
rem.emp,.e um

, jeito de faze,.
melho,.

, Governador visita a

região pela 34 vez
.

'o governador Paulo Afonso Vieira

(PMDB) esteve visitando a região na última
segunda-feira (7). Foí li terceira visita do

govemadoresteano.ErnCorupá, PauloAfonso
entregou RS 50 mil para a restauraçãc da
estradaentre aBR-280e a ponte doRioNovo.
Em Jaraguádo Sul, inaugurou aEscolaErich
Gruetzmacher, Completando a visita, o

governador repassou RS 30mil paraoHospi
tal Santo Antônio, deGuaramirim. Página 3

GilbertoMenel assume
.a presidência do PPB
o empresárioGilbertoMenel foi eleito,

na noite da última terça-feira (8), presidente
doDiretórioMunicipal do PPB.

Com ii vitória de Menel, a ala

divergente, que tem como principallíder o
deputado Udo Wagner, fica afastada da

direção da legenda. . .

O vereador Carione Pavanello também

disputava a indicação para a presidência, in
clusive, com chapa formada.Página 11

Iaraguã do Sul sedia
encontro de odontologia
Desde ontem, cerca de 180 profissionais

de odontologiaestão reunidos noCPL para o
I Encontro.Sul-Brasileiro deOdontopediatria.
o evento trouxe para a cidade seis renomados

professores das universidades do Sul do país
paraministrarem cursos e palestras.

Os organizadores pretendem repetir o
encontro d._e dois 'em dois anos. Eles Rua Reinoldó Rau, 399 - �I 5
afirmaram que as expectativas foram 372.-19Q7superadas. Página 11 Ir:�--:-i======�':':'����::::::��

,

BIBLIOT.FU8LICA DO EST. DE ciL

RUA TENENTE SILVEIRA, 343.

indicato dos Servidores perde ação
ontra a Prefeitura de Jaraguâdo Sul

cisão: juizpõefim a queda-de-braços entre Prefeitura e Sinsep

o juiz .da Primeira Vara,
árcio Renê Rocha, negou
'minar ao mandado de

gurança feito pelo presidente
>,o Sindicato dos Servidores

'Municipais, Luiz Cézar

" chorner, contra o prefeito
PeraldoWeminghaus (PFL). A

.
ão, segundo o sindicalista,

pretendia garantir o

funcionamento da entidade, já
que Weminghaus se negava a

liberar os dirigentes para
administrar o sindicato.

Com a decisão, o governo
vence o primeiro rounddaqueda
de-braço travada com o sindicato
desde o início da administração.

Na tarde da última quarta
feira (9), a diretoria do sindicato
se reuniu para discutir o caso;

Schorner promete. recorrer à
instância superior e aguardar' á
decisão na sala de aula. O

prefeito afirmou que vai exigir o
retomo do professor à escola.
Página4

'

Multifeira deve' super,ax
em público e negóci.;"
'A II Multifeira deve superar a edição anterior em pÚb!�fi;

,

volume de negócios.Esta é a expectativados organizadore�(têm registrado bo�s �rspectivàs junto aos �xposito�e�. t.'. �
Somente no pnmerro final de semana, mais de 30mil�ssoas

visitaram a feira. A estimativa dos coordenadores é atin�Q
público de. 90 mil pess.oas até o' final da feira, no próximo

domi�go. Eles trabalham co� � possibilidade da fei�t��t
negÓCIOS da ordem de R$ 2milhões, superando em mais (Ie R$ :

500 mil o movimento do ano passado.
" �"' :

A RodadeNegócios, que funcionou naquarta e quinta-feiias;
commais de 60 empresas e empresários, deverá repetiro sucesso
da primeira edição. Para a IIMultifeira.o leilão de mäquinas e
equipamentos usados registrou aumento de mais de 100% no

,

número de lotes. Página 5

v-e ,

,

rrefeitos catarinenses se unem contra a FEF
� .

. .

Cerca de 20 prefeitos e

ecretários mun ic ipai s,
,�tegrantes da Amunesc

; ssociação dos Municípios
.
Oeste de Santa Catarina),

;mpla (Associação dos Associação Comercial e In-, deverá ser enviada à Câmara

:' unicípiös do Planalto dustrial de Jaraguä do Sul, Federal, Senado, Assembléia
,'orte) e da Amvali para manifestarem Contra a Legislativa, Associação
dAssociação dos Municípios

"

tentativa do governo federal Nacional dos Municfpi os,
�o Vale, do Itapocu), entre de p'rorrogar o FEF (Fundo Federação Catarinense dos

�les, o prefeito de Joinvitle,
,

.
de Estabilização Fiscal), em Municípios e Confederação

Luiz Henrique da Silveira,
além do secretário estadual

adjunto da Fazenda, Renato

Hinnig, estiveram reunidos
na manhã de hoje, na

trâmite noCongresso.
Na oportunidade, eles

elaboraram a carta SOS

Municípios, onde reforçam o

protesto centra a FEF" que

contato com os deputados
Rua Walter Marquardt, 1180federais do Estado para que 'Fone/Fax: 371-1919 372-3363

votem centra.

Nacional dos Municípios.
Houve muitos discursos

inflamados contra a proposta
de prorrogação do fundo,
que, de acordo com os

prefeitos, é prejudicial aos
municípios. Os prefeitos
afirmaram que estão fazendo

MODA INTIMA COM QUALIDADE
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Imprudência e, impunidade
As constantescolisões de automóveis nas ruas de Jaraguá do Sul têm duas causas

principais: a imprudênciados motoristas e a impunidade. É comum assistirmos durante
todoo dia cenas de exibição de "ases do volante", que nãoestão restritos aos garotões.
Homens já maduros, ou pelo menos deveriam estar, fate� questão de demonstrar
suas habilidades ao volante, promovendo um festival de irresponsabilidades, não se

importando com as conseqüências, que fazem vítimas todas as semanas, alguns com
· seqüelas permanentes e irrecuperáveis.

Por outro lado, a impunidade contribui de forma decisiva,para que os irresponsáveis
continuem a cometer desatinos. O policiamento se limita a observar as manobras
radicais e coordenar o trânsito nos principais cruzamentos, enquanto que deveria
fazer o disciplinamento do tráfego e ordenamento do fluxode veículos, coibindo
abusos e punindo osmarginais exemplarmente. Mas o que se vê é uma total falta de
critério para Ö policiaràento do trânsito. Causa de inúmeros acidentes com vítimas.

. Somado a tudo isso, a inoperância do Poder Público, que assiste a tudo

pacificamente, sem apresentar sugestões que possam minimizar o problema e propor
soluções -.Ö secretário de Planejamento, Irineu Pasold, afirma que uma equipe

,

especializada emtrânsitoestä fazendo um levantamento dasprincipais ruas da cidade
para propor alternativas, mas seis meses de governo não foram suficientes para
concluirem os estudos e atentarem para os pontos críticos. Enquanto isso; vidas são

·

ceifadas, jovens. ficam inválidos e famílias inteiras são trucidadas por atos de

selvagerias de criminosos e irresponsäveis, que, no intuito de aparecer, cometem os

mais absurdos desatinos.
I .

.

•

.

.'
.

Já no início da semana, no cruzamento da Rua Antônio Carlos Ferreira, com a

Rua Presidente Juscelino, um Monza e um Logus colidiram de forma violenta; De
acordo com testemunhas e moradores das imediações, acidentes desta natureza são
comuns. Alguns culpam ainda a falta de sinalização. A imprudência, a impunidade, .

principalmente, já que os garotões, alémdo respaldo e da complacência dos pais, têm
aconivência das autoridades, são as grandes causadoras dos acidentes. � preciso dar
um basta nisso enquanto é tempo, sob o risco de sermos as próximas vítimas ...

Balão' de ensaio
Caiunoesquecimento as denúncias de irregularidades nas administrações.petistas,

incluindo o presidente de honra, Luiz Inäcio Lula da Silva. No início, o alarde foi
muito grande, justamente porque o PT ainda posa de incorruptível, e seus líderes não
apareceram em nenhuma "maracutaia" envolvendo dinheiro público, favorecimento
ou tráfego de influência. Aliás, esse assunto já se tomou rotina emnosso país, carente .

de Justiça, punições e vergonha na cara. A própria populaçãocontribui para com 'o
aparecimento e sumiço das denúncias, quando sê omite e fica apática diante do fato.
A denúncia envolvendo ePT favoreceu o governo Fernando Henrique no que diz

respeito a comprade votos. para a reeleição, precedida pela CPI dos Precatórios,
antecedida pelo escândalo do auxílio aos bancos falidos, que por sua vez escondeu

.

outras corrupções e ilegalidades. A acusação feitapor ummilitante petista reforçou
a suspeita e as especulações pipocaram por todos oslados, Passados alguns meses, o
que temos em relação aos casos? Pouco se sabe, a não ser que a comissão de
Sindicância do PT, criada para apurar o caso concluiu o relatório e vai apreseatä-lo
hoje à sociedade, devendo encaminhar o parecer aoMinistérioPúblico para as devidas

.

providências. As demais; só Deus sabe. .

No entanto, todas as denúncias não passaram de fumaça e estão sendo enviadas
para o arquivo 'morte. Com todos os desmandos e corrupção, o governo FHC vai .

conseguindo levar adiante as propostas de reforma que vão, com certeza, exigirmais
um pouco de sacrifício da população. Depois dos dirigentes petistas provarem que a
CPEM tinha contrato com mais de 300 prefeituras, a acusação perdeu o fôlego, mas
.àí adenüncia de compra de votos; precatórios e demais irregularidades deixaramde
ser a bola da vez. Perdendo a oportunidade para "passar o Brasil a limpo".O que se

viu foi que as denüneias centra o PT serviram apenas para tapar outras e desviar a
· atenção das compras de voto, que FHC ainda não conseguiu explicar até hoje. O PT,

·

como poderia ser outro, era apenas um baião deensaio.

•

!I � 4.. LT.DA.

Carta aberta
'. ,

. ,.'

Onde esta nossa etlca.
,

'

.' .

.. Dalane Simara Zanghelini. .

EugênioVlctorSchmöckel
DiretorGeral

RUI,WaltlrMlrqulrdl,1,180 • Cep.:80.259·'700
.

. Cx. Pos.tll 19 • Jlrogui do Sul· SC

Ética existe ou não? Eis a questão!
Sim, ela existe. Mas não em grande quantidade:
A cada ano quese passa, as pessoas vão deixando para trás esse v

moral tão importante para nossa sociedade. Onde está o respeito mútu
'

.. respeito à natureza, os bons modos no trânsito?Muito desse respeito per.
se ne tempo, devido a má conscientização das pessoas. Não adianta ape
falarmos sobre ética, sobre respeito, se n6s não praticarmos dentro

sociedade. Reclamamos tanto que não respeitam nossas idéias, nossas opini
nossos direitos. E n6s? Será que nunca ultrapassamos os nossos limite

desrespeitamos nossos semelhantes?
O problema da falta de ética .tende a piorar. Ficamos indignados co

matança da natureza, da poluição dos rios e mares. E n6s, sabemos respeí
a natureza do jeito que podemos?Será que nunca jogamos um papel no eh

Quandomaltratamos as pessoas ou os animais não estamos sendo antiéti

Respeitamos as leis de trânsito?

Quando quebramos orelhões, praticamos vandalismos, assaltamos, qu
primeira .coisa que fazemos? Fugimos oumentimos por medo d

conseqüências. da verdade.
Como podemos ficar com a consciência tranqüila sabendo que exis

.

tantas injustiças pelo mundo afora? Preferimos cruzar os braços e fechar'

olhos para não enxergar.
O 'que se começa com uni pequeno erro pode nos levar a provocar e

enormes, até crimes hediondos, com conseqüências catastr6ficas.
Deveríamos refletir a respeito disso. Tudo e 'toqas as pessoas,' n

importando a cor, religião, naturalidade, status, preferência... merecem
respeitados. QUem sabe, o dia em que resolvermos respeitar tudo e todos
estiverem ao nosso redor; o mundo volte a 'ser um paraíso. O paraíso qu
Pai - Criador. queria que fosse desde o início.

.

...Aluna'do Colégio São Luís - Marista. - 7'

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As ca

devém conter no maiximo 30 linhas de 70 toques, o endereço ou telefone para contato. O jo
se reserva o direito de sintetizar o texto e ·fazer as correções.ortográncas e gramáticais necessár
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onell admite ilegalidade na emissão dos títulospúblicos
Deputado

ponta artigo da

onstituiçáó
ederal que foi
escumprido pelo
overno no processo
e lançamento
as Letras,

Jaraguá doSul-O deputado
stadual Ivo Konell (PMDB)
econheceu que o governo

escumpriti o artigo 33 da

onstituição Federal, quando
mitiu R$ 605 milhões em

ítulos Públicos, embora faça
uestão de afirmar que não

uve desvio, de verbas e que
o o dinheiro arrecadado foi

tilizado em obras e

vestimentos. De acordo com

Ie, a operação com as Letras foi

umaalternativa inteligente de se

onseguir recursos para o

tado; afirmando que, 'se não

tiver origem criminosa, todos os
bens disponíveis devem ser

usades para a melhoria da

qualidade de vida da população.
O governador esteve

E,dson JunkeslCP
,

, ;

Verdade: Konell diverge de Paulo Afonso e aponta ilegalidade nas

Letras
'

visitando a região na última

segunda-feira (7), onde
participou das comemorações do
centenário de' Corupá,
entregando R$ 50 milpara

restauração da estrada entre a

BR-280 e a ponte sobre o Rio
Novo; R$ 30 mil para compra
de equipamentos para o Hospi
tal Santo Antônio, de

Secretário nega 'manobra'
ara atrair PFLaogoverno

Guaramirim; e inaugurou .a

Escola Básica EriCh

Gruetzmacher, em Jaraguá do
Sul.

Diferente do deputado, o

governador Paulo Afonso Vieira
(PMOB) não admite que houve

irregularidades no processo de
emissão das Letras do Tesouro

para pagamento de precatórios.
'Ele chegou a se irritar com

perguntas sobre o caso,

preferindo não revelar o valor do
montante. "Se ele (Konell) disse
que teve ilegalidade o problema
é dele", desconversou, preferindo
defender-se alegando
perseguição política. "O
tratamento

'

dado aos

governadores de Pernambuco e

de Alagoas foi diferente. Os
nossos adversários políticos
levaram o caso para o lado

pessoal", avaliou.
O artigo 33 da Constituição

Federal afirmaque, "O valor dos
precatórios judiciais pendentes
de pagamento na data da

promulgação da Constituição
não pode ultrapassaro limite glo
bal do endividamento". Desta

forma, o governo descumpriu a,

Constituição. já que emitiu R$
605 milhões enquanto que o

Estado tinha R$ 135 milhões de
precatórios para .pagar. O
governador não toca no assunto,
inclusive no valor das dívidas, se
negando a responder perguntas
em relação ao montante. "O
valor é esse que todo mundo já
sabe", ironizou.

AVALIAÇÃO - Na opinião
de Paulo Afonso, a decisão do

Supremo Tribunal de Justiça de
não permitir o afastamento"
imediato dele do governo reforça

,

a idéia que, "a oposição queria
dar um golpe e tomar o poder".
O governador afirmou que o

encaminhamento do processo
feito pelaAssembléiaLegislativa
estava sendo político e não

jurídico, sem lhe consentir o
direito de defesa. "Agora teremos
oportunidade para nos defender
e mostrar para a sociedade que
,não cometemos nenhuma

irregularidade e que o dinheiro
arrecadado foi investido na

qualidade de vida dos

catarinenses", discursou.

'� -I i'1;; I'

o secretário de Educação buscar a melhoria do "Estou aguardando a decisão
João Mattos negou que a rendimento da equ ipe ", do governador", disse.
decisão dos secretários em exemplificou, acrescentando Na reunião da Fac isc
deixar os cargos à disposição que se o governador entender (Federação das Associações
do governador Paulo Afonso que Mattos volte a assumir a Comerciais e Indústriais de

seja a oportunidade para se vaga na Câmara Federal, vai Santa Catarina), que aconteceu
negociar a ida de deputados fazer sem nenhum problema. na sexta-feira e no sábado
ou lideranças de outros - Com a posse do deputado .passado, no Clube Atlético
partidos para o primeiro Luiz Henrique da Silveira na .Baependi, os empresários da
eScalão do governo. O Prefeitura de Joinville, sou o região decidiram solicitar a

deputado Ivo Kone ll , deputado federal do PMDB permanência de Duwe frente

entretanto, admitiu que o mais votado. Por isso, uma à secretaria. O governador
PMDB tem "uma dívida de volta ao Leg i slativo não não confirmou, mas

gratidão para com os representa nenhum problema lideranças do PMDB

deputadCls Jaime Mantelli - reforçou. garantem que o secretário

(POT) e Ciro Roza e Onofre o. secretário do fica.

Ago,stini, do PFL". Desenvolvimento Urbano e - Jaraguá do Sul merece
Mattos afirmou que a Meio Ambiente, Adernar um nome no primeiro escalão

deciSão dos .secretãrios em Duwe, 'idealizador da - limitou-se a dizer o

deixar os cargos à disposição proposta do's secretãr io s sovernador. O deputado Ivo
d Amais completa linha de,

o governador Paulo Afonso deixarem os cargos à Konell disse que o partido parafusos. porcas.
temcomo objetivo facilitar as disposição, compartilha das ainda não discutiu nomes arruelas. estopas.
adequações políticas do dec laraçõe s do colega e para ocupar a pasta, numa ferramentasemgeral
governo. "Isso é natural. É afirma que a intenção é' possível substituição de
Como se fosseumapartidade permitirqueogovernotenha Duwe, afirmando que o R.BemardoDornbusch,1136
futebol. O técnico faz tranqüilidade para fazer as PMDB tem vários nomes que

VilaBaependi-JaraguádoSui
t..aL�� � --,___:'...:.-__':'_ __:'__I..-.Jl1:owelJ.4:ax: '(047) 371-0010

Som automotivo
Alarme

,

Fabricação de
caixas seladas

R. Carlos Eggert, nll 433
Bairro Vila Lalau

�nn,.· (1\47\ �71.R4��
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�osaico Justiça nega
o prefeito de Jaraguá do Sul, GeraldoWerninghaus (PFL), disse

S· 'd"
.,

'd S
'

·dquefezcontatocomosd�putadosfede'raisdopartidosolicitando', 'ln icato .os erVl ,or'epara que eles votem contra a prorrogação do FEF (Fundo de '

.

,

,

Estabilização Fiscal), proposta pelo governo.
'

,

- Já avisei aos deputados domeupartido. se votarem a favor, não
me apareçam em Jaraguá do Sul na campanha do ano que vem -

revelou.

Tiroteio
Do prefeitoWerninghaus a respeito das declarações dodeputado
estadual Ivo Konell (PMDB) sobre a liberação dos R$ 240 mil

para a construção do prédio daAção Social, afirmando que a verba
poderia ser empregada em obras prioritárias..
- O deputado que arranje outro dinheiro para as prioridades dele,

, porque esse foi conseguido pelo deputado GeraldoWerninghaus
para a Ação Social - disparou. '

Na ärea
Werninghaus negou Cjue pretende se candidatar à reeleição, mas

,

deixou escapar que a idéia não está muito fora de propósito.
- Não quero ser. Mas aprendi que em política não, se deve dizer
desta água não beberei - brincou, lembrando de declarações
passadas, quando afirmou ,que não deixaria a Assembléia

Legislátiva para disputar o governo de Jaraguá do Sul.

Corte
A Câmara de Vereadores de Guaramirim decidiu retirar da LDO
(Leis de Diretrizes Orçamentárias) o artigo que previa o repasse

,

' de verba para a Amvali (Associação dos Municípios do Vale do
,

Itapocu).
,

De acordo com o presidente do Legislativo, Ivaldo Kuczkowski, a
bancada da oposição entende que a Amvali fazmuito pouco pelo'
Município, o que não justifica o repasse.

Versão
,

O secretärioestadual deEducação, JoãoMattos, negou que tivesse
chutado o carro dó deputado UdoWagner (PPB) depois da sessão
daAssembléiaLegislativa, quando se votou a abertura do processo
de impeachment do governadorPauloAfonso (PMDB), conforme
o deputadodivulgou.'

,

- O que fiz foi apenas dar uma batidinha no vidro do carro para
cumprimentá-lo. Acontece que ele estava assustado, porque não

agiu de acordo com a consciência, mas sim pela 'imposição do

,

partido - alfmetou.
,

Coníerêncía
A secretária da 'Família, Sueli Mueller, foi escolhida para
representar a região Norte/Nordeste na Conferência dos Direitos
-daCriança e do Adoiescente, emBrasília, em agosto.

,

Sueli foi eleita junto commais 13 outros delegados dos Conselhos
Regionais.
Ela disse que a conferência vai .propor alterações no Estatuto da
Criança e do Adolescente e emendas naConstituição Federal, com
o objetivo de adequä-los à realidade atual.

Rua Canoinhas, 361 - Centro
�oneJFax: 371-2444

VaUe "I nformá,tica

I
! '

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

Rua Barão do RioBnnco, 620
F_: (047) 372·1968 • Fax: (047) 372·1130

Jarqú'do Sul· SC

.Jaragué do Sul - O juiz da

PrimeiraVara,Márcio RenêRocha,
indeferiu o mandado de segurança
impetrado pelo presidente do

Sinsep (Sindicato dos Servidores

Públicos), Luiz Cézar Schorner,
contra o prefeito Geraldo
Werninghaus (PFL), que tinha
como objetivo garantir a liberação
do sindicalista para dirigir a

entidade. No parecer, o juiz afirma
que Schorner não adquiriu direito

para ser liberado, "apenas
invocando a analogia e aplicação
de princípios ' gerais da

Constituição. faltando específica
legislação- complementar ou

ordinária, que lhe assegure o

reconhecimento das condições para
a procedência da aspiração
desejada" .

Com Ó parecer da Justiça, o
prefeito vence a queda-de-braço
travada com o sindicato desde o
inICIO do 'governo. Para', Florianópolis. Na tarde da última aula e aparecer urna questãó
Werningh�lUs, a decisão da Justiça quarta-feira (9), a diretoria do relacionada ao sindicato. Oeix
encerra o caso. Ele disse que vai sindicato se reuniu para discutir o os alunos na sala de' aulâ e atendo

exigir que Schorner retome as caso. Na opinião do presidente do o servidor ou centínuo a dar aulä"
atividades na Escola Municipal Sinsep, o tratamento dado ao omitindo a condição d�
Estanislau Ayroso, onde é profes- assunto pelo prefeito "caracteriza presidente, do sindicato'l >

soro O prefeito insistiu na idéia de perseguição política". "Vamos, indagou Schorner.

que o sindicato não precisa de recorrer da decisão. Enquanto isso, Ele informou que' entrou em

dirigentes o tempo todo à volto a dar aulas, mas continuo a contato com os deputados, inclu
disposição, podendo exercer o ser o presidente do sindicato", sive do PFL, para que intercedáa

, cargo no intervalo das aulas. Ele '

, frisou, acrescentando que o caso junto ao prefeito, com o objetivo elf

assegurou que em nenhum' será discutido n<? final de semana, convencê-lo a rever a posição elII

momento Schorner solicitou a no congresso da CUT (Central relação à entidade.. Sobre as

liberação sem ônus para a Única dos Trabalhadores), em declaraçõesfeitasporWerninghaus
pfefeitura. "Ele (Schorner)jamais Lages,paraquesejamapresentadas a respeito de não haver lei

entrou com esse pedido", garantiu, alternativas e propostas de específica no estatuto dos

acrescentando que vai cumprir a manifestações contrárias ao' servidores, Schorner afirmou que
decisão da Justiça. "Vou exigir o

'

prefeito. a direção do sindicato vai pedir ao
retomo dele

ä escola.Serãcomo um - Nossa intenção é mobilizar prefeito para que elabore um,

a categoria para a arbitraríedade projeto de lei sobre o mandato
cometida pela administração. sindical para ser incluído no

Como fico quando estiver dando .. estatuto.

'. Prefeito afirmou que
decisão encerra o caso.'

,
Presidente do Sinsep
acredita em

perseguição política e

promete recorrer à
,instânc!a superior

presidente de clube", ironizou.
Schorner prometeu recorrer ao

Tribunal de Justiça, em

Artes novas a'
cada coleção

Fone/Fax: (047) 376-3471
Rua Wolfgang Weege, 748

, Barra do Rio Cerro

liminar tu

Sem ação: Schorner aguardapara inicitu administração no Smsep
,

Cflo'riculfura
Cflorisa'Comércio de Cere.i.

KAZMIERSKI

Frutas • Verduras -'Atacado
Mudas de .ârvores frutíferas,
flores e plantas orname(ltQis

Rua Ida Bona Rocha, 84
Fone/Fax: (047) 372-0246

Fone; 371-0602
. oJaraguá do Sul - SC

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

371-8146
'Vila Lalau - Jaraguá do Sul

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



,1araguá do Sul, 11 de julho de 1997 "EcONOMIA , CORREIO DO POVO· 5

Não empregadoresdevem cofins e CSL?
Uma nova discussão começaa tomarcorpo, em tomo da exigência da Cofins e da CSL.

AConstitui�o Federal, em seu artigo 195, enumera, textualmente, os contribuintes que deverão

custear a SeguridadeSocial.,
'

Parte dos fundos advém da recelta de concursos de prognósticos, Parte ainda, dos próprios
empregados.

No entanto, o custeio substancial, advém dos contribuintes enumerados nb inciso I do artigo
195:,05 empregadores.

' '

Estes, os empregadores, contribuirão sobre três bases de cálculo distintas:
1- sobre a folha de salários, - a contribuição diretamente, ao INSS, recolhida mensalmente na

GRPS;, '

2 - sobre o faturamento - Cofins;
3 - sobre o lucro - CSL.

Veja-se'bem, no entanto,quem1\.Constituição federal elegeu paracontribuinte: oEmpregildor.
De imediato nos surge a indagação: e quando o contribuinte não forEmpregador?'

'

A instituição da CSL, Lei ,no 7,689/88, designou como contnbuinte, a "pessoa jurídica",
O mesmo fez a Lei Complementar nO 70/91.
Poderia a legislação infra-constitucional elegercorno contribuinte, figuras diversas daquelas

enumeradas e alencadils pelocàputdo artigo 195?
. De acordocomo posicionamento do pröprio STF, ao conhecer de situaçõés similares, entendeu

;' . que não; Adisposição constitucional é taxativa, não exemplificativa; entendeu ainda o STF, que não
, podeo legislador infra-constitucional alargaro à1cance da imposiçilo tributária. que deve ser lida e

,

,tida. restritivamente.
Portanto; qÚ8ndo aConstituiçilo Federal, em seu artigo 195', disjlôs em seu inciso t que adviriam

• 'leCUrSOS peja imposiçiio de um tributo incidente sobre os lucros e sobre o faturamento, criou a

-'hipótese de incidência do tributo, cobrindo de constitucionalidade.,

No entanto, elegeu como.contribuinte, a figura do Empregador, cujas características.por
,pUblicas e notórias, é facilmente identificável.

'

Assim"a exigênciadessas contribuições - Cofins e Comribuição Social sobre o Lucro Liquido
�eDcontra sériosóbices naCartaMagna, no que diz respeito à empresasque não possuam empregados.
"

.' .As leis que instituíram as ditas contribuições, já constitucionalmente previstas, pretenderam,
através de uma troca de denominação, estender e alargar o uníverso dos contribuintes. Tratoua

(legislação infra-constitucional, como se "pessoajurfdica" pudesse ser sinÔnimo de "empregador"., '

O empregador, na maioria das vezes, é uma pessoa jurídica e as pessoas jurídicas, é comum
sejam empregadoras:No entanto, isso não as fIlZ figuras idênticas, nilo podendo o legislador, ao
livre arbítrio, pretender fazer de uma, outra figura.
A Constituição Federal elegeu como contribuinte, oEmpregador.
Por conseqüência, a pessoa jurídica nilo empregadora, não está obrigada, por força da

" (Con�tituiçiio Federal, ao recolhimento daCofins" támpouco da CSL,
:.
,{ ,

Sua exigência é inconstitúcional e cOntra essaexigênciaarbitrária, deve levantar-seo contribuinte,
'

; 'para fazer valer seu direito de não ser extorquido pelo Poder Público, nem mesmo quando os

'Objetivos coUmadós (o financiamento da seguridade social) são teoricamente osmelhores, haja vista
�,' :�llem sempre, em nosso país, o Poder Arrecadatõrio possui fins tão nobres.

'

,

CéliaC, GaseheCassuli
Cassuli Advogados Associados S/C LIda,

�".&�WJml,,,_ _*m\\lW_E_Üli.lli1irWi,'i"'''''11''''--,''WS'"lrJ��� �J4Im�{��
, Julho a Dez/96 R$ 0,8847 IGPM/FGV
Janeiro a Dez/97 R$ 0,9108 ' 4/97 - 0,68

....a1Jl_
2/97 - 0,45
3/97 - 0,68
4/97 - 0,60'-
Acumulado do ano 2,85

Ren�lmento
até 900,00
<te 900,00 - 1.800,00
acima de 1.800,00

a deduzir - R$Alíquota %
isento

.

15%
25%

135,00
315,00

Deduções: a) R$ 90,00 por de�nderíte; b) R$ 900,00 por aposentados;
penSionistas e transferidos para a remunerada com mais de 65 anos.

, UPMlJaraguá do Sul
Jan/97 R$ 45,54 (50 Ufir)
adez/97

Apoio: Cassull Audltore. e Consultores SIC Ltda.
Fone (047) 371-4509 e 371-5611

Expectatiya: empresários apresentam osprodutos dur(!nte a IIRoda de Negócios

Mais de 30milpessoas já
visitaram a .II Multifeira

Jaraguá do Sul- Se depender
'dos visitantes, as expectativas
dos organizadores da II'
Multifeira deverão ser superadas.
Apenas no primeiro final de
semana foi registrada a presença
de,30 mil pessoas nos pavilhões
do ParqueMunicipal de Eventos.
O presidente da Apevi
(Associação das Pequenas
Empresas' do Vale do Itapocu),
entidade. promotora da feira,
Laercio Coelho, informou que os

negócios deverão superar os

registrados no ano passado, já
que o "nível de satisfação dos

expositores é melhor" em relação
ao mesmo período do ano

passado.
- Ainda não temos números,

mas acreditamos que as vendas
estão maiores. No ano passado a

Multifeira gerou negócios da
ordem de R$ I,5milhão. Para
esse ano estamos estimando um

aumento de cerca de 30%,
devendo atingir R$ 2 milhões. O

público, que no ano passado foi
estimado em 90mil, já que não

tínhamos controle na entrada,
deve 'ficar nesse patamar -

informou, acrescentando que o

,

sucesso do ano passado permitiu

um crescimento de quase 100%
no volume de mercadorias do
leilão de máquinas' e

equipamentos usados, que
acontece hoje, a partir das 11
horas.

.

Este ano a XI Feirá da Malha
está acontecendo no Pavilhão A, '

com 81 estandes, e a IV Feira In- '

dustrial da Pequena Empresa, no
Pavilhão B, com 70 estandes.
Para a Roda de Negõcios, que
aconteceu ria última quarta e

quinta-feiras, no Pavilhão C, a

comissão organizadora dividiu as

empresas. Na quarta-feira (9),
participaram prestadoras de

serviço, metal-mecânica,
plásticos e borracha. Na quintá
feira (10), as empresas de
alimento', têxteis, madeiras e do
mobiliário. De acordo com

Laercio, a Roda de Negócios é o

primeiro contato entre empresas
e empresários para futuros

negócios. "Não temos como

estimar o montante dos negócios,
porque podem ser feitos no ato

como depois da feira", informou,
acrescentando que participaram
41 empresas oferecendo serviços
eprodutos e 21 buscando comprá-

, los.

Na avaliação do presidente da
Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul),
Roberto Breithaupt, o sucesso e
o crescimento da Multifeira são
resultados da seriedade e da

competência com
.

que a

organização vem conduzindo o

evento; divulgando as

potencialidades industriais da
cidade para o Estado. "A
Multifeira vaipermitir que novos
negócios e projetos sejam
trazidos para cá, O objetivo
maior, entretanto,

-

é buscar
alternativas para a geração de
renda, consumo e empregos,

,

além de troca de experiência
entre os expositores", declarou.

