
ainda neste final de semana. Os outros

estio detidos à disposiçãoda Justiça.
Caso sejam

.

condenados serão

enquadrados no artigo 155, doCódigo
Penal, por furto qualificado, compenas
que variam de dois a oito imos de
reclusão.

encaminhado para a cela para
"curar o porre". "Ele entrou

brincando, e foi até a cela sem

algemas e não reclamou de

nada", lembrou o comíssärío,

Jaraguá do Sul - Cerca de onze

detentos do Presídio Municipal
tentaram fugir por uma abertura na

grade do pátio solar, descoberta pelos
agentes prisionais, na manhã de hoje.
A informação é do administrador Ivo
Ronehi que atribuiu a tentativa <Je fuga
a falta de segurança no presídio e aos

detentos transferidos da Penitenciária
de Florian6polis, no mês passado.

,.

, \

acrescentando que uma b

depois foi até a cela dele lev:
um outro preso e O' encon

pendurado na grade enfore
com a pröpria camisa. .

'

- Se tivesse sido construí
parlatörio, como pedi antes de as

.

isso não teria acontecido", ac
..

informando que a grade (oi cerrada
.

uma gilete ou um outro objeto
'

"Com certeza foi passado pa
presos' no horário de visita", aI
informando que será aberto i

policial para apurar os responsá... �.
tentativa de fuga.

'

Presos ladrões de escolas Detentos tentam.fugii
do presídio da, cidad.

A 11 na Master Pesquisas, Investindo no
silêncio e no conforto do seu carro.

Amortecedores
Molas

. Pastilhas

Rua Ad,lia Fischer, 52
, FoneJFa": (047) 372-1307 - Jaraíuá do SUl - SC

Distribuidora âe 'cerveja; chopp, refrigerante e água mineral:

Também atendemos eventos (casamentos, aniversários,
"

festas em geral) COMENTREGA A DOMICIliO

LUKISADISfRIBUIDORADEBEBIDASLIDA
Rua Reinoldo Rau, 414 - Jaraguá do Sul- SC
Fone:,371-1271 - 371-9954 - fax: 3.71-9011

"
"

I.
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