
Tem sempre um

jeito de fazer
melhor

IIMultifeiranegocia
cerca de R$ 2 milhões
A segunda edição da Multifeira, que

terminou no domingo passado, registrou
negócios da ordem de R$ 2,3 milhões. Os
dados são preliminares e foram feitos por
amosttagem.

O leilão de máquinas e equipamentos
usades comercializou 87,5% dos lotes
oferecidos, A Roda de Negócios não

conseguiu atingir as expectativas,levando os
organizadores a reverem alguns pontos.

Página6

,

io: diretor da Fiese apresenta novosprojetos e serviÇos da entidade

�Fiesc traz projetos e

serviços ,para região,
A Fiese (Federação das

,Indústrias do Estado de Santa
'Catarina) apresentou aos

. �I)lpresários de Jaraguá do Sul
"e região novos projetos e

',serviços, dentro da estrutura

,Fiesc/Ciesc/Sesi/Senai/Ile/
trevisc.
,: A diretoria da entidade

'.
eve reunida, na tarde de
arta-feira (16), no Clube

��tlético Baependi, com os

';" presários da' região para
':" sentar os novos produtos,
:;serviços e oferecer á
"'trutura do sistema .aos

como: o

Finep (FinanciadoradeEstudos
e Projetos) e' o Centro
Internacionalde Negócios.

O diretor-executivo da

Fiese, Fausto Silva, disse que
a CNI (Confederação
Nacional das Indústrias) quer
exercer a liderança do setor
industrial como agente de

,transformação econômico,
tendo como missão

representar e, apoiar as

empresas'. Ele aconselhou os

empresários a buscarem as

soluções para os problemas,
"não deixando para os

políticos", Página 5

* CARGAS E PASSAGENS
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,
Fone/Fax: (041) 371-0091

Iaraguâ do Sul tem mais
homens que mulheres
Diferente das previsões. a população

mascuiina de Jaraguá do Sul supera a

feminina. A informação é do IBGE, que
divulgou o resultado do senso realizado
em agosto do 'ano passado.

A população de Jaraguá do Sul é de '

93.082, tendo 1.208 homens a mais do

que mulheres, Outro dado é em relação
a faixa etária, o número maior está entre
os jovens de 10 a 14 anos.

Páglna12

'Jaraguaense sofre
acidente em Itajaí

Luís Augusto Garcia. de 18 anos. de

Jaraguá do Sul, sobreviveu ao acidente
automobilístico na quarta-feira (16). na

Rodovia Jorge Lacerda. que liga Itajaí a
Ilhota. O Fiar Tipo de Garcia saiu da pista
e bateu num 'poste e explodiu. Os outros
três ocupantes do carro. todos estudantes,
morreram no local do acidente. O

'jaraguaense continua internado no Hospi
tal Marieta Konder Bornhausen. em ItaJa!.

.

.
'
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MODA iNTIMA COM QUALIDADE

Rua Reinoldo Rau, '399 - si 5

372-1907

100-0171 CAIXA POSTAL
BIBLIOT.PUBLICA DO EST. DE SC
RUA TENENTE SILVEIRA. 343.

Privilégio: Zimmermann propõe aumento somente para secretários

aumento afirmando que a

intenção é contratar pessoas
capazes para assumir as

secretarias. Página 4

':1 Prefeito de Guaramirim pro
aumento de 60% aos secretá�"'iij�\l
..

'

,

.

.

' � :,;:t,::J J
A reforma administrativa i':;_')

proposta pelo prefeito
' \�)

�'" ,

Antônio CarlosZimmermann ;,f:;'� �
Igf*(PMDB), que foi enviada à

'

, '�
Câmara de Vereadores no �.:}J
início da semana, propõe
aumento de 60% no salário de
R$ 1.113,77 do secretariado)
como verba de representação.
Os servidores, nó entanto, não
serão contemplados com

nenhum . aumento e

continuarão recebendo o piso
de R$ 190,00, o menor da,
região.

,

Para o presidente da
Câmara de Vereadores, Ivaldo ,

Kuczkowskí (PFL),'àreformà
administrativa é necessária,
mas o Executivo deveria
incluirnareforma oprojeto de
alteração no Plano de Cargos,
Carreiras e Salários.

Kuczkowski informou que
é contrário ao aumento de
salário aos secretários e disse

que a votação da -matéria
obedecerá a Lei Orgânica, que
estabelece 30 dias de prazo
para apreciação.

Zimmermann justifica o
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. OPINIÃO Jara á do Sul,

DUrou pouco o gostinho de vitória da ala do PPB de Jaraguä do Sulliderada pelo
ex-prefeitoVíctorBauer, que elegeu, na semana passada, o empresárioGilbertoMenel
como presidente doDiretórioMunicipal. ODiretórioEstadual enviou correspondência
confirmando a intervenção no diretório da cidade, ínformando a pretensão de criar
urna comissão provisória para dirigir o partido até que se realizenova eleição.

A intervenção, embora de forma não oficial, aconteceu no dia 24 do mês passado,
15 dias antes da eleiçãodeMenel. As duas alas do PPB vêm se digladiando desde as

eleições municipais do ano passado, culminando na desfiliação de Bauere na renúncia
de vários membros do diretório, todos ligados ao deputado.Udo Wagner e ao

coordenador regionalda legendaLuiz Antônio Grubba. Os remanescentes do diretório Quando li reportagens sobre Jaraguá do Sul ser uma das cidades com melb
se reuniram e elegeram a nova diretoria, numa espécie de "jogada demestre" sobre os qualidade de vida, logo penseiem neces�ic:lades para sobrevivência,minha e demuiadversários internes.

,

'
.

.

,
'

.
'.

.

A partir daí, a intervenção do Diretório Estadual tomou-se a única alternativa '

outras pessoas. A primeira necessidade em que pensei foi na escolandade. Acredí
,

para reverter o quadro. Fontes do partido afirmam que o deputado UdoWagner não não ser uma em um milhão, pois conheço' várias pessoas que SONHAM em

está disposto a concorrer à reeleição do ano que vem. o que dá a ala contrária a concluir o segundo grau.
_

possibilidade de lançar um outro nome. O vereador Carione Pavanello afirma que Mas parece que emJaraguá do Sul isto é um sonho quase impossível, pois ofe
especula-se a hipótese de convidar o ex-prefeitoDurval Vasel (PTB) para se filiar ao oportunidades de supletivo para concluir o segundo grau somente através de.provPP:B e ser' o candidato,no lugar de Wagner, dando o troco aos pepebistas sob o,

praticamente sem aulas, e isso nós sabemos que é praticamente impossível para qu,
"

comando de Bauer e do presidente eleito:
Vasel disse desconhecer a proposta, mas não nega que, caso seja feito o convite, 'ficou fora das salas de aula 10, 15,20 e até 30 anos. Se o ínteressado não quiser o

deixe de levarem consideração. Pelo sim, pelo não, a disposição de intervirnoDiretório ' por esse sistema.existe um outro aqui, mais prático e eficiente, só que através de u

Municipal, que estava engavetada até a eleição deMenel, as especulações em relação pagamento'me�sal em torno de R$ 150,00 e isso nós sabemos que é praticamen
às manobras e a nomes e as desavenças entre os filiados podem trazer sérios prejuízos impossível, levando em consideràção os salários pagos aqui em Jaraguá do Sul.
ao partido.carente de uma liderança capaz de colocá-lo novamente nos trilhos. Alguns Gostaria de parabenizar a cidade vizinhade Joinville por possuir väriossupletiv

.dizemque a intenção da direção estadual é conduzir Orubba à presidência da comissão de segundo grau, com pagamentos mensais em torno de R$ 50,00. Essa diferençaprovisória, o que não é impossível. Entretanto.caso isso se confirme, o racha será
total, já que não tem apoio da ala liderada por Bauer e sofreu desgaste durante a me faz crer em duas hipóteses:

'

queda-de-braço interna, Pavanello aposta num nome de consenso para contornar a - ou Joinville tem governantes que realmente se preocupam com a educação
situaçãe,» dele, é claro. seu povo e lhes oferecem oportunidades de umamelhor educação;

: - ou o estudo em Jaraguá do Sul virou um cartel, em que somente os que tê

condições financeiras têm acesso.

Obs: CARTEL, para quem não tem acesso à educação. nada mais é do 'que
acordo comercial entreempresas�rOduto�, as quais, embora conservem a autono,

.

interna, seorganizam em sindicatos para distribuir entre si, cotas de produção,
determinar os preços, eliminando a livre concorrência.

O'antidoto do'PPB

Quem ganha e quem
�

perde com aprivatização
Quando Charles de Gaulle disse que o Brasil não era um país sério; a revolta foi

geral. Mas o tempo se encarregou de mostrar que o velho general francês estava

coberto de razão. A bandidagem no Poder Público, as manobras políticas com, a

ünica e exclusiva intenção de perseverar-se no cargo e as farras com dinheiro e bens

públicos confirmaram as declarações de De Gaulle, conseguindo dar ao país o título
de campeão mundial de corrupção e pior distribuição de rendas do planeta.
A insistência do governo �m entregar as estatais brasileiras aos oligopólios

privados fazem parte de maís um capítulo mesquinho e arbitrário da história dó

país. Quando a oposição afirmava que os valores 'fixados pelo governo não

correspondiam ao real, os tecnocratas de Brasília rebatiam afirmando que as

avaliações foram feitas por empresas idôneas, levando ein consideração o mercado
internacional, etc., etc .. Porém, o que se vê são prejuízos à nação, se se levar em
conta que a produção estava abaixo do potencial. Não atingindo o limite
justamente porque o governo, responsável pela administraçãó, não tinha a intenção
de tomá-las competitivas, preenchendo os cargos técnicos por apadrinhados
políticos.

Depois de "vender" as grandes empresas, chegou a vez das telecomunicações.
O Ministério das Comunicações avaliou a banda B da telefonia celular de São

� Pauloem R$ 600milhões. No leilão, no entanto, o consórcio BCP a arrematou

por R$ 2,6 bilhões, nada menos que quatro vezesmais do que o valor fixado por
Sérgio Motta. Qual a lição que se tira desta negociata? Estão aí os elementos
necessários para questionar todó o processo de privatização do governo FHC. A
'menos que se aceite a 'hipótese de insanidade mental, somada à incompetência do'
presidente do consórcio, Carlos Alberto Vieira, os R$-2.647.000.000,00,pag()s
pela banda H, noslevam a desconfiar da lisura da avaliação.

'

Num paíssério, o ágio de 341% le�aria ao afastamento do ministro.. O que se
evidencia, entretanto, é que a fixação do preço que, em qualquer governo com

alguma seriedade provocaria' a abertura de sindicância para apurar o caso,

investigando os procedimentos da avaliação absurda e irresponsãvel de Sérgio
Motta, deverá propiciar apenas a criação de mais uma banda de telefonia no

Brasil, a banda lheira.

Carta aberta

Qualidade de vida,
até queponto?

Éneida Ferreira da Rosa

(Consegui terminar o segundo grau, dejJois de 15 anos fora das
_

salas de aula,junto com alunos com média de idade de 16 anos.)

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

devem conter no máximo 30 Iinbas de 70. toques, o endereçe.ou telefone para contato. O Jo
se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárl
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,
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eunião microrregional do PT Sindicato dos Servidores quer

lança a candidatura de Dionei licençaparamandato de diretores

.Olho, é very Imp.r'a., hoje em dia falar outro idioma. Pra viajar,

conseguir um very "••" ,." e até pra acce•• a Internet.•ary••"y
'tá falandoE."II.h' i Venha aprender de verdade na Wizard.

Os m.elhores 'eacher. e o mais 'a.' método em mais de ,hrea

Joinville • O candidato derrotado à

Prefeitura de Jaraguá do Sul nas

eleições do ano passado, Dionei 'Valter
.da Silva, deverá ser candidato a

deputado estadual rio ano que vem. A

decisão do Diretório Municipal e da

,reuniãomícrorregional da legenda, que
aconteceu na tarde do último sábado,
deverá ser homologada no encontro

estadual, emChapecó, amanhã e depois .

.
0 partido decidiu também que '0

deputado estadual Carlito Merss, será
candidato a federal.

.
De acordo com' Dionei, a

candidatura será apoiada pelos
diretórios da microrregião,
;envolvendo, inicialmente, Schroeder,
.Guaramirim, Corupá, Massaranduba
�Jaraguá dó Sul. "Cadamicrorregião
.deverá lançar um candidato. Mas nada
está definido. O encontro de Chapecó
6 que vai decidir", desviou,
acrescentando que a escolha dos
nomes dos candidatos será

homologada na convenção do partido,
no ano que vem. "Quemdecide no PT
ê: à base. A convenção apenas
confirma a' decisão da plenária",
explicou Dionei, que foi escolhido

para ser membro do Diretório Jaraguä do Sul - O Sinsep queda-de-braço com os diretores, do
Estadual. (Sindicato dos Servidores Públicos) Sinseparespeitodalicença.Osindicato

Oencontro dasmicrorregiões reuniu, encaminhou à Prefeitura, na última recorreu à Justiça com um mandado de
na'sede doPf, os delegados das cidades, terça-feira (15), proposta de emenda à segurança, mas: o.juiz Márcio Renê
de Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul, . Lei Complementar do Estatuto dos - Rocha, daPrimeira Vara, não concedeu
Barra Velha e Joinville. O partido Servidores, que pede a deliberação liminar. "Agora o prefeito terá a

dividiu o Bstado em 18 microrregiões, sobrea inclusão da licença de servidor' oportunidade de provar que pretende
cada uma com direito de eleger um para o mandato sindical. O objetivo, administrar com a participação da
membro para o Diretório Estadual, e o segundo o presidente da entidade, Luiz sociedade", declarou Schorner,
coordenador de cada microrregião Cezar Schorner, é solicitar ao prefeito confirmando a disposição dos três
também fará parte do diretório. Sobre a GeraldoWerninghaus (PFL) que envie ,

diretores serem liberados sem ônus para
política de alianças, ficou decidido que, o projeto à apreciação da Câmara de a Prefeitura.
o partido buscará repetir as coligações Vereadores. PROJETO - A proposta do Sinsep
com as legendas de esquerda. "A A solicitação dos sindicalistas foi inclui no inciso IV; do artigo 60, a

posiçãoassumida pelo deputado Jaime a forma encontrada para que se defina seguinte redação: "Para dirigir
Mantelli na votação do impeachment e a questão da licença de servidores associação sindical"; no artigo 70:
a ida de Nelson Wedekin para a. para o sindicato. "O envio do projeto "Será assegurado ao servidor o direito
Secretaria de Fazenda poderá dificultar tem como' objetivo disciplinar a à licençanão remunerada para dirigir
a coligação noBstado't.revelou, Iicença de diretores sindlcais.fazendo a associação sindical, de

Emâmbitonacional,opresidentedo com que esses possam desempenhar representação dos servidores
PDT, ex-governador Leonel Brizola, as funções de forma eficiente", municipais, legalmente instituída",
luta para que o partido se alie aos "explicou Schorner, acrescentando que além de solicitar ii licença para até três
partidos considerados de esquerda, in- a solicitação vai acabar com a servidores eleitos para comporem a

clusive apoiandoa candidatura de Lula argumentação do prefeito de não diretoria, propondo que, os demais
à Presidência da República no ano que liberar os diretores para a entidade diretores deverão ter direito a 60 horas
vem. Brizola promete punir com sindical porque não há lei anuais de licença, não remuneradas,
expulsão, os filiados que não regulamentando à licença.

'

e inclusão no inciso VII, do artigo 77,
acompanharem a decisão do Diretório Desde que assumiu ogoverno, em a redação: "Para dirigir associação
Nacional. janeiro, Werninghaus vem travando uma sindical".

'

,
.

Rua Angelo Schiochet, 144
Tel.: 371-3153hu."re" .ch.ol. em todo o Brasil. E com 'e. year. de sucessol

MATRICULAS ABERTAS
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lV:Iosaico
Protesto
O prefeito de Jaraguá do Sul,GeraldoWeminghaus (PFL), promete espalhar

I

pela cidade outdoors com os nomes dos deputados catarinenses que vetarem
a favor do FEF (Funde de Estabilização Fiscal). .

.

Algumas das propostas para os outdoors: "Estes deputados votaram contra

os eleitores catarinenses" e "Persona não grata":
.

Weminghaus assegura que o dinheiro a ser empregado no protesto não será
da Prefeitura. É? .

Adiada
Pela segunda vez, a administração adiou a transferênciada sede do Executivo
para o prédio da Marisol.
O prefeito Geraldo Weminghaus' garantiu que no próximo dia 25 será

apresentada a reforma do prédio à comunidade.'
.

,

- A partir do dia 11 de agosto, a Prefeitura estará funcionando no novo

endereço - promete .

. Insistência
,

. Está cada vezmais .longe o sonho do ex-prefeito de Schroeder, HilmarHertel,
atual secretário da Indústria e Comércio, sair candidato a deputado estadual
no ano que vem pelo PFL.
Se dependerdo apoio do diretório de Jaraguá doSul: Hertel não será indicado.
O vice-presidente, Luiz Alberto Oppermann, conflrmou a disposição do

diretório em apoiar um nome da cidade.
- OHilmar perdeu o bonde, No final domandato ele deveria ter voltado para
o Banco do Brasil e não permanecer na política de Schroeder, Como vamos
apoiar uma pessoa de outra Cidade? - desculpou-se.

'

Prowsta
Os presidentes dos seis sindicatos da região enviaram à Câmara de
'Vereadores de Jaràguá do Sul proposta de criação da tribuna popular na
Casa,
O objetivo é levar para discussão no Legislativo questões de interesses da
comunidade.

"

No documento, os sindicalistas afirmam que a medida se faz necessária
,

dentro da democracia, e para que as dificuldades dasociedade possam ser

apresentadas e discutidas, na busca de soluções,

Maís uma
,

A Assembléia Legislativa aprovou a criação de mais uma CP! (Comissão
,

Parlamentar de Inquérito), que deverá ser.instalada em agosto, para apurar
as denúncias de irregularidades nas áreas de licitação e contratos da Secretaria
Bstadual de Educação.
As principais denúncias são: superfaturamentona aquisição de 400 toneladas
de frango.. de laboratórios de física e química, demicrocomputadores e soft
ware se!D licitação.

'

Naberlinda
Se depender do PT, o vice-governador José Augusto Hülse irá responder
também por crime de responsabilidade.
O partido entrou com ação de inconstitucionalidade junto ao STF (Supremo
Tribunal Federal) como objetivo de derrubar o dispositivo da Constituição
estadual que determina quórum de dois terços para a abertura de processo

,

de crime de responsabilidade.
De acordo com o PT,. na votação, o placar de 20 a 12 seria suficiente para a
abertura do processo centra o vice-governador.

Comemoração
o Departamento da Mulherdo Sindicato dos Vestuários deverá promover
uma série de atividades para marcar o primeiro aniversário de fundação.
Nestes 12meses, o departamento realizou palestras como objetivo de trazer
informações e orientar amulher:

'

Dentre as palestras apresentadas, destacam-se: "Controle do câncer

ginecológico", "A mulher na ,sociedade capitalista", e "Alcoolismo e,
família".

Valle I nfo.rmática

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

,

Rua Canoínhas, 361 - Centro
FoneIFax: 371-2444

Rua Bario do Rio Branco, 610
'Fone: (047) 371·1968 • Fax: (047) 371·1130

Jaraguá do Sul· SC

Oposição: Kuczkowski não concorda com o projeto do governo

Zimmermannpropõe aument
de 60% para secretariad

aprovar, ,a mensagem Zimmermann, se esquecendo
condicionou Kuczkowski, o valor referido já está com

acrescentando que Zimmermann descontos.

está sendo incoerente ao propor A reforma administrativa i
aumento no vencimento dos Zimmermann propõe', se

secretários, já que afirma que o secretarias: Planejament
Município não temdinheiro para Administração e Finançai
obras. "Ele (Zimmermann) está Obras, Viação e'Saneamerit
reclamando que o repasse do Educação e Cultura; Espor

Guaramirtm - O prefeito ICM'SedoFundodeParticipação Lazer e Turismo; Saúde e Be
Antônio Carlos Zimmermann dos Municípios reduziu muito, Estar Social: Agricultur
(PMDB) enviou à Câmara de prejudicando em quase R$ 80mil Pecuária e Meio Ambiente. P

Vereadores mensagem propondo a receita total, como agora quer ser aprovada, amensage
aumento de '60% no salário do aumentar salários?" •. indagou. precisa de metade dos votos d

secretariado como verba de Zimmermann se irritou ao ser nove vereadores. O PMDB'
representação, dentro do projeto ques tionado arespei to da prefeito tem- quatro, a oposiç
de reforma administrativa, que propostade aumento do salário que já conseguiu cortar o repa
inclui ainda a criação da dos secretários, limitando a sugerido para a Amve
Secretaria de Esporte, Lazer e afirmar que o projeto faz parte da (Associação dos Municípios
Turismo. O presidente da reforma administrativa e que o Vale,do Itapocu), os outros cin .

câmara de Vereadores, Ivaldo
'

aumento tem como objetivo dois do PFL e três.do PpB.
Kuczkowski (PFt), disse não assegurar que as secretarias Kuczkowski deixou esea

,

concordar com, a proposta do sejam ocupadas por "pessoas que poderá apresentar emen
Executivo porque não contempla capazes". O salário de secretário à mensagem do prefeito. Sei
os servidores,afirmando que a no Município é de R$ 1.1,13,77, querer se aprofundar no assunto,

votação da matéria obedecerá a com o aumento pretendido o presidente da Câmara disse qile
Lei Orgânica, que estabelece 30 passará para R$, 1.782,00, as mudanças propostas vão

. dias de prazo pará apreciação. enquanto que o piso salarial dos encontro das necessidades
- 'Do jeito que está não tem servidores municipais é o menor Município. mas admite que

negociação. O governo deveria da região, R$ 190,93. "É a única' salário dos servidores. é baix�
reconhecer a necessidade de forma que tenho de conseguir .Caso seja apresentado emen

pessoas capacitadas para ocupar ao projeto do governo, o prefei
as secretarias, ninguém quer ser poderá vetá-los, precisando
secretário com um salário de Legislativo de seis votos p
R$ 900,00", justificou - derruba-lo.

• Para o presidente
da Câmarade

.

Vereadores, governo
deveria incluir no

projeto 'alterações no
Plano de Cargos,
Carreiras e Salários

propor um novo Plano de Cargos,
'

Carreiras e Salários. Enquanto o

prefeito não apresentar alterações
no plano, não temos como

K·.
.

Cfloricu/furtJ
CflorlSl1Comércio,de Cereai.

KAZMlfRSKI
Frutas - Verduras - Atacado

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

Fone: 371-0602
JarÍlguá do Sul- SC

Mudas ãe.árvores frutífé1'lJS,
'

flores e plantas ornamentaiS

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

371-8146
Vila Lalau - Jaragu6 do Sul

Artes novas a
cada coleção

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

, Barra do Rio Cerro
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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
, ,I)esde a revolução industrial do século passado, a vida econômica em geral, a

"

éXploração das atividades de produção, comércio e serviços, passou a sofrer

inter(erência cada vez maior do Estado. Interferência esta, que, baseada em

orientações filosóficas e polfticas diferentes, passou a constituir matéria pertínente
·

., direito, porém, com reflexos consideráveis nas atividades empresariais e em
.

conseqUência, no resultado financeiro da empresa.
A propria auditoria contábil" Por ser uma atividade de interesse púbiico, está
,subordinada às normas jurídicas, o mesmo ocorrendo com os procedimentos,

.

·

, princípios e escriturações contábeis.
Ondemais se nota a influência dos aspectos jurídicos e fiscais, na auditoria contábil

,
t na determinação do imposto sobre a renda no relacionamento da empresa comos

acionistas, doEstado com investimentos estrangeiros, nas relações trabalhistas, nos
controles de preços e planos de expansão, nos tributos incidentes sobre o produto e·

suacomercialização.
Evidentemente que o auditor não é um profissional altamente qualificado e habilitado

para apreciar matéria de direito, em seus aspectos doutrinários e técnicos. Não

pode, no entanto, desconhecer a Lei. "Ninguémse escusa de cumprir a leí, alegando
que nio a conhece", é norma do CódigoCivil Brasileiro.

, Atualmente, aquestãode tributação das atividades econômicas tomou-se de grande
· importância para as empresas, surgindo dessa preocupação o planejamento tributário.
O planejamento tributário, como atividade empresarial que se destina a projetar e
administrar os atos e fatos administrativos visando, em última análise, a economia

,
tributária e aprevenção demultas e penalidades, bem como o aproveito dos benefícios
e incentivos para uma tríbutaçãomaís justa.
O.principal objetivo é a busca da economia de impostos, sügerindo a escolha da

alternativa legal menos onerosa.
, Todavia quando visa retardar ou impedir a ocorrência do fato gerador, ,a economia

" !je ímpostos s� é legítima se as providências paraminimizar ou para'evitar o ônus
tributário, antecederem a ocorrêneia do fato gerador do imposto e observarem
estritamente as alternativas legais, do contrário, corre-se o risco depraticar infração
que pode caracterizar a, sonegação ou a fralde, que além de incorrer num crime
contra a'ordem tributária. poderá penalizar o patrimônio da empresa,
,Oobjetivo básico do planejamento tributário, de maneira geral, deve determinar:

, a} Se os controles internos da área fiscal são eficientes e asseguram a empresa em

bons relacionamentos com o fisco;
b} se os impostos Incideates sobre as operações de produção e comercialização
estio calculados corretamente-e recolhidos dentro dos preceitos legais da legislação
iDerente e cada um dos tributos; ,

c}ps impostos e contribuições sociais e previdenciárias estio sendo recuperados e
.incentivos fiscais a que a empresa têmdireito estão sendo aproveitados, de forma

, agerar urna redução na carga tributária.
.

Ao realizar o planejamento tributápo, deve o profissional, seja ele urn técnico do
)róprio quadro de funcionários ou de empresa de auditoria contratado para esse

fim. ter urn conhecimento apurado, da legislação em vigor, bem como ter boa
: formaçio contábil e econômica, para poder avaliar seus reflexos no resultado
econômico/financeiro da empresa.

.

Esse tipo de trabalho é o que podemos chamar de gestão de tributos, permitindo ao

contribuinte antecipar-se ao fato gerador eliminando-o e cuidando para que nenhum
· tributo inconstitucional o atinja. Estando sempre alerta que o direito de tributar está
limitado aos princípios legais vinculados.a nossa Carta Magna,

.

O administrador que optar pelo planejamento tributário, conhece os seus direitos e
,

010 permite que interesses mesquinhos por parte do legislador prejudiquem o seu
.

negócio ou façam com que o preço de seu produto engorde com tributos
, desnecessários.

'

Apenas para finalizar, gostaríamos de colocar que h�je contamos com um trabalho
de planejamento tributário formatado, com técnico de alta especialização e que já
estamos aplicando em alguns de nossos clientes com sucesso e ganhos extraordinários
para essas empresas, melhorando com isso sua rentabilidade e seu fluxo de caixa.