Para Breithaupt, a reunião da
Facísc, que aconteceu na sexta
feira e, no sábado passado, no

Clube Atlético Baependi,
mostrou a grandeza de Jaraguä
do Sul como pólo industrial. Ele
informou que o Encontro Anual
da Mulher Empresária no ano

que vem está marcada para
acontecer na cidade, com data
ainda a ser definida:
"Provavelmente deverá acontécer

junto com a terceiraMultifeira",
revelou.

AUDITORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA

CONStiLTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL'
,

I

::11111!II'II!:!IIII:IIIIIII:II:III:!III'I::!·:.I:.I.111,II,IIIIII!:I:!III::I!I:IIIII.�·"··!!I:::!.··::'
TREINAMENTO DE PESSOAL

RUADONALDO
GEHRING, 140

Centro
89.251'-470

JARAGUÁ DO SUL
SC

fone: (047) 371.4509
fax: (947) 372.1820

CASSULI
AUDITORES
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AMultifeira de Jaraguá do Sul é, um grande negócio!
120 empresas, (sem contar outras 150 a 200 que participam

indiretamente, através de parceria com O'S expositores) estão
investindo dinheiro, tempo e energia com a participação nesse evento,
que além da feira propriamente dita, ainda tem a Roda de.Negöcios,
O'Leilãode usados, paíestras, semínärios, reuniões de negõcios, enfim:
um prato cheio pra quem quer fazer bons negõcios,

Quem nunca participou de uma feira não faz a menor idéia do

que isso significa,
.

Primeiro, você adquire O' espaço na feira, em geral, com O' objetivo
de lançar, expandir ou fortalecer ii sua empresa-.É sempre um espaço
muito pequeno em relação ao que' seria ideal para apresentar tU<1O O'

que a sua empresa tem para oferecer: O' espaço ideal seria, logicamente,
do exato tamanho da sua empresa.

Segundo, esse espaço geralmente não
é

uma ilha, cercado de

visitantes (leia-se potenciais clientes) PO'r todos O'S lados. Pelo
conträrio: temos apenas uma frente, no mäximo duas e lemos de

criar, com essas limitações, uma exposição que reproduza, de alguma
maneira, aquilo que ii nossa empresa é, de verdade.

Terceiro! talvez-o pontomais crítico: O'S visitantes, em uma feira, '

vão andando, olhando uma coisa e outra, conversando ... NO' passo
normal, um visitante leva de 4 a 6 segundos para percorrer a frente
de um estande de três metros, Isso mesmo! Eu disse 4 a 6 segundos,
E quem pensa que terá 6 segundos de preciosa atenção do visitante
está redondamente enganado! Durante esses exíguos segundinhos a

atenção dele está sendo disputada com O' estande da frente, com o

estande da direita, com O' expositor da esquerda, com tudo O' que se

pode ver em frente, no corredor, com os rapazes e moças bonitas que
estão circulando... enfim, O' expositor deve contar com, no mäximo
um segundo da atenção do visitante. Um segundo, quando muito!

Neste um segundo que O' visitante désvia O' olhar em direção
ao nosso estande ele precisa ser fisgado, Temos que dar a ele

alguma coisa que O' conquiste. Que seja forte O' bastante para
.

atrair a sua atenção e fazê-lo mudar O' seu ritmo. Algo que ele

queiramais. Nestemomento ele vai parar, pedir uma informação;
fazer um comentärioqualquer, talvez entrar e talvez iniciar uma
conversa que resulte, direta ou

-

indiretamente, em um negöcío.
Isto é uma conquista, Um bom expositor com um estande bem
elaborado, e uma 'estratégia muito eficiente consegue isso com

1 % dO'S visitantes. 1% apenas.
.

A·Multifeira de Jaraguá do 'Sul, é como foi dito no início, um
'grande negócio. Em 97 os expositores trataram O' evento com muito

profissionalismo e dedicação e O' resultado pode ser visto no capricho
com que foram montados O'S estandes, nos elogios que estão sendo
feitos por todos O'S visitantes, inclusive de outros Estados e, em última

análise, pelos resultados que estão sendo atingidos em quase 100%
dos estandes.

Hoje, quarta-feira, 9, data do fechainentO' da cO'luna, ainda nãO'

fO'ram realizados O' LeilãO', nemaRoda de Negócios,mas tenho certeza
de que serão eventO's de sucessO' para cO'rO'ar um empreendimentO'
que muitO' O'rgulha Jaraguá dO'Sul, que é esta Multifeira.

.....tlHiü�lk.�••_••.•E!@liWiw••_mRiffilnw__T.
Caixa posta/191 - cap 89.251-970 • aniopf@natuno.com.br

batizado de "Prático", inclui CEp,
glossário de informática, receitas
culinárias, discagem automática,
CD-player e central de recados PO'r
voz. Segundo O' diretor da Olostech, "Somente este ano foramven

.

Alfredo Roeder Júnior, O' programa mais de 500 mil computadores.
é O' único totalmente orientado à VO'Z, . tendência é O' mercado ficar

procura e localiza documentos exigente e competitivo", decl
.através de palavras-chaves. "É

-

acrescentando que o Prético faz]
semelhante aos sites de pesquisa na ao nome; já que a utilização ém
Internet", explicou, simples. O programa está se

Na opinião de Roeder Júnior, O' comercializado por R$ 49,50�

.
. .

. Sindicato vaiparticipar de seminário nacion

Jaraguá do Sul - A empresa
de softwareOlostech está fazendo
a pré-estréia, na II Multifeira, de
um programa pessoal e doméstico
'cO'm 30 mõdulos e ferramentas

que dispõem de agenda até para
controle menstrual. O soft será

lançado para todo o país durante
a Fenasoft, que acontece, NO'

Parque do Anhembi, em SãO'

Paulo, de 21 a 26 deste mês..
O organizador pessoal,

Jaraguá do Sul - O presidente discutido entre a categoria Na opinião de
do Siódicato dos Metalúrgicos, Jair Volz, o seminário permitirä que sejam
Mussinato e o diretor de Finanças, aprofundadas as discussões em torno do
Silvino Volz, irão participar, nos dias tema e as conclusões enviadas ao

30 e 31 de julho, na sede do Sindicato jnlnistro do Trabalho, Paulo Paiva, que
dos Bancários, em São Paulo, do 2° deverá receber também sugestões dos

Seminário' Nacional sobre empresários sobre a mesma questão.
Participação nos Lucros e "Ainda está em vigor a Medida

Resultados. Cerca de 250 sindicatos: Provisória do presidente Itamar Franco
de todo o país, além de lideranças que obriga as empresas a concederem

sindicais do México, Itália e aos funcionários participação nOS
Alemanha deverão participar do .

lucros", lembrou, acrescentando que as

encontro. empresas não apresentam balanço,
Os sindicalistas jaraguaenses dificultando a fiscalização e a

deverão apresentar projeto para ser percentagem que deveria ser repassada
.

crescimento do mercado'
inforrnãtíca, doméstica vai exí
cada vez mais programas q
auxiliem O' usuärio em .c

aos trabalhadores.
CONGRESSO - A CUT (C

traI Únic� dos Trabalhadores)
promovendo, desde ontem, e

Lages. o 6° Congresso Estadu
Cerca de 330 delegados sindicais
convidados estão reunidos pa
discutirem temas como: empreg
salário; terra e cidadania.

Ontem (10), na abertura

congresso, os sindicalistas fizeram

avaliação da administração feden!.
apontando os pontos consíderade
críticos pela categoria, como

desemprego e polüíca agrícola.

NOTAS----------------------------�)

• O .presidente da Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguä do Sul),Roberto Breithaup�
foi eleito. v.ice-presidente da Facíse (Federação das Associaçoos Comerciais e Industriais de Sanla

Catarina).
_

A eleição da nova diretoria aconteceu no sábado passado (5), no Clube Atlético Baependi, quaDde
empresários de todo o Estado estiveram reunidos para o encontro;'

\JlA'ÇAO
CANARINHO

• Jaraguá do Sul perdeu no mês passado cerca de R$ 386 mil da receita total. A queda é resultado da

redução de cerca de 24% no repasse da parcela do ICMS (Imposto sobreCirculação deMercadorias e Serviços)
e 24% do FPM (Fundo de Participação dO'S Municípios).

-

.

A receita total do Muniçípio caiu.de R$ 3.458.000,00, em maio, para R$ 3.072.000,00, nO' mês passado,

COMPUTER NEtP IflFtJRMÃ riCA

81F'�72-1419
Compútadores
Impressoras

. Suprimentos
softwareS

CURSOS DE
INFORMÁTicA

•.

.

,

V-.R I G
t";.,za,(;fi.g_:_ .

..--:::;:;...... (" "
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CARGAS E PASSAGENS

Fone/Fax:
(047) 371-0091

ASSISTêNCiA TÉCNICA
ESPECIALIZADA
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BOM TRANSPORTE.
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Secretariapromove cursos de capacitação
Jaraguá do Sul - A

seCretaria de Educação está

promovendo quatro cursos de
capacitação aos profissionais
e pessoas ligadas à educação,
além 'de mães de aluno-s,
recreadoras e atendentes de

berçário. Os cursos são
., financiados peloMinistério da
Educação, através da Udesc

(Un1versidade para .o

Desenvolvimento de' Santa

Catarina)�
,

O Curso de Biblioteca e

, Pesquisa Escolar, que iniciou
a primeira etapa na semana

professora Rosimari escolas da rede municipal,
Gonçalves, da Udesc,' especialistas e técnicos em

dirigido aos professores de educação, com a presença de
- I

Educação Artística e mães 64 pessoas. A segunda etapa
integrantes ao Clube de 'está sendo realizada hoje.De
Mães. A' etapa acordo com informações da

complementar aconteceu Secretaria de Educação,
durante esta semana, na estão sendo estudadas

quarta e quinta-feiras. também as: LOB (Leis de

"Sob a orientação dos Diretrizes 'e Base) e

professores Nélio Amboni e debatidas a descentralização
Lafayette Cruz, a secretaria da administração.Iiderança,
promoveu, na segunda e o papel do diretor na gestão
terça-feiras o curso de participativa, delegação de
"Gestão Administrativa", poderes e articulação entre

oferecido aos diretores de escola e comunidade.

Completando o ciclo de

cursos, a secretaria
promoveu ainda, no Colégio
São Luís" o Curso

"Educação Infantil",
ministrado pela professora
da USP (Universidade de
São Paulo) GiselaWajskop,
uma dasmaiores autoridades
em educação infantil. O
curso teve como público
alvo, professores de

educação infantil,
recreadoras e atendentes de

berçário, envolvendo em

torno de 150 pessoas.

passada, no Caie (Centro de

Apoio Integral à Criança),
para os responsáveis pelas,
bibliotecas das escolas

públicas, contou com palestra
da pró-reitora da Udesc,
Maria Helena Kruger. A
próxima etapa aconteceu
ontem (10) e prossegue hoje,
no mesmo local. Participam
do curso 21 pessoas.
Também no Caie,

aconteceu 'o,, Curso

"Preparação de mão-de
obra' para o mercado de

trabalho", apresentado pela

INFORMEPUBLlCITÁRIO-------�

Instituto,
Educacional'

. Jangada
Asconquistas acontecem emfunção de dedicação,
empenho...
O Jangada acreditando nisto, criou uma turma

de superintensivo e sente que tanto em relação
aos alunas como em relação aos professores, os
'esforços não foram medidos.

.

,Aprender é alimentar aalma de saber.
O intercâmbio entreprofessores e alunos, sempre,
apoiado pela seriedade com que o Jangada as

sume o processo educativo e fomiativo, fez com

que o aproveitamento deste trabalho fosse em

grau bastante elevado e o objetivo éque os alunos
ie sintam preparados e segurospara enfrentar o
grande desafio, o vestibular. Desafio este que
'conseguimossentir o peso quando analisamos a
afirmação: "Qualidade de ensino,'
responsabilidade do futuro no presente". ,

Aluno, acredite em seu 'potencial, porque nós
,

sempre'estaremos ao seu lado.

Na manhã da última terça-feira (8), opresidente da Câmara de Vereadores de Jaragud
do Sul, Pedro Garcia (PMDB), se reuniu com os líderes dospartidos integrantes do

Legislativo Municipal e com os gerentes das agências bancánas da cidadepara tratar
de assuntos relacionados aos serviçosprestados à comunidade.

'

Também estiveram no encontro o gerente regional do Besc (Banco do Estado de Santa .

Catarinà), ElídioAdalberto Fertig; o gerente geral, Ademir âeMorais, e os gerentes de.
negócio, Danilo Mosimann eAdirAndrighia

'

,

De acordo com Garcia, a reunião teve como objetivo apresentaralternativas epropostas
para melhorar o atendimento nas agências, discutindo, inclusive, formas (le reduzir as
filas.

.

O Besc está atendendo o público a-partir d/JS 9 horas..

;' .

,

.',
. �

de Jaraguá do Sul�·
4 a 13 de Julho. Parque Municipal de Eventos ReallzaqiO:"

'

XI Feira IV Feira Indústrial II Leilão de Máquinas e II Roda de Apolo: ._".'.-

da Ma-Iha da Pequena Empresa Equipamentos Usados Negócios � �'= .

'�. � 1EIJA' �
Horário Fundonamento: Sego à Sex.: 1.4h 'às 22h �ÇIJ. �

. ii �
Sábado e Domingo: lOh às 22h ,-�-"�'� ;:;,==
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_8_-C_O_RRE_IO_OO_PO_V_O_-_Ja_ra_gu_á_d_o_Sw_,_l_l_de_J_ul_ho_d_e-l997---------r:pI�Fl L', u.
, A EMOÇÃO DO aNiMA. COM O {Ji.;lo1./
CONFORTO Df. SUA C�$A. VlSITf.-NOS

1118011·-THFATF-R
áudio e vídeo

Rua João MareaHo, 119
Centro - Jar&guá doSul- SC FONflFAX: (047) 372-2128

VAFFEI� MODA MA.SCULINA

RuaReinoldoRau, 327 • sala 01·Centro

JaraguádoSul· Fone: (Mn "3-5432

He HORNBURG
Implementos Rodoviários

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

Jaraguá do Sul- sc "

m-(llUt.. ,f'
. Máquina'!paraempacotamento' ,��\
RuaAraquari,l36 - Uha da Figueira

FONE: (047)372-0540 - FAX: (047) 372-3203
Jaraguá do Sul'- SC

>

•

,

,

·'i�,·<)r?�<:; .. COa'fllE,{n Cortinas e Decorações
COttiluls COtfilu, tOllt tecidos""JIIIIÜtItUIIt.s,,,otkrtrllS, lUltio_t

únportiIdos, toltllllS talmo/�,
'

,

DECORECOMBOMGOSTO,DECORECOMCORTILEX
RuaReinoldoRau,550-Centro - Fone: (047)372-0514

9J,. 9lcgr 91ideki c:Rodrigues da oiloa
Ortopedia e, Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

Maco,l
TUDO-PARA CONSTRUçAp

Késsia Erschilig, beleZll pura,' trom
Florianópolis

LlONS CENTRO - o Lions Clube Jaraguâdo
Sul Centro empossou sua nova diretoria no

último dia três, em Assembléia Festiva, noClube
Atlético Baependi. Mônica Schunke assumiu a
gestão 97/98, cargo até ent-ão ecupado por
Osmar José Vailatti. Com ela, AugustoZilinski,
ocupará a secretaria e julio Maffezolli, a

tesouraria

Glaucia e Luiz sobem ao altarda IgrejaNossa
'

Senhora do Rosário (Rio Molha), amanhã
(12), às 20h15, pam receber a bênção
matrimonial. Após a cerimônm religiosa; os
convidados setdo recepcionados na Sociedade
Vieirense. (llaucia é filha de Sidnei e Dirce L
Sanson Gareia e Luiz. de VilmarHennque e l
lone VieiraRosa' �'

nSHOW NA PRAÇA - no domingo (13), em
comemoração aos 121 anos de Jaraguá dó Sul,
a Secel promove mais um espetáculo na Praça
ÂngeloPiazera A partirdas 18h30 show com a

banda "Tipo Exportação"

.A BOateMarrakech
promove dia 26, o

concurso '� Mais Bela

Estudante 97'� l'eunintkJ

representantes de v6rios

etiucaTidários de Jaraguá
do Sul e regiiio, em uma

grandefesta. Várias '

candidatosjá confinnaram
presença, duas delas são
'destaque aqu� hoje�

,

"

Simont_ Andréia MartzJlCk,
Colégio lulius Karsten

Comemora idade nov« hoje (11), o bem

lançado arquiteto Otaviano Pamplona.
Para festejar a data, recepcionou seleto

grupo de amigos, no Hotel Etalan, com
lauto café damanhã

Tainara Martins completa dois aninhos
.

hoje (11),e festeja com amiguinhos e,

familiares. Parabéns da mamãe coruja
lMdmarMartins

Casal Adelir Francisco e MarUl, Santin
Camello. Ele assumiu récentemente a

gerência da agência Besc/Pol14l, ao lado
da Arweg

,

MorganaErsching, Colégio,
Divina Providência

na quarta-feira (6)
horas, no audit6'
Sindicato do Ve�
Geraldina Pereira;

, lançando seu segun
intitulado "Velhos e:

Caminhos", reche,"
poesias.

professores do C
Valdete Inês Piazera
promoveram com'

empenho o Cam
Interno de Futsal, vf
integração aluno

direção-administ
Parabéns aos prof

. especialmente à K

Física), pelo sucesso.

senhoras Rosane T. J.
MônicaM. Schenke,
M. B. Negri e Ci

'

Schmöekel, partici
a 19 deste mês, em S
do ,Maranhão, Q
Congresso .Nacioni

Apaes, visando

aperfeiçoamento na

Educação Especial.

no

Jaraguaense, a I"

Gaúcha, eom o Co'
Fogo de Chão. Urna
especial para quem g
dançar e se dive

promoção é do Pa

Demarchi, com o

Secretaria deCultura,
elazer.

Feminina de Com
Câncer de 'nossa

'

comemora seus 10

fundação com jantar,
,

amanhã (12), a p
191130, nó BurgG

CCQ-WEG -.0 G

promove amanhã

domingo (13), a 9"
de Trabalhos deCC
na Associação Re

i

Weg. A ex

permanecerá para vi
säbado das 10 às 17

domingo das 9 às 14,
Merci pelo convite;

NOTREDAME
amanhã (12), o co

"Garota EstudantiI97",
participação de candi
vários colégios de J
Sul. 'E domingo (I
Notre'In'Bar, naMul'
pavilhão "C", a 5

apresentação da b,
sensação do momeJIIO
Quest". Ingressos a Rt

. local.
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"Tarde do'artista" 'atrai cerca de 2000 participantes
Durante a programação das festividades dos 121 anos

de Jaraguá do Sul, a Secretaria Municipal de Cultura
'Esporte e Lazer realizou mais uma edição do "Brincando
:

na Praça", na Praça Ângelo Piazera, com a ''Tarde do
.Artista", que teve a participação da Ajap (Associação
Jaraguaense dos Artistas Plásticos).
· Além das brincadeiras realizadas no "Brincando na Praça",
;

o evento contou com a apresentação de shows de mágica,
"

Coral Infantil da Scar, oficinas de capoeira e a apresentação
.do ônibus "O Sonhador", que surgiu com o objetivo de
resgatar a cultura popular' do Município. O projeto
elaborado para o veículo levará entretenimento para as

·escolas isoladas da rede municipal de ensino. O-ônibus
terá uma área adaptada para o acervo de mil livros e levará

,
também várias apresentações de peças teatrais com um

grupode atores mirins. '

"

O evento foi encerrado com as Bandas Escorreggae e

Farraway, de Florianópolis.' '

Festa Junina

,II
o Centro Munícipal de Educação Infa-ntil
Franciane Ramos" realizou a tradicional Festa
Junina, no dia 27 dejunho, onde também aconteceu.

uma,minlgíncana. '

·

Com o objetivo de integrar pais, crianças e

: professores, Çl festa reuniu várias brincadeiras, como
·

a pescaria com tarefas, pintura de caipira nas mães,
" danças de quadrilha e torta na cara.

'

,

"
O Centro agradece as professoras Solange e Neusa

,

P�/a organização e aos alunos ganhadores da
gincana: Tr:eicy,jean Luís e Sérgio. ,

'

- - - �'- - - - -

�
- _._ - - - -,

PARA CORTINAS i
SOB MEDIDAS
ua 25 de Julho, 1430
lia Nova

371·7332
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Confira aHistória

"Á. História de nossa gentenõopodeficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempofoi bem empregado.

8Il'10 de llapocu

Há 8 anos
- Em 1989, a edição n° 3.538, do CORREIO no POVO, comemorava o 70°
ano de fundação, dia 10 de maio, com visita ao Cemitério Municipal e '

deposição de flores nos túmulos deVenâncio da SilvaPorto eArthurMüller,
através do professore historiadorEmílio da Silva e da cartoräríaÁureaMüller
Grubba (filha deArthur), onde o diretorEugênioVictor Schmöckel, lembrou,
o simbolismo do ato e a importância dos homenageados no contexto histórico
de Jaraguá do Sul, "exemplos nos quais os jovens continuadores devem se

mirar, para que o jornal, daqui a, trinta anos, alcance o seu primeiro
centenário". Schmöckellembrava as figuras de Carlos Fritz Vogel, Augusto
Sylvio Prodhoel e Antonio José Gonçalves. À noite, no "Itajara", ao jantar,
pronunciavam-seEmílio da Silva, Ferdinando Piske, Honorato Tomelin, que
foi diretorproprietário e seu sobrinho Honório Tomelin, este considerando
o jornal e maiormonumento de Jaraguá do Sul que vai engrandecer mais a

história.
'

'Há6anos
- Em 1991, ogovemador Vilson Kleinübíng e uma comitiva de secretários

começavam um roteiro de visitas para contatos, políticos e administrativos.
Visitava os dois hospitais com inauguração de neva ala no Hospital Jaraguä,
a Scarque permanecia em ritmo lento, por falta de recursos. NoClube Atlético
Baependi tinha contatos com lideranças políticas e empresariais, o que era

encerrado com jantar, dirigindo-se depois para Joinville.
- Falecia em 13/6/91, Albano Kanzler - precursor da moderna edificação

,

em nosso meio, com obras que ainda hoje (1997) .desafiam a súa

capacidade e competência em edifícios públicos, religiosos, industriais,
estabelecimento de ensino, hospitais,Weg I, Menegotti Veículos, Parque
Agropecuário "Ministro João Cleophas", além de ligações com

agricultura e horto florestal, e "Destaque da Semana", do "Mensageiro
de Jaraguá", edição 17.

'
o

Há 4 anos
- Em 19,93, no final domês de abril faleciam Albrecht Gumz, comerciante
e líder político de Rio da Luz, ex-vereador, filho de Gustavo Gumz
estabelecido em Rio Cerro II,

o

e Adelina Mann Pietruza, moradora na

Rua Coronel Procópio Gomes de Qlíveíra, filha de Alfredo Mann e
o

Mariana Mann, de Curitiba, ela viüvã de Waldyr Pietruza, integrante do
Coral Santa Cecíliae da Scar e presidente das Damas de Caridade.
- A coluna Reminiscências do CP trazia o comentário dosVeteranos do
Schuetzenverein "Jaraguä" - Geffert, Piske, Mahnke, Weinzirl,
Noroschny, Hardt, Hertel, Grubba, Gumz,Moeller, EmmendoerferHosé
e João), Janssen, Spengler e Buhr. A bandeira que aparecia na foto era

do,Clube Atlético Baependi, quando ainda não tinham, na outra face a

bandeira da Sociedade Atiradores "Jaraguá", que o presidente Murillo
B. de Azevedo conseguia resgatar do comando da 5& Região Militar,
apreendida no decorrer na 2& Guerra Mundial.

Há 2 anos
- Em 1995, bananicultores. do Município paulista de Novo Horizonte
estiveram em Jaraguá do Sul, conhecendo a tecnología empregada peta
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente é Epagri nesta
cultura que se destaca no país pela sua produtividade. Jaraguä do Sul
foi indicada por pesquisadores da cidade de Campinas (SP) como

,

Município modelo nesta atividade que despertou, inclusive, o interesse
da produção do programa "Globo Rural", da Rede Globo de Televisão

que, também' mandou uma equipe gravar um programa na região de
Garibaldi, enfocando três propriedades, que conseguiam uma média de

produtividade de 30 toneladas por hectare, o equivalente a um

carregamento de três caminhões, segundo a Associação Jaraguaense de '

Bananicultores.
'

RIO DO SERRO E'SUA HISTÓRIA (70)· ÄPONTAMENT
Reparava o observador travestido de '

'

grandes proprietários 'de terras (latifündf
o excursionista como era usada a mão-de-obra: e poderosos fazendeiros, donos de .mana
"Há os que fazem a sua obra em casa. Em numerosas de gado e de lavouras exfe{lsas
Joinville os homens, em sua maioria, Cada colono lavra o terreno próprio; n
ocupam-se nas fábricas onde o trabalho é por edifica a casa e cria os filhos que por sua
sua natureza mais pesado. vão depois adquirindo e explorando Ou

A atividade fabril em Joinville é, de resto lotes. Daí a não existência, no Município,
incomparavelmente maior que de Blumenau. grandes fortunas, exceto aquelas que

Em Blumenau o colono é principalmente ganhas no comércio e na indústria. Observ
agricultor e criador, se, porém, uma geral abastança.

Os lotes são, em regra, de 300 metros por O fisco federal, estadual e municipal t
1.000 de fundos e são completamente 'diante de si uma massa homogênea,
aproveitados, exceto num pequeno trecho o .contribuintes que não dá trabalho para
colono deixa em mata, naturalmente para, em arrecadação de impostos.

'

época futura, dar descanço à parte 'cultivada. DÇ> juiz de Direito da comarca tive,
Esse colono não é nunca o primeiro informação de que é raro o mês em que
arrendador da terra. O caboclo precedeu-o. há dois ou três inventários e são por as

.

É este que avança pelo sertão e desbasta-o, dizer diários os arrolamentos.

repelindo as feras e fazendo às primeiras A vida é baràtíssima e basta pa
plantações. Segue-o o colono estrangeiro, a comprová-lo o fato de custar apenas 3$ (
cuja frente aquele vai sempre, para diante, mil réis) uma consulta médica. Nas visitas
rasgando o deserto, pondo fogo na mata, doentes de fora, o médico cobra 2$ p
plantando e recolhendo o fruto das primeiras quilômetro variado.
semeaduras e vendendo o trato de terra, onde Essa situação de colono, dono de s

se vem localizar o alemão imigrado que terra, cultivador ou criador, dá-lhe a m
.

legaliza a propriedade". absoluta o independência e um

Comoaviageméfeitaem 1917,emplena tranqüilidade de vida que se transform

guerra mundial, parece equivocada a na convivência social; em mansidão, e

'informação colhida, pois, inúmeros autores cordura, em espírito de ordem, em respei
que se ocuparam com os primórdios do às autoridades e em acatamento o mai'
empreendimento de Hermann Blumenau, a escrupuloso à lei.
mata em plena selva era derrubada pelos Porque existia essa independência qu.
imigrantes, que recebiam ajuda até a primeira aumenta no povo a capacidade de escolha

colheita, nem sempre bem sucedida e de fiscalização de seus representantes B,
impressionam as narrações da escritoraMaria governo, tanto em Blumenau 'como eDl

Luiza Renaux, em seu apreciado livro "O Joínvillle (incluindo Jaraguá e Hansa).
outro lado da História: O papel da mulher administração municipal é excelente,
no 'Vale do Itajaí 1850-1950", editado em escrupulosa. Todos os recursos recolhidos
Blumenau, em 1995, pela Editora- da Furb. impostos sobre o trabalho (10- povo são'

Voltemos à, narrativa do sr, Manoel, invertidos ein melhoramentos".
Duarte: "Não há, tanto quanto pude observar, Pritz von Jaraguá -7/97.

Esta é a Escola Básica "Professor João RomárioMoreira", que se situa em Rio Cerra

e fica defronte da Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança, que distribui selecto
escolaridade aos filhos da região

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

Fone: (047)372-1846
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. Pneus novos Pirelli, Firestone e Goodyear, pneus recauchutados
para automôveis e caminhões, balanceamentos, geometria,

calibragem de pneus com nitrogênio iijauß btr5 Qt.ol.ont�tn IDUWt, iB.onplanb�taBt 10, iijanfac.ol.ontt.
FoneIFax: (647) 372-3574 Residência do colono Duwe, estrada Bonpland, lote 10. Casa feita com troncos de

Rua MàI. Floriano Peixoto, s/n° .. ao lado do Bradesco palmito, em forma de jirau

ado começo é difícil. Isto
também era válido para os

colonos vindos a Corupá. Para
os imiçrentee, então, a.

dificuldade era maior ainda: língua,
clima, alimentação, culturas agrícolas e

técnicas de plantio diferentes. Além
disso, uma mata atlântica cerrada,. com
árvores gigantescas, aiticunendo a

roçada. Na mata também morava um

perigo constante: onças, codtes e

outras feras. Para se deienderem
destes animais, muitos colonos,
,construíam suas casas em forma de

ojirau, ficando a cozinha embaixo e, na

oene superior, os quartos de dormir.
Sem falar nos .in_dígenas que rondavam

aquelas bandas, atacando de vez em

. quando. Ainda havia o problema de

doenças -e a iette de hospital, recursos
médicos e remédios.
Com certeza, os descendentes destes

.

pioneiros, ne$te Centenário, têm muito
do que ee. orgulhar de seus

antepassados.

Você gostaria de colaborar, comentar� criticar,
ligue para 372-1300 efàle com Egcm, ou para
371-1919. Se preferir escreva para a Caixa

Postal 19. Será um prazer para nós.

1 BATlSTA PNEUS

por Egon Iagnow
.

alirmul11r.offu in ll.et iijunfa.c.ol.ont.e.
Uma roç_ada

...•
.

CO:inhas
Berlim·
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

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

Guaramirlm - SC
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VIDA ROTÁRIA

30° ano de fundaçãodo R.C. Guaramirim
No día quatro. dó corrente mês foram comemorados no

vizinho. Município. de Guaramirim os seis lustros de filiação.
ao. Rotary Internacional, apadrinhado. pelo. Rotary Clube de

Jaraguá do. Sul.
A'solenidade comemorativá do. 30° ano. do. Rotary Clube

de Guaramirim e a po.sse de Gladis Tomaselli, que sucede ao.

rotariano. Osnildo Bartel Júnior, foi prestigiada pelos Rotary
Clubes daregião, que compareceram em grande número para
confraternizar Co.m o.s rotarianos do. vizinho clube, que foi
até as primeiras horas da manhã.
A foto número ummostra o. instante em que eram trocados

os distintivos, entre o. rotariano OsnildoBartel Júnior, que
deixava o. cargo. e Gladis Tomaselli, que era empossada no
cargo. de presidente para o. período de 1997/1998.

Na foto número dois, emprimeiro. plano. o. casal. americano .

George (Clara ,Wedekind) Rosen, prestigiando. a

comemoração dos 30 anos de fundação. e da posse de Gladis
Tomaselli. Aparecem, ainda, a irmã de Clara - Hilda e a

senhora Brunhilde Mahnke Schmöckel.

A foto número três, mostra o.
-

instante em que 9 bolo

comemorativo dos 30,ano.s de Rotary em Guaramirim, era
cortado pela esposa do. rotariano. Darcy Manoel Gonçalves,
o. primeiro. presidente do clube, ladeado. pelo Osnildo Bartel
Júnior, "past-president" e a atual presidenteGladis Tomaselli,
Daqui partem os parabéns aos rotarianos d� Guaramirim.

