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Mais uma empresa quer
se instalar na cidade
A empresa alemãEdscha, fabricante de

dobradiças automodvas, estánegociando uma
possível instalação em Santa Catarina. Na

manhã dá última quarta-feira (2), dois
.representantesda indústria, acompanhadosde
'diretores da Fíesc, estiveram em Jaraguá do

. Sul para um encontro com o prefeitoGeraldo
Weminghaus (PfL) e com o secretário do

Desenvolvimento Econômico, Solon
Schrauth.PAgina 5

Lio Tironi é O '

presidente do JAC
o empresário Lio Tironi, vereadorpelo

PmdeJaraguádo Sul, assumiu apresidêneia
do Jaraguá Atlético Clube por um prazo de
30 dias. A decisão saiu. de 'urna reunião da
diretoria e do Conselho Deliberativo, que
aconteçeu na noite da últirnaquarta-feira (2).

De acordo com ele, o prazo definido
é apenas o suficiente para fazer um

levantainento das dívidas do clube.

PAgina 15

Caropreso deve ser
candidato a deput�o
o vereador de Jaraguá do Sul, Vicente

Caropreso (PSDB), poderá COllcOrteF a umà
vaga de deputado no ano que vem. Ele disse
estardisposto adisputaraeleição, desdeque
não seja nomesmonível de um candidatodo
PFL. Caropreso .acredita que existem

condições suficientes para o lançamento da
candidatura, mas disse que está tentando
viabilizar outros nomes dentro da legenda.
Paipla3

Tem.empreum
jeito de 'azer

'

melhor

Multifeira· começou hoje prometendo
I '. •

ez dias de divers6es'e
� .

negocias

Orlunidtules: 11Multi/eira deverá gerar neg6cios em torno de R$ 1,5milhão
: A II Multifeira de Jaraguä
!lo Sul, 'que vái reunir a XI

,: ira da Malha,.IV Feira In

'�strial da Pequena Empresa,
,Leilão de Máquinas e

, ... ·pamentos Usades ea Roda
r

..Negócios, começa hoje e vai

até o outro domingo, no Parque
Municipal deEventos, promete
repetir o' sucesso. do ano

passado, quando cerca de 90
mil pessoas visitaram os

estandes e geraram negócios da
ordem de R$ 1,5 milhão.

A comissão organizadora
acredita que o evento será a.

oportunidade de negócios com

possibilidades de novos contatos
comerciais entre empresas. A

expectativa é manteros índices
do ano passado.

A abertura dá Multifeira
coincide com o encontro da

Federação das Associações
Comerciais e Indústriais do.
Estado, dias quatro e cinco,
no Clube Atlético B)aeE�ndi.
Especial

'1

COMéRCIO DE CARNES E FRIoS,.

371-4547.372-05..'::

MODA INTIMA COM QUALIDADE

Rua Reinoldo Rau, 399· 5'-5

372�1907
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PSic?loga �·lifãfg 1':3
de vida em I!tIl!.sWJ ,s.1

l, I 1'\
A psic6Iog�!tCla'R$se

Leal Freitas, p6sllüÜtMda-
eIU Recursos Humanos,
encantou as cer

' ,�ßiU.
':'�\;::::".,.

pessoas que as 1 '�-a
,........�, .i-,'

palestra "Mo�aÇ.,�P\i
educação e qualiaããê'"ae

'

vida", na noite da última

terça-feira (1)., no Clube
Atlético Baependi. Com
,uma técnica especial;
Clarisseintegrou o público
'e conseguiu manter a

atenção' de todos durante
as mais de duas horas de

'palestra.
. Ela deu uma verdadeira

lição de vida, apresentando
soluções simples para as

adversidades do'dia-a-dia,
ensinando que é preciso dar
um novo'significado ao

fato consumado que traz

mágoas. Clarisse disse
também que as pessoas
precisam aprender abuscar
a felicidade e lutar por ela,
deixando de .lado

.
os .

conceitos ultrapassados.
.Página 7
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.

RADICAL

JARAGUÁ' ESQUERDO,
EM FRENTE AO URBANO

FABRICART
UMA FESTA A MIL POR HORA
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Na ausência do pastor presidente da igreja, o senhor Meinrad Píeske em Joinville assumi :

função do presidente como 10 vice ele é o irmão do pastor Ingo Pisque desta cidade de Jaraguá do S
Em vez de ter Regiões e Distritos a igreja resolveu ser adminístrada agora por Sínodos' Eclesiástic.

"

,

Aproveitei o gentil convite, para visitar um dia antes, junto com à turma do Conselho Regio
"

o Asilo de Idosos "Recanto do Sossego", no interior do Muriicfpio de Braço do Trombudo - SC. '

,

'Fazem 16 anos que tinha visitado este asiio na minha qualidade de presidente da Associ
, Assistencial para Idosos i'Lar das Flores" de Jaraguá do Sul. A nossa intenção era estu

,

minuciosamente, antes de edificar o Lar das Flores, o funcionamento dos ancionatos em Curiti

Fíoríanöpolís, Pírábeiraba, Blumenau e também na Alemanha, para criar um lar peneito para n

idosos. A minha impressão, na visita ao "Recanto do Sossego" não foi positivá em 1981. Ac

situação dos velhos pobres, numa simples caserna de madeira com escadarias e corredores estrel
de dois andares, muito perigosa e solitária, tão longe da .cídäde de Braço do Trombudo. O

serviço na lavoura, era pouco eficiente para os idosos se sentirem bem. Voltei para Jaragu� do S
,

para pedir à nossaAssociação Assistencial para Idosos, pára planejar o Lar das Flores bem ao con

do Recanto do Sossego. no melhor centro da nossa cidade.

Agora foi o diretor executivo do asilo, o pastor Guido Leonardt, que morava numa casa sep
do asilo, que recebeu-nos com sua esposa, de uma forma muito agradável, Na nossa apresentação;,
pastor Guido descobriu que vivi 4Q anos em laraguá do Sul e queria saber se conheço o se

VanderWeege. Respondi que conheci bem, o saudoso pai dele,WolfgangWeege, mas meu filho U
Boss brincou com Vander em.RioCerro, Esta informação proporcionou-me toda simpatia e pn;ferê ",
do pastot para mostrar-me o asilo. Desta vez fiquei impressionado COQl os melhoramentos para ,

bem-estar dos idosos. Grande parte foram doaç,ões da Malwee de Jaraguá do Sul. O pastor G
esperava que eu pudesse Ser um mensageiro certo para convidar o senhor Vander Weege à visitar
Recanto do Sossego e ver como sua firma fez um grande bem com as doações e como o asilo é graIó'A decisão unânime do Supremo Tribunal Federal de permitir que o governador Paulo
por sua boa ação. Eu não podia prometer fazer a visita desejada, duvidando que o tempo do�Afonso Vieira continue no cargo, enquanto a Assembléia Legislativa abre o processo de
industrial Vander Weege'tinha sobras para gentilezas sociais, prometi-que tentaria fazer um artigÓt.

impeachment contra ele, por crime de responsabilidade, é no mínimo uma interferência do ser publicado no CORREIO 00 POVO de Jaraguá do Sul sóbre o Asilo de Velhos. "

Poder Iudiciário no âmbito do Legislative. Até porque, o relator da ação impetrada pelo
'

No Recanto do Sossegomoram 108 ídosos.aínda em parte na velha caserna demadeirá,melhord
governo de SantaCatarina,ministroNelson Jobim, foi deputado federal pelo PMDB,mesmo cöm modernas instalações sanitárias, sala com aparelhos para movimentação e fisioterapia, antenas
partido do governador Paulo Afonso. parabólicas nacionais e internacionais para aparelhos de televisão em, geral e em quartos privativOlI

O Contraditério apresentado pelo supremo suspendeu dois artigos da Constituição;;lhUm abrigo foi feito no jardim, para os idosos sentarem, além da enfermaria e posto de saäde. t�
,Estadual e 'um do Regimento Interno da Assembléia Legislativa, criando uma pendenga e seis empregados cuidam dos idosos e da agropecuária. A maioria destes, residem no Nú�
jurídicade resultados imprevisíveis, possjbilitydo especulações em torno da parcialidade Habitacional recém cons!"Jfdo, com casas modernas de tijolos. 40% dos gastos provém d� INSS�
da decisão. A determinação judicial foi recebida pelo governo como a oportunidade para a pagamento dos familiares dos idosos, 30% da agropecuária, 10% provém de colaborações do conv�
defesá, embora admita ter emitido mais de quatro vezes o valor de precatórios a pagar. �a Secretaria do Estado do Desenvolvimento Social e da Fàmflia. Os 20% restantes, resultam

,

A permanência do governador no cargo vai inviabilizar a comprovação das �oações, coletas e campanhas de pessoas físicas e jurídicas. Tem-se um plano grandioso de-subs�tuít
irregularidades nas negociações com as Letras do Tesouro, ainda mais se for mantidá a

as edificl,lçOes antigas de madeira por um edifíCio moderno e seguro nos próximos anos,·e� etapas.

decisão de tránsferir a responsabilidade do julgamento da Assembléia para uma comissão'
-de cinco parlamentares e seis desembargadores. Os primeiros reflexosda decisão de Brasília
foram sentidos na noite da última quarta-feira, quando os parlamentares aprovaram, por
um placar apertado, a exclusão do vice-governador, José Augusto Hülse, do processo de
afastamento.A sessão tumultuada; com direito a insultos e sopapos, confirmou a disposição
dos aliados do governo em encomendar a pizza. ,

,

,

A interferência do Judiciãrío no Legislative poderá ter conseqüências' nefastas para o

Estado. É difícil prever os resultados desta manipulação montada pelo governo, mas é '

possível diagnosticar às causas. -São frutos de um processo viciado de impunidades, onde os
pares insistem em julgar uns aos outros. Ago� a Assembléia Legislativa promete recorrer
ao Supremo Tribunal Federal com ação de embargos declaratórios para obter os

esclarecimentos necessários, confirmando a dubiedade dás ações e as contradições
apresentadas pelos poderes.

T.ínhaínos a oportunidade de provar que Santa Catarina poderia ser o

exe�lo
para o

país, demonstrando que o Estado está comprometido com a honestidade, com a legalidade
e com a legitimidade, no entanto, o gue estamos preste a presenciar é mais u ,a cena de

impunidade' explícita" tão, freqüente no Brasil; O encaminhamento da questão aqui está
seguindo os mesmos trâmites definidos por Alagoas, o que pode ser perigoso para as

instituições democráticas.

Umpasso para ofuturo
A segunda edição da Multifeira, que começou hoje com a reunião de empresários da

Facisc (Federação das AssociaçõesComerciais e Industriais de SantaCatarina) e se estenderá
até o domingo, dia 13, promete repetir o sucesso do ano passado, integrando as empresas de
.Jaraguä do Sul e região, alémde expor as potencialidades produtivas e geradorasde emprego.
O evento é uma iniciativa digna de registro, visto que promove a cidade e apresenta
altemativas de negócios e recursos próprios parámanter a vocação indústrial doMunicfpio. '

'

Os negócios registrados durante a IMultifeira 'Surpreenderam os organizadores. A Roda
de Negócios traduziu em números os objetivosdo evento, conseguindo integrar expositores
e compradores, possibílitando comercializações após a feira. A novidade ficou por conta do '

I Leilão de Máquinas e Equipamentos Usados, onde os empresários puderam transformar
em dinheiro, as máquin� fora de uso. No total, foram negociados cerca de RS 1,5 milhão,
entusiasmando expositores, comissão organizadora e visitantes. '

'

Para esta edição, estã� sendo incluídas programações artísticas e culturais, aproveitando
o aniversário de Jaraguä do Sul, no próximo dia 25. Já na abertura dá JI Multifeira, no
Parque Municipal de Evbntos, houve umshow pirotécnico. Estão previstas exposições de
fotografias, bailes, shows musicais, desfil�s de moda e apresentação de �PQS folclóricos,
confirmando atendênciamundial de conciliar negócios com entretenimento, Para o público
em geral, será a oportunidade de conhecer e adquirir produtos com preços de fábrica. -

No mais, á n Mliltifêfraé também um momento especial para a cidade, carente de

,

diversão e lazer, Serão dez dias de muita movimentação. Cabe à população prestigiar o
evento e aos organizadores atentarem para as' críticas, que, com certeza, tendem a revelar
pontos a serem analisados. Nestes próximos dez dias, Jaraguá do Sul será o centro da

atenção do Norte do Estado. Conhecida como Capital da Malha, o sucesso da Multifeira

poderá contribuir para transformar a cidade emexemplo de trabalho, dedicação e dinamismo.

o Contraditório contraditório

Carta aberta
Surpresa Inesperada no Recanto do Sossego
Asilo de Velhos de Braço do Trombudo
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Caropreso pode ser candidato a deputado nas eleições de 98
• Vereador não
descarta-a
,possibilidade,em ser a

opção do PSDB,
garantindo que a '

legend� tem outros

nomes para disputar o
cargo

Jaraguá do Sul - o vereador.
Vicel)te Caropreso poderá ser a

-

opção do PSDB para concorrer a

uma vaga de deputado no ano que
vem. A especulação foi confirmada
por ele, garantindo a existência de

, 'condições sufieientes para o

lançamento da candidatura, no
entanto.edísse que está tentando

víabilizar outros nomes dentro da

legenda, preferindo não revelar,
alegando serem muitos. Caropreso
aftrmou que o partido está decidido
a lançar um candidato da região,
com apoio daestrutura tucanana
área compreendida entre Piçarras,
'Garuva, São Bento do Sul e

Pomerode.
Para deixar a Câmara Munici

pal e se lançar candidato nas

eleiçõ'es do próximo ano, Caropreso
,

íDipõe como condição adisputa não
,

ser no mesmo nível de um

�didato do PFL, partido ao 'qual
o PSDB está aliado 110 Município.
"Acho que' a aliança formada deve

Poaição: Caropreao concorda com as crlticaa tIOpartülo tifaz augeatão
de -mudançaa
ser mantida em todos os níveis,
inclusive nas candidaturas para as

eleições dç ano que vem. Até

porque, necessitamos do apoio do

PFL"; explicou, não.descartando a

possibilidade;de, ser candidato a

-

- - ,'- -

'

, Continua o impasse entre sindicalistas e governo
Jaraguá do Sul � A polêmica

na liberação dos diretores do

Sinsep (Sindicato dos Servidores
Püblicos) continua a gerar
conflitos entre os sindicalistas e

o prefeito Geraldo Werninghaus
,(PFL). Àpós alguns
desentendimentos, o presidente
do sindicato, Luiz Cezar
Schorner, impetrou mandado de

segurança no Fórum local, com
o objetivo, segundo ele, de

, garantir o funcionamento da
entidade.

-
,

POr outro lado, Werninghaus
. se apóia numaMedida Provisória
para justificar a liberação de

a�enas um funcionário público
para dirigir o sindicato. O
,prefeito se nega a discutir o

assunto, afirmando que a questão
está nas mãos da Justiça. "A
,partir do momento' em que

recorreram à Justiça, cabe a ela
decidir a questão", resumiu,

Na manhã da última terça
feira (1), os presidentes dos-seis
sindicatos' do Município se

reuniram com o prefeito para
tratar de três assuntos: melhorias
no terminal de ônibus urbano,
liberaçãodos diretores do Sinsep
e atendimento destes em

audiências. Weminghaus evitou

tocar no assunto sub judice e

disse que as outras duas

reivindicações serão atendidas
dentro do possível.
"Concordamos plenamente que
são necessários reformas no ter

minal de ônibus, vamos

providenciar assim que possível,
Quanto as audiências

requisitadas, quero que sejam
comunicadas antes,' inclusive,
com a pauta de discussão",

impôs.
Para 'os' sindicalistas, a

posição do prefeito r�flete o

temperamento centralizador e

ditatorial implantado na

Prefeitura. Em nota oficial, .o
Sinsep chegou a afirmar que
Werninghaus comprovou que,
não está preparado para
administrar o Município. De
acordo cörn o presidente da
entidade, o prefeito recebeu os

sin.dicalistas visivelrnente
irritado. "EIe nos disse que não,
iria perder tempo discutindo a

pauta de reivindicações
apresentada pela categoria",
assegurou Schorner, '

acrescentando que o prefeito,
em tom de ironia, disse que os

sindicalistas deveriam enviar
ofício para se reunirem com

ele, no s�bado ou no domingo.

deputado federal. "Aprendi muito
com apolítica e acho que tenho

condições para representar o

partido em Brasília", declarou.
Diferente da opinião do vice

prefeito" Irineu Pasold, também
cotado para ser candidato a,

deputado pelo partido, Caropreso
disse que concorda em parte com

as críticas feitas ao PSDB. Na

opinião dele, as mudanças na

legenda foram decorrentes da

adaptação à nova ordem mundial.
Ele acredita que os partidos
políticos têm pouco conteúdo

,

ideológico, sendo avaliados pela
população através dos resultados.

, "O PT é o ünico que mantém ainda
um pouco de ideologia, mas os '

demais estão buscando resultados

práticos, o que tem levado a

mudanças significativas",
ponderou.

De acordo com ele, o PSDB
deve rever alguns pontos e voltar
se mais pará o social, deixando um
pouco a parte econômica. "O

grande problema mundial é o

desemprego. Quanto maior a

tecnologia, menor o número de

vagas nas indústrias. O PSDB
nacional deve apresentar um

projeto para conciliar o homem: à

máquina, fazendo valer o objetivo
maior de se estar no poder",
sugeriu, acrescentando que as

alianças feitas, na maioria das

vezes, têm interesses políticos com
a intenção de dar continuidade aos
projetos implantados.

,.1 Si !,J;, I'
A,mais completa linha de

parafusos - porcas - -

arruelas - estopas '..

ferramentas em geral

R. Bernardo Dornbusch, 1136
Vila Baepéndl - Jaraguá do Sul
'FoneIFax: (047) 371-0010

Som automotivo
Alarme

Fabricação de
caixas seladas

R. carlos Eggert, nQ 433 '

,

Bairro Vila Lalau
Fone: (047) 371-8422

SAÚDE TAMBÉM É U�A QUESTÃO DE IMAGEM
Ultra-sonografia
Radiologia Geral e Pediátrico '

Tomografia computadorizada -

,Angiografia Digffal'- Mamografia

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

, excelência no diagnóstico por Imagem. DEIMAGEM
Hospital Jaraguá ,-

RESPONSÁVEIS TÉCNICOs
-' z

Dr. Edllberto R. Schukste CRM 3493 - Dr. Jorge_Luli � Fonseca CRM 5802 - Dr. Roberto K�I Junior CRM 1629 "Rua Jorge Czernlewiez. S/n - Fox 047 371 151 O - JARAGuÁ oo SUL - SC
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·lVI:osa.ico ·Políticos da região participa
de manifestaçãopró governadoFarpas

Na sessão de �gun1a-feira da Câmara Municipal de Jaraguä do Sul, o
vereador Carione Pavanello (PPB) ocupou a tribuna pará reclamar da
atitude do presidente da Casá, Pedro Garcia (PMDB), que não o

.
comunicou da vinda dos diretores do Besc à cidade para tratar do

problema de filas no banco, levantado pelos vereadores.'
Garcia justificou afirmando que foi convocação de última hora.
- Tenho outra versão para o caso - cutucou Pavanello.

Avaliação
Na opinião do vice-prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold (PSDB),
também secretário de Planejamento, as críticas feitas ao partido em

relação ao abandono das metas iniciais, abrindo espaçcpera a filiação
de políticos das mais-diferentes ideologias é resultado do crescimento
9a legenda e da democracia interna.

Homenagem
A Câffiara de Vereadores de Corupá realizou, na noite daültima terça
feira (l), n� Salão Paroquial São José, sessão solene em homenagem
aos ex-parlamentares do Município, em comemoração ao centenário
da cidade.

.

Convite
A direção da Adjs (Associação Comercial e Indústrial de Jaraguá do
Sul) não se convenceu com as explicações do presidente da Agência de
.Correios e Telégrafos, Amilcar Gazaniga, sobre os serviços prestados
pela empresa no Vale 40 Itapocu, "

Os empresários continuam a reclamar da morosidade nas entregas
postaís e pretendem convidar o diretor-regional dos Correios para ouvir
as queixas da pop�lação.

.

Constatação' ,

Do deputado estadual Carlito·Merss (PT), líder da bancada na

Assembléia Legislativa, a respeito da decisão do Tribunat de Justiça do
Estado em anular a sessão de dez de julho'do ano passado, quando foi

.

aprovada a emissão da Letras Financeiras.
.

-,É uma pena que a Justiça tenha decidido tardiamente o que não tem
nenhum efeito jurídico. A mesma solicitação.havíamos feito no ano

passado, que não foi concedida - lamentou. '

Fé
A certeza'que será' reeleito no ano que vem é tanta, que o presidente
Femand� Henrique Cardoso já .tem traçada algumas mudanças para a

futura administração.
Num' possível segundomandato, está nos planos de FHC a criação do
Ministério da Infra-Estrutura, reunindo os atuais Ministérios da
Comunicação, Transporte eMinas e Energia, que deverá ser comandad�
por um técnico.
Há também o projeto de se criar oMinistério da Defesa, abrangendo os .

ministérios militares, além da criação de um ministério voltado para a
- área de comércio, envolvendo os departamentos e secretarias que hoje'
tratam do àssunto.

Empecilhos
A implantação do Ministério da Infra-Estrutura depende da aprovação,
pela Câmara Federal, das agências reguladoras das respectivas áreas.
A inviabilidade de criação de um ministério na área econômica neste

atual governo estã na retirada de poder de muitos ministérios, em espe-
-

cial, do Ministério da Indústria e do Comércio e do Itamaraty, o 'que
não é bom politicamente.

RuaCalÍo�, 361 • Centro
Fone/Fax: 371-2444

.vaHe Informática,
'

Você precisa ter!
Você precísa ver!
Ligue já: 372-3223

Rua ••nodORio Branco, 620
Fone: (047) 372-1968 • Fax: (047) 372-1130

Jarap do Sul- SC

Jaraguá do Sul - Cerca de
600 pessoas da região do Vale
do Itapocu participaram da

manifestação de apoio ao
. governadorPaulo Afonso Vieira
(PMDB), na tarde da última

segunda-feira (30), em

Florianópolis, durante a votação
da abertura do processo de im

peachment. ODiretórioMunici
pal doPMDB de Jaraguá do Sul
organizou um grupo com

políticos. militantes e diretores
das escolas da rede estadual. De
acordo com o presidente da
Câmara de Vereadores, Pedro
Garcia, que não pode embarcar,
amanifestação dosmilitantes foi arrecadado com as negociações se.referindo ao fato de Küster tet'
importante como demonstração das Letras do Tesouro do Estado interrompido a sessão quandÔ
de solidariedade. foram empregadas emmelhorias dois parlamentares

- Era uma hora muito da qualidade. de vida .da demonstraram vontade de,
importante e decisiva parao população. "Não houve desvio", modificar o voto.

governador.' Não pude garantiu,
\
avaliando que o ,DENÚNCIA.. Q. Sinte

comparecer porque tinha tratamento dado na CP!.· (SindicatodosTrabalhadoreseuf
� .

compromissos pessoais, mas se (Comissão Parlameatar de Educação) divulgou nota oficel:
pudesse iria até Florianópolis, Inquérito) ultrapassou na denunciando a obrigatoríedaêe
atéporumaquestão de fidelidade questão política, trazendo exigida aos dirigentes de escola
partidária - declarou, prejuízos para o Estado. "O da rede- estadual pa
acrescentando que o objetivo julgamento deveria ser feito após participarem da manifestação-,
maior damanifestação em favor a conclusão da CPI, garantindo em favor do governador Paul!);,

.

do governador foimostrar que o odireito de defesa", sugeriu. Afonso. Segundo o dQCument�
julgamento estava sendo . Garcia não poupou críticas a demonstração, caracteriz
encaminhado de forma política, ao presidente da Assembléia de espontânea, na verdade,"

'

quando deveria serjudicial, não , Legislativa, Francisco Küster um ato de 'convocação.de car·,

permitindo o direito de defesa. (PSDB), afirmando que ele se gos comissionados, que so
'

Naopinião dele.adecisão do perdeu na condução dos pressão e ameaçade perda�;
Supremo Tribunal Federal vai trabalhosedepoisnãoconseguiu funções" tiveram 'quI'
garantirque se apure as.suspeitas mais segurar os ânimos dos comparecer". A' diretoria"
de irregularidades e que se tenha' deputados. "Nessahoraé preciso executiva do sindicato garanth,i!
fatos concretos para punir com ter calma, equilíbrio emocional que os educadores compre'
o afastamento. Garcia chegou a e agir com autoridade, sem ter metidos com a sociedad�
afirmar que o dinheiro interessenoresultado't.declarou, -estavam em sala de aula...

• Cerca de 600

pessoas estiveram na

capital em apoio a
.

Paulo Afonso. Sinte
afirma que
educadores foram

obrigados a

participar do evento

Artes novas a
cada coleção

fonlllFsx: (047) 376-3471
RiJa Angelo Rublnl, 587
Sarra do Rio Cerro

.

Posição: Garcia acredita que julgamento seriaprecipitlldo

Cflorlcu/fura
CflorlSt1Comércio de eereai.

KAZMIERSKI
, Frutas- Verduras· Atacado

Mudas de árvores frutlferos,
flores e plo.ntos tJ1'1UImenlOÍS

RlIa Bernardo Dornbusch, 2433
Fone: (047) 372;'0695

371-8146
Vila Lalau· Jaragué dO Sul

Rua Ida Bona Rocha, 84
FonelFax:

.
(047) 372-0246

Fone: 371·0602

Jaraguá do Sul· SC
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CRÉDITOS DE ICMS ADVINDOS DE
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS

O antigo RICMS em seu artigo 52, tratava das vedações ao crediiamento
de ICMS efetuados pelo contribuinte, mas permitia expressamente a

utilização de créditos oriundos da utilização de produtos que se consumiam

no processo produtivo.
Por muito tempo, discutiu-se se os créditos passíveis de utilização

eram somente os pertinentes aos produtos utilizados durante o processo

produtivo e que viriam a compor o produto final, ou, se os créditos.diziam
respeito a todos os produtos que intervinham, de alguma forma, no

processo produtivo.
A situação de dúvida anteriormente existente hoje não mais

persiste. ,

'

,

Após inúmeros julgados do Supremo Tribunal Federal, do Conselho de

Contribuintes e do Copat - Comissão Perritanente de Assuntos Tributários,
pacificou-se o entendimento no sentido de permitir ao contribuinte a

,

utilização de créditos de ICMS oriundos de quaisquer produtos que de

âlguma forma' viessem a compor o produto final, mesmo que de maneira

indireta.
'

,

'

14 o novo RICMS (Lei 10.297/96), vem disciplinar a questão das

vedações aos créditos de ICMS em seu artigo 27 e seguintes. '

Se nos ativermos ao novo texto legal, veremos que no artigo 28 existe a

permissão expressa a fim de que o contribuinte possa fazer a utilização do
crédito 4e ICMS, no caso dos produtos intermediärios.

Em resumo, fica vedada a utilização dos créditos quando a saída detém
benefícios (isenção ou não-tributação),mas fica permitida a utilização destes
mesmos créditos quando o produto final é tributado.

Do ponto de vísta econômico, a utilização destes créditos tem um reflexo
bastante expressive, haja vista que implica em uma diminuição direta do
valor final do produto possibilitando pois', preços mais competitivos, fruto
de uma economia de ordem tributária.

' ,

Destarte, firmamos o nosso entendimento na legalidade da utilização
dos créditos de ICMS oriundos da aquisição de produtos intermedíãrios. e

que se desgastem no processo produtivo, vindo ou não, a compor o produto
final.

Luís FERNANDO GASCHO
CÂSSULI AUDITORES E CONSULTORES S/C LTDA.

Julho,a Dez/96

Janeiro a Dez/97
R$'O,8847
R$ 0,9108 4/97 - 0,68

2/97·0,45
,3/97·0,68

, , 4/97 • 0,60
Acumulado do ano 2,85

'Rendimento Alrquóta % a ,deduzir· RS
até 900,00 isento

,

de 900,00 - 1.800,00
-

15%, 135,00
aci,!,a 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.

UPMtJaraguá do Sul .

Jan/97 R$ 45,54 (50 Ufir)
-

adez/97

Apoio:. Cassu" Auditores e Consultores SIC Ltda.
.Fone (047) 371-4509 e 371-5611
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Segredo: Knizek e Ralada, do Grupo Skoda, negociações sem avanço

Empresários· alemães' negociam
,

.

instalação da Edscha em JS
Jaraguá do Sul - Depois do Schrauth informou que os no Estado.

interesse demonstrado pela representantes da federação _ - Isso vai demandar algum
montadoradecaminhõesLiaz,do convidaram os empresários a tempo até se concretizar. Os

'Grupo Skoda, em Instalar uma· conhecerem Santa Catarina, Já alemães tratam de negócios
unidade em SantaCatarina, agora com a intenção de incentivä-los a profissionalmente, com frieza

chegou a vez da empresa alemã se.instalarem por aqui.Nareunião, suficiente para 'que não

Edscha, fabricantede dobradiças a preocupação dos alemães, identificássemos qualquer
automotivas.Namanhãda última segundoSchrauth, foi em relação interesse - avaliou, acrescentando
quarta-feirá ('

.

(2), dois a mão-de-obra. "Eles colocaram que não foi agendado outro

representantes da indústria, também a questão do terreno, da encontro.

acompanhados dos diretores da construção e dos incentivos Os emp�sários estiveram
Fiese (Federação das Indústrias -fiscais", revelou, acrescentando tambémnascidadesdeMafra,São
de Santa Catarina), Wilson que, inicialmente, o Município .

Bento do Sul, Canoinhas, antes de
Kohlbach e José Nazareno Rosa, 'não tem qualquer proposta a visitarem a cidade, além de
estiveram na cidade para um

. fazer.
.

Joinville, que também disputam a

encontro com o prefeito Geraldo Os alemães não quiseram instalação da fábrica.
.

Werninghaus (PFL) e com o conversar com a imprensa e não SKODA - O vice-presidente
secretário do Desenvolvimento se deixaram fotografar, alegando da Skoda para o Brasil, Vladimir
Econômico, Solon Schrauth, que são somente representantes' Knizek, e o empresário tcheco,'
quando discutiram uma possível da Edscha, e que maiores, PavelHalada, acionista do grupo,

'

instalação .da empresa no informações deveriam ser dadas estiveram visitanto a cidade

Município. pelos diretores. O projeto da durante a semana. No sábado
Os diretores de projeto para o empresa para o Brasil é. instalar passado (28), estiveram reunidos

Brasil, Gerhard Urbasch e Mark . uma unidade até, o quarto com Werninghaus e com

Wirth, estiveram reunidos cerca trimestre de, 98, num secretáriosdiscutindooprojetode
de duas horas no gabinete do investimento de US$ 3,5 milhões instalação de uma unidade da

prefeito, onde apresentaram a 'e mais US$ 1,8 milhão para nos empresa. Werninghaus voltou a

empresa através de slides e três anos seguintes. Na opinião afirmarque as chances de Jaraguã
receberam dados de Jaraguá do· de Schrauth, a instalação de uma do'Sul em sediar a fábrica é- de
Sul para análises. De acordo com unidade da Edscha no Estado vai 95%.

. Schrauth, os primeiros cantatas atender' as montadoras do Na tarde da última segunda
dos alemães com o Estado foram Mercosul, além das fábricas da feira (30), os empresários
feitos através da Fiese, durante a GM, no Rio Grande do Sul, da estiveram na Weg, onde
Feira de Hannover, em abril. ' Renault, no Paraná, e da Skoda, conheceram a empresa.

AUDITORIA CO�TÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA

CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL
i

i:::!I:i::I:!:II:::I!.IIIIII'IIIIII:iiiil::,�II:1I1111111'lllllil!i:I<lí::lllilll!�I:,�I!!I:::!:,!III":11
TREINAMENTO DE PESSOAL

RUADONALDO

'GEHRING, 140
Centro

89.251-470
JARAGUÁ DO SUL

SC
fone: (047) 371.4509
fax: (047) 372.1820

...
���{(t

CASSULI
AUDITORES
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Marisolprojetafaturament
de R$ 191 milhões este an.

A

Enio Padllha Pilho
o bomnome de umaempresa

A década de 90, com sua vertiginosidade trouxe-nos uma guerra de

comunicação intensa É um bombardeio constante de publicidadee promoção,
via TV, jornais, rádios, outdoors, placas, cartazes, revistas, letreiros,
luminosos, panfletos no pára-brisa do carro.;

Nesse campo de. batalha, colocar no mercado uma marca Oll firmar a

posição para o nome de uma empresa tem se transformado em um desafio

grandioso.
.

São milhares, milhões de dólares; gastos em campanhas de lançamento
de uma marca ou de uma empresa nova,

.

.

Por isso é que considero importante, estrategicamente importante, pensar
muito antes.de definir o nome de' uma empresa prestes á se lançar nessa
guerra do mercado.

Regra número um: procure uma palavra que identifique o tipo de

negócio que a sua. empresa pretende desenvolver. Esta regra, no entanto,
traz em si três armadilhas das quais você precisa escapar:

Primeira: escolher um nome que já exista no mercado ou que sejamuito
.

semelhante a outro já existente.
. Segunda: escolher um nome que seja muito restritivo, isto é.um nome

que identifique uma única atividade dentro de um ramo de negócio que
permite múltiplas possibilidades. Bxemplos: Ferrofort (para uma empresa
que trabalhe com metais) ou Tubomax (para uma empresa de artefatos de
cimento).

.

Terceiro: escolher uin nome original, mas que possa vir a ser adotado
por outra empresa, no futuro. Neste caso existem dois antídotos: um é, fazer
o registro do nome no Inpi (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) e o
'outro é investir em campanhas institucionais de divulgação do nome. As
duas medidas devem ser adotadas conjuntamente, _

,

Regra número dois: procure definir um nome simples, fácil de ler,
fácil de pronunciar e que, ao ser dito por telefone não precise ser

cuidadosamente soletrado. Nomesmuito complicados consomemmuito mais.
recursos no processo de divulgação e fixação.

Regra número�s: fuja da tentação de usar o seu nome ou sobrenome

para ídentificar-a sua empresa. Existem pelomenos três bons motivos para
você não fazer isto.

Primeiro: o nome da empresa deve ser parte do seu patrimônio
realizável, juntamente com o patrimônio físico e com o patrimônio
representado pelos seus clientes. A menos que estejamos falando de grandes
empresas, como Hering, Breithaupt ou Menegotti, ninguém estará disposto
a pagar algum dinheiro pelo nome de uma emprefa se ele for o sobrenome
do empresário que a está vendendo. Se eu tivesse uma empresa chamada
Padilba e a vendesse para outra pessoa, essa pessoa estaria comprando, na
verdade, as instalações físicas e, eventualmente, a participação no mercado.
O nome Padilha certamente seria trocado por outro nome. A gente vê isso

. 'acontecer todas as semanas. .'