Sin&io EI6i Gomes· Diretor
CASSULIAUDITORES ECONSULTORESS/C LTDA.

6/97.

Apolo: Cassull Auditores e

Consultores SIC Uda;
Fone (047) 371-4509 e 371-5611

Fiese apresenta novos produtos e

serviços aos empresários da região
,

\
'

Jaraguá do Sul - A.diretoria
da Fiese (Federação daslndüstrias
do Estado de Santa Catarina)
esteve reunida, na tarde. da última
quarta-feira, no Clube Atlético

Baependi, com os empresários da

região para apresentar os novos

produtos.e serviços do sistema
Fiesc/Ciesc/Sesi/Senai/Ile/Previsc. .

O encontro pretendeu oferecer

estrutura e serviços do sistema ao

empresariado, entre eles, o Finep
(Financiadora de Estudos e

Projetos) e o Centro Internacional
de Negócios.

.

Na abertura doevento o diretor
executivo da Fiese, Fausto Silva, .

apresentou a visão da CNI

(Confederação Nacional das

Indústrias), que, de acordo com ele;
pretende exercera Iiderançádo setor
industrial como agente de

transformação econômico, tendo
como missão representar as.

indústrias brasileiras e apoiando
parao desenvolvimento. Silva disse integrar as entidades que compõem
que o empresariado ainda hesita em o sistema-e buscar a interação com
sair da empresa para buscar as demais associações industriais",
soluções, deixando de procurar as lembrou, acrescentando que os

associações
.

para a troca de novos produtos e serviços têm como

experiências e informações. "Nós objetivo auxiliar e orientar �s
empresários pecamos ao deixar para empresários.
os políticos resolverem os nossos As empresas brasileiras têm' à

problemas", constatou. disposição as linhas de crédito do
O empresário aconselhou os Finep, com juros especiais, abaixo

colegas a não abrirem micros. do inercado financeiro. Esses, no
empresas sem as informações entanto,' obedecem normas

necessárias . sobre o definidas pela entidade. O Centro
empreendimento e sem uma Internacional de Negócios dá aos

. pesquisa de mercado eficiente. empresários a oportunidade de
"Acabou a fase do aventureiro", acesso a bancos de dados. com
decretou Silva. Ele ensinou que é informações do _comércio

preciso aprender a identificar os· internacional. "O empresário
problemas e procuràr se integrar poderá receber informações sobre

para a troca de experiência. "A interessados.emcomprarou vender
CNI tem também apreocupação de produtos", exemplificou o assessor

..

Edson JunkeslCP

de Imprensa da Fiese, Ivonei José
Fazzioni. Outro serviço é o Fundo
de Empresas Emergentes, com
US$ 30 milhões de investidores

para participação acionária.
Fazzioni explicou que as

empresas emergentes.necessitando
de investimentos devem abrir o

capital para que investidores

comprem ações, num valor limite
de US$ 3 milhões. "Neste sistema
o empresário consegue um novo

sõcio, podendo recomprar as ações
assim que tiver condições";
completou. Ontem, seis técnicos da

. Fiese estiveram na Acijs
(AssociaçãoComercial e Industrial
de Jaraguá do Sul) para atender os
empresários, esclarecendo dúvidas
a respeito dos produtos e serviços
e intermediando negociações.

Oportunidades: Fausto Silva apresenta novos produtos e serviços da
Fiese

Som automotivo
Alarme

Fabricação de
caixas seladas

Gráfica e Editora CP Ltda.
RUIl WalterMarqUllrdt, 1180

. Fone/Fax:

371-1919 372-3363

.

R. Carlos Eggert, nll 433
Bairro Vila Lalau

�I»i';;il'
Amais completa linha de
paraíuses- porcas -

arruelas • estopas •

ferramentas em geral

R. Bernardo Dornbusch, 1136
Vila Baependi - Jaraguá do Sul

FOD�ax: (047) 371-0010

AUDI�ORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA

CONSULTORIA DEGESTÃO EMPRESARIAL
I

:!··!:··:::I·::lllillillill"I:!i!II:!!�il!.,iillillill1!llii,!il!'�!II:lilll:ll! :;:::1:;::::
TREIN.AMENTO DE PESSOAL

RUADONALDO

GEHRING, 140
Centro

89.251-470
JARAGUÁ DO SUL

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

CASSULI
AUDITORES
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Enio Padllha Pilho
Marketingpra boi -dormir.
Quando a esmola é muito grande até o santo desconfia,
Na semana.passada fui procurado PQr um "executivo" de

uma empresa de "Pesquisa de Opinião Nblica" que veio me

cumprimentar e me dar a notícia de que minha empresa (HSK
Engenharia e Instalações Elétricas) havia sido escolhidacomo a
melhor empresa do setor, em Jaraguá do Sul.

Para surpresa dele, não dei pulos de alegria nem me senti

lisonjeado pela conquista. Pelo contrário, desconfiei de que havia,
nomínimo, um engano, Perguntei então como foi feita a pesquisa
que levou a esse resultado.

Eleme explicou, em tom professoral, queforam distribuídos
120 questionärios entre proprietãrios e gerentes do .c.omérciQ
'local. Esses questionãrios foram depois recolhidos e as respostas
tabuladas, :Daí o resultado final. .

.

.

.

.Para nova surpresa dele,minhadescontiançaaumentou ainda
mais.

Expliquei a ele, primeiro, que as chances de o nome daminha ,

empresa-ser lembrado em uma pesquisa feita no comércio são
.

remotíssimas, por trêsmotivos simples:
um: praticamente toda anossa atividade operacionale o n.oSSQ

marketing está voltadopara indústrias e construção civil. -A única
chancede sermos conhecidos e reconhecidos porpessoasqaeatuam
no comércioseriaa nossaempresa ter 10ou lS'an.os deexistência.

Aíentra'omotivodeísr emboraestejamos atuandonomercado
há POUC.o mais de 10 anos, o nome HSK foi adotado apenas à

r partirde fevereirodeste ano, não tendo havido, de forma alguma,
tempo para um reconhecimento popular dessa envergadura.

Finalmente três: eu lamente dizer, mas nós sabemos ,muitQ
bem que não s�m.os líderes do mercad.o. Ainda, estam.os I.onge
dfsSQ. Em que pese .o n.oss.o esf.orço. e a nQssa determinaçã.o, .

rec.onhecem.os que al�ns CQnc.orrentes.-n.oss.os ainda estão à,

frente, na preferência dQ mercadQ. É clarQ que estamQS
trabalhandQ para mudar este quadrQ, mas sabemQs que um

diplQma na parede nãQ vai resQlver .o prQblema. .

Além disS.o tud.o, uma Empresa de Pesquisa de Opinião
deveria saber'que adistribuiçãQ de 120 questionáriQs nQ c.omérci.o
local nãQ vai levar ninguém, jamais"a um resultadQ c.om um

.

mínim.o de c.onfiàbilidade. Em qualquer curs.o bási�.o sQbre

pesquisa eles teriam aprendidQ que a amQstra tem de refletir o

�iversQ, .ou seja, .os questiQnáriQs teriam de ser respondidQs, de
fQrma prQporci.onal, por cQmerciantes, industriais, pr.ofissiQnais
liberais, dQnas de casa, estudantes, .operários... ,

� trata-se deumaoperaçãQde esteliQnatQ cujoCQmbustível
é fQrmadQ pelamá fée ganânciade uns e pela vaidade e ignQrância
de. QutrQS, 'CQm a c.onivê.ncia e .o aplausQ da platéia.

Meus parabéns aQS demais, "premiadQs". Façam a festa,
paguem o dinheirQ que eles estãQ cQbrando pelQ prêmiQ,
pendurem .o quadrQ na parede... Mas nãQ esqueçam que é tudQ'
dem�ntiriRha.

Caixa postal191 • cap 89.251-970 • 8I'1iopf@natuno.com.br

ECONOMIA' Jara

IIMulti/eira confirma expectativas, de negócio'

Empresas abandonam, negociação trabalhist

NOTAS�----------------------------�

Jaraguá do Sul - Os

primeiros levantamentos das

negociações da IIMultifeira, que
aconteceu no Parque Municipal
de Eventos, dé quatro a l3deste
mês, confirmam as previsões dos
organizadores, Os dados iniciais

apontam faturamento da ordem
de R$ 2,3 milhões, R$ 800 mil a
mais que .o. registrado no ano

passado. O leilão de máquinas e

equipamentos usados
comercializou R$ 77.490,00,
vendendo 87,5% do total de lotes
oferecidos, '

A Roda de. Negöcios não

conseguiu atingir as expectativas,
levando os organizadores a rever a
estratégia adotada, Participaram 15

empresas, muita oferta. de produtos
e serviços, pouca procura e interesse
dos compradores. Segundo os

organizadores, cerca de 80 mil

pessoas visitaram o Parque Munici
pal de Eventos durante a II
M�ltifeira. '

Os dados preliminares foram

conseguidos através, de

amostragem com. dez expositores
da feira indústrial e 12 do setor de

Jaraguá do Sul - As
indústrias têxteis Tingitex e Lael
Malhas, ESS Comércio de
Malhas, ESS Indústria de Malha
e Malhas 747 não estiveram

representadas na audiência de
encerramento da ação trabalhista,
que aconteceu na manhã da
última terça-feira (15), movida
por 58 ex-funcionãrios. Os

proprietärios das empresas,
Antônio Gonçalves e Jaede

'Braga: segundo a Assessoria de

Imprensa do Sindicato dös
Vestuários, estão nos Estados

Unid.os.

.0 advogado das indústrias
têxteis, Sävio Murilo 'de Azevedo,
confess.ou odesinteresse pela ação,
já que não mantém contato com os

proprietários há meses. "S6 não

renunciei ainda porque não tenho
.os endereç.os d.oS d.on.os das

empresas' para notifícä-Ios da
,

decisão", confirmou. As dívidas
trabalhistas variam entre R$ 800
mil a R$ 1 milhão, conforme .

cálculo da Assessoria Jurídica do
sindicato,

Os bens das empresas estão desde

malhas. O presidente da Ape
(Associação das Pequena
Empresas do Vale do Itap.ociJ)'
entidade coordenadora d
Multifeira, Laercio C.oe'lho;
informou que foram distribuíd

'

'110 questionäriós entre o'

expositores para avaliação, "4
questionãrfos já retornara

destes, 43 pretendem particíp
,

da pr6xima edição da feira,
revelou, acrescentando que
demais questionãrios deve
chegar aos organizadores n

início da semana que vem.

setembro de 1995 nas dependênei
do sindicato, quando a Justi
decretou o arresto, CQmQ garan

ô

de pagamento das dívid
trabalhistas. O advogado Airt
Sudbrack avalia .os bens em to

de R$ 120 mil.
.

A sentença final deverá s

dada pelo juiz Eduardo Henriq
'.

Elgarten Rochanos próximos di
Os advogados dos trabalhado
defendem a.aplicação da dação
pagamento, quando os

funcionãrios poderiam dividir
.

bens entre eles.

Sul.

• AMetalúrgica Sasse venc,eu a licitação para instalar abrigos nos pontos de ônibus de Jaraguá

A empresa tem prazo de 60 dias para entregar 30 unidades. O valor total- da licitação é de

34.102,00.
'

.

Cada abrigo vai custar mais de R$ 1 mil aos cofres públicos.

• Caso seja apr.ovado, o PEF (Fund.o de Estabilizaçã.o Fiscal) vai custar a Jaraguá d.o Sul uma redução
"

cerca de R$ 80 mil mensais n.o repass� do FPM (Fund.o de Participaçã.o dos Municípi.os). '

O FPM repassa em média R$ 250 mil mensais, 8,12% da rece.ita total.

,

• O 6�Congresso Estadual ela CUT, realizado em Lages, no sábado passado, discutiu a possibUida
de criação do "Sindicato Orgânico", que pretende apresentar alterações na estrutura do modelo a

Os sindicalistas também querem reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semànais, co
forma de gerar empregos.

CDMPUra NELP INFORMÁTICA

S�iP!·. �72-1419
*-

,

.

CARGAS E PASSAGENS

Fone/Fax:
(047) 371-0091

ASSIST�NCIA T'écNICA
ESPECIALIZADA

'

Computadore.
Impressoras .

, Suprimentos
softwares

CURSOS DE
INFORMÁTICA

COMPROMISSO. COM,O

BOM TRANSPORTE.
\HA'ÇAO
CANARINH-O
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Secretariapromete semáforo
controladoporpedestre

JaragQá do Sul - o secretário

de Planejamento, Irineu Pasold,
anunciou durante a semana que a

administração deverá instalar três

sinais de trânsito, controlados por
pedestre (no poste que sustenta o

semáforo, existe um botão que,
acionado pelo pedestre, acende à

luz vermelha para os carros), na
RuaReinoldo Rau, altura do posto
de saúde, na Avenida Marechal

Deodoro, entre os colégios São Luís

e Divina Providência, e na Avenida
Getúlio Vargas.

De acordo com Pasold, outros
dois semáforos devem ser

instalados na cidade. Ele disse que
os sinais controlados pelos
pedestres são programados para
acender a luz vermelha em

intervalos de tempo pré-definidos.
"A preocupação é quanto à

segurança da população que,
infelizmente não está disciplinada

o suficiente para o trânsito. Os

pontos onde serão colocados os

sinais são os mais críticos",
avaliou.

Pasold explicou que o pedestre
aciona o, controle do sinal de
trânsito que só volta ii funcionar
depois de alguns minutos. Ainda
não tem data definida para a

instalação dos semáforos, mas o

secretário assegurou que já está

preparando a licitação.

'Operação Multa Zero'. deverá
causar prejuízos de R$ 90 mil

"

Florianópolis - O protesto dos '

,policiais rodoviários, deflagrado
DOS 2l postos de fiscalização das
rodovias catarinenses, na última

,terça-feira (15), conhecida como

"Operação Multa Zero", contra o

corte dos reajustes de 47,94% do

sal.�rio mínimo � 90% da

gratificaç�o de operações especiais,
na, folha de pagamento referente
aos meses de maio e junho; deverá
CllStar aos cofres do Estado algo em
tomo de R$ 90 mil. Mensalmente,
Santa Catarina arrecada cerca de
RS 700 mil em multas.

O movimento dos policiais
.redovíärios deverá ser repetida até
o pröxímo dia 23; quando os

patrulheiros' realizam assembléia

geral, no auditório da

Superintendêncía da Polícia
Rodoviária Federal, no Centro.

Durante os protestos, os

Edson Junkes/CP

Manifestação: patrulheiros de GUllramirim distribuem panfletos,na
rodovia

patrulheiros 'distribuem panfletos
informando a população sobre o

movimento.
GUARAMIRIM�'Os policiais

,

do posto da Polícia Rodoviária

Federal, na BR-280, também

aderiram ao protesto e estão, desde
sábado último, sem multar os

motoristas infratores.' "Eles estão

recebendo o folheto explicando
sobre a nossa situação", informou
o patrulheiro Padilha,

INFORMEPUBLlCITÁRIO -------------------,

totalmente

comunidade, sempre na busca
de recursos, para que o retorrio

seja aplicado no crescimento e

valorização de organizações e

pessoas, com apoio financeiro
e prestações de serviços e na

melhoria da qualidade de vida

à da sociedade €atarinense.

O atendimento da agência
é das 9 horas até äs 15 horas,
com atendimento no cash até
às 22 horas, inclusive, aos

sábados, onde extratos e

saques podem ser efetuados
até às 19 horas.

',"
RESTAURANTE ITAJARA
ANEXO AO HOTEL lTAjARA

SERVIMOS DIARIAMENTE
,

• A Ia carte (Almoço e Jantar)
• Buffet aos Domingos (das 11h30min às 14h30min.)
• Frutos do Mar • Prato Tfpico (Marreco)

• Pizzas
• Lasanhas • lanches • Petiscos

�TENDEMOS
• Casamentos • Batizados • Crismas • l' Comunhão

• Convenções • Coquetéis • Outros eventos
Carlinhos -' SóciQ-gerente

Agradecemos a Preferência

Rua Exp. Gu�erclnclO da �lIva, 237 - Fo�e: (047) 371-3121
89252-000 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

AGRADECIMENTO
A família enlutada da viúva ERNA
COLIN MAHFUD, profundamente
consternada com o seu falecimento, aos
96 anos, vem agradecer a todos, que a

acompanharam até sua última morada,
parentes, amigos, vizinhos, e.a todas as

manifestações contidas em mensagens,
flores e coroas, registrando-se o.zelo e

a dedicação, dos médicos: Dr' Nanci
,

Barbi Araldi, Dr. Antônio Cândido
Carneiro da Cunha, Dr. Afonso Carlos
Quental de Moura, enfermeira Soleni

, Rodrigues da Silva; e dos ministros

religiosos Marino Stein e Just,ino de '

França, bem como ao pastorIngoPiske,
pelo' conforto e orações prestadas à
falecida.

EDITAL DE PRAÇA I LEILÃO
A DOUTORA HILDEMAR MENEGUZZI DECARVALHO
MM. JUízA DE DIREITO DA 2" VARÁ CíVEL
DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
ESTADo DE SANTACATARINA, NA FORMA,DA LEI, ETC...

FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, ou ainda a quem interessar

possa, que no dia 04.08.97, às 14:30 horas, realizar-se-á no átrio do edifício do Fórum, a praça
do(s) bem(ns) penhoràdots) nos autos da ação executiva número 1216.4196, em que é exeqüente '

Limapneu AutoCenter Lida. e executado Coreauto Comércio e Representação de Peças Ltda,
qual(is) seja(m): - amortecedores remanufamrados: Escort traseiro, 06 pçs, R$ 120.00; Gol
traseiro, 03 pçs, R$ 45,00; Saveiro traseiro, 04 pçs, R$ 60,00, Pampa diant 09 pçs, R$ 180,00;
Parati traseiro, 04 pçs, RS 60,00; Uno traseiro.rêl pç, R$ 20,00; Uno diant., 01 pç, RS 20,00;
Opala diant., 03 pçs, RS 45,00; Chevette traseiro, 12 pçs, RS 180,00; Passat traseiro, 02 pçs,
RS 30,00; Santana diant., 04 pçs, RS '60,00; Fusca diant. 09 pçs, R$ 90,00; GollParati, 100
pçs, R$ 2.000,00. Total RS 2.910,00. Molas: Monza traseiro, 02 pçs, RS 10,00; Gal dianteiro,
02 pçs, RS 10,00; Escort, 02 pçs, R$ 10,00; Parati traseiro, R$ 10,00. Saveiro diant. 02 pçs,
R$ 10,00. Total: R$ 100,00. Valot da avaliação: R$ 3.000,00
Não havendo licítantets) na data e hora acima, ou se o(s) bemíns) não a1cançar(em) lanço
superior à importância da avaliação, será(ão) o(s) mesmo(s) levado(s) a segundo leilão, pelo
maior lanço oferecido, desde que não irrisório, no dia 19.08.97 às 14:30 horas.

'

Fica(m) o(s) executado(s) intimado(s) das solenidades designadas, bem como seu(s) cÔnjuge(s)
se casado(s) for(em), caso não seja(m) encontrado(s) peloOficial de Justiça.

'

NlIo há ônus nemrecursos pendentes dejulgamento sobre o(s) bem(ns) acimamencionad,o(s),
de conhecimento deste Juízo, E, para que chegue ao eonhecimento de todos e para que ninguém
alegue ignorância, mandou-se expedir o presente edital que será publicado e afixado na forma
da Lei.
Dado e passado nesta cidade e comarca, Estado de Santa Catarina, aos dezenove dias do mês
de maio de 1997.

"
'

Eil, Sérgio Alberto Martins, que o datilografei e subscrevi.
HildemarMeneguzzi deCarvalho

JUízA PEDIREITO

o Banco do E�tad'o de voltada
Santa'Catarina S.A. - Besc -

Agßncia Portal - sito à Rua

Joinville, número 2.655, a�
lado da 'Arwe,g, foi

inaugurado em 11 de março
de 1991 e reinaugurado em

,oito de maio de 1997, com
instalações amplas, visual
inovador, e junto com o posto
de atendimento instalado no

.,

prédio da Celesc, está
totalmente informatizado.

A -administração é

Composta 'pelo gerente-geral,
sr. Adelir Francisco Camello,
gerente de Negócios, sr.

Lineas Domiciano, gerente
administrativo, sr. Almire
José Ponstein, chefe de

Serviço, sra. Maria de Fátima !

Murara, quatro caixas, um
escriturário e seis estagiários. '

A Agência Portal está Agência do Besc da Rua Joinville

ESTADODE SANTACATARINA

, PODERJUDICIÁRlO •

COMARCADEJARAGUÁDOSUL
JUÍZODEDIREITODA l° VARACML
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,_8_-C_O_RRE�I_O_DO_PO_V_O_-_Ja_ra_gu_á_d_o_S_u_I,_18_d_e_j-ul-ho-d-e-l-997----------Celso
.tu

A EMoçÃO DO CINEMA COM O
CONFORTO DE. SUA CASA. VISITE-NOS

".
".,/'

THFATFR
audio e vídeo

IENDOIÇA
Rua João Marcatto, 119

Centro - Jaraguá doSul- SC FONEJFAX: '047) 372�2128

K!M!fEJc�LlNA
Rua ReinoidoRau,32� • sala 01·· Centro

JaraguádoSuI· Fone: (047)973-5432

He HORNBURG
Implementos Rodoviários

Av. Mal. Deodoroda Fonseca, 1479

Fone/Fax: (047) 371-2511
Jaraguá do Sul- sc

w- ttUjttii t!.
Máqui..p8raempacotamento

RuaAraquari, 136 -Ilha daFigueira
FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203'

Jaraguá doSul-SC.
'

II

It])'�!!!'!�rações ....
Cortituls Cortiltx, com lecillos empodrotUJgtlfs tfIOd61f11S, lI{ItioNlis,

importllllos, co/dIllS'oImojlllltls.

'DECORECOM BOMGOSTO, I;)ECORECOMCORTILEX
RuaReinoldoRau,550 - Centro-Fone: (047)372-0514

9J,. ' 9lcy, 91ídeki c.Rodrigues da. oi/va

-OrtópediÍz 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

Jl

FolOs: Foto NIlo

Casamento elegante
âe Glâucia e Luiz,
no último sábado

(12), na Igreja do

'Rio Molha, reuniu
familiares e

amigos, em bonita

celebração. Após a

cerimônia

religiosa, os
convidaâos foram.
recepcionados na

Sociedade Yieirense

.

oCtlSalSolon eNormaScllm"th co

na terça-feira (15), 25 anos d,
matrimônio. A Bodas de Pratafoifi
com celebração na Igreja São Se

jantarna resülêncUl do casalparafa
eamigos

NOTrE ITALIANA- será amanhã (19), a
19h30, nos Pavilhões !'A" e "B" doParqueM
de Eventos, a 7· Noue Italiana de Jaraguá
promoção do Circulo Italiano. A deliciosa

típica italiana Será servida das 19h30 às 23

durante toda noite,muito vinho e chope.O bai

animado pelo Grupo Giro in Itália e haverá

apresentações de corais e grupos folel

Ingressos parao jantare baile a R$ 8 e só para
.

a R$ 3, pedem ser ádquiridos com a di

Circulo e com membros.do corai.

TRIGÊMEOS - a direção da Central GI

Jornalismo pretende liberar Fátima Bem

expedienteeem seu lugardeve assumirCaria
a partir de setembro. O motivo: Fátima está

de trigêmeos e o parto pode acontecer antes
mês de gestação.

A gatinha linda Patricia Eman.t

OH,eira comemoro" úItule no,a 110

sábado (2).' Ela i irmã da Ca

Alessandra e filha de Agostinho e J,

OH,eira KOLONISTENFEST.

\.,

Boate Man-akech promove no dÜl26, o concurso "Mais bela Estudante 97'�
com participação de representantes de escolas e colêgio« de nossa

, microrregião. Apresento hoje,
'

mais' três concorrentes.

Kolonistcnfest, Festa

Recreativa Aliança, no

competição de tiro,

pára-quedistas, comidll
, soirée com a Banda Ba

várias outras atraçõeS

FOTO-TELAS - o fi

apresentando, na Pr

Neumarkt,emBlu

inovador de arte foto

. das dez às 22 hora.�

agendando sessões foi

ANIVERSÁRIOS -

Lueders. Na segunda-�
.

QuatÍa-fcira (23), o P

.

na quinta-feira (24), '

felicidades.
ElisangtIß dos Santos, Esc. Nádia Hermann. Coi. Alfredo Joice Ubinski, Coi. Lilia

ErichG";'etzmacher Zimmel7lUlnn
. AyrosoOechshr

o neo casctÍ com os pâis detQ, Sülnei e Dirce Gar�iil, e com os pã;s-dele,
lIilmar e Ione Vuira Rosa

BAILEDOSPAIS - Clube Atlético Baependi programou para o próximo dia nove de

agosto o "Baile dos Pais", com animação da Banda Santa Mônica, de.Londrina (PR).

Seráuma noitadaespecial, com homenagem aos pais ecom amusicalidade desta banda

sensação do Paraná, com estilo parecido.ao do Grupo Fonte Luminosa.

De,anir eA.reaDonna; casalpreswente do Cir,culo Italiano de Jaraguá
do Sul, anfitriões dIl7-Noite Italiana; amanhii (19), noParq"e de E,entos

.'
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SEXTA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 1997

','CLASSIFICADOS 18/07

'MONZA GL - ano. 94,·
"'.

"

,

,gasolina,motor 2.0, bordô,
;vidro e trava elétrica,
:alarme. Valor. R$
:12.200,00, aceito troca.

:'Tratar telefone 372-0080.

; MOTO - Yamaha RD 135,

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

(Bairro Jaraguá 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 de menor valor.
Tratar pelo fone 973-9984 ou na Rua Maria Stinghen, n° 33
no bairro Jaraguá Esquerdo (atrás' do Supermercado Olamar)

II

ano 93, único dono, com Schmidt, próx. Mercearia
7mil km. Valor R$ Julio Cezar, com Cíntia.

1500,00. Tratar 372-0080...--------

GOLF - ano 95, completo.
Tratar 975-2345.

ESCORT � ano 86, por R$
.

2.300,00 + 13x R$ 279,00.
Tratar rua Arthur Eggert,
39S.

CHEVETTE - ano 78 por
R$ 1.600,00. Tratar rua
Arthur Eggert, 398.

BELINA - ano 87, porR$
4.500,00. Tratar 979-2008.

. ,.
"

�-20 - ano 94, vermelha,
diesel. Tratar 371-3132.

G - an�79, por R$ 1mil,
-"rarcelo em duas vezes.
�. .

. ratar Rua Bernardo
'.'
li-'
li. •.

, )

,PRODUTOS
DE ALTA

QUALIDADE

ALTAS COMISSÕES

JARAGÜÁ DO SU�

Consertos de ar condicionado de automóveis e

fabricação e assistência de câmaras frias e .

climatizadoras - ar condicionado residencial e central.