Momentos de reflexão
Neste momento, quero. refletir com você sobre oque deixa nosso

coração angustiado, com dificuldades ...
São. tantas as preocupações em seu dia-a-dia, trabalho, família,

tarefas, doenças, solidão... todos exigem atenção, carinho, amor, e daí
o. desgaste, o. desânimo. e a angústia.
.: Talvez nestes momentos Deus e a Igreja lhe pareçam distantes, e a fé

parece esmorecer, Aí é que nos enganamo.s, pois em nossa Bíblia
encontramos no Salmo 142:3: "Quando. estou desanimado, Deus sabe o.

que devo. fazer", I

Geralmente buscamos relaxar na frente da televisão, confeccionando..
_ algum artesanato, dando. uma saidinha... esquecendo. de buscar orientação
naquele que sabe que atitudedevemos tornar, Deus quer receber-nos e

acolher-nos em seus braços como a mãe acolhe seus filhos; Somente Ele
conhece .sua realidade, chegue-se a Ele para renovar Suas forças, pois Ele
a ama e a aceita como v:ocê é. Mas; podemos nos perguntar: po.fque Deus
permite isto.? Para que eu a(ilrenda co.m as dificuldades, enfrente-as, busque

- a Deus na_ o.ração., na Íeitura �a Bíblia, em co.nversas co.m as amizades

SCOLtGIO "IfRISTA São -Lui

8'5
tUUJ4,

PROCESSO DINAM/CO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE_
JARAGUÁ DO SUL. -

FAÇA SUA VIDA

MAIS DIVINA!

com que Ele nos presenteia; pois a dor e o. sofrimento fazem parte da vida
e nós precisamos aprender a crescer atrâvés deles. Em um recente Estudo.
Bíblico. com senhoras da Oase, constatamos que é importante falar sobre
o. que nos aflige e angustia, para podermos compartilhar com outras a

nossa dor. Deus quer que possamos aprender com nosso sofrimento, para
que ele seja compreendido e dominado,

_

Para isto, é necessário estar

consciente-do que nos causa a dor, para que possamos conhecer e solucionar
nossa dor desde a sua causa e não. apenas sua conseqüência, Não esqueça:
"Deus sabe o que devo fazer".

Amiga, lembre-se de que você não. está sozinha! Deus está contigo, e
Ele nos deu a comunidade para que ninguém precise sentir-se desamparado,
Aprendendo. a confiar umas nas outras e a desabafar em conjunto nossas

angústias, descobriremos que não. estamos sozinhas e que em conjunto
podemos descobrir novas maneiras de vencer o. que nos quer derrotar,

Creiamos e pratiquemos estas palavras para que em nossa 'Vida cresça
a esperança e transfo.mie no.sso.s dias.

_

Marta Moura Streppel- telefone 372-1252 _

A EDUCAÇÃO COMPLETA

o que faltou par�
contar... (XXVI),
Albano. Kanzler afirma q

contou .tudo isso. e s,
sofrimento, mas o. prefe]
ficou com a sua opini]
original. Falou, também, c-�

a esposa, e ela (Ana), tarn
.se manifestou impassív
dizendo. que para ela não. fa
diferença dançar num lo.c_
onde anteriormente
realizavam cerirnôni

religiosas. Precisava-se pen
com que intenção. ela fal
sobre um clube social (e m

tarde desapropriado
providências na Justiça p

-

impedir o. ato. do. Po.d
Executivo. municipal), poi
em 1935, já havia si

inaugurada a nova igreja.,
que ainda hoje serve para
orações dos evangélico

_ manifestações culturais
velórios.

Lembrava-se, também, d
tempos conturbados, onde
nacionalistas locais viam e

todo alemão. ou teut

brasileiro. um Quinta-Colun �
assim se chamavam naque
época, o.s que trabalhava
eontra.os interesses brasileir
e tudo. faziam para que _

-

. Alemanha vencesse ague •

para instalar no Estado. (
Santa Catarina" um país

-

Austral alemão, o.u, elll

perdendo. a guerra, como

perdeu, os principais líder
viriam à Santa Catarina paq
fundar a República Alem
Austral, consoante a imprena
do. Rio. de Janeiro, ein sua!

lucubrações fantasiosas, com
-

o. "Fuehrer" que _

serii
aclamado. com a saudação.
"Heil Hitler!".

Na verdade, dizia Albanó_
Kanzler, o pastor Hermann
Waidner andava abatido, UJII,
dia viu-o. empilhar livros é

muitos papéis, no pätio, pata
queimar. Queria impedir que!
apreendido.s o.s li v·rol

culturais, - viessem enriquecer
o. Museu Nazista,' que se

estava o.rganizando. no. Rio.
-.'

Janeiro.. com tais apreens
aqui no Sul. Pediu, en't

,

Albano.
_

se não. po.deria Ie

alguns livros para seu uso,-_

que o- pastür não. co.nco.rd _

-

EIe preferi"!! queimar tudo p�
não. cair nàs mão.s de outroS(

'referindo.-se ao.s qu

perseguiam o.s alemães e seUs

descende-ntes. Vo.ltaremos,
Até a próxima,
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Apague o Telefone da Duas Rodas da sua Agenda.

: sexta-feira, 11 de julho de 1997

FALECIMENTO,

'Ema ColinMahfud
Faleceu no dia sete de julho do corrente ano, a exma, senhora

Ema CölinMahfud, viúva de Tufi Mahfud, família de longa
, tradição em nossomeio e que participou dosprincipaismovimentos
,que se registraram em Jaraguä do Sul, com relação a autonomia
administrativa.
A falecida dona Ema atingiu a extraordinária idade de 96 anos

e é amãe dos distintos cidadãos jaraguaenses Amadeus, Antônio,
, Mário e Adolpho, deixando ainda noras, netos e bisnetos.

"
O seu sepultamento deu-se no dia oito do' corrente, .para o

,

Cemitério Municipal - Centro, tendo sido velada no Necrotério de
VilaLenzi, com grande comparecimento de admiradores da extinta.

, CORREIO DO POVO, apresenta: aos enlutados os seus sentimentos
'de pesar;

!

,
'

VARIEDADES .. 5

FALECIMENTO

Adélia Piazera Schiochet
. A morte da veneranda

senhora Adélia Piazera

Schiochet, no último dia dois
, do corrente, aos 93 anos

'inc�mple�s, consternou a

sociedade ]araguaense.
'

Filha de tradicional
sociedade local,' era viúva de
Basílio, Schiochet e deixa os

filhos Aldo, Ivo (falecido. )"
Francisco. e Áurea. O

sepultamento deu-se no dia
três do corrente, no. Cemitério.

'Municipal - Centro, encomen
dado. pelo padre Alberto
Piazera.

Aos enlutados' as nossas

condolências.

ALFEU GARCIA

'Onde encontrar-seo seu espírito!
É oportuna esta frase - lida na infância:

, VIDA - IMPLACÁVEL SENTENÇA IMPOSTA À HUMANIDADE.

"Quando nascestes todos sorriam - só tu choravas,

Quando partistes todos choravam - só tu sorrias"
Nós já nos conhecíamos, fornos até colegas de trabalho.

,

Lembro-me quando você foi apresentado àMetalúrgica JoãoWiest S.A. em companhia do. sr, Vitória.Lazzaris,
meu estimado. amigo, mais tarde seu digníssimo sogro.
Quem' os recebeu foi o não menos caro. amigo; sr. João Wiest, titular da referida empresa, passando você a

ensaiar ali os seus primeiros passos na senda do. saber, objetivando novos conhecimentos que o projetariam
no campo. indústrial com sabedoria, humildade, honestidade, acreditando. em um novo amanhecer!
Com esses predicados, não foi difícil galgar os primeiros degraus da escadaque o levou a cargos administrativos, '

.

onde sempre se houve com raro. brilhantismo, até o. implacável destino, às vezes cruel.começar a minar o seu

organismo, a sua'preciosa saúde, e que a todos preocupou, até o desenlace final.
Faltaria com a verdade se neste meu relato, deixasse de registrar as minhas orações diárias, rogando ao

Supremo Criador para aliviar a sua cruz, se fosse essa a sua vontade.'
BÍBLIA: Cireneu é conhecido como homem bom po.r ter carregado um pouco a cruz de nosso Senhor Jesus,

Cristo, - E você, resignadamente, também o. fez, sabedor de que ela lhe havia sido reservada.
No seu velório, postei-me: afastado de seu ataúde para não. encharcá-lo. de lágrimas, preferindo. mantê-las
vivas; abundantes no recôndito da alma, como símbolo de nossa amizade, ratificada em nosso. último aperto

'

de mãos, quando. você.. fitando-me os olhos, deixou transparecer em sua face o. seu sorriso, e, na mudez de
sua voz, o. embargo de Suas costumeiras palavras, tão amigas, tão. sinceras,
Rodeado. permanentemente pela sua dígníssima e abnegada esposa.idolatrados filhos, sua inconsolável mãe
e irmãos, e demais familiares, seu calvário continuava lentamente definhando. as suas últimas energias, até o

.

momento derradeiro.
'

'7

Assim, e embalada pelos ventos, no cante sublime dos anjos que acampam ao redor do Senhor, subiu a sua

alma cheia de luz, cônscio do dever cumprido, na qualidade de bom filho, bom irmão, abnegado esposo; e

pai amantíssimo, genro. amigo. de seus sogros, de seus parentes que participaram espiritualmente, vendo. sua
vida se esvair, não obstante os seus pedidos aos céus na busca de um raio. de esperança que o. fizesse viver. �

E porque Deus tem poder e glória, cumpriu-se o. que lhe estava reservado.

Qualquer dia, quem sabe, todas as almas se encontrarão.
A vida terrena é uma ilusão,
paralela a esperança, após
uma curta ou longa caminhada
o. corpo tomba e o. espírito descansa!

Frederico Mathias de Carvalho, Júnior

E Anote' os Novos.
A partir do dia 14 de jul,?o, a Duas Rodas estará atendendo em seus.

novos números telefônicos. E anote para não esquecer.

Geral:

(047) 372-9000

Fax

Comércio EXterior:
.

(047) 372-9010
Comercial:

(047) 372-9020
Finànceiro:

(047) 372-9060
Duas Rodas
IncklStrial

Compras:
(047) 372-9080
Televendas:

(047) 372-9021
(047) 372-9022

, (047) 372-9023
(047) 372-9024

Atenção: o telefone do DAC - Departamento de Assessoriaao
,

Cliente continua o mesmo - DDG 0-800-47-5505
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FÁBRICA.II
EMJARAGUÁ

I

DOSUL

doMundo, EncontrarAlguém
e Se Liga AíMy Brother são
osmaiores sucessos da banda.

r:rO finalde semana começa 14 BIS
agitado para a juventude da r7 Muitos jaraguaenses fo
urbe. A equipe da Fábrica II ,ram prestigiar o arrasador
realiza hoje (11), no GT In- ,showdo 14Bis, terça-feira (8),
door Kart, no Jaraguä no Queen's Palace, em

Esquerdo, a sua primeira festa Joinville. Puderam comprovar
em terras jaraguaenses - a

.

que as canções Espanhola e

Fabrikart.'O local recebeu Todo
.

Azul do Mar têm a

uma decoraçãe especial, toda magia de conduzir nossos
baseada nas emocionantes sentimentos a lugares onde a

.

competições de Kart. paz é preponderante e o amor,
. Segundo os anfitriões da .intenso e eterno.

noitada,JulianOlsen eRosseIe
Giânesini, o "combustível" da
galera será a tequila, marca
registrada das festas da
Fábrica II. Já está agendada!

MARRAKECH
r7Devido ao grande sucesso
ocorrido no último sábado (5),
a BoateMarrakech coloca em

campo, nesta sexta-feira (} 1)
.e sábado (12), o segundo

..Conhecida por apresentar tempo daF� do Real, onde
uma versão modema do som cervejas e doses de diversas'

dançante da década de 70, a bebidas estarão sendo
banda ínineira J�Quest é quem vendidas aR$ 1,00 - omesmo

estarä animando .galera, valor do ingresso, até a Ih da
neste domingo (13), a partir' manhã. Depois deste final de
das 22 horas, no Pavilhão C, semana, aMarrakech passará'
do Parque Municipal de por uma série de reformas,
Eventos. O show servirá para " retornando às badalações
-encerrar oficialmente a II '�someAte dia 25 próximo, com
Multifeira. As cançõesDores a Festa da RelnJ!uguração.

J.QUEST·

ESTILISMO
r::I- Depois de um longo
.períodode estudos, a loirinha
Simara c. Ewald recebe nesta

segunda-feira (14), lá no Rio
.
de Janeiro, o seu diploma pela
conclusão do curso de

Estilismo, no conceituado
centro de treinamento, do

Cetiqt. Os parabéns da coluna!

CERVEJARIA
,

CONnNENTAL
r7 Será neste sábado (12),
das 10 às 12 horas, na

Cervejaria Continental, ein
Blu, o show de Juliana Luise

CENTERRS'Q,M

Av.�al.f)eodoro,406
.

FONE: "371-2847

Banda
J.QUESTé
a grande
atração
deste

domingo
(13), na
IIMultifeira

Müller'Y Los Amigos de La
'Luna. A apresentação dos
artistas faz parte de uma·

bonita campanha de

arrecadação de agasalhos às

pesso�smais necessitadas .

\ GAROTA
ESTUDA�TIL

'

r7 A Boate Notre Dame

transforma-se neste sábado

(12) em um verdadeiro celeiro
de lindas meninas,
promovendo aprimeira edição
do concurso Garotá
Estudantilde Jaraguá do Sul.
Torcidas

'

de vários
estabelecimentos de ensino

.

prometem lotar a Casa. A
vencedora' ganhará urna'

passagem -, com direito à

acompanhante - para ii.
romântica Buenos Aires.

Ingressos antecipados na Vi
sual Video Locadora,
Choperia da Praça e Notre in
Bar (Multifeira).

SÃOJoÃO'
r7 O quentão, a pipoca e o

pinhão poderão. ser

saboreados neste sábado (12)
emmais titês festas julinas: da
SE� Marisol, Clube Atlético
Baependi e . Colégi�

,

Est.Prof.J.DuarteMagalhães.

DISQUE·LANCHE
.'

.

371-5309

NOITE
GAÚCHA'

r::Ir Fandango dos bons
acontecendo no sábado
lá na sede do CTO
Jaraguaense, com o G

Fogo' de Chão, na pri
Noite Gaúcha.

r7 A comédia PluR •

Fantasminha faz a

despedida do púb,
jaraguaense em

apresentações no sábado
. e domingo (13), noAnti
da Scar. Uma boa pedida
os baixinhos!

FESTIVAL

"DANÇA
r:rComeçahoje, noO'
'Ivan Rodrigues, 0·15·,
ti:v�1 de Dança de JoJn
Para esté ano estão s

esperados mais de 6
bailarinos (eR
concorrentes, cursist

,

convidados) e 165 gru
concorrentes. Cerca de

1,1milhão foram gastos
aviabilidade do evento,

já é considerado o maior
mundo. Programação
Abertura 'para sexta·(i
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tARAGUÃ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 1997

'VENDE-S� - Cubo para

,Guitarra da marca Staner, ,

JIIodelo Kute �05s, com
,05WRMS, dois alto-falantes

:de 12 polegadas, Foot Switch
para distorção 'e Case

espumado. Preço R$ 320,00.
jratar com Frank pelo fone

72-1777 (com.) ou 372-0178

,(�s).

VENDE-SE - portadupla de

'c0rrer, em esquadria de

'alumínio, com 3,34mts de

largura por 2,451I1ts de altura,
'com vidro fumê; uma porta

.

ples de correr, emesquadria
, alumínio, com 1,90mts de

gurapor 2,18 de altura, com

, smas característicasacima,
com 3,30 de largura por 1 ,5,8
dealtura; umajanelacom 1,72
de largura por 1,58 de altura;

,umajanela com 0,95 de largura
,

per 1,36 de altura; umajanela '

�m4,70 de largura por 1,13
�altura.Tudo isso por apenas
$ 1.350,00 ou

Separadamente com preço à

combinar. Tratar 372-2258.

ASA - em alvenaria com

'138m2 e terreno com 450m2,
toda murada, situada à rua

�', tônio Ayroso, 672 no bairro
, Ova Brasília, defronte a

�fábrica daArte Laje. Tratar no
'

tendereço acima, ou pelo fone
[,;372-2258.
b���--�--------
iTERRENO - com 7.800tn2
�.' .

�Sltuado à rua Preso Epitácio
lPessoa, ao lado do Kolbach.

rrratarpelo fone372-2258.
L _____

VENDE-SE LANCHONETE,
Localizada na Rua João Januário Ayroso, 1726

(Bairro Jaraguã Esquerdo), com buffet de sorvetes, cozinha
, completa (microondas, fomo elétrico, fritadeira água e óleo,
bifeteira, chapa para lanches, freezers, jogos de mesas com

cadeiras, louças e demais acessórios. Valor à combinar.
Aceita troca com carro, terreno-ou casa demenor valor,
Tratar pelo fone 973-9984 ou na Rua Maria Stinghen, n° 33
no bairro Jaraguä Esquerdo (atrás do Supermercado Olamar)

pneus por R$ 350,00. Tratar .Dênis.

372'-5050 com Dênis.

CORSA OKM � com IPVA,
TERRENO - vendo parcelado

'

seguro e licenciamento pago,
em Piçarras, a 800 metros da' valor R$ 12 mil. Tratar 371-

praia, aceito carro ou 9822;

telefone.Valor R$ 4.700,00.
Tratar fone 987-l394 ou 344-

5458.

Consertos de ar condicionado de automóveis e
,

,
fabricação e assistência de câmaras frias e

climatizadoras - ar condicionado residencial e central.

Rua José Emendoerffer, 1183 - tundos
Nova Brasília - Fone: (047) 372-2986

Jaraguá do Sul- SC

APARELHOSCELULARES
- usados; vários modelos e

preços. Tratarfone 975-0456

comCézar.

CD PIONNER - sem

controle, frente destacável.

TIPO - ano 95, 4 portas, valor' Tratar fone 975-0456 com

R$ 12 mil. Tratar 371-9822. César.

QUANTUMCL - motor 1'.8, POINTER - GLi, ano 95, 4 BABÁ SONY - vendo babá

ano 93, azulmetálica, por R$ . portas, por R$ l4mil. Tratar

13mil.Aceitocarrooumotono 371-9822.

negócio demenor valor. Tratar
comJaime 973-5527.

SCOOTER - 90cc, com

1700kgt.; ano 97 por 'R$
2.750,00. Tratarcom Jaimeao

973-5527.

PROCURA-SE - Moça para
dividir apartamento no centro
de Jaraguä do Sul, de

preferência estudante ou que
tenha trabalho fixo. Informação
pelo fone 973-9835 com Léia

ou 372-6056 com Vanessa.

BARBADA - vendo consórcio

(não contemplado) de Uno

Mille SX por 50% do valor

pago. Contato 372-5050 com

GOL - CLi, ano 95,por apenas
R$ 12mil. Tratar 371-9822.

eletrônicaSony, neva-na caixa.
Tratar 975':"0456 com Cézar.

GOL 1000 - ano 95/96,
vermelho, únicodono, gasolina.
Tratar973-3020.

FREEZER -vertical, 280litros\ '

Prosdócimo. ValorR$200,OO" CASA - em Joinvi lle ,

SUPER N1NTENDO - novo,

na caixa com 2 controles e 1

fita. Facilito. Tratar 975-0456

comCézar.

CD PIONNER - frente

destacável, com controle.

Tratar 975-0456 com Cézar.

MÓDULO - Piramide, 800
wats. Tratar com Cézar no

975-0456.

Centrais telefônicas de

pequeno e grande porte Aparelhofax Siemens

eMáquina de Lavar Louças -

grande - Brastemp por R$
GC 125 - Titan Okm,por R$ 200,00. Tratar com Iosiane no

3.200,00. TratarcomCharles ,
fone975-2993. :

no 973-9979.

localizada no bairroMorrodo

Meio, com 49m2, de madeira.
Valor R$ 6 mil ou troco.

Tratar fone 984-3875 com

Eronides.

CAIXADE SOM - 10 caixas

para uso profissional damarca
BMc. Tratar com Adriana

pelo fone 372-2258.

AQUÁRIO - de 46cm X

36cm, com quatro peixes,
renovador de aguá elétrico. e
decoração interna. Ótimo

. estado. Valor R$ 150,00;
Fone 372-0630.

IdentifICador de cluimodas
(Bina)

VÍDEO GAME - Master
. System, super compact, com
duas fitas. Tratar comEdilson

.

no fone 371-1960.

MÁQUINA COSTURA.- 2.

máquinas, uma Reta R$
200,00 e uma Zig Zag R$
400,00; 1 'Overloch 6500

pontos marca GN 6, semi
nova R$ 400,00; l Overloch
4500 pontos marca Pegasus
R$_400,00; 1 Interlok marca.

Narbor R$ 600,00, 1

Cobertura Phoner 2 agulhas
portátil R$ 200,00. Tratar
com Narana no fone 371-
9431.

APARELHOS para

Iluminação -de discotecas:

bo la maluca, cascatas,

interpryse, ôrnega; .mala
.

satélite, globos, etc. Tratar
com Adriana no 372-2258. '

I

MONZA SLE - motor 2.0,
ano 89/90, gasolina, grafite,
com alarme, 4 portas, com

direção, trio elétrico, som,
volante regulável, com 48'I1_lil
km, IPVA pago, ótimo

estado. Valor R$ 8.700,00.
Tratar fone 392-3141 com

Celso.

Aparelho
Celullu: Life 11

porumpreço
mais acess(ve�
oferece o vibr
call (a .

chflmadapor
vibração);

Temos outras
marcas e

modelos
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C·ÓrJ. 110 - Casa em alvenaroa c/230,OOm2, Loclizada o:;
na Rua Jorge Lacerda- centro- R$ 118.000,00 :�
Cód. 142 • casamista ci 104m2, sendo 3 qtos., sala, ij

eozinha,2 BWC, Dep. empregad, lavanderia e garagem
na Rua 271, nQ 35 • Ilha da Figueira· R$ 40.000,00
Cód. 149 • Casas mistas c/120m2, em terreno de

*.:450m2 (uma casa c/120m2 e outra c/50m2) nas
:��

proximidades do Motel CaSAB R$ 16.000,00 "

Cód. 150 - Casa mista c/126m2 em terreno cl 645m2, if
c/ 4 qtos, salas, bwe, copa, eozinh, área de serviço e ;\;
gáragem. R. Dr. Agnaldo José de Souza, 170 - Chico !
de Paula - R$ 38.000,00
Cód. 242 - Apto. com sufte, 2 quartos, na RuaGermano
Marquardt, R$ 40.000,00
Cód. 254 • Aptos. de 2 e 3 quartos, c/ suíte e garagem

.

de 79,03m2 a 92,55m2, por R$ 27.000,00 s R$ 32.000,00
é,

localizado na Rua Bahia com entrega prevista para
fevereiro/97.
Cód. 255 - Apto. com suíte, 2 quartos - Ed. Cristiane $
Monique - Centro - R$ 60.000',00
Cód. 256 - Apto. cl suite + 2 quartos e dep. empregada :1
- Ed. Bérgamo • Rua Reinaldo Rau - Centro >C'

CÓd. 385 • Área, de 405m2 - Rua Guilherme ,;.

Wackerhagen - Vila NOva - R$ 29.000,00
Cód. 422 • 2 terrenos c/ 3QOm2 cada, na R. Willy i

Mahnke, centro - R$ 40.000,00 cada. r
Côd. 253 - Apto. c/ suíte + 2 qtos - Ed. Jaraguá - R$ 1;

64.000,00 )

Parecer Comercial

Incorporação
p

Vende - Administra

Coinpra • Aluga

DEFRONTE AO FÓRUM
CREClOO1no-J

FONE/FAX (047) 372�2990
CELULAR 973·9089

JARAGUÁ DO SUL· SC

Jaraguá do Sul, 11 de julho de 1

CASAS
2 qtos, 1 sulte, sala, cozinha, copa, iavenderia, varandas - 02 BWe, aquecedor centrai', hidromaSsagem, churrasqueira
- Rua José'Rozza - Barra- R$'55.000,00 - negociável.

'

IMÓVEIS LTOA.

LOCAÇÃO
Cód. 605 - Casa de madelra cl 3 qtos • Rua Amauri
Shug, 81 - pröx, campo Botafogo - Barra do Rio Cerro
- R$ 250,00 .

Cód. 608 - Casa alvo c/ 2 qtos - Rua Antônio B.
Schmidt, 300 - Ilha da Figueira· R$ 250,00 •

Cód. 609 - Casa de alv. cl suite + 2 qtos, - Jardim
Centenário - pröx. antigo CEPRON - R$�50,00
C�d.,610 - Casa de alvo cl suite + 2 quartos, churraq.
- Rua Heleodoro Borges, 30 - Centro - R$ 600,00
Cód. 611 - Casa alv. (estilo antigo) c/3 quartos - Rua
Rodolfo Hufenussler - Centro (próx. Duas' Rodas) -'
R$350,00
Cód. 632 • Apto. c/2 quartos no Edif. Papp na Barra
do Rio Cerro - R$ 350,00
Cód. 635 - Apto. c/1 qto - próx. antigo CEPRON: R$
250,00 (tofo com piso)
Cod. 637 - Apto. c/ sala e sacada, cozinha cl pia e

balcão, quarto, banheiro, lavanderia. Tudo com piso,
próximo àWeg II - R$ 250,00
Cód. 640 - ÀPto. c/3 qtos • Rua Barão do Rio Branco
- Ed. Gardênia· R$ 500,00
Cód. 651 - Salas comerciais na Barra do Rio cerro,
fundos do Posto Km 7, a partir de R$ 150,00
Cód. 654 - Sala comi 'c/50m2 mobiliada - no calçadão
- 1 piso (ideal p/ escritório) R$ 390,00
Cód. 659 • Sala coml, cf 60m2 - Em cima da Mar.iazinha
Modas noCalçadâo - R$ 450,00
Cód. 660 - Sala comI. cl 30m2 - Center Foca - Rua
Reinaldo Rau - R$ 500,00

, Cód.681 • Salas comI. na Barra do Rio Cerro (antiga
Bordados Jaraguá). Entre' R$ 250,00 • R$ 900,00
conforme tamanho.
VENDE-SE LINHA TELEFÓNICAS PREFIXO 376

(BAIRRO BARRA DO RIO CERRO) - R$ 3.200,00

4 qtos, 1 suite, sala, cozinha, copa, lavanderia, dispensa, garagem, BWC· Rua José Schuster - R$ 50.000,00 - Barra.

3 qtos, sala, cozinha, copa, BWC; lavanderia;�aragem - R$ 30.000,00 -Barra

3 qtos, sala, copa, cozinha, lavanderia, 2 BWC, churrasqueira, dispensa, garagem - R$ 95.000,00 - Rua Marina
Fruetuoso - Centro.

3 qtos, 2 salas, copa, cozinha, lavanderia, dispensa, área de serviço - R$ 50.000,00 - Rua Luiz G. Ayroso - Jaraguá
Esquerdo

'

4 qtos, 2 salas, cozinha, lavanderia; BWC, dispensa, garagem, varanda - R$ 30.000,00 - RuaMarajó -Ilha da Figueira.

3 qtos, sendo 1 suíte, sala, copa + cozinha, lavanderia - BWC - R$ 25.000,00 - Rua Fridolino Martins - Giardini Lenzi.

3 qtos, 2 BWC, sala, copa, Cozinha, lavanderia, dispensa, garagem - R$ 60.000,00 - Rua José Narloch - São Luís

Jaraguá Esquerdo

2 suítes, 3 qtos, copa, sala, cozinha, BWC, garagem- R$ 58.000,00 - aceítacarro, terreno, parcela uma parte - RuaJoão
Planinscheck - Vila Lenzi.

2 qtos, sala, cozinha, BWC, lavanderia, garagem - R$ 27.000,00 - Rua Angelo Baruffi -Ilha da Figueira.

3 qtos, sala, copa, cozinha conjunta, ewc, lavanderia, garagem para 2 carros - R$ 32.000,00 - Rua Francisco Huska-

Jaraguá Esquerdo.
'

2 casa defronte aWeg II, com as seguintes distribuições - 5 quártos, 2 salas, cozinhas, copas, lavanderia, garagem,
dispensa - 2 BWC - R$ 45.000,00 - Negociável.

'

2 qtos, sala, copa, cozinha, lavanderia, dispensa, garagem - R$ 40.00,00 - Rua Carlos Fritz Vogel- início J�raguá
-Esquerdo

•

1 suíte, 3 qtos, 3 salas, copa, cozinha, lavanderia, 5 BWC, dispensa, garagem para 2 carros, churrasqueira,
hidromassagem, teto solar - R$ 130.000,00 - Rua JoséEmmendoerfer - Centro.

. .
.

#

4 qtos, 1 suíte com hidromassaqem, cozinha, sala de jantar, sala de tv, BWC social, sala de visita, salas de lareira,
lavanderia + churrasqueira, garagem - R$ 95.000,00 - Rua Francisco Huschka - próx. Arroz Urbano - Jaraguá Esquerdo

3 quartos, sla,copa, cozinha, BWC, lavanderia, garagem - R$ �O.OOO,OO - Rua PedroWinter - Barra.

rn HABITAT
COMPRA' VENOE • ALUGA • AOM1NIS1RA

MOßI tARA
Cl!lc,4J4tI

VENDAS
CASAS

101-Casa220m2cfsuíte+ 2dormitóriósdemaisdep. Rl:laCampoAlegre ..
102 - Casa com 1OOm2com 3dormitóriosLoteamentoAna Paula.

103 -Casacom laje 130m2terreno520m2EntradaRiodaLuzpróx.Malwee
104 - Casa de alvenaria com 180m2 com suíte + 2 dormitórios demais

dependências - centro.

105 - Casa com 150m2+ dep. de empregad.a Rua Itajaí.
106 -Casa com 368m2teJrenocom 727m2próx. Hospital Jaraguá
107 -Casacf269m2sobradoemconstr. - R.MaxNicolauW.Schrnidt,próx.

.

escola Albano Kanzler

108 - Casa alvenaria cl 120m2 -Balrro João Pessoa - troe apto. Jaraguá
109 - Casa alvenaria semi-acabada - bairroCentenário

11 O-.Casa alvenariacom 1 OOm2- próx. E. B. Giardini Lenzi
111- Casa demadeiracom 200m2prõx, C. E. HolandaM. Gonçalv�s

APARTAMENTOS
Estudantes! Temos apartamentos pera venda e

locação em Curitiba - PR

201-ApartamentoCond.Amizade3dormitóriosPoupança+ financiamento
,

202 - Apartamento Ed. Carvalho com 155m2 com 3 darm. Poupança +

financiamento.

203-Apartamentocf3dorm. (suíte) Ed.lzabella Poupança+ financiamento
204 - Apartamento Ed. VilaNova - Entrada+ fiminciamento.

"APARTAMENTOS FINANCIADOS
COM PRESTAÇÕES ,MAIS BÁIXAS
QUE QUALQUER AL'-'GUEL".

TERRENO
301 -Terreno com 351 m2próx. Malwee R$ 3.500 ent. + 36 x R$ 240,00
302 - Terrenocom 540m2 Lot. Versailles R$,15.000,00
303-Terrenocom400m2Centro

304- Terrenocom525m2VilaRau

305 - Terreno com 420m2 BairroÁgua Verde
306 - Terreno com 382m2 Lot. Kaiser - R$ 1 0.000,00
307 - Terreno com 468m2 Rua Antonio Kochella -Ilha da Figueira
R$ 12.000,00
308 - Terrenocom 560ni2Lot.San Piero Poupança+ financiamento
309-Terreno com 720m2 Rua Francisco de Paula
310- Terreno com 538m2Faculdade - R$8.500,00
311 - Terreno próx. centro com so.morços excelente pl chácara ou

recreativa

312- Chácara .de 11.500m2 Boa Vistacom lagoa eárvores trutííeras>
R$10.000,00
313-Terrenocorn 1.250m2-RuaTrezedeMaío.
3.14 - terreno cf650m2 noCond. dasAzaléias
315- Terrenocl 6881'T? BR-280 próx. Lunender-Guaramirim.
316-LotesemGuaramirim- EntreoasfáltoeobairroAvaíR$12.000,00
ou parcelado
317- Lote lat. RuJorgeCzemiewiczR$16.000,00 - Aceitacasa ein Barra

Velha

318 - Fazenda no RioMOlhacf130 hectares - Toda cercada plpastagem
c/lagoas, casa clchurrasqueira,minhocário - R$ 320.000,00

ALUGUÉIS
401 - Apartamento EdifícioCarvalhocom 3 dormitórios - R$660,00
402-Apartamento Ed.lmigrantescom 2 dormitórios

403-Casa em alvenaria cl 250m2 - Centro - R$ 800,00
404- Sala comercial com 25m2RuaJoão Picolli - R$120;00
405- Sala comercial com 25m2próx. Besc (Centro) R$ 220,OQ

r-,

406-Casaem alvenaria com3dorrn. próx. ElásticosZanotti
407 - Quitinetes próx. SupermercadoRau - R$180,00
408- Casa em alvenaria para pontocomercial RuaDomingosdaNova,
R$450,00

RUA FELIPE SCHMIDT, 157
(AO unO DA 1001 FERRAGENS)

FONE: 371'-8009
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.� CASAS, �
npO ENDEREÇO ÁREA(M2) ,N!lQUARTOS VALOR R$ OBSERVAÇÕES

Construída Terreno
AiVef1, Rua António Estanislau Ayroso, 495 - Vila Lel)zl 170.,00 660.,0.0. 0.4 75,0.0.0.,0.0. Aceita casa ou terreno
.AlVenc aua Walter Marquardt - Jado n· 2556 70.,00 332,50. 0.2 54,0.0.0.,0.0. Forma de pagamento à combinar
AIVen. Rua Camilo Andreata s/n· - Barra do Rio Cerro 340.,0.0. 621,00 0.4 195.000.,0.0. Forma de. pagamento à combinar
AIveI1. Rua Thereze A Hruscka n· 22(i) - Jaraguá Esquerdo 130.,0.0. 392,0.0. 0.3 67.0.0.0.,00 Forma de pagamento à combinar
Aiven. Rua Bolívia, 71 - Czerniewicz 118.00 462,0.0. 0.3 32.0.0.0.,0.0. Condições de pagamento à combinar

AJven· Rua Irmão Leão Magno - LoteamentoChampagnat 30.0.,0.0. 888,0.0.
.