Segundo: as vezes um sobrenome é conhecido, tradicional, representativo
e de alguma coisa boa em uma certa cidade e 'arredores.

Mas os benefícios do uso desse sobrenome para a empresa só será
sentido em nível local. Não há benefício real quando se pense em

conquistar outras fronteiras, globalizar as atividades. Aí o sobrenome
pode até atrapalhar, se for uma palavra muito esquisita, cheia de
consoantes, tremas, e outras complicações. Haja despesas em markering
para fixação do nome.

Terceiro: o seu sobrenome não pertence a você. Você não tem nenhum'
controle sobre ele. Nada impede o Jô Soares de usar o seu sobrenome como
fez com o meu em 1979 (e vocêse lembra disso até hoje, com certeza).

Nada impede umministro com o seu sobrenome de sair dizendo asneiras
racistas'pelo Brasil a fora.

.

Nada impede um irmão, um primo, um tio ou mesmo outra pessoa que
, não tenha nada a ver com a sua família (a não ser a coincidência do

. sobrenome) de ter uma empresa fracassada, fraudulenta, corrupta... enfim,
de virar uma referência negativa que você sempre vai ter de explicar antes
de iniciar qualquer negócio.
awJ;_�êW$IiW••h"1%_a""�"'1iW�,*J_&\í\!.M4*%\1ill
Caixa postal1!!1 - cep 89.251-970 - eniopf@netuno.com.br

explicou que os novos neg6cios;
s6 serão fechados . apó
passarem por uma avaliação
localização- r geográfica; d

potencial de vendas e análise
situação dos pontos-de-vend
Ele afirmou que a empres
atende a todos os c1ientet.
cadastrados na feira e fecha 1\

venda através dof.
representantes comerciais.
"Essa estratégia é adotada PaÚ
agilizar o atendimento, já que

� variedade de produtos é muito
grande", frisou, informande
que os lançamentos feito!
durante ii Fenit estão sendo bem
aceitos pela clientela.

Comunicação da Marisol, elos cerca
de 1,2 mil visitantes que estiveram
no estande da empresa, 35% se

tornaram novos clientes,
demonstrando o desejo de vender
uma ou mais marcas. "AMarisol tem

expectativa de vender pàra cerca de
50% dos novos 'clientes, a mesma

porcentagem conseguida no ano

passado", informou o gerente de

Marketing, Luiz Henrique Porto,
acrescentando que a maioria dos
visitantes eram dos Estados de São

Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rie-de
Janeiro e Santa Catarina, além de
clientes do Uruguai, Argentina e

Bolívia.
O gerente, no entanto,

Jaraguá do Sul- A Marisol
está trabalhando com a

possibilidade de atingir este ano
um, aumento de 10% no

faturamento em relação ao ano

passado, quando atingiu vendas
brutas de R$ 174 milhões. A

expectativa é decorrente das

transações realizadas durante a

46" Fenit' (Feira Internacional
da Indústria Têxtil) e 32"
Fenatec (Feira Internacional de
Tecelagem/Alto Verão), que
aconteceram de 24 a 27 do mês
passado, no Pavilhão de

Exposição do Anhembi, em São
Paulo.

De acordo com a assessoria de

Prefeiturajá tem o dinheiro do 13°dos servidores;
. Jaraguá do Sul- O secretário.

. de Administração e Finanças,
Sérgio Kuchenbecker, informou
queaPrefeiturajá tem depositado
na CEF (Caixa Econômica Fed

eral) R$ 1,7. milhão para o

pagamento.do 13° salário do
, funcionalismo público. A
medida, segundo O' secretário, é

para garantir a cöntinuidadedos
projetos' administrativos

definidos e para ter "cacife" para
negociar com os fornecedores.

- É uma previsão financeira, já
q!le o 13° é obrigação legal. Estamos
trabalhando em cima de planilhas
pré-estabelecidas para organizarmos
as despesas - explicou, acrescentando
que a folha dé pagamento da
Prefeitura é de R$ 1.787.749,04,
reunindo salários e encargos,
representando cerca de 50% da

receita do Município.
Kuchenbecker negou que f

administração esteja "apertando'
os contribuintes em relação as

dívidas ativas. Na opinião dele,
é obrigação da Prefeitura cobrar
o que lhe é devido. "OMunicípio
precisa desse dinheiro para faZer
obras. O que estamos fazendo é
dar tratamento igual a todos",
declarou.

NOTAS----------------------------

• O deputado UdoWagner (PPB) apresentou indicação reduzindo de 8,5 para 1% ao mesa
taxa de juros cobrada pelo Besc nos eheques especiais dos servidores públicos•
Wagner aãrma que a estabilizaçãomonetária, o não repasse, aos salários dos funcionários, dlI
inflações e, principalmente, o constante straso nos pagamentos justificam amedida.

• O governo federal divulgou esta semana os resultados dos três �os de Plano Real. O pm teve

um crescimento médio de 3,06%, projetando um índice de 4% para o próximo ano. •

A inflação foi de 22%, em 1995, 10% 'em 96,.e deve ficar em torno de 7% este ano

COMPUTER NELP INFORMÁllCA

�anfP!. �72-1419
V-�R I G

/-'/<_ ��. " • ,..;1
. í:",,..?-/�4t,.(J·í...�,.·

CARGAS E PASSAGENS
.

Fone/Fax:
(047) 371-0091

Computadores
Impre••ora.
Suprimento•
.oftwares

ASSIST�NCIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA

CURSOSDE
INFORMÁTICA

COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE.
\JIA'ÇÀO
CANARINIfO
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Clarisse Freitas'encanta a

platéia'com lições de
.

vida
• psic610ga conseguiu
Integrar o público
durante a palestra, que
tratou das divergências
do cotidiano

Jaraguá do Sul- Puxões de
orelha e uma verdadeira lição

, de vida. Esta era a voz corrente

dos cerca de mil pessoas que
assistiram, na noite da última

terça-feira (1), no Clube

,Atlético Baependi, a palestra
"Motivação, comunicação e

qualidade de vida" ,

apresentada pela psicóloga
Chirisse Leal Freitas. Pormais
de duas horas, Clarisse
relacionou as adversidades do

, cotidiano e apresentou
soluções simples para superá
'las, ensinando a dar utn novo

significado ao fato consumado,
ímatävel.tentando qualificá-lo.
, Clarisse iniciou a palestra
explicando a diferença entre

por que e como no cotidiano.
Na opinião dela, as pessoas se

preocupam muito com o por
que e se esquecem do como, o

que toma ás relações
complicadas, criando conflitos
desnecessários. "Um exemplo
disto é uma pessoa que tropeça
num objeto qualquer. Qual a
pergunta que se faz? Por que
isso está aqui? Quando deveria

ser: Como podemos retirá-lo
daí? É simples, porém,
necessita de mudanças de
hábitos e costumes", ensina,
acrescentando que ii maioria
fica presa a conceitos fora do

tempo e fazem questão de ficar
amarrados a eles, estocando
mágoas e desqualificando as

pessoas.
Sobre o relacionamento

humano, Clarisse tem uma

vrsao própria para as
.

desavenças, afirmando que
muitas pessoas se perdem na

vida porque insistem em

"embolar no movimento do
outro". Ela alerta para a

necessidade de se ter

movimento próprio, dando Motivação: platéia ttt(!ntapara aprender lições de vida com Clarisse Freitas

um exemplo de como o cotidiano que poderiam ser conflitos", explicou, integrassem e participassem
inconsciente coletivo inter- encarados de outra forma, acrescentando que quem for da palestra.

"

. 'fere diretamente para que as mas que, nt9, entanto,' são combativo vai se tornar Ela disse que a insistência
pessoas sejam infelizes. "A interpretados de maneira competitivo.. "Se . não em ficar presc .a conceitos
mulher se apaixoria por um pessimista, contribuindo para fazemos, a concorrência faz", antigos cria dependência e

rapaz' bem mais novo, mas o acirramento dos conflitos, alertou.
'

não. educa para o futuro. "É
não leva esse relacionamento gerando desentendimentos. TÉCNICA - Clarisse usa

em frente porque tem medo "Se o fato existe e não pode
da o.pinião dos outros, É ser mudado, é preciso dar
'errado' .no conceito da outro significado ii ele para
sociedade. Isto é não ter não estocar mágoas",
movimento

.

próprio", insistiu, afirmando que falta

afirmou, lembrando que o.
,

auto-estima às pessoas. "A
'

importante é ser feliz. tendência do mundo é se

Durante mais de duas tornar sereno. Para isso, é

horas, Clarisse identificou, preciso maximizar os

vários fatos corriqueiros do recursos e minimizar os

, uma técnica especial para :

prender a atenção da platéia,
quebrando de tempo em)

tempo a palestra,
incentivando o público a se

comunicar a respeito do
assunto abordado minutos

preciso ajustar-se ao tempo,
atualizar-se. Os conceitos,
dos nossos avós foram bons
no tempo deles, agora é

preciso ter outros novos, que'
permitam abertura de

espaços e condições de criar
cidadãos para o mundo";
frisou, acrescentando que
uma pessoa sitnpática
qualifica: o outro.

antes, Inclusive, sugerindo
gestos e palavras gentis, Isto
fez com que as pessoas se

,

Funcionária reclama de desconto irregular
Jaraguá do ,Sul - A

funcionária daEscolaMunicipal
JonasAlves de Souza, noBairro ,

São Luiz, Regina Steiner, .

recorreu ao Sinsep (Sindicato
dos Servidores Públicos) para
reclamar de um desconto de R$
6,50, referente a um dia de
'serviço; que, segundo ela, não é
lega:l. Elà contou que a direção
da escola promoveu urna' festa
junina no dia sete de junho,
sábado, e "obrigou" os

funcionários a comparecerem,
Sob pena de terem o dia
descontado no contra-cheque.

- � um abuso. Fui contratada
para trabalhar' de segunda a

sexta-feira. Tenho compromissos

nos sábados e não posso ficar à

disposição da escola - reclamou,
assegurando que não. deixou de

comparecer ao trabalho nenhum
dia.
A secretária de Educação"

Isaura Silveira, disse não

conhecer o caso, mas duvida da,
versão da funcionária, afirmando
que não existiu, por parte da

secretaria, nenhuma instrução
para que fosse descontado dos
servidores que faltassem às
festas promovidas nas escolas,
nos feriados e fmais de semana.
"Posso até verificar isso; mas
não acredito que o desconto seja
referente ao dia da festa, no
sábado", declarou, lembrando

JOLIZZI Cristais e Presentes

que uma outra funcionária
recorreu ao sindicato alegando
que o manuseio com frangos
congelados estavam'

prejudicando a saúde.
A reportagem do CORREIO

00 POVO esteve na escola para
esclarecer o caso, mas não.

encontrou a diretora. A

secretária, que não quis comentar
o assunto, informou que a

diretora estava fazendo serviços
no centro, da cidade. Ficou
acertado que assim que
retomasse, comunicaria sobre ö '

fato e pediria para entrar em

contato com o jornal. Até o

fechamento desta edição, não foi
feito o retomo.

PREÇOS DE FÁBRICA'
Encomendas de lembranças
em cristal para casamentos,

comuilhões e outros

A partir de R$ 1,50

Rua V•.,.nclo da Silva Porto

]OPosto de Vendas
de Cristais de

Jaraguá do Sul

WEG I

::D

li

1--_---'

.

� Demarchl
A....._ C8rnea
.-. I
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i
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_8_-C_O_RRE_IO_DO_.PO_V_O_-_J_ara_·gu_á_dO_S_U_I,_4_de_J_OUI_hO_de_I_997 CeIsO LuA EMoçÃO DO CINEMA COM O
CONFORTO DE. SUA CASA. VlSlll-NOS

I00EE�uNA·
RuaReinoldoRau,327 • sala01· Centro

Jaraguá doSul· Fone: (047) 973-5432

He HORNBURG
Implementos Rodoviários

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1479
Fone/Fax: (047) 311-2511

Jaraguá do Sul- sc

mt((!11jf"l�
Máquinasparaempacotamento

RuaAraquari,l36 - Oha da Figueira
FONE: (047) 372-0540 • FAX: (047) 372-3203

Jaraguá do sul-se

r': CQR'rH.EXCortinase Decorações
CortiMs Cortilu, COffIlecUos t1fIpGdrolUlftllSmodtrltllS, lIIICiIHIIlist

.

iIrIporttItWs, coltluJs e almojallos.

DECORECOM BOMGOSTO,DECORECOMCORTILEX
RuaReinoldoRau,SSO - Centro - Fone: (047)372-0514

Cj),. 9lcg, 9fideki CRodrigues da oi/oa
Ortopedia eTraumatologia'

. Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA'

R. Dr. Waldemiro Mazurechen, 55 - Apto. 1
'

Fone: (047) 371-6511 - 'Jaraguá do Sul - SC

Macol
TUDO P,ARA CONSTRUçAo

MarceUe Ribeiro, puro charme

NA MULTIFEIRA - O piloto jaraguaense Ivan Sacht, que disputa o
Brasileiro de Fórmula FiatTurismo, fará apresentaçãode seu carro ao
público na Multifeira. O carro ficará exposto no estande da Javel

(Fiat)' até domingo, dia 13. Os visitantes poderão conhecer o Fiat
Uno, adaptado para competição de Turismo.

'

ANIVERSÁRIOS - troca de idade amanhã (5), Maurício Vieira.No
domingo comemora idade novaCláudia CardosoMolina e no dia II,
sexta-feira, Juliana Bachmann aniversaria.

Marcos dos Santos (Valle Inform4lica) e Luciane Valle (CR),
- Clínica de Fisioterapia), socialmente
NOTREDAME- promove amanhã a "FestaCountry", com Triano
e Cowboy Group, de São Paulo; Será uma noitada diferente, com

.

muito agito e som que relembra o velho oeste americano, além das
novidades country do mundo inteiro. Para o dia 12, a Notre Dame

apresenta o concurso "Garota Bstudantil 97", com participantes de
vários colégios da cidade.

)
NIVER' - comemorou idade nova ontem (4), a jovem senhora Leda,
esposa do amigo Carlos Alberto; da Escola de Futebol Meninos (Je
Ouro. Parabéns da filha Luma e de todos os seus amigos.

�"f:��,r \
!

Depois de inesqued.erfestajulina nu arraiá du

cumpálli Be"ício, us cumpádi emporgados fizeram a

festança no arràiá do cumpádi Flávio Ribeiro, que
num será isquecida até ano qui .em

Eliane, Fablola, Andressa, Vanessa, Lediane, M
Elisangela, Marina, Rosane, Leonira, Eveli e
participam amanhã ,(5), do concurso "Garota
Gruetzmacher 97"0 O concurs� será às 20 horas, na
durante a Festa luUna

As telefonistas de Jaragud do Sul comemortil'am dúl

junho, com jantar "0 Restaurante Itajara, "O
.

Telefonista"

Provas Funcionais,
(5) e domingo (6), no

,

em Três Rios do •

próximo ao Frigo,
Theilacker. COlD

serviço de bar e co

churrasco, ovelha no
e área de camping COlD

a infra-estrutura. �
os dois dias com eO

. franca. Participe.

FESTA JULINA-a
Erich GruétzID

promove amanhã (5�
tradicional Festa luf
'p�das 15horas.In
atrações, com destall�
o concurso de Sinhô e

e o concurso G

Estudantil 97. A escola
em frente ao CTG',
Jaraguaense.

Regiane Carlin« "Garota
euelides 97", representará o

Colégio Euclúles da Cunha no
.

"Rainha dos Estudantes", dia
18, no Baependi
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IIMULTIFEIRA DE JARAGUA DO SUL . Jaraguá do Sul, 4 de julho de 1997

II Multifeira começou
;hoje· com show pirotécnico,

,
'

,

A II Multifeira, que reúne a XI
.

Feira daMalha, IV Feira Industrial
: da Pequena Empresa, II Roda de

';Neg6cios,e o II Leilão deMáquinas
'e Equipamentos Usados, começa
;·.hoje (4), às 18h, no ParqueMunici ...
: pal de Eventos, com show

pirotécnico. A abertura da II
MuItifeira coincide com o encontro

da Facisc (Federação das
( ..Associações Comerciais e

�lnd.ustriais do Estado de Santa

<Catarina)� que acontece hoje e .

','amanhã, no Clube Atlético

;Baependi. Participam do encontro
" presários de todo o Estado.
'�.' De acordo com a comissão

/organi:z;adora da IlMultifeira, que
se estende até o domingo, dia 13,
houve um crescimento de 100%·no

, �útnero de expositores, resultado
dos negócios gerados no ano

passado, superando as expectativas'
. iniciais. As vendas nos estandes das
malharias registraram aumento

entre 5 e 10%. Os representantes
das indústrias também mostraram Vista pareialdo Pavilhão da IMúltifeira
contentamento. em relação ao

c_rescimento dos negócios, que
',oscilaram entre 3 e 6%.

" A Roda de Negócios, que
:,'envolveu Cerca de só empresas

interessadas em vender ou comprar
.produtos e serviços, conseguiu
colocar frente a frente os empresários,
possibilitando negócios imediatos e

posterior. Na opinião dó vice-
.

'

presidente da Apevi (Associação das expositores e os interessados em

Pequenas Empresas do Vale do adquirir os produtos e serviços
Itapocu) - promotora do evento - oferecidos. "A intenção é buscar
Antônio Bona, aRoda de Negócios é alternativas e, promover a interação
a oportunidade de integração entre os entre os empresários", afirmou;

Kairós Aviamentos Ld'ta

Kairós presente na multifeira com o lançamento do
"Disk-Aviamentos" pata sua maior comodidade e sem·

onerar seu custo.

"KAIRÓS AVIAMENTOS SEM�RE SAIN.DA NA FRENTe"

Rua BemardoDornbusch; 881 - Fone-Fax: (047)-371-1175
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VIStaparcialdo Pavilhão B da IIMulti/eira

Leilão de máquinas promet
.

,

repetiro sucesso do anopassado

, A novidade da I Multífeira
foi o I Leilão de Máquinas e

EquipamentosUsados, quando
foram comercializados 70%
dos lotes expostos, deverá ser,
também este ano, a vedete da
II Multifeira. O vice

presidente da Apevi
(Associação das Pequenas
Empresas'

.

do Vale do

Itapocu) � entidade que está'

promovendo o evento -

Antônio Bona, informou que
o número ele máquinas e

equipamentos destinados ao

,

leilão deste ano cresceu

cerca de 30%. "A Prefeitura

estará negociando uma

retroescavadeira e um

carro", revelou,
acrescentando que o leilão é
a oportunidade para que as

empresas possam transfonnar

máquinas e equipamentos
usados em dinheiro para
futuros negócios.
A expectativa dos

organizadores' é

comercializar, no ato, o

mesmo índice do ano
"

passado, Eles acreditam que
os outros 30% restantes

.
'

poderão ser negociados
posteriormente,

CONFECÇOES EM MALHA-GERAL
ESPECIALIZADO UNHA ADULTO INFANTO-JUvENIL
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9rooo concedo em lingerie é lançado ein f)araguá do c5u1
e busto. Para cada manequim a maidenform:
tem três tamanhos diferentes de taça que se

adaptam perfeitamente ao corpo. ,

C90nsiderada uma das marcas mais vendidas
uos 'Gstados Unidos, o estilo desta lingerie pode

'

ser encontrado em vários pontos do país,
inclusive em jaraguá do Sul, ,na loja Sonhos e

Sedas. Rl1à' 1Reinoldo 1Kau, 399, sala 5

(Cgenter %ca).

Surgiu uma opção clássica e sofisticada em

lingerie para a mulh�r exigente que procura
conforto e. bele;w num único modelo: a PARA CORTIMAS

,maidenform. ',,'

,

crundada há mais de 70 anos e consuierada
'

SOB MEDIDASum sinônimo de boa lingerie, a maidenform foi·
.. .,

,

SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DESTE CUPC:M ��Ll9�� �T�3E/�8!_9� _�. :criada para atender as �l1itlheres que não t:f'

,:querem 'abrir tnão do cOl1forto. '

;·t Outro diferencial da fnarca é a preocupação
, ,

:�� to�n as 1tI1edidas de cada lnodelo, OÚ seja, uma I:
. *
, tnullH?r· que usa H1al1equim 42 poderá annprcr �'�.....

um sutiã de acordo COH1 as H1edidas do.se» tórax

form.

: 311·1332
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VARIEDADES .. 2

Confira aHistória

"A História de nossa gente não podeficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Bariode ltapocu

,

, ,

HÁ8ANOS
-Em 1989, a cidade passava por período de greves e o vereador Beins
Raeder, viá-se envolvido por um noticiário maldoso: "0 vereador e

empresár:io Beins Edgar Raeder, considerou 'uma piada', a nota

estampada na coluna Alça de Mira, assinada porAntônio Neves, em j.!

Notícia', de que estaria fazendo piquete nosportões da Weg, reforçando
omovimento grevista dosmetalúrgicos. Raederdeclarou que a colocação
da nota não tem fundamento algum e que o 'articulista deveria verificar
a veracidade dafonte. Como homempúblico, O vereador acompanhou o
movimento na Weg, mas não sepode imputar-lhe a estampa depiqueteiro,
uma vez que estava preocupado com os rumos dá greve. Como

'empresfÍrio, sofre as agruras de um país com a economia sem rumo,
desconcertado com a situação criadapelo governofederal, que opróprio
critica".

'

HÁ6ANOS
-Em 1991, o Jornal CORREIO DO POVO festejava seus 72 anos de
informação, engajado na importante tarefa de levar a público as

, conclusões domais significativo e conscientefórum de debates idealizado
até hoje, noMunicípio de Jaraguâ do Sul; que igualmente se preparava
para outra grande festa: a comemoração dos '115 anos de fundação.
Valorizar o passado - ,que tomou possível a realização de tantos sonhos
-, questionar o presente - que passa a cada-dia mais rápido diante de
nossos olhos - e planejar o futuro - que se resume em melhor qualidade
de vida para todos - é o grande objetivo do Projeto "Jaraguá 2.010".
São causas justas como esta queo "mais antigo semanário;' deSanta

, Catarina abraçou desde o dia lüdemaio de 1919, quandoplanejámento
ainda era coisa decidida apenas dentro de gabinetes, privilégios de

poderosos. Nêo importa como aconteçam as boasmudanças, mas jamais
serão inúteis ossacriftcios ao crescimento. Modernização em busca de
qualidade é uma regra seguida à risca, intensa à cada momento. Neste
contexto está ojornal, nem sempre reconhecidopelosplanejadoresmenos
informados.

HÁ4ANOS'
-Em 1993, a coluna Reminiscências abordava o JARAGUÁ de 1936. a
Avenida da Independência e o local dafutura Praça do Expedicionário,
mostrando a fotografia enviada por Ilca Rau de Mio, o casario que foi
desapropriado para-dar lugar ao referido logradouro público.

'

-Depois de muita briga, manifestações populares e' até ameaças de
'

rompimento com o governo, o deputado UdoWagner conseguia o direito
de ser reconhecido pelo governo do Estado, com a entrega de seis

viaturas, pelo secretário Sidney Pacheco, secretário de Segurança
Pública, demonstrandoa recuperação solicitada com ênfase de que "trará
muita coisa boa para Jaraguá dosur.,

'

�A Secretaria deAgricultura eMeioAmbiente, da Prefeitura de Jaraguá
do Sul, estava realizando o programa "troca-troca" de sementes

certificadas que iria beneficiarOs produtores de arroz irrigado.
'

BÁ2ANOS
,

.e« 1995, a cabina Reminiscências conclúíá a série A energia. elétrica
em Jqmguá" estampando uniafoto onde hoje se localiza o novoEscritório
Regional da Celesc, na Rua 4 (Pres. Epitácio Pessoa), onde esteve o

prédio construído em 1925, no tempo dá Empresa de Eletricidade

"Jaraguâ" Ltda., administrada pelo genro de Geoig Czerniewicz,
Eduardo Kellermann.

'

' ,

,

- Prefeitos da regido da Amvali, reuniam-se em Jaraguá do Sul, para
,

definir a pauta de reivindicações de caráter geral que eram levadas a

Florianópolis, com os secretários estaduais,e o governador PauloAfonso
Vieira; algumas obtas já do conhecimento do próprio governador.

RIO D(.) SERRe) E SUA HISTÓRIA (69) - APONTAMENT

A foto mostra a sede da,Sociedade Esportiva e Recreativa AIÚlnça, que fica um pouco aci1lUJ�;
Igreja Evangélica Luterana "Cristo Bom Pastor", em Rio Cerr.o II. Esta agremiação tinha s�;
Sede na entrada para o Ribeirão Aurora, numa e4ifica,ção que pertencia a J. Moeller i"

posteriormente a Ricardo Roeder, inicialmente chamado de Gemuetliehkeit e, posterior co",
hoje é conhecida

'
'

.
\

. liA gentileza do superintendente do

Município, deputado Paulo Zimmermann, e do
.

juiz de Direito, dr. João Pedro da Silva, levara
os a iremesperar-nos seis léguas antes da cidade
para deixarem-nos às sete horas no hotel, onde.
logo a seguir, muitos, dos mais proeminentes
membros da colônia alemã foram visitar-nos,
pode ver, na ma';h'ã seguinte que estava no

próprio" coração da chamada Alemanha
Antarctica.

'

,

Àsprimeiras horas da.manhã, quando cheguei
, à varanda 'do magnífico edifício do hotel, frente
ao rio, senti que tudo quanto meus olhosfixavam
e me impressionava só era autenticamente
nacionalapaisagem e, muitopessoalmenteminha.
uma truculentafome que o descanso da. suavíssima
noitepreparavapara as horas-doprimeiro almoço
entre línguas dissonantes.

'Passtivam magotes de crianças com as suas

,

bolsas de couro presas tis costas, 'Sob densas
.

,

,
roupas de frio, caminho dás escolas. Tive
curiosidade, de [alar-lhes. Não me

compreenderam. Dirigi-me a outros grupos que,
se sucediam. O mesmo resultado. Dezenas e i
dezenas de meninas e meninos, sem dúvida
nascidos em Blumenau, catarinenses,
brasileiros, pois, não sabiam deportuguêsmais
do que - e isso mesmo algumas - o bom dia.

Falavam o alemão e os seus livros de leitura
e estudo, seus cadernos, tudo era em língua
alemã.

Subi a rua, lendo letreiros em alemão e na

porta de um jornal o Der Urwaldsbote

(Mensageiro da. Selva), vi afixado um telegrama
em alemão, noticiando talvez o desabamento da
última torre da catedral de Reims•..

Olheio colégio dospadres;o convento ainda
encolhido na bruma, fugitivo num declive do'

morro, extraterritorial na sua ação
,desnacionalizadora. De volta, um daspequenos,
não escolares a quemfalei, soube entender-nas

Deficiente físico, associe-se à AJADEFI.
------

Fone: (047)372-1846

em 'português, que, aliás, não falav�
pessimamente. Às nossas perguntas respondeu"
que era brasileiro, filho de brasileiros e netodl
alemães. Não recordando o nome do presidenu;
da República, mas sabia da-existência do Rio de
Janeiro e ouvira falar em Rio Branco de quelll
já vira o retrato. Disse ter aprendido com 0'

, padres. Por essas e outras coisas, em Blumenaa, ,

muito mais do que em. Joinville, 'tem-Se II

impressão de estar-se fora do Brasil.
',

Visitamos ainda cedo duas fábricas de
tecidos, ambas importantes; de tecidos e meiai)
Todo opessoal, dizendo-se brasileiro; e sendO..ff
de fato pelo nascimento, fala apenas o alemão.
Uma das fábricas era dirigida pelo sr. ErneSfil
Mende I, viajado e conhecedordoRio de Janeiro,:
São Paulo e Curitiba, fala bem o português. A .

outra, a mais importante, ,é dos irmãos Hering.
Ambas, como as de Joinville, surgiram do nada
depequenasmanufaturas caseiras que o esforço,
a tenacidade e a inteligência de seus iniciadores
desenvolveram e transformaram nos prósperos
estabelecimentos que são hoje. Os irmãos Hering'
têm 'uma organização de 'trabalho muito

equitativa para os operários, facultándo-lhes
aquisições de casas, etc. Esse estabelecimento'
divide-se em duas 'secções: - a'de fiação e a #t'

, 'tecelagem, tinturaria e fábrica de botões, tetll

cultura própria do algodão, que dd
excelentemente na região, mas que é'de difícil
aproveitamento parque abre os capulhos
precisamente na quadra das chuvas que os

estragam. Afirma pretende, porém, adquirtrna
zona Norte do Estado, grandes terrenos para
desenvolver o plantio dessa malvâcea. A

produção mensal é de 4.500 dúzias de camisas e
'

ceroulas de meia e 1.lOÓ dúzias de meias.
Aqui, tal qual em Joinville, observa-se que é

muito maior o operário feminino que o

masculino ".

Fritz von Jaraguâ -7/97.
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. Sexta-feira, 4 dejulho de 1997 VARIEDADES .. 3

Uma das cláusulas do contrato de concessão, .

que 'a CiÇJ. 'Hanseática deveria observar na

colonização dos seiscentos mil hectares de terra,

era o sssentemento de imigrantes europeus

apenas. Isto trouxe algumas dificuldades para a

companhia nos primeiros anos da colonização de'

Corupá e o número de assentamentos eram

muito baixos (em 1897 foram 103 pessoas e em

1898 foram apenas 182).

Por isso, em 1898, A. W Sellin, administrador da

companhia, conseguiu a modificação deste
, cláusula, permitindo-se, á partir da!, o.

,

assentamento de brasileiros também. Este

número, porém, não poderia ultrapassar 25% do

total de assentamentos.

.Est» modificação no contrato, fez com que a

coíonizeçêo se acelerasse mais. Vieram então a

. Corupá colonos de Biumeneu, São Bento do

Sul, Joinville e outras colônias já mais antigas.
Em sua maioria estes colonos ou eram

�migrantes insatisfeitos com seus primeiros
lotes ou eram filhos de imigrantes que

precisavam comprar seus próprios lotes.

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 nó�.

�" BATISTA PNEUS
Pneus novos Pirelli, Firestone e Goodyear, pneus recauchutados
para autom6veis e caminhões, balanceamentos, geometria,

calibragem depneu« com nitrogênio
FoneIFax: (047) 372-3574 .

Rua Mal. Floriano Peixoto, sinD - ao lado do Bradesco

'.'

por Egon Iagnow

Uma propriedade colonial na Colônia Hansa. Em primeiro plano uma plantação
de tabaco

Casa de colono (Desenho de PaulKutscha,189"8)

•
. cozinhas

,.

lIerlim
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

Rua Athanásio Rosa, .1475 - Fax: (047) 373-0267
Fones: (047) 373-0467 - 373-0377 - 373-0297

Guaramirim - SC
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CULTURA

As leituras de Manoel de Souza (5)
Política e•.• Chocolate

Era José de Alencar ainda criança, quando se reuniam secretamente nacasa de
seu pai, no Rio deJanéiro, os políticos do Clube Maiorista, que preparava a

revolução parlamentarda maioridade. Logo que chegavam os altos personagens
da conspiração, era um reboliço em toda a casa para o arranjo do chocolate,
com bolinhos e manuês. Vendo dali a pouco voltarem da sala secreta as

mucamas com as enormes bandejas devastadas, o futuro romancista,
desconfiado, comentava:
- Qual i Estes homens o que querem é chocolate! ...

Alfredo Pujoi- "Machado de Assis", página 20

A eleição presidencial
A imprensa, na sua quase unanimidade, reclamava diariamente a eleição
presidencial, que Floriano ia adiando. Desejando pôr termo a essa situação, os
ministros reuniram-se na Secretaria da Viação, sendo todos acordes em forçar
o ditador a essa medida. Incumbido de levantar a questão no despacho semanal,
Simeão fê-lo com coragem. Floriano escutou-o e, aocabo, voltando-se para
Rodrigues Alves, indagou:
• O senhor conselheiro pensa da mesma forma?
- Perfeitamente:
Voltou-se para José Higino:
- E o senhor?
- Solidário com eles. '

Era a vez de SerzedeloCorreia. Floriano sabia-o na conjuração. Antes, porém,
que este se manifestasse precipitou:
- A opinião aqui do meu camarada, eu já conheço.
Transfigurou-se:
- Mas os senhores estão enganados.
E batendo com a.Constituição em cima da mesa:
- Enquanto esta vigorar, sou o presidente, e não faço a eleição!

Serzedelo Correia - "Páginas do Passado", página 15.

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Perseverando no amor
A vida é parte do encontro embora haja tantos desencontros na vida. Encontros

passageiros superficiais, que acontecem um dia, e depois a gente esquece.
Mas há encontros, que deixam ressonâncias profundas, dando 1l0V(!) rumo e

novo sentido a nossa existência. O encontro, na amitade verdadeira, é um desses'
encontros diferentes. O encontro, no plano do amor, é um desses encontros

lnolvidãveis, que marcam uma existência humana.
Um dia n'alguma volta do caminho, vocês dois se encontraram. Ainda se

lembram?'Claro que devem lembrar-se. Aconteeímentos existem. tristes ou

alegres, que nosso coração guarda para sempre. Acontecimentos, que a borracha
dos anos não apaga ... Encontros decisivos, que nossa memória conserva

perpetuamente.
.

Um dia n'alguma volta do caminho, vocês dois se encontraram. Foi Deus que
assim o quis, porque Ele é como pai bondoso e mãe carinhosa que abençoa o -.

encontro de seus filhos e filhas. Os encontros se repetiram. Alguma coisa de
muito lindo começou a crescer no coração de ambos. Aquela coisa preciosa, que
faz a vida mais encantadora, mais iluminada... Aquele sentimento universal mas
tão difícil de definir, com exatidão ... Aquele sentimento, sempre antigo e sempre
novo, que se chama AMOR.

Amor verdadeiro nãomorre nunca, nem no tempo, nem na eternidade. Porque
o.amor autêntico é feito a imagem e semelhança de Deus. E Deus não morre.

Deus é amor por 'definição. Deus ·que ama, num coração de homem; Deus que
ama num coração de mulher.

.

"Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, Nos amamos

. porque Deus nos amou primeiro!" (da Carta de I João 4.8;19)
. Dedicamos, especialmente, aos casais organizadores do Reencontro e Ij.OS

casais reencontrístas,
Com carinho, Pra. Claudete Beise Ulrich'

Pr. Carlos Luiz Ulrich

PROCESSO DINAMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁDO.SUL.