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

Jataguá do Sul- SC

COMPRO - carro no valor CHEVETTE - ano 80, por' Tratar 392-3141 com

de até R$ 2mil em ótimo R$ 2mil + 7x R$ 228,00.. Celso.
estado. Tratar 37:2-2180. Tratar 376-2646.

FUSCA - ano 82, troco por
moto, valorR$ 3mil. Tratar GOL - ano 91/92, gasolina, CHEVETTE HATCH - ano

979,0502. motor 1.8. Tratar 371- 80 porR$ 2mil. Tratar371-
0779. 3831.

F-1000 - ano 89, cabine COMPRA-SE - carro

dupla, turbinada, Tratar Escort ou Gol, a gasolina
PASSAT - ano 81, gasolina 372-3253. até R$ 6 mil. Tratar 372-

por R$ 2.500,00. Tratar 0384.
973-5926.

.

GOL - ano 91,motor 1.8, e
Santana/86 por R$ 5mil. MONZA - SLE, ano 89/90,

PASSATPOINTER�vendo Tratar975-0287. motor 2.0, por R$
8.700,00. Tratar392-3141.

GOL - ano 95, completo,
Tratar 980-3648. 4>

.MONZA - ano 84, álcool,
prata por R$ 4.600,00,
aceitotelefone no negócio.

lMOTO-:NX,�090porR$ .

BELINA - ano 84, por R$ tratar rua Barão do Rio SAVEIRO - CL ano 95,'
'.600,00. Tratar371-3831. 3.500,00 'ou troco por Branco, 163. motor 1.6, álcool, direção

Corcel I. Tratar Três Rios hidráulica por &$ 10mil.
do Norte com Lageano em

.

CHEVETTE - SL, ano 78, Tratar 372-1003.
frente a Cabeleireira Diva,

.

rodas esportivas, com toca-.

4840. fitas, por R$ 1.600,00. CB-450·- ano 87, branca,
Tratar 375-1052. por R$ 3)00,00. Tratar

973-9716..,;;VENDEDORAS SEMI.;JÓIAS

ano 88. Tratar 371-2444 ..
FUSCA - ano 76, por R$
2500,00. Tratar975-1070 .PARATI - ano 84, álcool,

por R$ 3mil + 3 x R$
326,00. Tratar 975-1997.

GOL - ano 92, gasolina.
Tratar rua 28 de agosto,
1297 sala 03 - Guaramirim.

VIMONsemi-Jóias
975�2337- Nadia I

.

UNO - CS, ano 85, gasolina;
motor na garantia, por R$
4.800,00. Tratar 372-1023 ..

PICK-UP WILLYS .. ano

74, ótimo estado ou troco

porKombi ano 76 em bom
estado. Tratar 372-3739.

MQNZA - SLE motor 2.0,
ano 89/90, gasolina, grafite,
alarrne, 4 portas, com

direção, trio. som, volante
regulável, 48mil km, IPVA
pago, em ótimo estado:

.

Centrais telefônic� residenciais

Centraistelefônicasapartirde
.

com interface para porteiro Aparelhos telefônicos
U1lUl linha 5 ramds eletrônico convencionais

MONZA - SL Efi, motor
2.0, ano 93, gasolina, cinza,
'4 portas, com direção;
vidros e trava elétrica, ar
condicionado, som, aro.
esportivo, IPVApago, em
bom estado por R$ 12miL
Tratar 392-3141 com

Celso.

CORSA - OKM com IPVA,
seguro, e licenciamento

pagos; yälor R$ 12mB.
Tratar 371-9822.

TIPO - ano 95, 4 portas por
R$ 12 mit Tratar -371-
,9822.

POINTER - GLi ano 95, 4
portas porR$ 14mil. Tratar .

371-9822.

GOL - CLi, ano 95� valorR$
.

12mil. Tratar 371-9822.

MÁQUINA - de lavar

roupas Arno por R$ 90,00 .

e Centrífuga de roupas por
R$ 140,00. Tratar ruaRolf
Alberto Ballock,87 bairro'
Amizade, após 18horas com

.

Liandro ou Rosineia.

Micro TAC DPC 650
A evolução do celular
mais vendido no Brasil

StarTAC

Simplesmente omenor
domUlido

Aparelho móvel celular
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CORREIODOPOVO �2 CLASS�CADOS DE IMÓVEIS

C6d.110· Casa em alvenaroa cI230,00mt. Locllzada
na Rua Jorge Lacerda· Centro· R$ 118.000,00
C6d.142 • casa mista e! 104m2, sendo 3 qtos., sala, k

,�

cozinha, 2 BWC, Oep. empregad, lavanderlae garagem
�

,na Rua 271, nO 35 • Ilha da Figueira· RS 40.000,00 t
í

C6d. 149· Casas mistas cl 120mt, em terreno de t

450m2 (uma casa cl 120m2 'e outra cl 50m2) nas i:

proximidades do Motel COSAS R$16.000,00 !.
C6d. 1&0· Casa mista cl 126mt em terreno e! 645mt,
e! 4 qtos, salas, bwc, copa, cozlnh, área de serviço e

garagem. R. Dr. Agnaldo José de Souza, 170,·Chlco
de Paula· R$ 38.000,00
C6d. 242· Apto. com suite, 2 quartos, na Rua Germano
Marquardt, RS 40.000,00
C6d. 254 • Aptos. de 2 e 3 quartos, e! suite e garagem 11
de 79,03mt a 92,SSmt, por RS 27.000,00 s RS 32.000,00

.

�
locallza�o �a Rua Bahia com entrega prevista para 1
feverelro/97.

.
C6d. 255 • Apto ..com suite, 2 quartos· .Ed. Crlstlane
Monlque • Centro· RS 60.000,00

,

C6d. 258 • Apto. e! suite + 2 quartos e dep. empregada
• Ed. Bérgamo • Rua Relnoldo Rau· Centro
C6d. 385 • Área de 405m2 • Rüä Guilherme i
Wackerhagen • Vila NOva· RS 29.000,00 �
C6d. 422 • 2 terrenos e! 300m2 cada, na R. Willy .'

Mahhke, eemró- R$ 40.000,00 cada.

Cód. 253 • Apto. e! surte + 2 qtos • Ed. Jaraguá • RS
64.000,00

'arecer Comercial

Incorporação
Vende - Administra

Compra - Aluga,

DEFRONTE AO FÓRUM
CREClOO177o.J

FONEIFAX (047) 372-2990
CELULAR 973-9089

JARAGUÁDOSUL-SC'

TERRENOS

Cód. 119· Terreno Vila Nova, defronte a igreja, com 392,OOm2 - R$ 22.000,00 - nego
Cód. 115 - Terreno na Ilha da Figueira de 450,OOm2 - R$ 10.000,00 nego
Cód. 208 - Terreno na lateral da rua:.José T. Ribeiro, com 567,00m2 - R$15.000,00 ou R$ 5.000,00
de entrada + parcelas
Cód. 16 - ferrEmo defronte a Ciluma de ,400m2 - R$16.000,00 - nego
Cód. 196 - Terreno no lot. Amizade com 525,00m2 - R$ 16.000,00 - nego
Cód. 199 - Terreno no lot. São Cristóvão de 398,40m2 - R$ 10.000,00 nego
Cód. 07 - Terreno no Cond. Azaléia - Jaraguá Esquerdo - Vários lotes

,

Cód. 10 -Terreno na rua José T. Ribeiro, próx. a antena da Rádlocom 427,50m2 -R$15.000,00-
nego
Cód. 223 - Terreno lot. Juventus com 375,()Om2'- R$14.000,OO - nego
Cód. 269 - Terreno lot. Juventus com 455,00m2 - R$ 15.000,00 - nego
Cód. 284 - T�rrenos pró�. a Duas Rodas _Industrial com.576,00m2de esquina - R� 60.000,00 - nego

, .

Cód. 283. - Terrenos próx. a Duàs Rodas com 512.00m2 - R$ 50.000,00 cada
.

CóQ. 292 - Terreno na rua Marina Frutuoso com 434,85m2 de esquina - R$ 80.000,00 - nego
Cód. 306 - Terreno no rau - Rua'Erwino Menegotti com 450.000m2, próx. ao supermercado Rau - R$
13.900,00 - nego �
Cód. 318 - Terreno na Cohab - ruaQliilombo dos Palmares com 450,00m�, preço de ocasião - R$

. . ,

8.00Q,OO - nego
. ,

Terreno prox. a Monfort com 628,00m2 - R� 11.000,00 .. Preço de ocasião
Lote de 1.190,00m2 - próx. 8: Sear, restritamente residéncial excelente - R$ 50.000,00 nego .

EM BREVE LANÇAREMOS RESIDENCIAL MIRANDA COM 100 LOTES,
LOCALIZADOS PRÓXIMO AO COMÉRCIO DO SENHOR MEIER, ESTRADA

GARIBALD.I- VISITE-NOS PARA MAIO,RES INFORM,AÇÕES

JaralU' dó Sul, 18c1eJulbode

VENDAS
. CASAS

101·Casa220""ze!sulte+2donnltóriosdemalsdep.RuaCampoAiegre.
102·CaSacom 1OO""zcom3donnitórlosLoteameMoAnaPaula.
103 -casacomlaje 130m2terrano520""zEntnldaRiodaLuzpl'Óx.MaJwee
104· Casa de alvenaria com '180""z com suIte + 2 donnltórlos demais'

dependências· centro..
10S·Casacom1sO""z+dep.deempregadaRualtajal.
106 .Casà'cóm 368""zterrenoCOm727�próx. HospitalJaraguá
107-casae!269""zsobradoemCOll$lr.-R.MaxNicoIauW.Schmldt,pI'ÓX.
escolaAlbanoKanzler

"

108·Casaalvenariacl 120""z· BairroJoãoPessoa· troeapto. Jaraguá
109·Casaalvenaria semi-acabada· bairro IVCentenário
110·Casaalvenaria com 100m2· próx. E. B. Glardlnl Lenzl( .

.

.

111·Casa dEimadeiracom200""zpróx. C. E. HolandoM.Gonçalves

APARTAMENTOS
Eatudante.1 remoa apartamento. pari wncla e

1008910 em Curitiba - PR
,

201·ApartamentoCond.Amlzade3donnltóriosPoupança+flnancIamento
e202 � Apartamento Ed. Carvalho com 155m2com 3 dann. Poupança +
financiamento.

203·Apartamentoe!3don:n. (suite)Ed.lzabélla Poupança+flnanciamento
204·Apartamento Ed. Vila Nova- Entrada+ financiamento•

20S·Apartamento Ed. Centenário sisufte + 2 quartosR$45.000,00

'IMÓVEII.LTDA.
CRICI 001317 • J

LOCAÇAo
C6d. eoa • Cus de madeira e! 3 qtOl • Rua Amauri.
Shug, 81· próx. campo Botafogo· Barra do Rio Cerro
• RS260,00
C6d. 108 • Casa alv. cl 2 qtos - Rua AntOnio B.
Schmldt, 300 • Ilha da Figueira· R$ 250,00
C6d. 101 - Casa de alv"e! sufte + 2 qtos, • Jardim
CenteMrio - próx. antigo CEPRON • RS 350,00
C6d. 610· Casa de a1v. e! sufte + 2 quartos, churraq.
• Rua Heleodoro Borges, 30 • Centro· RS 800,00
C6d.611 - Casa alv. (estilo antigo) e! 3 quartos· Rua
Rodolfo HufenU$8ler • Centro. (próx. Duas Rodas) •

R$350,00 '

C6d. 632 - Apto. e! 2 quartos no Edlf.

PlP
na Barra

do Rio Cerro • RS 350,00 .
.

"
C6d. 83S - Apto. e! 1 qto • próx. antigo PRON, R$
260,00 (tofo com piso)
Cod. 637 • Apto. cl sala e sacada, cozinha e! pia e

baleio, quarto, banheiro, lavanderia. Tudo com pia0,
próximo.Weg II • R$ 250,00 ,

C6d. 640 • APto. e! 3 qtos • Rua Barão do Rio Branco
• Ed. Gardênia· RS 500,00 ,

C6d. 881 • Salas comerciais na Barra do Rio cerro,
fuMlos do Posto Km 7, a partir de R$150,00
C6d. 854 • Sala comi e! 50""zmobiliada· no calçadão
• 1 piso (Ideal pl escritório) .RS 390,00
Cód. 659 .'SaIa comi. e! 60m2. Em cima da Marlazlnha
Modai no Calçadlo • À$ 450,00
C6d. 680 • Sala comi. e! 30m2 • Center Foca • Rua

.

Relnoldó Rau· RS 500,00
Cisd.681 • Salas comi. na Barra do Rio Cerro (antiga
Bordados Jaraguá). Entre R$ 250,00 • R$ 900,00-
confonne tamanho.
VENDE-8E LINHA rELEFONICAS PREFIXO 376
(BAIRRO BARRA DO RjOCERRO) - RS 3.200,00

"APARTAMENTOS.FINANCIADOS
,

COM PRESTAÇÕES MAIS BAIXAS
QUE QUALQUER ALUGU.EL II.

.

TERRENO
301 -Terreno com 351 ""zpróx.MalweeR$ 3.500 ent. + 36 x R$ 240,00
302·Terreno com 540""z Lot. VersaillesR$15.000,00 '

303-Terrenocom 420m2BairroÁgua Verde
.

.304·Terrenocom382""zLot. Kaiser· R$10,OOO,00
30S· Terreno com 468m2 Rua Antonio Kochella ·lIha da Figueira
R$12.000,00
306·Terrenocom560""z Lot. San Piero Poupança+ financiamento
307-Terranocom720m2Rua FranciscodePaula

. 318·Terrenocom538m2Faculdade·R$8.500,OQ
309 • TerreDo próx. centro com 80 morgos excelente pl chácàra ou '

recreativa
310· Chácara· de 11.500""zBoaVista com lagoa e ärvores frutlferas •

R$10.ooo,00
311 • Terreno c/650m2 noCond. dasAzaléias
312·Terrenoe!688""z BR·280 próx. Lunender·Guaramirlm.
313·,Lotes emGuaramirlm· Entre oasfaltoe obairroAvalR$12.000,00
ou parcelado
314· Lote lat. RuaJorgeCzemiewiczR$16.ooo,OO·AceltacasaemBarra
Velha

315-FazendanoRioMolhacl1.300.000""z·R$320.000,00
316· LotesnoLoteamentoBlumengarden • VilaAmizade·R$12.500,OO

ALUGUéIS
A Im!)blllárla Habitat está à dI8p081ç10 para administrar e zellr
seu Imóvel, oferecendo a88l8t6ncla jurfdlca 'e pontual�

nos pagamentos. I;'rocure-n081

401 • Apartamento EdiffcioCarvalhócom3qormitórios· R$660,00
402·Ap�rtamento Ed.lmigranteséom2dormitórios

403·CasaemaIVef18ria,cl250""z·Centro- R$SOO,OO'
404·Salacomercial com25rfl2RuaJoã6 Picolli • R$120,QO
40S·Salacome�ial com 25nj1próx. Be;.c (C(�ntro)R$220,OO
406·Casa em alvenaria com 3donn. próx ..ElásticosZanotti '

407-Ouitinatespróx. SupermercadoRau· R$ 180,00
408· Sala comercial cl45""z· Ed. Ana lsabel- R$ 280,00

.

RUA FEuPE SCHMlOT, �S7
(AO' LADO DA �Oo� FERRAGENS)

FONE:· 371-8009

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



CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS

CASAS

CORREIODOPOvo.3

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 913-5406

TIPO

AIv8f1.
AIv8f1.
ANen.
AIv8f1.
AIv8f1.

. ANen.
Amn.
Mista
ÀlVtn.
AlVen.
Alven.
Alven.
Amn.
Atven.
Miste
AiVtn.
Alv9n.

170.00
70.00
340,00
130,00
118,00
300,00
180,00
102,00
288,00
147,00
108,00
200,00
140,00
530,00
70,00

200,00
100,00

Terr�no
660,00
332,50
62",00
392,00
462,00
888,00
555.00
420;00
750.00
752.00
435,00

1.284.80
1.416.00
650.00
1.063,25
450.00
523,22

ENDEREÇO ÁREA(M2) � QUARJOS

04
02
Q4
03
03
03
03
03
05
04
04
04
04
04
03
08
03

VALOR RS OBSERVAÇÕES

75.000.00
54.000.00
195.000.00
70.000.00

32.0ÖO.00
230.000.00
85:000.00

23.000.00
130.000.00
75.000.00
18.000.00
150.000.00.
100.000.00

. 180.000.00
43.000.00
,79.000,00
30.000.00

Aceita casa ou terrene
Forma de pagamento II combinar
Forma de págamento II combinar
Forma de'pagamento II combinar
Condições de pagamento II combinar
Condições de pegamento II combinar
Forma de pagamento II combinar
Aceita troca por casa
Aceita troca por aptos.
Aceita·se imóvel em negócio
Aceitaparcelamento em 4 meses
Aceita·se imóveis em negócio
Condições 1'1 combinar
Aceita·se propostas
Aceita troca pl casa em Ja,aguá
Condiç6es de pagamento II combinar
Forma de pagamento II combinar

Construída
Rua AntOnio Estanislau Ayroso. 495 • Vila Lanzl
Rua Walter Marquardt'· lado n· 2556
Rua Camilo Andreata sln•• BI"I do Rio Cerro
Rua Thereza A. Hrus.cka n· 220· J11'11gU11i Esquerdo
Rua BOlivla, 71 • Curnlewlcz
Rua Irmlo \;elo Magno· Lote.mentoCh'mpllllftlt
Ru'. Alexandre Koaler. n· 35 ·Uh. eilt Fillueirl
Rua Alberto Klltzke. 187· VII. RIU
Antonló Cartos Ferrllra, 14.17·VIII Llnzl
CaSa Inacabeda • Rua Bernardo Dornbusch n. 1836

.

.

Rua 6; 4. n·1.007 ·Itapocuzlnho
Rua Roberto Seidel n· 84 • CORUPÃ - Central
Rua SAo José n· 37 ._
Rua Floriano Freiberger. n· 70 • Centro
Rua Aldano dosé Vieira. n· 123 • Guaramlrlm
Rua Carlos Haffermann n· 76

.

. Rua Jaime Gadolti n� 350 • Vila Lenzl

QUARTOS
APA.RTAMENTOS

OBSERVA ÔESEtIlERE

R.,JoIo Picoill. n· 473 • 1· andar 'I'd; carine
Ed. Sehlochet • 10" andar

R. Barlo do Rio Branco. 760· EdWrclo SehloChet • 8" andar

.A. Ma;lna Frutuoso· Ed. Dlanthus

02

03

03

03

VALOR RS
35.000.00
42.500,00
42.5PO.00

.
110.000,00

Forma de pagamento II combinar
Financiamento de 72 x de R$ RS 684.00
Assumir financiamento 135meses com bese de R$l.300.00

.

Condições de pegamento II combinar

ÁREA (M2)

TERRENOS
EtlJEREço OBSERVAÇÕES
Rua Prefeito JoSé Bauer - Três Rio. do Norte

.

Rua Otto Meier - Vila Lenzl
Rua Euzébio.Depoy - Vila Nova
Roê João Januário .Ayróso (próx•. Arroz Urbano)
.Rua Alberto Klitzke ao lado 187 - Vila Rau
Rua Sem nome .:Estrada Corticeira -.Guaramlrlm
Rua Tomáz Francisco de Góes - Centro
Rua Amazonas - Centro
Rua Walter Marquardt (frante'ao 2820) Ba"a do Rio Cerro
Rua Bemardo Dombusch esq.'cl rua Ney Franco
Aua Fritz Hasse - Centro

•

Rua Exp. Antonio C. Ferreira - Vila Lenzi
��ua Leopoldo Janssen - Centro
'" 545 - Augusto G. J. Hanemann - Lote 5

.2.180,25
375,00

13.000,00
345,00
420,00

14.668,00
371,00
385,70 .

800:00
.625,75
675,00
504,00
586,25
456,05

19.000,00
18.000.00
�O.OOO,OO
18.000,00
10.600,00
33;000,00
26.500,00
26.500,00
43.000,00
100.000.00
60.000,00
23.000,00
37.000,00
18.000,00

VALOR RS

Condiçõ�s de pagamento à combinar
Parcela-se. Entrada de 50% = 12 X TR + 1%

.';/. Condições de pagamento à combinar
, _Condições de pagamento à cómbinar

CondiÇões de pagamento à combinar
Aceita alttom6vel no negócio
Condições de pagamento á combinar
Condições de' pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagam,nto à combinar
Condições de pagamento à combinar
Entrada + 3 x

.

.

EOUIPAMENTOS
'·PARA ESCRITÓRIO

RUAVENÂNCIODA·
'SILVA PORTO, 353-
·FONElFAX:

�(047l372·1492
JARAGUÁDOSUL

SC

FLORllNI
I

EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITÓRIO
CoO"putadores, máquinas
de escrever, éalculadoras,
relógios, fax, arquivos,

.

cofres, roupeiros,
cadeiras, esc'rlvanlnhas,

.

armário., ventlladore.,
bebedouro., móveis
escolares, móveis e

slJ1)rlmentos para
Informática, etlquestas,
quadros; estantes de aço

1
e outros.

ASSIST�NCIA TÉCNICA E
. ACESSÓRIOS EM GERAL

Manutenção
Contrato

Treinamento
•

RuaEdwardKrisch,344
Lat. BR·280 • Sentido centre- Ferj

2110mbada II esquerda

Fone: 975-1269
89254·510

Jaraguá do Sul· sc

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

• !

Móveis sob medida; Cozinhas e quartos planejados ao seu gosto; Salas de jantar;
Estames e peças "pulsas em geral - Vistite,nos e confira!

.

-

�DICe'S lnd, e Com. de Móveis Ltda.
. ._ ..� �, ; �J,r.. ��

BR-280 .. Km 58 - fone (047) 373-0077 e 373-0131 �:A. '!1 ��
Guaramirim: sc - Próximo ao viaduto.' (IIP

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



CLASSIFICADOS DE

APARTAMENTOS
CENTRO '

EOIF.RE$.DUNKER EMCONSTRUÇÃONQCORAÇÃODACIDADE2E3
QUARTOS.SOMENTE2APTOSPORANDAR
Ed. Menegotti - Apto. c/2 qtos., + dep. empregada - 5° andar - Av. Mal.
Deodoro - R$ 40.000,00
Ed. Bergamo -3° andar, apartamento·c/3 quartos sendo 1 surte, demais
·dep., c/ sacada e garagem
·'Ed. Jacó E",mendberfer - Rua Domingos da Nova - 2° andar, apto.
cl 3 qtos, sendo 1 suite + dep. empregada, garagem pl 2 carros.

Ed. Vila Nova - 1° andlr apto. c/90mZ - 3 quartos, demals dep.-
R$ 24.000,00 + financiamento '

CASAS
VILANOVA Excelente casa em alv. c/227mZem terreno c/.321 mZ, 3 qtos,
sendo uma suite. pröx. ao 'Fórum.
VILA NOVA - Localização nobre - Casa em alv. c/196mZ em terreno
c/865mZ - 3 quartos, sendo 1 suite.

'

VILA NOVA - Casa'em alv. cl aprox. 190m2 em terreno c/1.139,76mZ,
prox. ao Beira Rio
CENTRO - Excelente casa em alv. c/ aprox. 200m2 - Rua DGmingosda,
Nova

'

SÃO LUrS -Oasa em alv. c/142mZem terrenomedindo 392mZ - 4 quartos
e demais dep.
FIGUEIRA - Casa nova em alvenaria c/176mZ - 4 qtos. sendo uma suíte:
Localização nobre. "

SÃO LUrS - Casa em alv. c/3 quartos, demais dep. - R$ 45.000,00
JOÃO PESSOA - Excelente casa em alv. c/124mZ mais anexo cl 24m2
e terreno c/ 420mZ - R$ 45.000,00

'

BARRA DO RIO CERRO -Casaemalv. c/110mZemterrenoc/345m2-
3 quartos, demais dep.

,

'
'

JARAGUÁ-ESQUERDO - Casa em alv. cl 140m2 em terreno cl 350m2-
3 quartos; sendo j suite, demais dep.
VILA NOVA· Casa em alv. c/112mZ em terreno cl 452,33m2. ,

JARAGtJÁ-ESQUERDO - c.;asa mista c/88mZ em terreno c/399mZ. Lot.
Constantino Pradi.
CENTRO - Rua José Emmendoerfer, 1.309 - Excelente casa em alv. c/
330mZ em teHeho el1.500mZ

'

VILA RAU io Lot. Mirante - Casa em alv. cl 82ffi2, 3quartos, demais
dependências - R$ 28.000,00
JOÃO PESSOA - Casa em alv. c/ aprox. 150mZ em terreno cl aprox.
.291,98mZ

'

.'�' Compra. Vende '

Ctl8là� Administra Imóveis

P IAZERA Implantação e
" . . , Vendas de

I .. '

'

.

. Loteamentos
CREC11713-J

;Rua 25 de JUlho, 1829 .. Vila Nova· Jaraguá do Sul

Fone/Fax: (047) 372-1438

Casaem alvenaria com 137,1Om2,
terreno c/675m2 - R. Albano Fachini

, .

R$ 25.000,00

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

ou a combinar

Casa mista aprox. 240,OOm2
RuaMarajó -Tlha da Figueira

R$ '30:000,00

1Jutte-�
372-14$1

-

TERRENOS
VILA NOVA - Excelentes lotes financiados em 10meses - Próx.

ao Fórum e ao Breithaupt
ILHA DA FIGUEIRA·Terreno de esquina, cl 579,00m2
CENTRO- Rua Walter Marquardt- Excelentes lotes frente ao

Supermercado Breithaupt
CENTRO· Preso Epitácio Pessoa. Terreno cl 1.548m2 edificado
cl casa de material Ei outras benfeitorias.

NEREU RAMOS - Terreno medindo 3.4POrri2 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.dasAzaléiasterrenocl721,.57m2
JARAGUÁ-ESQUERDO • cond. das Azaléias terreno cl

1.061,82m2
CENTRO - Rua Amazonas, terreno medindo 388,50m2 sem

"benfeitorias.

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

AMIZADE -Lot, VersaiUes, terrenomedindo 450m2 s/benfeitorias
- R$ 14.000,00
GUARAMI,RIM Localidade denominada Rio Quati - área rural cl

58 alqueires ..

SÃO LUIZ - Terreno medindo 465m2 si benfeitorias. Rua João

Franzner .' R$ 15.000,00

SALAS COMERCIAIS
EDIFíCIOMARK PLACE - 6° andar- Rua Reinoldo Ra'u

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

" IMÓVEIS CREC11741..J

'COMPRA ,. VENDE • LOTEIA • ADMINI5TH • INCORPOH

oi Qtos
: Gar Bairro Endereço/Ponto Ret. PreçoR$ Inrormações Gerais

Casa Alv. 190 4 I Sebroeder R. Princesa Isabel. 547 70.000 terreno 6.562m2 - Parcela
CasaAlv, 180 4 2 I Centro R. José Emrnendoerfer, 1390 80.000 Troca por apartamento
Casa Alv. 220 3' I Vieiras R. Adoifu Tribess, 5' casa 85.000 Aceita casa de maior v.a1or
Casa Alv. 152 3. I Rau R. 467 - Lot. Albino Lernke 30.000 Aceita casa de menor valor
Casa Mis. 120 4 1. Rau R. Luis Picolli. 140 28.000 Aceita carro até R$ 8.000

.