0.3 230..000.,00 Condições de pagamento à combinar
Alven. Rua Alexandre Koe!er, n· 35 -Ilha da Figueira • 180.,0.0. 555,0.0. 0.3 85.000.,00 Forma de pagamento à combinar
Mista Rua Alberto Klitzke, 187 - Vila Rau

.

10.2,0.0. 420.,0.0. 0.3 23.0.0.0.,0.0. Aceita troca por casa
AIveõ. Rua Goiás, 53 - Vila Lenzl 10.0.,0.0. 542,40. 0.3 80..0.0.0.,0.0. Ace[ta casa em Jaraguá
Alven. Antonio Carlos Ferreira,1417 e-Vila Lenzl 288,0.0. 750.,0.0. 0.5 130..000,00 Aceita troca por aptos.

.

Alven. Casa Inacabada - Rua Bemardo Dornbusch n. 1836 147,0.0. 752,0.0. 0.4 75.0.0.0.,0.0. Aceita-se imóvel em negócio
Alvan. .Rua614, n·l.CC7-ltapocuzinho 10.8,0.0. 435,0.0. 0.4 18.0.0.0.,00. Aceita parcelamento em 4 meses

Alven, Rua Roberto Seidel n· 84 - CORUPÁ - Central 20.0.,0.0. 1.484,80. 0.4 150..000.,00 Aceita-se imóvei� em negócio·
.Alven. Rua São José n· 37 140.,0.0. 1.416,00 0.4 100,000.,00 Condições à combinar.
i\lven. Rua Floriano Freiberger, n· 70. - Centro 530.,0.0. 650.,0.0. 0.4 180..0.0.0.,0.0. Aceita-se propostas
Mista Rua Aldano José Vieira, n· 123 - puaramirlm 70.,0.0. 1.0.63,25 0.3 43.0.0.0.,0.0. Aceita troca .pl casa em Jaraguá
Alven. Rua Joaquim fco. de Paula, n· 158 casa cl 11 C,CCm' e sala coml cl 119,OCm' 465,00. 0.3 150.:0.0.0.,0.0. Condições de pagamento à combinar

CLASS�CADOS DE CORREIODOPOVO -3

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

APARTAMENTOS
ENCERE

Condições de pagamento à combinar

S VALOR RS
R. João Picolli. n· 473 - 1· andar - Ed. Carine

.

Ed. Sehiochet - 10" andar

Forma de pagamento à combinar
Financiamento de 72 x de R$ R$ 684,00

0.2

0.3

03
03

35.0.0.0.,0.0.
42.50.0.,0.0.
42.50.0.,0.0.
110..00.0.,0.0.

Assumir financiamento 135meses com base de R$ 1.300,00

"

R .. Barão do Aio Branco, 760 - Ednício .Schiochet - 8· andar'

R.·Marina Frutuoso - Ed. DianthlJS'

TERRENOS
ÁREA (M2) VALOR RS OBSERVAÇÕESENDEREço

19.000,00
15.000,00
6.600,00·

20.000,00
18.000,00
10_600,00
12.000,00
33.000,00
26.500;00
26.500,00
43.000,00
100;000,00
60.000,00
23.000,00

Rua Prefeito José Bauer - Três Rios do Norte
Rua Otto Meier - Vila Lenzi

.

Loteamento Santo Antônio - Três Rios do Norte
Rua Euzébio Depoy - Vila Nova
Rua João Jánuário Ayroso (próx. Arroz Urbano)
Rua Alber,to Klitzke ao lado ·187 - Vila Rau
Rua 620 - Làteral da Manoel Francisco da Costa
Rlia Sem nome - Estrada Corticeira - Guaramirim
J�ua Tomáz Francisco de Góes - Centro
Ruä Amazonas .: CeAtro
Rua Walter Marquardt (frente� ao. 2820) Barra do Rio Cerro
Rua Bernardo Dornbusch esq. cl rua Ney Franco

.

Rua Fritz Hasse - Centro
.

'Rua Exp. Antonio C. Ferreira - Vila Lenzi

.2.180,25
375,00
360,72

13 ..000,00
345,00
420,00
499,80

14.S68,00
371,00
385,70
800,00
625,75
675,00
504,00

_ 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 Pagamen�o à combinar
Condições da pagamento à combinar
Aceita automóvel no negócio
Condições de pagamento á combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar

FLORIANI·
EQUIPAMENTOS
.PARA
ESCRITÓRIOFLORI'ANI

EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO

RUAVENÂNCIODA
SILVA PORTO, 353-
r FONElFAX:,
(047) 372-1492
JARAGUÁDOSUL

-SC

Computadores, máqtJinas
de eserever, calculadoras,
relógios, fax, arquivos,
cofres, roupeiros;
cadeiras, escrivaninhas,
armários, ventilad'ores,
bebedouros, móveis
escolares, móveis e

suprimentos para
informática, etiquestas,
quadros, estantes de aço
e ·o,utros.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
ACESSÓRIOS EM GERAL

'Manutenção
Contrato

Treinamento

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

28 lombada r esquerda

Fone: 9.75-1269
89254-510

. Jaraguá do Sul- sc

Na Dicc's Móveis você compra todos os produtos,
inclusive móveis sob medida a preços e prazos imperdíveis.

Móveis sob medida; Cozinhas e quartos planejados ao seu gosto; Salas (je jantar;
Estantes e peças avulsas em geral - Vistite-nos e confi.ira! .../�._

.

DICC'S (nd. e Com. de Móveis Ltda.
_ ._ ..���r��

BR-280 - Km 58 - Fone (0,,7) 373-0077 e 373-0131 �"; _ 4J f,� r

Guaramirim - SC - Préxlmo ao vladuto.' J,4; .

.

.
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CORREIODOPovo-4 '
' CLASSIFIC�OS Jaraguá do Sui, 11 dejulho de 1

'

APARTAMENTOS
CENTRO

EDlE RES. DUNKER EMCONSTRI:JÇÃONOCORAÇÃPDACIDADE2E3
QUARTOS.SOMENTE2APTOSPORANDAR

Ed. Menegotti - Apto. c/2 qtos., + dep. empregada· 52 andar- Av.Mal.
DeodorQ • R$,40.000,OO

TERRENOS
VILA NOVA - Excelentes lotes financiados em 10meses - Pröx,

ao Fórum e ao Breithaupt .

ILHA DA FIGUEIRA - Terreno de esquina cl 579,OOm2
CENTRO- Rua Walter Marquardt - Excelentes lotes frente ao

Supermercado Breithaupt
CENTRO - Preso Epitáçio Pessoa. Terreno cl 1.548m2 edificado

cl casa de material e outras benfeitorias ..

NEREU RAMOS -' Terreno medindo 3.400m2 localizado nas

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

do Rio Branco - R$ 57.000,00
'

JARAGUÁ-ESQUERDO-Cond. dasAzaléiasterrenoc/721 ,57m2
JARAGuÁ-ESQUERDO - Cond. .das Azaléias terreno cl

1;061 ,82m2
,
CENTRO - Rua Amazonas, terreno medindo 388,50m2 sem

benfeitorias.

RIO DA LUZ1-Terreno rural claprox .. 1 05.000m2s/benfeitorias,

, , ,

Ed. Bergamo -39 andar, apartamento c/3 quartos sendo 1 Suíte, demais

dep., ,c/ sacada e garagem
Ed. Jacó Emmendoerfer • Rua Domingos da Nova - 22 andar, apto.
c/S qtos, sendo 1 suíte + dep. empregada, garagem pl 2 carros.

CASAS
VILA NOVA Excelente casaem alv. c/227fn2em terrenocl321 m2, 3qtos,
sendo uma súíte. próx. ao Fórum.
VILA NOVA· Localização nobre· Casa em alv. cl 196m2 em terreno
c/ 865m2 - 3 quartos, sendo 1 suíte.
CENTRO· Excelente casa em alv. cl aprox. 2QOm2• Rua Domingos da
Nova

'

SÃO LUrS·Casa em alv. c/142m2em terrenomedinêlo,392m2· 4 quàrtos
e demais dep.
FIGUEIRA- Casa nova em alvenaria cl 176m2· 4 qtos. sendo uma sOíte.
Localização nobre. "

,

SÃO uns - Casa em alv. c/3 quartos, demais dep.• R$ 45.000,00
JOÃO PESSOA· Excelente casa em alv. c/124m2maisanexo c/24m2
e terreno c/ 420m2 • R$ 45.000,00
BARRA DO ,RIO CERRO· Casa em alv. c/110m2 em terreno cl 345m2•
3 quartos, demais dsp,
JARAGUÁ-ESQUERDO - Casa em alv. cl 140m2 em terreno cl 350m2•
3 quartos, sendo 1 suíte, demais dep.
NOVA BRASrLIA - Casa em alv. cl. 210m2 em terreno c/450m2• 3 qtos,
sendo 1 suíte.' 'I

'

VILA NOVA � Casa em alv. cl 112m2 em terreno c/452,33m2,
- JARAGUÁ-ESQUERDO·Casamista cl 88m2 emte'rreno c/399m2. Lot.
Constantino Pradi.

,

CENTRO - Rua JoséEmmendoerter, 1.309· Excelente casa em alv. c/ '

330m2 em terreno c/ i.500m2
'

VILA RAU" Lot. Mirante· Casa ein alv. c/ 82m2, 3 quartos, demais
dependências· R$ 28.000,00'
JOÃO PESSOA - Casa em alv. c/ aprox. 150m2 em terreno c/ aprox.
291,98m2

� 'Compra - Vend(?

I'�" ' Administra Imóveis

p I�ZERA Implantação e

I
Vendas de

Loteamentos
CREC11713-J

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

'Fone/Fax: (047) 372-1438

Casa"em alvenaria com 137, 1o��, '

'terreno cl 675m2 - R. Albano Fachinl
R$ 25.000,00

Terreno cl 771,OOm2 - R. Alagoas
Ilhada Figueira - R$ 45.000,00

ou a combinar

Casamista aprox. 240,00m2
RuaMarajó - Ilha daFigueira

R$ 30.000,00

11{4tte,-�
572-1481

-

-

, AMIZADE -Lot, Versailles, terrenomedindo 450m2s/benteltonas
• Á$ 14.000,00
GUARAMIRIM Localidade denominada Rio Ouati - área rural cl '

58 alqueires.
SÃO LUIZ - Terreno medindo 465m2 sI benfeitorias. Rua' João
Franzner • R$ 15.000,00

SALASCOMERCIAIS
EDIFíCIO MARK PLACE - 6° andai' - Rua Reinoldo RaU

s-:« 371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

. ,. IMÓVEIS CRECI1741-J

. COM'Ri • 'VENDE • LOTEIA • ADMINISTRA • INCORPORA'

oi Qtos Gar Bairro Ji;ndereçolPonto ReC. Preço R Informações Gera,is

190 4 I Schroeder R. Princesa Isabel, 5",7 70.000 terreno 6562m2 • Parcela
180 '" 2 Centro R. José Emrnendoerfer, 1390 80.000 Troca por apartamento
60 2 Corupá R. Ludowico Weiler, 210 12.000 Aceita parcelarlcarro

220' .3 Vieiras R. Adolfo Tribess, 5' casa 85.000 Aceita casa de maior valer
,152 3 Rau R. 467 • Lot. Albino Lemke 30.000 Aceita casa de menor valor

Casa Mis., 120, 4 I Rau R. Luis Picolli, 140 28.000 Aceita carro até R$ 8.000
Casa Alv. 98 3 AnaPaula ' R. 770 - Ana Paula 4 • 6 23.000 Semi-acabada- Aceita lote '

CasaAlv. 93 3 Champaghat R. Irmão Magno, sIn° 70.000 Aceita apartamento e carro
Casa Alv. 98 ,J I Rau ' R. 363.· Próx. Renassença 32.000 Aceita casa em Joinville
CasaAlv. 170 3 2 Chico Paula R. Francisco de Paula 17.000 Em construção I Negociáveis

Apto OK 273 " 4 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 220.000 Quitado· Todo mobiliado

AptoOK 153 3 'Centro Ed, Schiochet - 12° andar 50.000 + CEF I i\'()eita troca casa

AptoOK 130 3 Centro Ed. Isabela - 3° andar 35.000 + CEF - Troca por casa

AptoOK ' 80 2 Amizade Res. Amizade • 2° andar 35.000 Quitado I Aceita carro I lote
Apto Cons. 135 3 Centro

,
Ed. Klein - Em Construção nOOO Financiado em 36 parcelas

Apto Cons. 85
'

3 Centro I Ed. Mathedi - Construção 38.000 Financiado em 48 parcelas

Lote 601 Azaléias Condomínio Azaléias ' 30.000 Negociáveis I Parcelado
LOte 483 Versalhes Rua 812 - Versalhes II 18;000 Negociáveisl Parcelado
Lote 480 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 532 Champagnat RuaJacobGesser 30.000 Troca por apartamento
Lote 366 Guaramirim Rua 144 - Lot. Rausisse 10.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 371

'

ÁguaVerde Rua Paulo Kraemer 12.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 539 Rau Rua 467 • Lot. Albino Lemke 8.800 Aceita terreno na Figueira
Terreno 1300 -r Molha 800mts. após polite 15.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 10000 - Nereu Após Nereu • BR 280 8.500 Negociáveis
Terreno 800() Nereu Pröx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 865 Nereu Rua André Voltolini 12.000 Negcciãveis/Parceladc
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
Lotes Vários . Sta Luzia Residencial Geranium 7.000 ENTRADA 220 e 220 pl mês
Lotes Vários . VilaRau Residencial Renascença Diversos 30% entrada- Saldo 24 x

Lotes Vários VilaLenzi Residencial Piermann I Diversos 30% entrada- Saldo 24 x

Lotes -Vãrios Barra Residencial Satler Diversos 20% entrada • Saldo 36 x

Chácara ,180000 - Garibaldi Estr. Garibaldi· Km 15 80.000 Casa alvo - Aceita trocar
Chácara 111500 - Garibaldi Ribeirão Hängaros- Km 13 20.000 Sem moradia - Troca/parcela
Chácara 49172 - Corupá Estrada Bomplant - Km 8 6.000 Sem moradia- Parcela

-
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CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 11 de julho de 1997

Briga contra a balança
POR ROGÉRIO LÖURO,

AUTO PRESS

A indústria automobilística

mundial está aderindo à modadiet.

'Não que executivos e metalúrgicos
estejám fazendo regime em massa.

'.A obsessão que domina hoje as

�as de montagem é a mesma que
;4lerroriza gordinhos e gordinhas de
todo mundo na relação com a

b#lança do bànheiro: o peso. Nos

últimos anos, os carros vêm

ganhando novos equipamentos
qll�, por um lado. tornam os carros

• mais seguros e agradáveis dedirigir
mas, por outro, dão a eles uns

quilinhos a mais, Por isso as

.montadoras procuraram aparar as
'

gorduras" que deixariam seus'

: automóveisfiquempesadões e sem
:charrne.

'

O peso da modernidade faz
,efeito' nos carros mais novos.

Énquanto o roadster BMW Z3, por
exemplo, que tem motor de quatro
cilindros e 1.9litro, pesa 1.175 kg,
'lßIrobusto BMW 328 Roadster de
1938, equipado com motor de seis
cilindros' de 2.0 litros, pesava 830

kg, Esta diferença reflete, entre
outros, a .utilizaçãe de

equipamentos já normais em carros,
cemo direção hidráulica, ar

, condicionado, airbag e trio elétrico,
que podem acrescentarmais de 200
kg aos novos modelos, sem contar

com reforços estruturais para
tomarem os veículos mais seguros.
Eemcarros sofisticados, estamarca
aumenta ainda mais, graças às
parafernáliaselétricas em profusão,

,

A Série E da Mercedes; por
exemplo, possui nada menos que
41 motores elétricos, que ativam
equipamentos e contribuem com

alguns quilos na 1,6 tonelada de
'

peso domodelo. Com projetos mais
pesados, as marcas precisam
.desenvolver motores mais
POtentes, para garantir agilidade
aos obesos veículos. Isto, acaba
criando um circulo vicioso: motores

mais potentes significammais peso
e pedem ainda mais potência. O
resultado pode ser um consumo de
combustível estratosférico, o que
é negativo para a imagem das
marcas.

Para tentar aliviar peso sem

perder o conforto e a segurança
acumulados pela evolução
tecnológica, os engenheiros
procurammateriais mais leves para
a construção dos carros. Da
carroceria à tubulação do

escapamento, todas as partes estão

sendo alvo das atenções dos vigi
lantes do peso das marcas.'

O aço da carroceria já começa a

dar lugar ao alumínio, como

acontece no Audi A8. O modelo da
Audi tem 5,02m de comprimento e

pesa apenas 1.510 kg na versão com
motor 2.8. Já o-BMW 728, que tem
4,98 m de comprimento com
propulsor 2.8 e equipamentos de
conforto semelhantes, mas

embrulhado em carroceria em aço,
pesa 10% amais: 1.670 kg.

Soluções menos radicais
substituem o aço das tampas e

porta-malas e capô por plástico
injetado. Mas o alumínio tem sido
mesmo o material alternativo

preferido das montadoras. Ele
reúne baixo peso, resistência e

principalmente capacidade de ser

reciclável, o que ajuda na imagem
de eeologicàmente correto. O
alumínio aparece como material
base em motores, suspensões e até
em pinças de freios, caso da BMW
5281. O bloco do'motor 2.8 da 528 é
confeccionado em liga alusil,

_ composta de alumínio e silício,
materiais leves e resistentes.

.O magnésio, já utilizado, na
fabricação de rodas esportivas,
também vem ganhando área nos

automóveis e passa a marcar

presença, em peças da parte
mecânica. A fibra de carbono, mais
leve e bem mais resistente que a de

vidro, também está sendo cotada

�,�u;;·®cO,n,SO,'r9íO ,', r9�w; Reg,ata' ti.�I
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pará substituir partes da carroceria
dos novos projetos - o único
impedimento é o preço.

No entanto.nem sempre trocar

um material por outro é a solução.
Pode-se também eliminá-los. A

japonesa Nissan estuda o' uso de

sensores de' infra-vermelho para
substituir os cabos' elétricos nos

.veículos, algo que com certeza

ajudaria na dieta, por exemplo, dos
Mercedes Série E, que carregam
nada menos que 1,9 km de cabos
sob a carroceria.

Peso ecológico
A bandeira ecológica ajudar a

garantir uma 'boa imagem
institucional para as marcas e agora
também- vem incrementando a

utilização de novos materiais na

produção de veículos. O recielävel

alumínio, além de atender à
necessidade de redução de peso
dos carros, também cai como uma

luva nas propagandas
politicamente corretas. Mas as

montadoras não vão parar por aí.
A Mercedes, por exemplo, está

substituindo produtos sintéticos

por materiais naturais. As portas
dos modelos da Série E ficaram 20%
mais leves com a adoção de estopa
e sisal como isolantes, no lugar das
fibras sintéticas, que são difíceis de
se decompor. O Brasil também
contribui na economia de peso e

no marketing ecológico com a fibra
de coco, substitui a espuma
utilizado nos barrcos dos carros da
montadora.

Mas nem tudo nos materiais
dos carros segue às mil maravilhas

quando o assunto é não poluir o
ambiente. O plástico, também um

dos trunfos para reduzir o peso dos
veículos, é um dos vilões
ecológicos do planeta por não ser

biodegradãvel e por emitir, mesmo
quando 'reciclado, níveis elevados
de poluição.

As montadoras até tentam se

sair bem perante a opinião pública,
.

marcando as peças de plástico com
diferentes padrões que as

identificam para facilitar a'

reciclagem, como fazem a Honda e,
a Volvo. Além disso, a Volvo ainda'

diminuiu o número de tipos de

plásticos na composição dos
carros para facilitar a classificação.
Mas o plástico continua sendo

amplamente utilizado. E deixando
os carros mais leves e o planeta
mais enfumaçado.

Alternativa Iig!tt ,

Um carro 40% mais leve que a

média dos modelos do seu tamanho
no mercado mundial é a aposta que
aFord faz com o sedãP2000. O carro

terá o primeiro protótipo lançado
nos Estados Unidos, em setembro
e, para chegaraté aqui, a empresa
já gastou mais de 20 mil horas em,

programas de computador para
projetar o 'modelo.

O segredo do baixo peso do

P20OO,907 kg, contia 1.505 kg do

Taurus, que tem dimensões

parecidas, está na utilização de
materiais alternativos. Alumínio,
titânio, fibra de carbono e magnésio
substituem peças de aço, que só

respondem por 227 kg do carro. No
Taurus, este índice é quatro vezes

maior.

�c Oficina mecãnica e injeção eletrônica,
Latoaria e Pintura

TRABALHAMOS COM TODAS AS MARCAS
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Corsa (l(m grafite. gas.
Saveiro 97 branca gas.
Gol1000 96 branco gas.
Tipo4pts. 95 preto gas.
Tempra turbo 95 bordô gas.
PointerGU 95 verdemet. gas ..

GoiCU 95 branco gas.
Gol Rolling Stones (consorc) 95 branco, gas.
GoI100.0 95 azul gas.
Peugeot 306 2.0 XSi 94 branco gas.
Escort Hobby 94 bordô gs.
Tempra 93 prata gas.
OmegaGLS 93 verde gas.
Monza SLE 4pts. 93 prata gas.
Kadett 93

.
vermelho gas.

Gol 91 bege gas.
Chevy 91 cinza gas.
EseortGuia 88 vermelho gas.

. EscortXR3 89 preto ale.
Selina 89 verde gas.
Uno 89 branco gas.
EscortGL 88 bege met.

.

ale.
Monza Classic 87 azul gas.
Opalà 87 azul ale.
GolGL 87 prata ale.
Opala completo 86 branco ale.
Escort 86 branco ale.
EscortL 84 bege ale.

DelRey 83 prata .alc.
Fusca 80 branco gas.
Corcell 76 marrOm gas.

IVOTOS
TItan 95 vermelha gas.
TDR180 89 . azul gas.

RlLlla -'«>in'Ville nº 3573
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números
tornam o mesmo o atual automático

quase tão feroz quanto o antigo motor
2.8 com câmbio mecânico, que fazia o

. zero a 100. km/h em 8,2 segundos e-

chegava a 230 kmJh ..

Para enfrentar números tão

superlativos segurando o carro. na

trajetória, a Audi manteve a suspensão
atualmente instalada nos A4 que rodam

por aí. Na frente é amultilink. batizada
pela Audi de Four-link, em que quatro
braços de alumínio formam a base para
o amortecedor onde se ap6ia todo o

peso do veículo. Atrás continua a barra
de torção sobre braços.

Apesar da potência que' a

suspensão controla, essa não é'

exatamente a configuração' para uma

arma de guerra -. o modelo do
'

campeonato europeu de turismo usa

sistema McPherson. Mas é muito
eficiente para garantir um nível de
conforto bastante alto, 6tima segurança
em condições normais de tráfego e evita
os mergulhos em freadas - problema
que UI1J carro de competição não

enfrenta.jã que o amortecedor rião tem
nem curso para isso.

A verdadeira vocação dos Audi é

realmente o luxo e o conforto. E o A4
realmente está bem recheado de itens
de comodidade e de sofisticação, o que
inclui segurança. Além do airbag lateral
e do câmbio Tiptronic, o Audi A4

carrega airbags frontais, acabamento em
couro com detalhes em madeira, teto
solar, ar condicionado duplo, piloto
automático, regulagem elétrica para o

banco do motorista, coluna de direção
regulável em altura e profundidade,
computador de bordo, controle de

tração e ABS.

Tecnologia de to

A presençade tantos itens ac

justificada no preço salgado
, principalmente no Brasil, que será
volta de US$ 80mil. O valor, porém,'�
condizente com a proposta de um.c

.

que'quer fazer sucesso no segmento dt
superluxo: nem tão caro que espankil!
toda a clientela, nem tão barato que faça
fila nas coricessionárias..

REQUINTES INVISÍVEIS
Vários equipamentos existentes no

novoAudi A4 chamam a atenção assim'
que se entra num deles. Computador;
painel bem desenhado e completo,'
acabamento requintado, etc. OutTQS

porém, s6 chegam a ficar conhecidos
porque são destacados pelo fabricante
ou pelos analistas de automóveis. Neste·
caso estão ABS, airbag e controle de
tração, entre outros.

Cada um desses itens invisíveis, no
entanto, carrega uma carga acentuada'
de tecnologia e requinte. Em geral.estes.
equipamentos são exatamente os que'
emprestam mais sofisticação &0modelo
- afinal, qualquer carro feito em grande'
escala pode ter bancos de couro. ou··

acabamento em madeira. Mesmo

invisíveis, porém, os itens acabam se '

mostrando bem palpáveis na hora de

se preencher o cheque para comprare
carro.

. .'

É o caso, por exemplo, do ABS de'

quinta geração incorporado ao A4.

Além de .gerenciar as quatros rodas,
simultaneamente para evitar que
tenham.velocidades diferentes - o que
alteraria a trajet6riá -, este ABS leva

em conta o ângulo de giro do volante...

Numa curva, as rodas. internas têll! '

velocidademenor que as externas e este'
ABS leva isso em conta.

POR EDUARDO FONSECA DA ROCHA
AuroPREss

Modelos de superluxo funcionam
como uma espécie de ponta-de-lança
na indústria mundial. É neles que as

novidades devem surgir - ainda que
criadas em laboratórios de outras

marcas. E mesmo dentro do segmento
de superluxo, há uma hierarquia, na qual
os modelos mais caros são priorizados
na recepção de novos equipamentos .

Passado um tempo, ii novidade se

espalha por todo o segmento até a

vulgarização, quando é absorvido por
marcas menos sofisticadas. Mas a Audi
resolveu perverter a rota com o novo

A4, com o novo motor 2.8 e o câmbio

Tiptronic da Porsche.
.

Dispositives que até agora atingiam
apenas os modelos mais caros do

segmento de superluxo já estão lá, como
o airbag lateral e o câmbio automático
sequencial. Os concorrentes Mercedes
e BMW reservaram estes requintes
para os modelos médios-grandes, como
os da Série E e da Série 5. A própria
Audi s6 usava o Tiptronic no modelo
mais caro, o A8.

'

Na verdade, a Audi decidiu apostar
firme no A4 para enfrentar com ele o

Mercedes C 280 e o BMW 328. O

incremento, porém, não ultrapassa os

limites da lataria - por fora, o carro não

apresenta sinais de mudanças. Mas os

adicionais de equipamento e a forte

mexida no motor podem facilitar (,
trabalho de brigar com a tradição e os

bons produtos das outras duas marcas
alemãs.:

Para começar, o novo' motor 2.8
ganhou uma válvula tíe admissão á mais
para cada um de seus seis cilindros,
armados em V a 90", e agora soma 30
válvulas. Com isso, a potência pulou
de 174 cv para 193 cv. Omaior número
de válvulas poderia significar um torque
menor em baixas rotações, daí o motor
passar a ter. também comando de

válvulas variável. Com esta.

modificação, a curva de torque se torna

quase plana entre 2.500 e 5 mil giros,
sendo que o ponto máximo é de 28,6
kgf a 3.200 rpm - o antigo era de 25,5.
kgf a 3milgiros. .

Segundo a Audi, as mudanças no

motor se refletem no desempenho da

seguinte forma: o zero a 100 kmJh agora
passa a ser feito em 7,3 segundos com
câmbio mecânico e em 8,4 segundos com
Tiptronic. A máxima é de 240 km/h
com marchamanual e 235 kmJh com o
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O controle de tração doA4 também

.age de forma diferente dos modelos

normais. Em geral, o controle atua

diretamente sobre a roda que apresenta
perda de tração e reduz a velocidade

'acionando o freio. No A4, ele atua no

:gerenciadorcentral do motor, reduzindo
a potência produzida. Além de

�onomizar freios e combustível, este

Sistema permite um controle mais

jíÚllucioso.
Outro refinamento tecnológico

tDContrado no A4 é o sistema de duto

de admissão variável. A função é de

tnwldar a pressão de entrada da mistura, '

�motor às exigências do motorista. A
.ate equipamento, o A4 soma agora

,Comando variável de válvulas no

,cabeçote.
Este novo sistema altera o tempo e

O ângulo de abertura das válvulas de

;�ssão e de escape, o que permite
que omotor funcione cheio, com bom

Iorque disponível, por toda a faixa de

giros de maior utilização, entre 2.500 e
'smil giros. O motorista pode até não

saber exatamente o que está

acontecendo, mas percebe claramente'
que ein qualquer momento que aperta '

'o acelerador, o carro responde
prontamente.

A BUSCADA TRADIÇÃO
A boa relação custo/benefício é o

grande argumento cio marketing hoje.
Quem oferece mais pelo mesmo preço
:tem melhores armas para fazer seu

produto chegar ao consumidor. No
mercado de automóveis, a regra parece
:evidente para o sujeito que se sacrifica

para dar a entrada no carro popular que
vai passar três anos pagando. É óbvio

que ele quer o melhor pelo seu suado

dinheirinho. Mas também funciona no
llIercado de super luxo, apesar da

aparente facilidade com que a grana rola
:cntre pessoas dispostas' a pagar
. dezenas e até centenas de milhares de

, dólares por um veículo.
É bem verdade que, nesse caso, os

valores são outros. Não só os valores

objetivos, como o monetãrio e o

tecnológico, como também os

: subjetivos, como o status e a tradição.

Estes valores subjetivos poderiam ser

o calcanhar-de-aquiles da Audi. Afinal,
.o braço luxuoso da Volkswagen há

apenas pouco mais de uma década
enfrenta abertamente BMW e

Mercedes - no Brasil a situação é ainda
mais grave, já que, há cinco anos, por
aqui ninguém nem sabia o que eraAudi.

Exatamente por isso, a montadora
alemã busca oferecer em seus carros

tudo que as duas gigantes alemãs
oferecem e mais um pouco. Compensa
a falta de tradição com oferta de

tecnologia. Com o tempo, isso vai,

acabar criando uma imagem forte e,

consequentemente, uma tradição. Nesse
trabalho, o médio A4 é fundamental.
Como o segmento de médios é o mais
visível - por ser o mais vendido e o

sonho mais próximo do consumo real
para as pessoas -, o A4 vai conseguir
emprestar todas as suas qualidades à,
marca como um todo.

Não é à toa que, pelos mesmos

US$ 80 mil no Brasil, comprando um
Audi em lugar de uma BMW ou

Mercedes, leva-se a mais para casa

câmbio Tiptroníc, airbag lateral, eixo
de comando de válvulas e dutos de
admissão variáveis e alguns cavalos de
potência a mais. Em uns poucos países,
comprar um carro desses poderia
significar que o porteiro da boate da
moda não fizesse uma reverência tão

respeitosa - embora a cadadia, a imagem
da Audi se iguale mais a BMW e

Mercedes. Mas não no caso.brasileiro.