FAÇA SUA VIDA

MAIS DIVINA! SCOLtGIO��ISTAs. âO'LUI

COMEMORAÇÃO
Bodas deprata de lrineu e Brunhilde

Realiza-se logo mais às 20 horas, na Igreja Evangélica Luterana -

Centro, a cerimônia de bênção do distinto casal Irineu Pasold, atual vice-
.

prefeito e Brunhilde Hesse Pasold, pela passagem dos 25 anos de feliz
matrimônio, que contará com a presença dos filhos Mônica Daniele,
Fabiane Mara, GiseIe Elisabeth e Irineu Júnior, mãe e sogra, demais

parentes, amigos e convidados.

Após a cerimônia haverá recepção nas dependências de festado Clube
Atlético Baependi:

Este jornal cumprimenta o distinto casal.pelo alcance da boda de prata,
,

com os votos de muitas venturas.

FALECIMENTO

'Alfeu Tarcísio Garcia

Repercutiu dolorosamente em nosso meio o desaparecimento do

prestante cidadão Alfeu TarcísioGarcia, depois de pertinaz enfermidade.
,

O seu passamento deu-se em 26 de junho de 1997, aos 54 anos de
idade, tendo seu corpo sido velado lia Capela da Vila Lenzi.

O ilustre extinto deixa Edília Adélia LazzarisGarcia e as filhas Ana
Cristina e Evelise Maria, além. da mãe, irmãos e demals parentes,

.

.
ínconsoläveis.

O sepultamento ocorreu no dia seguinte; para oCemitérioMunicipal
- Centro, com grande acompanhamento.conforme se pode constatar da
foto que foi feita na oportunidade, apesar do mau tempo reinante.

Homem extremamente relacionado e benquisto era sócio da Comércio
e Representações União Ltda. e diretor e conselheiro da empresaWiest
SA.

O· CORREIO DO POVO teve em Alfeu um constante leitor e

favorecedor, pelo que apresenta aos enlutados os sentidos pêsames.

o que faltou para
contar••• (XXV).
Tio _Eugênio

Mestre Emílio da Silva,
Destaque da Semana n° IS'
fala da morte da esposa d
Carlos Lehmert, seu pai d'
criação, que foi ·levada d
Ribeirão Funil, aqui d

Jaraguä, lado esquerdo do R.iÓJ
Itapocu, do Domínio Doni.
Francisca, em Três Rios att
aquele cemitério, carregada a

pé, pela picada de muitos
quilômetros, uma verdadeira·
via crucis.

Albano Kanzler, também
fala sobre sua conversjo
religiosa, de

. evangélico
1uterano para católico
apostólico romano.

Acusaram-no naqueles
momentos difíceis para os .

alemães e teuto-brasileiros,
durante a segunda' guerra
mundial, de ter mandado

'prender o reverendo pastor
Hermann Waidner, que foi
conduzido com muitos outros

para Florianópolis, para a

penitenciária, o que ele não

aceitou e acha que foi uma

intriga bem urdida, porque não.
participou de nenhum
episódio, nesse sentido.

Hoje (então, na época da
entrevista, em maio de 1990e
morreu aos 78 anos; em 13/6f
1991) ele se confessava

arrependido de mudaede

religião, mas acontecendo
como aconteceu naqueles
momentos difíceis da guerra,
ele enfrentou alguns dramas.
Dizia ele que foi batizado e

tomou comunhão com o

reverendo pastor Ferdinando
Schlünzen, homem de muito
saber, recebendo até o título'
de "Doutor Honoris Causa"
por uma uni versidade .

americana. Disse, igualmente,
que sempre fOI fiel ao pastor
HermannWaidner e ele sentiu
muito quando foi mandado
preso a Florianópolis.

. Outro drama vivido por ele
-

foi quando o tenente Leônid�
Cabral Herbster, prefeito mu

nicipal de Jaraguá do Sul,
chamou, mandando que e

reformasse a antiga igrej
escola; aquela que ainda esd
de pé, construída ein 1920'e
aumentada, posteriormente,
em 1926, pará servir de salão
de baile do Clube Aymoré e

serviu para fazer política e

carteados, no lugar onde ele
fôra batizado e confirmado.
Voltaremos. Até a próxima.

so-
A EDUCAÇÃO COMPLETA
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ANIVERSÁRIO
Paulo Mathias

Corupá - A fotomostra uma surpresa feita ao empresário
Paulo Mathias, catarinense radicado em São Paulo, quando
comemorou entre parentes e amigos o seu 75° aniversário

nas novas instalações da Sociedade Atiradores Hansa

Humboldt, ao ensejo da passagem dos 100 anos de Corupá.
Areunião festiva e muito divertida serviu para rever velhas
e nadícionaís fanu1ias que contribuíram muito para o atual

estágio de vida ao Município de Corupá, trocando
informações e vivências daquele passado que deixou todos
enternecidos, numa grande fanu1ia reunida. Ao aniversariante
aquele amplexo.

COMPLEMENTO DE INFORMAÇÃO

O Centenário de Corupá
o encarte de 12 páginas

do CENTENÁRIO DE
CORUPÁ, antigo distrito

.

de Jaraguá do Sul, no
CORREIO DO POVO, edição
n° 4.101, de 27/6/1997,
página 3, foi publicada a

foto da posse do primeiro
prefeito eleito do vizinho

Município. o saudoso

Willy Germano Gessner,
mostrando muitas
personalidades reunidas no
local. Uma delas se referia

.

ao professor Waldenrar
Schultz, com quem
privamos domingo
passado, 29/6/97, e

soubemos pelo prestante
mestre-escola e antigo
líder político de Corupá,
que naquela oportunidade
ele era vereador por aq'uela
unidade municipal, eleito

, presidente da Câmara de
Vereadores de Corupá e

nessa qualidade dava posse
a Gessner, exatamente em

.

que fazia o juramento de
bem administrar a nova

unidade municipal no

cenário catarinense.
Informou ainda o ex-

presidente da Câmara (1°),
professor Waldemar
Schultz, que trabalhou para
a campanha a deputado
estadual de E.V. Schmöckel
e que, naquele novel

Município o candidato'
recebia amesma quantidade
de votos que ele recebera

para eleger-se vereador e

presidente do Legislativo
corupaense.

Lembrava SchuItz as

eleições estaduais de 1958,
que elegeram para o

Senadolrineu Bornhausen
com 216.775 sufrágios
contra 190.993 de Celso
Ramos. Para a Assembléia

Legislativa concorriam

pela região, pela UDN os

candidatos Paulino João de
Bem e Eugênio Victor
Schmöckel, pelo PSD,
Mário Tavares da Cunha
Mello, pelo PTB, Fausto
Lobo Brasil, pelo PSP,
Príamo Ferreira do Amaral
eSilva e pelo P,RP, Roland
Dornbusch, todos bem

.

votados mas

permaneceram na

suplência.
'

fwt-� "'P� Sd.idet .

QUALIDADE PARA A MAIORIA

Pretensão é fazer um progr�ma
. adaptado à Universidade Pública

o jornalista Moacir Loth, díretor-responsävel pelo Jornal
Universitário, na edição n° 285/97, dá a suá contribuição ao

relevante assunto, de que pedimos licença para pinçar alguns
tópicos da extensa matéria do festejado profissional.

"Frederick W. Taylor, Henry Ford ... Chaplin! O fato é que
a preocupação com a qualidade, sempre motivada pelo lucro,
não é nenhuma novidade. Nessa história, até FHC come

queimado, pois a turma de Pinochet fez a lição no Chileantes.
A febre vira cólera no cangote dejargões como 'globalização',
'flexibilização', 'privatização', integração', 'polivalência' e,
principalmente, 'qualidade total', Por trás de -tudo, só não vê

quem não quer, há um fantasma: o 'grande demônio liberal'

que domina e escraviza os povos dos países pobres, engolfados
pela 'globalização', sob a conivência criminosa' das elites

políticas e ecehõmicas e dos seus dirigentes aparelhados por
organismos como o Bird, sní, FMI, OIT etc. Para facilitar a
consolidação do neoliberalismo e do neoconservadorismo, não
basta contar com o apoio da mídia: uma doutrina deve ser

incutida na própria formação' do cidadão. Sim, a escola é o

canal. E, assim, nos anos 80/90 ganha corpo e alma um 'novo
credo educacional': a 'qualidade total' contrapondo-se ao

discurso da democratização da educação e apresentando-se
como a cura de todos os males do ensino, especialmente no

Terceiro Mundo
l
(Chile, Argentina, Brasil, etc). Claro, é a

mesma 'qualidade total' aplicada nas empresas.
:0 vírus é forte e cria resistência. Multiplicado no próprio

MEC, a 'qualidade total' já contaminou meio mundo. (Aliás,
existe qualidade total? Qualidade total, só Deus!). Mas a escola
é o alvo. O Instituto Liberal chegou a distribuir na rede pública
(SP) uma cartilha (A Turma da Mônica) ensinando.äs crianças
ös fundamentos do liberalismo.

'Antigamente o governo era responsável- somente pela
segurança interna e externa ... Depois, pegou outras

.

atribuições ... Educação, Saútle .. .', explica o inocente texto.

Para entender melhor o que está ocorrendo, uma leitura de

qualidade é obrigatória: Neoliberalismo, Qualidade Total e

Educação, da Editora Vozes, contendo críticas de Pabli Gentili,
Tomaz Tadeu da Silva, Gaudêncio Frigotto, Mariano Fernandez

Enguita e Michael W. Apple. 'A investida para se implantar os
critérios empresariais de eficiência, de qualidade total, de
competitividade em áreas incompatíveiscom os mesmos, como a

educação e a saúde, desenvolve-se hoje dentro do setor público.
'O neoliberalismo luta contra o sonho e a utopia, está cheio

de idéias pragmáticas e de interesses imediatos'. (Paulo Freire,
Folha, 7110/96)

O que é, sem dúvida, profundamente problemática é a

.pressão da perspectiva neoconservadora para que a escola

pública e à universidade em particular e a área da saúde se

estruturem e sejam avaliados dentro dos parâmetros da

produtividade e eficiência empresarial. Mais preocupante ainda
quando os pröpríos�dirigentes das universidades públicas
aderem às idéias de qualidade total, sem qualificar· esta
qualidade", alerta Gaudêncio Frigotto

SOCIAIS

o "niver" de fica
Rau de Mio-

'Dia dois do corrente defluiu mais um aniversário
no jardim de sua existência a sra. Ilca Rau de Mio,
residente em Curitiba, Paraná. Filha de Reinoldo Rau,
a distinta jaraguaense passou os melhores anos de sua.
vida em nossa cidade, onde possui um grande círculo
de amizades. À distinta sra. Ilca Rau de Mio, os

, cumprimentos deste jornal, da qual é leitora constante.

VIDA ROTÁRIA

Rotary readmite antigo sócio

Após 22 anos de ausência do Rotary Clube Jaraguá do Sul,
foi readmitido no clube, na reunião de 24/6/97 o rotariano

Eugênio Victor Schmöokel que, por motivo de suas
atividades profissionais, retoma a Jaraguä do Sul, desligando
se do Rotary Clube Florianópolis-Leste.
Seu padrinho foi o rotariano MarIo Sousa, governador do
Distrito 4650 de R.L, período 1987/1988 que, impedido por
compromissos outros foi representado na ocasião pelo
rotariano Eduardo F. Horn..

A Sociedade Recreativa Alvorada informa o resultado da 91
Winterf�st realizada nos dias 9,10 e 11 de maio de 1997.
,ReceitaR$ 96.603,20
Oespesas R$ 44.568,16
lucro

.

R$ 52.035,04
.

As candidatas a rainha da festa assim se classificaram:
Rainha - DANIElE PATRICIA RAHN
11 Princesa - VIVIANE RAQUEL WOlODASClYK
21 Princesa - AlESSANDRA MUllER
Simpatia - SOLANGE SORAIA JANDRE

Resultado .da rifa:
12 Prêmio - Um automóvel GOL MI1.0, OKM, para Vitório Altair'
lazzaris (Jaraguá do Sul) com o n2 39956
22 Prêmio - Um. condicionador de ar 7500 para Teresinha
Femanda Bento (CortJpá) com o n2 23436
32 Prêmio - Um forno microondas para Irma Volkmann (Jaraguá
do Sul) com o n2 31611
42 Prêmio - Um televisor 14' com controle para Marlete Drews
(Jaragu� do Sul) com o n2 02087
52 Prêmio - Uma bicicleta Monark para Solange S. Jandre
(Pomerode) com o nV 45845

A diretoria agradece a todos que colaboraram e em especial
aos patrocinadores da 9' Winterfest.
Convida também para o próximo baile a realizar-se no dia 5m
97 com os Montanari do Rio Grande do Sul.

Apague () Telefone da Duas Rodas da sua Agenda.

VARIEDADES - 5

Seguem-se Gentili e Tomaz Tadeu da Silva.

nA qualidade é uma meta permanente. Buscar a educação
de qualidade, antes de um desafio, é um direito de todos e um

_

dever do Estado. É nesta linha que a UFSC imagina realizar o
seu programa de qualidade. Um programa próprio para
universidades públicas, comprometido com as maiorias, com
a pretensão de ser uma alternativa para as instituições que não

comercializam o sagrado direito ao conhecimento e à

informação. O que só é possível a partir da premissa de que
não existe qualidade sem comunicação!".

E Anote os Novos.
A partir do dia 14 de julho, a Duas Rodas estará atendendo em seus

novos números telefônicos. E anote para não esquecer.

Delas Rodas
Industrial Atenção: o telefone do DAC - Departamento de Assessoria ao

Cliente continua o mesmo - DDG, 0-800-47-5505

Geral:

(047) 372-9000

Fax

Comércio Exterior:

(047) 372-9010
Comercial:

(047) 372-9020
Financeiro:

(047) 372-=9060

Compras:
(047) 372-9080
Televendas:

(047) 372-9021
(047) 372-9022
(047) 372-'9023
(047) 372-9024
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EUA, Aí
VAMOSNÓS
r:r Darcy A. Buchmann
(Futsa) e Claudio Scheuer

pedem licença aos inúmeros
amigos que aqui possuem e

embarcam nesta terça-feira,
.

dia 8, para a Terra do Tio

Sam, em busca de muitas
aventuras e para
aprimoramento na língua
inglesa.

GOSTONÃO
SE DISCUTE

r:r Boxeado'( que tem

como prato preferido a

orelha do adversário,
deveria, primeiramente, ter
consciência de que amelhor
hora para a refeição não é
durante a luta, e sim após
seus compromissos
profissionais. Não

querendo discutir o gosto da
.

feraTyson, a partir de agora
vai ser difícil renascer o
,

CENTERR
" ,SOM.

eDts - DlSCOS - FITAS

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

, mito, comodiscaradamente
deseja uma certa emissora
de televisão - durante ó

combate, o locutor mais

parecia um doente torcedor.

EMBUSCADE
TALENTOS

r:r A caravana do VI Fes-
<,

tival Sesiano da Canção
Sertaneja e Popular
realiza mais uma etapa,
domingo (6), no Seminário
Sagrado Coração de Jesus,
em Corupä. É mais uma

atração cultural integrante
da programação das
festividades do Centenário
do vizinho município que
merece a presença de um

bom público.

OS NATIVOS
r:r A, indiada buena
acostumada a gastar o

solado de suas botas com os

bons fandangos de nossa

Av. Mal. Deodoro da FoDSeal, 97
Fone: 372-3225

Daniele
Débora'

Fagundes,
manos

inseparáveis
eassfduos

�
das

região, tem encontro

marcado com oOsNativos,
neste domingo (6), a partir
das 20 horas, lá no galpão
de eventos do Seminário de

Corupá.

GAROTA
ESTUDANTIL
r:r A equipe da Notre
Dame promoveu ontem (3),
no restaurante do Hotel

Itajara, um descontraído

jantar � imprensa de Jaraguá
·dÖ Sul para apresentar
oficialmente' as dez
candidatas que estarão

concorrendo, dia 12

próximo, ao título Garota
Estudantil.

SR. BANANA
r::I- Para quem não teve a

oportunidade de prestigiar
o show da Banda

'

Sr. Ba

nana, em Jaraguä do Sul,
terá mais uma

.. INGLÊS,

W'IS,DOM®
CONVERSAÇÃO

180 horas pra
vocêfalllr inglês!

RuaÂngelo Sehlochet, 118
FoneIFü: 311':7665

oportunidade, neste sábado
(5), na exótica Fábrica 'II,
em Joinville.

CENTERSOM
r:r Conhecida por possuir
uma grande variedade de

CDs, para os mais diversos

gostos musicais, a Center
Som vem atendendo, desde
o início do ano .atravésde
suas filiais, os

consumidores das cidades
de Brusque e São Bento do
Sul. Ambas com o mesmo

padrão de bom atendimento
de sua loja matriz, em

.

Jaraguä do Sul.
J

,

MARRAKECH
r:r A Boate Marrakech
veste-sé de FHC, no sábado
(5), promovendo a sua
Festa d9 Real, onde. as
cervejas Skol e Antarctica

I

e doses de Whisky, Vodka
e outras bebidas estarão

. ,
.

sendo vendidas pelo
simbólico valor de R$ 1,00.
Também de olho na beleza
dê nossas estudantes, a

Marrakech libera a'

passarela, dia 46 (sábado),
para a escolha daMais Bela
Estudante de Jaraguä do
Sul.

14 BIS
r:r As eternas e saudosas

canções' do 14 Bis, como
Espanhola, Todo Azul do

.

Mar, Linda Juventude e

Uma Velha Canção Rock
'N'Roll, serão relembradas
nesta terça-feira (8), a partir
das 22 horas, no Queen 's

FONE: 371-5309

Palace, no Shopp�
Mueller, em Joinville.
banda mineira

completa. Imperdfy
Valor .do ingresso:
10,00. O show é uma

estréia das promoções
estarão acontecendo

, Casa, durante todo 0,11
val de Dança,

r:r O ar texano es

rondando a Boate
Dame quando os vaqu

·

afinados do Cow

Group colocarem o

bandolim para funcio
o vocalista Troyano

. a' sua poderosa voz. A
do bang bang é a prin

.

atração da Festa Co
" baleada" para amanhã
a partir das 23 horas.

P�AÇA
r:r O Projeto Músic

Praça, da Secretaria

nicipal de Cultura, Es
e Lazer, traz para a

Ângelo Piazera, do
.

(6), a partir das 19 horas,
bandas florianopolit
Faraway e Escorreggae.

FESTIVAL

DANÇA
r:r0 ISO FestivaIde ,

deJoinviDe, que aconteee
11 a 23 de jullho, vai
165 grupos de várias
do país e da Argentina J
considerado o maior
mundo em número

participantes, modali
.

categorias, superando J

. Fone: 372-383
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, .
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Lar sobre rodas
ou ônibus. Neste caso, porém, o
valor ultrapassa osR$ 60mil em um

Na hora de viajar, ninguém modelo para seis pessoas. Preço
gosta de esque<;�r nada: roupas, superior ao de um luxuoso
bola de volei, escova de dentes, Merc;_edesC180.
televisão portátil, cadeira de praia, A situação do mercado de trail-
bicicleta, revistas. A lista não pára ers e motorhomes é tão ruim que
de crescer e o carro logo fica algumas empresas simplesmente
-transbordando de quinquilharias.E, desistiram de vender trailers. "O
a família nem entrouno automóvel mercado estava péssimo e

ainda. Para quem não gosta de se passa",os a alugar para pessoas
afastar das pequenas coisas que jurídicas em vez de vender"
lembram o lar doce lar;muitas vezes desabafa Renata de Souza, gerente
o bagageiro do carro não é demarketing daConfie Veículos, do
suficiente. Então, porque não levar',

' Rio;
.

a casa inteira1 Esta é exatamente a As 'famílias que querem ganhar
proposta dos -

trailers e as estradas com a casa a tiracolo,
motorhomes. Eles ainda são pouco porém, ainda encontram empresas
difundidos no país, mas surgem que aluguem também para pessoas
como uma opçãoparaas pessoas físicas. Lojas como a paulista An-
que desejam ter a comodidade de gela Trailer e o Camping Club do
casa, onde quer que estejam. Brasil, que tem filiais em vários

Além de permitirem que se leve estados e unia i�ede 47 campings
todas as bugigangas (Ia família, os espalhados pelo país, alugam trail-
trailers e motorhomes também ers de tamanhos diferentes em
servem para atender pessoas que períodos que vão de um final de

gostam de pegar a estiada sem semana ameses. Os preços variam
destino. Sem a preocupação de muito, mas quatro pessoas podem
fazer reservas em hotéis ou ter de ter uma casa sobre rodas com '

.dormir em barracas, de quarto/sala, cozinha e banheiro por
acampamento. "Vocêpode muda,. dez dias pelo preço médio de R$
o rumo dasférias qÍUUctlo desejar�', 600.

J

argumenta AngelaGinart, dona da Independentemente, porém, de
Angela 'Irailer.Iojaespeeializadana se próprio ou alugado, quanto
cidade de São Paulo. Mas no Brasil maioro trailerou omotorhome,mais
esta liberdade ainda encontra semelhânte a casas os modelos
resistência em questões como

segurança e preço, segundo
especialistas no mercado.

I As estradas emestado precário,
que oferecemmaior
risco de quebra das Trailers e
casas ambulantes,
e'omedo de parar o
trailer em unia

estrada e ser

assaltado servem

para frear o espírito
aventureiro dos

brasileiros, Na

Europa, é comum

ver trailers
estacionados em

acostamentos de

POR ROGÉRIO LOURO
Acro Passs

ficam. Existem versões com

capacidade para até oito pessoas e

equipados com camas de casais,
chuveiro com água quente, fogão

de quatro bocas,
microondas,
t e le v i s

ã

o ,

videocasseté, e

equipamento 'de
motorhomes
são opção som.

estradas sem que os motoristas

fiquem paranóicos com 'medo de
roubo. O número pequeno de

campings no -Brasil prepa.rados
para receber os veículos, onde se

pode estacionar sem preocupações,
também dificulta as viagens.

O outro fator que pesa para a

pequena difusão dos trailers é o

preço. Um trailer pequeno, para até

quatro pessoas, sai em média por
R$15mil,opreçodeumcarropopu
lar novo com direção hidráulica e

ar condicionadó, Isso sem se levar
em conta que é necessário um carro

para puxá-lo. Mas se oproblema é
motor, pode-se optar por um

motorhome, que é um trailer
montado sobre chassi de utilitário

Para fazer a

parafernália
eletrônica funcionar,
os modelos mais,
modernos têm

gerador de
eletricidade próprio.
Os mais simples

possuem cabos que são ligados a

tomadas de energia especiais
existentes em campings, que levam
aeletricidade para o interior. E até.

quemgosta de varanda também tem

opção nos trailers e motorhomes,
Toldos retráteis" que podem ser

esticados quando o modelo está
parado, aumentam o espaço da

para viajar
sem destino

com o conforto
de casa

casa.

,
'

Rumoà�
Os trailers são uma opção para

quem gosta de viajar com conforto,
mas sem roteiros pré
'determínados. Só que, para não ter

,
problemas antesmesmo do passeio
começar, o motorista precisa ter

alguns cuidados especiais. No

país, só podem circular pelas
estradas trailers que tenham

registro .de marca e modelo nos

departamentos de trânsito e"

estejam em conformidade com as

normas estabelecidas pelo Instituto
Nacionai de Pesos e Medidas,
Inmetro,

O trailer é preso ao carro que
vai puxá-lo por engates que têm
tamanhos específicos para cada

modelo, mas a esfera do engate
deve, ter-padrão universal, com 50
mm de diâmetro. A,maioria dos
equipamentos em todo o mundo

'

utilizam este tipo de engate.
,
Há ainda o cabo de conexão

elétrica, que faz a luz dos freios e as

lanternas do trailer funcionarem em

conjunto com as do 'carro. No cabo

também é seguido um padrão
universal. Neste caso, com

conexão de sete pólos.
Depois de observar todos os

cuidados para não comprar gato
por lebre, o motorista precisa
fazeradocumentação domodelo

.'

no Detran e emplacá-lo, como se

faz com um automóvel. Os
documentos dos trailers são

independentes dos do carro que
vai rebocá-lo. Apesar de

registrado e com placa noDetran,
os modelos rebocados não

pagam IPVA.

Versões de trabalho
Os trailers emotorhomes são,

bons companheiros de aventura
'

para os viajantesmais aficiona..

dos,mas também podem serutili

para ajudar em trabalhos diversos.
modelos que funcionam-como pos
médicos em comunidades çaren

equipados com salas de espera,m
e instrumentação médica. Os q
servem como .postos de fiscali�'
daPolíciaRodoviária se transformall
em verdadeiros escritórios.

Produtoras de cinema costum8Jll;
utilizar trailers como camarins paraoi
atores e sala de reuniões parar OS

diretores. Estes modelos ganham um

toque de glamour com espelboJ,.
iluminados e até banheira. Os artistaS
de circo costumam nascer emorar eDI'

trailers ou motorhornes. B,
motorhornes também servem de casa

provisóriapara os pilotos de Fórmula
1 quando estão nos autódromos.

Oficina mecânica e injeção eletrônica
Latoaria e Pintura

TRABALHAMOS COM TODAS AS MARCAS:,
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CG 125 Titan•••••••••••••••••••R$ 74,88 Solicite a visita de

CBX 200Strada••••••••••••R$ 113,50 um vendedorpelo
XLR 125••�.�•••••••••:•••••••••••R$ 9S�50 371-2999

Corsa 00n
Saveiro 97
GoI1ooo 96
Tipo 4pts. 95
Tempra turbo 95
Pointe�GU 95
GoICU 95
Goi Rolling Stones (consore) 95
Peugeot 306 2.0 XSi 94
Escort Hobby 94
TEII'li'ra 93
OmegaGLS 93
Monza SLE 4pts. 93
Kadett' 93
VeronaLX 91
Gol 91
CheVy 91,
Del Rey 1.8 90
Escort Guia 88
Escort XR3 89
BeUna 89
Uoo . ,89
EscortGL 88
Monza Classie 87
� 87
GOIGL 87
Belinaguia

.

87
Opala completo 86
Escort 86
�GL. 86
F·1oooGabinada turbo 86
EscortL

'

54
DeIRey 83
DeIRey 82
Brasilia, 78

grafite
branca
branco
preto
bordô
verdemet.
branco
branco
branco
bordö
prata ,

verde
prata
vermelho
azul
bege
cinza
bordO
vermelho
preto
verde
branco
bege met.
azul
azul
prata
marrom
branco
branco
prata
prata
bege
prata
prata
verdemet.

gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gs.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas. '

gas;
'gas.
gas.
ale.
gas. '

gas.
ale.
gas.
ale.
ale.
ale;
ale.
ale.
ale.
·die.
ale.
ale.
gas.
gas. "

R .... a -'<>iln_ille Inº 3573
F<>lne(047)37�-9822

-'�R�GUA. DO SUL - SC

AUTONOVO
VEíCULOS

CARROS OKM TODAS AS

MARCAS A PRONTA ENTREGA.

DIRET.O PARA O

CONSUMIDOR COM O MELHOR

PREÇO DO MERCADO.

ACEITAMOS CARTA DE
CRÉDITO OU SEU USADO.'

R. JOINVILLE, 2050

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

CORSA WIND - ano 96,
,vermelho goia perolizado.
Valor R$ 8.000,00 + 12

parcelas de R$ 290,00.
Tratar fone 373-0478 no

horário comercial.

1995
�995

1.li}94
1994
1994-
1993
1991
1991
'1991
1990
1989
1988
1987
1987
1986
1986
1985
1980
1979
1976
1975

Pick·up Peugeot
Tipo 2.0 comp. 4 portas

,

Tipo 1.6 completo
Uno ELX 1.0 comp.
Verona LX 1.6

Tempre 2.0 16v,
MonzaSL 1.8

"Voyage CL
UnoS 1.5 .

Goi CL
Monza Classic completo
Diplomata 6cc 4 pts. comp.
Monza SLE 2.0
Monza SLE 2.0
UnoCS

, Chevette SL
Chevette SL
Opala Comodoro
FusCa 1300

'

FusCa 1300L
Fusca 1300

azul

prata
bordo
preto
azul

prata'
branca
azul
.preto
branca
cinza

preto
azul
prata
prata '

,

vermelho
branco
bege
bege
branco,
azul

D
G
G
G
A
'G
A
G
G
G
A
G
G
G'
A'
A
A
'G
G
G
G

CORSA - ano 97, Okm, com,
IPVA,

','

seguro e

licenciamento pagos. Valor '

R$ 12.000,00. Tratar fone
371-9822.

PARATI - ano.Sß.Jnteira,
Vendo ou troco. Valor R$
4.500,00. Tratar fone 375-

"
.

1450 ou 979-2008. '

TIPO - ano 95, quatro
portas. ValorR$12.500,00.;
Tratarfone 371-9822.

\
,

BELINA' - ano 87,
impecável. Aceito troca.

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

MOTOS
Suzuki GSX 750
XLX350

,

XL250
CG125
TuruA8125
CG125
XL 250

preta
branca
vermelha
branca
azul
verde
branca

FIORINO - ano 88, inteiro.
Vendo ou troco. Valor R$
5.000,00. Tratar fone 375-

L-------�----�-_��--' ' 1450 ou 979-2008.

Cl00Dream••••••••••••••••••••R$ 61�88

RuaAdélia Fischer, 239 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

MONZA SLE - ano 89/90,
motor 2.0, gasolina, grafite,
alarme, quatro portas,
direção hidráulica, trió,
som, volante regulável, 48
mil quilômetros, IPVA

'

pago, completo" ótimo
estado. Valor R$ 8.700,00.
Tratarfone 392-3141.

Proteção de Fibra intemapara todos os
modelos dePick-Up. Fiat, Pampa,

Peugeot,Corsa, Saveiro, D20 e FIOOO

GOL 1000 - ano 95/96,
vermelho, gasolina, único
dono. Tratar fone 973-
3020.

QUANTUM CL - motor
1.8, ano 93, azul metálico.
ValorR$13.000,OO. Aceito
carro ou moto de menor

. valor. Tratar fone 973-5527
com Jaime em horário
comercial.·'

CIVEL VEíCULOS
Rua Joinville, 2757 .

Fone: (047) 372-3300 ou 973·9972

CG 125 TlTAN - Okm.
Valor R$ 3:200,00. Tratar
fone' 973-9979 com

Charles.
"

1994
1989
1984
1984
1983
'1982
1982
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Imagem tracionada
POR LuIZ ARTHUR PERES.

AuroPRESs
A Chrysler quer darmais força

ao seu lado of! road no Brasil. A
marca americana está
desembarcando no país a linha 97
da Jeep, uma das empresas do

GrupoChryslerque, como o próprio
nome denuncia, se . dedica
exclusivamente a veículos fora de
estrada. As novidades da empresa
para este ano são os modelos
Cherokee eWrangler. Eles chegam
para ajudar oGrand Cherokee, que
jäé vendido aqui desde 96, a

aumentar a divulgação damarca no
país.

O início da importação dos dois
4X4 -<o que significa a presença de
toda linha Jeep no país - faz parte

. I

dos ambiciosos planos daChrysler
de se tomar amaiormontadora do
mundo já no ano 2.000. O grupo
acredita que a marca Jeep seja de

sumaimportância para alcançar esta
metapor ter forte personalidade. "A
Jeep é a que ,hais se identifica
como típica marca americana",
explica Michael O'Mara, Diretor
Bxecutivo de Marketing da

Chrysler.
.

O charme do american way of
life, como ferramenta

preponderante para o crescimento
da márca, Pode até ser discutível.
Mesmo assim, 50% dos 10 mil
carros que amarcapretende vender
este ano no Brasil seriam de

'modelos, da Jeep. Isso apesar dos
utilitários 4X4

.
custarem mais de

US$ 35mil, enquanto um Chrysler
. Neon, um sedámédio de luxo, custa
apartirdeUS$26.Ioo.

Além da estréia de mais dois
utilitários, a Chrysler também
pretende ampliar sua rede de

distribuição - atu-almente a·

montadora possui 12 revendas em
todo o país, e quer chegar a 25 até
o final de 97. Na verdade, não se

trata bem de uma estréia. Omelhor
seria dizer reestréia, já que Chero
kee e Wrangler já haviam sido
importados paraoBrasil peloGrupo
São Jorge entre 94 e 95�.Emmeados
de 95, a própria Chrysler assumiu
� atividades nomercadonacional,

No retorno ao país, osmodelos

9

trazem algumas novidades estéticas
'em relação aos trazidos pela São

Jorge. A mais significativa
aconteceu no Wrangler. Numa
voltá às origens, sob aplausos dos
jipeiros puristas, ele abandonou os

faróis quadrados e passou a exibir
os de formato redondo, no melhor
estilo dos jipes usades na Segunda
.Guerra.

Já o Cherokee ganhou pára
choquesmaiores e uma traseiracom
linhas levemente mais
arredondadas. O carro, porém, con
tinua com o desenho quadradão,
que o acompanha desde 84 e é uma
das suas principais características.
É ela inclusive, que garante ao

Cherokee um aspecto de robustez.
Por dentro, o destaque é o novo.

painel de instrumentos. Ele é Ó
mesmo adotado no Wrangler e é
bem completo - conta inclusive com
voltímetro e marcador de pressão

. VOLKS· FIAT·CHEVRolET· FORD
QUALIDADE - CONFIANÇA EHONESTIDADE COM OMELHOR

PREÇODA PRAÇA - VENHA CONFERIR - FALEC/ZECA
Rua Olívio Brugnago, 642 - Bairro.Vila Nova
Próximo'Beira Rio - Fone: (047) 372-1029

do óleo.
Além. do painel, Wrangler e

Cherokee também compartilham do
mesmo tipo de motorização: um
poderoso motor de seis cilindros
em linha com4.0 litros, que recebeu
uma regulagem distinta para cada
modelo. A potência é de 177 cv em
ambos os carros. O que muda é o

regime de 'rotação em que ela é
obtida. No Cherokee, ela chega a

4.400 rpm, enquanto noWrangler,
esta potência vema 4.600 giros. No
torque, o Cherokeeleva vantagem.

Ele tem 30,7kgfa 3 mil rpm, contra
os 29,6 kgf a 3.600 giros doWran

gler, O resultado são 180 kmJh de

mãximaparaoChetokee e 174km1h
para o Wrangler, Números
respeitáveis para utilitários.

O que, todavia, pode
surpreender, os que estão

acostumadas a lidar com os

velhos jipes de guerra - ou até
mesmo aqueles fabricados pela

.

Ford no Brasil até 81 - é mesmo o
nível de equipamentos dos dois
carros, principalmente noWran-

gIer. Cherokee eWrangler já vem

com itens comoar condicionado,
direção hidráulica, toca-fitas,

.

console com porta-copos e duplo ,

airbag. O Wrangler ainda tem
volante com regulagem de altura
e o Cherokee, trio elétrico e.:

computador de bordo. Os jipeiros
mais antigos' também podem ser

surpreendidos com os US$ 35.900
necessários para levar oWrangler.
para' casa. Por outro lado, .ó\,
Cherokee chega com preço mais ,;

competitivo: US$ 39.900.