Casa Alv. 98 3 I AnaPaula R. 77.0 - Ana Paula 4 - 6 23.000 Semi-acabada - Aceita lote
Casa Alv. 93 3 I Champaghat R. Irmão' Magno, sIn° 70.000 'Aceita apartamento e carro.
Casa Alv. 98 3 I Rau R. 363 - Próx. Renascença 3i.000 Aceita casa em Joinville
Casa Alv. 170 3' 2 Chico Paula R. Francisco de Paula 17.000 Em construção I Negociáveis

AptoOK 273 4 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 220.000 Quitado - Todo mobiliado
Apto OK 153 3 Centro Ed. Schiochet - 12· andar 50.000 + CEF IAceita troca casa

Aplo ok 130 3 Centro Ed. Isabela - 3ô andar 35.000 + CEF - Troca por casa

Apto. OK' 88 3 Vila Nova Ed. Vila Nova - 1° andar 22.000 + CIi:F - Troca pl apto. 2 quartos
Apto.OK 92 3 I Amizade Res. Amizade - 1° andar 20.000 + CEF - Negociáveis
Apto Cons. 136 3 I Centro Ed. Klein - Em Construção 75.000 Financiado em 36 parcelas

" Apto Cons, 85 3 I Centro Ed.Mathedi - Construção 38.000 Financiado em 48 parcelas

Lote 601 Azaléias Condomínio Azaléias 30.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 630 Azaléias Condomínio Azaléias 32.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 483 Versalhes Rua 812 - versalhesll 18.000 N.egociáveis I Parcelado
Lote 480 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 532 Champagnat Rua jacobGesser 30.000 Troca por apartamento
Lote '366 Guaramirirn Rua 144 - Lot. Rausisse 10.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 371 ÁguaVerde Rua Paulo Kraemer -12.000 Negociáveis I Parcelado,
Lote 375 Juventos Rua Guilherme Hass 11.000 Negociáveis'! Parcelado
Lote' 425 Juventos Rua Guilherme Hass (esq.) 13.000 Negociáveisl Parcelado
'Lote 539 Rau Ruâ 467 - Lot, Albino Lemke 8.800 ,Aceita terreno na Figueira
Terreno' 1300 Molha 800mls. após ponte 15.000 Negociáveis I Parcelado

'. Terreno 10000 Nereu Após Nereu- BR 280 8.500 Negociáveis
Terrene 80ö0 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceitaparcelar
Terreno. 865 Nereu Rua André Voltolini 12.ÖOO Negociäveis'Parcelado
Lotes Vários Figueira Residencial Piazera I 7.600 I";nt. '2.000 + 48 x 240
Lotes Vários Amizade Residencial Behling 10.000 50% entrada - sãldo 12 x

'

Lotes Vários Vila Nova Préx, FórumlRádi'o RBN 33.000 20% entrada - saldo 2ax
Lotes Vários Sta Luzia Residencial Geranium 7;000 ENTRADA 220 e 220 pl mês
Lotes .Värios Vila Rau- Residencial Renascença Diversos 30% entrada - Saldo 24 x

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

Lotes Vários Barra Residencial Sauer . Diversos 20% entrada ,: Saldo 36 x

18(X)(}O'
/

Casa alv, -Aceita trocarChácara Garibaldi Estr. Garibaldi • Km 15 80.000

Chácara 111�()O Garibaldi Ribeirão' Húngaros· Km 13 20.000 Sem moradia· Troca/parcela

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ia.-.que 'clonado
JORGE ROO"IGUES JO"GElCA"TA Z NOTICIAS

,��,® ..

I�·�·'�
Cons6rcio 1�", ®.

i Regata �.�I �
,.

CG 125Titan••.••••••�••••.•••.R$ 74,88 Solicite a visita de
.

CBX 200Strada.••••.•••..•R$ 113,50 um vendedor pelo
ItR 125••••••••••� ..•••.••••••••.R$95,50 371-2999ClOODream.•••.••••••••••••!••R$ 61,88

Rua Adélia Fischer, 239 • Centro· Jaraguá do Sul· SC

POR LUIZ ARTHÚR PERES
AUTO PRESS

Um carro tipicamente
americano. Esta é a Silverado, a nova

pick-up da GM. Ela veio para dar
.

uma merecida aposentadoria à já
envelhecida série 20 e, para não

errar, a montadora foi buscar
inspiração no mercado da matriz,
que consome e entende de pick
ups. Nos últimos �nos, os

�ericanos têm cada vez mais

preferido os grandes utilitários - no .

lugar dos velhos sedãs
banheirões, que sempre foram
sinÔnimo de carromode in USA.
AGeneral Motors do Brasil fez

exatamente o que aFord, suamaior
rival no segmento de pick-ups full
size,já havia'feito no ano passado. ,

AFordF-I000 chegou ao mercado
internomuito parecida com aF-ISO,
o 'veículo mais vendido dos
EStados UnidoS'. No caso daGM, o
modelo inspirador foi o Chevrolet
CIK. De defasada, a representante
daGM passou a sermais atual que
a concorrente, uma vez que o

utilitário gringo que serviu de

inspiração para a Ford do Brasil já
foireestilizado.

E nenhummodelo melhor quea
SilveradoDLX para personalizar o

. tipo de carro que o americano gosta:
grande, confortável, potente e,
acima de tudo, com aparência de
robusto. O top de linha ostenta os

volumosos pára-choques e frisos
cromados tão ao gosto dos
ianques. Na frente agressiva, se

, destacam as lanternas que, devido
ao tamanho exagerado, disputam a

a!enção com os faróis.
Uma coisa é certa: os outros

motori.sta.s nunca vão poder
reclamar de não terem visto a seta

ligada. Ou então o carro por inteiro.:
Afinal de contas são nada menos

,que 4,94m de comprimento - 11 cm
a mais que a série 20 - 1,86 m de
altura e 2,25 de largura. Tudo
apoiado em abastados pneus 255/

75 aro 15. Apesar de ser mais

comprida que a antiga série 20, a
Silverado mantevé a mesma

capacidade de carga e pode
transportar até 1.2QO kg. A grande
novidade no transporte de cargas.
é que a nova pick-up pode vir
opcionalmente com protetor em
poliuretano, que se amolda à

caçamba 'e evita arranhões na

·pintura.
Para acessar a cabine deste

caminhãozinho, os ocupantes
contam com a ajuda de 'um estribá
lateral, que também contribui para a

imagem de robustez do modelo.No
lado· de dentro da DLX, a

agressividade do exterior se

, a pick-up pode ser a gasolina, que
custa R$ 29.100, ou a diesel, que
passa a R$ 41.850, ambos com

acabamento externo e interno
.

idênticos. Os pois propulsores são

de seis cilindros em linha e atendem
aos anseios de quem procura a

versãomais completa para o lazer e
quer um carro com disposição.

Afinal de contas, para um

utilitário com mais de 2 mil kg, uma
velocidade de 165 kmIh é mais do

que respeitável. Por incrível que
pareça, esta marca pertence ao mo

tor diesel e não ao a gasolina, que
. beira os 160 kmIh.Omotordiesel da
MWM tem capacidade volumétrica
maior, 4.2litros contra4.llitros, mas

o segredo
é

mesmo .0

turbocompressor, que garante a ele
os 168 .cv a 3.800 giros e torque de

43,3 kgfafnfimos 2rnil rpm, enquanto
.

a versão gasolina aspirada da própria
GMtem 138cva4.IOOrpmetorque
de 30,7 kgfa2500 rpm,

E a Silverado precisamesmo ter
pique, já que a concorrência
promete acirrar em 98. A Ford não

planeja ficar muito tempo com um .

veículo desatualizado no mercado,
e no ano que vem vai colocar o vi
sual da F-lOOO em sintonia com o

design mais arredondado da atual'
série F americana, campeã de
vendas por lá. A briga promete ser

boa.

transformam em requinte e conforto.
Nem parece que o veículo foi

originalmente desenvolvido para o

, trabalho pesado. A versão. top já
vem de fábrica bem recheada: trio

elétrico, direção hidráulica, volante
de direção com regulagem de altura,
alarme anti-furto e destravamento
das portas à distância por controle
remoto. Ficam, como opcionais, o ar
condicionado e o toca-fitas ou CD

player..
Todo o conforto da DLX pode

ser mesclado com dois tipos de

motores, ambos à altura do grande
porte do modelo. Dependendo do

gosto ,do freguês.. e,

principalmente da conta bancária -

. Oficina mecânica, e injeção eletrônica
Latoaria e Pintura

TRABALHAMOS COM TODAS AS'MARCAS
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CORREIODOPOvo.2

!m@[fdlb'i'@
Corsa a<m grafite gas.
Saveiro 97 branca

,.

gas.
'Tempra turbo 95 bordô , gas.
PointerGU 95 verdemet. gas.
Goi Rolling Stones (consorc) 95 branco gas.
GoI1000 95 azul gas.
Peugeot 306 2.0 XSi . , 94 branco gas .

EscortHobby 94 bordö gs.
OmegaGLS 93 verde gas.
Monza S'-E 4pts. 93 prata gas.
Kadett 93 vermelho gas.
Gol 91 bege, gas.
Chevy 91 cinza gas•.
VeronaGLX 91 bege gas.
EscortGuia 88 vermelho gas. ,

SantanaGls 89 prata alc.
Escort XR3 completo 89 cinza gas.
EscortXR3 89 preto alc.
BeUna 89 verde gas.
EscortGL 88 begemet. alc.
, ,

Monza Classic 87 azul gas.
Opala conipleto 86 branco alc.
Escort 86 branco ate.
EscortL 84 beg6 alc.

DeIRey 83 prata alc.

Corcell, 76 marrom gas:

M)TQ3
Titan 95 vermelha 9as•
TDR180 89 azul , gas.

I

ALIa J«>iJrll'Vill� JrlIº 3573
F«>JrlI� (047) 37 ... -9822

JA.RA.GUÁ DO SUL - SC

L A V A ç A ()

MENDONÇA
,SE O PROBLEMA DO SÉU CARRO É

RUÍDOS, CONSULTE-NOS,

372-3719

AUTONOVO
VEíCULOS

CARROS OKM TODAS AS

MARCAS A PRONTA ENTREGA.

DIRETO PARA O

CON'�UMIDOR COM O MELHOR

PREÇO DO MERCADO.

ACEITAMOS CARTA DE
CRÉDITO OU SEU USADO.

R. JOINVILLE, 2050

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

VEÍCULOS

A Silverado foi inspirada no

modelo Cf.K. que briga no segmento
mais apetitoso do mercado norte

americano. As pick-ups de grande
porte são os veículos mais vendidos
nos Estados Unidos. Vendem mais até

que sedãs de luxo, como o Ford Tau
rus ou, o Honda Accord, que
ultrapassam a casa das 400 mil
unidades por ano. Por isso, este nicho
recebe toda atenção por parte das
marcas. E nada mais natural que as

, montadoras peguem caronano sucesso

destes utilitários e queiram: faturar
também comoutros modelos baseados
nas pick-ups.

A partir das pick-ups C/K, que
originaram a Silverado, a GM
desenvolveu dois modelos do tipo
sport utilities: a Tahoe e a Suburban.

Elas também têm chances de serem

Utilitários com conforto de carro

de passeiojá não sãomàís novidade. A
Silverado DLX, porém, traz para o

segmento de pick-ups graudes itens de
comodidade que até então, no Brasil,
'praticamente se restringiam às pick-ups
mid size, como SIO da própria GM e

Ranger da Ford. Detalhes como CD

player, travamento das portas por
controle remoto e apoio de braços cen
tral, que suavizam o convívio éom o

veículo,
O interior, inclusive, segue o padrão

de acabamento adotádo na S lODe luxe.
Até a iluminação direcionada para o

chão, útil para procurar miudezas à

noite, está presente. S6 falta mesmo o

console de teto com porta-óculos' e
marcadores de temperatura e bússola

, digitais. Em compensação, o painel com
comandos e instrumentos bem
distribuídos evita que se tenha a

impressão, comu� em pick-ups
grandes, de que hámuito espaço ocioso
devido às dimensões generosas do

Injeção de requinte,
carro. O primor do acabamento s6 é duas pessoas, que passam a desf

quebrado pela presença de uma de um apoio de braços escamoteá

grosseira chapa de ferro preta, com que faz as vezes de encosto para,
quatro parafusos aparentes na base do passageiro extra. Já para o

câmbio. condicionado opcional, tanto faz fi
Em todo o caso, este deslize não é número de ocupantes: ele está

suficiente para arranhar a imagem de medida para o modelo; assim como
requintedohabitáculodaSilverado,que comandos elétricos dos vidros
em algunsmomentos chega ao exagero. retrovisores.
É o caso dos porta-copos. São quatro O único porém fica por conta
no total, dois em cima do painel e dois trava elétrica, que exige atenção ex

escamoteáveis no console central.Isso . tra do motorista. Primeiro, os
.

apesar do carro s6 ter capacidade para 'desatentos podem fechar a porta
três passageiros. a chave, na ignição. .Hã. um avi

Ou melhor, dois adultos e uma sonoro, mas basta acionar a trava por
criança que não toque o chão, já que dentro que a porta tranca sem.

alémdoincômodocausadopeloenorme necessidade de passar a chave: AI
calombo do túnel da transmissão, as disso, o motorista deve prest'
pernas do terceiro passageiro atenção na hora de travar as po ,

atrapaíhariam
á trocade marchas.Uma pelo controle remoto, para saber.

característica comum neste tipo de estámesmo fechando o carro. Ele t

pick-up, que poderia ser contornada dois botões, um para fechar e OUIlO

com a adoção do câmbio na-coluna de para abrir, e índependentemente e

direção, qual se use, os piscas acendem
O ideal mesmo é o uso por apenas

Família crescente
comercializadas no Brasil. a exemplo
do que aconteceu com a S I O, que deu
origem à Blazer. Ainda mais porque
os 'lugares que pertenciam às
extintas Veraneio e Bonanza ainda
estão vagos, já que a Blazer é

pequena demals para substitui-las.
E como aconteceu com a sport util

ity derivada da S lO, os utilitários
de grande porte não encontrariam
concorrentes nacionais.

De qualquer maneira, até agora, a
montadora s6 confirma a chegada da
Silverado cabine dupla ainda este ano.

Porém,já foram flagradas em São Paulo

algumas unidades da Tahoe, que é a

opção que a GM tem para preencher a
lacuna deixada pela Bonanza, Ela é o

modelo mais curto com apenas duas
fileiras de bancos e possui duas versões.
A com duas portas tem 4,57 m de

IMPRESSÕESAODIRIGIR

mesma maneira.

Força e fôlego
A Silverado é um carro, por essência, destinado ao trabalho. No caso da versão top DLX, porém, uma grande

parcela das pessoas que compra a pick-up estámais preocupada com a imagem de robustez e com a possibilídade de
se transportar o jet sky ou a moto no fim de semana. E de quebra, querem também um carro que não seja muito lerdo.

E isso a Silverado DLX não é nem um pouco. Peloconträrio, o modelo prima pelo bom desempenho, tanto na

versão a gasolina como na turbo-diesel. Como era de se esperar, omotor a gasolina é o mais elástico e deixa o utilitário
mais arisco; principalmente nas arrancadas e retomadas de velocidade ..Com estemotor, aDLXmantém uma confortável
velocidade de cruzeiro em tomo de 120 km e ultrapassa os 160 kmlh.

O propulsor turbo-diesel não é tão flexível como o movido a gasolina. Mesmo assim, mostra elasticidade
surpreendente em comparação a um propulsor diesel aspirado e até tem comportamento semelhante ao de um motor

gasolina. Com o propulsor diesel, apick-up fica inclusive mais veloz. Graças aos 30 cv de potência extras em relação
à versão gasolina, aDLXdiesel chega a 165 kmlh.

Isso, porém, não chega a sergrande vantagem,já que esta pick-up não foi desenvolvida para andar nesta velocidade:
a partir dos 140 kmlh, a dianteira domodelo, seja diesel ou gasolina, começa a flutuar, principalmente em contato com

ospisos irregulares, chamados de asfalto por aqui. Uma vantagem incontestävel do diesel é mesmo o consumo.Ao final
da avaliação, em trechos urbanos e rodoviärios, a Silverado percorreu 8,5 quilômetros com um Íitro de diesel. Omodelo
movido a gasolina obteve a fraquíssimamédia de 4,4 kmll.

Apesar das diferenças de desempenho, os dois propulsores combinam em um ponto: ambos trabalham em regime
de baixas rotações. Para se ter uma idéia, quando a Silverado está a 120 kmlh, o ponteiro do tacômetro da versão
gasolina estános 2.700 rpm, enquanto no carro a diesel, o conta-giros acusa 2.500 giros. Esta característica, porém, não
é suficiente para evitar um problemaque persegue todo o veículomovido adiesel;o barulho. Ao contrário da versão a
gasolina, o ruído característico de caminhão acompanha os ocupantes da Silverado Turbo-diesel durante toda a viagem,

,

mesmo COm os vidros fechados.

Quem optar pelo modelo a gasolina escapa do barulho, mas não dos pulos. Ainda não 'foi dessa vez que chegou ao
mercado uma piek-up grande que não sacoleje na buraqueira das ruas e estradas brasileiras, principalmente com a

,

caçamba vazia. Por outro lado, nas duas versões omotorista encontra um carro bom de curva, que transmite segurança
nos traçados sinuosos.

'

.
.

Na cidade, a pick-up se sai bem diante das restrições inerentes ao tamanho, coma ajuda da direção hidráulica macia
e do câmbio com engates fáceis. O único porém fica por conta do espelho interno, que poderia sermaior para aumentar
a visibilidade traseira.Nada disso, todavia, ofusca a sensação de poder que a Silverado DLX transmite a quem assume
Os comandos. O que se reflete no respeito do demais motoristas nas disputas diárias por espaço nos engarrafamentos.

Janguá do Sul, 18 dejulhode
,

comprimento ', 19 em a menos

Silverado - e porta-malas de I.
litros. A com quatro portas mede S
m e capacidade para 1.994 litros.

Para ocupar o lugar da Veraneio,"
alternativa é um modelo espelhadoJll]
Suburban. O carro pode até não manter

.
o nome do veterano utilitário vendi

'

durante duas décadas no Brasil, DIll
certamente também não se cha
Suburban: por aqui, este nome

ganhar sentido pejorativo. O
.

utilitário de quatro portas tem 5,58.
mas paradoxalmente possui capaci
para 1.359 litros, menos que a

devido às três fileiras de bancos. :

A motorização dos sport utili
.

seria a mesma adotada nas versões
píck-up, com opções a gasolina e lU

diesel. O diesel aspirado ficaria de fi

por ser o mais fraco.
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.laraguâ do Sul se transforma em cenáriopara a edição
do programa Santa Catarina - 100. anos de Histôria
o grupo de teatro daScar recebeu no último

·

dia cinco de julho, o ator Paulo' José, que
'atualmente apresenta a série Santa Catarina -

JOD anos de História, onde relata toda a

'história do Estado e do povo catarinense e usou

'laraguá do Sul como cenário de mais uma

edição do programa.
O ator e sua equipe visitaram o pico do

Jaraguá, o Parque Malwee e percorreu os

lagares históricos da cidade .. Aproyeitando a

viagem peloMunicípio, Paulo José apresentou
;

omonólogo Eu me lembro, no teatro Scar, onde
também pôde conhecer todos os projetos do
Centro Cultural de Jaraguá do Sul, que
atualmente está em construção.

Ajap promove exposição
em comemoração aos 121
anos de Iaraguâ do Sul
A Associação Jaraguaense de Artistas Plásticos estará

promovendo entre os dias 17 e 31 de julho, no Espaço
· Cultural da PraçaÂngelo Piazera, exposição de arte
comemorativa ao 1210 aniversário do Município.
Além da exposição dos artistas, haverá a participação.

·

(especial do Coral da Scar, sob a regência do maestro
'Ansteu Klein e do grupo de dança Corpo em Movimento.
:0 evento permanecerá.aberto aopúblico das 10 às 20
,horas. PARA CORTINAS;

.
I

... SOB MEDIDAS I

•

SOMENTE COMA APRESENTAÇAo DESTE CUP(�M - ��LI?�� �T�3E'�8f._9�X :

371·733�
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Con.fira"a:\"História'
,

'
, '" '

,

, RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (71) - APONTP � ''c;Pn

VARIEDADES- 2

'� Hist6ria de nossa gente não podeflcar so fia
, "

,saUdade"� O Passadosõ é impo�nte se

. o seu tempo foi bem empregado.

Há8anos
- Em 1989, o prefeito munícipalIvo Konell, sancionava projeto aprovado,
pela Câmara de Vereadores, sob n" 1.277/89, que"autoriza a doação de
três relógios de parede pertencentes ao Patrimônio PüblicoMunicipal de
Jaraguá do ser. sendo um parao Fórum de Guaramirim, um para o

Fórum de Jaraguä do Sul e outro para a Junta de Conciliação e Julgamento
de Jaraguá dó Sul.
- Em Flashes, daCidade - XXXV, era entrevistado o dr. Osny CubasD'Aquino,
que contava a, suavida fascinante de odontólogo; nascido em Canipo Alegre, '

. filho deVirgílio Ozório D'Aquino e Ursulina Cubas, o pai natural de Lages e
a mãe de Campo Alegre, que se dedicavam à pecuária e extração de erva

, mate. Seu avô paterno Honório era fazendeiro 'e os avós .Joaquim de Lima
CubaslDursulina MUDoz eram abastados donos de-terras em CampoAlegre.
É nome indicado para integrar o livro em preparação: "Eles também'
eonstruíram a grandeza desta terra".

Häfi anos
.; Em 1991, procurava-se promover um peixe inuito comum nesta região,
encontradiço em todos os rios (Itapocu, Jaraguá, os maiores) e dar-lhe
um lugar de destaque na gastronomia regional, especialmente para os

turistas que acorrem em grande mímero nas promoções que se

desenvolvem na região da Amvali. Já se pensava na la'Cascudenfest ou
Primeira Festa do Cascudo - o peixe teleösteo, siluriforme, da família
dos silurídeos, muito .apreciado, de coloração 'amarela, mais carregada
no ventre, com manchas redondas esparsas sobre o corpo e as nadadeiras,
que vivem nos fundos dos rios, de ordinário nos lugares, rochosos e

alimentando-se de lodo, vegetais e restos orgânicos em geral. Eles têm
vários sinônimos, como, seja acari, "car], uacari, bel-de-guarä;
resultando daí o guacuari (de gu mais uacari) ou guacucuia - peixe do
mar. E dizer que nos tempos da fundação de Jaraguä, era dado-aos suínos,
depois de.cözido em taxões, só voltando cO!I1o alimento para o homem,
com ,Domingos Rosa, um dos auxiliares do, Estabelecimento Jaraguã,
de Jourdan.

.

Há4anos
- Em 1993, o CORREIO DO POVO comemorava com editoríal' - Juventude
aos 74 anos; assinado pelo diretor, que ostentava tim título invejável- O
Semanário mais, antigo de Santa Catarina - que, por vezes era

, confundido por alguns colegas 'que não sabendo, distinguir uma

longevidade e, portanto, "o maisantigo", com velhice, senilidade, com
rabugice no sentido de decrepitude. Chegava-se mesmo a levantar dúvidas
de que sequestionaria a modernidade que os outros, em seu benefício

-pröprío preferem como para distinguir aquilo que eles certamente não
tem. Umjomal diário o chamava de conservador. querendo ver o que é o
óbvio ululante, o guardião fiel dos usos e costumes que herdamos dos ,

,

antepassados e queremos colocar nas mãos das gerações futuras.Aos 74
anos ainda estamos com os pés no chão. Simples sem sermos simplórios,
servindo ao Município e a microrregião.

'

Há 2'an()s
- Em 1995, a coluna Reminiscências do "CP" abria espaço paraA'partida
do Timoneiro do C.A.B. � a morte de Haroldo Ristow, em 117/95, no
Hospital Santa Cruz, em Curitiba, aos, 77 anos, filho de Germano Luiz
Ristowe Alma Becker, o bombrusquense quefez.nome em Jaraguá do

Sul, que foi um dos construtores da nova sede do Clube Atlético

Baependi, além de empresário bem sucedido, Foi escolhido para .ser o

"Destaque da Semana",no final de junho de 1988 e pelo que contava
recebeu o título: "Haroldo, Rístowr Uma vida de surpresas", que deverá
figurar num .livro em preparo com o título: "Eles também construíram a

grandeza desta terra"; pelo muito que, desinteressadamente, fez pela
comunidade, "

"O Município de Blumenau tem 3.000 agrícolas italianas.
quiJômetrosde estradas magníficas, acessíveis É notável a exportação de produ
a 'automóveis e que foram feitas e são agrícolas, de aves e ovos (só em 1915 e 19

conservadas-pelos cofres municipais. foram exportados 55.317 düzias de ovos), cq,
Três mil veículos registrados Jazem por, 'mel, caixas demadeirá, cachaça, etc. .'

esses caminhos a circulação dos produtos do, Sente-sé por toda- a parte, senão �
Município, facilitando as trocas comerciais. "abastança, ao menos uma segura e sólili

Manuseando documentos oficiais, verifica- mediania que torna a vida serena e feliz. Ass�
, se que em 1914 a renda municipal foi de sob o aspecto econômico e administrativo,"
142:ooo$000,.em 1915, de 147:000$000 e, em impressão que se tem em: Blumena,u,�
1916, de 320:000$000; Nesses mesmos a:nos deslumbràdora. Aí se vê, com acertoi'
amunicipalidade apenas dispendeu com o seu proveito,' desdobrado áté as suas últintl
funcionalismo, em 18:000$000, em 1914 e 20 conseqüências, o regime federativo e dl:
contos em cada um dos outros exercícios. admínistreçõesloêais autônomas, tão fecund6i

I Tudo o mais teve aplicação útil. OMunicípio, em benefícios quando fielmente aplicado.·"',
.que se estende numa área de 946.000 hectares autonomiamunicipa:l, oself-govetnment,é.
de terra, tem 395.eoo hectares já colonizados fato de que se engrandecem, Qrg�lham,;.,
e que pertencem aos imigrantes. O' seu aproveitam aspopulações. ,

desenvolvimento é extraordinärio. Os próprios distritos de paz sr
Desde a fundação da Colôn'ia de extremamente ciosos de '!luas prerrogativas �.

Blumenati; no ano de 1850, até hoje, isto é,
,

'escolha dos -dirigentes e representantes, e4
num período de 67 anos, o governo dispendeu 'homem do campo como e comerciante e o ia.:.
89 todo cerca de 5.500 contos.