Por aqui, até mesmo um Vectra, que
custa metade do preço, é recebido pelos
manobristas tupiniquins como o grande
Manitu branco.

A Audi investe também numa outra

vitrine para fazer com que seu médio

seja reconhecido: os campeonatos
europeus de carros de turismo. O carro

que corre por lá é omodeloA4Quattro,
com tração integral. A vantagem desse

· sistema de tração é tal que a Federação
Internacional de Automobilismo obriga
que o A4 superturismo corra com 10%
a mais de peso - 95 kg - que carros

equipados apenas com tração traseira.
O carro, é claro, é, todo preparado.

Tem 300 cv de potência, atinge 8.500

giros, tem radiadores de água e óleo

maiores, rodas e pneus especiais, seis
marchas em câmbio sequencial e a

distância de um dedo do chão. Fora

isso, é igual ao A4. De qualquer forma,
o A4 apoiado oficialmente pela fábrica
conquistou cinco campeonatos da

categoria na Europa: Alemanha,
Inglaterra, Itália, Bélgica e Espanha.

A preocupação da Audi em

colecionar bons resultados na pista é
também uma forma de tentar criar a

tradição que daqui a uns poucos anos;
, juntos com bons produtos, pode vir a

facilitar as vendas, como hoje ocorre
'

com BMW eMercedes. As duas rivais

começaram sua história nas pistas nos
primórdios da era do automóvel - e

continuam fazendo história. Como reza
·

a tradição ..

IMPRESSÕ�S AO DIRIGIR

Um toque sutil
PfJR EDUARDO FONSECA DA ROCHA,

AUTO PRESS
O A4 2.8 foi desenhado para dar

Conforto. O médio da Audi traz no in
terior todos os penduricalhos que hoje
.diferenciam um simples meio de

transporte de um carro de luxo. Mas
não SÓ. Tem também uma fome explícita

.' de asfalto. O motor 2.8 de 190 cavalos
depotência e 28,6 kgfde torque exibe

,

um verdadeiro empuxo ná hora da
atelerar. Beste ímpeto não é amansado
sequer pelo câmbio automático
1Ti.ptronic. A própria origem desse

,�bio dá conta que acalmar o motor
lIIinca_foi a intenção: ele foi criado por
"toPara a Porsche.

"

" OTiptronic usado no Audi consiste
'.� um câmbio automático com um

)tilbo comum - no qual correm as

marchas P, R, N, D, etc, como em

. q��quer outro - e um segundo trilho à
direita. Diferentemente dos Porsche,
em que o sistema funciona com botões

/,00 volante. Ao empurrar a alavanca
Para esse trilho adicional, as marchas
';'19 avançadas ou reduzid�s com

simples toques para a frente ou para
trás. O funcionamento é simples e basta
poucos minutos para o motorista se

habituar.
O que pode demorar umpouco mais

é perceber o tempo exato para a

passagem dasmarchas. O câmbio gasta
alguns segundos, após o movimento
na alavanca, para agir - algo em tomo

de um segundo, Para realmente fazer
valer as possibilidades esportivas
apregoadas pela Audi, o motorista!

piloto deve anteci par seus

movimentos.
Um inconveniente deste câmbio,

que afasta a identidade com o

mecanico, pode ocorrer em

situações-limite. Quando o giro do
motor ultrapassa o limite de rotação,
o câmbio automaticamente passa para
a marcha superior, a fim de preservar
a saúde do motor. O problema é que;
se o sujeito estiver pendurado no

câmbio no meio de uma curva,

começa a fazê-la tracionando e

terminá sabe-se lá como, já que o

carro vai ficar inesperadamente

frouxo. Melhor seria o simplescorte
de combustível, como nos carros

convencionais. Ainda mais porque o

A4 instiga acintosamente o pé direito.
Além de ter um conjunto de

motorização feroz, o A4 é um

verdadeiro carro de luxo. Na maioria
dos casos, apertar um botão é 'O que
basta para que uma determinada função
.seja cumprida. E isso vai de vidros e

regulagem dos bancos a travamento de

portas e regulagem de altura dos faróis.

Algumas soluções são originais, como
o comando de abertura do teto solar,
feita através de um controle redondo
com marcações, onde o freguês apenas

,
indica a posição que quer para o teto.

Ao rodar.,o. carro prima pela
estabilidade - como convém a um carro'

potente - e pelo silêncio - indicado

para um veículo de luxo. O espaço
interrio não surpreende.É o normal para

•

a categoria.' Os que vão atrás só
desfrutam de conforto se os da frente
não abusarem no recuo do banco. E três

pessoas no banco traseiro só em curtas

distâncias ou emergências.

.� EsgUINÃO�VEICULOS
-Tlpo 2.0 comp. 4 portas prata G 1995

Tipo 1.6 completo bordo G 1994

Uno ELX 1.0 comp. - ar preto G 1994

Goi CL 1.6 verde A 1994

OmegaGLS azul G 1993

Kombi Fl:Jrgão branca G 1993

Pampa 1.8 azul G 1993

Verona LX 1 �8 azul A 1994

Tempra ouro 16v prata G 1993

MonzaSL 1.8 branca' A 1991

Go11.6 branca G 1990

Monza Classic 2.0 completo cinza A 1989

Diplomata 60c comp. preto G 1988

Monza SLE 2.0 azul G 1987

Monza SLE 2.0 cinza G 1987

DelRey prata G 1987

UnoCS 1.3 prata A 1986

Parati 1.6 cinza A' 1985

Chevy 500 SL vermelha G 1985

Pick-up C-1 O branca G 1984

Fusca G 1974

Fusca G 1976

Fusca G 1977

Fusca G 1979

Fusca G 1980

Rua Epitácio Pessoa, 1.160 - Centro

Fone: 372-3614
JARAGUÁ DO SUL - SC

Proteção de Fibra interna para todos os
modelos.de Pick-Up. Fiat, Pampa, .

Ppugeot, Corsa, Saveiro, D20 eFI000,

CIVEL VEíCULOS
Rua Joinville, 2757

Fone: (047) 372-3300 ou 973-9972

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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estilo de condução do motorista, o
intervalo poderá estender-sé até 30 mil
quilômetros - contra os atuais 15 mil

quilômetros.
.

fiscal, possibilidade de pagame
parcelado incluso nas prestações.
contrato de financiamento e cálcl,llo.
seguro com variação regional,
acordo com o modelo do veículo. A
novo plano, segundo o Banco Fo
seguro de um veículo por. 24 me

equivale ao queo consumidor pa
atualmente por 12 meses.

O seguro. tem validade a p
.

da data. da emissão da nota fi
pelo distribuidor Ford. Ou
vantagem é o alto valor .

Responsabilidade Civil Faculta
(RCF), que é o seguro para da
pessoais e materiais a terceiros
cobertura standard é de R$ 107.
para danos materiais e R$ 461.
para danos pessoas. Mas o clie'
também poderá optar pela eleva
dessa oobertura. Outra vantagem
produto a assistência técnica
horas que inclui guinc
hospedagem, transporte alterna
e remoção médica, entre outros.

Cortina de proteção
A Volvo está novamente

incrementando a segurança de seus
veículos. Fabricante de alguns
automóveis que já foram considerados
os mais seguros do mundo, a marca
sueca estará apresentando, durante
o próximo Salão de Frankfurt, um novo

sistema de segurança denominado IC
- Inflatable Courtain. O componente
consiste numa cortina inflável que pro- "

tege o ocupante do choque com a parte
lateral do carro, evitando lesões na

cabeça. O novo. equipamento
complementa o já utilizado Sistema de
Proteção Contra Impactos Laterais
SlPS.

O Sistema IC é montado no interior.
do teto do carro. A cortina protetora é
dMdida em oitoSegmentos. Ativada por
um sensor, ela se infla totalmente em

25 centésimos de segundo, ficando
preparada para absorver o impacto de
maneira controlada. Segundo
estimativas da Volvo, o SIPS é

responsável pela redução dos
ferimentos graves resultantes de

impactos laterais em cerca de 40%.

Negócio egípcio
A primeira fábrica da marca

alemã BMW fora da Europa já está
em pleno funcionamento. No último
dia 29 de junho, saiu da linha de

montagem o primeiro BMW 523i

produzido no Egito. No primeiro dia
de funcionamento a fábrica egípcia
produziu quatro unidades do
modelo. A fila de espera para os

carros feitos na terra das
pirâmides já chega a 650

compradores.
'

O BMW 523i tem motor 2.0 litros
de seis cilindros em linha e ?4
válvulas, que desenvolve 17Q
cavalos de potência máxima a

5.500 rpm. Seu torque máximo é
de 25 quilogrâmetros a 3.950 rprn,
Tais.características levam omodelo
a atingir velocidade máxima de 228
kmlh, com aceleração de zero a

100 kmlh em 8,5 segundos. Seu
consumo médio é de 10,3 km/I.

Novo recall da GM
A General Motors do Brasil

convocandoos proprietários de veí
damarca para um novo recaI! em
de ummês.Depois da convocação
a recém-Iançadã pick-up Silverado,
apresentou problemas nas rodas,
vez da S1 O eBlazer. Os veículos de
ser levados para as concesslonän
autorizadas Chevrolet para que se'
substituídas as juntas esféricas

braços superiores de controle

suspensão dianteira. Os veícul
chamados são os taorícados em 96
97 com chassis númerosTTC947052
TTC947275, e VTC 900001 a �
912812.

Segundo a assessoria na GM,
serviço se fez necessário por ter si ..
constatado que em algumas destas' "

tas esféricas, produzidas em u

determinada data, poderá ocor

desgaste prematuro da carcaça
consequentemente o rompimento
'mesma, resultando no desprendime
do pino estéríco, em decorrência
falha na montagem dOS componen
intemos.

Atracadouro francês

Parece que o Rio de Janeiro

ganhou mesmo a parada. Já está

praticamente certa a vinda da fábrica
da PeugeoVCitroen para a cidade de
Porto Rea!, a 145 km da capital. para
desqosto dos estados de São Paulo,
Minas Gerais e Paraná, que também
disputavam uma das últimas grandes
fábricas ainda sem local definido no

país. O fato de Porto Real - que até o

ano passado era um distrito de
Resende - já sediar a nova fábrica de
caminhões da �olks certamente
influenciou os executivos franceses.
O anúncio oficial, porém, só deverá ser
feito na segunda quinzena de julho, em
BrasHia.

O investimento na construção da
nova fábrica deverá alcançar US$ 1
bilhão. A produção inicial deverá

chegar a 70mil unidades anuais, já a

partir de 1999. Deste total, a nova

fábrica terá ummix de peoduçäo de'so
mil veículos Peugeot e 20 mil Oltroên.
As duas marcas pertencem a. um

mesmo grupo na França, o pSA.
O modelo escolhido para ser

produzido na fábrica de Porto Real é o
pequeno 206, o sucessor do 205. O
carro ainda não foi lançado nem na

Europa. Para viabilizar a instalação da
fábrica francesa, o Banco Nacional de
DesenvolvimentoEconômico e Social,

BND�S, deverá fazer um empréstimo

à montadora no valer de US$ 600
milhões.

mesmo mais uma fábrica de veículos:
a da' marca Skoda. A unidade será
destinada a fabricação de caminhões
e a por isso, a montadora tcheca será
representada no país pela Tatra

Caminhões, divisão da marca

responsável por veículos comerciais.
O Grupo Skoda pretende investir

mais de US$ 100milhões na instalação
, da unidade, que deverá serconstruída
no Centro Industrial de Aracatu, região
metropolitana de Salvador. As obras
estão previstas para começar em
agosto próximo, e a produção deverá
ser i'liciada em meados de 1998.

Os modelos escolhidos para a

produção no Brasil foram os fora-de
estrada 8X8, 6X6 e 4X4, voltados para
utilização na mineração e construção
civil. Com um produto tão segmentado,
as atenções da Skoda estão mesmo é
voltados para o crescente mercado
latino-americano, principalmente o

Mercosul.

Japonesa premiada
A Moto Honda da Amazônia

acaba de ser escolhida a montadora
do ano. O prêmio foi conferido pela
primeira vez, durante o V'II

Congresso Fenabrave - Federação
Nacional da Distribuição de Veículos .

Automotores - denominado A Nova
Realidade do Setor, 'que
aconteceu entre os dias 19 e 22 de �

junho, no Palácio das Convenções
do Anhembi, em São Paulo. O

objetivo do prêmioera identificar qual
.

marca é o melhor negócio para o

concessionário. Dentre os cinco
critérios de escolha, estabelecidos
pela Fenabrave, a Honda alcançou
a melhor pontuação em todos os

itens: avaliação global da pesquisa
de satisfação do concessionário,
resultados dos negócios, como
vendas de motos, peças e serviços,
recursos investidos pela montadora
no negócio e crescimento da marca

. e atuação no mercado.
A Honda foi a montadora do setor

de motocicletas que mais evoluiu em

produção nos últimos anos. Somente
no primeiro triênio do Plano Real, a
empresa obteve um crescimento de
420%. Nomês de maio a marca bateu
novo recorde com a marca de 33.346·
umidades produzidas.

Suecos a álcool
O anúncio feito pelo presidente

Fernando Henrique Cardoso, que
pretende criar um novo programa nos
moldes do falecido Proálcool, pode até
ter sido puro oportunísrno. De qualquer
maneira, pelo sim, pelo não, a Scania
do Brasil não 'perdeu tempo e

apresentou, em Curitlba, dois novos
modelos de ônibus movidos pelo'
combustível altemativo.

Se o Proálcool voltar, a Scania quer
ser considerada a pioneira neste

segmento.�e der errado, ninguém
pode culpá-Ia por tentar. Até porque
os riscos são pequenos para a

montadora. Os ônibus' foram

providencialmente trazidos da matriz
da empresa, na Sué�ia/e só serão
fabricados na unidade de São Bemardo

.

do Campo se tiverem aceitação no

mercado interno. Os dois coletivos

apresentados circularão inicialmente
nas cidades de São Paulo e Curitiba.
NaSuécia, já rodam 300 ônibus a ák:ool.

POlítica bem-sucedida
A tática da Daewoo para aqu

as vendas do Espero que deu certo.
volume de unidades domodelo corearrJ
comeroiàllzadas no B'rasil cresce
mais de 80% em doismeses, No afã .

darum empurrãozinho no desem
do sedã médío no mercado intemo,
marca coreana reduziu os preços

.

carro em maio: o Espero automáã
custava R$ 30.900 e' passou a

27.900. 'Já a versão mecânica qaiXO!!',
de R$ 27.900 para R$ ;24.900, um yak:!

.

mais baixo, doque odo nacionalVd
GL2.0 daGM, porexemplo. O resu

é que das 111 unidadescomercial�'
em abril, antes da nova política di
preços, o Espero passou a 2

.

veículos vendidos em junho. O rTl()deI;.
importado para o Brasil vemequip�
com rnotor 2.0 litros com 110 cv di

'potência e já tem direção hidrá�licae.
condicionado.

Estrela potente
A Mercedes-Benz está colocando

no mercado brasileiro, a partir deste
mês, uma nova motorização para a

Classe E. O novo motor, segundo a

marca alemã, traz uma série de
. inovações tecnológicas, mas não vai
modificar o preço do veículo, que

.

atualmente vat de US$ 100 mil a US$
136 mil. Entre as novidades do motor
que passa a equipar aClasse E estão
a redução no consumo de combustível
em até 13%. nova concepção de três
válvulas por cilindro e dupla ignição, e
emissões de poluentes 50% abaixo
dos níveis exigidos nos Estados Unidos
e Europa.

O consumo de combustível dos,
novosmotores V6 sofreu expressiva
redução . Na linha 320, porexemplo, o
gasto fica em 9,7 kmII. O torque máximo
é de 32,1 quilogrâmetros a 3 mil rprn,
enquanto a potência rnáxlma do

propulsor é de 224 cv.
Juntamente com o lançamento dos

motores V6, a Mercedes-Benz está
introduzindo no mercado o novo

Sistema de ServiçoAtivo - Assyst, que
proporciona uma redução de 30% nos

custos de manutenção periódica. Para
aMercedes-Benz, os intervalos entre
as revisões de conservação e os

serviços de manutenção periódica
devem refletir as reais condições de
uso dos autornövels, Dependendo do

Novo som de Salvador
Os caciques políticos do Nordeste

estão rindo a toa. Graças ao plano de
incentivos para instalação de
montadoras nas regiões Norte, Centro
Oeste e Nordeste, a Bahia ganhou

Financiamento com seguro
O banco Ford acaba de lançar um

plano de financiamento com seguro de
casco total do veículo que promete
taxas mais baixas que as praticadas
no mercado. O plano apresenta como
principais características.o seguro do
casco pelomesmo período do coritrato,
que pode ser de 12, 18, 24 e 36meses,
prêmio do segurqsobre o valor danota

'PERON
AUTOMÓVEIS

Rua AngeloRubini, 323 - Barra do RioCerro- fone:,372�0874 - Jaraguá doStil- SC

OmegaGLS 93 comp. + teto gas
R$20.500,00
Tipo94 gas completoR$12.000,00
EsalrtXR32.0i93��. R$13.500,OO
GolGTi92completoR$13.0(X),00

.

Diplomata 91 gas completoR$12.5OO,00
IpanemaSI. 91 gasR$9.500,00
UnoS88AR$'5.800,oo

.

Belina87a1c R$3.àoo,00
•. Op8IâComodoro87aJC.R$5.800,00

UnoS86alcR$4.3OO,00 .

UnoS85AR$4.7oo,00
Kombi84gasR$4.200,00
F-1 00084diese1 R$11.000,00
MonzaHatch 83 ale R$3.5OO,00
CorceIII80 gas R$ .1.500,00
Fusca75G R$1.800,00
Pick-upWilrlansgas R$4.5OO,00
Jeep71 R$4.áoo,00

�'
VOLKS - FIAT· CHEVROLET· FORD

. ,

.

QUALIDADE - CONFIANÇA EHONESTIDADE COM OMELHOR

PREÇO DA PRAÇA - VENHA CONFERiR - FALECIZECA
Rua Olívio Brugnago, 642 - Bairro Vila Nova
Próximo Beira Rio - Fone: (047) 372-1029

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

VOLKSWAGEN
li�

O km 1996 ,1995 1'1994 1993 ' 1992 1991 ,1990 1'989
," Apollo. GL/ G�S 1.8

,

7500 6750 6050
i Fusca 1.6 7600 6'500 5900

Gol 1.000 (modelo antigo) 7800,' 6950 6400 5800

Gol 1.000il Mi 12455 9700

, Goi 1 �OOOi Plusl Mi Plus 14405
'

11300 - 10100

, Gol Furgão (modelo antigo) 7350 6700 6150· 5350 4800 4500 3900 !'
I'

:

Goi S/CL/Clil Cl '1.6 Mi 16410
,
12800 10950 9100 8100, 7200 6400 5850 5400

, I'

Goi CL/CLiI Cl 1.8 Mi 17580 13650 12300 10050 9000 8300 7250 6500

i Gol GL 1.6 Mi 19355
;

Gol lS/GL/GLiI GL'1.8 Mi 20550 16400 13500 11700, 10400 9350 8400 7500 6600

:. ,Gol GTI GlSI TSi 1.8 21565 17200 12100 11300,
"

10200 9150 8700 7800

Gol TSi 2.0 23085

,Gol GTi 2.0 26740 21300 18450 14800 12950 11850 10600 " 9750 8550 '

-

Gol GTI 2�0 16V 30260 25150

Kombi Pick-up 14490 11200 9600 ' 8800 7550 '6850 6150 5600, 5050

Kombi' Furgão 15320 11700 10200
"

9000 8250 7300

'. Kombi Standart 17000 12200 10750 9600 8900 ,8000 6950 6200 5800

Logus CLi 1.6 14350
I'

11600 9500
'

I'
II

L LogU$ CL/CLi 1.8, 16400 12950 11600 10400

Logus GL/GLi 1.8 17000 13450 12100 10900

1, Logus GlS 1.8 13900 12500 11050
'

�,Logus GlS/GlSi 2.0 18750
'

16200 14150' 12500 J

�, 'Parat i S/Cl 1.61 CL 1.6 Mi 18480 11600 10400 9800 9100 8200 7400 6700
,> '

11100(: Parati CL/CLi 1.81 Cl 1.8 Mi 20115 16400 12500 10200 9500 8700 8100

r Parati Gl 1.6 Mi 20780

;: Parati lS/GLi 1.81'Gl 1.8 Mi 22410 17200 11500 '10700 9900 8800 7900 7150
parat. l:iL5. 2�OOOI ai.s 2.0

',' Mi
'

27860 '22600 13800 ,,12100 . 11200 ,10100 ·9300 8400�

,: Passat
,

'

4100

�, Pointer CLi 1.8 15500 13100 II C\"

i Pointer Gli 1.8 16200 13900

Pointer Gli 2.0 1'7900 15850 ,

;, Pointer GTi 2.0
-

21300 18200
. Polo Classic 1.8 Mi 20990

"r,
,,.

Quantum eS/CL/CLiI Mi 1.8 ' 22700 18200 16800 15000
'

12700 11500
"

9�50 8500 7400
, Quantum CG/GL/GLi/Mi 2.0 ' 24270 19500 18100 16200 13600 , 12400 10100 9200 8200

"
,

; Quantum Evidence 2.0 26700 21300 '

II
I'

r Ql,antum GlSi/Exclusiv " 2.0, 31070 ' 22800 21300 18700 16500 14800 II 12700 11400, 10100
�',
.','

f Santana CS/CL/Cli 1.8 12900 11800 10600 9400 8350 7400

Santana CS/CL/Cli/Mi 1.8 4p 21190 16200
'

15150 13600 12450 11100 9950 8800 7900

Santana CG/GL/GU 2.0 - 15200 13700 12300 11100 10250
'

9100
:., ,�antana \ {;ü/ÜUGLiJ.Mi ' 2.0
.: 4p 22765 18600 17100 15900 ' 14450 13300 12100 J II

i? Santana Evidence 2.0 25015 21400 II
"

K Santana CD/GlS/GlSi 2.0 16750 15100 13600 10600
I'

11900 9700 II
}:2 �antana

'

'GL51/1:XCIUSiv 2.0
II
I'

4p'
,

28990 24250 .21600 18400 15900 14500 12650 11400. 10650

, avelro S/Cl 1.6 10400 9800' 8650 8100 7200 6400 5800 5300 II

_
avelro ,Cl 1.8 15355 11900 10300 9500 8500 II 7750

,� Saveiro lS/Gl 1.8 16410 12550 11100 10000 9150 '8050 7200 6700 6100
,.

Voyage S/Cl' 1.6 ·8500 7800 . 7200 6700 6050' 5550

Voyage Cl 1.8 9050 ' 8300 ,7700 7150 -

�,'yoyag,e lS/GL 1.8 10200 9300 8650,' 8100 7600 7000 6150

�:YoYage Super GlS 7500 6600
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"

CHEVROLET
I,

"1996
II

1992 1991 1990 1989,110 km 111995 1994 1993
;

Blazer Standard 2.2 EFr 28580 24900 II

Blazer DLX 2.2 EFI 33200
-

29100 ,

I,

Blazer Standard Diesel 35906 J
,I

Blazer DLX Diesel· 38796,

Blazer DLX V6 A0490 37200'

Bonanza Custom S 4.1/Luxo 19500 18400 16900 15500 12300 10900, '

Caravan 9950 9000 7850 7100

Chevette Junior II 490Ô 4100

Chevette/Chevy ,

500, 1.6 ,

6400 5750 5250 4800 4450 ,4000

Corsa ,Wind' 1.0 11552 10050 9100 8400
Corsa Wind Super 1.0 2p. 12608 10400 9650
Corsa' Wind Super 1.0 4p. 13274 10800 (

Corsa GL 2p 15489 12700 11300 10550

Corsa GL 4p 16320 13200
-

Corsa GSi 1.6 16 V 18650 16700 15500
Corsa Sedar. GL 1.6 16100 13450

Corsa Sedan GLS 1.6 16V 19253 14900 II

Corsa Wagon GL 17590 II

Corsa Wagon GLS 1.6 16V 20253
"

Corsa Pick-up GL 1.6 EFI 14299 11650 10800

Ipanema 'SL l'.8/GL; 1.8 EFI 18229 15500 12000. 10600 9450 8700 8000
'

6900, .

'

Ipanema SUE ·1.8/GL 2.0 EFI 16450 12700 ' ,

11350 10500 9600 8600 7550

Kadett SL 1.8/GL1.8 ,EFI -

13950 11650 10700 9950 8700 .7350 6700
Kadett SUE 1.8/GL 2.0 16810 14600 12400 11050 9800 8950 8100 7150 63ÖO
Kaâett

.

GS/GSI/SpOFVGlS
2.0 18400 15100 12900 11650 10500 9400 8550' 7900 6950

Monza SL 1.8/GL 1.8 10550 9700 8600 8050 , 7500 6800
Monza SLEISUGUGLS 2.0 18150 16000 .13800 12600 11200 10500, 9850 8700
Omega GLS 2.0/2.2 MPFI 34380 28700 ' 24000 21200 18400 II

Suprema GLS 2.0/2.2 . MPFI 28600 23800 2io50 ,1790.0

Omega GLS 4.1 MPFI fi' 33500

Suprema GLS 4.1 MPFI 33350
, Omega CD 3.0/4.1 MPFI 43100 38100 31100 24900 23100 II'

Suprema CD 3.0/4.1
"

MPFI 37850 30900 24700 22400

Opala' 9950 9100
.

8400 7650

Pick-up C20 1,8900 18200, 17100 15850 14450 13200 12000 10800

Pick-up D20 '34000 32100 29400 25100 23800
Silverado 4.1 . gas . 23800 li

. -Silverado 4.1 diesel 31550 , .

Silverado 4.2 diesel 34990
Silverado DLX 4.1 diesel 27850 -

I ;

Silverado DLX 4.2 diesel 39950 '

. Pick-up, S10 Standard 20118 17750 16100 .
li II

Pick-up S10 De Luxe 23217 19400 18050
Y :k-up' 510 Standard
Di�sel 24540 21900 1',

Plck-up S10 De Luxe Diesel ·23950
'"

27120 "

,�

·Plck-up SlO' 2.2 Ca,bine II - �,

Dupla 26470 23200 ' ,

-PICK-UP
!

510 2.5 Cabine. . ' 1-\:,

Dupla '31094 27100 �
� Il

Plck-up S10 Estendida 25840 22300

Pick-up S10 Estendida
,

V6 28790 26800
Vectra GL 2.0 23569

'

19100 II
Vectra GLS 2.0 26377 21900 19650 17700

-

Vectra CD 2.0/2.0 16v 35638 29400 23500 20800
",

. -Vectra GSI 2.0 16v 25250 24600 21300 ..

IVeranelo Custom S 4.1/ 4.0 �.�
II rf:!O "

21500 20100 19000 17750

�
I,
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�

FOR·O· O km 1996 1'1995 1994 111993 1992 1991 1990 1989 I'·
II

li
:Belina UGLXlGUGhia 6050 5500 5000

:Oel Rey GUGLX 1.8 , 6150 5700 5150

Dei Bey Ghia '. 6500
.

6000 5300

: Escort Hobby 1.000 7500 6900
· Escort Hobby 1.6 8000 7100 6400' 5950 ' :

, Escort L 1.6/GL 1.6 i 10350 9600 8900 8100 7200 6400 5950

Escórt L ·1.8/GL 1.8 i
.

13100 10900 10100 9400 8500 7850
'1

., Escort GL 1.6/GLX 1.6 i ll600 10550 9700 9100 8450 7700 6800
..

i, Escort GL 1.8/GLX 1.8 i 14750. 12900 11400 10300.
,

'9500 8950 8100
". Escort Ghia 1.6/1.8/2.0 i 13700 12650 11900 . 10800 9750 8900 7400
:
Escort Guarujá 10450 9200 8150

�
Escort GL 1.8 16V 5p. 17950

Escort GLX 1.8 16V 5p. 21368

Escort Sedan GL 1.8 16V 17950
· Escort Sedan GLX 1.8 16V 21368

I E'scort XR-3
" 1.6/1.8/2.0i/Racer 18850 16700 15100 13500 11000 . 10100 8950

.

7900
Escort XR-3 1.6/1 �8/2.Oi

·

conv. 17600 16300 .14750 ·12600 11300 10050 8800
, Escort SW GL 1.8 16V 19425

Escort SW GLX 1.8 16V 22418 l

Fiesta 1.0 11875 10250

Fiesta CLX 1.3 2p 14070 12100
Fiesta CLX1.3 4p· 14870 12500

Fiesta CLX 1.4 16V .2p 18410 16450
I'

Fiesta CLX 1.4 16V 4p 19200· 16950 ,.

'F-l000 SI 4.9 4X2 21783 18600 16200 . 14900 14000 13150 11800 10950 9650
F-l000 4�'9 XL 4X2

II
24085 20950

F-l000 4.9 XLT 4X2 , 29502 25500

F-l000 S Dieseil XL 4X2 1,3100
.'

29910 26100 23050 21700 20650 19100 17000 15200
II

F-l000 SSI XL 4X4 33544 29200 .25200 23600 22300 '20450 ·1'9150 17450 li
.F-l000 SS Turbol XLT 4X2 35857 32600 27950

.

26000 23750 21600 19950 18850

F-l000- S5 Turbol XLT 4X4 40269 34700 32100 29800 27900
.

26550 24100 21600
Ka 1.0

.
10990

Ka CLX 1.3 13990

Pampa L 1.6 4X2 10300
.

9050 8150 7300 6600· 6100 5500 5000

Pampa L 1.8 4X2 . 13430 11700 10000' 8950 8000 7400 6450

Pampa GL 1.8 4X2
.

12450 10500
.

9400 8500
.

7800 7100

Pampa S 1.8 4X2 13900· 11800 10700 9900 .9100 8050 .6800 6150

Ranger XL 2.3 19736
'

..

Royale GL 1.8 i 15600 14500 13550 12400 11250

Royale GL 2.0 i 17400 .. 16200 15300 14100 12400

'Royale Ghia··2.0 i 19900 18400 . 17500 15800 13800
· Verona LX 1.6 10106 8850 1400 6650 605"0

Verona GULX 1.8 14000' .

12600 11800 10950 10000 9100 7750
Verona GLX 1.8 , 14&50 13700 J2450 11600 10900 9400 8200

_Yerona GLX 2.0 15700 14100 13050

Verona Ghia. 2.0 i 16150 14600 13500 ,

,

yerona S 2.0 i 18650 16550

VersaHles GL 1.8 i 14400 13150 12100 11050 10150

Yersailles
.

GL 2'.0 i . 15550 14100 . 13200 11900 . 11200
· 'yersaiUes Ghia 2.0 i 14000 12350

,

, 16100 15200 13200
,.

Ít;.
I
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CORREIODOPOVO ·8 CLASSIVEÍCULOS, Jaraguá do Sul, 11. de julho de 1
.

-

;

FIA,. O km 1'996 1995 11'1994 1993 1992 199·1 1990 198
Elba II

, SJ.3/Weekend1.5/1.5i.e. 15579 12650 10300 9050 7850 6950 6400 5900 5350,

Elba CS/CSL1.5/1.6i.e. 17701 13950
. i2200 10150 9200 8100 7300 6700 5800 �

F.iorino 1.0 Furgão 11.409 9800 8700 7750

Fiorino Furgão 1.3/1.5 i.e. 13925 11400 9850 8600 7700 6950 61.00 5600 5100 :

Fiorino 1.0 Pick-up 11106 9700 . 8800

Fiorino Pick-up 1.5/Working 12825 10600 9200 8200 7350 .6400 5700 5000
r-ionno t'ICk-Up \';lty/LX1.6
i.e. 15155 12500 10750 '9100 8200 1100 6200 5600 5050

Fiorino Pick-up. Trekking 13825 11300 9800 i

Mille/Uno Eletronic 1.0 2 7950 6800 6009 5450 5200
,.

p.
Mille Eletronic 4 p. 7400 6150

Mille i.e. 2 8300
..

p.
Mille ELXlEP/ SX 2p. ., 10461 8900 8100 7500

Mille ELXlEP/ SX ·4p. 11220 9350 8600 7900

Prêmio S/CS 1.5/ 1.5 i.e.4 p. 8200 7600 6850 6150 5700 ' 5200

Prêmio CSL 1.5/1.6 i.e. 4 p. 8800 8100 7200 6700 6-100 ' 5550

Duna 1.6 i.e. 4 p. 9750
.