. .

'Condições favoráveis
Os noveis modelos da Jeep que

estão desembarcando no país chegam
com condições favoráveis para
encarar Q mercado interno. O Wran

gIer se apóia no �isual inspirado nos

velhos utilitários de guerra e no fato
de não ter concorrentes à altura do
seu motor, Já o Cherokee se apega a

um preço competitivo. Os US$
39 . .900 - cerca de R$ 42.700 � do
Cherokee competem até mesmo com
a nacional Blazer DLX V6 - R$
40A90 - que, todavia, .não possui
tração nas quatro rodas. O modelo
da Jeep também leva vantagem em

alguns itens de conforto e segurança.
Como, por exemplo, o aírbag duplo
e o computador de bordo.

Entre os importados, a vantagem
do preço passa para o lado do Chero

.

kee. O Toyot�Hilux SW4a gasolina,

por exemplo, custa a partir de US$
42.998. O carro japonês conta com

tração nas quatro- rodas e uma série

,de itens de comodidade, 'mas perde
no motor, que tem apenas quatro
cilindros com 2.7litros e 152 cv, 25
cv a menos que o Cherokee,

Outro concorrente, o Pajero da
, Mitsubishi, também é mais caro: a

partir de US$ 46.192. Apesar do mo
tor V6 3.0 litros, ela tem apenas 15(:)
cv. De qualquer maneira, tem tração
4X4 e um interior requintado. com a

vantagem de já vir com bússola e

inclinômetro de fäbriea.

Enquanto isso, o w'rangler não
tem o que se preocupar com a

,

concorrência, Simplesmente. não há
. nenhum carro com o seu perfil que
possua sob o capô um motor que pelo
menos chegue perto do encorpado

seis cilindros de 177 cv.. O máximo;

que se tem são motores 1.6 16V;'
Como o do Daihatsu Feroza, com

.

modestos 95 cv. o!,
_ Se o motorista não se preocupatt
tanto com a motorização, entretanto,.�
situação muda um pouco. Além do':.
Feróza, que custa US$ 29.900, entralll '::
najogada carros como o Samurai 1.3, a -.
US$18.69O, e oWtara 1.6·16V, a partir

'

de US$ US$ '31.59Q. Todos, com<
exceção do airbag duplo do Jeep, têm: ,

nível de equipamentos semelhantes aos

do Wrangler, que custa US$ 35.900·
Alguns, como o Vitarà, são até mais·'
bem acabados. Mas nenhum deles

..

oferece um item que certamente é uma
i

das principais ferramentas de vendaS
do Wrangler: o título de autêntieo .

herdeiro do veterano Willys, avô de ',i
todo veículo offroad.
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Classificados do CP371 -1919
JARAGUÁ DO SUL, E REGIÃO
TERRENO - Vendo em

Ubatuba, loteamento Jardim
Marambaia. Valor R$

, 2.800,00 -+ prestações, de um
salário mínimo. Aceito

proposta. Tratar fone 975-
0268.

ESTAMPARIA - completa,
48 formas térmicas, três
cavaletes, estufa para secar as

peças, jogo,de quadros,
batedor de tinta. Valor a

comNeti.

ßAEPENDI - Vendo título.
:ValorR$ 350,00. Tratar fone
)372-0284 comLeonora.

•

, APARTAMENTO - Alugo
apto, com dois quartos,
localizado na rua Emma R.

BarteI, 444, ao 1000Recreativa
, Marisol. Valor R$ 350,00.
Tratar fone 372-0967.

RODOOÁS - Vendo aparelho
'

de rodogás, completo, para
empilhadeira. V�orR$430,00.
Tratar fone 372-0195.

.

PRODUTOS
DEALTA'

QUALIDADE
Não épreciso investir

ALTAS COMISSÕES

,JOINVILLE

VlMON Semi-J6ias
.

975-2337 - Nadia

rmno - Vendo títulbClube
AtléticoBäependí, Tratar fone
451 �7805 comRoberta. "

BEIRA RIO - Vendo título.

PUAMAS - Vendo lindos

pijamas adultos e .infantis,
Masculinos e femininos. Valor'
R$ 13,50,cada. Tratar fone
973-3341 com Arsanjo ou

Fernanda.
'

LANCHONETE - completa, '

localizada na marechal

Deodoro, 615. Tratar fone
371-8109 ou 973-5857.

Centrais telefônicas de

pequeno e grande porte Aparelho-fax Siemens

'SEXTA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 1997

Consertos de ar condicionado de automóveis e

fabricação e assistência de câmaras frias e

climatizadoras .. ar condicionado residencial e central.

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

.

Jaraguá do Sul- SC

371-:9431 comNarana. Jósiane,

SOM - Vendo dez caixas de
som para uso profissional,
marcaEMC. Tratar fone 372-
2258,comAdriana.

AQUÁRIO - de 46 x 36 cm,
,

com quatro peixes, renovador
de água elétrico e decoração
intema,Ótimoestado.ValorR$
150;00. Tratar fone 312-0630.

SUPERNINTENDO - novo�,
na caixa, com dois controles,
uma fita. Facilito. Tratar.fone
975-0456 com César.

FREEZER, - 240 litros, seis
meses de uso. Valor, R$ ,

350,00. Tratar rua Gustavo
Lessmann, 299 comVieira.

TERRENO- Vendo terreno na
VÍDEO-GAME - Master praiadoEtwino,comescritura.
System, super compact, com Tratar ruaEdmundo Amoldo
duas fitas. Tratar fone 371- Emmendorfer, 136, próximo
1960 comEdilson. bebidas Kienen.bairroVieiras .

VENDE-SE - Aparelhos para
lluminação de discotecas: Bola
Maluca, Cascatas, Interpryse,
Ômega,MalaSatélite, globos,
etc ... Tratar fone �72-2258
comAdriana,

JOINVILLE - Vendo casaem

Joinville, bairro Morro do

Meio, 49 m2, madeirá. Valor
R$ 6:000,00. Aceito troca.

Tratarfone 984-3875 com

Eronides.

Identificador de chamadas
(Bina)

MÁQUINALAVARLOUÇA
- Brastemp, grande, ValorR$
200,00. Tratar fone 975-2993
com Josiane.

CD 'PIONNER - frente

descartável, com controle.
Tratar fone 975-0456 som
Cézar,

MÁQUINAGELO - faz gelo
em cubos, ideal para bares e .

restaurantes. Tratar fone 372-
2258 comAdriana.

JOGO SOFÁ - Vendo com

mesa de centro e canto. Tratar
fone 372-3393.

Aparelho
Celular Life II
porumpreço
fIUlis acess{ve�
oferece o vibr
call (a'
'chamadilpor
vibraçÍÚ!).

CASA PRAIA - Vendo em ESTAMPARIA - completa,
Itajuba, todamobiliada, com três mesas de 12 chapas

combinar.AceitocarrO. Tratar três quartos, sala, copa, térmicas,mais l00chapasdé\ .

fone 371-9431 comNarana. cozinha, banheiro, área de tamanhos variados,misturador
serviço,dispensa, abrigo para de pastas e estufa com

APARTAMENTO - Alugo dois carros, toda murada. esteira.Vendo o conjunto
apto, com um quarto, todo Localizadapr6ximo Imobiliária completo ou peças 'separadas.
mobiliado; em São Gonçalo Erivelto Imóveis.' Valor R$ . Valor à combinar. Aceito carro

(RJ), localizado a30minutos 15.000,00 ou 3 x de R$ ou moto. Tratar fone 371-

docentro(RJ).Alugoatéfmal ,
5.000,00. Tratar fone 973- 1574.

do ano. ValorR$ 250,00 para 3728 comCarlos Alberto.
dez dias. Tratar fone 372-3176

Tratar fone 451-7805 com
.

CASAMISTA-localizada no
Roberta, centro deMassaranduba, 90

m2., terreno de 532m2. Aceito
carro ou imóvelem Jaraguá do

CELULAR - Vendo telefone Sul. Tratar fone 975-2394. '

celular transferível, com
aparelhomotorolla, com duas,
baterias finas" carregador e '

carregador para carro. Valor
R$ 700,00. Entrego no ato.

Tratar fone 973-9753.

MÁQUINAS - Vendo

máquina reta, R$ 200.,00.
, MáquinaZig-zag,R$ 400,00.
Máquina overloque 6.500 TRAB�LHO - Ofereço-me
pontos, semi-nova, GN 6. para trabalhar em chácara ou
ValorR$ 400,00. Overloque, fazenda. Tenno referências.
4.500 pontos, marcaPegasus, Informações fone 371-2357ou
R$ 400,00.Máquiria interlok,

'

,973-8862 comCélio.
marca Narbor, R$ 600,00 e .

.

umamáquinacobertura,marca .. FREEZER - vertical, 280 litros, MÓDULO - Pirâmede, 800
Phoner, duas agulhas, portátil. Prosdócimo. ValorR$ 200,00. .

wats. Tratar fone 97,5-0456
ValorR$·200,00. Tratarfone Tratar fone 975-2993 com comCézar.

Temos outras
marcas e

modelos

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



CORREIODOPOVO -2 ,CLASSIFICADOS, DE IMÓVEIS Jaraguá do Sul, 4 dejulho de i

.
LOCAÇAo

C6d. 605 - Casa de madeira c/ 3 qtos - Rua Amauri
Shug,81 - próx. campo Botatogo - Barra do Rio Cerro
- RS250,00

.

C6d. 608 - éa.a alv, cl 2 qtos - Rua AntOnio B..
Schmidt, 300 - Ilha da Figueira - RS 250.,00
é6d. 609 - Casa de alv. c/ sufte + 2 qtos, - Jardim
Centenário - próx. antigo CEPRON - R$ 400,00
C6d; 632 - Apto. c/2 quartos no Edit. Papp na Barra
do Rio Cerro - RS 350,00
C6d. 635 - Apto. c/1 qto. próx. antigo CEPRON, RS'
250.00 (tofo com Iliiso)
Cod. fi37 - Apto. c/ sala e sacad�, cozinha c/ pia e

balcão, quarto, banheiro, lavanderia. Tudo com piso,
pr6ximo àWeg II - RS 250,00
Cód. 640 - APto. c/3 qtos - Rua Barão do Rio Branco
- Ed. Gardênia - RS 500,00
C6d. 651 .: Salas comerciais na Barra do Rio cerro,
fundos do Posto Km 7, a partir de RS 150,00
C6d. 6� • Sala comi c/50."z mobiliadà - nó calçadão
- 1 piso (ideal pI escritório) RS 390000
C6c1. 659 - Sala COinI. c/60fTl2 - Emcima daMariazinha
Modas no Calçadão - RS 450,00
C6d. 660 - Sala comI. c/ 30."z - Center Foca - Rua

Reinoldo Rau - RS 500,00
C6d. 681 - Salas comi. ria Barra do,Rio Cerro (antiga
Bordados Jaraguá). Entre RS 250.00 - RS 900,00
conforme �manho.
VENDE'!8E LINHA TELEFONICAS PREFIXO 376

(BAIRRO BARRA DO RIOCERRO) - RS 3.200,00

"." HABITAT
COMPRA. VENDE. ALUGA • ADMINISTRA

.

MOßI IARA
CI!tCI4J6l:J

VENDAS
C6d. 110 - Casa em alvenaroa c/ 230,00m2•
Loclizada na Rua Jorge Lacerda - Centro - R$ �.�,;118.000,00 "

tiC6d. 142 - casa mista C/104m2, sendo 3 qtos., '

salà, cozinhá, 2 BWC, Dep. empreqad, ii
lavanderia e garagem na Rua 271, nll 35 - Ilha f
da Figueira - R$ 40'.000,00
C6d..149 - Casas mistas cl 120m2, em terreno

de 450m2 (tuna casa cl 120m2 e outra cl 50m2)
nas proximidades do Motel CaSAB R$
16.000,00 .

C6d. 15'0 - Casá mista c/126m2 em terreno c/

645m2, cl 4 qtos, salas, bwc, copa, cozinh, área
de serviço e garagem. R. Dr. Agnaldo José de

. Souza,170 - Chico de Paula - R$ 38.000,00
C6d. 242 - Apto. com suíte, 2' quartos, na Rua

Germano Marquardt, R$ 40.000,00.
C6d. 385 - Área de 405m2 - Rua Guilherme
Wackerhagen - Vila NOva - R$ 29.000,00 .,

C6d. 254 - Aptos. de 2 e 3 quartos, cl suíte e j
garagem de79,03m2 a 92,55m2, por R$ ,I
27.000,00 s R$ 32.000,00 localizado na Rua '1
Bahia com entrega prevista para fevereiro/97.
C6d. 422 - :2 terrenos cl 300m2 cada, na R. Willy
Mahnke, centro - R$ 40.000,00 cada.
C6d. 253 - Apto. cl suIte + 2 qtos - Ed� Jaraguá -

R$ 64.000,00
'

1 01-Casa220m2c/sufte+2dórmitóriosclernaisdep. RuaCampoAlegre.
102 - Casacom 1OOm2com 3.dormitórios LoteamentoAna Paula.
1Q3 -Casacom laje 1-30m2terreno520m2Entrada RiodaLuzpr6x.Malwee
104- Casa de alvenaria com 180m2 com sufte + 2 dormitórios demai.s
dependências - centro.

105 - Casacom 1S0m2c/3dormitórios+ dep. deempregadaRua Itajaf.
106 -Casacom.368m2terrenocom 727tr(2pr6x. Hospital Jaraguá
107-Casac/269'm2sobradoemconstr.-R.MaxNicolauW.Schmidt, pr6x.
escola.AlbanoKanzler
1oa - Casa alvenaria c/120m2 - Bairro João Pessoa - troeapto. Jaraguá
109-Casaalvenariasemi-acabada - bairroCentenário
110 - Qasaalvenariacom 1OO�· próx.E. B.Giardini LenZi
111.-Casademadeiracom200m2próx, C. �. HolandoM.Gonçalves

APARTAMENTOS
Estudantesl Temos apartamentos para venda e locação em

Curitiba -PR'
.

201-ApartamentoCond.Amizade3C1ormitóriosPóupança+financiamento
202 - Apartamento Ed. Carvalho com 155m2com 3dorm. Poupança":
financiamento.

203-Apartamentocl3dorm.(Sur\e)Ed,lzabeIIaPoupança+financiamento
204 - ApartamentoEd:Vila Nova - Entrada + financiam�nto.

"APARTAMENTOS FINANCIADOS
COM PRESTAÇÕES MAIS BAIXAS
QUE QUALQUER ALUGUEL".

Parecer Comerçial
Incorporação

Vende - Administ'ra
Compra· Aluga

DEFRONTEAO FÓRUM
CREClOO1no-J

FONElFA?C (047) 372-2990
CELULAR 973-9089

JARAGUA DO SUL - SC

TERRENO
301 -Terrenocom 351m2próx.Malwee R$ 3.500 ent. +. 36 xR$240,00
302-Terrenocom540m2Lot. VersaillesR$15.000,OO
303�Terrenocom400m2Centro
304-Terrenocom 525m2Vila Rau

.305 - Terrenocom 420m2BairroÁguaVerde.
306 -Terrenoco1Tl382m2 Lot. Kaiser - R$ 10.000,00

.

307· Terreno com 468m2 Ruà Antonio Kooheäa - Ilha da Figueira - R$.
12.000,00
308 - Terrenocom560m2Lot. SanPieroPôupança+ financiamento
309-Terreno com 300m2Rua Fritz Bartel .

APARTAMENTOI
Cold. 140 • Á.. 25 de Julho. com 2 'II'" _. copa. COZo Iavond.• BWC • RS 36.00Q.00 Neg.
CdcI: na • ApI..... ·na "'" w.•• MoJq.......... cimado'_ II. com 3' 'II......... COZo ,..onderio. BWC._cOm ch....squelra. go_. ·.",oe de .!I<lIiIna • RS 110.000.00 •

nego ,

C4d. na . Apto. na JoIo PjoaIII. com 2 'II"...... copa. cozo bwo._ cio ooriI9o,_ ••rio. goíagom • RS 40.000.00 • 1IOg•.
edel. 271 • AperIomonto .... 1I8jo1. prW. a Faculdad•• RS 20.000.00 • neg. ."
V_ aptoÔ no COI!domInlo eor,. Alzira....... de bailo do Rio 1IrII com 3 'II" •_ dependtncIu • �oI.
CAIAI' .

Cold. 4O. Caia·_·na iua:Wa",,�, 1_.3 qIOS.' COZ •• BWC._. ele. 1' no el847"",_ 17.00 m de I....... ex_. ponIo_I· RS 110.000.00.
Neg..OD lado do Soov_ II

.

.

/

CdcI. 101 • Caia na Luit G.AV'-. com 3 'II", 2_. coz.. BWC; dIopo�. ,.... de """'.._ • RS RS 50.000.00 • neg.
.

Cold. 201 • Caia no IUII Angelo Bm)III. com 2 q\oo._. _. I!WC. 1Yonderia. fIOIa_ . RS 27.000.00 neg.
Cold. '" • c... na naF_ "'......i coin 3 'II", ..... copa. COiZ. corijunIa. BWC. ""_. garagem • RS 45.000.00 1IOg.
Cold. 21•• c... no IUII Luiz G. A"'_ • �·E�. com 3 'II". 2 ...... copa. cóZ.• 2 bwo. "_._porII 2 canoo. lemono com -IOOm'. RS 32.000.00
Cold. na· Du....... de_-_. Weg II. com 3 qtoo.•• tIo..ia depond6_. RS 45.000.00- neg.

•

CdcI. 71'c.. na rua Joio--Ie, de .Iv. com2'-' 3 ......._ oaIa, CoL, BWC....._........... com"..... + uma de _Ira· RS ".000,00- acoita carro...........
........ -...... .

Cold. 12 • Caia na RUI Alberto SoInt.. S. 0,...- . com 4 quama. sondo um com 111ft••_ depend6nCIà•• ac:eiIO canó. lroca por ch&Icara • negoc""oI.
Cold. ... Caia de alv. _a' Iot. Rozza. prW. OD BcteIOgo com 4 q 111ft•. ' demaia depencHnc:.I·· RS 55.000.00 • nego aceIIa .,... de rnenoi valor. cano.,.
Cold. na· c... fIO_do Rio IIrIInco.... V.... Fiochor• ...;, 3 quart _'�. ótima Iocalluçlo· RS 95.000.00

•

GALPÕE8 .

Cold. 202 • Na ... RodoIo Hui............. pr6x. a Ouao Rodeo 1_""' • RS 70.000.00 neg. ótino pe.. depdoIto • Innoportadora. .

.

.

.

Cold. 114 • Otino galplo. prW. a Recreativa BnlÔlhaupt. com uma ,,.. de 7.500.00m'. Ioc!Ilizado a loomtl do ._0. com 2.2OOm' dO <:OI1OlruçIo . RS 120,000.00 nego
TERRENO'
CdcI.11t· Temono VI" Nov•• com a92m'. RS 22.000.00· Neg.
CdcI.111- Terriíno no lila da Figueira. de_. RS 10.000.00Mg,
Cold. 201 • .r......"na .......1 da.loM T. RiI!oIro,com 567""'· RS 15.000.00 ou RS 5.000.00 de_ +_...
Cold. ,•• r......, deItont••C_o de 400m0 • RS 18.000.00 • neg,
CdcI. 1•• T....no no Iot. AmIzade com 525mt • RS 18.000.00 • neg.
Cold. 1.··T_ no Iot. SIoC_o com 381!.4Om' • RS 10.000,00· nego
Cold. 1.·T_ no Iot. Dona Alzira • RS t5.ooo.oo à RS 17.000.00· neg.
Cold. 07 • T......., no Iot. AzaIoIo Jaragué.EIquoIdo. com 128m' • RS 25.000.00 • neg.
CoId. ••T_·no Iot. 0IvInóp0II0 ·11Ia da f'IiIueIra. RS 11.000.00,. ;3.(j00.00. neg.
CoId.11O.A""'_IIIII__._noLolE_· ..... ·RSt1.1OO,00·_
CdcI. 10 • Temono'na na.loM T. RibeIrO. com 427.5Om'· RS 15.000.00· neg.

'

Cold. 280· T_no prW. aF_ com4._ • RS 10.000,00 • neg.
CdcI. 231-T- Vila Nova com 575... • PrOx. a Galol E Atoo • RS 30.000.00 • 1IOg.
CdcI. 223 • T........, Lot. Jwenlua com 375m'· RS 14.000.00 • Neg.
Cold._ • Temono loto Jwenlua com 45Sm'. R$ 15.000.00- Neg •

• V_...1._ no R..idel1CÚll Blumengarlen. prÓ•. Cond. Amizade· 61_� d. pegamenloa.
Cold. 280 • T........ no Lot. Piermann. VI. Lenzl • RS 32.00 o ...

.

C4IcI. na ;T_ prW. à DIaSRoda.I_1 com 512m'· RS 50.000.00 .,.,de.
C4IcI.214 •T_ prW. à Duo. Rodall_rial com 57_ d. asquina " RS 10.000.00 .

Cold. 2t2 • T•....., "',,,,,,·MlrinoF_. com 434.116'" de _'ina • RS 110.000.00 • neg.
�_ • U.. CIIIII de madeira .. lia_ Stahl. lerreno com5_ • RS 40.000.00 • neg.
tol.. � LotHrnento Pirmenn • Financiamos
lot.. no Loteamento Renllsc'ncia • Negoc"�.1 +. financiamento
Lot.. no LotNmento Campeollnl. PfÖlI. Malhai Malwe•• Anal1CÚlmol
Terreno_.Mallal SoIn Remo. Vila Nova • 17 x 35 com c:uà
Terreno CQm CIIII na ..... .lo.. Narloch
Tenwno com CMl! ,.0 .,. JoM Nartoch ,-

T_com ...... rua Fco._. 1.837 'Cosa P_ A'
Lot. de U9Om' . prW. Scar....Irilamenl. _.lICial • exe.l.ni•. RS SO.OOO,OO negoci4vel
Lot. de1._ com rua0"_ no baim>A_ . Rreço da ocaailo RS 15.000.00

.

2 ..... daIront.· aWOll II • RS �.ooo.oo
.

ALUGA"E
Umiplo. no_lo_liom3q..._...... _.dI....... deom...............,...... .....ga_
0uII1nat. na ruo: AIqUIrneciee Oontao • ISO.oo • ,neg.

.

Sol.._I daI"""_ OD Fórum • 250.00 • nego

310-Terreno com720m2Rua Franciséode Paula
311-Terrenocom538m2 Faculdade - R$8,500,00 -,

312 - Terreno próx. centro com 80 morgos excelente pl chácara ou

recreativa
313-Terrenoparachäcara de 11' .5oom2 BoaVistacom lagoae árvores
frutíferas -R$10.000,00 .

314-Terrenocorri 1.250m2- RuaTreze de Maio .

315 - Terrenoc/65om2no Cond. das Azaléias
31'6-Terrenocl688m2 BR-280próx. Lunender - Guaramirim.
317" LotesemGuar.amirim- EntreoasfaltoeobairroAvafR$12.000,OO
ou parcelado

.

318- Lote lat. RuJorgeCzemiewiczR$16.000,OO-AceitacasaemBarra

Velha

401-Apartamento EdifícioCarvalhocom 3dormitórios- R$660,OO
402-Apartamento Ed.lmigrantescom2dormitórios

403-Casa em alvenariacl250r:n2 - Centro - R$ 800,00
404-Salacomercial com 25m2RuaJoão Picolli -H$120,OO .

405�Casaemalvenariéi'com3dormitórios-Centro-lateral ReinoldoRau
406-Casaem alvenaria c<j)m3dorm. Avenidàdos ImigrantesR$350,00 .

407-Salacomercial com25rJ12próx. Basc (Centro) R$220,00
.

40a�Casaem alvel)aiiacom3dorm. pr6x. ElásticosZanotti
409-Quitinetespróx. SupermercadoRau - R$180,00
41O-Casa em alvenaria para pontocomercial RuaDomingosdaNova
R$45o,OO

RUA FELIPE SCHMlDT, IS7
(AO LADO DA 1001 FERRAGENS)

FONE: 371-8009

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



INTERIMÓVEIS
CREci 0914·J

VENDE-SE

Terreno
com área de
43 ..689,OOm2,
55,40 metros
de frente para
Rua JoinviHe.
(Próximo
Cizeski

Automóveis)

CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORREIODOPOVO_·5

Larlmôveis
Av. Mal. Deodoro, 583 - sala l'

VENDAS
-

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

r'---
CRECI NI! 1589 J

I
I
I
I
I
I

--- ..
I
I,
I
I
I
I

- Vende-se uma oficina de latoaria completa inclusive c/ciborg e elevacar. Ótimoponto. A combinar aceita-se carro ou terreno demaior oumenor valot:
, .

- Sala comercial térrea com 77,50n2• RuaReinoldoRau, Centro.
- Terreno naR�Antonio Carlosferreira com 540m2

� Terreno nRua Francisco de Paula com 650m2
- Terreno loteamentoDivinópolis - Figueiracom 397m2

,

- Terrenosfinanciados no Lot. Vicenzi e Gadotti, bairro Santo Antonio.
- Casa de alvenaria c/70m2 noLot. Vicenzi e Gadotti.

,

- Casa de alvenaria c/146m2naRua Francisco de Paula,
, ,

- Chácara emNereuRamos 88morgos, tendo casa 'de madeira, água e luz
- Chácara em Três Rios doNorte c/23 morgos

'

Vende

I TERRENOS ' I
- Terreno cl 384m2, Jardim Hruschka - II - São Lufs - RS 3,000,00 entrada + 20

Ix RS3OO,00 ',' I- Terrenos Lot. Ouro Verde, após a Matwee - 20% entrada, saldo em 30x - total
,

RS 10,000,00

I1- Terreno cl 448,00m2, loteamento Papp Rua 541 - RS 2,6,000,00
- Terreno cl 225,000,OOm2, ne Bairro Amlzada, distarite 4 km do centro - RS

1350,000,00 (flnanclädo) I- Terreno cl 315,aom2, lot. Dayane, Bairro São lufs - RS 2,400,00 da entrada +
36 x RS 266,00

'

I 'Terreno cl 140.460,aom2, Ribeirão Granda da luz. Aceita trocarpor terreno na IBarra dO Rio Cerro - RS 20.000,00
Terreno no Residencial imperador - Rua João J. Ayroso - RS 8.000,00 entrada

I .. '3Qx da RS :il;33,33 - TcitaI15.ooo,OO' ITerreno cf 328,OOm2 - Rua Emesto lessrnann - Vila lalau - RS 15.500,00

ISfTIOS I
1,-

Sftio cf37.006,00, casa mista cl 1 com2 e outra damadeira ç/ 70m2, uma lagoa,
I'

espaço para novas lligoas, 15.000rn2 em pastagem, Io!:Blizado em Rloa da luz-
TiaMacucoGranda, distantem 1Okmdamalweeacaitacasas naBarracomoparte

I
do P$garnento - RS 27.000,00 - parcelado.

I- SRlo cf 14.6OOm2, terreno um pouco Irregular, CQm Casas da madaira de
•

, 97,5Qm2; 3 qtos, com árvores frutrfllras, palmito, ribeirão para lagoas - RS

126.000,00 - aceita carro até' RS 4.000,00.
, I

I'CASAS I- Cesademadeiracf7Om2terreno cf2.101m2- RuaHorácioRublnl, 708, na Barra
,

- RS 35.000,00, ' .

1- Casa alvenaria cf8()m2, terreno cl 600m2, THa Klein, 3km após Parque Matwee I- RS 15.000,00 ,

1-
Cesa mista cf 180m2 - R. Maria Nagel, 202 - Bairro São lufs - RS 20.000,00

I' Cesa de alv. seml-acebada, Rua Elisa Maess, THa da Mosca - lot. Milbratz -

. aceita carro RS 20.00Q,00

I, - Casa de alvenaria cf 152m2, 3 quartos, garagem pl 2 carros - Rua Oscar ISchneider" na Barra do Rio Cero - RS 26.500,00 -

,

"Cesa da alvanarla cf 120,00m2, 3 quartos, toda murada, terreno cf 566,00m2,
'

I' belrro São luis - R$ 45.000,00 I- Casa alvenaria cf 120,aom2, garagem, 2 bwc, terreno cf 666,25m2 (15x45,75) -

RS 22.000,00 aceita carro, negoclával.

I1- Casa de lilvanaria cf 140,OOm2, 2 BWC, Rua 585, na Barra - R$ 451000,00

'I LOCAÇÃO I- Apto. 2 quartos - R. Horácio Rubini; defronte NANETE - R$ 230,00

1-
Casa madeira cf 2 qtos, geragem, 2.000mts, após Parque da Maiwee -

R$I200,00
' ,

- Casaalv. 2 qtos, Ribeirão G. da lúz, 1523: próx, Ceval, casa n" 3 - RS130,00

I'
- Casa madeira cf 2 quartos, distante 2,ooornts do Parque Matwee - R$ 200,00 I- Galpão constr. mista cf 100m2, para,bar, discoteca, oficina, marcenaria, 2km
após Matwee - RS 250,00 '

1- Casa de madeira cf,2 quartos, Rua 634, funIlos, Tifa Martins - R$ 180,00 ,I- 1 apto. cl 2 quartos + g&r&gem-:Jl.-Pastor Alberto Schneider, 1187 - RS 270,00 ,

1-
Casa de madeira cl 2 quartos, garagem, RIJa Marcos Giroila, 630 - na Barra

-IRS100,00
- Galpão'8m alvenaria cf 1 10,com2, loteamento Ouro Verde - RS 300,00

I Apartementa cl 1 quarto, banheiro, cozinha, na Barra - RS 150,00 ISala comercial cf ?0,43m2, Rua Angelo,Rubini, 1 197 - RS 170,00

I
Sala cor:nercial cf 33,48mt, Rua Angelo Rubini, defronte a Igreja da berra -

RSI280,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

TERRENOS

I
Ref. 001 - Lote n" 046 - Lot. Luis Manfrini - Jaraguá Esquerdo -

IR$ 8.500,00
'

Ref. 002 - Lote n" 047 - Lot. Luis manfriDi - .Jaraguá Esquerdo -

RS 8.000,00 ,

.

Ref. 003 - Terreno cl 1.54Om' - Próx:Sear - Centro - R$ '100.000,00
Ref, 004 - T�rreno cl 5.184m' - Rua 199 (Vila Nova) - R$ i40.000,00

"

Ref.005 - Lote nO 139 Lot. Luis Manfrini (cl fundamento) - R$ 9,000,00 '

Ref. 006 - Terreno Domingos da Nova com 260m' - R$ 75.000,00

I
Ref. 007 • Terreno cl 85.000,00m' - Rio Molha (ao lado da Grutà� -

R$I80.000,00 '

Ref. 008 •

Terre,
no cl 537,OOm' Loteamento VersalIes

(lote,'
nO 053) -

R$15.000,OO
Ref. 009 - Terreno cl 300m' - Rua 382 (prox. Hospital São José) - RS
35.00<i,00
Ref. 010 - Lote,n0002 Lot Ana Paula Il - Rua 209 cl asfalta - RS 15.0p0,00
Ref. 026· TeiTeno de 16x22,50 (360m') - R$ 5.000,00

I
��.��IS_ � água Alvenaria cf 4O,OOm' (Ana Paula IV) lote n° 067 -

Rsl'

�:�i�,- Casa em Alvenaria cf 108,OOm' (Rua Victor Vitikoski) - RS
32.000,00 '

Ref. 013 - casa madeirá cl 48,OOm' Ana Paula UI - R$ 15.000,00
Ref. 014 - Casa em Alvenaria cl 280,OOm' .pröx. ,Condouúnio Azaléias
- RS 80.000,00 •

'

Ref. 015 - Casa em Construção (alvenaria) cf 180,OOm' -' R$ 20.000,00

I
Ref. 016 - Casa mista cl .$Otn' - Loteamento Liodoro Rodrigues lote n°

I
' 073 - RS 14.000,00 .

Ref. 017 - Casa mista cl J()Otn' - Rua 209 � Fianeiseo Hrusehka - R$"
,

21.000,00 ',.

Ref. 018 - Casa mista com 90m2 - Rua Campo Alegre nO 504 - Figueira
- R$ 25.000,00
Ref. 019 - � Água no Ana Paula IV' - Rua 326 - José narloch (Xavier)
- RS 15.000,00
Ref. 020 - � ÁgVa Alvenaria« Ouro Verde - RS IO.()()(),OO

"1
Ref.

02,
1 - Casa a,lVenaria cl 75m'

- Ouro Verd_e (novaleI

timindamenlOl
- RS 32.000,00

'

Ref. 024 - Sobrado com área de 388m' - Na Rua João Stein
Ref. 025 -Casa ddíOm' lote nO 180·Ana Paula IV.- RS 14.000,00

•

OUR" '

Ref. 022 - Terreno com 730,OOm' (Plano) Ana Paula IV - RS 10.000,00
COBERTURA '

'

Ref. 023 - Ediffeio Afogus com 250,OOm' - RSI80.000,OO

I
LOTES FINANCIA,DOS

I
Loteamento Cirilo Zangheline
Loteamento Ouro Verde

Loteaniento Camposampíero
Loteamento Constantino Pradi

. Loteamento São Cristovão II
" Residencial Framboyant

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



CORREIODOPOVQ ·6 / CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS Jaraguá do Sul, 4 dejulho de 1

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n1l1.594
Jaraguá do Sul· SC

FONE (047)
372·0153·371�6475

. CRECI1762.J .