'

dustrial, na cidade, sente que o pode}
,O número de imigrantes até 1912 foi 'de municipal é um índispensävel aparelho de açlIl.

cerca de 26.QOO pessoas. Em 1877 a colônia issociativa' a dar fórmula útil e proveitosa
contava 10.791 habitantes. Trinta anos depois cooperação de todos no engrandecimento
o censo acusava 45.089 almas, das quais Município e na obtenção dos melhoramen
36.354 nascidos no Brasil. Hoje (1917) é necessários e indíspensäveís ao bem-estar
avaliada a população em 62.000 pessoas, entre comunidade geral. ,

'elas menos' de 3% de estrangeiros., ,Todasessasengrandecedorasimpressões,
São variadas e todas magníficas linhas são outras tantas lições de trabalho e ordem q

coloniais, agrícolas e criadoras doMunicípio, o forasteiro recebe (é a impressão do articulis
quase todas como ado Vale do Rio do Testo. desmaiam entretanto, diante do fenôme1l9
e muitas melhores: Há também prósperas chocante da estrangeirização da zona:. Povo
colônias italianas, que cultivam na SUa mor parte por alemães que se conserv
principalmente o fumo e arroz, além de .0rganicámentegermânicos,Blumenaué'-den
esparsas colonizações de russos, suíços ,e do organismo nacional- um corpo estra.
polacos. Não houve até hoje, apesar da guerra, quase impermeável e por cujos, apertados poros

,

nenhum atrito entre esses colonos de diversas não se filtram, para assimilá-la".
'origens e vi na exposição em Indaial produtos Fritz von Jaraguä - 7/97� .

, Afoto mostra aferraria do "Opa" Siebert,que veio afalecer, em Rio do Cerr« II,
.

Município de }araglÍá do Sul. Agora, seu filho que aíaparece continua as atividade
seufinadopai, mantendo em anexo outras atividades., entre elesde umagrande ins
de criação ãe frangos. No dizer deManoelDuarte, que passou porRio Cerro, traves
de jornalista pàra conhecer esses alemães - cultivador, criador e artesão· com �so,
indepéndênciQ(trabalhampara ter uma vida sem sobressaltos. Um exemplopara o B

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

Fone: (041)372-1846
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ara finalizar esta série de
fotos sobre a colonização de .

Corupá, ·alusivas .ao
.

centenérto de colonização,
apresentamos mais duas fotos

que nos mostram que, já rios

p'rimórdios de sua colonização,
suas belezas e riquezas naturais
eram conhecidas e encantavam.

1nclusive, elas deviam' sereinds
·'mais belas, encantadoras e menos

,

devastadas pelo homem.
Pela sua localizaçãogeográfica,

- Corupá é premiada com belezas

naturais ímpares. Tem o Município
.'

-

.� seus munícipes o nobre dever ..
,

. de pr�servar estas belezas para
"\ .

-muitos centenários que hão de se

suceder.--

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

Postal 19•.Será um prazer· para nós.

- ,

. toco

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

calibragem de pneus com nitrogênio
FoneIFax: (047) 372-3574

.

Rua Mal. Floriano Peixoto, sin° - ao lado do Bradesco

VARIEDADES - 3

por Egon Jagno_w

Caçadores no Rio Novo. Foto da décad,! de 1920-1930

Excursão no Rio Ano Bom - década de 1930

• .CO;inhas
Berlim
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

Rua Athanáslo Rosa, 1475 - Fax: (047l313.0267
-

Fones: (047) 373..0467 - 373-03n - 373.0297
Guaramlrim - SC
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VARIEDADES - 4

VIVERBEM

O passado. voltapara
um futuro melhor

Cuidar do corpo e da mente simultaneamente.

O naturalismo está aí e é uma forma antiga de tratar
o organismo, sem problemas, tendo a certeza de um

bem-estar. Um investimento com retomo garantido,
pois trata doenças psicossomaticamente (corpo e

. mente). Dificuldade é encontrar os melhores

. serviços, mas com um pouco de conhecimento
,

,

podemos qualificar profissionais responsäveis que

colocam seu corpo e mente na mesma freqüência.
A tradicional Massagem, Ioga, Tai ChiChuan, tem

, sido ,cada vez mais procurados, também' o

ressurgimento dos acupunturistas, os trabalhos de
Bio Energia, Florais, Aromaterapia, Cromoterapia
e outros, têm tomado lugar demuitosmedicamentos
e até mesmo leitos de hospitais.
Na França, cada vezmais médicos especializam-se
na Auriculo-Terapia, que tem comprovado ótimos

.

resultados, estando em destaque com estudo e

desenvolvimento, os franceses têm roubado até
- certos méritos da Acupuntura tradicional chinesa.
Os problemas resolvidos por estas técnicas são os

mais diversos, com satisfação na maior parté dos

usuäríos. É importante ressaltar que há casos em

que é necessário o acompanhamento de ummédico,
no tratamento,mas namaioria podem ser resolvidos

unicamente pelo terapeuta.
Novos métodos surgem em velhas técnicas e a

procura estende-se pelo mundo, provando que a

natureza não será' substituída e o homem não é uma

máquina.
Wagg.er Ferreira Schlichting

FISIOLIFE

Informações 372-1306 ou 973-8595

SIOLutS

PROCES_SO OINAM/CO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇAo DE
JARAGUÁ DO SUL.

FAÇA SUA VIDA

MAIS DIVINA!

A ciência - embrião, o clone, a clonagem nOt
. momento gerando artificialmente só animais'

It José Castilho Pinto '

A fo�ação em ciências, a que podem chegar com êxito somente os alunos bem dotados de'

inteligência, confere ao formado nesse curso elevada capacidade científica como éstá a comprovar •
extraordinária e recente descoberta do çlone e a clonagem, que são o resultado da enxertia acertadll�
do DNA em células e óvulo este depois inserido no útero da fêmea que no devido tempo virá a pani
seu semelhante. O invento despertou tanta curiosidade que é comum indagarem: mas afinal que ve

a ser o tal clone, a clonagem e seus derivados? pois são palavras desconhecidas. Com efeito milhões'
depessoas ignoram o que é o clone, a clonagem, embrião,DNA, e vamos esclarecerquemanipulando'
se este DNA (ácido desoxirribonucleico) que é tido como a essência dá vida, e depois enxertando-o
acertadamente como dissemos acima temos como resultado um embrião ou seja um Clone .

Oque acabamos de dizer sobre clone, cíonasem, embrião, DNA, etc. émuito pouco pois o assunto
é de tal imensidão como só pode ser o dá criação de animais e possivelmente de entes humanes'
artificialmente pela ciência enãomais pelo ato sexual ou inseminação como vem sucedendo até aqui
e gerando declarações assim: - "Podemos dizer sem exagero que seremos em breve senhores do,
nosso destino biológico; o homem dominou o planeta e a vida sendo agora capaz de recriar a si

mesmo; a humanidade está gerenciando a evolução animal e humana".
Os responsáveis por essa "descoberta" já disseram que é possível aplicá-la também quanto aos,

. entes humanos, levando-nos a perguntar.
Como fica a religião; a igreja, a divindade de Deus nosso Senhor em quem tanto acreditamos e

continuaremos a acreditar? Não será essa "descoberta" e artificialismo o .começo do Apocalipse e:

fim de tudo?
It Funcionário FederalAposentado

MOMENTOS DE REFLEXAO

Uma história conhecida, porém não deve
ser deixada de ser . lembrada

Duas pessoas vão para a igreja a fim de
orar e uma delasvai lá na frente no altar e diz

paraDeus que é uma pessoa boa, que sempre
paga a mensalidade da igreja, que ajuda aos

pobres, que nunca roubou nada de ninguém,
que não matou ninguém, com isto achando
se uma pessoa perfeita e diz para Deus que

. não se compara com a atitude daquela pessoa
que está lá atrás na igreja que não chegapara
frente e nem levanta sua cabeça. É, a outra
pessoa realmente não tem coragem de ir lá
no altar do Senhor, com voz baixa e cabeça
inclinada, fala com Deus e diz, que é uma

pessoa pecadora, que muitas vezes não tem

visto' a necessidade do próximo, não' tem
visitado pessoas doentes e enlutadas, que

, muitas vezes diz palavras ásperas, magoando
assim ao próximo e a Deus mesmo.

Esta história é relatada na Bíblia e no fi
nal diz que Deus se agradou mais da oração

da segunda pessoa, pois foi humilde e:

reconheceu os seus erros. Quantas vezes em :
nosso dia-a-dia, nös nos comportamos como
a primeira pessoa ou como a segunda? -

Temos olhos para o próximo ou para nós?
A nossa natureza pecaminosa sempre está

-

se orgulhando, dizendo que não somos Gomo
esta ou aquela pessoa; que não fazemos assim'
como aquela outra, etc ...

Agora, nunca é tarde para � gente mudar
ou pelo menos tentar mudar de atitudes e

agir como a segunda pessoa da história-
contada acima. O que às vezes atrapalha o

,

nosso proceder correto, é que as pessoas logo
nos apontam o dedo, dizendo que queremos f
ser carolas e santos. Não é esta a atitude a ser

tomada, quando notamos que uma pessoa,
procura proceder demaneira correta, ou pelo
menos um pouco melhor.

Prezado leitor, estamos abertos para
diálogo e até, a próxima semana.

Alba Piske - Telefone 372-0512 .

so-
A EDUCAÇÃO COMPLETA

Gráfica e Editora CPUd••

Fone/Fax (047) 372-3363
Fax (047) 371,-1919

Ruà Walter Marquardt, 1'180
Jaraguá do Sul - SC
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Enquantopasso a limpoa entrevista quefiz com
Albano Kanzler, em 4/5/90, aparece. na minha .

janela da casa n° 246, da Rua 6 (Coronel
Procópio Gomes de Oliveira), o sr. Lourenço
Ersching, que era o presidente da Salvita, a

, quem conto pane da fascinante entrevista de

um nosso amigo comum. Além de trazer ervas

para diversos chás, e como ele gosta de

prolongarumpapo das idos tempos em que, ele

mesmo, foi famoso jogador defutebol de
grandes peladas, mas também categorizado

. jogador daAssociaçãoAtlética Baependi, onde
era insubstituível.Aíele conta também um caso

passado nesta cidade de casos e ocasos, para
nãoplagiar os irmãos que habitam o Desterro-.
Conta, então, um fato acontecido no primeiro
mandato do prefeito Waldemar Grubba, em

1935, o dr. NereuRamos, interventorfederal em
SC, nomeando-o para suceder o prefeito José

Bauer, tomando posse às 14 horas do dia 20/5!
35, dada pelo sr. João Baptista Crespo,
funcionário público e redator do CORREIO »0
PoVO, maspresidentedo Conselho Consultivo. '

Entremuitospresentes.falaRicardoGrünwaldt,
elogiando José Bauer (em quem sempre meteu
o pau!) e felicitando o novo prefeito,
encontrando-se também Afonso Piazera na

solenidade. Este, posteriormente, foi ao Paço
Municipal para fazer um pleito que Waldemar

não atendeu. Estabeleceu-se, 'então, um.
desen,tendimento com oprefeito e Piazera gritou
com todo o pulmão a sua indignação. Foipara
casaparapegar um chicote, desses 'Usadospara
os cavalos atrelados em aranhas. Postou-se na

esquina 'da Avenida Independência com José

: Bonifácio, encostando-se na casa de. dona
Au,gusta Fernandes, uma portuguesa, e

anunciava que se hojepassassepor lá oprefeito
apanharia de chicote.
Certamente alguém avisou e Waldemar não

Passou, escapando de .. levar boas chicotadas.
MI que vida feliz de Um prefeito. Voltaremos.
Até a próxima.

CULTURA

As leituras deManoel de Souza (7)
Etcoetera, Etcoetera... ,

Analisava, certo dia, Zacarias de Góis e Vasconcelos, da tribuna, os atos e a vida particular de Cotegipe, entãoministro
da Marinha no gabinete 16 de julho.

- S. Exa. - diz o orador - não tem tempo material para despachar o simples expediente da sua pasta. Senão, vejamos: o
nobre ministro levanta-se tarde, mais ou menos às dez horas damanhã; faz a sua toilette com apuro, o que lhe leva bem uma

hora; almoça às 11" palestra com os amigos; chega ao Senado às 12; vai à Câmara ou responde aqui pelos desacertos do

gabinete; fica livre às quatro; acha á casa cheia de gente; torna a palestrar com os íntimos; janta às sete e meia; joga a sua

indefectível partida de voltarete; vai ao teatro às dez, sai dele às 11, passeia por aí, etc., etc., e afinal recolhe-se depois de
meia-noite, senão mais tarde!

.

Ne dia seguinte, Cotegipe responde-lhe, no mesmotom:
- Sinto, sr. presidente; não ter podido ouvir ontem, ominucioso relatório, que o nobre senador apresentou sobre aminha

vida diária, pois houvera retificado várias inexatidões. Até certo ponto porém, foi conveniente, porquanto tivesse ensejo de
, proceder a conscienciosas indagações e estou agora habilitado, domeu lado, para indicar ao Senado omodo por que S. Exa.

reparteas horas do seu'dia. Levanta-se cedo, às seis horas da manhã, toma Q seu banho frio, bebe café com leite e come um
pratinho de.torradas. Depois, estuda os relatörios e as matérias da ordem do dià até às nove. Aí, almoça e vai vestir-se, no que
gasta algum tempo, por isso que prova várias sobrecasacas, a ver .a que melhor lhe assenta (Era, com efeito, uma das

preocupações do Zacarias andar sempre com roupas severas, mas muito bem ajustadas e elegantes); '

Vem para o Senado e até às quatro horas da tarde leva a causticar a todo o mundo. Volta pära a casa na sua caleça; janta às

cincoe palita os dentes. Às seis e meia sai para aMisericórdia; às oito encerra-se com as irmãs de caridade e com elas conversa,
,

até às nove e meia; recolhe-se às dez e deita-se, dormindo sono de beato por ter cumprido com todas as suas obrigações.
Provedor da Santa Casa, Zacarias achou oportuno propor a Cotegipe um acordo, par� que aquilo não ficasse nos anais.

Procurou-o.
, ,

- Çolega, - pediu, com gravidade, - nas provas taquigrãficas vou tirar aqueles "etcoetera, etcoetera". V. Exa., por sua
parte há de eliminar a tal história das irmãs de caridade. Ouviu?

c

- Riscarei tudo quanto V. Exa. quiser, - concordou o barão; - mas não consinto, isso nunca, que deixem de aparecer os
tais "etcoetera, etcoetera".Esses são meus, e vão dar-me muita força moral. E com o seu perfil de fuinha:

- Se os suprimir, reclamo-os da tribuna; fique certo!

Ao ensejo do 166° aniversário da fundação da Imprensa
aAssociação Catarinense de Imprensa - Casa do Jornalista -

'jornalista Cyro Barreto, presidente da entidade e entidades

ligadas convidam para as solenidades comemorativas da

fundação da Imprensa e Maçonaria catarinense, que terão
lugar de 25 de julho a dois de agosto do corrente ano:
obedecendo 'ao seguinte programa: 25/7/97 - 10 horas:

recepção aos convidados pela Banda da 14- Brigada de
, Infantaria Motorizada, 'sob a regência do maestro Juvenal
Machado Filho e entrevista do senador Arthur dá Távola e
do deputado federalWil",arRacha, no salãoNobre daFiesc.,
Às 11 horas ocorrerá a solenidadede entrega de destaques a
21 personalidades e três homenagens especiais, contando

'

com recital da maestrina Rute Ferreira GebIer e Coral
. Magnificat Vocale, seguido de almoço nas dependências d�
Fiesc; às 15 horas, Assembléia (8°) Encontro Nacional de '

Associações de Imprensa; dia 28, às 10 horas, culto
ecumênico celebrado pelo padre Pedro Koehler e pelopastor
Anísio Chagas, na Praça XV de Novembro, defronte do
Palácio Cruz e Sousa; Finalmente, no dia dois de agosto, às
18 horas - sessão especial na Assembléia Legislativa, seguido
de coquetel de lançamento da 38- obra,do jornalista Edgar
Nunes, "Pequena História da Imprensa Social no Brasil".

COMEMORAÇÃO

.Semana da imprensa catarinense

VARIEDADES - 5

Apague o Telefone da Duas Rodas da sua Agenda.

Taunay - Reminiscências. volume I, página 27.

, E Anote os Novos. '

A partir do dia 14 de julho, a Duas Rodas, estará atendendo em seus

novos números telefônicos. E anote para não esquecer.

�Delas Rodas ,

\!!) lnclastrlal
' Atenção: o telefone do DAC - Departamento de Assessoria ao

.

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

Geral:

(047) '372-9000

Fax
, Comércio Exterior:

(047) 372-9010
Comercial:

,

(047) 372-9020
Financeiro:

(047} 372-9060

Compras:
(047) 372-9080
Televendas:

(047) 372-9021
(047) 372-9022
(047) 372-9023
(047)' 372-9024

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A bela VeridianaAtanásio, Rainha dos Estudantes 96,
conhecerá hoje a sua sucessora

EDUCAÇÃO ZERO educação; perdeu a linha com
.

inúmeros fãs jaraguáenses..
r::r- Houve sintonia perfeita entre Usando um linguajar debochado'
o público e os integrantes do J. e' autoritário, praticamente
Quest, domingo (I3), no expulsou osjovens do Jocal.que
encerramento da II- Multifeira. apenas. queriam um autógrafo,
Aplausos e gritos de um lado e uma feto ou um abraço dos

energia e âgradecimentos do simpáticos músicos de Belo
outro. O problema todo ficou Horizonte. O referido mala,
para àpös o show, do lado de fora certamente está na profissão
do camarim. Um tal "relações-

.

errada. O J. Quest merece coisa
públicas" do grupo mineiro,

.

,melhor, para o' bem de seus

inundado de.ignorânciae péssima 'admiradores e dele próprio!

ANDANDONA
FRENTE

r::Ir O piloto jaraguaense de

moto-velocidade, Sérgio R.

Piazerá, mandou ver na segunda
etapa- do Campeonato Sul

Brasileiro, ocorrida no último

domingo( 13), em Curitiba.
.
Mesmo com o rompimento dos

,

ligamentos da mão direita,
venceu as duas baterias da

categoria Força Livre, e agora é
o líder dacompetição. Dia 3 de

agosto, o Sérgio estará em

Campo Alegre para participar de
mais uma etapa. A torcida
marcará presença, com certeza!

CONTEÚDO
r:;jjf'- A Conteúdo Malhas, dos
amigos Valmor e Célia Garcia,
foi uma das sensações da segunda
edição daMultifeira. Divulgação

.

do . produto na imprensa
catarinense e realização de bons
negócios, deixara"! os

proprietários da empresa pra lá
de satisfeitos,

RAINHADOS
_

ESTUDANTES 97

r7» O Clube Atlético Baependi
realiza na noite de hoje (18), uma .

, -das mais esperadas promoções do
ano: o BaiJe de Férias com a

escolha da Rainha. dos
Estudantes de Jaráguä do Sul.

)

A Notre
·Dame
recebe esta
none a
benae

paulista
Virgulóide$
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FESTIVAL DE DANÇA DE JOINVILLE
'Programação - hoje (18), a partir das 19h: Lia ROdrigues, 'da Cia. de Danças, do Rio de Janeiro;
aTeatro (Amador I e II); Jazz Júnior II e Amador 1; e Dança de Rua (Profissional). Sábado (19):
Negro Cia. de Dança, de São Paulo; Dança MOderna e Contemporânea (Amador 11); e Dança de

{Amador 1). Domingo (20): Dança MOderna eContemporânea (Júnior II e Profissional); Carlinhos
us, do Rio de Janeiro e Steven Harper, dos Estados Unidos; Sapateado{Júnior 11, Amador 1 e II, e
sionalj.Segunda-feira (21): Solo de Áurea Hamrnerli, do Rio de Janeiro; SoloLivre (Amador 1 e.

ional); Trio Livre (Amador I e II, e Profissional); Dança de Rua (Amador II). Terça-feira (22):
'Cia. de Dança, de São Paulo; Jazz (Amador 11 e Profissional); Danças Populares (Amador 11 e

ional);Danças Populares (Júnior I; Amador 11 e Profissional). Quarta-feira (23), a partir das 20
laMikhalchenko - solista do BalletTheatro Bolshoi (Rússia); e divulgação dos primeiros colocados

.

5° Festivalde Dança de JoinvilJe.

Rassele
-

Gianesirii e Julian Olsen, contentes c

bàdalada inaúguraçã_o da Fábrica II, em Jaraguá do

A animação será da Banda
Matusa, de Criciüma.Ingressos:
R$ 6,00 (sécios) e R$ 12,00.

DENIS E MARIA
r7 Acontece hoje (18), na

Capela Nossa Senhora do

Rosário, no RioMolha, o enlace
matrimonial dos amigos Denis
Hohl e Maria Alves. Após a

cerimônia, os con�idados serão.
recepcionados no Restaurente e

Churrascaria Pavariello. A

equipe do Jornal CORREIO DO
, POVO deseja muitas felicidades
ao jovem casal.

USINA
t7" A Usina,um dospointsmais
badalados

.

dá noite
blumenauense, recebe nesta

sexta-feira (I8) a ioirinha
Deborah Blando.

NOTTE ITALIANA

r7» O Círculo Italiano de

Jaraguá do Sul promove amanhã
(19), no Parque Municipal de
Eventos, a � Noite Italiana.

Destaque para as apresentações
dos grupos Viva L'Amore e

Giro In Itália. Para quem gosta
de dançar e saborear uma boa
comida italiana, não pode deixar ,

de comparecer à animada festa.

.HARPYA
r7» O contagiante ritmo baiano
invade a Harpya neste sábado

CENTERR·SOM

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

DISQUE-LANCHE
371-5309

(19), com a presença da
Brilho do Som. Nascid
1989 nas ladeiras do Pelou'
a banda está' lançando o

segundo CD, caracterizado:
batida forte do som da Bah

A BoateMarrakech convida a juventude da cidade paraque venha conhecer, dia 25 - próxima sexta
.

- os seus novos três ambientes: a remodeladaPistaPrincipal; aPistaAlternativa (ideal para apresentação
.'

bandas da urbe e da região que procuram um espaço para divulgação de seus trabalhos); e o Country
r Bar, que passará a atender na parte interná da Casa. Lembrando que nopróximo dia 26, tem 'a
lha daMais Bela�dante de Jaraguá do Sul. Onze candidatas já confirmaram presença.

"NIVER
,

,» Andreia C,. Leone (18/7), Diego D. Brandenb-urg (19/7),
Andressa K. da Silva (19/7), Cristina Oppermann (20/7), '

Kelly C. Brandenburg (23/7), Melissa Lombardi (2417)e Josie
Hermann (24/7).

� Será neste sábado (19
Boate Notre Dame, aesco

'

Garota Escola Sid.'

organizadores prometem
mega festa pra galera.

"Para aprender, creSêer e melhorar é preciso compreender, sentir e querer"TRÂNSITO LIV

"" Formadaem 1991 naci

,parlin�ense de Apucaran
Banda Trânsito Livre é q
estará ocupando o palco da
Ângelo Piazera, neste do

"

(20), a partir das 18 hor

promoção é da jovem equi
Secretaria de Cultura, Es
Lazer,

Artigos para esta coluna devem ser enviados para Rua João Picolli, 246, Jaraguá do Sul (S(;), Cep: 89251-'
,

.

590. Se preferir, para os. fax: 371-·1919 ou 372-3363, aos cuidados deste colunista,

_ _ _ _ _ _ _ _ .. iii C ,. 1'1 t J\J.\ Ja\ _ _ _ • _ _ _ _ _ - - -

HOMENS DE PRETO
,

� Direção: BarrySonnenfeld.
'. Elenco: Tommy LeeJones,Will Smith, Linda Fiorentino, Vicent D' Onofrio, RipTom, � ..
-Gênero: Comédial Aventura.

r7 Henrique Lima (gui
vocal), Beto DeMoreaux (
e backing vocal) e Paul
Jiraya (bateria, cavaco, S

pandeiro, teclado e backi
,

cal), dosVirgulóides. at
.

hoje no palco da Boate
Dame para mostrar o res

.

da mistura da ginga do
. com a pegada nada suav,
hardcore. O sucessoBagu
Bumba é o carro-chefe

.

rapaziada.

'Slnopse
..
Trabalhando para uma

-

agênciadogovemoaItamerite
.
quaJificada apesar de não

·.oficiaI,K (TonunyLeeJones)
; e J (Will Smith) são os

Homens 'de Preto,
, provenientes do serviço de
. hnigraçãQ e reguladores.de
;'todas as coisas alienígenas na

.

,Terra.'Eles são os meíbores,
, öItirmseúnica linhadedefesa

quando os contatos imediatos
fícamfeios,
Uma vez solidificada a equipe
MIB com.K e J, os agentes

.

investigam várias mortes

misteriosas de aliens que os

leva até 'o laboratório da

tranquila e desembaraçada
.

Dra. Laurel Weaver (Linda .

Fiorentino), legista de Nova
York. "Quando um .alien .é
morto, as autoridades,

achando que é humano, claro,
envia o corpo para o

necrotério onde ela encontra

algumas criaturas bizarras",
explica Smith: " Então, nós

'

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 sê torná
uma piada".

, As rádios estão tocando "Sorria", um rap engraçado
que tem passagens do antigo sucesso de Evaldo Braga.
Os autores da façanhasão ós rapazesdoRapda Tri",bo,
grupo paulistano que existe há nove anos e agora lança
seu primeiroCD, pelaContinental. O vocalistaCacique
explica: "Não é armação: Crescemos ouvindo artistas
tidos como bregas. O rap brasileiro tem que ser bem
humorado. Acho que é a cara do nosso povo". Eles'até
ouvem gangsta rap, mas vão fundo na linha damúsica

negra tradicional.'"Nosso baratomesmo é ouvir coisas
com levadamaisfunk como James Brown, Funkadelic
e Grandmaster Flash", diz o guitarrista Canales. Além
de cumprir uma agenda de showpara divulgar Q disco,
os rapazes em breve vão trabalhar amúsica ''Tubaína'',
que também conta um poucodas preferências do grupo.
(Shopping Musie)

INFORMATIVO CENrERSOM
Títulos mais-vendidos: Titãs (Acústico), Claudinho &

, Buchecha, Sandra de Sá (A Lua Sabe Quem Eu Sou) e
Spiee Girls. Principal lançamento: Fernanda Abreu

(Raio X).

JOINVILLE
eine Müeller 1: Homens de Preto.

. Horários: 14h, 16h, 1Bh,'20h, 22h.
eine Müeller 2: Hércules.

Horänos: 15h, 17h.
O Cupido Vai à Luta.
Horários: 19h, 21 h.

eineMüeller 3: Batman e Robin•

Horários: 14h, 16h30, 19h,21h30.

•

•
•
•
•
•

•

•

'.
I

/
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Av. Mal. DeOdoro
da Fonseca, 1699
Fone: 371·7847

..IõU.. Jaraguá do Sul· se

-B'
- -

Rua Marina'.
Frutuoso, 180 ==

Fax: 372-3306 � '. �
·doStA·Se �aDi�, Q .