,

Palio 1.0 ED � 12135 10100

Palio 1.0 EDX ·2p. '13320, 11400

Palio 1.0 EDX,4p., 13936 11900 "

Palio 1.5 EL 2p. 16251 13700 '
,

Palio 1.5 EL 4,p. 16869 14350

,Palio 16V
"

1.6 2p. 19640 16800
..

Palio 1.6 16V 4p. 20262 .17450
'.

,

Palio Weekend '18014

Palio Weekend' Stile 21601

Palio Weekend Sport 22314

Tipo 1.6 MPI 4p.
.

18010 14600
..

Tempra P.ratal2.0 i.e./SX 23450 19650 18200 15800 13600 12400

Tempra SX
"

16V 25.790 !

. Teinpra OI,Jro/2.0/HLX ·16V, fi' 28144 23500 20950 17700 '15500 13750

Tempra Stile/ Turbo Stile' 32800 27200 .24100 20050

Uno Furgão 1.5 9600 8500 7700 6950 6400 6000 5600 4950
'

Uno SICS 1.3/1.5/ 1.5 i.e 10 1 00" 8950 810'0 7300 (i90Q 6400 5900 5400

Uno 1:5 RI 1.6 RI 1.6 R MPI 8900 8100 7200 6650 6000

Uno 1.6 MPI 2 p. 11150 10300 ., 9500 8950

Uno, 1.4 Turbo 14100 12950 11'800 -

..

..

I' TOYOTA O km 1996 1995 111994 I' 1993 1,992 1991 1990 1989
-

Bandeirante capota de lona 27711 23950 21300 18000 16200 14700 ' 13900 12850' I' 11750II

Bandeirante capota de aço 30453 26100.' 23200 20400 18350 16800 15350 14500 13600
Bandeirante

.

curta !

c/caçamba 30477 26300' 23450 21100 18500 17100 15700 14800 14100
Bandeirante longa
e/caçamba 40859 34700 '26800 ,23200 20400 18900 17850 16600 15200
Bandeirante longa
s/caçamba 30988

.

�

Bandeirante . curta
"

s/caçamba 28838
s

II -
,

�
.

' �

,JPX O km 1996 1995 1994' 1993 111992 1991 1990 1989
Montez Std capota .lona 23077 191,00 17700 I'

15800
�

li

Montez Std capota rígida 24782 20700 18400 16750
.

Montez CD,. capota lona 25171 21400 19200 17300 ;

Montez CD '

capota rígida 26768 22250 20300
.

18500 r

Montez Std s/caçamba 15900
-

lVIontez Std c/çaçamba - 16650 "

'.

t.,

Montez CD s/caçamba· 17200 --'

Montez . CD" . c/caçamba
-

18050 �

"
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CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORREIODOPOVO -5

Lar IlIIóveis
Av� Mal. Deodoro, 583 - sala' 1

VENDAS
o Vende-se uma-oficina de latoaria completa inclusive CIciborg e elevacar. Ótimoponto. A combinar-aceita-se carro ou terreno demaior ou menor valor.
o Sala comercial térrea com 77,5Om2. RuaReinaldoRau;Centro.
o Terreno na RuaAntonio Carlosferreira com 540m2

o Terreno n Rua Francisco de Paula com 650m2

o Terreno loteamentoDivinápolis - Figuei�acom 397m2

o Terrenosfinanciados no Lot. Hcenzi e Gadotti; bairro SantoAntonio.
o Casa de alvenaria CI 70m/noLot. Yicenzi e Gadotti.
o Casa de alvenaria cl146m2 naRua Francisco de Paula

o Chácara em Nereu Ramos 88margas, tendo casa de madeira, água e luz
o Chácara em TrêsRios doNorte cl23 margas

INTERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

VENDAS
Apartamento de 01 quartos, sala, cozinha,

banheiro, lavanderiae garagem - Ed.

Florença (Calçadão)
Preço: R$ 30.000,00

Apartamento (novo) de 02 quartos, sala e

copa,.cozinha, la,vanderia, baneiro, sacada
e garagem - Ed. 25 de Julhó ( Vila Nova)

Preço: R$ 40.000,00.

Casa mista com 83m2, terreno c/420m2
Rua Alberto Klitzk (Vila Rau)

,

'Preço: R$�2.000,od
Terrenocom581m2(14x41 ,50)

RuaAntonio �ochella (Ilha da Figueira)
Preço: R$15.000,00

Casa de alvenaria com 180m2, terreno c/
450m2, com pisCina, RuaJosé Pavanello

(IlhadaFigueira)
Preço: R$ 90.000,00

LOCAÇÕES
Apto. de 01 quarto - Ed. Florença - (Centro)

Casa de alvenaria, 3 quartos, sala, cozinha,
banhelro.Javanderla e garàgem.

Rua JoséEmmendoerfer, 631 (próx. Apae)

Casa de madeira, 3 quartos, sala, cozinha,
banheiro, lavanderiae garagem.

Rua Jacob Gesser, 80
(2ª dir.após Cal. Alberto Bauer)

Ah,Jga-se apto. em Flo.rianópolis,
próx. à Faculdade

r--,

CRECI Nil 1589.J

I
I
I
I
I
I

--- ..
I
I'
I
I
I
IF.ONE: (047) 372-2734

Vende

• TERRENOS
",

'.
• Terreno cl 384m', Jardim Hruschka ·11· São Luís '1'1$3.000.00 entr�da + 20

• x R$ 300.00 '
, •• Terrenos Lot. Ouro Verde. após a Malwee· 20% entrada. saldo em 30x· total

R$ 10.000.00
'

, ,

•• Terreno cl 44a.00m', Loteamento Papp Rua 541· R$ 26,000.00 •', Terreno cl 225.000.00m'. no Bairro Amizade. distante 4 km do centre- R$

1350.000.00 (financiado) :
'

I• Terreno c/315.00m'. Lot. Dayane, Bairro São Luís- 'R$ 2.400.00 de entrada +
36 x R$ 266.00

•. Terreno cl 140.480.00m'. Ribeirão Grande da Luz. Aceita trocar por terreno na I' Barra do Rio Cerro· R$ 20,000,00
Terreno no Residenciallmperador • Rua João J. Ayroso - 1'1$ 8.000.00 entrada .

• + 30x de R$ 233.33 • Total 15.000.00 .

ITerteno c/329.00m'- Rua Emesto Lessmann - Vila Lalau- R$15.500,00
'

• SrTIOS •
•-

Sítio c/37.000.00. casamista c/100m' e outra demadeira c/70m', uma lagOa.,.espaço para novas 'lagoas, 15,OOOm' em pastagem.localizado em Rioa da Luz-
TiaMacucoGrande. distantem 1Okm damalwea aceita casasna Barra como parte

•
do pagàmento - R$ 27.000.00 - parcelado. '

•- S�io c/ 14.600m'. terreno um pouco irregular. com casas de madllira de
'97,50m', ,3 qtos, com árvores frutlferas. palmito, ribeirão para lagoas' R$ •

• 26.000.00 - aceita carro até R$ 4.000.00..
' ,

•
CASAS '. .

.-Casademadeirac/7Om' terreno cl2.1 01m' - Rua Horácio Rubini, 706. na Barra •
.

- R$ 35.000.00. '

•- Casa alvenaria c/80m2• terreno c/600m'. Tifa Klein. 3km apósParqueMalwee •- R$ 15.000.00 '

•-
Casa mista c/180m' - R. Maria Nagel, 202 • Bairro São Lufs - R$ 20.000.00

I'

- Casa de alv. semí-aeabäda, Rua Elisa Maess. Tifa da Mosca -Lot, Milbratz -

aceita carro R$ 20,000.00

•- Casa de alvenaria c/ 152m2., 3 quartos. garagem pl 2 carros' Rua Oscar .'Schneider. na Barra do Rio Cero - R$ 26.500.00
- Casa de alvenaria c/120.00m'. 3 quartos. toda murada, terreno c/568.00m',

• bairro São Luis - R$45.000.00' •- Casa alvenaria c/120,OOm'. garagem. 2 bwc. terreno c/686.25m' (15x45,75) -

'

•
R$ 22.000.00 aceita carro. negociável. .

'

, ·Casa de,alvenaria c/140.00m', 2 ewc. Rua 585. na Barra· 1'1.$ 45.000.00 I
• LOCAÇÃO .

I- Apto. 2 quartos • R. Horácio Rubini. defronte NANETE - R$ 230.00

•-
,Casa maäeira c/ 2 qtos, garagem. ,2.00Omts. após Parque da Malwee -

R$I200.00
' ,

- Casaalv. 2qtos. Ribeirão G. da Luz. 1523-próx. Ceval. easans a- R$130.00
'

•- Casa madeira c/ 2 quartos, distante 2.000mts do Parque Malwee - R$ 200.00 •.- Galpão constr, mista C/·l00m'. para bar, díscoteca.oticina, rnarcenarla, 2knl
após Malwee - R$ 250.00 '

•. Casa de madeira c/2 quartos. Rua 634, fundos. 'rifa Martins· R$ 180,00 I- 1 apto. c/2 quartos + garagem - R:-Pastor Alberto schneider; 1187 - R$ 270,00

•- ca,sa de madeira Ci 2 quartos. garagem. Rua Marcos Girolla. 630 - na Barra

-.R$100.00
,

- Galpão em alvenaria c/ll0.00m'. Loteamento Ouro Verde - R$ 300.00

• Apartamento c/l quarto, banheiro. cozinha. na Barra - R$ 150.00' , •Sala comerciai c/2ID,43m'. Rua Angelo Rubini. 1197 - R$-170.00

•
Sala comercial c/ 33.48m'. Rua Angelo Rubini. defronte a Igreja da barra-

1'1.$1280,IDO ,

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

TERRENOS

·1�::ª::::::::==::==:I"ReC. 003 - Terreno c/ 1.540m' - Pr6x. Scar - Centro - R$ 100.000.00
ReC. 004 - Terreno c/ 5.l84m' • Rua 199 (Vila Nova) - R$ 140.000.00
ReC. 005 - Lote n° 139 Lot. Luis Manfrini (c/ fundamento)· RS 9,000.00
ReC. 006 - Terreno Domingos da Nova com 260m' - R$ 75.000.00

I
ReC. 007 - Terreno cl 85.ooo,oom' • Rio Molha (ao lado da Gruta) .

R$I80.000.00
ReC. 008 - Terreno cl 537.oom' Loteamento VersalIes (lote n° 053) •

R$ 15.000.00 -,

ReC. 009 - Terreno cl 300m' - Rua 382 (prox. Hospital São José) - R$
35.000,00 ' ,

ReC. 010- Lote nO 002 L@1. Ana Paula II • Rua 209 cl asfalto - R$ 15.000.00
Ref. 026 - Terreno de 16x22,50 (360m') - R$ 5.000,00

I'
ÇASAS ,.'

I
Re'. Oll • V. água Alvenaria c/4O.oom' (Ana Paula IV) lote nO 067 ' RS
12._000,00 ,

'

Ref. 012 - Casa' em Alvenaria cl 108.00m' (Rua Victor Vitikoski) . R$
32.000,00
ReC. 013 - casa madeira cl 48.00m" Ana Paula 'III . R$ L5,000.00 '

ReC. 014 - Casa em Alvenaria c/ 280.oom' pr6x. Condomínio Azaléias
- RS 80.000.00 ,

ReC. 015 - Casa em Consirução (alvenaria) cl 180.00m' . R$ 20.000.00

I
Ref. 016 • Casa- inista cl SOm' - Loteamento Liodoro Rodrigues lote nO

I
073 - R$ 14.000.00
Ref. 017 - Casa nUSIa c/ 100m' • Rua 209 - Francisco Hruschka . as
2,1.000.00

'

"

,

Ref. 018 • Casa nUSIa com 9Om' - Rua Campo Alegre n° 504 - Figueira
- RS 25.000,00

'

,

ReC. 019 - V. Água no Ana Paula IV - Rua 326 - José narloch (Xavier)
- R$ 15.000.00
ReC. 020 - V. Água Alvenaria· Ouro Verde - R$ 10.000.00

I
Ref. 021 - Casa alvenaria c/75m' - Ouro Verde (nova) cl financiamento

'I,
. R$ 32.000.00
Ref. 024 - Sobrado com área de 388m' - Na Rua João Stein
Ref. 025 -Casa de 60m' lote nO 180 Ana 'Paula 1:\1 - R$ 14.000,00
OFERTA
ReC. 022 - Terreno com 730.oom' (Plano) Ana Paula IV - R$ 10.000.00
COBERTURA

'

Ref. 023 - Edifício Argus com 250,oom' . R$ 180.000.00

1
LOTES FINANCIADOS

I
LoteamentoCirilo Zangheline
Loteamento Ouro Verde

Loteamento Camposampiero
Loteamento Constantino Pradi
Loteamento São Cristovão II
Residencial Frarilboyant
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CORREIODOPOVO ·6 . CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS Jaraguá do Sul, 11 dejulho de 1

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nll1594
Jaragua do Sul· SC

FO"'E (047)
372·0153·371·6475

ÇRECI1762.J

VENDAS:
APARTAMENTO: 2 quartos + dep. Condomlnio Amizade R$18.000,00 + fjn.
APARTAMENTO: 3 quartos + dep. EdifíCio Vila Nova - R$ 23.000,00 + fin.

APARTAMENTO: 3 quartos + dep. Ediffcio Vila Nova R$ 28.000,00 + fino
. \

APARTAMENTO: 3 quartos + dep. Edíffcio Ivana - R$ 43.000,00

CASA ALVENARIA: c! 3 quartos + dep.WALTER MAROUARDT - R$ 50.000,00
CASAALVENARIA: c! 4 quartos. +. dep.'Jguá Esquerdo" R$ 32.000,00
CASA ALVENARIA: c! 2 ,quartos + dep. Centro - R$ 60.000,00

CASA MISTA: c! 3 quartos + dep. Jguá Esquerdo - R$ 30.000,00
CASA MISTA: c! 3 quartos", dep. RIO MOLHA - R$ 26.500,00
CASA MISTA: c! 3 quartos + dep. ILHA DA FIGUEIRA - R$ 17.000,00

TERRENO: c! 1.244m2ILHA DA FIGUEIRA (aceita-se troca)
TERRENO: c! 608m2 Loteamento marquardt - R$ 15.000,00
TERRENO: c! 7.500m2 - RIO CERRO

TERRENO: c! 425m2 CENTRO - R$ 27.000,00
TERRENO: c! 600m2 RUAWALTER MAROUARDT - R$ 30.000,00
TERRENO: c! 392Ó12 VILÀ LALAU - R$ 15.400,00
TERRENO: c! 475m2 VILA NOVA - R$ 21.000.00

TERRENO; c/300m2CENTRO.

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

372-3090

NSEN

MONZA SL EFi - motor

2.0, ano 93, gasolina, cinza,
,

4 portas, com direção,
vidros, trava elétrica e ar

condicionado, som, aro

esportivo, IPVA pago, bom

estado. Valor R$ 12mB.
Tratar392-3141 com Celso.

do Sul. Tratar fone 975-2394

corri Alexandre.

VENDO - lindos pijamas
adulto e infantil, masculinos e
femininos. Tratar 973-3341

com Arsanjo ou Fernanda.

LANCHONETE - completa
na Mal. Deodoro, 615.

Contatos'no �71-8109 ou

973-5857.

TELEFONE CELULAR -
,

transferível, linha com

aparelho Motorollà com 2

baterias finas, carregador
simples e de carro, por

apenas R$ 700,00 entrega no
ato com pagamento em dia.

Tratar 973-9753.

CASA MISTA - no centro

deMassaranduba com 90m2

e terreno de 532m2; aceito
carro ou ímõvelem Jaraguá

CREC11873-J
�II'ICBJÁIDL1DA.

Edifício Tower Cente'
Rua João Marcatta esquina
com a Rua Clemente Baratto

I - Centro

I APTOS: 1 suíte, 2 quartos, sala estar"

jantar, sala de tv, sacada c'

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

partir de R$ 1. 047,80/mensais
(Entrada: 5 parcelas)
SALAS COMERCIAIS: com 1 ou 2

garagens, topa; BWC'e distribuiçõ«
interna de acordo com a necessidade
do cliente, a partir de R$ 440,16A
.mensal (Entrada: 5 parcelas).

. APTOSEMCONSTRUÇÁO
Edlf. Petúnia - R. José Emmendoerffer - NOVO
- Apto. c! 111 m2 - 22 andar, cl 2 qtos e demais dep., garagem, portão e portaria eletrônica - R$ 50.000,00
Edlf. Dianthus • Ru,a Marina Frutuoso
- Cobertura Duplex 903 ou 904 c/397,80m2, cl 3 suites e demais dependências, lareira, churrasqueira na sacada, 2 va
garagem, plsclnas e salão de festas no prédio � Preço final incluindo acabamento diferenciado - R$ 184.700,00 - 50%
vista e saldo a combinar.

.

- Apto. 702 e 801 c/225m2 - Sufte + 2 qtos., sacada c/Churrasqueira, dep. Empregada, 2 garagens, sálão de festas, pisei
- �rE!ço final incluindo acabamento diferenciado R$ 110.000,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
Edlf. Amaranthus Rua Adolfo StJcari - lat da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto c/300m2, temós disponfveis apartamentos n2 301, 302, 501. Entrada + parcelas condomlnio de 3,65 Cubs (
1,540,40)/mês,

CASAS
- Casa alvenaria cl 200,00ffi2, na Rua Olivia Chiodini Pradi, 33 - Jaraguá-Esq\)erdo - R$ 60.000,00
- Casa alv. c/130,00m2 - 3 quartos e demais dep. troca-se 'por apto, - R$ 55.000,00
- Casa Alv. c! 03 suítes + 03 quartos e demais dep. - Rua Canoinha, 71 - Centro - R$ 180.000,00
- Casa c/ 320,00m2 - 02 suítes + 1 quarto + 2 Bwc social, sala estar/lantar, cozinha mob., dep, empregada, sala jogos,
churrasqueira, piscina 5,QOm x 10,00m - R, Gustavo Hagedorn - Vila Lenzi - R$ 180.ÓOO,00
- Sobrado em alvenaria c/ estilo rústico, bom estado, c! suíte + 02 quarts e demals dep. com móveis fixos em madeira e

tijolo� maciços - Barra Velha - R$ 150.000,00 - aceita-se permuta por apto em BlumenatJ próximo a Furb.
- Casa em alv. c/ 03 quanose demais dep. - R. Luiz Picolli - R$ 47.000,00
- Casa c/250m2 + garagem p/3 carros e piscina - Rua Bernardo Dornbusch - R$ 150.000,00

TERRENOS '

- Terreno c/450m2 - R. Amélia Fischer Enke, Vila Rau - R$12.900,00
- Terreno cl 392,00m2 - Rua Emesto Lesemann - Vila Lalau - R$ 18.000,00
- Terrenó c/396,22m2 - Rua Eleonora S. Pradi, Centro - R$ 37.100,00
- Terreno c/350,00m2 - R. Lat. - R. Lat. da José T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada
R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00

.

- Terrenoc/616,00m2 - R, Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol - R$ 65.000,00
-�Terreno c/420,00m2 - R. Donaldo Gehring r Ao lado Cosmo Turismo - R$ 45.000,00 - troca-se porcasa ou apto.
- Terreno c/7.750m2 - Estrada Santa Luzia - R$ 38.000,00

.

- Terreno c/2.937,00m2 - R. Alberto Santos Dumont - Vila Lalau- R$ 120.000,00 .

- Terreno c! 86.000,00m2 (20.000,00) - Barra do Rio Molha - 500 metros da gruta - R$ 40.000,ElO
.

- Terreno cl 6,209,00m2 + 3.300,00m2 área construída, imóvel para usos industrial ou comercial - R. Carlos Blanck - RS

800.000,00

GALPÃO INDUSTRIAL/COMERCIAL
- Galp�o Industrial, estrutura montada, cobertura paga, com área de 400,00m2, terreno com 654,00m2, na Rua João Fanznerö
em frente à Igreja São Luiz GOAzaga· R$ 39.800,00

.

- Prédio industrial c/3.300,00m2 + 300,00m2 de área construída e terreno c! 6.209,00m2 - Vila.Lalau -

R$ 800.000,00
.

,

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

.

.- Apto. cl 03 quártos, sala, COZinha e demais dep. - BR 280 Guaramirim
- CaSÇI cl 03 quartos e demals dep. - R. Ernesto Piseta - Guaramirim
- Apto. cl 01 quarto, COpa, cozinha e BWC - R. JOlnville

.

- Apto, c/02 quartos e demais dep. - R. Guilherme Hering, 70 - Ed. Érica
- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro Edifício Florença - Térrea
- Loja c! 400,00m2 - BR 280 Km 21 - Em frente ao Portal
- Loja cl 508,00m2 - Rua Joinville (Antiga Marisol)
- Salas comerciais em diversos locais
- Galpão.c! 150m2 + 2 salas pl escritório + reçepção, cl rede trifásica - R. Joaquim Francisco de Paula, 1284

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



guá do Sul, 11 dejulho de 1997 CLASSIFICADOS CORREIODOPOVO .,

PROCURA-S�E - pessoa que
RIO - vendo título do . trabalhe ou estude em

h

ira Rio, tratar 451-7805 com Florian6polis e 'que passe o final
de semana em Jaraguä do Sul.

.

Informações pelo fone 372-4316
A NA PRAIA - de ltajuba, com Pedro Paulo.

mobiliada, com 3 quartos,
,

copa,cozinha,banheiro,área . Precisa-se de telefone
serviço, dispensa, abrigo para convencionl. Tratar973-5432 ou

s, todamurada. Localizada 371-0292 ramal224
.

o da Imobiliária Erivelto

veis, a 3 mio da praia, Valor Vende-se 1 balcão de loja. Tratar
15mil ou 3x R$ 5mil. Tratar 973-5432 ou 371-0292 ramal224

'f\MPARIA - com 3 mesas

. 12 chapas térmicas, mais 100

as de tamanhos variados,
orde pastas, eestufa com

teira. Vendo o conjunto
,

pleto ou peças separadas;
: acombinar, aceito CaITO ou
je
o no negõcie. Tratar 371-
4.

o - vendo título doClube

·coBaependi,.tratar451-7805
Roberta.

973-3728 com Carlos Alberto.

VENI)E-SE - Máquina de fazer

gêlo em cubos, ideal pata bares e
restaurantes. Tratar 372-2258. .

BALCÃO.,; para bar decorado'
com f6rmica, curvim e espelhos.
Tratar 372-2258.

,
.

FREEZÉR - usado. Tratar 372-
2258 com Adriana.

Saída em 24/7 e retorno em 27n
"A'

;{()nibus leito; visita à diversos pontosturísticos ...
Jnformações pelos fones 975-0612 ou 973-9003.

·Gráfica e

Editora CP
Ltda.

- CARTÕES DE VISITA
- RECEITUÁRIOMÉDICO
- LAUDAS PERSQNALIZADA$
-PASTAS
- FICHAS DE ESTOQUE
- MANUAISTÉCNICOS
-'BL()COS DE RASCUNHO PERSONALIZADOS
- BOLETINS INF./EMPRESARIAIS, PÚBLICOS
- LIVROS, REVISTAS,GIBIS, PANFLETQS
-JORNAIS PERIÓDICO.S

r •

- FOTOLITOS'
- COMPO�IÇÃOA LASER
- IMPRESSÃO EM ()FF-,SET

RuaWalterMarquardt, 1180
Fone/Fax: (047) 372-3363 - 371-1919 - 371-1944

Jaraguá do Sul - SC

GIIENT. DI PRODU�lo
NIvII. SUPIRIOII, 1XP..1Nc1A IM
IMPLANI'AÇÄO DI PROGUMA DI
QUAUDADlI ADMINIST�. r "I r "I

--------- .MONTADOR PCP
ENGENHEIRO ,CIVIL !RAIIFORMADO� '" COMEXPERItNCIA �

� 'I.

"PERFIL PROFISSIOGRÁFICO"
Agora uma eDgtneia legi", para. nós da

HUMANA é com tranquilidade que recebemos
esta noticia. Em 1986 JA ofereclamos este serviço
e em 1989, ,realizavamos na KOHLBACH o

prim.éiro do Brasil. Tfnh....os baseado esta

teenologia. nos USA. Naqnela époea nlo éramos
bem e.,mpreendides, mas profissionais como, o

Gerente de Relaçies Indnstriais ADtamo Carlos
aa

.

Silva .

e o Dr. Átomos, pereeberam sua
dimenslo e

.

nos
.

permitiram desenvolve:-Io.
Outros que ajudaram na sua realizaçlo, o Eng.
Host Beek e Dr. Fritz Schatte, até hoje
comentam a profundidade e a utilidade que um

trabalho como aquele produz em uma empresa.
Em 1990, nos e�tatos que tivemos com o Diretor
de Marketing da WEG Walter Jansseil,
conseguimos autoriaçlo do 'seu Presidente Dkio

( ] [ ]
Silva, para iniciarmos o Trabalho pela. fundíçloMAR[:ENEIROS'

,

CALDEIREIRO COSTUREIRAS
.

da WEG I, mas fomos tolhidos pelo do
m;<,.._.........;,;;...;.;;;o;;;;;;;�;;;;;.;;,.;..;;.;;;;;;.;;;;;;;;...;� ....----------- famigerado Plano CoDor, que imobilizou a todoS.

,;PROFESSOR DE . "'D�ftD�.·��'llTAarrE"I r
u.r....r.... III"

,.

TORNEIRO COLoOCoADO� Agradeço aos que permitiram, como sua
nlõrRIõ;;'lõl "'., r..n",..",.,. K sensibilidade, inteligtneia e vislo administrativa

INGLÊS COMERCIAL'
..... C'IIS;RC/'S ..... MECÂNICO ... DE CALHAS ..

ie�ospioneiroseomumadéeadadevantagem.

'" '1',. '., "'16""'.11'" '11 " .,"S
. ,P4RA EMPRESAS,, .. .

'TEeN ICO EM SOLDA II
DO RAMO MOVELEIRO

PARA ÁREA DE VENDAS EM GUARAMIRIM: .

OPERADORES DE SERRAS E ESQUADREJADÉIRAS

(MECANICO MAQ COSTURA)
•

• AUXILIARES DE PRODUÇÃO - LINHA DE. PROD!JÇAO
• MONTADORES DE PRODUTOS SERRADOS

• PREPA�DOR E REPOSITOR - CI CONHECEM PCP

TRABALHO
• OPERADOR DE CNe - CI EXPERI�NCIA .

• OPERADOR DE MAQUINAS - CI EXPERI�NCIA
.'

..TEMPOÚRIOI • EXPEDIDOR - CI CONHECIMENTO EM FAT. E NF
INFORME-SE NA HUMANA. SOBRE A URallRIl • MONTADOR - CI EXP. COZINHAS E OORMITÓRIOS

CI!A$$O"
,

1E�Ir>U@©)
uma Parceria

, CORREIO DO POVO -

HUIlANA

ASSISTENTE DE VENDAS �·.INFORMA
HUMANA " '-

---

Cl CONHECIMENTO EM INGtts E/OU ALEMÃo

AMBULATÓRIO M'ÉDICO PARA ÉMPRESAS
'MEDICINA nc TRABALHO ( PCMSO ).- AUDIOMETRIA

RECRUTAMENTO E SELEÇAo • CURSOS NA ÁREA DE RH
URGENTE TRABALHO TEMPoRARIO

RUA HENRIQUE SOHN; 33 • CAIXA P0STAL 200· CEPo 89.255-240 • JARAGUÁ DO SUL· SC
'

. Fone; (047) 371.431.1 FIIlC 372.1091 E-Mam HUMANAONEl\JNO.COM.8R

A H ANA É PARTE E SUA MPRESAI
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CORREIODOPOVO -8 PUBLICA ÕES LEGAIS

,ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 372-3349

,

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMASDE CASAMENTO
Margot Adélia Lehmann, Oficial do Registro Civil do ]O Distrito da Comarca âe

Iaraguâ do Sui, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório
exibindo seus documentos pela lei, afim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N°, 21.189 de 07-07-1997
MARCIOKOERNERESIMONEHINKELDEI

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

Rua Ernesto Lessmann, 51, Vila Lalau, nesta cidade, filho de ValdirWalter Koerner e
Roseli Koerner.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na

Rua Irrnão Geraldino, 396, Vila Lalau, nesta cidade, filha de AdernarHinkeldei e Hildigard
Kühne Hinkeldei.

Epara que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que
serápublicadopela imprensa e em Cartório, onde será afixadopôr 15 (quinze) dias.

Uma data especial, merece atuo muito especial
�

Venha conhecer. ..
'

,

C·'".
.

NQ�i�nái�' & Importad6s·j
Presentes para todas as datas
'Av. Marechal Deodoro, 796 - Fone: 371-2811

EDITAL
,_

" PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES
_

Tabeliã e Oficial de Títui
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da L'
etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Tabeliona
para Protesto os Títulos contra:

Auto Mecânica Samuka - R. Antonio Carlos Ferreira, 841 - Nesta;
Airedim Borges dos Santos - Av. Marechal, Deodoro da Fonseca, 9 - Nest
Adriano Goudard - R. Manoel Francisco da Costa s/nº - Nesta;
Antonio Vilmar Inacio - R. Joaquim Francisco de Paula, 215 - Nesta;
Arremata Ind. Com. Conf. Ltda. - Av. Presidente Kennedy, 371 - Nesta;
Alexsandro Neubauer - R. Águas Claras s/nº Ilha da Figueira - Nesta;

.

Comércio de Tintas MCLtda. - R. CeI. Procópio G. de Oliveira, 1550 - Nestâ�.

.
Caixas Acústicas Hansen Ltda. - ME - R. República Argentina, 48 - Nesta\'
Condutron Ind. Eletromecânica Ltda. - R. Leopoldo Malheiro, 125 - Nesta;,
Dionei Roberto Kotarski - R. Roberto Ziemann, 3608 - Nesta;
Dionei Roberto Kotarski - R Roberto Ziemann, 3608 - Nesta;
Emp. de Mão-de-Obra Bubinick Ltda. - R. Fidelis Stringler, 232 - Nesta;
Esquadrias São Luís Ltda. - R. Levinos Krause, 144 - Nesta;
Josiane Francisca Raupp - R. José Ernrnendoerter, 1549 apto,204 - Nesta
Liamar Com. Mat. Constr, - R. Roberto Ziemann, 3608 - Nesta;
Milcores Com. de Tintas Ltda. -R João Picolli, 57 - Nesta;
Marli Kolbow - Av. Mal. Deodoro da Fonseca apto. 20 - Edif. Hertel- Nestar;
Mosaico Jaraguá - R. Mahnke, �2, apto. 104 - Nesta;

, Malgi Malhas Ltda. - R. 802 s/nº - Nesta;
,

Maria Ap. Michei da Luz da Cruz- Av. Mal. Deodoro, 97 - Nesta;
Maria Irene Bordignon - R. Luis Sarti, 382 - Nereu Ramos - Nesta;

. Normando e Bosco Com. Rep. Ltda. - R. Francisco Hruschka, 276 - Nesta:
Nivia Ponath - R. Ano Bom s/nº - Corupá;
Otavio Vailatti - R� Amazonas, 488 - Nesta;
Rosane Petrv /Catia M. C. Faria - R. Eleonora S. Pradi, 3007 apto.201-Nesta;
Sandro Engel - Est. Pedra de Amolar - Zona Rural- Corupá;
SM. Garcia Ltda. - R. Luiz Sarti, i 185 - Nesta;
Vilton Jose Lancanova - R. Willy Manhke s/nº - Nesta;
Walter Peças e Acessórios ltda. - Avenida Juscelino Kubitscheck, 4

Nesta.