VENDAS:
APARTAMENTO: 2 quartos, 1 BWC + dep. Cond. Amizade R$ 12.000,00 + fino

APARTAMENTO: 3 quartos; 1 BWC + dep. ED. Vila Nova R$ 28.000,00 + fino

APARTAMENTO: 1 quarto, 1 BWC +dep. Ed. Maguilú R$ 29.000,00
CASA AlV. NOV cl 3 quartos, sala, copa, cozinha, 1 banheiro, dispensa,
área de serviço e garagem - Rua José Krause VILA NOVA

CASA ALVENARIA: cl 3 _quartos! 3 banheiros + dep, CENTRO
CASA ALVENARIA: cl suíte c/ hidromassagem, 3 quartos Jaraguá.Esquerdo
CASA AlV. NOVA: cl 2 quartos, 1 banheiro + dep, VilA NOVA

CASA MISTA c/ CASA ALVENARIA: Mista, :3 quartos, 2 banheiros + dep.
(+) AlV. cl 2 quartos, 1 BWC, + dep. próx.Curtume Schmitt

CASA MISTA: cl 3 quartos, 1 banheiro + dep. JGUÁ ESQUERDO

CASA MADEIRA: cl 2 quartos, 1 BWC, + dep. ILHA DA FIGUEIRA·

CASA MADEIRA: cl 4 quartos, 1 BWC, + dep. ILHA DA FIGUEIRA
TERRENO: cl 510m2 próximo ao Fórum VILA NOVA - R$ 28.000,00
TE:RRENO: c/720m2 VILA LALAU R$ 20.000,00
TERRENO: cl392m2 lOTEAMeNTO BARTEL R$ 21.000,00
TERRENO: cl 733m2. lOTEAMENTOMARQUARDT R$ 8.000,00
TERRENO: cl 312m2 VILA LALAU R$ 13.000,00
TERRENO: cl 448 VilA LALAU R$17.000,00
TERRENO: cl501m2VILA LALAU R$ 19.000,00 /

TERRENO: cl465n12llHA DA FIGUEIRA R$ 7.000,00
TERRENO: cl 480m2 lOT. MAURíCIO lENZI- CENTRO 1 ent, + 12 fixas

. TERRENO:. cl 350m2VILA LALAU R$ 20.000,00

Valorize Seu Imóvel.
Instale:
Sistema
de Alarme
Portão
Eletrônico
Video Fone
'Interfone

372-3090

NSEN

,BALCÃO - Para bar,
decorado com förmica curvin
e espelhos. Tratar fone 372-

2258 comAdriana.

PROCURO - moça para
dividir apto no centro de

Jaraguá. Prefiro estudante ou
moça que tenha trabalho fixo.

Informações fone 973-98'35
com Léia ou 372-6056 com

Vanessa.
CASA - Vendo casa em

alvenaria, localizada na vila

Rau, Cohab. Valor R$
17.000,00. Aceito carro.

Tratar fone 975-2146.
FREEZER - Vendo' freezer
usado. Tratar fone 372-2258
comAdriana.

ALUGA-SE-quitinete. Tratar
fone 371-0164.

'

CELULARES Vendo
aparelhos usados, vanos
modelos e preços. Tratar fone
975-0456 com Cézar.

COMPRO - telefone. Tratar
fone 371-2475.

ALUGO - duas peças. Tratar
rua Bernardo Dornbusch,
1950. '

OVERLOK -:- 1.0.000 pontos.
ValorR$ 1.100,00. Tratar fone
973-3197 ..

CREC11873-J
IMII&aJENIOSItlB.lÁllDSLTOA, -

CASAS

. -

,1Edifício Towe, Center
Rua João Marcatto esquina'
com a Rua Clemente Baratto
Centro

APTOS: 1 suíte, 2 quartos, sala estarl
,

"jantar, sala de tv, sacada cl

churrasqueira, BWC, copa, cozinha,
lavanderia, 2 vagas de garagem, a

partir de R$ 1.047,80imensais
(Entrada: 5 parcelas)
SALAS COMERCIAIS: com 1 ou 2

garagens, copa, ßWC e distribuição
interna de acordo c.om a necessidade
do cliente, a partir de R$ 440,16/.
mensal (Entrada: 5 parcelas)..

APTOSEMCONSTRUÇÃO
Edlf. Petúnia· R. José Emmendoerffer· NOVO

.

- Apto. cl � 11 m2 - 2Q andar, cl 2 qtos e demais dep., garagem. portão e portaria eletrônica - R$ 50.000,00
Edlf. Dlanthus • Rua Marina Frutuoso

'

- Cobertura Duplex 90� ou 904 c/397,80m2, CI 3 suítes e demais dependências,.lareira, churrasqueir� na sacada, 2 "a�
garagem, piscinas $ salão de festas no prédio - Preço final incluindo acabamento diferenciado - R$ 'i184.700,00 - 50% ã
vista e saldo a combinar.

' .

"..,
:

- Apto. 702 e 801 c/225m2 - Suite + 2 qtos., sacada c/ churrasqueira, dep. Empregada, 2 garagens, sal� de festas, piscina
- Preço final incluindo acabamento diferenciado R$ 110.000,00 - 50% à vista e s!lldo a combinar.
Edlf. Amaranthus Rua Adolfo Sacar; • 'at da Rua Amazonas (SCAR)

.

- Apto c/300m2, temos disponlveis apartamentos nQ 301, 302, 501. Entrada + parcelas condomínio de 3,65 Cubs (R$
.

1.540,40)/mês.

- Casa alvenaria cl 200,00m2, na Rua Olívia Chiodini Pradi, 33 - Jaraguá-Esquerdo - R$ 60.000,00
- Casa alv. cl 130,00m2 - 3 quartos e demais dep. troca-se por apto. - R$ 55.000,00
- Casa Alv. cl 03 suítes + 03 quartos e demais dep. - Rua Canoinha, 71 - Centro - R$180.000,00
- Casa cl 320,00m2 - 02 suites + 1, quarto + 2 Bwc social, sala estar�antar, cozinha mob., dep. empregada, sala jogos,
churrasqueira, piscina 5,00m x 10,00m - R. Gustavo Hagedorn - Vila lenzi - R$ 180.000,00

-'

.

• Sobrado em alvenaria c/ estilo rústico, bom estado, cl suite + 02 quarts e demais dep. com móveis fixos em madeira e .•
tijolos maciços - Barra Velha - R$150.000,00 - aceita-se permuta por apto em Blumenau próximo a Furb.
- Casa em alv. cl 03 quartos e demais dep. - R. luiz Picolli - R$ 47.000,00 '

,- Casa cI,250m2 + garagem p/3 carros e piscina· Rua Bernardo Dornbusch. R$ 150.000,00

TERRENOS
- Terreno cl 450m2.- R. Amélia Fischer Enke; Vila Rau - R$ 12.900,00-
- Terreno cl 392,00m2 - Rua Emesto lessmanri - Vila Lalau.- R$ 18.000,00

,

- Terreno c/396,22m2 - Rua Eleonora S. Pradi, Centro - R$ 37.100,00
.

- Terreno cl 350,00m2 - R. lat. - R. lat. da José T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada
R$ 3.000,00 + 5 parcelas dê R$ 1.500,00

'

- Terreno cl 616,00m2 - R. Bemardo Dornbusch - Pr6x. Marisol - R$ 65.000100
- Terrenocl 420,00m2 - R. Donaldo Gehring - Ao lado Cosmo Turismo - R$ 45.000,00 - troca-se por casa ou apto.
- Terreno c/7.750m2 - Estrada 'Santa luzia - R$ 38.000,00
- Terreno cl 2.937,00m2 - Fi. Alberto Santos Dumont - Vila lalau - R$ 120.000,00
- Terreno.cI 86.000,00m2 (20.000,00) - Barra do Rio Molha - 500 metros da gruta. R$ 40.000,00
- Terreno cl 6.209,00m2 + 3.300,00m2 área construída, imóvel para usos industrial ou comercial - R. Carios Blanck - RS
800.000,00

GALPÃO INDUSTRIAL/COMERCIAL
- Galpão Industrial, estrutura,montada, cobertUra paga, com áreade 400,00mz,terrenO com 654,00m2, na Rua João Fanzner,
em frente à Igreja São luiz Gonzaga - R$ 39.800,00

.

- Prédio industrial cl 3.300,00m2 + 300,00m2 de área construfda e terreno cl 6.209,00m2 - 'Vila lalau -

R$ 800.000,00
•

'

LOCAÇÃO/APTOSICASASISALAS
- Apto cl 3 qtos - Rua Eleonora Satler Pradi (centro) ,

- Apto. cl 03 quartos, sala, cozinha e demais dep. - BR 280 Guaramirim
- Casa c/ 03 quartos e demais dep. - R. Emesto Piseta - G.uaramirim
- Apto. c/ 01 quarto, copa, cozinha e BWC - R. Joinville
- Apto. c/ 02 quartos e demais dep. - R. Guilherme HeriAg, 70 - Ed. Érica
- Sala cl mesaníno - Av. Marechal Deodoro Edifício Florença - Térrea
- loja cl 400,00m2 � BR 280 Km 21 - Em frente ao Portal
- loja cl 508,00m2 - Rua Joinville (Antiga Marisol)
- Salas comerciais em diversos locais
- Galpão cl 150� + 2 salas p/ escritório + reçepção, cl rede trifásica - R. Joaquim Francisco de Paula, 1284,
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',' J.raguá do Sul, 4 déjulho de 1997 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS

CASAS

CORREIODOPOvo-3

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

nPO ENDEREÇO ÁREA(M2)
Consti'Ufda Terreno

NIl QUARTOS. , VALOR R$ OBSERVAçöE�

�.
AIYen.
AIYen•.
AIYen.
AIYen.
AIYen.
Alven.
Mista
AIYen.
Aiven.
Alven.
AMIn.
Alven.
Alven.
Alven.
Mista
Alven.

Rua Ant&1io Estani8lau Ayroso, 495 - Vila LanzI
Rua WaHer Milrqua!dt - lado nO �56

.

. Rua Camilo Andreata sino - Barra do RIO Cerro
RuaThereze A. Hruscka nO 22O.Jaragu&I Eaquerdo
Rua BolIvla, 7t 'Czamlewlcz

.

Rua Irmio leiloMagno - Loteamento Champagnat
Rua Alexandre KOller, nO 35 ·lIha da Figueira

. Rua Alberto Klltike, 187 - Vita Rau
Rua Goiás, 53 - Vila LanzI
Antonio Carlos Ferrelre, 1417 - Vlla·Lanzi
Casalnacabeda· Rua Bemardo Dombusch n01838
Rua814, nOl.007·ltepocuzlnho
Rua Roberto S.ldel nO 84 • CORUPÃ - Central
Ru, Silo José nO 37 .

Rua Floriano Freiberger, nO 70 - Centro
Rua Aldano José VIelre, nO 123 • Gueramlrlm

.

Rua Joequlm Fco: de Peula, n·l56 casa cl 110,OOmte sala comi cl 119,OOmt

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
465,00

04
02
04
03
03
03
03
03
03
05
04
04
04
04
04
03
.03

75.000,00
54:000,00
195.000,00

. 87.000,00
32.000,00
230.000,00

.

85.QOO,00
.23.000,00
80.000,00
130.000,00
75.000,00
18.000,00
150.000,00
100.000,00
180.000,00
43.000,00

150.000,00

Aceita casa ou terreno
Forma de pagamento .·combinar
Forma da pagamento' combinar
Forma dé pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições dê pagamento à combinar

.

Forina de pagamento à combinar
. Aceita troca por casa
Aceita casa em Jareguá
Aceita troca por aptos.
Acelta·se Imóvelem negócio,
Ace"a parcelamento em 4 meses
Acena-se Imóveis em negócio
Condições à combinar
Aceite-se propostas
.AceHa troca pl, casa em Jaragúá
Condições de pagamento à combinar

,

1iiitr APARTAMENTOS· 1iiitr
QUARTOS ALOFI RS OBSERVA ÔES '

R. �riIo do Rio Brenco, 780 • EdHlclo Sehlochet • 8" andar·

R. Marina Frutuoso - Ed. Dillnthus

02 35.000,00 Forma de pagamento à comblna�
03 42.500,00 Financiamento de 72 x de RS RS 684,00

42;500,00
110.000,00

Assumirflnanclamanto 135mesas com base daR$l ,300,00
Condições de pagamento à combinar

TERRENOS
ço

2.180.,25
375,0.0.
360.,72

13.00.0.,00
345,0.0.
420.,0.0.
499,80.

14.668,0.0.
371,0.0.
385,70.
80.0,0.0.
625,75
675,0.0.
50.4,0.0.

19.0.0.0.,0.0.
15.00.0,0.0.
6.60.0,00..

20.0.0.0.,0.0.
18.0.0.0.,0.0.
10..60.0.,0.0.
12.0.0.0.,0.0.
33.000,0.0.
26.50.0.,0.0.'
26.50.0.,0.0.
43.00.0.,0.0.
10.0..0.0.0.,0.0.
60.0.0.0.,0.0.
23.0.0.0.,0.0.

Condições de pagamento à combinar
Parcela-se. Entrda de 50.% = 12 X TR + 1%
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar.
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à C9mbinar
Condições de pagamento à combinar
Aceita automóvel no negócio
Condições de pagamento á combinar
Condiçõe� de pagamentj) à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar.

Rua Prefeito José eàuer - Tria Rios do Norte
Rua Otto Meier" Vila Lenzl '

Loteamento Santo AntOnio - Tria Rios do -Norte
Rua Euzébio Depoy - Vila Nova
Rua João Januário Ayroso (pr6x. Arroz Urban�)
Rua Alberto Klitzke ao lado 187 - Vila Rau
Rua 620. - Láteral da Manoel Francisco·da Costa
Rua Sem nome - I;:strada Corticeira - Guaramlrlm
Rua Torház Francl$CO de Góes - Centro
Rua Amazonas - ,Centro'
Rua Walter Marqua� (frente ao 2820) alrrl cio Rio Cerro
Rua Bernardo DoJAbusch esq. cl rua Ney Franco
Rua Fritz Hasse � Centro .

Rua Exp, Antonlq C. Ferreira - Vila Lenzl

FLORIANI
EOUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO

RUAVENÂNCIODA
SILVA PORTO, 353-
FONEJFAX:

. .

(047) 372�1492
JARAGUÁDOSUL

sc

FLORIANI
EQUIPAMENTOS
PARA

,

ESCRITÓRIO
Computadores, máquinas.
de escr,,,er, calculadoras, .

rel6glos, fax, arquivos,
cofres, roupeiros,
cadeiras, escrivaninhas,
armários, ventiladores,
.bebedouros, 'm6vels
escolares, m6vels e

,su'prlmen'tos para
Informática, etlquestas,
quadros, estantes .de aço
e outros.

.

ASSISTi_NCIA TÉCNICA E
ACESSÓRIOS EM GERAL

Manutenção
'Contrato

Treinamento

RuaEdwardKrlsch,344
Lat. DR-280. - Sentido centro - Ferj

2'lombada l'esquerda

Fone: 975-1269
89254-510

'Jaraguã do sul-se

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;
Estantes e peças �vuisas em geral - Vistite-nos e confira!

_ ...i� .

DICC'S Ind. e Com. de Móveis Ltda.
. __ ..I#��r��

BR-280 - Km 58 - Fone (047) 373-0077 e 373-0131 �:_ 4J f,�
Guaramirim - SC - Próximo ao viaduto �
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APARTAMENTOS
CENTRO

EDiF.RES.DUNKER EMCONSTRUÇÃONOCORAÇÃODACIDADE2E3
QUARTÖS.SOMENTE2APTOSPORANDAA

'

Excelente cobertura no Edlt. Riviera cl 246,OOmZ • próx. ao Beira Rio
Clube deCampo
Ed. Menegottl-Apto. c/2 qtos., + dep. empregada - 5R ar;ldar - Av. Mal.
Deodoro - R$ 40.000,00
Ed. Bergamo _3R andar, apartamentoel3 quartos sendo 1 sufte, demais
dep., eI sacada e garagem'
Ed. Jac6 Emmendoerfer - Rua Domingos da Nova - 2R andar, apto.
eI 3 qtos, sendo 1 .sulte + dep. empregada, garagem p/ 2 carros.

CASAS
VILANOVA Excelentecasaemalv. cl227mZem terrenoc/321 mZ, 3qtos,
sendo uma suIte. próx. ao Fórum.

'

VI,LA NOVA - Localização nobre - Casa' em alv. cl 196mZ em terreno
cl 865mZ ': 3 quartos, sendo 1 suíte.
CENTRO - Excelente casa em alv. cl aprox. 200mZ - Rua Domingos da
Nova
SÃO Lufs - Casa em alv. cl 142mZem terrenomedindo392mZ � 4 quartos
e demais dep.
FIGUEIRA - Casa novaem alvenaria cl 176mZ - 4 qtos. sendo uma surte.
Localização nobre.
SÃO LlJrS - Casa em alv. cl 3 quartos, demaiS' dep. - R$ 45.000,00

, JOÃO PESSOA - Excelente casa em alv. cl 1,24mZ mais anexo c/24mZ
,

e terreno cl 420mZ - R$ 45.000,00
BARRA DO RIO CERRO - Casa em alv. cl 11 omZ em terreno cl 345mZ-
3 quartos, demais dep.
JARAGUÁ-ESQUERDO - Casa em alv. c/140mZ em terreno c/350mZ-
3 quartos, sendo 1 suIte, demIlIs dep.
NOVA BRASfLIA - caéa em alv. cl 210mZ em terreno cl 450mZ. 3 qtos,
sendo 1 sulte.
VILA NOVA - Casa em alv. cl 112mZ em terreno c/452,33mZ.
JARAGUÁ-ESQUERDO - Casa mista cl 88mZ em terreno Ci 399mZ. Lot.
Constantino Pradl ..
CENTRO - Rua José Emmendoerfer, 1.309 - Excelerite casa em alv. cl
330mZ 'em terreno cl 1.500mZ
VILA RAU - Lot. Mirante - Casa em alv: cl 82mZ, 3 quartos, demais
dependências - R$ 28;000,00 ,

JOÃO PESSOA - Casa em alv. cl aprox. 150mZ em terreno cl aprox.
29'1,98mZ

'

�, Compra - Vende

r�" Adminiflra Imóveis

P' I�ZERA Implantação e
, Vendas de

I Lote�mentos
CREC11713..J

Rua 25 de Julho, 1829 - Vila Nova - Jaraguá do Sul
Fone/Fax: (047) 372-1438

UM 'TERRENO CI
,CASA DE MADEIRA

Localização'central
R.' Carlos Hafermann

'

Lateral Prefeitura
Valor R$ 90.000,00

ou à combinar
-

-

-

LASSIFIGADOS 'DE IMóVEIS

TERRENOS
VILANOVA - Excelentes lotes financiados em 10meses - Próx:

ao Fórum e ,ao Breithaupt
ILHA DA FIGUEIRA - Terreno de esquina cl579,OOm2
CENTRO- Rua Walter Marquardt - Excelentes lotes frente ao

Supermercado Breithallpt,
CENTRO - Preso Epitácio Pessoa. Terreno cl1.548';'2 edificado
cl casa de material e outras benfeitorias.
NEREU 'RAMOS - .Terreno medindo 3.400m2 localizado nas

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

do Rio Branco - R$ 57.000,00
JARAGUÁ-ESQUERDO -Cond. dasAzaléias terrenocl721 ,57m2 ,

JARAGUÁ-ESQUERDO - Cond. das Azaléias terreno cl

1.061 ,82m2
, ,CENTRÖ - Rua Amazonas, terreno medindo 388,50m2 sem

benfeitorias.
RIO DA LUZI -Terreno rural cl aprox .. 1 05.000m2s1benfeitorias,
pröx.Oeval,
AMIZADE -Lot, Versailles, terrenomedindo450m2sibenfeitorias
- R$ 14.000,00
GUARAMIRIM Localidade denominada Rio Quati - área rural cl

58 alqueires.
SÃO LUIZ· Terreno medindo 465m2 si benfeitorias. Rua João

Franzner - F:I$ 15.000,00

SALASCOMERCIAIS
EDIFfclO MARK PLACE - Térrea e no 6° andar - Rua

8J� 371-7931 ••Rua Antonio C. Ferreira 197
, IMÓVEIS CRECI1741

.
.J

, COMPRA • VENDE • LOTEIA • ADMINISTRA • INCORPORA

........,. 01 Qtos Gar' Bairro EndereçolPonto Ref. PreçoR lDfonDaçéles Gerais
' 'I

CasaAlv. 190- 4 I Schiueder R. Princesa Isabel. 547 70.000 terreno 6.562m' -, Parcela

CasaAlv. 240 4 2 Lot. Papp R Marcos V. Girolla, 474 85.000 Aceita carrólImóvel ;:a1orCasaAlv. 180 4 2 Centro R. José Emmendoerfer. 1390 80.000 Troca por apartamen
"-

,
CasaMad. 60 2 I Corupá R. Ludowico Weiler, 210. 12.000 Aceita parcelar/carro
CasaAlv. 220 3 I Vieiras R. 'Adolfo Tribess, 5' casa 85.000 Aceita casa de maior valor
CasaAlv. 152 3 I Rau . R. 467 - LQt. Albino Lemke 30.000 Aceita casa de menor valor
Casa Mis. UO 4 I Rau R. Luis Picolli, 140 28.000 Aceita carro até RS 8.000
CasaAlv. 98 3

'

I AnaPaula R. 770 - Ana Paula 4 - 6 23.000 Semi-acabada - Aceita lote
CasaAlv. 93 . 3 I Champaghat R. Irmão Magno, sin° 70.000 Aceita apartamento e carro

, CaSaAlv. 98 3 I Rau R. 363 - Próx. Renascença 32.000 Aceita casa em Joinville
CasaAlv. 170 3 2 Chico Paula R. Francisco de Paula 17.000 Em construção / NegociáveisJ

Apto OI{ 273 4 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 220.000 Quitado - Todo mobiliado

Apto OK 153 3 I Centro Ed. Schiochet - 12° andar 50.000 +CEF / Aceita troca casa

AptoOK 130 3 I Centro Ed. Isabela - 3° andar 35.000 + CEF - Troca por casa

AptoOK ,80 2 I Amizade Res. Amizade - 2° andar 35.000 Quitado / Aceita carro /Iote
Apto Cóns, ' 135 3 1 Centro Ed. Klein - Em Construção 75.000 Financiado em 36 parcelas ,

Apto Cons, 85 3 I Centro Ed. Mathedi - Construção • 38.000 Financiado em 48 parcelas
.

Lote 601 - - Azaléias Condomínio Azaléias 30.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 483 - - ·Versalhes . Rua 812 - Versalhes II 18.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 480 - - Barra Rua Luiz Salier 16.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 532 - - Champagnat Rua jacobGesser 30.000 Troca por apartamento
Lote 366 - - Guaramirim Rua 144 - Lot. Rausisse .10.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 371 - J ÁguaVerde Rua PaUlO Kraemer 12.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 539 - - Rau Rua 467 - Lot, Albino Lemke 8.800 Aceita terreno na Figueira
Terreno' I 10000 - - Nereu Após Nereu - BR 280 8:500 Negociáveis p
Terreno 8000 - - Nereu Pr6x. Arroz Zanghêlini 35.000 Aceita parcelar
'Terreno 865 - - Nereu Rua André Voltolini 12.000 Negociãveis/Parcelado
Lotes Vários - - Figueira Residencial Piazera I 7.600 Ent 2.000 + 48 x 240
Lotes Vários - ,- Amizade

'

Residencial Behling 10.000 50% entrada - saldo 12 x
Lotes Vários -, -,' VilaNova Pröx. Fórum/Rádio RBN 33.000 20% entrada - saldo 20x t •

Residencial'Geranium 7.000 ENTRADA 220 e 220 pl mês
,

Lotes' Värios - - Sta Luzia
Lotes Vários - - Vila Rau' Residencial Renascença Diversos 30% entrada - Saldo 24 x

Lotes Vários -, - VilaLenzi Residencial Piennann I Diversos 30% entrada - Saldo 24 x

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

Chácara 180000 - - Garibaldi Estr, Garibaldi - Km IS 80.000 Casa a1v. - Aceita trocar'

Chácara 111500 - - Garibaldi Ribeirão Húngaros - Km 13 20.000 Sem moradia - Troca/parcela
�Chácara 49tn - - Corupá Estrada Bomplant - Km 8 6.000 Sem moradia - Parcela ./

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDO - Casa alvenaria, .

76 m2, terreno 256 mê, com

escritura, toda murada.

Valor R$ 25.000,00. Tratar

fone 372-2574 com Alvaci.

Aceito carro ou terreno .

. CELULAR - Pt 550, com

carregador e duas baterias •

.

Tratar fone 372-2894 com

Aldenor.

TERRENO -. Três Rios do

Norte, com casa. Valor R$
7.000,00. Aceítocárro ou

parcelo. Tratar fone 371-

2623.

CLASSIFICÁDOS CORREIODOPOvo.7.

CO PIONNER - sem

controle, frente descartável.
Iratar fone 975-0456 com .

Cézar.

GUITARRA - Fhranh, caixa

amplificada, três entradas.
Valor R$ 180,0'0: Tratar na
rua Luiz GonzagaAyroso,
105 com Tião .:

Consulte-nos

(ç:I!.A�D" GERENIE DE PRODUÇÃO
.
��If>If(�@<Q) N'VlL SUPIRIOR, IDliltNelA IM

uma Parceria IMPLAHTAçAO DI PROGRAMA DI
CORREIO Do povo· QUALIDADI .1'ADMINISTlllAçAO.. II � OPEIJÀDOR DE

....

r--_H.,_UM_A_IIIA_----. -------------- COMPUtADOR
II

ENGENHEIRO CIVIL
.

� /�
VENDERORA

suVIA 973.5530
AUX. ESCRITÓRIO

VIVIANE 372.0276

PROGRAMAJ)()R
HEITOR 37l.1i098

COMPRAS
ruoITE 372.3241

RECEPCIONISTA
sn,VIA 371.6554

CUGOS E SALÁRIos'
Sn.VESTRE 312.2636

TECELÃö
ARLINDo 975.0934

TEe. CONTAR.
DANIEL 979.0074

. SECRETÁRIA
.

ANGELITA 372.3056

... I".,. 1111 "r'IIClllllllllt, 'ti ,. '1'111 �

PARA EMPRESAS
,

TEeN ICO EM SOLDA DO RAMO MOVELEIRO
PARA ÁREA DE VENDAS EM GUARAMIRIM:

OPERADORES DE SERRAS E ESQUADREJADEIRAS

(MECÂNICO MÁQ COSTURA)
•

• AUXILIARES DE PRODUçAo - LINHA DE PRODUçAo
• 'MONTADORES DE PRODUTOS SERRADOS

• PREPARADOR E REPOSITOR - CI CONHECEM PCP

·TRABALHO •

.

OPERADOR DE CNG - CI EXPERI�NCIA
• OPERADOR DE MAQUINAS - CI EXPERI�NCIA

.

\ TEMPORÁRIO! .

li • EXPEDIDOR.- CI CONHECIMENTO EM FAT. E NF
INFORME-SE lilA HUMANA. SOBRE A URGENTE • MONTADOR - CI EXP. COZINHAS E DORMITÓRIOS

ASSISTENTE DE VENDAS � INFORMA
-_ ..

CI CONHECIMENTO EM INGLts ElOU ALEMÃO

.

o convivto co� a Liberdade

PCP Um_ •_ contidendo nosProIJ'llMl'JIevi..-nl .Qualidade deVida do Colaborador.
Obsena-Ie em todu • inltbi._ rellÇfiellocilii o êxerdcio da aatofidade tomo forma de:
plll<r-Ie o desejOdo e, em.-.portida lllllliCestoçaeo em ti..... rapeito ",e ..._ o

rellrionarnato•upllta.

At>' tpn>lbniIonno.... na ""li.. delta moçO.. Podrnmoa vcrillcar que .. situoçtkl de
.

� lolidifiCIßHenuitomIiI por).IIßI neceuidade iJaniI de quem reivindica melhor.
tnlitImdo. do IJIC por pille de qua ca1CRtiza.' açIo; 'meImo cpe lIIIbos blle:iem-se em

lOIIpCdoI IlXlnldo. da ....... ÍIII<rçID cultunl....... eotabeIeeemaçllel de _dado • nlveI
de oub«dinaçIo • onde i1ID_ o "licito_ oe .... toIIInp1Itida i1ID'_ ",e
_.. daminar.

.
OI IrIIÇDI cuIturai. ",e _...,..; •FaI" que boje fonna o...r...t. de 1nbaJho. tem
....... no 1IItcrit.-i... elou p_••I1..... Uma __ p_ da populoçtkl ji"" e

COIÜUa tendo II:aIO •noVOf"'__ onde.meti 6 prt!pCIf'tiOßll" eoslUjeitot condif6elmail
�iwa de tnbIlho. acredilftlo.lenoe�o�envolvimecto peWoli pa • crilÇlo de um
projetoc� A c:rq:nsa Iucntivt reflete autoo:aaIic.aente em c:ollbcndorelmail Atúfeíto..

SUqeneote de iç.. e__ da ordem IOdal ldot ,orno .........
em eo<emplollimpl onde &pede .... ,aIauán de lU' fimIllllhe um_ e de..... .

-. se voe! exiJir e bripr ele ata\de. ou em CIIOI mail como o ato de bater o
C8tIo pOlto nas CfqIttIM e todot c:hepn no horirio. caIO colD1lrio OI pequenos ltruoI
t",,_... vldo,. Ou ainda, fal.. pnilmaU Im.r... de ....�.de trabalho. que r.v.
aJao quando lMr um .... Im. ..,..... por um bom ,,"odo. U.. de ...
Uoridade e flÇl UlO do�de vozll'lli.11rine que cOIlHIUirt. e o RllUItado ftn imedi.o.

O_do da libcrdaW t aJao__I... que neceaita vir _1àlad9 de todo um proceno
de............ poil "lIitudco 1UloriUri. do p.._ I iI_aeo aluai; linda pedirem por
_lo e�...... e _do,. N..... que doei.......

==a:.:.es':=·�==:.::�:!"en::::n:I..:���
.

VERlNAMQELHER-� locw.E SOCIOlDAPEUTA

lo. C/ EXP� COREL � '" COM EXPERItNCIA �

,( MARCENEIROS )( MARCENEIRO ]( COSTUREIRAS .)
PROFESSOR DE

IN·GLÊS c�

REPRESENTANTE ',61}1.'R .,.
,.

TORNEIRO �
A

COMERCIAL
� C'6S(JRC/'S lo. MECANICO ...

HUMANj\
ASSESSORIA EM RH

Para atender de forma global e concatenada à nossos

Clientes integraram.se os esforços técnlQOS da:
�

COLOCADOR
�

FAUSEL & ASSOCIADOS. LTOA.
" :: e

DE CALHAS... HUMANA ASSESSORIA IE", RH

AMBULATÓRIO MÉDICO PA� EMPRESAS· .

ME.DICINA DO TRABALHIO ( PCMSO ) •.AUDIOM'ETRIA \

RECRUTAMENTO E SELEÇAo ... CURSOS NA ÁREA DE RH
URGENTE TRABALHO TEMp:ORÄRIO

RUA HENRIQUE SOHN', 33 • CAIXA POSTAL ;100 • CEPo 89.;155·;140 • JARAGuA 00 SUL· SC
- ';on.: (047) 371.4311

.

Fax: 372.1091 E·Mail: HUMANA@NETUNO.COMBR

A HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESA!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOVO -8 PUBLICA ÖES 'LEGAIS Jaraguá do Sul, 4dejulho de.�

PATRICIA TAvARES DA CUNHA GOMES' Tabeliã e Oticial de Títulos
Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Tabelionato'
Protesto os Títulos contra:

.

'

Autobox Ind. e Com. Equiparrrerrtos Ltda. - R. Prefeito Wenceslau Borine,.1
Nesta;

·

Auto Mecânica Lazzaris Ltda. - ME - R. Olivio Domingos Brugnago, 642 - Nes
Aeecon Engenharia e Construção Ltda. - R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 458

.

Ne�;
"

Amadeo Lourenço Alves � R. Pe. Alberto Jacobs siri - Nesta:
Margot Adélia Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1° .

By House Ind. e Com. de Artef. Mad. Ltda. � R. Adolf' Puttjer,435 - Nesta;
Distrito da Comarca de Jaraguâ do Sul, Estado. de Santa Canaveral Com. Prod. Limpeza eHig. Ltda. - R. José Emmendoeifer, 19 - Ne'

Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório Claudimir Buttner- R. André Voltolini, 1323 - Nesta;
Deílaçnollo Conf. Ltda. - R. André Voltolini, 1320 - Nesta;exibindo seus documentos pela lei, a fim tle se habilitarem Dalus Ind. e Com. Ltda. - ME - R. Wàlter Marquardt, 868 - Nesta;

para casar os seguintes:
.

Eduarda dos Santos Alves Veloso - R. Walter Marquardt slng - Vila Nova - Nes

Estapicor Ind. Com: Malhas Ltda. - R. José Theodoro Ribeiro, 3887 - Nesta;
Energia Vitalind. Com. Conf, Ltda. - R. Cristovão Colombo Freitas slng - Nesta�,
Emp. Mão-de-Obra Hubinick Ltda. - R. Fidelis Stringler, 232 - Nesta;
Fábio M. de Andrade - R. Barão do Rio Branco, 320 si 05 - Nesta;

· Frios e Defumados Corupá Ltda, - R. Estrada Pedra de Amolar slng - Corupá;
Gadotti Mats. de Constr.ltda. - R. Luiz Sarti, 761 - Nereu Ramos - Nesta;
Ind. Art. Gesso Amajohnny Ltda. -: ME - R. 401 ng 11 Lot. Hruschka II, 1089 - Ne
Instaladora Bertoldi - R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, .1089 - Nesta;
JP Com. e Ind. de Art. Têxteis - R. Barão do Rio Branco, 20 - sala 2 - Nesta;
Jandim Luiz Bernardi - R. Carlos Frederico Ràmtum, 821 - Nesta;
JorgeWaldemiro Melchiors - R. Erich Dobrawa, 55 apto. 201 - Nesta;
Jean Humberto Emmendoerfer - R. ErvinoMenegotti, 1929 - Waldemar Rau - Nes'
Joalheria Seifert: Ltda. - R. Mal. Floriano Peixoto, 29 - Nesta;

.

.

João Paulo Correia - R. P{es: Costa e Silva, 230 � Nesta;
Joaquim R Domingos - ME - R. Francisco Hruschka, 1125 - Nesta;
Lajomira Art. de Concreto Ltda. - R. Joaquim F. de Paula slng - Nesta:
Loja San Rio Ltda. - R. José Narloch slng - Nesta;
Ludomaq Ind. Com. Maq. Ltda. - R. Marcelo Barbi, 460 - Nesta;
Liamar Com. Mat. de Constr.Ltda. - ME - R. Roberto Ziemann, .s/ng - Nesta;
Marezana Calç. e Conf. Ltda. - R. Marechal Deodoro, 429 - Nesta;
Mariano Adelfo Born - R. Luiz Sater - Nereu Ramos - Nesta;
Milcores Com. de Tintas Ltda. � R. João Picolli, 57 - Nesta:
Mareio Geisler - R. Estrada Garibaldi - Nesta;
NutrigamAI. Ltda. - ME - R. BernardoWener Guppa Jr. 90 - Nesta;
Normando e Bosco Com. e RepTes. Ltda, - R. Francisco Hruschka A, 276 - Nesta)
Nílmar lnd. e Esq. Box Banheiro - R Barão do Rio Branco, 862 - Nesta;
Nyalla Com. de hnport. Ltda. - R. Barão do Rio Branco. 20 sala 3 - Nesta;

. ,
..