TODOMUNDOAMA DAR!
TODOMUNDOAMAGANHAR!

Black

Manequi�
e Modelo_....._--'_

RUA BARÃO00 RIO BRANCO, JS7
F_: (047) 371-74.'\1 • Jaraguá do Sul· sc

BLUMENAU
eine Neumarkt 1: Hornel)s de Preto•

Horários: 14h, 16h, 1Bh, 20h, 22h.
O·Mundo Perdido - Jurassic Park�.
Horäríosrtah, 16h30, 19h, 21h30.
Batman e Robin.
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30.
O Mundo Perdido· Jurassic Park 2.
Horários: 13h30, 16h, 1B,h30, 21h .

• Programação válida para a período de 18 a 2411.

eine Neumarkt 2:

eine Neumarkt 4:

eine Neumarkt 5:

JaraÍtaá doSul) sc

(ttlilm
CORRETORA DE SEGUROS

R. Procópio Gomes ,

,
de Oliveira, 481

- Jaraguá do Sul - sc

cep 89251-200
FoneIFax: (047)
371-3633 .
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CTG's (curiosidades)
Em 1947 foi criado em Porto Alegre (RS) o

Departamento de Tradições Gaúchas. Um movimento

que congregou todas as camadas sociais em prol das
tradições gaúchas.
Em 1948 surgiu a idéia de agrupar os gaúchos
para cultivar a cultura e os hábitos tradicionalistas,
sendo que esse movimento cresceu e em 24 de
abril foi fundado o 350 CTG (Centro de Tradições
Gaúchas).
Em 1949 foram admitidas as primeiras mulheres no

'grupo e foi então que começaram a surgir as invernadas
artísticas.

'

Em 1959 foi criado em Santa Catarina o CTG
Porteira Aberta, de SãoMigueldóOeste com registro
comprovando ser o primeiro CTG de nosso Estado.

Hoje existem em Santa Catarina mais de 300 CTG's
formados, que buscam na sua essência manter os

hábitos tradicionalistas, através da realização de

congressos, concursos de peão e de prendas e

.principalmente na realização de rodeios,' onde
acontecem apresentações artísticas e campeiras
entre os CTG's.

Chama Crioula
"A Chama Crioula simboliza um cuidado ao cultivo

.'

das mais caras tradições".
O Fogo Simbólico simboliza a Pátria Brasileira, na
semana ligada a sete de setembro. É o espírito do
culto cívico da Semana .da Pátria, expressando o

sentido patriótico de ,um povo em seus símbolos, suas
armas e suas riquezas. Ele aquece o amor pelo chão
adorado e seu passado de lutas, magistralmente
aceso, na Semana da Pátria. Assim como este

símbolo aquece o seritimento pátrio, a ChamaCrioula
encarna a magnitude da Tradição Gaúcha.

,

'

Visando simbolizar a ronda ào cultivo das mais caras

tradições, em 1947, o folclorista Paixão Côrtes,
'liderando um grupo de estudantes, fundou o

, Departamento de Tradições Gaúchas do Grêmio
Estudantil do Colégio Júlio de Castilhos, de Porto

Alegre. Tomando uma centelha do Fogo Simbólico,
instituiu as comemorações farroupilhas e a Chama
Crioula, mais tarde oficializadas pelo Movimento
Tradicionalista Gaúcho.
A primeira Chama Crioula, na primeira Semana

Farroupilha de 1947, transformou-se num símbolo
do gaúcho. Esse facho, que nunca apagou, nos

corações', dos sul-rio-grandenses, arde

<permanentemente nos Centros de Tradições
Gaúchas.

CHURR"SC"�'" �CHURRASCARIA'
'

m GARFO BI BOMBACHA
• 371-0292 - ramal 285

(Ao�xo ao Portal de Jaraguá)
BR-180 Km 63, 0° 5149

. '

- Especializada em: Bom Atendimento e Higiene
- Completo Atendimento em Rodízios de Carnes no 'Almoço
ii Janta.,
- Picanha Fatiada, Filé Mignon, Carne de Ovelha e outros.
- BUFFET Completo + 10 tipOs de saladas.

Jaraguá do Sul, 1B de julho de 1997

Danças gaúchas
A dança se constitui num exercício para o corpo e um

descanso para o espírito.
Em harmonia com o ambiente de cada região, foram
fixados os moldes fundamentais com que se criaram
as coreografias regionais. Muitas são as danças do

folclore gaúcho, e cada uma delas tem sua história

especial que as invernadas artísticas fazem questão de
mostrar.

ANÚ: é a legítima dança de pares soltos. Tem infl�ência
'

. das danças platinas.
BALAIO: brasileira da gema, o nome Balaio origina
se do aspecto de cesto. que as prendas dão às suas

saias.
BUGIO: ritmo puramente gaúcho, brotou da gaita de
48 baixos quando Neneca Gomes procurou imitaro

, ronco do animal bugio.
CHIMARRITA: introduzida pelos colonos açorianos
passou aos Estados' do Sul do Brasil indo também às

,

províncias de Comentes e Entre-rios.
CHULA: dança de agilidade masculina ondeos
executantes mostram as suas habilidades individuais no

.
.

sapateado, sobre uma lança.
DANÇA DOS FACÕES: semelhante a esgrima,
porem cada dançarino mune-se de dois facões afiados.
As evoluções exigem destreza e reflexosmuito rápidos.
Muitas outras danças fazem parte da nossa tradição

,

como: malambo, maçanico, pau de fita, pericon, pezinho,
rilo, roseira, sarrabalho, ·tatu com volta no meio, tatu
novo, tirana do lenço, caranguejo, rancheira de

carreirinha, chimarrita balão, chico do porrete, havaneira
marcada ...

SUCESSO!
É O que se pode dizer da I" Noite
Gaúcha realizada no C'I'G Laço

Jaraguaense, no último dia 12, com
o Conjunto Fogo de Chão!

Na próxima semana alguns flashes do

grande fandango.

Ângela Klegin concorre à'prenda jovem
O Centro de Tradições Gaúchas Leodato Ribeiro
tem a honra de convídar a senhorita para participar
do primeiro concurso de escolha de prenda do:

'CTG, LeôdatoRibeiro..
'

O concurso será em duas modaljdades, prenda',
jovem e prenda adulta.
O baile do concurso será realizado dia 23 de agosto
de 1997 com o Grupo Cantos do Sul. como prêmioi
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 - ramal28. Ingressos à venda no

VIP Café - Chopp - GriU, no Calçadão da Mar�hal1
comÂngela.

.
,

Esquadrias d. AlumínioBENTO L,tda.
Esp"ecialiuula em Box - Esquadrias
de Alumínio e Antenas Parabólicas

Rua Domingos Sanson, 400
.

Vila Baependl
Fone/Fax: (047) 372-0728

Pássaros importados,
fúhotes de cães, gatos,
pavão, faisão, galinhos
de raça gigante, 11Ul"ecas
importadas, cisnes e

compkta linha de rações
FONE: (047) 372-0672 e (047) 983-2010'

Rua Rio de Janeiro, 79 - Jaraguá doSul- SC

j..>A�AI'.{J lIA'" AVI', I IH"" su !lOII',

o 12 NA'PESQUISA
Matriz: 372-2779
Filiai: 376-8421

COMÉRCIO
t

DE'CARNES
, E FRIOS

- A melhor carne da cidade -

Rua Joio Planin.check, 407
Fones: (047) 372..0524 - 371-4547 - 371-5275

JARAGUÁ DO SUL - SC
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Os
leitos

o

mverno
IW'

.

Toda estação �/ege
06 moäeutoe mete

"podetoeoe" ae
c�da coleção
elaborada pelos
e6tilistas, Estas

peças ee tornam

cobiçadas por
I ,

vsriee pessoas e,

principalmente, ,

pelas mutneree. São
referências que
�heg,am' do mundo'
inteiro, epeeer de
,muitas coleções
brasileiras estarem
:�dotando um eeuío

'�m próprio,' Para
:B6te inverno os '

mais cotados são:

Veludo

Depois de tantos
anos fora das

criações dos
estilistas, o veludo

chega arrasando com

muito estilo. São

calças, vestidos,
ternoe completos noe

tone marrom

chocolate, vinho

profundo e até o

básico preto. As
versões das coleções
das melhores marcas

vieram, em grande
maioria, com cortee

impecáveis e bem
estruturados, dignos
de um look arrasador

para a noite.

Couro
Para as pessoas que
gostam de roupas de
couro, podem começar
a investir pesado nas

peças que surgiram
para eete inverno. Além

dos modelos male
básicos como as

jaquetas tipo periecto
nas cores marrom e

, preto, a grande vaidade
estará noe novos tone

e no estilo que foram

aplicados nestas �'
,

roupas. Jaquetas e
1

" calças com cortee

retos e bem
estruturados em tone

verde, laranja e bordô'
serão oe male usados.

fÁBQICA E eosro
DE VENDA6 LINHA
PQAIA E LINGEQIE

PROMOçAo - LINHA PRAIA ENQUANTO DURAR O ESTOQUE

Aua Henrique Nagel, 78 -,Água Verde - Fone: 973-8217

PERCAPESO

AGORA!
'Ginecologia e Obstetrícia

Dr. Dagoberto
Quadros RoyesPrecisanJos

de 47 pessoas
que queiranJ
se;ianJente
perder pesol'

Rua João 'Marcatto, 13 - Sala 105
Edifício Domingos Ch/od/n/
Fone: (P47) 372-2294
Cep.: 89.251-670 '

Jaraguá do S'jl - SC

Vestido-camisola
Roupas que

revelam a silhueta em

tecidos

traneparentee, num

estilo parecido com

aquelas camisolas
tipo cornbínação,

estão com tudo noe
,

.
,

guarda-roupas
,

femtnlnoe. Com
tecidos como o crepe

georgette.
mueeeltnee, trlcôe

vazados e o tule, oe
e6tilistas

capricharam noe

, bordados. mostrando
um jogo de revela

esconde para as male
audacloeael

I
t.

Pu.lôver caneladó'
O básico eleito pelo

inverno foi, com
certeza, estes

caeacoe de fio bem

[uettnhoe, que são
uma reedição dos,

anos 70, male
conhecidos come

pul/s.
Eles pode'm ser

usado!? tanto para c

dia-a�dia, como para a

noite num visual male

simples, porém super
moderno. As cores

, vieram de acordo com

o inverno em tone
,

,

I

azul-petróleo, marrom,
verde ,militar e o b�ge-

creme.

Tel: (047) 371-1244/ Daniela
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I
!

(Kickbcxee 2 e 3, tendo aluado no sortado Oalla�
como filho de J.R.)

c1i).•

•
,

." Eles vão aprender, Mesmo que· .,"'",.

Odonosdo

amanhã
John Bolen (Sasha
Mit�hell) é o

professor substituto.
Ele terá a pior ordem
de alunos, composta,
em sua totalidade por
margmais e

desordeiros. Mas ele

tem métodos

pr6prios para isso,
Na verdade, Bolen é
uni andróide

. programado para
"limpar' a área"
diretriz que' resolve
seguir à risca: Jenna
Mackenzie (Caitlin
Dulany) é uma jovem ,

professora vítima da
violência deste
cenário caótico, que
apesar da proteção
dó namorado Emmett

(Nick Cassavetes), se
sente atraída pelo
professor. Jovens são
brutalmente

.

assassinados sem

causar espanto
algum, até'que um

deles é incinerado
vivo. Jenna nunca

poderia supor que
esta fosse a cartilha
ditada por Bolon, até
conhecer toda a

.

verdade sobre eles ..

Mas, pode ser tarde

para isso.

o vingador'.
o detetive

D'Arcangelo é

encarregado de
.

. uma pertgo�a
investivagação,
encontrar um

serial killer: um
sádico assassino,
que
estranhamente'
parece conhecer .

,

, todo' seu passado .

,

A cada crime,
despertam,mais
suspeitas .sobre o '.

detetive e por
isso a policial
Anna St. Cyr é
designada como

sua nova parceira '

nas. investigações.
Passo a, passo o

assassino faz com

que ele volte ao
.

seu passado,
trazendo à tona
uma chocante
revelação que vai
mudar
completamente a

vida deste
homem 'dando
novo as

.

investigações.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PROBLEMA AMBIENTAL. VIDA ROTÁRIA

Lerner vê cidade A MORTE QUE COLHEU A VIDA DE CALIXTO

do' futuro na

Semana da

Arquitetura'
"O que tem de mais novo

no urbanismo contemporâneo
é a rua tradicional. Nada
sintetiza mais a vida urbana do

que a rua que mistura as

funções habitar, circular,
recrear. A tendência é que as

fábricas e os empregos
diminuam cada vez rnais, em
escala. Isso vai permitir que as

.

pessoas moremmais próximas
dos locais de trabalho. A,
cidade do futuro é aquela que
integra atividades econômicas
e assentamentos humanos.

Quanto mais misturadas forem
as funções de trabalho, lazer,
cultura, mais humanas serão
as cidades e a sociedade",

JARAGUÁ DO SUL sublinhou o governador do
Plano Básico de Desenvolvimento ' Paraná, Jaime Lerner, em

palestra, dia 16 de maio, na I
, Ecológico-Econômico' Semana de Arquitetura e

_ Amvali", Urbanismo, promovida pelos
Dentre as 31 referências estudantes do curso.

bibliográficas, tomamos a Ao contar experiências
liberdade de destacar o Conselho reunidas nos últimos 30 anos,

Municipal de Desenvolvimento em contato com planejamento
Agropecuário de Guaramirim de cidades de todo o mundo,
(1993), Resenha Histórica dos revelou que a cidade atuar não
Municípios da Amvali, de Egon L. é muito diferente da cidade de

.

Jagnow; Estatutos da Associação 300 anos atrás.
dosMunicfpios doValedo Itapocu, "O que está mudando é a
Decreto n" 5.857, de 4.4.i978,
Séries Estatísticas de Santa maneira de usar as cidades.

Catarinae Universidade Federa! do Cada vez mais, vamos ter

Paraná e.Estadual de Campinas _ geradores de emprego em

SP. menor escala. Não adianta
Um ligeiro manuseio deixa a morar.em áreas urbanas bem

impressão que será um plano'
'

equipadas e sentir-se
minuciosamente elaborado com desligado, afastado, e não se

dados que habilitarão os futuros identificar com a cidade",
executores da política estadual de ressaltou.
desenvolvimento sustentado, da Segundo Lerner, duas
região, definindo ações que 'questões são fundamentais
haverão de fazer crescer

harmonicamente. cada município, para se definir a cidade ideal:

como parte de um todo qual vai ser a estrutura de

microrregional, crescimento da cidade e do '

Somos agradecidos pelo envio que as pessoas vão viver.
do citado trabalho de planificação,
para uma população de 162.136
habitantes em nível de 1996.

SOCIAIS

-llmmatrimônio quejádura 54anos
.' No dia dez de julho do

t�orrente ano, o distinto casal

,<jaragmiense Victorio (Adélia
, Baratto) Lazzaris, viu passar o

.�u 540 ano de matrimônio,
. junto com as filhas Rosa Aidil,
casada com Reginaldo

.

Schio.chet; Edí1ea Adélia

. Lazzaris .Garcia (Alfeu in
,

memoriam) e o filho, advogado
Vitorio Altair Lazzaris, casado

, ·.comRoseliGumz, netas e netos.
A sra. Adé1ia .exerceu, por

longos anos a alta costura em

nossa sociedade e é integrante
hámuitos anos das "Damas de
Caridade" .

Por sua vez, Victorio foi
empresário dos ramos de

fabricação de móveis,
transportes de cargas e por
legislaturas exerceu o cargo de

'. Recebemos da Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) urn exemplar da
versão oficial do PBDEE - Plano

_ Básico de Desenvolvimento

Ecológico-Econômico do Vale do

Itapocu.
'

Contendo 194 páginas e 15

anexos, é parao secretáriodeEstado
doDésenvoivimentoUrbano eMeio

.

Ambiente - Adernar Frederico
Duwe, nosso conterrâneo, "o Plano
de Governo da administração Paulo
Afonso/José Hülse, "Viva Santa

'

Catarina", adota urna nova política
estadual de desenvolvimento
sustentado, cujo objetivo final a ser.
atingido é Q desenvolvimento com

produção, pleno emprego,
distribuição de renda e

principalmente, baixo custo
ecológico, sem diminuir aqualidade
de vida e sem comprometer as

geraçõeS futuras. Dentro destavisão;
opresente trabalho se constitui num
subsídio concreto para o

desenvolvimento sustentável da
região compreendida pelos
municípios vinculados àAssociação

, dosMunicípios de Vale do Itapocu

vereador, tendo sido presidente
da Câmara Municipal de
Vereadores de Jaraguá do Sul.

Apresentamos ao distinto
casal 'votos de muitas

felicidades, alcançando dentro
em pouco aBoda de Esmeralda.

(Vula Universitâria» PUC·
PR n° 93, pdgina 2)
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F1orianópolis-Estreito - Disse certa vez o marquês de Maricá: "A morte é

certa, mas o prazo incerto: se a certeza da primeira nos aflige, a incerteza do

segundo nos consola":
Esta foto de 20-11-1995 foi feita quando da visita do jornalista free lancer

José Carneiro Lopes - jornalismo político da Caldas Junior - RBS, ao R.C.

Florianópolis-Estreito.
'

Em primeiro plano da 'e' Sebastião Calixto eHerval Melim, este tambémjã
se partiu nocorrente ano, apaixonado pelaRota dasCachoeiras do vizinhoCorupá,
que ele não conseguiu visitar.

. '

O companheiro "Bastião" - Sebastião Calixto, no final do mês de junho,
,encaminhava-se para a sua residência, quando um veículo o colheu sem

_

oportunidade de sobrevivência.
.

Em vida "Bastião" foi homem prestante e rotariano na melhor expressão da
palavra. Certa vez votou para que fôssemos "sócio honorário", de seu clube, que
muito nos envaideceu.

As lágrimas consolam, mas a poesia nos leva ao plano de uma suave lembrança
de quem sempre foi um bom amígo.

'
. '

Lendo o "Bim" (Bulla in Memoriam) do querido dr. Carlos Moacir Faria

Souto, de Itaocara (RJ), n° 43, lá encontramos a poesia que, um dia, escreveu Q

poeta brasileiro, Fagundes Varela:
"

"Alma de fogo, procurei debalde
,

Um cântico nos ermos de minh'alma;
Quis dar-te ,à mente a inspiração do céu,

Da poesia a palma..

Mas foi debalde! Não achei ao menos
Nem sequer uma pálida canção;
Apenas sussurrava aérea nota

Ao longe do coração!

Aceita os versos que te ofereço-agora
Fraco, fraco vislumbrante de afeição.
Oh! talvez muitomais do que minh'alma, mesmo

Muito mais te dirão!
.

Guarda meus versos que acaso um dia,
Quando o futuro de abrigar por fim
Sob seus louros as canções de glória,

, Te recordes de mim!

. Oh! talvez rio remanso da ventura
Embalado ao bafejo da esperança,
Guardará deste tempo de Poesia,

Uma doce lembrança!

Perde-se o riso; o sonhar dos amores.
, De gozar do passeio o doce abrigo,

.

Perde-se a vida, a Poesia, o amor, .

Porém nunca um amigo!"

Na última vez que participei da reunião, no final. acompanhou-me até a porta
do RestaurauteMontecarlo e.abraçando-me, disse: "Victor; emRotary'não existe
despedida (referindo-se àminha volta a Jaraguá do Sul), venha sempre que puder,
pois, serás bem-vindo!"

Pois é, saudades. Sebastião Calixto! (EVS)..
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'ioendo em
Viver, sentir e transjormat

IRENE ZELAK·
PlllYlJlw610ga (derell"o"e trabalho com
_ntroterapill) S,diada em c"riIiIHIll

AFellida 1 de Setembro, 1924
Tele/olle: (041) 362-1648
• Objetivo: Reorganizaçlo

do Sistema de energia humana
(limpeza dos ·chakras e aura).

• Auxilio à cura de depressões. ·stress.
fobias. pesadelos. sistema nervoso. dores

.

musculares. ele.
., INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS

PASSADAS.
Atenêle em jara&ú do Sul

.
mensalmente no centro'

INTI - LIceu da Vida - Tel.: 371-1.141

Enxaqueca. torcicolos, escolíose,
stress, depress4o. problemas
menstruais. sinusite. rinite, má
digest4o, insônia, etc. Através
destas técnicas voei conseguirá
obter a curo radlcal ou melhor
qualidade de vida.

Dr. Temoglm
Schreiber Perottl

VEíCULOS

Carros Necionais
e Importados

Rua Barão do Rio Branco, /
353 - Centro

'

Fone: 372·1132

Atendimento individual e em grupo .

Lucia A. Lopes e Milene Butzke
Qulropatl••

. lIiagnetot.r.pl.
INFORMAÇÕES:
372-1141

.

..

,

1- SONHANDO UM SONHO IMPOSSIVEL
Você se lembra de quando era criança e costumava a sonh-ar?
Sonhava acordado....
Tudo era possível. Viajava milhas, atravessava mares,

montanhas, voava alto, muito alto. Muito além das nuvens...
Em seus sonhosfazia coisas que, 'paramuitos, poderia.parecer
impossível.
Mas para você tudo era possível. _

Imagine que ainda épossível agora.

.CURSO DE ·REIKI
REIKI é uma técnica milenar através da qual são

estimulados os campos energéticos despertando a auto-cura.
REIKI é um caminho simples e eficaz para

transmitir ENERGIA VITAL.

Com esta técnica podemos realizar auto-tratamento
.

a outros e tratamento a distância ..

,

Curso Nível I
Em: Jaraguá do Sul

Dias: 30 e 31 de agosto
Local: Inti-Liceu da Vida

Informações pelo ·fone: 372�1141.

Pare. Respire fundo e...

.

Permita-se sonhar agora que tudo épossível
Deixe sua mente '!oar alto. (se preferir feche os olhos) e

imagine agora q�e tudo épossisel, como êsua vida?
sonhe e escreva o seu sonho FAÇA UM BOM INVESTIMENTO·E

MELHORE SUA QUA�IDADE DE VIDA'!,Janete S. C. Marcauo.

2- Palestra gratuita sobre Regressão, no día 30'
de julho no INTI - Liceu da Vida, com a'

parapsicóloga dra. Irene Zelak
(Emílio Stein, 300E) fone/fax: ,372-1141.

RF;IKI - a cura pelas mãos
É uma massagem?
Não. As mãos do reiquiano não se movem como na massagem, Ele apenas toca o

corpo do paciente em doze pontos diferentes, que correspondem ao sistema nervosc

. central, coração, pulmões, sistema digestivo, rins e glândulas, permanecendo cinco
minutos em 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,

" .'
'

INTI - Liceu da Vida informa:
Temos vagas para o Curso de Desenho e

Pintura (iniciantes). Informações:.372-1141.

Esses efeitos ínterferem no estadomental?
Sim. A energia que penetra no corpo pelo Reiki também reequilibra as freqüências
vibracionais dos níveis mental e emocional. Aliás, temos conseguido excelentes

. .

.

resultados em tratamentos de depressão, esquizofrenia, dependentes de drogas ou

L:;;;;;;;iiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�
.

de á1cool.

Linha ginástica, natação, dança, yoga,
company, hot buttered e acessórios"�J "

- vi4ja1t é� j

�üo Il'l'hal1los pa ru alllltH';O l' atl'lIdl'lllOS

afl' I '1:00 horas e súhados até I J:OO horas

C,nt" Foca· Rua R,inoldo Rau, 399 � Fon, 3721486

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Alternativa regenerada
Estabilização econômica reabilita o sistema de consórcio no Brasil

MIONAURoICARTA Z NOTICIAS

Sonho parcelado
Na prática, um consórcio,

funciona como uma cooperativa.
Um grupo de pessoas se reúne para
criar uma poupança e financiarum
bem. A administradora apenas
facilita a criação dos grupos e se

encarrega dos trabalhos'
burocráticos, cobrando uma taxa

por esse trabalho, que oscila entre '

10% e 15% do valor do veículo. Por

exemplo, no caso de um carro que
custe R$ 15 mil, a taxa a ser paga
será de R$ 1.500 a R$ 2.250, no
máximo.

Esses valores são válidos por'
todo o período do consórcio. Ou ,

seja, nümeros vantajosos se

comparados às taxas de

financiamento, que variam de

salgados 20% a indecentes 40% em
,

um ano - a inflação, nos últimos 12

meses, não passou de 10%. Ao
entrar num consórcio, é cobrada
uma taxa de adesão - que varia entre
1% e 4% do valor do carro - e a

primeira mensalidade. Se a opção
for por uma adminlstradora não

ligada a umamontadora, verifique
se existem reclamações contra ela
no Procon ou na Associação
Brasileira das Administradoras de
Consórcios - ABAC -, pelo telefone
(011)231-5022.

Pequeno dicionáriQ
Assembléias - Servem para o grupo
de consorciados se reunir e tomar
as decisões.
Lances - São amaneiramais rápida
de retirar o carro. Você se propõe a
quitar um determinado número de

prestações. Se ninguém cobrir sua

proposta, você retira o carro.

Sorteios Acontecem

mensalmente, determinando quem
levará o(s) carro(s) naquele
período. O sorteado pode quitar o
saldo devedor. Mas lembre-se:
even.tuais devoluções só'
acontecem quando o grupo chegar
aofim.
Fundo comum - valor que cada
consorciado deve pagar por mês.
Fundo de reserva - É uma proteção
em caso de inadimplência dos

participantes. O fundo vai garantir
que o sorteado do mês receba seu'

, carro. Normalmente, não excede 5%
do preço do veículo. O valor é
devolvido no fim do consórcio, se
ainda existir como saldo de caixa .

Alienação - Você tem a posse, mas
não a propriedade, Só .poderä
vender o veículo quando ele
estiver totalmente quitado.
Seguro de vida - Se algum
consorciado morrer ou sofrer
invalidez permanente, este seguro
.paga o carro dele. Custa, em média,
0,084% do valor do veículo,

POR ROBÊRTO OUTRA
AuroPREss

No terceiro aniversário do

Plano Real, os preços dos carros,
mesmo dos chamados populares,
estão cada vez mais impopulares.
Ale,rn de caros, os automóveis

convivem -com taxas de

financiamento que, chegam a

ofensivos 40% ao ano. Esse'meio
ambiente econômico é ideal para
fermentar o crescimento dos

consórcios. Essa, modalidade de
. compra foi um jeitinho inventado

110Brasil exatamente para suavizar
o impacto dos preços nos bolsos

1erceiro-mundistas que povoam o

país.
Do total de 524.726 veículos

nacionais comercializados no

metcado brasileiro esse ano até mais de 590 mil participantes. Os
abrit os consórcios tiveram uma eletroeletrônicos ocupam a terceira

participaç�o de 120.994 unidades, colocação nesse ranking. Veículos
, oque representa 23% domercado. pesados, basicamente caminhões,
Durante todo o ano de 1996, .as aparecem em quarto lugar; com a

contemplações de veículos em preferênciadepoucomaisde75mil
consórcios chegaram a 313.621 pessoas. Importados são o sonho

unidades, sobre um total de vendas de consumo de 19 mil participantes
de 1.453.622 automóveis. Ou seja: de consórcios no Brasil.