LS/Jaraguá do Sul, 9 de julho de 1997
llton Hoffmann

Tabelião Substituto
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1) e sábado (12), a partir
20 horas: apresentação
çial do Ballet Nacional

Cuba e homenagem àAli

a Alonso, fundadora da

mpanhia; cubana e

siderada uma das maiores
ilarinas do século.

ingo (13), a partir das
boras: apresentação espe-

Jara uádoSul, 11 déjulhode 1997· CORREIO DO POVO· 7

cial Pas de Deux com Áurea
Hämmerli e Marcelo

Misailidis, do Rio de Janeiro
e início das competições de
Pas de Deux - Júnior II; Solo
Clássico - Júnior II, Amador
Le Profissional; Clássico de

-

Repertório -. Amador e

Profissional; Variação -

Profissional; Grand Pas de

Deux - Profissional; e Trio
Clássico - Amadorl, Amador
II e Profissional. NO$ dias 18
e 22 &erá apresentada a

modalidade Jazz, a mais

prestigiada pelo público há
\ vários anos. O encerramento

acontece no dia 23, com. a
divulgação dos primeiros
colocados em cada
modalidade ,e categoria.

A alegria será total, no próximo dia 19 (sábado), no ParqueMunicipal de Eventos, com a realização
da"Notte Italia..a. O saboroso vinho, a típica comida italiana e os shows com os grupos Viva
,Amore eGiro iii Itália são asprincipais atrações da animada festa. Ingressos antecipados poderão
adquiridos com aDiretoria doCírculo Italiano, Barão Video Locadora;OBoticário, LojaMaraguto
ta Luzia), Floriani Equipamentos e PlumasAgropecuária (Corupá).

'

NIVER" ,

I) Giane C. Jacomini (13/7), Simone Balsanelli (14/7), Priscila'
Zanghelini (14/7), Claudia Donini (15/7), Renata Godoy
Wadi (15/7), Tatiane Batschauer (l6/7)�. Adriana Fugel
(17/7) e' Ricardo J. Jark (17/7).

�NO'-'os sonhos são a melhor e a mais doce parte de nossa v/da. É o momento em
.

que cada. um d, n6s é mais si mesmo" (E: Renan).

Artigos para esta coluna devem ser enviados para Rua João Pico/li, 246, Jaraguá do SuJ (SC), Cep: 89251-
590. Se preferir, para os fax: 371-19190u372-3363, aos cuidados deste colunista.

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: TItãs (Acústico), Sandra de Sá (A Lua Sabe

Quem Eu Sou), Spiee'Girls e Clàudinho & Buchecha. Principal
lançamento;Tecno Jovem Pan.

• • • __ C I 1'1 .E 1'1\ Ja\ .. , - • __

HOMENS DE PRETO

-Direção; Barry Sonnenfeld.
,

- Elenco: Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino, VicentD' Onofrio, Rip Tom, ...
'.
- Gênero: Comédia I Aventura.

- Programação vá/ida pan. o período de 11 a 17n.

•.
'

__ - - - _ - - - - _., - - - - - - - _ - - . -

'Slnopse
, rabalhando para' uma

agência do governo
��tamente qualificada

sar de não oficial, K
i(Tommy Lee Jones) e J
'(Will Smith) são os

:Homens de Preto,
iPfovenientes do serviço de
ltnigraçãoe reguladores de

s as coisas alienígenas
!�a Terra. Eles são os

Av. Mal. Deodoro
da' FOI'l$8C8, 1699
,Fone: 371-1847 .

Jaraguá do Sul- SC

-EIRua Marina ii
Fniuoso, 180 ==

: 372-3306 � f
d!lSuI- SC a�.lDi ß, ' ..... '-A :5'

. O
.

melhores, últimos e única linha
de defesa quando os contatos
imediatos ficam feios.
Uma vez solidíficada a equipe
MI'ß com K e J, os agentes
investigam várias mortes
misteriosasde a1iensque os leva
até o laboratório da tranqüila e

desembaraçada Ora. Laurel
Weaver (Linda Piorentino),
legistadeNovaYork. "Quando
um alien é morto,' as

TODOMUNDOAMA DAR!
TODOMUNDOAMA GANHAR! '

autoridades, achando que é

humano, claro, envia o corpo
.

para o necrotério onde ela
. encontra algumas criaturas

bizarras',', explica Smith. "

Então, DÓs temos'que vir para
limpar, encobrir e "neuralizar"

.

(apagar amemória dela sobre o
que' viu), com uma arma de
raios.Fazemos isso tantas vezes
no filme que se torna uma

piada".

Blaek'

Manequim
e Modelo

RUA .BARÃoDO RIO BRANCO, 157
Fone: (047) 371·7431 - Ja.,.... do Stil - SC

Quatro daS cinco cotas de patrocínio para transmissão da terceira

edição do MTV Video Music Brasil, que acontecerá no prõximo
dia 14 de agosto, já foram comercializadas pela emissorado Grupo
Abril. Coca-Cola e Fiat anunciam pela segunda vez no projeto que
premia os melhores videoclipes nacionais, enquanto Levi's e Nike
estréiam como patrocinadores do programa,
O programa, sob direção geral de Jorge Espírito Santo, será
transmitido ao vivo para 248municípios em todo o país, com duração
aproximada de duas horas, a partir das 21 horas. A terceira edição
do VMB, como é chamado, premiará ás peças produzidas de 21 de

junho de 96 a 2 de junho de 97, data em que foram encerradas as

inscrições. Este ano foram inscritos 241 clipes e os vencedores serão
conhecidos no dia da festa, que acontecerá no auditório do Anhembi,
em São Paulo, com previsão para receber trêsmil convidados. (Meio

. d:Mensagem)
.

Dia 13, domingo, comemora-se o
DiaMundialdo Rock. Bem que nossas casas

noturnas poderiam prestar 'uma homenagem
aos melhores roqueiros QO planeta.

JOINVILLE·
eine Müeller 1: Batman & Robin.

Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.
Hércules•.
Horários: 14h30, 16h30, 18h30,20h30.
Homent� de Preto.
Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h,.

eine Müeller 2: .

eine Muéller 3:

. 'BLUMENAU
eine Neumarket 1: Batman & Robin.

Horários: 1'4h, 16h30, 19h, 21h30.
eine Neumarket 2: Homens de Preto.

Horários: 14h, 16h, 18h,20h,22h.'.

,
.

eine Neumarket 4: O·Mundo Perdido - Jurassie Park.

Horários: 14hö 16h30, 19h, 21h30.
eine Neumarket 5: O Mundo Perdido -; Jurassie Park.

Horários: 13haq, 16h, 18h30; 21h.

R. Procópio Gomes
deOliveira, 481

Jaraguá do Sul- SC
cep 89251·200
Fone/Fax: (047)
,371-3633

Rü' Procó
de Ölbi�irlll, 1066-
Fo.: 372 :,,: ,

Jaraiu' do Sul�:� SC

•

•
•
•
'.
•

•

•

I
•
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Piquete Corupá , '

promove Tiro de Laço
Dia 20 de julho de 1997
Início das provas às 8h30

Premiação:
bovinos, suínos, e troféus'

Local:
Estrada Itàpocu - Corupá

(Próximo Escola Benjamin Tamanini)
Completo serviço de bar e cozinha,
não faltando otradicional churrasco.
Desde já o Piquete Corupá agradece a

,

sua presença.
Sábado: treino livre

Neste sábado (12) acontece
um fandango especial, de
primeira, lá no Galpão do
CTG laço Jaraguaense,
com o Conjunto Fogo de
Chão_ Trata-se da 1 ª Noite
Gaúcha do CTG, e faz parte

das festividades do
aniversário da cidade.

o casal Almir e Silvane, os professores do ]O

Curso de Dança Gaúcha do eTG Laço ,

"}arafluaense

.Jaraguá do Sul, 11 de julho de 1,997

�A"'Ç.A�·
.

Jackson Jaco ,

Cozinha Campeir«
Brondo serrano (6 pessoas)

Ingredientes:
- 1 galinha campeira ou galo velho
- 1 kg de batata inglesa

'

-1 cebola '

- folhas de sälvia
- 1 pimenta verde
- 1/2 copo de vinho tinto

,

,- 6 ovos
Preparação: ,

Corte a galinha ein 4 pedaços. Ponha a ferver em uma panela com
bastante água, sal, a pimenta picada, a cebola cortada em 4, e as

batatas ein pedaços médios, e as folhas de sálvia. Deixe ferver a

galinha ou o galo até sol�rem os ossos, Quebre um ovo para cada

pessoaque vá comer, mexa um pouco e deixe ferver mais de 30

minutos.
'

Consulta: FogãoCampeiro (Receitas Gaúchas).
Carlos Castilho, S" edição,

o Centro de Tradições Gaúchas Leodato Ribeiro
,

tem a honra deconvídar a senhorita para participar
do primeiro concurso de escolha de prenda doCTG
Leodato Ribeiro.

�O .cencurse será em duas modalidades, prenda
jovem e prenda adulta.
O baile do concurso será realizado dia 23 de agosto
de 1997. Como prêmio as vencedoras receberão uma
faixa, um vestido de prenda e uma jóia da Loja
Seifert, Para participar, você deverá procurar 'a

direção do CTG com antecedência, ou falar com
Juarez Lombardi pelo telefone 373-0914 - ramal 28.

Pássaros importados;
filhotes de cães, gatos,
pavão, faisão, galinhas

FONE: (047) 372-0672 e (047) 9'83-2010
Aua Aio de Janeiro, 79 - Jaraguá do Sul- SC

E.quadria. de AlumínioBENTO Ltda.

Especializada em Box - Esquadrias
de Alumínio e Antenas Parabólicizs

Rua Domingos Sanson, 400
Vila Baependl

Fone/Fax: (047) 372-0728

Aniversariou no último dia oito a amiga Joel1lll4,
votos de muitas felicidades de seus'pais, do guri,
Arthur, e de seus amigos Edson, Adri, Edi e Dill

,
E neste domingo (13) estará acontecendo o 1" :

Torneio de Laço na cidade de Pomerode, por
conta do CTG Rancho Pomerodense do amigo ,e
Patrão Charton. Obs.: completo serviço de bar e

o tradicional churrasco

- Especializada em: Bom Atendimento e Higiene
- Completo Atendimento em Rodízios de' Carnes no�
e Janta.

.

- Plcanha Fatlada, 'Filé Mignon, Carne de Ovelha e OUtrcJS.
- BUJ.<1FET Completo + 10 tipos de saladas.

Matriz: 372-2779,
Filial: 376-8421

C'OMÉRCIO "

,DE CARNES
E FRIOS

- A melhor carne da cidade-
./

Rua João Planinscheck, 407
Fones: (047) 372-0524-371-4547-371-5275

JARAGUÁ DO SUL - sc
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Sexta-feira, 11 de julho de 1�97 VARIEDADES - 9

PREVENÇÃO

Segurança e certezas com o check-upperiódico
Fazer uma avaliação periódica sobre os

"
. IÚrbios que o organismo pode ter em certas

.
.

as etárias é essencialpara qualquerpessoa
,

"ter-se saudávelpormais tempo. O check-up
'onferir, examinar) tornou-se indispensável'
a que todas as pessoas possam controlar a
,

e e tratar dos possíveis problemas que
.

nham a se manifestar. Osprincipais exames.
,

devem serfeitospossuem idade e tempo
'. osPflra �erem executados, que são:

.

e 20 a 40 anos
'Hemograma: deve ser feito anualmente e aponta'
ecções e deficiências vitamínicas e de ferro. É

'. portante, sobretudo, quando a pessoa se alimenta
,

dequadamente ou faz dieta vegetariana.
'Dosagem glicêmica: este e?Came pode ser feito todo
o e tem a função de constatar o diabetes.
rescindível quando existem casos na família, e

�

. s os 40 anos,pois acontece ummaior desgaste do
.'

creas nesta idade e é aconselhável para obesos.
'Dosagem de colesterol e triglicérides: indicado .

,

nte paraquem tem excesso de peso ou tendência'
acolesterol elevado. Em outras situações, o exame é

,

indicado apenas a cada cinco anos.

·Avaliação de Rh: obrigatório quando a mulher
" pretende engravidar. Evita a incompatibilidade

. sangüínea com o feto. O exame de sangue
comprova, se a pessoa tem sífilis, rubéola ou

toxoplasmose. O controle da pressão arterial

'(mensal) são fundamentais durante a gestação .

•Eletrocardiograma: acusa alterações cardíacas
em pessoas assintomáticas, este exame é

: importante para quem inicia um esporte.

',De 40 a 60 anos

�'
• Teste ergométrico: este teste demonstra como

.
'

o coração e a pressão sangüínea se comportam
durante o exercício simulado. Doenças cardíacas

,aumentam na época da menopausa, pois à mulher
ão está mais protegida pelos hormônios
',rhlninos.

'

amogratia: a cada dois anos este exame deve
r procedido para que se possa prevenir o câncer

"

demama. Estudos provam que amortalidade entre

Fonte:'Àevislli'"Marie Claire

evolução da osteoporose e é o mais eficaz para
este tipo' de necessidade. O exame é importante
quando aparecem os primeiros sinais da

menopausa.
- Exame de urina: durante amenopausa amulher

'deve fazer o exame anualmente. Neste período
existe maiores probabilidades de apresentar
atrofias na bexiga, favorecendo infecções urinárias.
O exame também avalia o funcionamento dos rins.

mulheres com idade acima de 50 anos diminuiu
com a realização deste exame .

- Avaliação oftalmológica: a partir dos 40 anos,
a presbiopia (vista cansada) é um dos principais'
distúrbios visuais. Alterações mais discretas
também podem significar doenças como: diabetes,
glaucoma e hipertensão. O exame deve ser feito a

cada cinco anos.

- Densitometria óssea: este exame analisa a

PERCAPESO

AGORA!
Ginecologia e Obstetrícià

Dr. Dagoberto
� ,Quadros Royes

, RUII João Marcatto, 13 � Sala 105
Edifício Domingos ehiod/n/

,

Fone: (047) 372-2294
Cep.: 89.251-670·
Jaraguá do Sul - SC

rÁ5QICA E P06TO

DE VENDA6 LINHA,
PRAIA E LINGERIE

,

PrecisanJos
de 47 pessoas
que queiranJ
serialTJente

perder pesolPROMOÇÃO - LINHA PRAIA ENQUANTO DURAR o ESTOQUE

Rua�NagBI,:78-AguaVEll'dâ-Fone:�7 Tel: (047) 371-1244 I Daniela
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Segredos da ,

' Vozes do
eternidade além
Em uma Paris caótica Uma noite Terryreina um tirano

Deveroux foi
imperador, Mcbee,

achada pelamestre e senhor de
todos. Toda sua polícia

, família foi aniquilada brutalmente
e agora ele persegue assassinada em seu
uma única coisa: a

apartamento.imortalidade.
A maneira de ehe- Renee Perkins a "

gar ao seu objetivo conhecia somente '

é um doador com- do hospitalonde
, patível, que lhe trabalhavam, mas
traga células novas foi a escolhida.

-

para retardar seu
Renee passou a terenvelhecimento. Há

vinte anos des- visões do crime,
cobriu um doador " detalhes sobre o

Tykho Moon, mas, mórbido
ele fugiu de seu assassinato. Sua
domínio e desde en-

vida se transforma,
tão ele é a chave

para seu louco ela não consegue
sonho de viver para controlar as

sempre. Ao mesmo aparições, Cada
tempo uma grande vez mais Renne
conspiração que aproxima-se da
encontra aliados
dentro do próprio, verdade e o

-- assassino percebe,palácio, quer
derrubar Mcbee. que seus minutos
Uma grande batalha estão ficando i",

pelopoder se inicia e contados, o que ,

todas as armas serão
coloca-a em' grande" ;necessárias para

transformar perigo. Ele agora
.

está perseguindonovamente Paris na

cidade-luz. sua nova vítima.
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VARIEDAf)ES - II

'/Wt- �u,ÜJ. '�tetM. SdtHidet

VISITA CENTENÁRIO DE CORUPÁ

ßle��oraStulzerGros�opl O desfile de sete dejulho

A senhoraEleonoraStulzerGroskopf. residente nacidade
de Canoinhas, .

deu-nos o prazer de sua visita, jaraguaense
que é e descendente da família pioneira dos Stulzer, de onde
odginãrio o saudoso frei Aurélio Stulzer, autor doPrimeiro
Hvro do Jaraguá. No final da visita fizemos esta foto, para
comemorar e compartilhar da opinião dos leitores, como ela,
doCORREIO DO POVO, que ela lê regularmente.

,

CULTURA

As leituras do
Manoel de Souzatõ)
A agonia do gigante
Vítima de um ataque de uremia, o visconde do Rio-Branco, agonizava,
cercado pela família e pelos amigos. Pálido como cera, os olhos cerrados,
tentava, de quando em quando, erguer o braço, no seu gesto de orador,
deixando escapar frases que davam Idéia do seu delírio.
- Senhor presidente... - exclamou, grave; - peço a palavra... ,

Momentos de silêncio. E depois:
.

- Peço licença parafalar com muita pausa devido ao meu melindroso estado
desaüde.,

'

Novo silêncio. Em seguida:
- Não perturbem a marcha do elemento Servil ...
E com energia, na frase derradeira:
- Confirmarei diante de Deus tudo quanto houver afirmado diante dos
homens!...

.

Momentos 'depois, era a morte.

Taunay - "Homens e Cousas. do Império ", página 87.

'. A palavra dos interessados
Logo após a República, foi o conselheiro Paulino José Soares de Sousa,
provedor da Santa Casa, procurado por uma comissão de positivistas, que o

, foi convidar a mudar a denominação do Cemitério São João Batista para
'

,

Sul-COlombiano. ,

-Tomo nota da idéia - replicou o velho monarquista; - Mas convém, antes
da execução, saber se os que lá se acham têm até agora motivo de queixa ou
ÍIborrecimento contra esse nome de São João Batista. '

raunay - "Reminiscências", volume /. página 74.

, -ERRAMOS � Na última edição. nesta coluna, grafamos errado a

palavra "vitalicidade". quando o certo é vitaliciedade

Corupá - De acordo com

o programa comemorativo da .

passagem do, 1000 ano de

fundação do vizinho

'Município, foi escolhida a

data de sete de julho de 1997,
para coincidir o dia em que,

pela primeira vez Quo
Hillbrecht adentrou na floresta
e aqui comprou dois lotes para
fundar a Colônia Hansa

Humboldt, hoje a progressista
cidade-sede do Município de

Corupá.
Na foto número uni vemos

o palanque oficialmontado na
Praça .Arthur Müller, em

Corupä, com a presença de
altas autoridades federais',
estaduais, e inunicipais, entre
eles o governador Paulo'"
Afonso Evangelista Vieira,
momentos antes do
hasteamento das bandeiras
nacional, . estadual e do

Município.
A foto número dois, mostra

o instante em que, perfilado
em frente ao palanque oficial,
a Banda de Música se

apresentava sob os aplausos'
das autoridades e a grande
assistência que se achava no

local, prestigiando a passagem
do 100° ano de 'sua fundação.
A Banda do 620 B.1. de
Joinville e a Banda da EScola
Aprendizes de Marinheiro,
arrancaram vibrantes palmas
de contentamento.
A foto número três, mostra

os primórdios da Colônia
Hansa-Humboldt,

.

I os

agrimensores medindo os

Iotes,' os homens serrando a

madeira para construir as

primeiras casas e as mulheres

ajudavam no trabalho de casa

para chegar, como chegaram,
a ostentar Q atual' estágio de
bem-estar. Vai ficar marcado
este desfile; pelos tempos
afora.

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

�i SUPERMERCADOS BREITHAUPT
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Viver, sentir e transformar

Atendimento individual e em grupo
Lucia A. Lopes e MileneButzke

Enxaqueca, torcicolos, escoliose,
stress, depressão, problemas
menstruais, sinusite, rinite, má
digestão, insônia, etc. Através
destas técnicas você conseguirá
obter a cura radical ou melhor

qualidade de vida.

Dr. remoglm
Schreiber Perottl

Carros Nacionais
e Importados

'Rua Barão do Rio Bra
353· Centro

Fone: 372-1132

IRENEZELAK
Parapisicóloga (desellvolve trabalho com

malltroterapia) Sediada em Curitiba à
'Ãvellida 7 de Setembro; 1924
TelefolIe: (041) 362-1648
• Objetivo: Reorganização

do Sistema de energia humana
(limpeza dos chakras e aura).

• Auxflio à cura de .depressões. stress,
fobias. pesadelos. sistema nervoso, dores

musculares. ele.
• INCLUSIVE TERAPIA .DE VIDAS

PASSADAS.
Atende em Jaragu' do Sul
mensalmente no centro

INT' • Liceu da Vida· Tel.: 372·1141

·CURSO DE REIKI
REIKI é uma técnica milenar através da qual

são estimulados os campos energéticos
despertando a alfto-cura.

REIKlé um caminho simples e eficaz para
transmitirENERGIA VITAL.

Com esta técnica podemos realizar auto
tratamento a outros e tratamento a distância.

Curso Nível •
Em: Jaraguá do Sul

Dias: '30 e 31 de agosto
Local: Inti-Liceu da Vida

Informações pelo fone: 372-1141.

FAÇA UM BOM INVESTIMENTOE
MELHORE SUA QUALIDADE DE VIDA!

REIKI - a cura pelas mãos
,

E uma massagem?
'

Não. As mãos do reiquiano não se movem como na massagem.
Ble apenas toca o corpó do paciente em doze pontos diferentes, '

que correspondem ao sistema nervoso. central, coração, pulmões,
sistema digestivo, rins e glândulas, permanecendo cinco minutos
ein cada um deles. O objetivo é canalizar para o paciente energia ,

cósmica de alta freqüência corrigindo a vibração dos átomos que
compõem o seu físico.

Esses efeitos interferem no estado mental?
Sim. A energiaque penetra no corpo peloReiki também reequilibra
as freqüências vibracionais dos níveis mental e emocional. Aliás,
temos conseguido excelentes resultados em tratamentos de

.depressão, esquizofrenia, dependentes de drogas ou de álcool.

Qulrop.tl••
M.gnetot.r.pl.
INFORMAÇÕES:
372·1141

':;',��t;.l
"'V(4� é Ifdu,"

Linha ginástica, natação, dança, yoga, "

company, hotbuttered e acessórios

;\iiio tcchamos para almneo e utendcmo

até 19:00 horas e súhados atl- U:OO horas

Cente� Foca· Rua R�inoldo Rau, 399 • FOlie 3721486,
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e-mail c1nagel@nenino.com.br
Jaraguá do Sul, 11 de julho de 1997 - CORREIO DO POVO - 9

;

lIgério e EIiaM LunhsD. P6yotlS, proprietários da 'WkanI
doSul, sempre simptíticOs, com estandenarMulti/eira

DA AMIZADE - a Associação de Senhoras de Rotaryanos
da AÍnizade) de Jaraguá do Sul, agradecendo o grande
giamento na "Noite deQueijos e Vinhos", realizada no ühimo

.

de junho, especialmente aos patrocinadores do evento. Toda
será revertidaem obras beneficentes, notadamente na compra

� 00 COLONO - a Sociedade Centenário, Rio da Luz II,
amánhã (12) e domingo (13), a tradicional Festado Colono.

ntação de grupos foclóricos, disputa de tiro ao alvo e bolão,
tarde dançante com oMusical Real eGrupo Latino, puxadas
aios e a deliciosa comida típica da região, completam a

ção festiva.

Destaque emergente dageração sucesso, a bela Adriana

Grimm, comemora idade nova dia 15, terça-feira

MULTIFEIRA - termina no domingo (13) a 'redição da
Múhifeira de Jaraguá do Sul, promoção da Apevi, com
apoio da Acijs, coroada de sucesso. Com presença de ,

grande público e a conclusão de 'bons negócios, a
Multifeira atingiu seus objetivos, segundo os

organizadores.

,

lIriaamanhii (12)Mansa Longo.. esposado
Cunha" e miie tIll Stheissy. Cumprimentos

eseamigos

dt idade domingo (13), a yereodora Lonta
•

Karsten. A data será comemorQda em

t com sua legião de amigos

• Comunidade São Cristóvão promove sua tradicional
Festades Motoristas, amanhã (12) e domingo (13),
com extensa programação. Completo serviço de bar
e cozinha, jogos e muitas atrações, .além da missa e

bênção aos motoristas.

• Colégio Heleodoro Borges promove amanhã (12), a
partir das 15 horas, Festa Julina, com diversas

atrações e queima da fogueira
• O Clube Caça e Tiro Bracinho, de Schroeder,
promove a 6- Kolonistenfest, Festa do Colono, hoje
(II), amanhã (12) edomingo (13), com danças
folclóricas,bailes, comidas típicas e outras atrações.
• Amanhã (J 2) tem FestaJulina naRecreativaMarisol,'

a partir das 16 horas. Entre outras atrações, dança
de quadrilha, fogueira de 10metros, quentão, pinhão
e completo serviço de bar e cozinha.
• Comunidade Madre Paulina (Jaraguá Esquerdo
próximo ao Juventns) promove amanhã (12) e

domingo (13), sua tradiciónal festa. Amanhã (12), 16
horas, missa festiva e após os festejos. Domingo
(13), 10 horas, missa festiva e após os festejos com
completo serviço de bar e cozinha, música ao vivo,
jogos e diversões,
• Sociedade Catarinense do Bruderthai promove,
amanhã (12), baile de Rei e Rainha. Concentração
dos sócios às 17 horas; busca das majestades às 19

horas e em seguida o jantar festivo. Às 22 horas o

grande baile que será animado pelo Musical
BlumenthaI. O rei e a rainhaMário e LurdesNicoletti

agradecem a presença de todos.
• Associação dos Ferroviários de Corupá promove,

amanhã (12), a partir das 17 horas, grandiosa Festa
,

Julina, com várias atrações, além dos comes e bebes,
• EscolaMunicipal RenatoPradi promoveamanhã (12),
Caldo de Peixe, tendo o cascudo como prato
principal. Apenas R$ 2 por pessoa. Será no Caie, no

'

Jaraguá Esquerdo. Participe.
• Colégio Roland Dornbusch promove.hoje (l.l), a
partir das 18 horas, sua tradicional festa. Entre outras
atrações, um jogo de futebol entre professores e a

APP, marcará a inauguração do campo. Durante a

festa completo serviço de bar e cozinha, bingo,
pescaria e outras atrações.
• Clube Atlético Baependi promove dia nove de

agosto próxirrio, o Baile dos Pais, com animação da
Banda SantaMônica, de Londrina, Paraná Amúsica
é excelente, prometendo um baile super animado.
• Excursão para São Paulo dia 24, para consultas com

o dr. Fritt. Interessados contatar com Cristina, pelo
fone: 973-3321.
• EscolaMunicipal Albano Kanzler promove amanhã

sua Festá Julina, a partir das 14h30. Várias atrações
e os tradicionais comes e bebes, além de eleição do

Rei e Rainha da Festa .

•
'

A equipe jaraguaense de Bicicross sediará de 22 a

24 de agosto, no ParqueMalwee, a 9"elO" etapas do
CampeonatoBrasileiro de Bicicross. A empreitada
receberá o apoio de Malwee Malhas e da Fundação
Municipal de Esportes.
• A Scar transferiu a Festa da Cumeeira, quê seria
realizada neste sábado (12), na obra do Centro

Cultural, para uma nova data, a ser divulgada
, oportunamente.
• O Centro Educacional Canguru promove almoço

italiano, dia 19, a partir das Ilh 30, em sua sede, na
RuaCei. ProcópioGomes de Oliveira, 538. Cartões à
venda por R$ 5· cada, concorrendo a uma estadia

completa no Hotel Fazenda Pedra Branca, em Lages.
Crianças até 10 anos.não pagam. '

• ANIVERSÁRIOS - comemora idade noya domingo
(13),Marcelo Beduschi. Dia 18, trocade idadeMariana
CoimbraMonteiro, com os cumprimentos da coluna
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CORREIO DO POVO - 10 FERJ

VESTIBULAR ,NA FERJ
Dias cinco e seis de junho

realizou-se mais um,vestibular para
os cursos da, Ferj. Foram 239
candidatos para 50 vagas no Curso
de Adminístração, 144 candidatos

para 50 . vagas em Ciências
Contábeis. e mais 49 candidatos ao

Curso de Arquitetura é Urbanismo.
mantido em convênio com a Furb.

Este é o 2° Vestibular de inverno
oferecido pela Fer], com boa procura
(4.78 candidatos por vaga para
Admínistração e 2;88 para
Contábeis). Esta expansão do nosso

Centro de Ensino Superior deixa a

direção daFelj muito satisfeita mas.
1 também, chamada à

responsabilidade. Um número
crescente de jovens procura ingressar
.em curso superíor e a Fer], à luz de
sua missão, sente-se no dever de dar
respostas.

Sabemos que não se pode
ampliar" rapidamente como se

gostaria. a oferta de mais opções de
cursos aos nossos jovens. Sabemos

'

,também que é grande o número. de

jaraguaenses que se deslocam
iliariamente a Joinville ou Blumenau.
S6 para exemplifícar, 380

jaraguaenses deslocam-sediariamente
à Furb sendo aproximadamente' 100

,

apenas para oCurso deDireito. sendo
que. para este CUrso. outros 79 se

inscreveram no último vestibular.
'

A abertura de um curso não é
.

processo simples; Exigemuito critério
e análise. Há trâmites burocráticos a

serem cumpridos, o processo
depende deaprovação do Conselho
Estadual de Educação. Quanto a isto.
em primeiro lugar. a Fer]. concorda
ser necessário ponderação e rigor

Mariza Pradi Floriani Garcia - diretora de registro e controle
acadêmico 'da Feri e coordenadora local do vestibular de inverno da

Acafe/97

Ana, Deomara, Eliane e lracilda - equipe org_anizadora do vestibular '

de inverno da Acafe/97

para se instalar um novo curso.
sobretudo para se garantir o padrão
de qualidade de ensino que o aluno
merece. Em segundo lugar. a Fer]

, reafirma seu propósito de crescer. de
aprimorar-se. de oferecer novas e

melhores opções no ensino superior
para a c<il1unidade regional. eespera
para muito breve, apresentar boas

.

novidades.
Se concretizar o processo. em

andamento, para a criação de uma

nova universidade integrandoJaraguá
do SuÍ. Rio do Sul. Brusque e

Blumenau, certamente a diversificação
de ofertas de cursos no nosso Centro
deEnsino Superior será acelerada para
benefício de todos.

,
Ferj parabeniza seus

,

aniversariantes do mês de julho
Nome Data

Astrid Liane Schulz 01/07

DelmaraMarinaAdrianoBecker 05/07

Marcos Bartel. , 05/07

Terezinha daGraçaM. Oreano..........•..08/07
DilmaMontagnoli _. : 09/07

Wilson Nort 09/07

IvanaAparecidaC. Cavalcanti 24/07

Eleide Abril Gordon Findlay 25/07

Jordelina B. Anacleto Voos 26/07

Alfredo AngeloMoretti ó 29/07

João José Bizatto .30/07 Logomarc« vencedora

Biblioteca informa:
A Biblioteca Padre Eternar Scheidt, encerrou com grande
SUCjilSSO o ceocersc "Desenhe a Logomarcada Biblioteca".

,
' Em 19 tugardestacamoso trabalho da à1unadeAdministração
Simone Lessmann.
Em 2g lugar o aluno de Administração Alfredo Roeder
Júnior.,

'

E em sg lugar o professor Jorge H. Brognoll e a aluna de
Ciências Contábeis Schella Cristina Chiodlnl.
A biblioteca agradece a todos os participantes e parabeniza
a vencedora.:
Lembramos que os trabalhos ficarão expostos na biblioteca
até o dia nove de agosto.

.

STIDORES DA·
,.

.DMlNlSTUtAO
" ,

ECONOMIA: BOAS IDEIAS FAZEM'
SURGIR NOVAS FIRMAS

As idéias agregadas à coragem parecem ser a fórmula dos novos suc

empresariais. Razão disto é que no ano �e 1995 foram fundadas em

uma empresa por minuto. contande-éía e noite. dia útil ou feriado. 60
hora, 1440 por dia e exatamente 528.000 empresas por ano e a tendenc�
crescer.

"

Parece que na Alemanha se processou uma inversão de tendência l,

, direção a uma nova cultura de profissões autônomas. Lá � taxa de autôno
.'

é de 10% da população ativa. Este índice é inferior ao dos outros países '"
comunidade européia.

.

Sabendo disto o governo federal ajuda nos novos empreendedores
• uma lista de incentivos:

- Simplificou o sistema fiscal;
- Concedeu ajuda de capital e outras facilidades iniciais.

.