Nutrlgam Ali. Ltda. - ME - R. BernardoWerner Gruppa Jr. 90 - Nesta; \

Norte Distribuidora - R. Antonio Carlos Ferreira, 798 - Nesta;
Odair José Freiner - R. José Martins Matias, 13 - Nesta;

,

'.'

Oscar Fernandes Açougue .: R. dos Cravos sinO. (esq. cl Japura) - Rio da Luz - NeSW;'
Pado e Conf. Franjuli Ltda. - R. Itapocuzinho, S/no. - Nesta;

.

Posto Medic. Vida e Saúde' Ltda. � R. Est. Ribeirão Grande cip Luz sinO. - Nesta;
PH Têxtil Ltda. - R. Marechal Castelo Branco, 4015 - Schroeder;
Rodolfo Jahn e Cia. Ltda. - R. Estr. Sul Km 28 - Guaramirim;
Roberto Carlos Bonezzi - R. José Narloch, 201 _ Nesta;
Roberto. Felicio Xavier Fi - Av. Barão do Rio Branco, 465 - Nesta;
Roberto Carlos Boneizi - R: José Narloch,201 - Nesta;
Radtke e Souza - R. Servidão, 66 Lot. R H 440 Edn. P Cob - Nesta;
Salvità SOC. Atiradores Vale do Itapocu - R. Leopoldo Malheiro, 15 - Nesta;
Supermercado Garcia Ltda. - R. Luiz Sarti, 1185 - Nesta:
Simone Krueger da Mora - R. Luiz Sarti, �/ng - Nesta;
Terplan Terraplanagem Ltda. - R.Waldemar Lessmann, slng - Nesta;
.Transp. Marquardt Ltda. - R. Estr. Rio da Luz I CP 1037 - Nesta;
Transp. Marquardt - R.Est. Rio da Luz, 897· - Nesta;
T.rês Rios S. Conf. Ltda. - R. Roberto Ziemann, 3720 - Nesta;
TilarMóveis e EletroLtda. - R. Reinoldo Rau, 289 - Nesta;

· Vipa Alimentos.Ltda. - R. Luiz Sarti, 1185 - Nesta;
..

"

Vilmar Ozeika - R. João Januérie Ayroso, 3150 - Nesta;
·
Xavier Auto Peças de Roberto - R. Barão do Rio Branco, 46p - Nesta:

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMASDECASAMENTO

EDITAL N° 21.183 de 25-06-1997

Cópia recebida do cartório de Guaramirim, neste Estado
. DAVID ANTONIO DA·COSTA E DÉLIA RIBEIRO DOS

PASSOS

Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural de Mundo Novo,
Mato Grosso, domiciliado e residente na Rua 28 de Agosto,
em Guaramirim,. neste Estado, filho de João Btuista da Costa

. .
) ;

e Sebastiana Freire da Costa. '. .

. Ela, brasileira, solteira, crecheira, natural de Mamborê,
Paraná, domiciliada e residen-te em' Vila Rau, 736, nesta

cidade,filha de Sebastião Boanerges dos Passos eMaria Ivone
Ribeiro dos Passos.

EDITAL N° 21.184 de 30-06-1997
DIETER KUSZ E CAROLINE NICOLE PATRÍCIA

LA"UNAY
Ele, brasileiro, solteiro, professor, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na Rua Rio Branco, 865, nesta cidade,
filhb de Dieter JosefPfahler Kusz e Leonor Pe�eira Kusz.
Ela, francesa, solteira, professora, natural de Rennes, França,
domiciliada e residente na Rua RioBranco, 865, nesta cidade,
filha. de Roger Félix Noel Launaye Louise Léontine Alice
.onau«

Epara que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar
o presente Edital, que será publicado pela imprensa e em

Cartório, onde será afixado.por 15 (quinze) dias.

. IIlHa data especial, lHerece algulHJlitu ciPçcial
.

Venna cunnecer..;

C,N��i�nQi�'& l�portoê:bS'J
Presentes para tudas as datas
Av. Marechal Deodoro, 796 - FOne: 371-2811

.
' ,

'EDITAL

LS/Jaraguá do Sul, 2 de julho de 1997
Ilton Hoffmann

Tabelião SubstitUto
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Lameiro chique

o Wrangler e o Cherokee
desembarcam com a missão de

reforçar a presença da marca Jeep
no mercado brasileiro. Porém, o .

. Grand Cherokee continua sendo o

top de linha, não só da Jeep como
de todo o grupo Chrysler no país.
E não é paramenos. O design não é
dos mais modernos mas, de cima
dos seus US$ 69.6QO, o sport utility

. esbanja potência e requinte.
Omodelo que é importado para

oBrasil, o Limited, é a versãomais
completa do Grand Cherokee.

Apesar de possuir tração nas

quatro rodas, o interior do Grand
Cherokee não lembra em nada o seu
lado off roaâ. A única coisa que.
remete os ocupantes à vertente

lameira domodelo é a presença da
alavanca de acionamento da tração
Ilâs quatro rodas.

E isso é natural, já que o Grand
Cherokee não foi desenvolvido

'. para enfrentar trilhas radicais. Este
trabalho, ele delega ao Cherokee e
ao Wrangler. O modelo Grand é
destinado a quem precisa se

deslocar para a fazenda nos fins de
.

semana e não quer sacrificar o outro

Carroceria:

carro de passeio' da família, mas
também não quer abrir mão do
conforto. No Brasil, o modela
também é útil para enfrentar as,
crateras das vias tupiniquins ou

então,.as indefectíveis enchentes
das chuvas de verão.

E para enfrentar estas trilhas,
mais urbanas que rurais, os

ocupantes encontram muita
comodidade .. Os bancos são
revestidos em couro e na dianteira'
têm aquecimento elétrico. O
assento domotorista tem regulagem

elétrica e possui duasmemórias que
incluem, os espelhos retrovisores.
Quem .assume os comandos do

sport utility também conta com

piloto automático e retrovisor
interno e esquerdo' do tipo
fotocrômico, que evita o

ofuscamento. Outro requinte é o ar

condicionado, que é digital e tem

controle automático de
temperatura. A tecnologia também
está presente para quem se dispõe
a arriscar um investimento de quase
US$ 70mil naIama: o acionamento
da tração 4X4 é automático.

Quando as rodas, traseiras
começam a patinar,
automaticamente a tração dianteira
é

ligada.
Já quem prefere se aventurar no

asfalto encontra um carro que
chega à marca dos 200 laflIh e

acelera de zero a 100 kmIh em 9,5
segundos. Tudo graças' ao

poderoso motor V8 de 5.216 cm3,
quetem �adamenos que 212 cv de
potência e: abastados 39,6 kgf de
torque. Todo esse' ímpeto é

amparado pelos freios a disco nas

quatro rodas gerenciados porABS.

A gasolina, dianteiro, longitudinal, seis cilindros em linha, 3.96Ó ec e

.

tração 4X4. Injeção multiponto e comando simples por tucho hidráulico.
Molas helicoidais e barra'estabilízadora nas quatro rodas. Dianteira com

braços do tipo Quadra-Línk. Traseira com tensores do tipo Quadra
Link•

. Disco ventilado na frente e tambor atrás.
Utilitário em monobloco com quatro lugares. Comprimento de 3,88 m,

largura de 1,74 m e altura de 1,78 m. Entre-eixos de 2,37 m.

1.570 kg com 420 kg de carga útil.

320 Iitros/1.045 litros.

R$ 35.900 (completo) .

• Dados foínecldos pela Montadora

IMPRESSÕES AO DIRIGIR

Responsabilidades
de herdeiroI .

. .

i Entre os dois Jeeps que a Chrysler está trazendo para reforçar sua
! linha,utilitária no Brasil, o que mais arranca suspiros dos jípeiros mais

.

I tnldicionalistas é o Wrangler. E não é para menos. Ele pode ser

!' considerado a edição atualizada do lendário Jeep criado pelaWillys em
I 1941 para brigar tiofront e que depoisda guerra foi o responsável pelo
i nascimento 'da prática dooffrolld como lazer.

! Mas não é s6 o desenho e o nome que podem entusiasmar os jipeiros
I habilitados a desembolsar mais de US$ 35 mil pelo Wrangler. Além de

! desfilar em ummodelo com o status de ser um autêntico Jeep, o entusiasta
I dooffroad ainda encontra um interior confortável e bem acabado. São

i airbags, ar condicionado, direção ajustãvele direção hidräulica.
I Mas os trilheiros não precisam ficar inib.idos com tanta comodidade.

I Ap6s as trilhas, oWrangler pode ser, limpo com o uso de umamangueira,
I já que o material empregado no interior é lavável eM drenos no assoalho

I para a água sair. S6 faltá mesmo-um pouco mais de espaço interno 'tanto
! no banco da frente como no de trás, onde s6 há lugar para duas pessoas.
lOque mais importa para o verdadeiro jipeiro, entretanto. é mesmo o

! desempenho do carro nooffToad. E nesse ponto crucial na carreira de

I qualquer 4X4, o Jeep Wrangler não desmerece seu nome. Apesar do
-I motorista ficar um pouco espremido no seu lado esquerdo, a posição de

I dirigir não deixa que se sinta saudades dos velhosWillys. O acionamento

i de tração 4X4 e reduzida pode ser feita mesmo com o carro em

I movimento. Apesar de exigir força para ser feito, este tipo de engate é

! prático, mas tem um lado negativo. Como o modelo não tem roda livre,
I o diferencial dianteiro nunca deixa de funcionar. Ou seja, menos vida útil
I para o diferencial e mais uma engrenagem para omotor movimentar.

I De qualquermaneira, isso não impede que o 4X4 reduzido, ao lado
! do poderoso motor de seis cilindros com 4.0 litros, garanta um bom

I torque ao carro já a menos de 2 mit giros, Juntos, eles permitem ao.

I Wrangler tirar born proveito das suas generosas dimensões.

I Principalmente do ângulo de ataque de 43°, que permitemérgulhoamais
I radicais seinque a frente arraste no chão. O ângulo de saída de 30,5°
I também é bom para livrar a traseira deancorar no solo.

I O modelo, porém, poderia ter uma distância livre do solo um pouco
I maior, à exemplo dos antigos jeeps, o que facilitaria a transposição de

I lombadas e crateras mais radicais. isso pode ser resolvido com a adoção
I de rodas de raio 16 ao invés 'das originais aro 15. Nessa operação, quem
I quer realmente fazer trilha com oWrangler deve também trocar o tipo de

! pneu. O original é do tipostreet e a Chrysler não dispêe de outro modelo
I como opcional. O ideal seria nomínimo umpneu do tipo cidade/campo.
I Os pneus são apenas parte de um conjunto de equipamentos que

! quem leva a sério ooffroad vai colocar no carro, como far6is auxiliares,

I quebra-mato e rádio comunicador. O jipeiro não precísarã se preocupar,
I todavia com o aanlanlônio, já que o modelo já traz de fãbrica.uma

I armação tubular, inclusive revestida de espuma, para amortecer choques
; com as cabeças dos ocupantes. Uma mania dos jipeiros que não vai

I encontrar espaço no Wrangler é a de encher o painelde mostradores

I extras. No herdeiro do velhoWillys, as estripulias no fora de estrada

I são monitoradas por um painel já bem completo e de fãcil leitura, que

I conta inclusive com conta-giros, voltímetro e marcador de pressão do
i 6leo. '

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

. Especializada em todas as linhas nacionais
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oBrasil está na IIÚra daBridgestone/Firestone. A empresa
pretende Intensificaro ritmo de negócios naAmérica Latina, e o

.

mercadobrasileiro é um dos principais alvos. A subsidiária da

Bridgestone no p�s está ganhando novo comando.depois de 16

anos nasmãos do cubanoGuillermo Pazo. Agora o presidente .

AHyundai estãde olho nomercado deminimonovolumes. Pensando em aproveitar o contínuo da companhia no Brasil é o americanoMarkEmkes. Aempres
crescimento desse segmento de veículos em todo o mundo, a marca coreana está preparando o está com as atenções voltadas para o país, jáque o mercado
lançamento domodeloMX para 1998. O carrinhomede 3,5 IIi de comprimento e tem 2,38m de . nacional de pneus é o oitavo do mundo ..A Bridgestone .:. que
distânciaentre- eixos. Ominimonovolume seráequipado com um novomotór de 1.0 litro, Com o faturou US$ 18 bilhões só no ano passado �. é a primeira do.'
MX, a fanu1ia de veículos da Hyundai, da qual fazem parte modelos como o Accent, Elantra, rankingmundial de fabricantes de pneus. Até ,1998, a empresa
Sonata, Cupê e O· monovolume H1, ganha mais um membro para diversificar sua linha... vaiinvestirUS$,21Omi1hõesnoBrasil,ondedetémumafatiade
Primeiramente, 'oHyundaiMX será lançado nomercado coreano, devendo chegar à Europa na 33% domercado, com aprodução de 35,1 milhõesde unidades
primavera de 98. anuais.

CORREIODOPOvo.6
.

.

VEÍCULOS

Clarus de ocasião,

As concessionárias.Kia Motors estão fazendo uma promoção com o recém-lançado
modelo Clarus. Pelo preço de tabela do modelo bäsico, de US$ 27,9 mil, o consumidor
pode adquirir o carro com.dois itens opcionais incluídos: bancos de couro' ecdplayer.
Como itens de série, o Clarus traz motor 2.0 litros com 1�3 cavalos de potência.máxima,
trio elétrico, ar condicionado' e direção hidráulica. Embora pertença a um segmento onde
impera a falta de identidade própria - o dos sedãs médios de quatro portas e motores

2.0 -, o Clarus tem na grade dianteira do radiador um diferenciai em seu design: ao
contrário da amplamaioria dos concorrentes, sua grade é ampla e cromada.conferindo
ao modelo um certo ar retrô.

.

.

Fúria nipônica
. ' '. '�

A nova aposta daNissan é superesportiva. Trata-se de ummodelo inteiramentenovo, criado
para servir de base ao carro que representará a marca japonesa em competições. A novidade

. esportiva tem o noineprovisório de NissanR390, e seu desenvolviraentoficoua cargo dotécnico
Yukio Shimada, Omodelo vem equipado com ummotorV8 biturbó de 3.5litros . .O chassi deste
Nissan teve seu processo de 'criação e produção executado em parceria com a TomWalkinshaw

Racing. Este ano oR390GTI, versãode competição do carro de turismo; representou aNissan na
tradicional prova 24 Horas de Le Mans.

'

Coreanode

pequeno porte

Made in
Resende-

A frota de pesados da Volkswagen está ganhando reforç .

A montadora está lançando a linha Resende, que temein
.

modelos e nova personalização. Produzida pelo siste
,

ConsórcioModular, a linha tem 15 diferentes carrúnhões c
. capacidades variando entre 7 e 35 toneladas, para todos
fins. A produção dos cinco novos caminhões, de 8 a f

toneladas, foi baseada nos modelos VW 7.100, 12.140
,

14.150 E 16.220. O novo VW 8.100, por exemplo.jä es

nas lojas. O caminhão vem equipado com o mesmopropul
"

domodelo 7.1�O e a suspensão traseira do 8.140, permitin
umPBT de 7.700.kg. Os outros quatromodelos devem cheg
aos concessionários nos próximos meses.

Na contramão
OBrasil está na contramão-dos Estados Unidos. Enquanto

aqui o Proälcool está com os dias contados, os norte- :
.

americanos investem nos carros a álcool. Chrysler, Ford (II,

GM vão lançar 550mil veículos movidos pelo. combustível
, que o brasileiro está menosprezando. A Chrysler deverá
produzírZôü mil carros,minivans e automóveis movidos a.

álcool. A Ford planeja produzir 200mil automóveis e aGM
vai fabricar 100 mil, todos abastecidos com o mesmo

combustível. No Brasil, os carros a álcooljá representaram
.

76% da produção nacional, mas hoje apenas 0,5% do vol-
ume produzido é alimentado por álcool.

'

Para não ficar tão mal na história, o governo brasileiro
anunciou que pretende voltar a incentivar o uso de veículos a

álcool, criando a toque de caixa um novo programa chamado
Projeto de Energia Renovável. Paia isso, determinará que
todos os novos veículos da frota da União sejam a álcool,

. aumentará os prazos dos consórcios para carros a álcool e a ,

isenção de IPI e, ICMS para taxistas ficará restrita aos carros

com o combustível alternative. Na prática, essas medidasdo
governo.ainda são insuficientes. Seriabemmais producente

... 1','reduzir o preço do álcool, tornando seu uso economicamente
I

vantajoso. I

Alvo: Brasll·,
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,CLASSIVEÍCULOS CORREIODOPOVO.' '

A nova Kombi, que vem equipada com motor alimentado por injeção elejrônica, porta
lateral corrediça e teto mais alto,já se encontra à venda nas concessionárias Volkswagen.
Aversão moderna do mais antigo carro nacional em produção chega com preço 'elevado
em cerca de 10%, passando a custar em torno dos R$ 17mil. A versão anterior, que
custava poucomais de R$ 1 � mil, por sua vez, pode ser comprada nas autorizadas VW '

com descontos que variam de 7% a 10%. A diferença entre as duas versões, portanto,
pode chegar a até 20%.

Escort

prestigiado
'As vendas do Ford Escort no mês de maio foram as melhores do ano. Foram

comercializados 5.286 veículos, acumulando 19.135 unidades - versões quatro e cinco

portas e station wagon - nos cinco primeiros meses do ano. Todas as vendas da Ford em

maio chegaram a 23.847 unidades, sendo 18.652 automóveis, 4.063 unidades de
comerciais leves, 1.045 caminhões e 87 ônibus. O Fiesta foi o mais vendido, com 7.090

unidades, e o.Ka somou 4.724 unidades. Entre os importados, o campeão de vendas é '

.oMondeo, com 1.315 unidades, seguido pelo Taurus, com 216 unidades vendidas. Entre
as pick-ups o destaque foi para a F-IOOO, com 1.018 unidades que, somando as vendas,
nos primeiros cinco meses do ano - 4.714 unidades, manteve a liderança no segmento
JUll size,

A pedidos
A Fiat.estälançando o Palio EDna configuração quatro portas.A montadora resolveu

atender'aos pedidos dos consumidores, que solicitaram seus carros pelo sistema Fiat
On Line. O Palio ED é equipado com motor 1.0 litro, que gera potência máxima de 61
cv, a 6.000 rpm e torque de 8,1 kgf a 3.000 rpm. A velocidade máxima, segundo a

montadora, chega a 152 km/h. O modelo básico possui como itens de série o banco
traseiro rebatível, barras de proteção nas portas e limpador de pára-brisa com duas
velocidades. Entre os equipamentos opcionais estão airbag para motorista e passageiro,
ar condicionado e retrovisores com regulagem interná. Ö Palio ED quatro portas, em
SUa versão básica, tem preço sugerido de R$ 12.800.

,

Gangorra
de preços

ANissan doBrasil baixou o preço do sport-utility Pathfinderem
até 6,2%. O modelo, que antes custava US$ 64,5 mil, agora
está saindoporUS$ 60,5mil. Emcontrapartida, amarcajaponesa
aumentou significativamente o preço do sedãPrimera, recém
lançado nomercado brasileiro. O aumento se deve à inclusão de

,
-

novos itens de série nomodelo, antes disponíveis apenas como
opcionais. O segundo lote'do Primera chega às concessionárias
da�arca com°preço de US$ 41,4 mil, contra os US$ 37,5mil
praticados anteriormente. Os novos itens que equipam o carro

são airbag para motorista e passageiro, freios ABS e volante
revestido 'em couro.

LA V AÇA()

MENDONÇA
SE O PROBLEMA DO SEU CARRO É' .

RUÍDOS, CONSULTE-NOS

372-3719

Gráfica e Editora CP Ltda.

Rua WalterMarquardt, 1180
Fone/Fax: 371-1919 372-3363

/

PERON
AUTOMÓVEIS

RuaAngeloRubini, 323 - Barra doRioCerro - Fone: 372-0874 - Jaraguá doSul- SC

OmegaGLS98 comp. + teto gas - Uno S86 aIC jq$4.300,00
R$20.500;00 UnoS85AR$4.700,OO
lipó94gascompietoR$12.000,OO Kombi 84gasR$4.200,OO
EsoJrtXR32.0i93gasoonp.R$13.500,OO F-100084diese1 R$11.000,OO
GolGTi92completoR$13.000,OO MonzaHatch 83 aleR$3.500,00

,

Diplomata91 gascompletoR$12.500,OO CorceIII80gasR$1.�;00
IpanemaSL91 gasR$9.500,00 Fusca75G R$1.8OO,OO
UnoS88AR$5.8OO,OO Pick-upWilliansgasR$4.5OO,OO
Belina87a1c R$3.8OO,OO Jeep7� R$4.800,OO
OpalaCom:xlbro 87ale. R$5.800,00
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CORREIODOPOVO .8 CLASSIVEÍCULOS Jaraguá do Sul, 4 dejulhode 1-

MONZA SL EFI - motor LANCHA - tipo voadeira,
2.0, ano 93, gasolina, para quatropessoas, GT
cinza, quatro portas, com 14, fibra, motor Johnson
direção, vidro e trava 55, de carreta. Tratar-

elétrica, ar fone 978-4266.

condicionado, som, aro

esportivo, IPVA pago, em

bom estado. Valor R$
12.000,00. Tratar fone
392-3J41 comCelso.

Fl!SCA - ano 70,
impecável. Aceito troca.

Valor R$ 1.800,00. Tratar
fone 375-1450 ou 979-

2008.
GOL - ano 93, gasolina,
Impecável. Tratar fone PASSAT POINTER - ano

'\

975-0175. 88, branco. Tratar fone
�.......,.___�

I '371-2444 com Júnior.
GOL - ano 93, gasolina.
Valor R$ 5.500,00 -+- GARELLI - ano 88.

financiamento. Tr,atar Tratar fone 372-0259
fone 372 ...0094 com com Têre.

Marcilo ou Clóvis.
FUSCA - compro ano 82

PASSAT.POINTER � ano a 86, motor L600 e

,87, motor 1.8,
_

com impecável: Tratar fone
alarme, cd player, bordô. 975 -1047.
Aceito troca. Tratar fone
372-1307 com Ronaldo. FUSCA:- ano 72. Valor

R$ 1.500,00. Tratar fone'
GOL.;. ano 83, gasolina, 973-8172; ,

ótimo estado. Tratar fone
975-2116. FUSC� - ano 74,

impecável. Aceito troca.

BRASÍLIA - ano 79. ValorR$2.200,00. Tratar
Valor ,R$

-

2.000',9°. fone 375-1450 ou .979-
Aceitomoto. Tratar fone 2008.

975-0225 com Néia.

'TIPO - ano 95, motor BRASÍLIA:- ano 81.

1.6, gasolina, preto, com Valor R$ 2.000,00. Tratar
13.000 km. Tratar fone fone 973-8172.

975-1271.

CHEVETTE - ano 86, FUSCA - ano' 76-,
impecável. Valor R$ impecável. Aceito troca.

4.300,00. 'Aceito troca. Valor R$ 2.300,00. Tratar
Tratar fone 375-1450'ou fone 375-1450 ou 9'79-
979-2008. 2008.

"F:tJSCA - ano 77, OPALA - ano 77. Valor

financio em 11 X de R$ R$ 1.500,ÓO. Tratarfone
320,00. Tratar fone 973- 973-8172.

'

- 5158..

SCOOTER - motor '90
FUSCA - ano 72. Valor cc;' ano 97, com

R$ 1.300,00. Tratar rua 1.700km. Valor R$
Luís Picolli, 162, vila 2.750,00. Tratar fone '

Rau:
, 973 ..5522 com Jaime.

Antes de rodarpor
ai; rode poraqui.

Classificados do
CORREIO DO POVO,
certeza de bons

� .

negoctos.

Anuncie!
371-1919-

- 372-3363
'371-1944

Gráfica e·

Editora
CP·Ltda.

- CARTÕES DE VISITA
- RECEITUÁRIO MÉDICO
.. LAUDAS PERSONALIZADAS
-PASTAS
- FICHAS DE ESTOQUE

_

- MANUAIS "FÉCNICOS
-BLOCOS DE RASCUN,HO PERSONALIZADOS
;" BOLETINS INF..'EMPRESARIAIS, PÚBLICOS
- LIVROS, REVISTAS, GIBIS, PANFLETOS
- JOR,NAIS PERiÓDICOS
- FOTOLITOS
- COMPOSiÇÃO A LASER

- - IMPRESSÃO EM OFF-SET'
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a e Canadá. O Festival abertura do evento, e a

volve cerca de seis mil fundadora da companhia,
, arinos, entreconcorrentes uma das maiores bailarinas

cursistas, reúne 600 do século, Alicia Alonso,
laboradores na estarápresente para receber

anização e atrai para umahomenagemespecial.A
inville mais de 60 mil previsão para início das

. OBalletNacional de vendas de ingressos é para 8

uba, considerado pela de. julho, no Besc da Rua

'cacomoumadasmaiores Engenheiro Niemeyer, 87,
panhias de dança do das '10 às 16 horas e, durante

o, fará a pré-estréia e o Festival, também na

bilheteria do Ginásio Ivan

Rodrigues, das 18 às 21h30.
Na abertura e encerramento,
o valor será de R$ 50,00 a

cadeira e R$ 15,00 a geral.
Nas demais noites, o preço
cobrado será de R$ 25,00 a

cadeira e R$ 10,00 a geral .
Início das apresentações: 19
horas para os dias normais e
20 horas na abertura e

encerramento.

.

EH �'N'f"N'1J
rDuas grandes atrações musicais estarãomovimentando a segunda edição daMultifeira,
estemês, no 'Pavilhão C� do ParqueMunicipal de Eventos: dia 10, o cantor cearenseBelchior
edia 13, a banda mineira sensação do momento, J.Quest. Ambos os shows estão marcados
para às 21 horas. As promoções têm assinatura da Notre Dame e Apevi.

r E dia 18� sexta-feira, a barulheira vai ser total, na Notre Dame, com a presença
da Banda Virgulóides?

l )
,

NIVER ,

\, 'Mariléia Zacko (5/7),'FabíolaDemarchi (7/7) e MarceloMomm (10/7).

Odo aquele que se esmefll em cumprir fie/mente seus deveres, preenche o fim pafll o qua/
foi criado; e firma em si mesmo os princípios de um caráter e/evado" (Smiles)

'. - - - - -, - - - - - C I 1'1 E J'I\ Ja\ - - - - - - - - - - --
Batman & Robin
· Direção: Joel Schumacher. I

· Elenco: Arnold Schwarzenegger, George Clooney, ChrisO' Donnell, Uma Thurman,Ali
cia Silverstone, Michael Gough, John Glover, ...
· Gênero: Aventura.

SINOPSE
Um frio gélido paira
sobre Gotham City. Uma
nova ameaça chega na

forma de uma frente fria
de crimes que assola a

metrópole e a deixa
sitiada.' E, mais uma vez,
os cidadãos sé voltam
para sua única esperança
· seu solitário guardião

.

,

noturno - para liberá-los do

gelado domínio do crime.
Chamado pela' luz
incandescente doBatsinal, que
paira no céu da noite, Batman
(George Clooney) sai da
reconstruída Batcaverna com
seu lustroso e remodelado
Batmövel em direção à
cidade. Só que, agora, ele não
está mais sozinho - lern a

companhia de um intrépido
parceiro, Robin (Chris O'
Donnell), que segue ao seu

lado numamoto turbinada, a
" Redbird ". Agora eles
formamum time e enfrentam

.

um novo reinado de vilania,
concebido a sangue frio pela
tremulante e terrível figura da
destruição, Mr. Freeze

(Arnold Schwarzenegger) ...

ANatashaRecords, gravadora especializada em rock
alternativo e trilhas sonoras, passa a ser distribuída a

partir de agora pela Sony Music. Nos últimos três

anos, ela teve seus produtos colocados no mercado
através d,aBMG. Na assinatura do contrato, estiveram
presentes Conceição Lopes (Natasha), Paula Lavigne
(mulher de Caetano Veloso e uma das sócias da

Natasha), Roberto Augusto (presidente da Sony) e
Felipe Llerena (Natasha). Na oportunidade, a direção,
da Sony informou que foi firmado um acordo inédito
entre a gravadora e a fábrica de brinquedos Estrela.
A partir de agora, as quatro mil lojas que
comercializam produtos da Estrela venderão,
também, os principais discos da Sony Music. (Shop
ping Musie)

Informativo Center Som
Títulos mais vendidos: Jon Bon Jovi (Destination
Any Where), Titãs (Acústico), Claudinho &
Buchecha e Aprovado Jovem Pan 3. Principal
lançamento : FM Dance Force (Vo1.2).

/

JOINVILLE
eine Müeller 1 - Batman & Robin.

(lançamento nacional).
Horários: 14h, 16h30, 19h,21h30.

eine Müeller 2- Con Air· A Rota da Fuga.
Horários: 14h, 16h15, 18h30.
Ondas do Destino.
Horário: 21 h.

eine Müeller 3 - Hércules.
Horários: 14h30, 16h30, 18h30, 20h30.

BLUMENAU
eine Shopping 1 - Batman & Robin.

(lançamento nacional).
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.

eine Shopping 2 - Hércules.
Horários: 14h, 15h45, 17h30, 19h15,
21h30.

- Programação válida para o período de 4 a 1on.

•

•
•
•
•
•

•

•

'.
•

---------_-------_-.-- __ --_--�

Av. Mal. Deodoro
da Fonseca. 1699
Fone: 371-7847

• JaJaguá ck> Sul· SC

-BRua Marina ii
�.180 =

, �: 372-3306 � f
do Sul· SC 9\aDi ri!

..... "

O o

,.
'

CORRETORA DE SEGUROS
R. Procópio Gomes
de Oliveira, 481

Jaraguá do Sul - SC

cep 89251-200
FoneJFax: (047)
371-3633

o Boticário

TODOMUNDOAMA DAR!
TODOMUNDOAMA GANHAR!

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 157
Fone: (847) 371·7431 • Jangú do Sul· sc

.�
Fo�: 372-0640
Jaraiu' do Sul:* sc
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,

O LENÇO GAUCHO
o lenço gaúcho não é exclusividade do povo sul-rio-grandense.

Tem história e seumodo de usar passou por fases e adaptando-se
ao viver, (como um utilitário) passou a ter uma significação especial:

Preto: luto; Branco: dos Chimangos de 23, copiado dos Blancos
'do Uruguai; Encarnado: das revoluções de 1893 e 1923, dos
Maragatos:também copiado dos Blancos doUruguai, daMargateria
da Banda Oriental.

Também tinha o Verde, dos "pica-paus", governistas de i893 e
futuros "chimangos" em 1923.

Também houve confecção especial para os revolucionários
farroupilhas; uma na França e outra nos EUA, que chegaram tarde,
e foram usadas na paz. Não eram brancos nem vermelhos.

Usou-semuitas outras cores. No pescoço, na cabeça ou ameia
espalda. Hoje, somente no pescoço.

.

,
.

PROJETOGAUCHESCO,
.'

,

CULTURAL & TURISTICO
O mais ativo e prolífico pesquisador da cultura gauchesca

.

brasileira, J.C. PaixãoCôrtes, está desenvolvendo um projeto cultural
gauchesco destinado a Centros de Tradições Gaúchas, faculdades,
Grupos Nativistas, escolas, e conjuntos de danças-O projeto vem

sendo desenvolvido desde 1985 no Rio Grande do .Sul e outros

Estados, abrangendo palestras e cursos gauchescos com vários
assuntos da cultura populár rio-grandense-do-sul.

Atualmente há a necessidade de se promover atividades, que
venham esclarecer e orientar, bem como oferecermaterial didático
de forma que os responsáveis pela área educacional, tradicionalista
e de organização de festivais, tornem-se elementos realmente
multiplicadores culturais, explica Paixão Côrtes.

DIVULGANDOA
c>

.TRADIÇÃO
O tradicionalista Jairo Lizowski apresenta aos domingos (8 hrs.

na TV Record), uma nova proposta para divulgar a müsíca dos

pampas: o filão dos festivais. O programa retoma depois de um

tempo 'de férias'. Já o poeta e compositor Mano Terra empresta
sua competência para falar da história e coisas ligadas à terra de
Anita, na TV Barriga Verde da capital, sempre das 6 às 7 horas.

O músico Chico Maranhão está fazendo um papel importante
na díssemínação da cultura tradicionalista em Blumenau e região,
todos os finais de tarde e domingos pelamanhã, commuita informação
e as músicas que ele aprendeu a gostar, através da Rádio Menina.

Como eles, diariamentemuitos abnegados comunicadores levam
ao público um pouco da cultura e damúsica que fizeram e fazem a

hístöria do povo gaúcho.
'

oRETORNO DE lEDO SILVA
Muito sucesso, disco de ouro e viagens pelo Brasil t040,

pela Europa e por este mundão afora marcaram a presença
musical do Grupo Os Farrapos. Como presença destacada
estava sempre ledo Silva, compositor, gaiteiro e cantor,
assumindo uma espécie de liderança artística entre os

componentes 40 conjunto.
Porém, houve a ruptura do grupo e ledo foi buscar carreira solo, .

sendo que os especuladores diziam naépoca que ambos fracassariam
artisticamente. Parece que foi uma provação, pois' ambos
permaneceram em alta no cenário musical: ledo gravou dois discos
solo e o grupo três discos com a nova formação.

Há um ano e meio, Clair Damim (ex-Três Xirús) comprou o

Grupo Farrapos e começou um trabalho de convencer ledo Silva à
voltar para o conjunto, pois sonhava ver a formação antiga que foi
tão aplaudida pelo público gaúcho. E eis que, no mês de março, o
cantor e gaiteiro retomou' ao grupo sendo que o novo nome seráOs
Farrapos com ledo Silva.

Satisfeito por ter alcançado seu objetivo,Clair Damim anuncia
o 13° disco que deverá sair ainda neste mês e afirma que o novo

GrupoOs Farrapos vai"marcar época com este trabalho, percorrendo
todo o Brasil.

E os tauras do Piquete "Cavaleiros da Amizade", João (Pão
e Vinho), Sandro (Moinho Jaraguá) etc, retornaram de mais
uma de suas belas cavalgadas, o programa aconteceu nos

.

dias 20 a 22 de junho e o destino foi a fazenda do amigo
Inke, no Rio da Veada, em Rio Negrinho, e a cada uma

dessas andanças, as lembranças não podiam ser melhores

pois a hosvitalidade dos anfitriões é invejável.

Alguns momentos de alegria e de muita paz; pra quem
curte a natureza. esta turma é suamelhOr companhia.