.

21,S% do total. Como todos os sistemas de
No setor de duas rodas, os compras, os consórcios têm seus

consórcios são ainda mais prós e centras. A maior
, importantes. Eles respondem por desvantagem é a possibilidade de

54,1% das vendas, ou 59.921 ter que amargar até cinco longos
unidades de um total de 110.622 anos para pôr as mãos no veículo.
motos vendidas até abril. De janeiro. Os prazos dos consórcios, que já
,', dezembro de 1996, as vendas de variaram de seis a 36 meses, foram
motos através de consórcios ampliadospara50e60meses.Com
haviam somado 132.512 unidades, a decisão do governo de criar um
OU 48% das 275,668 motocicletas novo programa nos moldes do
comercializadas. Por sinal, com Proälcool, os consórcios ganharam
preços mais acessíveis, omercado mais uma vantagem: os prazos para
de motocicletas e motonetas vive carros a álcool serão estendidos em
nesseterceiroaniversáriodoPlano '12 meses. Alémdisso, o governo
}teal um boom sem precedentes. deixou de fixar o número de
, Os números comprovam: o . automóveis entregues por lances e

'COosumidorbrasileiroacreditacada' por sorteios; bastando que o

�vez mais que os consórcios são consórcio combine com o grupo e

uma boa.alternativa, Eles reúnem deixe o combinado claro no

mais de 2,6 'milhões de brasileiros, contrato. Antes, os consórcios só

'qué participaram ativamente de podiam liberar U111 carro por sorteio

grupos de consorciados desde o e outro por lance a cada mês.
início deste ano. Desses, 274.130
'foram contemplados com os bens

propostos. Se a intlação galopante
'éossucessivos planos econômicos
equivocados fizeram consórcios

��igos e até tradicionais fecharem
,suas portas, a estabilização da

.

economia nacional permitiu ao

.rs,umidor planejar sua compra a

'?:,lIgo prazo, sabendo quanto e
'

�ndo vai pagar.
.

.. Quem mais atrai os

'Çt)nsumidores brasileiros aos

;Qlnsórcios são os automóveis de
Passeio. Sãomais de 1,4 milhão de
consorciados - sendo que 85%
estão de olho nos modelos
PoPulares. Em segundo lugar, os
,lhais procurados são as

lnotocicletas, e motonetas, com

-

���9P����
Tipo 2.0 comp. 4 portas prata G 1995

Tipo 1.6 completo bordo G 1994

Uno EL?< 1.0 comp.• ar preto G 1994

Goi CL 1.6 verde A 1994

OmegaGLS azul G 1993

Kombi Furgão branca G 1993

Pampa 1.8 azul G 1993

Verona tx 1.8 azul A 1994'

Tempra ouro 16v prata G 1993
. Monza SL 1.8 branca A 1991

G0I1.6 branca G 1990
I

Monza Classic 2.0 completo cinza A 1989

Diplomata 6cc 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 5�0 SL vermelhá 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
.

Proteção de Fibra interna para todos os
mod�los dePick-Up. Fiat, Pampa, '

Peugeot.Corsa, Saveiro, D20 e FIOOO

CIVEL VEíCULOS
Rua Joinvil.le, 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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Os automóveis da linha Ford
ficam mais caros a partir deste mês.
O aumento atingiu os modelos

populares e os importados da marca:
o modelo que sofreu a maior alta foi
o subcompacto Ka 1.0, qúe passou
de R$ 10.990 para R$ 11.264, com
alta de 2,5%. E não é para menos.

No lançamentodo carrinho em abril,
a Ford disse que pretendia vender

•

uma média de 2 mil Ka por mês. Só
em junho foram comercializados
4.1 &8 unidades do modelo.

JáoFiesta I.OsubiudeR$11.875
para R$ 11.993 - 1% -, enquanto o

1.3 passou de R$ 15.033 para R$
14.214-1,6%. Os modelos da linha
Mondeo tiveram aumento de R$
32.378 para R$ 33.188 -.2,5% - na

'

versãoCLX e de R$ 39.372 para R$
39.766 - 1,0% - na versão qLX. A

Horamarcada
A General Motors do Brasil criou

um novo atendimento de assistência ao
cliente. O projeto, associado ao já
conhecidoChevroletRoad Service, está
em fase de testes em São-P;lwo e,promete.
atendimento e solução dos casos nos

próprios locais das ocorrências, através
de uma unidade móvel adaptada e

equipada - o Carro Patrulha Chevrolet.
Q objetivo é prestar socorro ao '

cliente para fazer funcionar o veículo e
evitar, sempre que possível, rebocá-lo
para urna oficina. A expectativa da GM
é resolver pelo menos 50% dos casos.
O serviço é, válido pará todos. os
veículos no período de garantia e pode

.

ser acionado pelo telefone 0800-11.1-
115, todos os dias entre as 611 damanhã
e I h da madrugada. Segundo a GM,
�ste horário foi escolhido por
representar mais de 95% das
ocorrências registradas peloChevrolet
Road Service. Azar de quem enguiçar
fora deste horário.

. .

Mais dinheiro no buraco
,

O Departamento Nacional de '

Estradas de Rodagem - DNER -

'anunciou uma nova solução' para re

solver o problema das crateras lunar:es
que assolam nossas estradas: o

Programa" de Restauração e

Descentralização das Rodovias
Federais. A primeira licitação do

pick-up Ranger versão XL saiu dos R$
22.510 anteriores para R$ 22.848 - alta'
de 1,5%.

A montadora não 'alterou os preços
dos modelos Pampa, Escort e Taurus. E
es aumentos. praticados pela indústria
automobilística vão continuar: em junho,

programa contemplará os cinco
primeiros lotesreferentes à recuperação
de trechos das BRs 070, 174 e 364,

. todas na regiãoCentro-Oeste, no valor
de R$ 30 milhões. De acordo com o

diretor-geral do DNER, Mauricio
Hasenclever Borges, o programa será

gradual, com licitações semanais, e a

previsão é de que sejam lançadas 150
licitações até o final do programa. O
término do processo está previsto para
60 dias a contar da divulgação dos
editais, inclusive na imprensa
estrangeira, já que são licitações
internacionais.

O programa vem tentar resolver o
resúltado de anos de adrninistração
omissa e nfalversação de recursos não

conseguiram: restaurar oerca de 14mil
quilômetrosde rodovias. O programa
também prevê a transferência de

estradas federais aos estados. Para isso,
conta com verbas no valor total de US$
1,2 bilhão, que'serão financiados pelo
Banco . Interamericano de

Desenvolvimento (BIO) e Banco
Mundial (Bird). A primeira fase do

programa vai exigir investimentos de
US$ 720 milhões, dos quais o BIO
entrará com US$ 30 milhões e o Bird
com US$120 milhões.

Aposta de peso
A' Mercedes-Benz do Brasil está

lançando no mercado interno um novo

PERON
AUTOMÓVEIS'

RuaAngeloRubini, 323 - Barra doRioCerro - Fone:37�4 - Jaraguá doSul- SC

OmegaGLS93 oornp. +,tetogaS
A$20.500,OO
lipo94 gas completo R$12.000,OO
EsoortXR32.0i93�I:OI11l. R$13.500,OO
GolGTi92completoR$13.000,OO
DipIomata91 98S completoR$12.500;OO
I�SL91 gasR$9.500,OO
UnoS88AR$5.800,OO
Selina87a1c R$3.aqo,OO
ClpaIaCârocbo 87alc:R$5�8)(),OO

Uno S86aleR$4.300,OO
Uno$85AR$4.700,OO
Koma 84 gas R$4.200,OO '

F-100084cieSe1R$11.000,OO
MonzaHatch 83i11eR$3.500,OO
CorceIII80gas R$1.500,OO
Fusca75G R$1.800,OO
Pic;k-upWiniansgas R$4.500,OO
Jeep71 R$4.800�OO

a General Motors elevou o preço de
seus carros em 2,5%, em média. A Fiat

pretende divulgar nova tabela para seus
carros até o final deste mês. E a

VolksWàgen também vai mexerem seus

preços: falta decidir apenas se será
neste ou no próximo mês.

modelo de caminhão médio. 0-1214C

City foi desenvolvido.para o transporte
de cargas em cidades e complementá a

chamada Família Urbana da marca,

composta ainda pela linha Sprinter e '

pelos caminhões leves de sete e nove

toneladas. O 1214c substituí todas as

'configurações da categoria de 12

toneladas, como é o caso dos modelos

L-1214, 1214e 1214 Urbano. Alémdo
chassi M96, o novo 12l4C tem como

principal evolução técnica a

substituição domotorOM-366, de J 36
cavalos, pelo OM-364LA, com

potência de 143 cv, O uso do ,

turbocooler permite Um .rendimento
maior do motor, além de proporcionar
menor índice de emissões poluentes,
segundo a assessoria da Mercedes
Benz, Omodelo tem uma tara de 4.150

kg, cerca de 1-50 kg rnais leve que.seu
antecessor. A capacidade de carga na

carroceria.passou de 7.200. kg para
8.l50kg.

Cavalaria francesa
A Citroên está lançando uma nova

motorização para o top de linha no

mercado europeu, o XM. O propulsor
de seis cilindros armados em V a 60

graus de inclinação, 24 vãlvulas e 3.0
litros de capacidade volumétrica, rende

,

nada menos 'do que 194 cavalos de

potênciamáxima. '

, ,

Apesar de todo o luxo e da imensa

quantidade de equipamentos de
conforto quer o modelo traz, o grande
destaque passa a ser meS1110 o motor.

Sua potência máxima chega a 5.750

rpm, enquanto 88% de seu torque
máximo, de 27,7 quilogrâmetros,já está

.

dispenível a partir dos 2.mil rpm. Essa
configuração permite uma performanee
elogiável que, segundo dados de fábrica,
inclui velocidade máxima de 233 km/h

,

com aceleração de zero a 100 kmlh em

8,5 segundos.

A farra dasmontadoras
As montadoras nacionais

continuam fazendo a festa, segundo
dados fornecidos pela Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea). Emjunho, as
vendas dos quatro.grandes fabricantes
continuaram crescendo, com o total de
152.786 unidades comercializadas,
contra 146.789 unidades registradas no

mês anterior. com alta de 4.09%. Desse
total, os veículos leves participaram
com 146.734 unidades. sendo 126.497
de automóveis e 20.237' foram
comerciais leves. Em relação a junho de
96. 'quando se venderam 111.717,
unidades. o crescimento foi maior:

36.7%.
No comparativo do volume de

vendas acumulado no semestre, o total'
de 1997 continua mostrando o bom
momento para as montadoras nacionais:
foram, 812.863 unidades vendidas.
'contra 670.285 vefculos
comercializados no primeiro semestre
de 1996 - um aumento de 21,27%.

R$ 1 milhão por dia
OGrupoCaoa acaba de ganhar uma

batalha na guerra com a Renault. Depois
de descredenciadas em abril deste ano,

por problemas no atendimento ao

público, as doze concessionárias do

grupo podem voltar a vender carros
para a marca francesa, Pelo menos, é o '

que determlna a liminar concedidapelo
Juiz da 15" Vara Cível da Comarca de

I São Paulo, Antônio Jeovãda Silva
Santos. Com isso, a Renault teria que
entregar imediatamente aoGrupo.Caoa
3.757 carros e 4 milhões de peças de

, reposição, 'não repassados durante este
ano, sob pena de multa diária de R$ I
milhão.

A liminar prevê ainda que todos os
acordes firmados entre as duas partes
sejam cumpridos até que o. impasse seja
julgado em última instância. Isso

significa que aRenault não poderiamais
credenciar novos revendedores na

Grande São Paulo, já que e:xistia um

acordo que concedia exclusividade da
marca à Caoa nesta região. Uma forma
que a, Renault encontrou para
compensar o grupo por ter perdido a

representação da marca no Brasil em
96, quando passou a ser comandada

pela própria Renault.
Amarca francesa não semanifesta

a respeito da liminar. Porém, adianta
quejá entrou com um recurso para caçar
a liminar e que, por enquanto, os três
novos concessionärios do grupo
Carrera, abertos nos últimos meses em
São Paulo, continuam funcionando
normalmente.

Bê-a-bá dli mecânica
As concessionárias vão virar salas

de aula. É o que pretende aVolkswagen
com a nova edição do Curso de
Mecânica Volkswagen para Amadores.
Como o próprio nome diz, o curso

pretende ensinar aomais leigomotorista
noções básicas de mecânica
automobilística nas dependências das
705 revendas damarca no país. As aulas
incluem também temas como cuidados
com o veículo, direção defensivá e

documentação,ministrados, com a ajuda
de vídeos e apostilas, pelos próprios
funcionários das revendas.

,

O curso é adotado .hä mais de 20
anos como um importante ínstrumento

de marketing da Volks para aume'
;

fidelidade.dos consumidores à
.

angariar novos compradores. P�
,

o curso, dividido ein seis aulas de
horas cada. pode ser feito por qu
pessoa. independentemente da

,

do carro que possua, e até mesmo

quem não tem automóvel. O único
requisito é que o aluno tenij
habilitação. As inscrições podem
feitas em qualquer concessionári',

Volkswagen.' _

.

Decadência no Velho Mundo
Não é à toa que as grandes m

de autornöveis estão se voltando. c
vez mais para mercados emergent
como o brasileiro. O mercado franc
o segundo maior da Europa _. pe
apenas para a Alemanha -, registrou
junho uma queda de nada menos

30% nas vendas de carros novos,

relação ao mesmo período de 96.
ram 93 mil unidades no mês pas
contra os mais de 120 mil vefcu
'apurados em junho de 96�

Se forem levados em conta os'
primeiros seismeses deste ano, as

71':.mil unidades comercializadas ne '

período representam uma reduçí
acumulada que chega a 23% em reia4'
mesmo período de 96. Este resultado'
considerado o pior desde 93, qua
foram computados 813 mil veícul�
vendidos. Enquanto isso, de janeiro':
junho deste. ano, o mercado de clll'rt'
nacionais no Brasil apresentou UIIl
crescimento superior a 28% em rel�'
aos seis primeiros meses de 96, o QIl;
significa um total de 812.863 unid.�"

Facada ecol6gica'
Uma multa de R$ 3,9 milhões. Es«

pode ser a punição dada a Fiàt J)elo
Ibama por crime de fraude ecológi�.�.
montadora é acusada de produzir doi. ,

modelos - UnoMilleEletronic eMille
ELX - que exalavam uma quantid�
de gases tóxicos maior do que a

permitida por leí. Isso aconteceria
porque, para filtrar os poluentes, OS

carros usavam um sensor eletrônico. RÔ'
motorem vez do tradicional catalizadOr.
que é um componente mais caro. Os ,

dois modelos saíram de linha, mas ainda
existem mais de430mil destes model!».
enfumaçando por aí.

,

Segundo o Ibama, essa

irregularidade não foi detectada nos !eS-
,

tes de emissão feitos para homologaro '

modelo porque o sistema' de
gerenciamento do motor adotado. peló
Fiat reduz as emissões quando o carro

é novo. Em condições normais de uSO,

ele passa a poluirmais. O problemafoi
descoberto em setembro, de 95, em
novos testes feitos pela Companhiade
Tecnologia de Sàneamento Ambiental,
Cetesb, mas só agora a Fiat deve set

condenada. A montadora de Betif\l '

prefere não ,se manifestar sobre o caso

e se limita a dizer que vai recorrer�,
•

decisão.

.

VOLKS _ FIAT -'CHEVROLET _ FORD
QUALIDADE - CONFIANÇA E HONESTIDADE COM OMELHOa

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, 583 - sala l'

VENDAS
-

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

• Chácara emNereu Ramos 88morgos, tendo casa de madeira, água e luz
'- Chácara em Três Rios doNorte cl23 morgos

- Vende-se uma oficina de latoaria completa inclusive c/ciborg e elevacat: Ótimoponto. A combinar aceita-se carro ou terreno demaior ou menorvalor.

o Sala comercial térrea com 77,5Om2. RuaReinoldoRau, Centro.
o Terreno na RuaAntonio Carlosferreira com 540m2

o Terreno n Rua Francisco de Paula com 650m2
'

- Terreno loteamentoDivinópolis - Figueiracom 397m2

o Terrenosfinanciados no Lot. V,cenzi e Gadotti, bairro Santo Antonio.
- Casa de alvenaria c/7Om2·no Lot. Vicenzie Gadotti.
o Casade alvenaria c/146m2na Rua Francisco de Paula

INTERIMÓVEIS
CRECI 0914·J

VENDAS
Casa em alvenaria com -110m2

(suíte + 01 quarto, sala, copa, cozinha,
churrasqueira, lavándería, banheiro

social, banheiro de serviço e .

garagem), terreno com 420m2

(todo murado).
Rua João Franzner

(Jaraguá Esquerdo)
Preço: R$ 40.000,60

(negociáveis)

Casa de alvenaria com 180m2 (03
quartos, sala, copa, banheiro, social,
cozinha, lavanderia; banheiro de

,

serviço, churrasqueira e sala de

festas, plscina, churrasqueira externa,
vestiário, dependência de empregada,
gàragem pl 2 carros, terreno com

.

450m2 (todo murado)
Rua José Pavanello (Ilha da Figueira)

Preço: R$ 90.000,00

Apartamento (novo) com 2 quartos,
sala e copa, cozinha, banheiro social,

lavanderla e garagem.
Ed. ?5 de Julho (Vila Nova)

Preço: R$ 40.000,00 (parceláveis)

r--
CRECI NR 1589 J

I
'

I
I
I
I
I

--- ..
1-
'1
I
I
I,
IFONE: (047) 372-2734

Vende

I TERRENOS
.

'

I- Terrenos Lot. Ouro Verde, após aMalwee - 20% entrada', saldo em

l30x-totaIR$10.000,OO, I-Terreno cl 448,OOm2, Loteamento Rapp Rua 541 - R$ 26.000;QO
- Terreno cl31 S,OOm2, Lot. Dayane, Bairro São Luis - R$ 2.400,00 de

I entrada+36xR$266,OO
'

,

I
,

- Terreno cl 140.480,OOrn", RibeirãoGrande da Luz. Aceita trocarpor

I terreno na Barra do Rio Cerro - R$ 20.000,00
.

ITerreno noResldenciallmperador-Rua JoãoJ. Ayroso- R$ 8.000,00

I
entrada+30xdeR$233',33-TotaI15.000,OO'

ITerreno cl329,OOm2- RuaEmesto Lessmann - Vila Lalaú -RS15:500,OO
,

I srnos I- Sitio cl 37.000,00, casa mista cl 100m2 e outra de madeíra cl 70m2,

I
uma lagoa, espaço para novas lagoas, 15.000m2 em pastagem, Ilocalizado em Rio da Luz -lia Macuco Grande, distantem 10km da
Malwee aceila casas na Barra como parte do pagamento - RS

127.000,00-parcelado.. I
- Sitio cl 14.600m2, terreno um pouco irregular, com casas demadeira

I de 97,50m", 3 qtoacom árvores frutíferas, palmito, ribeirão para I'lagoas - RS 26.000,00- aceita carro até RS 4.000,00.

IcASAS
,

_
. I'

I-casademad,e1racl70m"terrenocl2.101m2-RuaHorácioRubini,706, Ina Barra - RS35.000,00.',
•

- Casa alvenaria cl 120,OOm", garagem, 2 bwc, terreno cl 68S,25m"

I (15x45,75) - RS 22.000,00 aceita carro, negociável. I- Casa de alvenaria cl 140,OOm2, 2 BWC, Rua 585, na Barra - RS

145.000,00 I'- 4 casas em alv. 1 cl 100m2, outra cl 54m2 e + 2 cl 36m2'cada no Lot.

I Rozá,naBarra-entradaRS30.QOO,OO+4XdeRS7.500,00-TotaIRSI60.000,00

'I LOCAÇAo
'

, I- Apto. 2 quartos - R. Horácio Rubinl, defronte NANETE - RS 230,00

I'
-Casamadelra,cl2qtos, garagem, 2.000rrits',após Parque daMa,lwee I-R$200,OO "

I-
Casa madeira cl 2 quartos, distante 2.000mts do Parque Malwe,e-I�moo - '

-Galpãoconstr.mistacl100m2,parabar, discoteca,9flclna,marcenaria,

12km após Malwee - RS 250,00
' '

'

I-,Casa de madeira cl 2 quartos, Rua 634, fundos, Tifa Martins - RS

1100,00 I.

,

- Galpão em alvenaria cl 110,OOm", Loteam�nto Ouro Verde - RS
300,00 ,

'

I- Sala comercial cl20,43m2, RuaAngelo Rubinl, 1197 - RS170,OO I
- Sala comercial cl 33,48m", Rua Angelo Rublnl, defronte a Igreja da ,

I barra-R$280,OO -
_-

'

.

I- Casa em aív, cl3 qtos., garagem,lavanderia, 2 BWC, préx. aChoco

I Leite - RS200,0,
I'.. Apto. cl3 qtos, garagem,lavanderia, - RuaClemente Pradi sino - RS ,

300,00 '

I-Casa de madeira cl 3 qtos., garagem,lavanderia- Rua Batafogo, nO I73 - RS 300,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

TERRENOS
,

'

I
Rer. 001 - Lote nO 046 - Lot. Luis Manfrini - Jaraguá Esquerdo -

IRS 8.500,00
'

.

Rer. 002 - Lote n° 041 - Lot. Luis �anfrini - Jaraguá Esquerdo -

. RS 8.000:00 ,
'

' ,

Rer. 003 " Terreno cl 1.54Om2 - Próx. Scar - Centro - RS 100.000,00
, 'Rer. 004 - Terreno cl5.1S4m2 - Rua 199 (Vila Nova) - RS 140.000,00
........ Lote � 139 Lot, 1.,;,M_. ,d fundementor- "'.00II.00

,
Rer. 006 - Terreno Domingos da Nova com 260m2 - RS 75.000,00

I
Rer. 007 - Terreno cl S5.000,OOm2 - Rio Molha (ao lado da Gruta) -

RSISO.ooo,OO
'

Rer',008
' Terreno cl 537,OOm2

Loteamento,
. VersalIes (lote n° 053) -

'

RS 15.000,00'
,

.

Rer. 009 - Terreno c/300m2 - Rua 382 (prox. Hospital São José) - RS
35.000,00
Rer. 010 - Lote n0002 Lot. Ana Paula II- Rua 209 cl asfalto- RSI5.000,OO
Rel. 026 - Terreno de 16x22,50 (360m2) - RS 5.000,00

-

I

I
CASAS

I'

Rer. Oll - �.água Alvenaria

C/4O"oom2
(Ana Paula IV) lote n" 061 - RS

1'2.000,00
Rel. Oll - Casa em Alvenaria cl IOS,00m2 (Rua Victor Vitikoski) - RS
32.000,00

'

,
,

'

Rel. 013 - casa madeira c/48,OOm. Ana Paula III - RS 15.000,00
'

.

Rel. 014 - Casa em Alvenaria cl 280,0Qm2 próx. Condomínío Azaléias
- RS SO.OOO,OO
Rer. OIS - Casa em Construção (alvenaria) c/lSO.OOm2 "RS 20.000,00

I
Rel. 016 - Casa mista c/50m2 - Loteamento Liodoro Rodrigues lote nO

I
.

013 - RS 14.000,00 '

'

.

Rel. 017" - Casa mista cl 100m2 - Rua 209 - Francisco Hruschka - RS
21.000,00
Rd. 018 - Casa mista com 90m2 - Rua Campo Alegre n° 504 - Figueira

- - RS 25.000,00 ,

Ref. 019 - Ih Água no Ana Paula IV - Rua 326 - José narloch (Xavier) ,

- RS 15.000.00 .

Rer. 02Ó - Y.o Água Alvenaria - Ouro Verde - RS 10,000,00

I
Ref.

02,1,-
C'asa alvenaria cl 75m2 - Ouro Verde (nova) c/ financiamento

I
- RS 32.000,00
Rd. 024 - Sobrado com área de 388m2 - Na Rua João Stein
Ref. 025 -Casa de 60m2 lote n° ISO Ana Paula IV'- RS 14.000,00
OFERTA

,

Ref, 022 - Terreno com 130,OOm2 (Plano) Ana Paula IV - RS 10.000,00
COBERTVRA

•
,

,

Rer. 02� - Ediffcio Argus com 250,�2 - R$180.ooo,OO
'

I
LOTES FINANCIADOS

I
Loteamento Cirilo Zangheline
'Loteamento Ouro Verde

Loteamento Camposampiero
Loteamento Constantino Pradi
Loteamento São Cristovão II
Residencial Framboyant

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



CORREIODOPOvo-6 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS
RuaMarec;hal Deodoro da Fonseca, nll1594

Jaraguá do Sul· SC
FONE (047)

372·0153·371·6475
CRECI1762.J

CASA ALV. cll suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha, 1 banheiro, 2 garagens,

churrasqueira e área de serviço. VILA LALAU'

CASA ALV. cl2 quartos, sala, cozinha, 1 banheiro, dispensa, área de serviço
e garagem. JOÃO PESSOA - R$ 12.000,00 + fino

CASA ALV. cl 4 quartos, cozinha, sala, copa" 1 banheiro, área de serviço e

garagem. JARAGUÁ-ESQUEROO - RS 23:500,00

CASA ALV. cl 4 quartos, 2 salas, copa, cozlnha, 2 banheiros, disp'ensa, área
de serviço e 2 garagens. ANA PAULA

CASA ALV. - cl 2 quartos, sala, cozinha, 1 banheiro, área de serviço e

garagem. CZERNIEWICZ - RS 24.000,00 + fino

CASA ALV. c/3 quartos, sala cozinha, 1 banheiro, área de serviço e garagem.

VILA LALAU - RS 18.000,00

CASA ALV. cl 2 qu�rtos, cozinha, 1 banheiro, áre de se,rviço, dispensa e

garagem. ILHA PA FIGUEIRA - RS 22.000;00

Valorize Seu Jmóvel

372-3090

NSEN

murada, próx. ao Kolbach.
Val<?!� R$ 350,00.
Informações 372-0207.

PROCURA-SE - moças
para dividir aluguel de
apartamento na rua

Reinoldo Rau, tratar pelo
fone 372-0406 com

Ariane.

CAPACETE - um capacete
automático R$ 50,00, e um
de Fórmula I porR$ 30,00.
Tratar rua Rolf Alberto

Ballock, 87 bairro Ainizade,
após 18 horas com Liandro
ou Rosineia.

Jaraguá do Sul, 18dejulho dé
'

CREC11873-J

EPIfIEEtaIIIMOS�L1DA.