O governo sabe que cada autônomo cria em média três novos empregos;.,
por isso há mais incentivos em tramitação no Congresso. O ministro <18'
Economia alemão (Günter Rexrodt) louva ii coragem e a independência dos.
micros pela ousadia de irem à bolsa em média quatro anos após estarem DO,
mercado. afim de levantarem capital de terceiros para financiar a eÍlómte,
expansão da empresa (o que é normal nos EUA hoje faz parte do dia-a-dia,
das empresas alemãs). . '.

.

Em 1995. das 528.000 fundações de pequenas empresas autônomas
407.000 faliram. mas o saldo positivo de 121.000 novas empresas no mercado
é a diferença para um mundo sem emprego.

.

,

A principal causa das falências e dos fracassos é a falta de capital e a

insuficiência de informações. Isto hoje já pode ser contornado consultando,

bancos. associações. departamento de trabalho e consultores de empresas,
pois o problema principal é que 25% delas não sobrevivem ao }O ano.

O texto apresentado coloca a'situação atual da economia alemã e suIIs:
inovações no controle e criação .de novas empresas. Trazendo isso em nív�
de Brasil, percebemos que mudanças dev.erão ser feitas para que nosso parque
industrial não fique obsoleto, a beira da extinção. O governo deverá se

preocupar em buscar soluções às micros e pequenas empresas porque
estatisticamente e onde se concentra a maior parte da força de trabal
brasileira. tendo em vista que o governo alemão simplificou o sistema fi
concedeu ajuda de' capital e outras facilidades iniciais.

Acreditamos que para o desenvolvimento nacional. a reforma fiscal 6
fundamental.

Fundação Educacional Regional Jaraguaense - Ferj
Coordenaçãô: Cláudia Regina Althoff

Elaborado por: Tadeu T. Mahfud, Paulo Sbardelati, João R. Antunes.

Sidney W. Zapella e Sílvio Cabral.
Fonte: Revista de economia, cultura é ciência Deutschland. República

Federal da Alemanha - fevereiro/97
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.

2!' Embora tumultuada as

� ADJORI� $' sessões, a Assembléia

Legislativa de Santa
,

Catarina votou a abertura de

processo de impedimento do
governador Paulo Afonso
Vieira, ex-secretário da"

Fazenda, Paulo Prisco

Paraíso, procurador Geral
,

do Estado, João Carlos Von
Hohendorff, deixando sub

judice o vice-governador
José Augusto Hülse.
Ocorrências nada

agradáveis � foram

,proporcionadas pelos '

parlamentares catarinenses
no recinto da Assembléia
Legislativa, a casa do
exercício da convivência

democrática.
Santa, Catarina inteira

acompanha atenta e com o

máximo interesse o

desenrolar, dos fatos.

,

maioria das cidades'do
terior de Santa Catarina,
vés das edições dos seus

ornais, revelam que o

rande número de

nsumidores de drogas
situa-se na faixa etária de 17

aos 25 anos:
fís drogas mais usadas são

I) fumo, álcool, cola de

,apateiro, maconha,
éõcaína. Crack, LSD e

:Outras,. felizmente são
Íltilizadas em pequena
tscala e em poucos locais.

:Constatamos que poucos
,nunicípios constituíram, o
'Comen

'

Conselho

Municipal de Entor

<�en,tes. E os que já os

tormaram estão inativos,
, '

paralisados ou inoperantes.
,�p�sidente do Comen de

,Criciúma, Eliseu de Souza,
:4ue retomou a atividade
[fp6s u,m tempo paralisado,
lima: "Paraminimizarmostf. .

.

.te flagelo social é preciso
ação conjunta de todas

.forças da comunidade,
's como: líderes políticos _

Saúde, nos 12 municípios
.religiosos, dirigentes, ,

catarinenses em que já está equipe dessas custa, em
,

presários, e de clubes de implantado, num proc�sso média R$ 7.000,00".
iços, órgãos do Poder que-iniciou em 1994, não se

blico�' professores, equivalem aos graves' A solução
pfissionais ,de imprensa' problemas em .que a De acordo com a

geral e, em especial, a medicina tradicional, de supervisora TâniaMüller, o
ópria família, pois é na onerosas ações curativas, Saúde da Família trabalha
lula maior da sociedade ,mergulholl a saúde pública com soluções globais
e nos moldamos. e, só brasileira, cadastrando todas as

PE FLORIANÓPOLIS

assim, salvaremos a nós
mesmos e aos nossos

SAÚDE DA FAMÍLIA

Oproblema
Caracterizados pela carência
de recursos financeiros e

humanos adequadamente
capacitados, os problemas e

dificuldades do Programa de
Saúde da Família, numa
parceria do SUS e da
Secretaria -de Estado da

Esta é a avaliação da

" supervisora de Saúde da

Família, Tânia Maria

Müller, que informa que o

programa já está em

implantação em outras 13
cidades e já tem pedidos de
implantação em mais 43

municípios: "De ação
preventiva; a .saüde da
família é operado por uma

equipe integrada por um

médico, uma enfermeira,
dois auxiliares de

enfermagem e de quatro a

seis agentes comunitários de
saúde que, como primeiro
passo, precisa conhecer as

questões da comunidade.
Temos, hoje, ,82 equipes
funcionando e vamos ter, até

agosto, 155 com etapa final
de implantaç�o nas 13.

/:

.

cidades que citei".
Embota os governos federal
e estadual tenham metas de

ampliar a ação do programa,
na prática, àCPMF, parece,
não ter solucionado, ainda,

, '

os problemas da saúde:
.

"Não há recursosnem em

nível estadual, nem federal

para o programa. Estamos

aguardando em função da

própria política econômica
que está aí. Tu40 depende
'das verbas que oMinistério
e a Secretaria da Saúde
obtêm. Em três anos, o

programa já repassou,
através do SUS,umvolume

. de R$ 4,5 milhões. Uma

• II ieAnN
·OERDAU

.

FERRO PARA CONSTRUÇAO
-: -PROIVIOÇ.ÃÓ- 372,;.2922ferro CA 50 5/16" :: R$ 2.97/br

'

.�o CA 50 3/8"
, , R$ 4.18/br

o €A 60 Estribo : : R$ O.82/br
1'�la saldada para laje e piso ; R$ 1.25/m2
VIga/coluna soldada 5116" : R$ 15.80/pç .

"'Vendemos e entre�amos qualquer quantidade=

R.Conrad Riegel, 170

Jaraguá do Sul

(Ao lado do
. Ferro Velho Marechal)

famílias, numa área pré
determinada que abrange,·
em média 1000 núcleos
familiares: "Deste
cadastramento resulta um

.diagnöstico que vai
determinar a incidência de

problemas de saúde �

condições de infra-estrutura
sanitária no local, de

habitação, transporte, entre
outros".
Tânia aprofunda a

colocação argumentando
que o diferencial está no

conceito de saúde que é

outro, mais amplo: "Isso

permite inclusive ações
integradas entre diversos

órgãos e não apenas. da
Secretariá, de Saúde. No
contato inicial com a

comunidade, asequipes têm.
a missão de levantar
entidades locais, como

associações; igreja ou

outras, que possam ser

parcerias da população para
modificar a questão saúde
como um todo".
As informações da

supervisora dão conta de

que a estrutura do programa
dificulta a possibilidade de
desvios de recursos: "Cada
convênio de implantação
assinado tem uma conta

específica no Banco do
Brasil e 'há um' sistema de

prestação de contas que
exige a aplicação dos
recursos

:

nos itens

determinados no convênio.
Tem que implantar e

executar as ações do Saúde
naFamília",
Para se antecipar a

problemas na implantação
. do programa, aSecretaria de

Saúde, através-da assessoria
.

dequatromédicos cubanos,
está fazendo uma avaliação
operacional em quatro'
municípios pioneiros na

implantação do sistema': "Os
cubanos estão mais

avançados nesta questão do
atendimento com resultados
dentro de uma VIsão de
saúde como um todo, Já

, "

identificamos umamudança
de comportamento nas

comunidades na busca do .

atendimento médico, que é
unia das bases do programa.
Ainadequação dos recursos
humanos estamos

resolvendo' através da

integração do programa com
cinco universidades" .

Ação comunitária
o. Sàúde da Família
funciona e é determinado
em três instâncias. nos'

Conselhos de Saúde em

nível municipal, estadual e
federal: nA instância de

origem é· o Conselho

.Municipal da Saúde, até

porque omunicípio tem sua

contrapartida "

de

participação financeira no

programa,Amobilizaçãoda .

comunidade em conselhos
comunitários junto, ao
município é o caminho de

efetividade", conclui Tânia.

.."t voeI p�",,"
\\V '.' c-�

'o AQUI TEM!·�
.Brinquedos

Aparelhos Eletrônicos
Vídeo-Locadora � �

Presentes - Games

(AIuguel'ou
Sala Vip)
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Cldades., .......

• GUARAMIRIM I
Os RS 30 mil entregues pelo governador Paulo Afonso ao Hospital

. Santo Antônio representam apenas um quarto do total necessário para
as reformas e aparelhamento.
O prefeito Antônio Carlos Zimmermann informou que o Município

• aguarda ainda mais RS S5 mil do Estado e RS 50 mil do Ministério
da Saúde, através do Reforsus.

• GUARAMIRIM n
O Município registrou queda de cer�a de 23% nos repasses de ICMS
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e da parcela
do FPM (Fundo de Participação dosMunicípios). .

.

A receita total dó Município apontou redução de RS 79 mil, mais de
50% da folha de pagamento do funcionalismo.
A redução poderá adiar a realização de obras previstas.

• JARAGUÁ DO SUL I
A Secretaria da Família promoveu no sábado passado, dia cinco, no
Vieirense, o concurso Miss Terceira Idade, com a participação de 11
candidatas. .

O titulo ficou comMariaAnaWemeker, de 65 anos, do Bairro Jaraguä
Esquerdo. A Primeira Princesa é 'Elisabétha Eichinger, de 66 anos,
do São Judas .Tadeu.

· A grande vencedora, no entanto, foi Vitalina Girolla Stinghen, de 80

anos, daBarra doRioCerro, conquistando os títulos deMiss Simpatia
e Segunda Princesa.

• JARAGUÁ DO SUL n

·

A Secretaria de Educação informou que foram depçsitados nas contas
das APP's os valores referentes a terceira parcela do programa
"Autonomia da gestão adminístrativa".

.

Ao todo são RS 34;781,03 para as escolas da rede municipal. A verba
será utilizada na manutenção.

.• BLUMENAU
A Furb (Fundação Universitária Regional de Blumenau) inscreveu
49 projetos para a 5- reunião especial da SBPC (Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência), que acontece de 24 a 27 de setembro,
no Município, em homenagem ao naturalista Fritz Müller.
A reunião da SBPC deste ano tem como telha "Floresta AtlâJrtica:
diversidade biológica e sõcio-econômica". Para a segundá etapa de

inscrições de trabalhos, 21 de julho, são esperados em tomo de 700

projetos para serem apresentados.

• TUBARÃO
A Epagti (Empresa de Pesquisa Agropecuária) promoveu ontem, no
Salão Paroquial de Monte Castelo, o 4° Encontro Regional de Arroz
Irrigado.
O evento vai comemorar o recorde de produção na atual safra, que
atingiu 5,3- toneladas .por hectare.

• BRUSQUE
A Vigilância Sanitária apreendeu, na terça-feira (8), cerca de 500'

quilos de carne e produtos derivados que estavam sendo transportados
sem registro de validade nem carimbo da inspeção federal.
O fiscal sanitarista, Pedro Testoni, afirmou que o transperre era ilegal,
informando que a carne estava embalada. em caixas de material
zincado, considerado tóxico.

Cidade reúneprofissionais palt
.

o IEncontro de Odontopediat
. .

.
.

,

Jaraguá dó Sul - Cerca de 180

profissionais da área de odontologia
dos três Estados do Sul participam,
desde ontem, do I Encontro Sul
Brasileiro de Odontopediatrià, que
está sendo realizado no CPL (Centro
de Profissionais Liberais). O objetivo .

é a atualização na área de

odontopediatria, apresentando
informações e recursos para a

prevenção e tratamento das doenças
da boca a partir da primeira infância.

Promovido pela ABO

(Associação Brasileira de
Odontologie/regional Jaraguá do

Sul), o encontro contou também com

palestrá, no Sindicato dos Vestuários,
destinada à população em geral,
ministrada pelos professores
convidados para o evento. Segundo
o presidente daABO/Jaraguá do Sul,
FranciscoCarlosFelisberto dosReis,
o encontro quer também apresentar
novas propostas e soluções aos

profissionais da odontologia, alémde

proporcionar a troca de experiências
e informações.

-

- Hoje existe uma nova maneira
de. encarar e tratar a doença cárie.
Não se exige mais um tratamento

aprofundado como acontecia há cerca
de sete anos atrás - afirmou Francisco
dos Reis, acrescentando que a

palestra para o público vai levar

informações, especialmente para as

mães, a respeito da prevenção e

formas de tratar as crianças em

relação à saúde bucal.

Jaraguá do Sul - O empresário
Gilberto Menel, candidato derrotado
a vice-prefeito no ano passado, foi
eleito, na noite da última terça-Ieíra
(8), presidente do Diret6rio Munici

pal do .PPB. Considerado o segundo
maior partido da cidade, com mais de
mil filiados, o PPB vem enfrentando

divergências internas desde que, nas

eleições do ano 'passado, o deputado
.

UdoWagner abandonou a candidatura
de Menel e declarou voto ao então
candidato Geraldo Werninghaus
(PFL).

Na tentativa de aparar as arestas,

Orientaçlo: novas tlcnicas e mltodos de tratamento e pr'''''F
odontológicos

'

O encontro trouxe para a cidade
seis renomados professores de
universidades do Sul do país para
cursos aos profissionais. ·Na tardede
ontem, as professoras Márcia

Figueiredo, daUniversidade Federal
do Rio Grande do Sul, e Isabel
Cristina de Almeida, da
Universidade Federal de Santa

Catarina, apresentaram os temas:

"Conceitos atuais da doença cárie e

novos parâmetros para o diagnóstico
de cárie oclusal" e "Utilização dos

-

fluoretos x idade e risco do paciente".
Para Francisco dos Reis, a

importância dos . temas está QO
controle da quantidade de flúor

usado, alertando para os novos

métodos de tratamento.
- A partir da primeira dentição,

pede ser utilizado o flúor, o que
precisa é saber como. Flúor em.

.

o presidente estadual da legenda,
LeodegarTiscoski, reuniu aExecutiva
e o diretório. A partir disso, o cacique
mor, ex-prefeito Víctor Bauer, pediu
desfiliação, sendo seguido pordezenas
demilitantes, culminando na renúncia

. coletiva da' Executiva. A intenção,
segundo fontes do próprio partido,
seria para que a Executiva Estadual
interviesse no Município e formasse
'uma comissão provis6ria, composta
por integrantes da ala 'contrária a

Bauer.
A eleição para a composição da

nova Executiva s6 foi possível porque

excesso pede causar danos - ale
informando que. a odontopedí
ateride crianças de zero a seis

.

que, na maioria das vezes, não
fazer uma boa higiene bucal.
mães devem fazer·

'higienização", "aconselhou.
Paia hoje estão programados '

cursos de "Dieta e cárie na pri
.

infância", "Doenças da 'boca
primeira infância", "Dentística elf
odontopediatria" e "Ortopedi�
funcional em pacientCf

· odontopediátricos".
.

O presidente da ABO/regio
Jaraguã do Sul informou que,

·

intenção é repetir o evento de doij
em dois anos, trazendo outr.
especialidades da odontologia. Ele
disse ainda que a expectativa Iij
superada e que oobjetivo do encoDlm

alcançado.

os remanescentes não consegUiram.
assinatura do tesoureiro do diretório.:.
Reiner Modro, que seguiu �.
orientações da ala liderada por Bauet·
Á eleição de Menel representa UIIIi"

. derrota para Wagner que, mesJllO,

negando, quer disputar as eleições t
AssembléiaLegislativa no pr6ximoaoo.

. O vereador Carioni MêeS
Pavanello disputava a presidência dO :

Diretörio Municipal. De acordo coJII

ele, a formação da Executiva teri.,
como secretário o também vereadtf
Gilmar Menel, irmão de Gilbertq;

· Menel, além de Moacir Bertoldi,

ATENDEMOS AOS DOMINGOS DAS 07:00 ÀS 20:00HS.
.

POSTO MARECHAL LTDA.
* COMBUSTíVEIS

* TROCA'DE ÓLEO
* LAVA· RÁPIDO

*GÁS
Avenida Marechal Deodoro,da Fonseca, 961 - Jaraguá do �ul- SC

'GilbertoMenel é eleitopresidente do PPB:
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POL.ÍCIA CORREIO 00 POVO - 13

· NOVOS ASSOCIADOS: foram admitidos como novos
·

associados Gefferson Cesar Floriani e Venicio Alirio

· Frutuoso, desejamos as boas-vindas.
,

EBOL DESALÃO: teve início no dia 9/7, o torneio
futebol de salão adulto, com a participação de 63 sócios
ívididos em sete equipes com nove atletas cada, com

"

adas todas as segundas e quartas-feiras a partir das.
:8h45, será disputado numa só categoria .

.

'

NDA DE TítULOS: continua a promoção para a
. adade títulos patrimoniais em três planos de pagamento:
lano A - À vista R$ 1.085,00'

,

'lano B - Inicial de R$ 290,00 + 3 parcelas de R$ 290;00
ano C - Inicial de R$ 200,00 + 12 parcelas de R$ 87,00

Maiores infortnações na Secretaria ou pelo fone-fax 372-
:Q413.

JARAGUÁ 372-3475 UTA:::'ENTO GUA.RAMlRlM 373-0055

.

OPORTUNIDADE
,PARA'VENDEDORES

Dalmar Têxtil Ltda., está
se lecionando candidatos para
atuar na área de vendas, com

idade de 25 a 35 anos.
Interessados apresentar-se para
entrevista naRua: Joinville, 1346

a partirdas 09:00 horas
do dia 15/07/97.

. '

:TECNO CALHAS LIDA. - ME
=Serviços de calhase
coifas funilaria
industrial

_ Aquecedor solar
_ Exaustores. eólicos
maxiar equipamentos

. pll:ra retirada do color;
, umidade _e poeira.

Dois carros são roubados
-

'"

..

próximo a II·Multifeira
Jaraguá do Sul - Na Go.I, placas HX-6300, no Bairro. Barra do. Rio.

noite de .ontern foram do. analista de processo . Molha,

.registrados o roubo da Celso. Perin, de 39 anos. Os
.
proprietários

Parati, placas LZR- Os carro.s estavam estavam no ParqueMunici-
,51.00, pertencente ao. estacionados ao. lado. do. pal de Eventos,' onde se

empresário. Neivor de prédio. da Marisol. na realiza a segunda
Bona, de 43 anos, e do. Rua Walter Marquardt, Multifeira.

Jaraguä do Sul - O Vitória um amplificador,
empresário. Oräcio

'

marca EMC-ino.no., no

Schopping comunicou na valor de R$ 400,00;
Delegacia de Polícia que

.

Schopping suspeita
foi roubado do. Salão. . que o. ladrão. seja alguém

..

Ladrão leva amplificador
·do Salão Vitória em JS

,que trabalha com ele e

que tenha cópia das

chaves da entrada, já que
não. teve sinais de

arrobamento.

·Assaltante da CEF morre no hospital
'São Bento do Sul - O em Agudos do. Sul, com o.

assaltante Antônio. Saveiro, 'placas ADC-
. Edecláudio Alves, que se 428,0, conduzida por
encontrava internado no Adelar Luis de Bacco, que
hospital dacidade.desde o morreu no Iocal do.

início. da tarde da última acidente. Os comparsas de
quarta-feira (9), quando.. Alves, Luciano. Xavier, de
sofreu acidente de trânsito. 25 anos, e Daniel

após assaltar a agência da Gonçalves deCarvalho, de
Caixa Econômica Federal 36, foram preso.s em

de Rio. Negrinho, morreu flagrante, 0.$ .outros dois,
por voltá das 21 horas de conhecidos apenas como .

ontem, . vítima dos Ticão e Márcio, se

ferimentos causados pelo. embrenharam no. mato e

acidente. continuam desaparecidos.
Alves dirigia o. Tempra, A polícia conseguiu

placas ADD-0404, .de recuperar apenas' um
.

Curitiba, quando. colidiu, malote, com cérca de R$

AUTO ESCOLA LESSMANN LTOA.

PElA s�Gú_NdA VEZ CONsidtRAdA dESTAQUE
. do ANO pElA MASliER PESQuiSAS

Rua Relnoldo Rau, 520 - Sala 02
próxim.o ao Supermercado Breithaupt

Defronte aoSmurf's Lanches
Fone/Fax: (047) 371-5933
Jaraguá do Sul - sc

16 mil, dos R$ 45,8 mil'
roubados da agência da

Caixa Econômica Federal.

Segundo. o. policial Toni, da
.

Delegacia de Rio. Negro,
no Paraná", o. dinheiro
recuperado. estava �m'
poder dos ladrões presos.
"O restante deve estar com
o.s outros dois que

conseguiram escapar",
suspeita.
As polícias do. Paraná e

de Santa Catarina estão. na

busca dos dois assaltantes ..

Os policiais acreditam que
eles devem ter seguido. para.
Curitiba.

CONGELADOS E
FRUTOS DO MAR

RUA BARAo DO RIQ BRANCO, 553
'TEL.: (047) 372:-2912

JARAGUÁ DO SUL - sc
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. Kairós presente na MultiffTira com o lançamento
,

do "Dislc-Aviamentos" para sua meior
comodidade e sem ons'rar seu custo.

CORREIODOPOVO· il4
. .

..
-

CONfECÇOES EM MALHA-GERAL

ESPECIAL�DO LINHA ADÚLTO INFANTO�IUVENIL

Rua Prefeito Engelbert Oeschsler, 1997
Estrada Nova - Jaraguá do Sul - SC - Fone: 372-0655

, ,

·JARAGUA·ATLETICO CLUBE

Edital de Convocação .,

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
. /

Pelopresente edital são convocados os conselheiros ativos
e inativos mais as representantes. de torcidas organizadas
do Iaraguâ Atlético Clube, para assembléia geral
extraordinâria, na sede do clube, dia 5/8/97, às 19h em

..

. primeira convocação, ou meia hora após, com qualquer
. número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte:
Ordem .do dia

1 - Prestação de Contas

2 - Eleição do novo presidente do clube
3 - Assuntos gerais

Jaraguâ do Sul, 7 de Julho de 1997

. Lio Tironi

Presidente Interino

SERVIMOS DIARIAMENTE
.

* A Ia carte (Almoço e Jantar)
* Buffet aos Domingos (das 11h30min às 14h30min.}

.

* Frutos do Mar * Prato Trpico (Marreco) * Pizzas
* Lasanhas * lanches * Petiscos .

• ATENDEMOS .

* Casamentos * Batizados * Crismàs * 11 Comunhão
'* Convenções * Coquetéis * Outros eventos

:

Carlinhos - Sócio-gerente
. Agradecemos a Preferência

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 237· Fone: (047) 371-3121
89252-000 • Jaraguá do Sul - Santa Catarina

'.

.. �J�?)rp-'-

"'1il

Kaitós Avi'amentos Ldta.
DISTRI'BUIDOR EXCLUSIVO RACCO ETIQUETAS RUA BERNARDO DORNBUSCH, 881 - FONE-FAX: (047) 371-1175

ESPECIAL.CORUPÁ

Veteranos da
FEB

homenageados
pelo prefeito

Tamanini

Autoridades
prestigiar01ll o
desfile

··KAIR6s AVIAMENTOS SEMPRE SAINDO NA FRENTE··
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'. guá do Sul, 11 de julho de 1997 ESPECIAL CORUPÁ

Carros de boi...

A

. evolução
. chega com
tecnologia

INeONI·
INeoNt
"INCONI
'.

,.

:'INfORMATICA,
)', . V",da • Manutenção .

'.cONTABILIDADE
NE:, (047) 371·5087 .

...e carroças
transportavam a

economia do

Município

','
.

BOU.··.
.

.
.

'PREVINA-SE
.. SEGUROS GARCIA.. FenelFax371 ..1788

.

CORREIO DOPOVO - 15

.

Ofuturo representadopor crianças no desfile

Opassado visto através de exposição de fotos no -

TeatroAnchieta

ESTOFADOS' MANNES

No.últimofinalde semanaparticipamos do Festival
Brasil OffRoad, realizado em SãoPaulo. Neste evento.
estiveramparticipando Jipes Clubes de todo o Brasil.
Quemfoi gostou.

Neste final de semanq. acontece o Jeep Raid de

Corupá 100 anos, no qual participaremos com no
.

mínimo 12 Jipes.
Já estão à venda os cartõespara a nossa tradicional

feijoada, no dia 2 de agosto.
Nopróximo dia 19í1 estaremos realizando a nossa

Festa Julina, comfogueira, quentão, pinhão e muita

alegria.
Dizem que tem umjipeiro interessado em abrir uma

pizzaria, mas somenteparticular, sem atendimento ao
público. Quem será?

Queremos agradecer aos companheiros e amigos
queparticiparam da nossa viagem a São Paulo, como
também aos doismotoristas da Viação Canarinhopelo
ótimo trabalho;

Mannes tnä, Com.
Espumase

'Colchões Ltda.
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Iaraguâ do Sulfica em 3° lugar
nos Jogos Escolares de Videira

J'araguá doSul- A delegação
jaraguaense que disputou os Jogos
Escolares na cidade deVideira, de
primeiro a seis deste mês, ficou em

, terceiro lugar na classificação
geral, melhor colocação
conquistada até hoje. o grande
vencedor da equipe da cidade foi o
Xadrezmasculino, primeiro lugar,
representado pelos atletas, Daniel'

.

Rial, Daniel Emmendorfer, Ênio
Bozzano Júnior, Rafael Marcos

Machado, Ricardo Schmidt e

Robson Schellemberg.
Na opinião do secretário de

Cultura, Esporte é Lazer, Silvio
Celeste, o resultado é fruto dos
trabalhos desenvolvidos com o

.

atletismo. "Representa um

incentivo ao esporte ligado à

educação", definiu,
acrescentando que a atenção das'
autoridades para com o esporte

.

valoriza os atletas, já que mais

de 90% dos integrantes da

equipe de Jaraguá do Sul são da
cidade.

Os jogos escolares têm como

objetivo principal integrar os

jovens estudantes catarinenses,
com idade limite de 15 anos.

Merecem destaque ainda o

Voleibol masculino e o

Basquetebol feminino, segundo
colocados; Voleibol e Xadrez
feminino, quarto colocados.

Equipe ,Kohlbach/FME vence

etapa do estadual de ciclismo
, D

Corupá - A equipe Kohlbach/
PME .de Ciclismo venceu a etapa
do Campeonato Estadual,
Categoria Júnior.. realizada no

-

dia
. .cinco, em Corupã, durante a Volta

Ciclística do Norte. Aldo Cemin
Júnior ficou em primeiro lugar e
Douglas MÜller, em terceiro.

O troféu por equipe foi

garantido pela participação de

Marcelo, Steinert, de 15 anos, que
estreiou na competição e conseguiu
completar os 88 quilômetros.

.

A classificação do estadual
ficou assim: Murilo Fischer, com
96 pontos, seguido por Douglas
'Müller, com 71, e Aldo Cemin

Júnior, com 68. Estes três atletas

integrarão a equipe brasileira que

...

"lO.
Vencedores: tJtletos de JtI1'tIgud do.Sul qUe Jlartú:iparáo do Pan-Americano

disputará o Campeonato Pan
Americano de Ciclismo Júnior,

que acontece em Guadalupe, no
Caribe, de 12 a 18 de julho.

AraquaripromoveCampeonato
Estadual. de Hipismo Rural

Araquari - A Liga das

Associações de Hipismo Rural vai
promover, neste final de semana,
na Fazenda Menegotti, no

quilômetro 63 da BR�101, a

segunda etapa do Campeonato
. Estadual de Hipismo Rural, com a

realização do "Grande Prêmio

Menegotti de Hipismo Rural.
O campeonato tem quatro

etapas: Indaial, Jaraguá do Sul,
Lages e Florian6polis, sendo que os.
competidores são divididos em

categorias de acordo com a idade e

requisitos técnicos tais como:

Estreantes,CavalosNovos,Masters,
Mirins, Jüniores e Performance,

O Norte do Estado será
representado pela equipe
MeAegotti - Joinville Country

Clube. A liga das associações, que
promove também o Campeonato
Catarinense de Endure Eqüestre,
o Campeonato Estadual de Saltos

e o Campeonato Catarinense de

Copa Rédeas, é dividida em seis

regionais: Jaraguá do Sul e

JoinviJIe, Itajaí, Blumenau,
Florian6polis, Lages, Indaial e

Timb6.

IBGE
CONCURSO PÚBLICO· EDITAL N° 01197
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O PREsIDENTE DA FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO
GEOGRAFIA E ESTATíSTICA - IBGE, NO USO DE SU
ATRIBUIÇÚES, TORNA PÚBLICO A ABERTURA DA
INSCRlÇÚES PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFIC
OBJETIVANDOACONTRATAÇÃOTEMPORÁRIADE PESSO
PARA REALIZAÇÃO E DESENVOLVIMEN)'O DE PESQUIS
ESTATíSTICAS, NOS TERMOS DALEI E DESTE EDITAL;
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O Processo Seletivo Simplificado destina-se a seleção'
candidatos, em âmbito nacional, com vista ao preenchimento de 1:'
vagas distribuídas, por agência, em caráter temporário para a funçãÓ
agente credenciado.

'
'

1.2' - A retribuiçãomensal será de R$ 360.00 (trezentos e sessenta
1.3 - � prestação de serviços será feita em caráter excepcional
prazo previsto de 03 meses, podendo ser prorrogado pôraté 24 m
conforme detenninação em lei.
2;1 - DOS REQUISITOS
a' - ter nacionalidade brasileira
b - gozar dos direitos políticos

-

c - estar quite com as obrigações eleitorais
d - estar quite com as obrigações do ServiçoMilitar
e - não estar incompatibilizado nos termos da Lei n° 8.745/93 art. 6°
veda participação de servidores da Administração direta ou ind4'etJ
União, dos Estados eMunicípios.
f -não ter sido contratadonos últimos 24 (vinte e quatro) meses,
serviço temporärio,

.-

g - possuir idademínima de 18 (dezoite) anos.
_

h - possuir aptidão física e mental (atestado de saúde pôr conta
candidato).
i - apresentar certificado de conclusão de segundo grau

I 3 - DAS INSCRIÇÕES
'

3;1 - As inscrições realizadas no período de 09/07/97 a 18/07/97,
horário das 09:ooh às 12:ooh e das 14:30h-às 17:ooh, nas Agências'
IBGE.

-

3.2 - O candidato deverá dirigir-se à Agência do Banco do Brasil.S{
a fim de recolher a taxa de inscrição no valor de R$ 15,00 (quinze reai
a ser depositado em favor da Agência n° 2861-6, contá corrente

33448000�0 - PROCESSO SELETIVO/97, utilizando guia de depõs]
do próprio Banco,

'

3.3 - De posse da guia de depósito autenticada, o candidato deverádiri
se a umaAgência do IBGE, a fim de preencher o fonnulário de inseri ,

com seus dados cadastrais.
S - DO PROCESSOSELETIVO SIMPLIFICADO
5.1 - As provas serão realizadas no dia 09/08/97, às 13:00 horas, colll;
local a ser definido, porém será em Jaraguá do Sul. .

5.2 - Maiores informações deverão serobtidas junto aAgência domGE;'
sito à RUA JOÃO PICOLLI. N" 44 - CENTRO - ou pelo fone: 372':-
0748 - com Zanella,

SILENCAR·
_- -ESCAPAMENTOS
--.:::I"

Amortecedores
Molas

A 11 na Master Pesquisas.lnvestindo no
silêncio e no conforto do seu carro.

Rua Adélia' Fischer, S2
FoneIFax: (047) 372-1307 - Jaraguá dó Sul- SC

_

CHOPP

Distribuidora de 'cerveja, chopp, refrigerante e' água mineral.
Também atendemos eventos (casamentos, aniversários,

, ,

festas em geral) COMENTREGA A DOMICILIO'

LUKISADISTRIBUIDORADEBEBIDAS LIDA.
Rua ·Reinoldo Rau, 414 - Jaragl.lá do Sul- SC

.

Fone:�71-1271- 371-9954 - fax: 371-9011
CERVEJA
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