�AHAIS() DAS AVI S I DOS 1-11 HOlt S

FONE: (047) 372-0672 e (047) 983-2010
Aua Aio de Janeiro, 79 - Jaraguá do Sul - SC

NOS VIAS 5 E 6 VE JULHO ACONTECE O IV ROVEIO
CRIOULO VE VACA PARAVA E PROVAS FUNCIONAIS DO,

. PIQUETE TROTE AO GALOPE, VO PATRÃO C/lO.
ALtM PE EXCELENTE PREMIAÇÃO, HAVERÁ FANDANGO
NO LOCAL COM ENTRAVA FRANCA, SERVIÇO COMPLETO
VE BAR E COZINHA, NÃO FALTANDO O TR.AVICIONAL

CHURRASCO E OVELHA NO ESPETO

E.qUad�ia. de AlumínioBENTO Ltda.

Especialiuula em Box - Esquadrias
de Alumínio e Antenas Parabólicas

Rua Domingos Sanson, 400
.

Vila Baependl
Fone/Fax: (047) 312-0728

\

,
• EspeCializada em: Bom Atendimento e Higiene'
• Completo Atendimento em Rodízios de Carnes no Almoço
e Janta.
- Picanha Fatiada, Filé Mignon, Carne de Ovelha e outros.
- BUFFET Completo + 10 tipos de saladas.

Despachante

CILO
o 12 NA_ PESQUISA
Matriz: 372-2779

�. Filial: 376-8421

COMÉRCIO
DE CARNES

E FRIOS
• A melhor carne da, cidade .;

Rua João Planin.check, 407
Fones: (047) 372-0524-,371-4547 -371-5275

JARAGuA DO SUL - SC
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Um ataque (eficaz) centra a celu ite
Há muito ternpo. o tratamento contra a celulite tem se

tornado cada vez mais intenso. Vários cremes, técnicas milagrosas
e até cápsulas que prometem efeitos 'poderosos', são jogadas
no mercado e, na maioria das vezes, dão poucos resultados:
Um dos mais novos tratamentos desta doença crônica tem

mostrado eficiência em várias mulheres. A enderrnologie, urna

técnica francesa que utiliza um aparelho elétrico Cellu M 16,
numa massagem prolunde sobre a pele, mostra efeitos positivos
emvériss pacientes. Durante d aplicação, o tecido é levantado

por sspiração, ao mesmo tempo em que é pressionado. O
resuhado é .uma hipervesculsrização da região, que facilita a

drenagem das toxinas e ajuda d eliminar os nódulos.
Os· resultados, no entanto, demoram psrs aparecer. Os

primeiros efeitos aparecem depois de vinte sessões com duração
de vinte minutos cada. A enderrnologia atinge também o sistema

. nervoso e linfático, onde até a musculatura sofre altersções,
slérn da pele adquirir um aspecto mais saudável e macio.'

Junto às aplicações locais, o tratamento inclui alguns princípios
da reflexologia. Utilizando os pontos da acupuntura; a técnica

dtiva os órgãos correspondentes a 'proliferação da celulite, como
por exemplo, a estimulação do intestino; quando seu

funcionamento está comprometido (contribuindo para o

dparecimento da celulite). Ou seja, d reflexologia trata a cause
e a endermologie, a conseqüênCia.
Além de todos os benefícios da enderrnologie. qualquer

. mulher deverá continuar a manter uma alimentação e exercícios

r�gulares pere que os resultados sejam satisfatórios: O tratamento

é eficaz, mas d celulite ainda não tem cura. de'finitiva, onde o

primeiro·passo pera se combatere doença é encará-Ia como um
.

.

mal crônico. .

.

ALIMENTAÇÃO
6m um estud� ,..ealizado po,.. pesCJuisado,..es iVl91eses most,..a
CJue come,.. uma f,..t..tfa po,.. diÄ pode evita,.. de,..,..C\�e e iVlfado. '

A pesCJuisa foi executada com. 11 mil pessoas e, diaVlte da

iVlgestão de CJualque .. f,..�ta a caçla dia obteve-se o sesuiVlte
�esultado:

32% meVlOS dei-,..ames
.

24%, .meVlos �taCJues ca,..díacos
21·% meVlOS mo,..tes po,.. out,..as doe ....�as

PERCAPESO

AGORA!fÁBRICA E DrnTO
DE· VENDA& LINHA

.

PRNA E LINGERIE
·prec;sanJos
de 47 pessoas '

,

'

que que;ra.".,
ser;anJente
pe,der pesolPROMOÇÃO. LINHA PRAIA ENQUANTO DURAR O ESTOQUE

. Rua�NEIgI(78-Agu.Vade-Fone:9'7308217 Tel' (047) 371-1244 I Daniela

Ginecologia e Obstetrícia

Dr. Dagoberto
Quadros Royes
'Rua Jt:Jão MarcaUo, 13 -.Sala 105
Edlffcio Domingos ehiodinl
Fone: (047) 372-2294

.

eep.:·89.251-670
Jaraguá do Sul· se
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Namirado Seqüestro
,

•

assasstno brutal
Um assassino J� foi seqües- ..

psicopata está trada, largada em
:

atacando as mulheres uma montanha,
nas redondezas de cercada pela neve,

..

onde Jessica Rayner presa dentro de

mora. Uma noite ela é
seu carro,
amarrada ao';

acordada por um volante e vendada.
barulho diferente na Sem ter como sair
casa, em meio a dali conta os

escuridão surge um minutos para ser

vulto, um estranho a resgatada. Os

ataca, mas quando está seqüestradores
têm certeza de que ..

prestes a matá-la, o Mark, o marido de
'

vizinhoaparece e ele Jan, que é uma
foge. A polícia não tem pessoa influente

pistas do agressor e na cidade irá

Jessica começa a pagar qualquer
quantia pela vidainvestigar por conta de sua esposa,

própria, vai descobrindo Um primeiro
que outras mulheres já contato e o

. foram atacadas e .pedido de resgate. ,

.-- violentadas e tudo A polícia e oFBI

indica ser omesmo
são acionados,

homem. As lembranças agora cada
minuto pode

daquelanoite a significar um
perseguem, se

.

passo a mais a

confundem com a caminho da
realidade. morte,
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CENTENÁRIO DE CORUPÁ

Reconhecimentos a executivos e legisladores
Corupä viveu na noite de primeiro do corrente

momentos de grande emoção, quando o Legislative
levou a efeito sessão solene, homenageando ex

prefeitos, ex-vice-prefeitos e ex-vereadores.

O Salão Paroquial São Josétotalmente tomado
por autoridades e convidados, assistiram o desfilar

de nomes que engrandeceram a terra corupaense,

prestando o múnus público na verdadeira acepção
da palavra. Ex-prefeitos e ex-vereadores desfilaram
na tribuna relembrando tempos de sua dedicação
aos interesses do Município, voltado unicamente
para odesenvolvimento e o bem-estar de seu povo.

O prefeito Luiz Carlos Tamanini, em palavras
reconheceu a perfeita identidade do Executivo com
o Legislativo, que lhe confere governabilidade
tranqüila, independente de cores partidárias. O
presidente da Câmara de Vereadores, �ereador
ponderado e, equilibrado, comandou a citação de

ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos e ex-vereadores,
deferindo reconhecimentos "através dos

participantes da mesa, levandoos distinguidos as

lágrimas', por esse gest� de fidalguia.
O que conferiu mais brilhantismo à sessão. foi a

Banda Municipal, que executou os Hinos de

Corupä e do Centenário, além de outras peças
musicais de um selecionado repertório.

Encerrada a sessão solene o salão transformou-

sODAS DE OURO

Crônica de uma boda'
Mario Sousa: me telefona, lamentando não ter podido estar

'presente na cerimônia do meu, reingresso no Rotary Clube Jaraguá
do Sul, não obstante estar bem represen'tado por Eduardo F. Horn.

Há dois 1I!10S perseverava em doutrinar-me, quando se desse meu

desligamento do Rotary Clube'Florianõpolis-Leste, para ser meu

"padrinho. Tranqüilizo,o Mario, reconhecendo-o de fato e de direito o

'meu padrinho, governador do Distrito 4650, de R.I., no ano 1981/

1988, que mOdestatnente ajudei a alinhavar. Nesse' rasgamento de
,

-

;seda ele me pefgunta se já sei a liltima (notícia).
Como tenho dlividas sobre tantasnotícias que agora circulam em

todos os cantos de nossa terra - ele se adianta e diz que no próximo dia
12 de julho transcorrem as bodas de ouro de Bartlta e Victor

,: 'ZimmermlUlD. QUem não conhece esse casal fantástico que sempre
; alegrou as, nossas vidas e lembro-me de urna festa junina no Itajara em

'

: -;que ambas estavam simplesmente impagáveis, e "Nutzi" de saudosa
memória, como o "noivo" postiço, a Valda e o Getúlio e a patota toda
lindo As bandeiraS despregadas. Argumento com.Marlo que nãO tenho

"dados. Diz o MarIo que me passa um "fax", que eu agora passo a,
: ttaIIscrever: "Num dia frio de inverno, desses' que a serra costurna

apresentar naestação, dois jovens entravam na Igreja de Santo AntôniO,
,

em JUo Negrinho, em busca da proteção de Deus para, entrelaçando
,

seus mais profundos·e recíprocos amores, trilhar esperançosos um

caminho, em busca da felicidade pelo sac�nto do matrimônio.
Foi no dia 12 de julho de 1947, que frei Leonardo"

exatainente às seis horas da tarde, no-momento em que anunciava
a hora da Ave Mana, perguntou a eles se realmente estavam

dispostos a casarem e se aceitarem ein qualquer circunstâncias,
na salide ou na doença, na alegria ou na tristeza, aceitando todos
os "filhos que Deus, os confiasse.

'Ao responderem "sim" assumiram esse compromisso e o

cumprem !lté hoje, quando comemorgm seus 50 anos de vida
matrimoniaJ.

.
.

Na realidade,Bartlra eVictorZimmermann, conviveram todos
esses anos na presen� de muito amör, força que os fizeram vencer

gnurdes dificuldades na vida e viveram outras muitas alegrias.
Deste lJIIItriinônio nasceram Laércio - Victor Júnior (Eliana) -

Salete (Hélcio) - Giovane (Elisabeth) emais sua filha Celina (Gabriel)
que n.o sendo legítima, é do coníção. ,

c O casal tem a alegria de conviver com seus 12 netos, os quais
lhes dlo grandes alegrias.

A Igreja Nossa Senhora da Paz, em Piçarras, às 17h30, de 5m
97; estafá engalanâda com a renovação e compromisso de continuar
jlOfmuitos anos essa vivência maravilhosa de amor, sob as-bênçãos e
amparo do Supremo Criador.

Exatamente isso que os seus amigos desejam, ao saudá-los, quê,
'Deus continue a dirigir seus passos e pensamentos para desfrutarem
de muita $lIlide e felicidades, por muitos anos de vida.

,

Parabéns - Bartira e Victor, fazendo extensivo a todos os seus

famili' "(EVS)
.

(
ares .. _

" ,

.

Um grupo de ex-prefeitos, ex.vice-prefeitos e vereadores
reunidos

AJais doprefeito Luiz Carlos Ttlltlllnini

se, numa grande confraternização, com

cumprimentos e abraços pelo mérito deferido.
A mesápresitIidapor Conrado UrbanoMüller, deferiu as

placas de homenagem quepodem ser vistas na mesa

AINDA ASEGURANÇAPÚBLICA

OSpoliciais civis emilitares são indispensâveis
.. José Castilho Pinto

i SOCIAIS
. Bodas âeprata de Zomir e Natalina

Transcorreu no

último dia dois do
corrente .� boda de

prata do distinto
casal Zomir Odeli
e Natalina Ferrari
Odeli, que foi
festejado em

famflia. CORREIO
DO POVO noticia
a auspicia data,
com votos de
muitas
felicidades,
extensivos aos

seus filhos IVan,
Ivone e Roberto.

marginais perigosos que existiam já naquela época nos

centros bastante povoados. Aliás, atualmente os- assaltos e

seqüestros acontecem também nas pequenas cidades como
a nossa de nome Rio Negro (PR), cuja Caixa Econômica
Federal foi assaltada faz pouco tempo e felizmente Sem

conseqüências violentas.
Em face dessa periculosidade dosmarginais os seguranças

quando em serviço têmque impor sua autoridade e para tanto
são obrigados muitas vezes a usarem daforça, atitude que é

pormuitos considerada condenável esquecendo que a violência
gera ato violento o que é natural e apoiamos, e terminando

aproveitamos para reafirmar que os policiais civis e militares

compõem a indispensável Segurança Pública do país e por
,

isso merecem. todo o. respeito e um bom ordenado.

Durante 38 anos estivemos desempenhando uma função
pública federal e nesse espaço de tempo ocupamos sede de

sérviço em 11 cidades e fizemos substituição de colegas em
férias noutras localidades dos três Estados desta região Su1
do Brasil inclusive suas capitais, como Curitiba, (PR) onde
fomos nomeados para o cargo mediante aprovação em
concurso público de provas;. Porto Alegre (RS) e

Florianópolis (SC). Atuamos também no Estado de Minas
Gerais já aí como funcionãrio fazendo, por determinação e

. as expel_1sas do nosso ministério, um curso técnico inerente
à função que tínhamos. especialidade que nos proporcionou
várias promoções e uma ativa e feliz carreira funcional da
qual hojeestamos muito bem aposentados.

'
.

.

O que dissemos acima é um intróito para mostrar que
residimos em diversas cidades populosas e apesar de
cauteloso 'que sempre fomos; algumas vezes topam<?s com ," Funcionário Federa/Aposentado

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

, ._- -:--�, \

...�i SUPERMERCADOS BREITHAUPT
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IOGA PARA GESTANTES
Enxaqueca. torcicolos. escoliose,
stress, depressão. problemas
menstruais. sinusite. rinite, md
digestão. insônia. etc. Através
destas técnicas você conseguirá
'obter a cura radical ou melhor

qualidaâ« de vida.

Dr_ remoglm
Schreiber Perottl

Vivenciando
melhor a.gestação

Qulropatla e

Magnetoterapla
, INFORMAÇÕES:
372"1141

IRENEZELAK
Parapisic6loga (desenvol"e traIHilho com
mant,oterapÜl) SedÚldll e", Curitiba cl

Aven� 7 de Setembro, 1924
Telefone: (041) 362-1648
• Objetivo: Reorganização

do Sistema de energia humana
(limpeza dos chakras e aura).

* Auxílioä cura de depressões. stress,
fobias. pesadelos. sistema nervoso, dores

musculares, etc,
, * INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS

PASSADAS, .
I'

Carros Nacionais
e Importados

Rua Barão do Rio BranCQii
353 - Centro t_.

Fone: 372-1132
Atende em Jaragu' do Sul
mensalmente n�entro

.

INTI - Liceu da Vida - Tel.: 372-1141

as náuseas, depressões, etc ... características dessa fase. O
Reiki atua na harmonização energética da gestante, em total

integração com seu bebê;
.

b) Ioga, a partir do terceiro mês de gestação, objetivando:
- trabalhar a coluna lombar, o períneo e a bacia;
- melhorar a circulação, o trânsito intestinal e a digestão;
- evitar as varizes internas e externas;
- trabalhar OS' grandes peitorais para QS seios;
� trabalhar os glúteos, para fortalecer as nádegas;
- respirações variadas;
- equilibrar e acalmar emocionalmente a gestante para

enfrentar uma nova fase de sua vida;
- atuar na formação do bebê com a técnica: "Conversando

com seu Bebê para uma Vida Melhor".

Matrículas abertas para agosto. No INTI-LICEU DA

VIDA. Fone/fax: 372-1141

,

DIDATICA
Local: Caixa Econômica Federal

(Jaraguã do Sul)
Dias: 3 a 11 dejulho/1997
Horário: lOh às 15h.
OBJETIVO:
.- como � uma mostra didática, estamos;
expondo os primeiros passos dos alunos

no aprendizado de proporção, luz,
sombra;do Curso de Desenho e

Pintura.
PROMOÇÃO:

.INTI-UCEUDE VIDA
-, Rua EmOio Stein, 300E
FoneíFax: 372-1141

Unha ginástica, natação, dança, yoga,
.
company, hot buttered e acessórios

:'Ii;IO kchamos paru allllo\o l' ah'ndl'IIlOS

atl' 19:00 horas l' sáhados até 1 J:tlO horas

cMter FOCII • Ru. Reino/do R�ul 399 • Fone 3721485
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Organizadores apostam em bons negócios
,o sucesso da r

Multifeira deverá se

repetir este ano. Se

depender da vontade e

'Disposição dos

prganizadores essameta
vai ser atingida, pelo
menos é o que promete '

o vice-presidente da'
,

'Apevi (Associação das
Pequenas Empresas do
Vale do 1tapocu),
,Antônio Bona, um dos

organizadores da feira.
A I Multifeira,�---==-----

registrou a presença de

90mil visitantes e gerou
negócios da ordem de

R$ 1,5 milhão. Bona,
entretanto, acredita que a

, satisfação demonstrada
pelos expositores e pelo
público em geral, no ano '

passado, pode rá
reservar boas surpresas,

,

possibilitando o

crescimento dos

negócios. Ele, porém,
não arriscou umpalpite
em relação à

porcentagem.
Durante a I

Multifeira, os

organizadores
"

se

preocuparam com a empresa especializada segurança. "A

segurança dos visitantes 'em segurança foi tranqüilidade e a

e expositores. Nenhum contratada ,para segurança, são itens

,

incidentefoi registrado, garantir o bom importantes em

'o que manteve f funcionamento. O qualquer evento. Sem

tranqüilidadedoevento�, Corpo de Bombeiros elas é praticamente
Além do destacamento também se fez presente impossível um bom
da Polícia Militar, uma para reforçar a desempenho", ressaltou. .:

,

Fotos: César JUlikesICP

FIO PENTEADO

� MALHA - 'MOLETON
FELPUDO - PENTEADO

,EI' • INMNTlL
INMNTO.;.JUVfNIL • ADULTO

Posto de Vendas
Junto' Fábrica

"

R. Joinville, 3097 - Fone: 372-0899

.'
. ôniO da hllll) .

.... . �att�. eo para p ««lIdam
t�e�. ". '. Teservã.j()

, r,tetalúrglca Bona
III...........,ato.",.,... FERI
,...,,-= ("7)371·12.·_......

__ ... ..,. se 'A FORÇA DA FIBRA'
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A Apevi (Associação das Pequenas
Empresa do Vale' do. Itapocu), com o

apoio da ACIJS (A�sociação
Comercial e Industrial de Jaraguá do .

Sul), estará promovendo, nos dia.9 e

io dejulho, das 13h30 às 18 horas, a
IIRODA DE NEGÓCIOS, forma
inovadora dejazer contatospara a-

..

realização de negócios. O lúgar certo
para que as empresasfirmem novas

parcerias de sucesso, busquem
.

desenvolvimento contínuo e troquem
informações.

ALGUMAS OFERTAS:
PRODUTOS I SERVIÇOS'

Cabines de pintura
Estufas
Transportaderes aéreos
Sistemas de exaustão

_

Serviços de estampagem- até 100 toneladas

Galvanoplastia em geral:' bicromatização (Zinco
Amarelo), cobreação, Decapagem em latão,
Estanho, fosfotização, níquel químíco,
niquelação, zinco branco, zinco preto é' zinco ,

,.

I

I

verde oliva
Produtos de manutenção industrial

Desengraxantes industriais especiais
Produtos de limpeza e manutenção automotiva
Fundidos em açO'
Usinagem de metais

Usinagem em série

Estamparia
Usinagem de peças técnicas
Ferramentas eorte e repuxo'
Moldes de injeção (plásticos e alumínio)
Peças técnicas

Peças especiais em fibra de vidro, '

Formas para artefatos de cimento
Protetor de ar condicionado, lixeiras
Cromagem, douração, prateação, estanhagem,
zincagern, fosforização, Níquel químico em

metais ferrosos, alumínio e ligas, cobre e ligas,
Plástico ABS e poliéster
Máquinas e ferramentas de manutenção'
mecânica automotíva
Ferramentas especiais pára linha automotiva,
inclusive para injeção Eletrônica
Serviços técnicos, manutenção industrial

DEMANDA: PRODUTOS I SERVIÇOS
Serviços de corte e dobra de chapas
Matéria-prima derivada do setor químico

.Hoje· 4 de julho
14 horas - Reunião da Facisc (Federação das Assocíações Comerciais e.Industriais de Santa
Catarina)

.

Local: Clube Atlético Baependi
1-8 horas - Abertura oficial da II Multifeira com show pirotécnico
Local: Parque Municipal'de Eventos

'

I8h30 - VisitaçãO' a Feira da Malha e a Feira Industrial nos Pavilhões A e B
19 horas - Música ao vivo, no Pavilhão C
20 horas - Desfile de Modas, no Pavilhão A
22 horas - Encerramento � visitação

Sábado • � de julho
9 horas - Reunião da Facisc (FederaçãO' das AssociaiõesComerciais e Industriaís de SantaCatarina)
Local: Clube Atlético Baependi '

, 10 horas - Início da visitação a Feira da Malha e a Feira Industrial nos Pavilhões A e B
12 horas - Almoço (diversas opções de lanches, comida típica e.êhurrasco)
15 horas - Apresentação do Grupo Folclõrico Infantil do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, no
Pavilhão c: '

16 horas- Apresentação doGrupo de DançaFolclóricaAssociação Húngarade Jaraguá, no Pavilhão
C

.

16h30 - Apresentaçãö do Grupo Folclórico Germânico Regevalde (adulto) e Grupo Folclöríco
Germânico Schroeder (infantil), no Pavilhão C

.

.

17 horas
-

- Apresentação do Grupo Polélõríco Germânico Schroeder Strasse Eins

Volkstanzgruppe (infantil) e do Grupo Folclöríco Sunnros Voíkstanzgtuppe (mirim-
infantil), no Pavilhão C

' '

18 horas - Apresentação do Grupo de Alunos de Violíno e Flauta Transversa do Método Suzuki da
Casa da Música do Colégio Evangélico Jaraguá, no Pavilhão C

18h30�n - Apresentação do Grupo de DançaModerna Juvenil Cejas em Movimento, do Colégio
Bvangélico, no Pavilhão C
19 horas - Apresentação do Grupo Folclórico Adulto do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, no
Pavilhão C

_

'19h30min - Apresentação doGrupo de Dança Infantil StreetDance e Valsa das Flores, da Academia
Galpão Saúde, no Pavilhão C
.20 horas - Concerto dos Alunos da Casa da Música 40 Colégio Evangélico Jaraguá, no Pavilhão C
20 horas - Desfile de Moda. no Pavilhão A
20h30min - Apresentação do Grupo de Dança Aduito; Ginástica Step e Street da Academia-Ufa,
no Pavilhão C

' ,

21 horas - Apresentação do Grupo Adulto da Sear com a Esquete Teatral
"Triângulo Escaleno", no Pavilhão C

,2Ih30min - Música ao vivo, no Pavilhão C

Parque Municipalde Eventos, onde está sendo realizada a IIMultifeir�

Matérias-primas para fundição
'

Aço para estrutura e aços ferramentas

Componentes de fixação
Máquinas e Ferramentas

•

Peças/Serviços, Linha Pneumática, Hidráulicos
Prestação de Serviços com Plästícos
Matéria Prima para Plásticos

, Equipamentos de Informätiea
Serviços Gráficos
Serviços Empresariais/ßducacionais
Material de Expediente em Geral para Escritórios

de Contabilidade

Serviços de Limpeza
Gráfica

Conservação e Limpeza
Manutenção Central Telefônica

Manutenção de Rede de Informática

Compra e Manutenção de Equipamen
Médicos

Construção Civil
,

Material Elétrico e de Comunicação
Distribuidores de Software

22 horas - Encerramento da visitação ,

, 22 horas - Baile "20 anos da Associação dos Alcoólatras Anônimos de Jaraguá do Sul"
Local: Associação Recreativa Weg (Arweg)

,

Domíngo- 6 de julho
10 horas - Início da visitação a Feira da Malha e Feira lridustrial nos pavilhõesA e B

12 horas - Almoço (diversas opções de lanches, comida típica e churrasco)
15 horas - Apresentação do Grupo Folclörico Germânico Infantil Grunes Tal Volkstanzgruppe, no
Pavilhão C
15 horas - Brincando na Praça e Tarde dO'S Artistas
Local: Praça Ângelo Piazera

,

16 horas - Desfile de Moda, no Pavilhão A
16 horas - Apresentação dos Grupos de Dança Street Dance Juvenil do Colégio Abdon Batista
Jazz Infantil e Dança Modema Juvenil do ColégioValdete Piazera, nO' Pavilhão C'

"

17 horas - Apresentação do Grupo de Dança Infantil e Adulto, Ginástica Step e -Street Dance da

Academia Ufa, no Pavilhão C
I7h30min - Apresentação do Grupo de Dança Juvenil N' ativa, do Colégio Ana. T. Nagel, no
Pavilhão C

'

18 horas - Musical ShO'W Latino da Escola de Música Arte Maior, ne Pavilhão C
18h30rtrin - Apresentação do Coral EvangélicoGuaramirim, no Pavilhão C
19 horas - Apresentação do Coral Marisol. nO' Pavilhão C
19 horas - Música na Praça com a Banda Faraway e Escorreggae, de Florianópolis
Local: Praça Ângelo Piazera

'

I9h30rtlin - Apresentação do Grupo de Jazz Adulto e do Grupo de Dança Infantil Padedê da.
'

Academia Galpão Saúde, no Pavilhão C
'

20 horas - Desfile de Moda, no Pavilhão A
20 horas - Apresentação do Grupo Adulto dá Scar com a Esquete Teatral "Triângulo Escaleno", no
Pavilhão C
20 horas - I" Noite do Blues com a Banda Urublues
Local:AABB
21 horas - Música ao vivo, no Pavilhão-C
22 horas - Encerramento da visitação

Segunda-feira· 7 de julho ,
.

14 horas - Início da visitação a Feira daMalha e Feira Industrial no Pavilhões A e B

19h30min - Apresentação do Grupo de Dança Infantil Baby Class e Padedê da Academia Galpão;
Saúde, no Pavilhão C

'

20 horas - Desfile de Moda, no Pavilhão A
20 horas - Música ao vivo, no Pavilhão C
22 horas - Encerramento da visitação

PfAZERA
. Pena' que ,esse· anúncio n,ão é estéreo•••

Sonoriza,io de eventos e Cimbient.s com

tecnologia e experiência - (047) ,372-2167
'_
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,:Naget_ .�S
�NTES - permanecem abertas Clt

d�
'a doClube Atlético Baependi

� I ,,\N
,.

. õesparaoBail�deDe�utantes RAINHA DOS ESTUDANTES
'8JIO, que será reabzado dia 27 de •

"

• • "
•

b A escolha de mesas eS O Clube AtUneo Baependi promove dia 18, o "BaUe de Finos, CQm a

�o das debutantes obedecerá a escolha da "Rainha dos Estudantes"de Jaraguá do SuL A noitadtJ será animada

de inscrição. Mais detalhes pelos pelo Musical Matusa tU CricilÍma. Aprese,,", hoje mais duas candidtJtos
371-0179ß71-0222.

'_
.

. Peltier i um dos símbolos de
e na Rede Manchete. Ela foi

como umá das jornalistas mais
eis da televisão brasileira. Ela

administrar o equilíbrio entre a

e da noticia e a seriedade da

e Fabiane Ewald Saad,
s ao casalLuis Carlos e Vanessa

II Mendonça, acalHim de inaugurar
'IIdonça 'Home Theater", na Rua
&ttl1'CGtto, -119

e-mailclnagel@netuno.com.br "
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Silvia Schult:, ColégioAbdon Batista Lidiané Majolo Weiler, Colégio
Dutute Magalhi.ús

Casal Heitor e Eloisa TafneT. Ela i inníi do deputado estadualEni Voltolini e
o representou na abertura das festividades do centenário de Corupd

EM CORUPÁ - os festejos,
.

do centenário de Corupá
acontecem até a pr6xima
segunda-feira, dia 7, em sua

. maioria, no Seminário
Sagrado Coração de Jesus.

, Amanhã (5), às 14 horas
café colonial no seminário;
às 17 tioras desfile do

Bierwagen pelas principais
ruas da cidade, com

distrlbuição de chope; às 19
horas, apresentação do

Grupo de Dança Alemã. de
Corupá e às 20 horas
"Noite Alemã", com

música ao vivo e comida

típica. germânica. No
domingo (6), Festival de
Música, shows e baile com
Os Nativos; além de vôos

panorâmicos de

helicóptero. Participe.

1· NOITE GAÚCHA - dia
12 (sábado), você tem um

encontro marcado com o

Conjunto Fogo de Chão, na
sede do CTG Laço
Jaraguaense. Você vai
dançar e se divertir com um

dos melhores conjuntos
gaúchos do Sul do Brasil.

Ingressos e. mesas

antecipadas no Demarchi
Carnes, Smurffs Lanches,
Doce Mel, Posto Marechal,
Alfa e Cia, no Portal. Mais
informações com o patrão
Ninho pelo fone 371:4547.

Ana Fl4via comemorou seu primeiro aninho no

dia 28 de junho, Com festinha para famUiares e

amigos, no Baependi. Ela i filha de Aristides e

Elaine Moretti

• A Sociedade Educacional Jaraguá Ltda. inaugurou
na noite de ontem (3), o Centro Educacional

Integrado Jaraguaense, na Rua João Januärio

Ayroso, 115.
• A Escola Municipal Antônio Estanislau Ayroso,

.

do Jaraguá 99, promove amanhã (5) sua

tradicional Festa Julina, com muitos atrativos e

uma grande fogueira.
• O Grupo da Oase das terças-feirinas, promove
terça-feira (8), café bingo beneficente. no salão

dois, do Parque de Eventos, a partir das 14h30.
• Beto Carrero World, o quinto maior, centro de
lazer do mundo, com promoção especial para

.

Santa Catarina, até dia 15 deste mês. A cada três

catarinenses que visitam o parque, um não paga.
Informações pelo fone 261-2000.

'

• Excursão para São Paulo, dia 24, para consultas
como dr. Fritz. Informações pelo fone 973-3321,
com Cristina.
• A Associação de Amigos do Autista de Jaraguá
dó Sul promove amanhã (5), bingo beneficente,
no salão da Igreja Evangélica Pastor Albert

Schneider,' no Jardim São Luiz, a partir das 14
, horas.

,

.

• Amanhã (5) tem Festa Julina na Escola Rodolpho
Dornbusch.na Vila Lalau. Completo serviço de
bar e cozinha e muitas atrações para todos.

• Comunidade São Judas Tadeu servirá deliciosa

feijoada amanhã (5) aomeio dia. Cartões a venda
por R$ 4,00 por pessoá. Participe.
• Comunidade Santo Antônio de Poço Danta,
Corupá, promove dias 12 e 13, festa em honra a

Santo Antônio. Serviço de bar e cozinha,
diversões e música ao vivo com Musical Band e

show com a dupla Ricardo e Juarez, durante a

festa.
• Clube Guaramirim e Danceteria Paládio promove

amanhã (5) na pista um, Musical Talentus e na
.

pista dois, som com o DJ da Paládio. Domingo
no Furlani repete a dose. A promoção é dos
irmãos Lux.
• A Apevi, com o apoio daAcijs, abre oficialmente
hoje (4), a II Multifeira de Jaraguá do Sul, às 18

horas, no Parque de Eventos. E às 20 horas,
abertura da 102" Reunião Plenária do Consélho
Diretor da Facisc, Federação das Associações
Comerciais e Industriais de Santa Catarina, no
Baependi.
• Durante a abertura da 102" Reunião Plenária da

Facisc, César Bastos Gomes, presidente do

Conselho de Administração doGrupo Portobello
e Gerd Edgar Baumer, vice-presidente executivo
da Weg S/A, receberão.o Troféu Empresário de

AçãoSocial. instituído pela federação parapremiar
. os empreendedores catarinenses com atuação
destacada na área social.
• Na programação alusiva ao centenário de Corupá,
hoje, a partir das 20 horas, no seminário (local
de concentração dos festejos) a "Noite Italiana",
com música ao vivo e comidas típicas preparadas
pelas cozinheiras da Sociedade Paraná de Nereu.
• Inti-Liceu da Vida promove até o próximo dia 11,
.das 10 às 15 horas, no espaço cultural da Caixa
Econômica Federal, Mostra Didática. O objetivo
é revelar os primeiros passos dos alunos no

aprendizado de proporção, luz e sombra, doCurso
de Desenho e 'Pintura. São dez alunos
comandados pela professora Sandra de Almeida.
• Próximo dia 12, o Baependi promove sua Festa

Julina, com todos os atrativos de uma grande
festa, música e muita alegria. Associados e seus

dependentes, estão convidados. ,\
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12 SEMINÁRIO INTEGRADO DE INICIAÇÃO CIENTíFICA
Foi realizado às 19 horas, dia 17 de junho, no Salão Nobre da Ferj.

,

< A aluna Denise Lueders da 5afase de
Letras Licenciatura, falou do seu trabalho
como tema "A estrutura paragráfi_ca e

elementos de articulação sintática". Teve
.

como oriemaâora a professora Valdo de
Oliveira Fagundes

,
1

A aluna Scheila Fodi, da 9afase de Ciências>I
Contábeis, com a orientação do professor
Carlos Hoffmann, realizou o trabalho: "A
fotografia enquanto elemento histórico"

< O professor Jaime Otávio Wittaczikj
responsável pela elaboração'e coordenaÇão
técnica do projeto de Pesquisa de Risco

Social, apresentou alguns dados sobre este

importante trabalho realizadopela Ferj,

< A alunaDaniela Lenzi, da 9"fase de Letras

Bacharelado, falou sobre sua visita ao

Centro Mundial de Tecnologia para
Escritório - Cebit, na Alemanha

Lembrança necessária
o Centro de EnsinoSuperiorda FundaçãoEducacionalRegional Jaraguaense, seusprofessores

e funcionários, registram com pesar a perda Ressoai e profissional que representou o falecimento
da professora BRASiuA GASTALDI'BELTRAMINI..

.
,

i ; .'
Seu tempo de trabalho na Ferj foi curto mas suficiente para deixar marcas; para conquistar a

admiração de todos e, agora, provocar saudades.
Aos familiares, nossa solidariedade.
À dona Brasilia, nosso obrigado.
A Comunidade Ferj..

STIDORESDA
DMlNlSTUÇÃO'

"

Concorrência
,

Fabricar hoje noBrasil uma camiseta por 75 ".

centavos de dólar, será possível?
Sim. Foi possível para a Wentex.
Seu diretor Josué Christiano Gomes da Silva, "

conseguiu que, pela primeira vez no Brasil"
investidores locais e internacionais apostassemR$ :

45 milhões num projeto que estava 'só no papel.
,

Com aprovação e as vantagens competaivas que
a Wentex tinha em relação aos chineses: ácredora
brasileira custa menos da metade produzida na

,
,

China, indo para. o Nordeste e instalando SU4
c

fábrica em São Gonçalo do Amarante, no RN,
Josuépode desfrutar de incentivosfiscais e baixo
custo'da mão-de-obra da região e facilidade de

negociar a matéria-prima (algodão)porcausa da
Coteminas.
Partiupara uma linha de produção integrada:

A Wentex receberia ofardo de algodão, fabricaria
o fio e' teceria a camiseta eliminando
intermediários. São 14 etapas, das quais nove são '

totalmenie mecanizadas, sem a necessidade de

empregado.
Assim em menos de um ano a'Wentex estava

prontaparaproduzir 62milhões de camisetaspor
, ano,' uma a cada dois minutos, quatro vez�s mais
rápido do que a média nacional e 11 centavos de
dólar mais barata do que à média: do preço das
chineses.
Isto 'nos mostra que temos capacidade, com

tecnologia de ponta e, uma boa administração,
.

teremos preços competitivos para esta abertura
de mercado que estamos presenciando.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL
JARAGUAENSE - FERJ

.

Coordenação; CláudiaReginaAlthoff
'Elaborado por: IngeloreBmmendorfer, Regiane
Rodrigues, Rosilene Negherbon e SandraWerner,

alunos do 9° semestre de Administração.
Fonte: Revista Exame março/97.

'. . ônió da hllllJ .

. !a� eo parap %daw
,ta1-e�. '. ". "eservá_Jo

Metalúrgica 80na
III. ....,_..., .. - FERI
'_"a: (N7)J71�12.· _

.

_...... ..,. se . A FORÇA DA FIBRA
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ecretaria apresenta 'o Sonhador'
rometendo divulgar a cultura

. '.

\

FUTEBOLDE,SALÃO: Estão abertas as inscrições para
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 as segundas e quartas-feiras,
será disputado. numa só categoria,
VENDA DE TÍTULOS: Continua a promoção para a'

venda de títulos patrimoniais em 03 planos de pagamento:
Plano.A - À vista R$ 1.085,00
Plano. B - Inicial de R$ 290,00 + 03 parcelas de R$ 290,00
Plano. C - Inicial de R$ 200,00 + 12 parcelas de R$ 87,00

Edson Junk88lCP

Jaraguá do Sul - A
'

secretariaMunicipal de Cultura
e Lazer apresentou, na terça
�ira (1), às 9 horas, na Praça
Ângelo. Piazera, o. colorido

'1 ônibus, "O Sonhador". O

yeíenlü vai levar entretenimento.

Para as escolas isoladas da rede
municipal de ensino. com

éapresentação. de teatro, por ,

ores mirins, fantoches, peças
Jlcenadas, leitura com um

,acervo. de mil livros, área de

'exposições infantis, adaptados
interior do ônibus. Doado

pela empresa Canarinho, as

,mudanças foram feitas pela
juiciativa privada. Parapoder se
Organizar na visita aos bairros
"O Sonhador" vai ter'horärios
pré-estabelecido.s.

- O projeto foi adaptado. para
a realidade de Jaraguá do. Sul.
o objetivo. é resgatar a cultura
popular - declarou o. secretärio.
lIe Educação, Esporte e Lazer,
''Sílvio. Celeste Baard,

Maiores informações na Secretaria
ou pelo fone-fax 372-0413

24.06.97 - Beira Rio
Educação: "O Sonluulor" levará entretenimento às escolas '

acrescentando que o. projeto foi programa. O prefeito. Geraldo.
inspirado. nos já existentes na Werninghaus e o. secretário.
USP (Universidade de São. ,Baard fizeram discursos,
Paulo) e na cidade de Curitiba. agradecendo. as pessoas que

, Na solenidade de possibilitaram a concretização.
apresentação. do. ônibus, foi do. O Sonhador, "Que O
encenada uma peça teatral Sonhador ajude a realizar os
alusiva ao. projeto, sonhos das crianças", disse
apresentando. o.s benefícios e as

'

Weminghaus, parabenizando. a
,

facilidades que deverão. ser iniciativa das pessoas
proporcionadas pelo. envolvidas no projeto,

'

JARAGUÁ 372-3475 UTA:::'ENTO GUARAMIRlM 373-0055

Agradecimento e Convite paraMissa
A família enlutada do. Sr.

",

ALFEU TARCISIO GARCIA
,

ainda profundarnente consternada .cóm, o. seu'
falecimento, vem poreste meio. agradecer 'a todos
o.s parenteS, amigos, vizinhos e a todos que
enviaram flores, coroas, mensagens e aos que o

acompanharam o. extinto. até sua última morada,

Agradece em especial' ao. corpo clfnico,
administração, funcionários e enfermeiros do..,
Hospital Jaraguá e do. Hospital N. Sra: das Graças
de Curitiba-PR, aos Padres Aloísio e Claudionor

pelo. conforto e atendimento.
.

Outrossim aproveita a oportunidade para convidä
los para missa que será celebrada sexta-feira, dia
4-7-97, às 19 horas, na-Igreja Matriz de Jaraguá
do. Sul, e sábado,dia 5-7-97, às 19 horas, na Igreja
N. Sra. do. Rosário em Nereu Ramos,

i

;I Encontro de Odontopediatria vai reunir
profissionais dos três Estados do Sul na cidade '

,

Jaraguá do Sul - A ABO
(Associação Brasileira de :

Odontologia) promovera nas

'próximas quinta (10) e sexta-feira
.

'(11), no Centro de Profissionais
Liberais, o. "I Encontro Sul-

·

Brasileiro. de Odontopediatria",
que pretende apresentar as novas

'propostas e soluções aos
" profissio.nais da área, além de

.proporcionar a troca de
'!�xperiências e informações. O
• evento promete trazer, seis

, .renomados professores de
·

universidades do. Sul do país.
Informar os profissionais sobre

Os novos conceitos e tratamentos
,na odontüpediatria e ensinar a

POPlllação sobre a importância de
preservar a higiene bucal das

crianças são os principais objetivos Paraná. Além de José Waimer de
do encontro. 'Oliveira, da Unoeste

Na quinta-feira (lO), às 18h30, (Universidade do Oeste). Do Rio
os profissionais convidados estarão. Grande do Sul virá a professora
ministrando palestras, no auditório Marcia Cançado Figueiredo, da
do Sindicato' dos Trabalhadores' UFRS (Universidade Federal do
nas Indústrias do Vestuári,o. "Os Rio Grande doSul).
assuntos apresentados serão de SUCESSO - O odontólogo e

interesse de pais e de pessoas que professor Luiz Reynaldo de

exerçam alguma atividade com Figueiredo, um dos palestrantes
crianças", declarou, a professora que estarä no encontro de
daUFSC (Universidade Federal de ,odontopediatda, realiza, em
Santa Catarina), Isabel Cristina de ' Londrina, o Programa de Atenção
Almeida. Precoce à Saúde Bucal. O sucesso BAZAR UNETE ltda�Do Paraná virão os professores
Luiz Reynaldo de Figueiredo.
Walter e Antonio Ferelle, ambos
da Universidade Estadual de
Londrina, e Fabian Calixto Fraiz,
da Universidade Federal do

do programa permitiu que a cidade
.

reduzisse o. nível de cáries para
índices melhores do que os

estabelecidos 'pela OMS

(Organização Mundial de Saúde),
como ideais para o ano 2000.

(o) <g[1Ll[(e você

lP)reo isa aqlLl[ L lt(erru

Brinquedos
Aparelhos Eletrônicos

Vídeo-Locadora - Presentes
" Games (Aluguel ou Sala Vip)

., '.·iEánN
GERDAU FERRO PARA CONSTRUÇAO

.

-PROIVIOçAo* 372-2922FerTo CA 50 5/16" .. : � � : , R$ 2,97/br
Ferro CA 50 3/S ;.; R$ 4,18/br
Ferro CA 60 Estribo R$ O,82/br
Tela soldada para laje e piso R$ I ,251m2
V"

.
'

Iga/coluna soldada 5/16" R$ 15,80/pç
.

"'Vendemos e entregamos qualquer quantidade"

\,

R. Conrad Riegel, 170

Jaraguá do Sul

(Ao lado do
Ferro Velho Marechal)

Rua WalterMarquardt, 623
Sala 1 (Galeria Vasel) ,

FONE: 973-9693

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



A,TENDEMOS AOS DOMINGOS DAS 07:00 ÀS 20:00HS.

POSTO MARECHAL LTOA.
* CO�BUSTíVEIS

* TROCA DE ÓLEO
* LAVA RÁPIDO

"

*GAS
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 96,1 - Jaraguá do Sul- se

Penas alternativas
Deu no Jornal "O Planalto de Canoinhas": os

juízes locais, nos casos de contravenções leves,
como porte de arma, lesões corporais e acidentes
de trânsito sem vítima, vêm aplicando penas'

_
alternativas à de prisão.
GilbertoWitlich foi condenado a doar dez cestas
básicas e a consertar o muro da escola que
derrubou por dirigir embriagado. .

Com isto se pune o contraventor e se repara, o

dano ao atingido. Merece ser imitado. '

Penas alternativas
Não dá para não comentar. A votação' do pedido
de impeachment do governador, mesmo

envolvendo' aspectos políticos, é uma questão,
moral.

,

Até ontem, governar era abrir estradas. Hoje é

preciso, além da eleição, manter o respeito, da
população.'

'

Na verdade 'está se votando apenas a licença para
processar, o governador pelo, crime,' de
responsabilidade com o respectivo afastamento
do cargo até a apuração dos fatos.

p
,

O que todos queremos é esclarecer o que
efetivamente aconteceu: o governador cometeu
ou não cometeu crime na emissão e venda dos
títulos públicos.
Se cometeu, não pode mais governar. Se não
cometeu não pode mais sair do governo.
Até agora assistimos apenas a debates, denúncias,
desculpas, algumas bem esfarrapadas, e a obtenção
de provas até à força de ambos os lados, acusadores
eacusados.
O que,nos deixa estarrecidos é este jogo de

composições políticas, acertos de votos,

oferecimento de cargos e vantagens, tudo isso sem
se esclarecer em definitivo o que aconteceu.
A tradição de serenidade do homem público

catarinense, mormente de seu governador, não pode
ser arranhada. É'melhor um processo público,
aberto, onde se 'possa conhecer todos os fatos, do
que permanecer no governo sob a sombra de uma

desconfiança que vai fazei' mal a todos pelo resto

da vida.
'

Nas teias do paternalismo
O'problema
Enquanto, por um lado, os mercados globais, a

automação e o avanço tecnológico alteram
, profundamente o mercado de trabalho, por outro,
a relação entre empregadores e empregados
continua sendo normatizada por uma legislação

,

paternalista e defasada que foi criada na década de
40.
Para o chefe de Fiscalização do Trabalho da

DelegaciaRegional do Trabalho em SantaCatarina,
Celestino Gredilha de Araújo, o principal entrave
para um avanço e modernização da colocação da

,

força de trabalho nomercado está, principalmente,
na imensa dificuldade de administrar a diversidade
dê um país comum território de quase novemilhões
de quilômetros quadrados: "O Sul está longe do

primeiro mundo e o Nordeste do terceiro. Temos

ainda indícios de trabalho escravo".
Como exemplo prático desta dificuldade, Celestino
'salienta as discussões a respeito da simplificação
dos contratos e normas trabalhistas com o objetivo
de gerar emprego através do trabalho temporário:

, "Não passaram de discussões. Não houve avanço
'até, porque para isso é preciso, também mudar o
modelo do sindicalismo brasileiro. A realidade do
ABC paulista é diferente da realidade, porexemplo,
de Dionísio Cerqueira. Quer dizer, é impraticável
sindicatos que congreguem milhões de

trabalhadores" .

Outra questão levantada por Celestino é a

precariedade, de forma geral, da relação entre

trabalhadores e empregadores: "Vivemos num

contexto onde o trabalhador sempre acha que
deveria receber mais do que recebe e o

empregador que pagamais do que deveria pagar".

Asolução
"Um problema de difícil solução", avalia o chefe
de Fiscalização da Delegacia Regional do
Trabalho. De acordo com Celestino, a solução

com resultados emmédio prazo, mas efetiva,
" definitiva, teria que se dar através da educação:

, "Acontece que a informação adequada n
'

chega as escolas porque informação é sinôni
de poder".

, '-'I

Do ponto de vista prático de curto prazo, el�
acredita que é, necessário determinar um

'legislação com normas básicas que deixe as

especificidades das diversas categorias de
trabalhadores, diferenças regionais e Interesses
geograficamente restritos a dinâmica da livre,
negociação entre trabalhadores e empregadores:
"Tem que ser uma legislação que preserve a

universalidade do País. Na verdade, é exatamente'
isto que já está proposto. Só que não avança".
Outro avanço fundamental neste contexto;
segundo Celestino, diz respeito à evolução da

posturaempresarial: "Empresáriomesmo é�uele_.
que estuda a melhoria da relação com seus',

empregados como objetivo demelhorar, também,
,

a sua produção. Há avanços neste sentido como'
o treinamento e o estabelecimento de salários
indiretos que garantem transporte, alimentação •

e outros benefícios. No entanto, ainda há muito
a avançar". '/ ,

Sobre o questionamento de que as cooperativas
urbanas de trabalho, uma forte tendência desta

década, estariam mascarando .a relação
empregado e empregador, com o objetivo de
burlar encargos sociais, Celestino é objetivo:

'

"Sea legislação entende a cooperativa como'

uma atividade legalizada, pressupor de forma
conceitual que as cooperativas são um mal

desnecessário, parece, pressupõe, isto sim"
interesses outros pessoais de quem está

questionando. Abusos são abusos e podem ser

constatados e coibidos pelo Ministério do
Trabalho">

.

Ação comunitária
Para Celestino Gredilha, a ação da Associação
das Donas de Casa' do Rio de Janeiro é' um

exemplo a 'ser seguido: "Cadastraram todos os

prestadores de serviço por áreas e atuam nas'
'

duas pontas. selecionando bons trabalhadores,
regulando os preços de . mercado,
encaminhando o trabalhador adequado par� a

demanda gerada e garantindo segurança ao

consumidor. \

FONE/FAX (047)
372-0705
372-1888
371-0905
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Exposição defotos retratamomentos dopassado'

I
idades _____

Jaraguá do Sul - Resgatar um
momento histórico e preservar todo

patrimônio artístico e cultural de uma

região, buscando, a essência do

passado, é o principal objetivo da
exposição "Jaraguä no passado" e

exposição dos "Colecionadores
jaraguaenses", que está acontecendo
no Espaço Cultural na Praça Ângelo
Piazera, entre os diás 1 e 13 de julho.

Com iniciativa da equipe do
Museu Municipal Enu1io da Silva, o

acontecimento surgiu com a

necessidade de se colocar em

evidência alguns dos momentos da
história de Jaraguá do Sul e região.
Abrangendo fotos de 1910 a 1950, que
retratam o período da colonização da

região, o acervo também apresenta
uma das fotos do prédio recém

construído, em 1919, do Colégio São

Luís, na época em que ainda era

administrado pelas irmãs, da

Congregação da Divina Providência.

.Objetos da mesma, época também
fazem parte da exposição, como uma

vitrola de 1930, da marca Orgo Phone
e os relógios de várias décadas que
foram cedidos por colecionadores de

Jaraguá do Sul.
Segundo a museóloga, Cláudia

Maria Costa, Corrêa, ,uma das
coordenadoras do evento, o

.acontecimento pretende mostrar aos

habitantes do Município as formas.

'. Jaraguá do Sul I
! diretoria do Jaraguá Atlético Clube decidiu prorrogar a

data do sorteio da rifà do automóvel Fiesta para o dia 10

de dezembro, às 20 horas, em sua sede social. O sorteio

Será realizado em sistemamanual.

• Jaraguä do Sul II
OPSDB inaugurou a sede do DiretórioMunicipal na noite
di última quarta-feira (2), com a presença de lideranças

,políticas da região, inclusive, de outras legendas'.
arquitetônicas de Jaraguä do Sul. e

região. "A exposição tem como

objetivo difundir a mentalidade de
defesa da cultura histórica de Jaraguá
do Sul e incentivar a preservação dos
objetos, antigos das pessoas que
colaboram com a história".

Manter laços com o passado,
preservando todas as estruturas

arquitetônicas, a exposição retrata e

valoriza a cultura do passado,
garantindo um acervo adequado para
manter o turismo cultural e histórico
do Município e do Estado.

• Massaranduba I
Oposto de saúde do BairroMassàrandubinha conta, desde
,a última terça-feira (1), com um dentista, um médico e

serv�ços de enfermagem atendendo das 8 horas às '14h30,
em dias pré-determinados. Temuma sala para vacinas, outra'

para curativos e nebulização. As consultas, médicas e

'Oclontológicas devem sermarcadas com antecedência.
'

RESTAURANTE ITAJARA
ANEXO AO HotEL tTAJARA '

'. Massaranduba II
,A comissão organizadora dá VI Fecarroz, realizada de 25
de abril a 4 demaio, divulgou os resultados financeiros da
feira! De acordo com o presidente da comissão, Alfredo
,Vavassori, foram arrecadados cerca deR$ 16mil, referentes
a venda de ingressos, bebidas, alimentação e aluguel de
estandes. .As despesas ficaram por conta da limpeza,
segurança, energia, premiações, contratações de bandas e
parque de diversões. '

SERVIMOS DIARIAMENTE,
• A Ia carte (Almoço e Jantar) ,

• Buffét aos Domingos (das 11h30min às 14h30min.)
• Frutos do Mar· Prato Tfpico (Marreco) • Pizzas

• Lasanhas • lanches • Petiscos

Varigpromove simpósio,
internacional de ,carga'

Rio de Janeiro - O transporte
de carga aérea mundial, que
atualmente movimenta cerca de 40

bilhões, está crescendo a uma taxa

de 6,7% ao ano e deverá dobrar até -

o ano de 2016. A informação é do
diretor de Cargas da Varig, Carlos
Ebner, feita durante o 27° Cats

(Cargo Analysis Technology
Simposium), que acontece no

Município, promovido pela Varig
Cargo, reuniu as principais
empresas aéreas do mundo. O

simpósio discutiu a avaliação do
mercado e a análise das tendências
do transporte aéreo mundial, de
carga.

Ebner destacou a atuação da
empresa, principalmente entre os

países do Mercosul, ressaltando o .

crescimento eminente da região e

das novas ações implemeneadas
em busca de soluções. Ele afirmou
que é projeto da Varig .discutir o

aprimoramento do transporte para
embarcadores e agentes do setor

expresso, onde estão sendo revistos
,

-os serviços Hora Certa e Hora Certa
Plus, considerados os mais seguros
e eficientes para encomendas

expressas até' dez quilos .

ATENDEMOS
• Casamentos • Batizados • Crismas • 11 Comunhão

• Convenções • Coquetéis • Outros eventos
'

,

Carlinhos - Sócio-gerente
Agradecemos a Preferência

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 237 - Fone: (047) 371-3121
89252-000 • Jaragué do �ul - Santa Catartna

• Guaramirim
Lesão corporal por acidente de trânsito é omaior índice de
criminalidade registado na Delegacia de Polícia, Seguida
de lesão corporal por brigas e furtos.

Prefeitura Municipal de, Jaraguá do Sul
ABANDONO DE EMPREGO

• Schroeder
Os serviços de reconstrução do sistema de captação de água,
destruído pela enchente no início do ano passado.' foram
iniciados durante esta semana com término previsto para
meados da próxima.

./
Solicitamos o comparecimento do Sr. EUCLIDES DA
CRUZ, portador da Carteira de Trabalho e Previdência
Social n° 91.907, Série 426, no prazo de 48 (quarenta e

oito) horas, junto à Divisão de Talentos Humanos da
PREFEITURA MUNIC:IPAL DE JARAGUÁ DO SUL.
O não comparecimento no prazo acima estipulado"
caracterizará ABANDONO DE EMPREGO, conforme
Art. 482, Letra I, da CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho).

Jaraguá do Sul, 03 de Julho de 1.997

TECNO CALHAS LTDA. - ME
«Serviços de calhas e

coifas funilaria
industrial

-Aquecedor solar
• Exaustores eólicos
'_maxiar equipamentos
para retirada do calor,
umidade e poeira.

AUTO ESCOLA LESSMANN LTOA.
...._
---
-
--
-
-
-
-
-
-

PElA SEGUNdA VEZ cONsidERAdÁ dESTAQUE
do ANO pElA MASTER PEsQuisAS'

Rua Relnoldo Rau, 520 • Sala 02

próximo ao Supermercado Breithaupt
Defronte aoSmurf'. Lanches
FonélFax: (047) 371·5933
Jaraguá do Sul- sc

CONGELADOS E
FRUTOS DO MAR

RUA BARAo DO RIO BRANCO, S53
TEL.: (047) 372�2912

jARAGUÁ DO SUL - ,sc
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" ,

,ELETR_OS'RAS/PROCEL/INMETRO CO·NCEDE-RAM '

"

8 PRÊMIOS
. .

. . .

,DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA AOS
MOTORES ELÉTRICOS FABRICADOS

.'

·PELAS INDÚSTRIAS/·DE j'ARAGUÁ DO SUL.
,

, )
'

'

'-
.

OBRIGADO, EQUIPE KOHLBACH.
PA,RABÉNS, JARAGUÁ DO SUL-l.

.

,. . ",

.
.. .,

',A KOHLBACH CONGRATULA-SE COM O
SEU EXCEPCIONAL CORPO TÉCNICO E TODOS

OS COLABORA,DORES PELA CONQU'I-STA", .' ,',

. .'
DE 6 DESSES PRÊMIOS.

"

ESTE PRODUTO

ECONOMIZA ,

.

ENERGIA E O SEU
DINHEIRO.

I '

I

i era. _!j ,,� 1
'

-

, II '"
'

�KOHLBACHJ
,

� jio MOTOR DO BRASIL
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Tironi assume a

iresidência do JAe
Jaraguá doSul- o empresário,

· Uo Tironi assumiu a presidência
do laraguá Atlético Clube e ficará

DO cargo até o dia cinco de agosto,
temPO necessário para que se faça
um levantamento das dívidas do

:dube, que; segundo especulações,
estão entre R$ 300 e R$ 500 mil.

Adecisão de assumir o cargo saiu
� uma reunião, na noite da última

quarta-feira (2), com a diretoria e

o Conselho Deliberativo, quando
foi feita a eleição também do

presidente do conselho.
·

O empresário, que também é

'vereador pelo PTB, informou que
·

UDl8COrdO entre os 25 conselheiros
· pennitiu que Sérgio Lúiz Silva, ex- .

diretor do Departamento Amador'
e que assumiu interinamente a

presidência dó JAC durante a

licença do presidente Ângelo
Margl,ltte, foi eleito presidente do'
Conselho Deliberativo. Três

representa,ntes. das . torcidas

César JunkelllGP

r
1 i s

Dividas: Tiro"i assume cargo para apurar as despesas do clube

participaram da eleição.
- A proposta é fazer um

levantamento das dívidas e

apresentar o relatório ao Conselho
Deliberativo na reunião do dia
cinco de agosto, quando será feita
a eleição de uma nova diretoria,
para um período de dois anos -

explícouTironí, acrescentando que
cabe ao conselho analisar o

relatório e tomar as providências

cabíveis, inclusive jurídica, se for
o caso. Ele informou que os

credores deverão comparecer ao
c1ube com cópias dos documentos
para comprovarem as despesas.

A primeira medida tomada

pelo novo presidente foi

providenciarrecursos para levar a
equipe de juniores para Belo,

Horizonte, onde'participa de um

torneio.

Ivan Sacht é o terceiro do Brasileiro de FôrmulaFiat

Jaraguá do Sul - o piloto
jaraguaense Ivan Sacht conquistou
o quarto lugar na quarta etapa do

CampeonatoBrasileiro de Fórmula
Fiat, Categoria Uno, disputada no

óltimo domingo (29), no

Autódromo Nelson Piquet, em
Brasília. A prova foi vencida pelo
paranaense Rômulo Rocha, o

segundo lugar ficou com Marcus
Peres e o terceiro colocado foi
Luizito Massa, ambos de São
Paulo.

.

,

Com o quarto lugar, Sacht é o
. terceiro colocado, com 43 pontos.

INCON ,I
,

,

INCON T'
I.NCON '

.. 1
INFORMATICA
Venda • MQftUt...�ão

CONTABILIDADE
FONE: (047) 371-5087
ftua Reinoldo Rau, 500 ,

Sala 08 - 10Andar
Clenvo - Jaraguâ do Sul • sc

')
ll8P: 89251-600 .

M;-.

o segundo é Laírton Miranda, de
Brasília, com 48 pontos, e o líder

. é Rômulo Rocha; do Paraná, com
50 pontos. Á prova teve a

participação de 33 pilotos.
A falta de adaptação ao circuito

b ·1· � .1' .

blrasiuense, :101 '0 maior pro ema

enfrentado por Sacht, que fez o

melhor tempo nos dois treinos
livres, O 'mesmo não aconteceu no
treino classificatörio para a

formação do grid e o catarinense

largou em quinto.
Na largada, Sacbt pulou para

a quarta posição e algumas voltas

depois, chegou a correr em

terceiro. O catarinense ainda
tentou recuperar as posições
pressionando Luizito Massa, mas
o paulista conseguiu resistir
mantendo a terceira posição até o

final.
- Considero um bom resultado,

já que não conhecia o traçado da

pista.E estou a apenas sete pontos
atrás do líder - lembrou.

A próxima etapa do Brasileiro
de Fórmula Fiat será disputada no
dia 20, .

em Goiânia.

ROUB·.

.• 'E8UR08 8ARCIA
.

-

.

FenelFax 371-17.' .

Equipe juvenil conquista
terceiro lugar no FutsaZ

Jaraguá do Sul - A equipe
juvenil de futebol de salão do

.

Colégio Evangélico Jaraguá
conquistou o terceiro lugar daCopa
Colombo oe de Futsal, realizada.
em Rio Negrinho, nos dias 28 e 29

.

de junho. A competição faz parte
da etapa regional do Circuito
Catarinense de Futsal e

participaram ao todo 15 equipes:
três de Jaraguä. do Sul, três de

Mafra, três de Joinville; duas de
Rio Negrinho e quatro de São
Bento do Sul.

.

O time jogou quatro partidas,

vencendo três (Lojas Colombo, de
Rio Negrinho, 2x1; SicaplInfanto,
de são Bento do Sul, 3xO; e

goleando a Dohler, de Joinville,
por 9x 1) e perdendo apenas para a

equipe daGráfica JL, de São Bento
.

do Sul, por lx4. Na fase

microrregional, realizada no

ginásio Arthur Müller, entre os

dias 26 e 28 de maio,
.

o CEJ

conquistou o primeiro lugar
vencendo a Kiferro por 4x2.

Integrada por dez atletas, entre 16
e 19 anos; é dirigida pelo técnico
Augustinho Ferrari.

,
Mannes Ind. Com.

Espumase
,Colchões Ltda.:

ESTOFADOS' MANNES

Neste final de semana estaremos participando do
Festival Brasil OffRoad, em São Paulo, com um grupo
de trintapessoas. Trata-se de um evento onde se reunirão
jipeiros de todo o Brasil, numa grande festa de

companheirismo.
Na última terça-feirafoi votado o novo sócio do Jeep

Club, o companheiro Claus Melcher. Seja bem-vindo. '

Elegeu-se também o novo conselho fiscal: Flávio
Marcatto, Luiz F. Gonçalves é Jorge Jaroczinski.

O companheiroBetoMannesfinalmente encontrou o
seu Jipe, que havia sido roubadoemfevereiro deste ano.
Que sorte.
No dia 2017, às 16:30 horas estaremosparticipando

do Rodando Jaraguâ. Evento que faz .parte da

programação do aniversário do nossoMunicípio.
O aniversariante da semana é o companheiroRufino

Schutz: Parabéns!
Devido ao frio, tivemos na semana a visita de um

jipeiro vestido de esquimó. Quem será?
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Juiz absolve vereado
da acusação de racism

- II () I c: I i 1/1 I � c: g i ., I a I i .. (I -

NOMts DE JUNH0/97
052/97 - Governamental- Reconhece Despesas do Exército Anterior.
056197 - Legislativa - Maria �. Mattedi - Denomina Via Pública.

057197 - Governamental- Autoriza oMunicípio a Permutar e a Doar

Área de Terras.
058197 - Governamental-AutorizaoExecutivoMunicipal a-Celebrar
Convênio com a Sociedade Cultura Artística - SCAR.
059197 - Governamental- Ratifica Convênio deCooperação Técnico-

.

Financeira Celebrado com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e

Extensão Rural de Santa Catarina S/A - EPAGRI.

060/97 - Governamental - Autoriza a Celebração de CQ!lvênio com
Instituições de Ensino paraRealização de Estágio Supervisionado.
061197 - Govemamental- FixaCritério de Indenização de Despesas de
Viagem do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito M�nicipal e dos

Servidores Muni,:ipais, segundoo § 4° do Artigo 68, daLei Orgânica
Municipal, e o Artigo 39, da Lei Complementar nO 003/93,

• respectivamente,edáOutrasProvidências..
062/97 - Governamental-Autoriza aFundaçãoMunicipalde Esportes
aCelebrarConvênio com oClube EscolarEvangélico Jaraguá
063197 - Governamental-Cria Junta MédicaOficial.

.
r

Jaraguá do Sul - O

presidente do Sindicato dos

Vestuários, Gildo Antônio

Alves, vereador pelo PMDB,
foi absolvido da acusação de
racismo, impetrada pelo ex

chefe do' Departamento
Pessoal da Darpe Malhas,
AparecidoMoreira Silva, em
novembro de 1995. A decisão

judicial, proferida pelo juiz
Stephan Klaus Radloff, saiu
na tarde da última quarta
feira.Amedida tambémlibera
Alves dos crimes de

. difamação e' injúria. A
assessoria de Imprensa do
sindicato garante que
Aparecido Silva e o

advogado Lino Voigt teriam
pedido R$ 15 mil para
retirarem a ação.

O juizRadloff, com base
noCódigo Penal, considerou
que o fato de Alves .ter

chamado Aparecido de negro
não constitui injúria, porque
"é a cor da pele dele". De
acordo com o magistrado,
não há nada de anormal.
"Muito pelo conträrio,

. deveria ser motivo de

orgulho", declarou. Na

sentença ele afirma que a

expressão "muito sujo", que
segundo Aparecido Silva,
Alves o havia chamado, não
faz referência à falta de

higiene, mas uma alusão a

forma do ex-chefe de pessoal
'

trataros subordinados, "com
atitudes temerárias, de pouca
confiança, entendendo que as

pessoas sob seu comando
deveriam se precaver
defensivamente" .

O caso aconteceu em

1995, quando Aparecido
Silva ,era chefe do

Departamento Pessoal da

Darpe Malhas. Segun
versão dele, Alves teria
a três funcionários. i

)

empresa que tomas
cuidado porque "oCidoét
negromuito sujo", refe

'

.

.

se ao hábito de obrig
trabalhadores' a assín
folhas de pagamento,m
em atraso, com

retroativa. O fato gam
repercussão e acabou"

"

queixa-crime ajuizada e
t

de novembro.
O advogado de def

Airton Sudbrack, afl
\

que, na qualidade de ehe .:
Departamento Pess �
Aparecido Silva col
assinaturas de funcion
nas folhasde pagamento
mesmo estando preenchi

"

estavam com data ante

"Não houve qualqu
difamação" entende.
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INDICAÇÕES APROVADAS PELA CÂMARA
,

MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
REFERENTE AOMts DE JUNIJ0/97

AFONSO PIAZERA NETO - Programa "Nossa Casa", Programa
EsportecomT�Co;BoIsaAtleta(subscritapelosdemaisVereadores);
Implantação de Praças ao longo dos Tri�; Imphmtaçio de Arca
Histórica próxima a Estação Ferroviária; Criação do Fundo de

Desenvolvimento dos Bairros (subscrita pelos demais Vereadores);
Emenda a Indicação da VereadoraNiura S. D. dos Santos referente a

Alvará de Localização comHabite-se Provisório.
CLÁUDIO FINTA - Tubulação eAlargamento de Rua.
JOSÉSCHMI1T - Pavimentação de Rua; Implantação de Tubulação;
Asfaltalnento de Rua.
LIO TIRONI • Pavimentação de Rua; Implantação de Tubulaç�;.
Asfa1menlo deRua.
LORITA KARSTEN - Programa "Lixo se Recicla na Escola";
Alargamento de Rua; Reassentamento de Pavimentação; Passarela
Metálica; Placas de Sinalização; Asfaltamento de Rua; Incubadora;
Substituição deUmpadas;Rede deEsgbto;TransfelênciadaBiblioteca
MunicipalRuiBIUbosa;Complementação deGaleria; Aberturade Rua.

. MARIAMATTEDI - Substituição de Semáforo; Reassentamento de
Pavimentação; Implantáçio deCreclle.

'

.

NIORA DOS SANTOS - Implantação de Alvará de Localização-cem
.

Habite-se Provisório.; Abertura de Rua.
PEDROANACLETOGARCIA -Alargamento 4aRuaEstradaNova.
VICENTECAROPRESO - Ruminação Pública; Redutorde�Iocidade;

,. Pavimentação de Rua; Confecção de Material Promocional;
Asfaltamento deRua; Estudos paraCriação doCentro deCulturaAlemi.
INDICAÇÃOASSINADA POR TODOS VEREADORES - Inclusão
do Tema "Trânsito" emCurriculoEscolar.

A PolíciaMilitar de Joinville prendeu em flagrante, na tarde.
quarta-feira (2), Paulo Roberto Felscki, 30 anos, Laudicéia Be.
daSilva, 28;Carlos Rasches, 38, SandraBarbosa, 34, e Jairo P

.

27, acusados de roubarem R$ 100,00 e um cheque no valor de
42,00 de um passageiro do ônibus da linha Sul-Centro.

Até o final da tarde, quatro vítimas já haviam identificado
membros da quadrilha.

O delegado do 6°Distrito, Zulmar Valverde, informou que
aumentando o número de batedores de carteira na cidade, .

Amortecedores
Molas
Pastilhas

A l' naMaater Pesqu'_s.lnvestindo no
silincio e no conforto do seu carro.

/

Rua Adélia Fischer, 52
floneIFax: (047) 372-1301 • Jaragbá do Sul • SC

,
'. \

Distribuidora de 'cerveja, chopp, refrigerante e água mineral.

Também atendemos eventos (casamentos, aniversários,
, .

,

festas em geral) COM ENTREGA A DOMICIliO

LUKISADISfRlBUIDORA'DEBEBIDASLIDA.
Rua Reinaldo Rau, 414 - Jaraguá dO'Sul- SC
Fone: 371-1271- 371-9954 - fax:�7'-90"1

CHOPP CERVEJA

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