CASAS

TERRENO:cl425�LOTEAMENTOJUVENTUS

TER8ENO: cl50� LOTEAMENTO RHUSKA JGUA ESQUERDO

,TERRENO: cl428�CENTRO

TERRENO:�465� ILHA DAFIGUEIRA

TERRENO: cl336�CZERNIEWICZ

TERRENO: cl48�LOTEAMENTOMAURíCIOLENZI- CENTRO

VENDAS:

Insta.le:
Sistema'
de Alarme
Portão
Eletrônico
Video Fone
lnterfone

TÍTULO :-" do Clube
Atlético Baependi, por
apenas R$ 250,00. Tratar
372-0989 com Milton.

CASA - de alvenaria com

110m2, terreno de esquina
com 640m2 murado em

Nereu Ramos,' próximo a

Igreja Católica. Valor R$
32 mil + R$ 13 mil

financiado, aceito carro no

valor de R$ 8mil. Tratar
975-2063 ou 372-2784.

ALUGA-SE casa de
alvenaria Com lage, 2

quartos, garagem e toda

.��-�Edifício Tower Center,
Rua João Marcatto esquina ,

com a Rua Clemente' Baratto
Centro

APTOS: 1 suíte, 2 quartos, sala estar/.
ijantar, sala d,e tv, sacada cl

� churrasqueira, BWC, copa, cozinha,
lavandertà, 2 vagas de garagem, 4.
partir de R$ 1.047,80Imensais,
(Entrada: 5 parcelas)
SALAS COMERCIAIS: com 1 ou 2

garagens, copa, BWC e distribuição
interna âe acordo com a necessidade
do cliente, a partir de R$ 440,16r
mensal (Entrada: 5 parcelas).

APTOSEMCONSTRUÇÃO
Edlt. Petúnia - R. José Emmendoerffer - NOVO
- Apto. cl111� - 2° andar, cl 2 qtos e demais dep., garagem, portão e portaria eletrônica - RS 50.000,00
Edlt. Dlanthus - Rua Marina Frutuoso

,.

.

- qobertuta Duplex 903 ou 904 cl397,80�, êl3 surtes e demais dependências, lareira, churrasqueira na sacada, 2 vagaâ
garagem, piscinas e salão de festas no prédio· Preço final incluindo acabamentc? diferenciado - RS 184.700,00 - 50% à
vista e saldo a combinar.

.

,

• AptO. 702 e 801 c/225� - Suíte + 2 qtos., sacada cl churrasqueira, dep. Empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina
- Preço final incluindo acabamento diferenciado RS 11 O.OOO�OO - 50% à vista e saldI? a combinar.
Edlt. Amaranthus Rua Adolfó Sacarl - lat da Rua AmazQnas (SCAR) ,

- Apto cl 300�, temos disponíveis apartamentos nO 301, 302, 501. Entrada + parcelas condomínio de 3,65 Cubs (R$
1.548,55)/mês.

.

- Casa alvenaria cl200,OOm2, na Rua Olívia Chiodini Pradi, 33 - Jaraguá-Esquerdo - RS 60.000,00
• Casa alv. c/130,OO� - � quartos 8 demais dep. troca-se por apto. - RS 55.000,00
- Casa Alv. cl 03 suítes + 03 quartos e demaisdep. - Rua Canoinha, 71 - Centro - RS 180.000,00
- Casa cl 320,OO� - 02 suítes + 1 quarto + 2 Bwc social, sala estar�antar, cozinha moe., dep. empregada, sala jogos,
churrasqueira, piscina 5,OOm x 10:00m - R. Gustavo Hagedom - Vila Lenzi - RS 180.000,00
• Sobrado em alvenaria cl estilo rústico, bom estado, cl sl,llte + 02 quarts e demais dep. com móveis fixos em madeira e '

tijolos maciços - Barra Velha - RS 150.000,00 - aceita-se permuta por apto em 61umenau próximo a Furb.
• Casa em alv. cl 03 quartos e demais dep. - R. Luiz PicoUi � RS 47.000,00

.

- Casa cl250� + garagem p/3 carros e piscina - Rua Bernardo Dombusch - RS 150.000,00

TERRENOS
• Terreno cl450� - R. Amélia Fischer 'Enke, Vila Rau· RS 12.9.00,00
• Terreno c/392,OO�· Rua Ernesto Lessmann - Vila Lalau - RS 18.000,00
- Terreno c/396,22� - Rua Eleonora S. Pradi, Centro· RS 37.100,00
- Terreno cl350,OO� - R. Lat. - R. Lat. da José T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$10.500,OO ou entrada

.

R$ 3.000,00 + 5 parcelas de RS 1.500,00
,

- Terreno cl 616,OOm2 - R. Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol- RS 65.000,00
• Terreno cl 420,OOm2 - R Donaldo GehrIng - Ao lado Cosmo Turismo - RS 45.000,00 - troca-se por casa ou apto.
.• Terreno c/7,750� • Estrada Santa Luzia - RS 38.000,00

• Terreno c/2.937,OOm2• R. Alberto Santos Dumont- Vila Lalau- RS 120.000,00
• Terreno cl 86.000,OO� (20.000,00) • Barra do Rio Molha - 500 metros da gruta - RS 40.000,00

'

• Terreno cl 6.209,OO� + 3.300,00ffi2 área construída, imóvel para usos industrial ou comercial - R. Carlos Bianck' AS j

.800.000,00
I

GALPÃO INDUSTRIALICOMERCIAL
• Prédio industrial cl3.300,OO� + 300,OOm2 de área.construída e terreno cl 6.209,OO� - Vila Lalau-

RS 800.000,00
'

LOCAÇÃO/APTOs/CASASISALAS
• Apto c/3 qtos • Rua EI.eonora sauer Pradi (centro)

•

• Apto. cl 03 quartos, sala, cozinha e demaiS dep.• BR 280 Guaramirlm
• Casa cl 03 quartos e demais dep.• R. Ernesto Piseta • Guaramirim
• Apto. c/01 quarto, copa, cozinha e BWC • R. Joinville
.• Apto. cl 02 quartos e demais dep. - R. Guilherme Hering, 70 - Ed. Érica

· Sala cl mesanino • Av. Marechal Deodoro Edifício Florença - Térrea
• �oja cl 400,00m2 • BR 260 Km 21 • Em frente ao Portal.
· Aptos cl 2 quartos e demais dep.• R. 25 de Julho. Ed. Alberto Marangoni - Primeira locação
• Aptos, c/1 suíte + 2 quartos e demais dep .• R, 25 de Julho - Ed. Alberto Marangoni - Primeira locação
• Salas comerciais em diversos locais
• Galpão cl 150m2 + 2 Salas pj escritório + recepção, cl rede trifásica· R. Joaquim Francisco de Paula, 1284

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jardim São' Luiz -

Jaraguá Esquerdo.
50.0.0.. Tratar rua RoH
Alberto Ballock, 87 bairro
Amizade, após 18 horas

.

com Liandro ou Rosineia.

canais AM, USB, LSB
Galaxy R$ 20.0,0.0.. Tratar
rua Rolf Alberto Ballock,
87 bairro Amizade, após
18 horas com Liandro ou

TERRENO - de 15 x
..

30m em Três Rios do

Norte por R$ 2.80.0.,0.0..
'Tratar 372-0.0.89 ..

372-1762.

OVERLOCK - Níssin,
8mil pontos por R$
750.,0.0.. Tratar 973-
30.30..

VENDE.-SE - 2máquinas
semi-novas, uma J'.......,,�.-------

Cobertura 3 agulhas de 7 TERRENO - na praia
mil pontos Nissim e uma Grande em Albatroz por

VÍDEO GAME - Mega Reta Juki, as duas por R$, R$ 3.50.0.,0.0.. Tratar 371-
Drive III com '3 jogos,

.

1.50.0.,0.0.. Tratar 975- 580.9.
tratar 372.;30.8 r. 2.048;

';

. CASA - de alvenaria com

meia-água nos fundos

por R$ 7.50.0.,0.0. + 39 x

R$ 160.,0.0.. Tratar 973-
, 9089.

Rosineia.

TERRENO - com 5mil m2
em Santa Luzia, plaino,
preço a combinar, aceito
entrada + prestações.
Tratar 973-3773.

CASA - madeira em Três
Rios do Norte por R$
lOmil. Tratar 622-1552 ou
622-'1297.

FREEZER .. 280. litros, COMPRO - casa em

branco, novo. Tratar 979- Barra do Sul. Tratar no
'CASA - em Barra do Sul 0.531. Bar do Síde Sabel próx .

por R$ 23mil. Tratar 392- Weg I.
30.50..

.

CICLOMOTOR - ano 88,
tratar 372-0.259.

,
,TERRENO - no bairro

João Pessoa com 21 x

•
' 30m, de esquina por R$
3.500.,0.0., aceito carro

ou moto. Tratar 373-

0093.
BICICLETA -18 marchas

VENDE-SE Antena' por R$ 50.,0.0.. Tratar 372-
Dipölo L para rádio PX, 0.579.
com cabo por R$ 50.,0.0. e
uma Dipólo T para rádio MEGA DRIVE - I tratar
PX com cabo por R$ 975-0.264.

40.,0.0.; uma Fonte. --------

estabilizada ·12 Volts, 5 CASA - em Três Rios do

Amp por R$ 50.,0.0.; Mie.
para PX pré-amplificado
com eco por' R$ 60.,0.0.;,

. Aparelho de Som 4x 1
marca GPX importado por TELHAS. - vendo Zmil
R$ 30.0.,0.0. e um Rádio
tóca-fitas para carro com
2 alto falantes por R$

VENDE-SE - Luneta com

tripé R$ 50.,0.0.; Pneus Aro
13 em bom estado 'R$
60.,0.0; Rádio PX 40. canais
AM COBRA 19 DX R$
10.0.,0.0.; Rá9io PX 40.

MÁQUINAS - 2 de

costura, uma Reta e outra

Cobertura por R$
1.30.0.,0.0. as duas. Tratar
975-20.48.

CASA - de alvenaria,
,

com 6o.m2, terreno de
15x30m no loteamento

Jardim SãoJudas Tadeu
or R$ 25 mi l • Tratar

I ,

IVIAGEM A GRAMADO • RS
Norte. de madeira toda
murada por R$ 6.50.0,0.0. ..
Trata] 372-3253.

GELADEIRA - Consul
270. litros por R$15o.,o.o. .

Tratar 973-8887 .

.

' Saída em 24/7 e retórno em 27n
· A .

Ónibus leito; visita à diversos pontos turísticos.
Informações pelos fones 975-0612'ou 973-9003.'

telhas francesas por R$
250.,0.0.. Tratar 371-
'6254.

TELEFONE - vendo
, prefixo 376, tratar rua
815,.338 no Cohajas

GIIINI. DI PIODUÇÃO
I'

ASSISTENTE DE VENDAS
NIVIL SUPIRIOR, IxPautNCIA IM

.

I.....AÇlo DI PIIOG--.a DI
uma Parceria QUALIDADE. ADMINISI.Ao. '

M'ONTADOR
' "I, "PERFIL PROFlSSIOGRÁFICO"·

CORREIO DO POVO - PCPHUMANA , ... .

.' Agora. uma exigineia legal, para nils da

E'�T.G' V..,..,TlUID lfDO ClVl]: TRANFORMADOR HUMANA é com tranquilidade que recebemos
:J."� I Dl �lL ./lDJL.L\ JL 'Y lLú "". � "" COM EXPÊRltNCIA � esta notiéia� Em 1986 já oftredamos estuemço

"

.

',1"_ '1/1 ""111:;41/1'111' II, '�'41 �
- e em 1989, realizavainos na K08LBACH o'

PARA EMPRESAS primeiro do Brasil. Tinhamos buscado esta

tecnologia nos USA. Naquela época nio éramos
DO RAMO MOVELEIRO bem compreendidos, mas profissionais como, o

. EM GUARAMIRIM:' Gerente de Relaç6es Industriais Antanio Carlos

OPERADORES DE SERRAS E ESQUADREJADEIRAS d� Silva e o Dr. Átomos, perceberam sua

rM.ICÂN. ICO .. MÁ.'Q COSTURA') : AUXILIARES DE PRODUÇAO - L1NMA DEPRODUçAO dimensio e nos permitiram desenvolve-Io.

� , • MONTADORES DE PRODUTOS SERRADOS
Outros que ajudaram na sua realizaçio, o Eng. '

'

.' PREPARADOR E REPOSITOR _ CI CONHECEM PCP
Hest Beek e Dr. Fritz ScbOtte, até hoje

• OPERADOR DE CNC _ CI EXPERI�NCIA comentam a profundidade e a utilidade quê um

TRABA�'HO .' OPERADOR DE MÁQUINAS _ CI EXPERI�NCIA trabalhó como aquele. produz em uma empresa.

.TEMPO
.,.r: R"OI.· • E�PEDIDOR - CI CONHECIMENTO EM FAT. E NF

Em 1990, nos contatos que tiveml)s com o Diretor
. de Marketing da WEG' Walter Jailssen,

,INFORME-SE NA HUMANA, SOBRE A URGENTE • MONTADOR - Cl EXP. COZINHAS E DOR�ITÓRIOS
.
conseguimos autorizaçio do seu Presidente Déeio

'C"'--'
--.-------

. ,

. .' ". Silva, para iniciarmos o Trabalbo pela fundiçio

�
MARCENEIROS ] [ CALDEIREIRO,] [ COSTUREIRAS ] da WEGI,' mas fomos tolhidos pelo do

. , famigerado Plano Collor, que imobilizou a todos.
. --o-'--.

-
.. -·-0-

....-··

'CO' .

R Agradeço aos que permitiram, como sua
REPRESENTANTE VENIJE/J'R /JE TOR�EIR LOCADO sensibilidade, intelig@ncia e visio administrativa

COMERCIAL e'Ns6Rel'S MECANICO DE CALHAS sermos pioneiros CO� uma déclda de vantagem.

(CIIJ!\$$O" .

��IF>��@©) M
HUMANA
_...

,INFORMA
ICI CONH�CIMENTO EM INGLtS EIOU ALEMÃO

VENDERORA
SILVIA 973.5530

AÚX, ESCRITÓRIO .

VIVJANE 372.0276 --.------------

HEI��GRAMA��I��8' TÉCN ICO EM SOLDA
}>ARA ÁREA DE VENDASCOMPRAS

JUDITE 372.32U
RECEPCIONISTA'

· SILVIA 371.6554
CARGOS E SALÁRIOS '

SILVESTRE· 372.2636

TECELÃO --------------.

ARLINDO 975 0934
TEC. CONTAB.

DANIEL 979.0074

SECRETÁRIA
ANGELITA 372.3056

PROFESSOR DE

INGLÊS

. AMBULATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS,
. MEDICINA DO TRABALHO ( PCMSO ) '. AUDIOMETRIA' v ,

RECIÍuTAMENTO E SELEÇÃO • CURSOS NA AREA DE RH
URGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO

RUA HENRIQUE SOH". 33, -;CAIXA POSTAL 200 - CEP. 89255-240, JARAGUA DO SUL - SC
.

.

Fone (0471371.4311 Fa., 372.1091
.

E-Mail HUMANA@",E1\JNO.COM.BR'
.

A HUMANA É PARTE D SUA EMPRES r
:HUMANA
'AhESSORIA EM RH
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CORREIODOPOVO .8 Jaríl.u6 do Sul, 18deJuiho
, PUBLICA ÖE� LEGAIS

Cristiano Freccia - R.GuilhenneHering,70 - Nesta "

Margot.A�élia Lehma,nn, Ofi"ci,a;' do Registro ?'vil do 1° OomCabralPersonagenslnfantisePubHcidadeLtda'-R.JoséEmmen"
1440 - Nesta

Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul" Estado de Santa
.Danilo Carlos Simon _ R. Carlos Frederico Ranto SantaLuzia _ Nesta

Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório Di Lupari Ind. Com. Ltda - ,�. Bernardo Dornbusch 2365 - Nesta
Estoril PalaceBingoCom. Adm. - Av. Getúlio Vargas 170 -'Nesta

exibindo seus documentos pela lei, afim de sé habilitarem BlétricaVolwe Ltda- R.Joinville2818-'Nesta
FlorentinaOesningMichel- R. AntonioAiroso - Nesta

Impressos Jaraguá Ltda - R. Reinoldo Rau 21 L 03 - Nesta
Ind. e Com. RoupasMacmor Ltda - R. GermanoManke 499 - ,Corupá,
IrmgardHomburgRasch - R. Est. Geral RioMolha - Nesta

, JaraguáAtléticoClube - R. Luiz Chiodini sln - Nesta
.

JaraguáAtlético Clube - R. LuizChiodíní sln - Nesta

LiaJlUU'Com. Mat. Constr. Ltda - RRoberto Ziemann 3608 - Nesta
',' LiamarCom.Mat. Constr, Ltda - R. RobertoZiemarm 3608 - Nesta

, CORDEUA DALRI LZNegri Repres.Ltda - R. LeopoldoMalmke 104 - Nesta

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, natural deNova Trento, Luiz Carlos Cabral- R. JoséEmniendoerfer 1390- Nesta
, Minirnercado Dois Amigos Ltda - R. Manoel Francisco daCosta 973 • ,�
Pessoa - Nesta
Móveis Kohls Ltda - R. JoãoTozini 650 -: Corupá
Macol.Leandro e Manes e Cia Ltda - R. Av. Marechal Deodoro da FOJ;l
1550 - Nesta
MildoHomma - R. Campo Alegre 494 - Nesta

, "Ela, brasileira, solteira, professora, natural deNova'Trento, neste Minimercado Dois Amigos Ltda - R,ManoelFrancisco daCosia 973 - Nes,
"

..
,

'
,

,MariaAp.Micheli daLuz da-Cruz - R. Av.Marechal Deodoro 97 - Nest�
.

Estado, domiciliada e residente na Rua Guilherme Wackerhagen, Marcelo JoséBayestorff - R. JoãoMarcatto 255 Sala 02 - Nesta
Marcelo Arl- R. José Teodoro Ribeiro 352 - Nesta

641, apto. 301, Bloco A, nesta cidade, filha de Elias Dalrie Marilete SimoneWintrich'� R. Estrada T�ês Rios doNorte slnNereu Ram
Nesta

MalgiMalhas Ltda - R. 804 sIn° Cx Postal182 - Nestà

NadirNunes - R. 695 sIn° EstradaNova - Nesta
NadirNunes - R. 695 sin° Estrada Nova - Nesta

Epara 'que chegue ao conhecimento de todos, mandeipassar ' Nilvo PasolclME - R.MarechalCasteloBranco 4670Centro - Nesta
·PH Têxtil Ltda - R.Marechal Castelo Branco 4015 - Schroeder

,o presente Edital, que será publicado pela imprensa e em' Paulo Sati García- R.LuizSarti 1185- NereuRamos- Nesta
Paulo Cesar Ribeiro - R. Oräcio Pradi 37 - Jaraguä Esquerdo - Nesta

Rita de Cassia Fagundes - .R. Joinville 151'0- Nesta
Roberto F. Xavier - R- Barão do Rio Branco 465 - Nesta

SilvioLuizKlimeroski - Águas Claras sln - Nesta

VípaAlímentos Ltda - R. Estrada ItapocuHansa sln - Nesta

, VipaAlimentos Ltda- R.Luiz Sarti - 1185 - Nereu Ramos - Nesta

WaldemarMuller - R: André Voltoline 1323 - 'Nesta
,

WilsonEduardoBroering - R; VerdeFrancisco Lenzi - Nesta

A�UGUEL

I.
DETRAJES

:RUA EXP. AN1iONIO,CARLOS FERBEIRA, 184
FONE: 372-3349

PROCLAMASDE CASAMENTO

para casar os seguintes:

EditalN° 21.202 de 15-07-97

ROQUE RAUL ANDREGHETONI E ROSARITA

rieste Estado, d�miciliado e residente naRua JoséEmmendoerfer,

1.006, nesta cidade, filho de Leonisio Andreghetoni e Beatriz
" Cipriani Andreghetoni.

\ "fi

Iracy 'Baitisti Dalri.

� '.

Cartório, onde serâ afixado por 15 (quinze) dias.
.

.
, .

Ullla data cspccial IIIcrcce al/u IIIlIitu, cspccial '

VcnHa cunHcccr. ••

·e·.,- '

NQ�i6nQi�· &. ImportQd�s'J
Presentes para' toäas: as datas
Av. Marechal Deodoro, 796 - Fone: 371-2811

EDITAL
PATRICIATAVARESDAcUNHAGOMEs Tat>e1iãeOficialdeTítul
Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de SantaCatarina, na forma daLei - �,
F� saber a todosquailtoesteedital viremque seacham nesteTabelionato "

ProtestoosTítulos contra;

AnstideFernandes de Lima - R 25 de Julho 9 - vilaNova
AdrianoGoudard - RManoel Francisco daCostas/n" - Nesta
AMarechal deNilvaPasoldME - R.Marechal CasteloBranco4670 - Sc
Claudio Marcos Gomes - R. Ernesto Lersmann - 616 - Nesta '

H, como os ditosdevedores nãoforamencontrados ou se recusaram a aceitara
devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmosf
compareçamneste Tabelionato naRua: ArthurMüller, n? 78, noprazo da Lei,ai
fimde liquidaro seu débito, ou então, dar razãopor que-não o faz, sobapena® 1

,

serem os referidosprotestados na forma da Lei, etc.
'

'

,;

Lê/Jaragué do SuÍ - 16 de julho de 1997
IltonHotTmann

TabeliãoSub�tituto
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• As novas instalações do Supermercado Pradi,
depois da reforma geral, oferecem mais espaço e

praticidade nas compras. Parabéns ao casal Deonilde
eConstantino Pradi, pela iniciativa.
• OCentro Educacionallntegrado Jaraguaense oferece

nova dinâmica no ensino supletivoem nossa cidade.
Com professores experirnentados e moderna
estrutura, oferece laboratório, biblioteca e salas de

. aula agradáveis. Fica na João Januário Ayroso, 115.
(antigas instalações da Confecções Lux), no início
'do Jaraguä Esquerdo.
• A Liga de Grupos Folclóricos promove no próximo
dia dois de agosto, baile com animação da Banda'
Cavalinho Branco, de Blumenau. Será a partir das
22h30, na.Sociedade' Alvorada, com ingressos a

razão de R$ 5 cada.
• Centro de Atividades do Sesi, brilhantemente

comandado pelo amigo Leônidas Nora, realiza,
amanhã (19), às 19 horas, no ginásio de esportes, o
cerimonial de abertura da 16" Olimpíada Sesiàna de
Jaraguá do Sul.
• A Olostech, um empresa de software de Jaraguä do

Sul, lançou para todo o Brasil um organizador pessoal
e doméstico, com 30 módulos e ferramentas, que
dispõe de agenda até controle menstrual. A pré
estréia aconteceu na Multifeira. O lançamento
nacional será durantea Fenasoft, de 21 a 26 deste

mês, no Anhembi, em São Paulo.
• A segundaedição da Feira de Arte daTerra acontecê

, amanhã (J9) e domingo (20), das oito às 21 horas, no
, pátio da Igreja Matriz em Piçarras. Serão 17

barraquinhas com trabalhos manuais, bor?ado,
crochê, tapeçaria e outras novidades.
• Domingo (20), é dia de "Show na Praça", com
apresentação da Banda Trânsito Livre, de

Apucarana (PR), a partir das 18h30. A promoção é
da Secretaria deCultura, .Esporte e Lazer.
• Piçarras promove a sua Festa do Colono, dias 26 e

27, no Salão Paroquial de Rio Novo, interior do
Município, cominúmeras atrações. A promoção faz
parte do calendário permanente de eventos do

Município.
'.

• Excursão para São Paulo dia 24, para consultas com
oDr. Fritz. Detalhes e informações comCristina, pelo
telefone 973-3321.

'

• Inti - Liceu da Vida oferece consultas de Tarô,
Numerologia, Shiatsu, Reiki e Harmonização.
Atendimento na primeira sexta e segundo sábado
de agosto, com Noemy Ireny. Marque sua consulta
pelo fone 372-1141.
• A peça teatral "Pluft o fantasminha" continua em

cartaz no anfiteatro da Scar todos os finais de
semana Sábados e domingos, às 16 horas. Ingressos
naSecretaria da Scar ou com os integrantes doGrupo

.

de Teatro Adulto (GTAS).
• Oilmar Antonio Moretti, diretor de Teatro da Scar,

lança no próximo dia 23, em vídeo, a peçaZYP9, que,
conta a história doRádioem Jaraguä do Sul, desde o
seu inicio em 1948, até nossos dias.; A fita será
distribuída às escolas e entidades e ficará a

disposição da .comunidade nas locadoras. Gilmar
ressaltá que a iniciativa não visa lucro.
• A amiga Geraldina Pereira, que está paraplégica
devido a um acidente, lançou na noite da última

quarta-feira (16), o seu segundo livro de contos e

poesias, den�minadó "Velhos e Novos Caminhos".
A noite de autógrafos foi no auditório do Sindicato
do Vestuário.
• O Baile dos Atiradores, tradicional promoção da

Sociedade que congrega os Clubes de Caça e Tiro
da microrregião, será no próximo dia 24, no Parque
de Eventos, com animação da Banda Bavária e

Musical Corpo eAlma
• O Centro Educacional Canguru promove almoço

italiano, amanhã ( 19), a partir das 11 h30, em sua sede,
naRua CeI. ProcópioGomes deOliveira, 538. Cartões
ROr R$ 5 cada, concorrendo a uma estadia completa
no Hotel Fazenda Pedra Branca, em Lages. Crianças
até 10 anos, não pagam..

RENATOARAGÃO-assimqueconcluiramissãoanualcJecomandar
o show de abertura da campanha "CriançaEsperança", dia 25 próximo,
no Estádio dö Ibirapuera, o embaixador do Unícefno Brasil voltatá às
leias mais uma vez. Renato Aragão começa a filmar em agosto, no Rio
de Janeiro, "O Noviço Rebelde". Ele fará o papel-título. As filmagens
serão finalizadas no Ceará até outubro.

BIT ATRASADO - enquanto o mundo prepara a festa da virada do

milênio, especialistas em informática alertam que não pode haver.
motivo para comemoração. O problema é a chamada "bomba do
milênio". Sistemas de computadores mais antigos, que trab'alham com

datas em dois dígitos, não serão capazes de distinguir entre o ano

2000e 1900.,
"

jubiJarcom osfilhos�amon,Dtinian, loran eDorwin

ULÓIDES? - o mano, abre os zoião, porque você .tem na

malandragem dli boa, puríssima, destilada por malaco de
de. Yirgulöides é samba-reck de primeira, sem sotaque

"

inho. Sabe como é, não tem crocodilagem.O pessoal do samba
definir pagode com "reunião em que se brinca de samba, se

esecanta de tudo". E foi exatamente isso que Henrique Lima,
DeMoreaux e Paulinho Jiraya fizeram. Henrique e Beto são
,

escolados tocando coverem botecos vagabundose omulti-
Jiraya v.eio do batuque mesmo. Esse é o Virgulóides que .

hoje (18), na Boate Notre Dame.

MENTO- trocam o tradicional "sim", na Igreja Nossa Senhora
.

o, no RioMolha, hoje (18), às 20 horas, Maria e Denis. Ela
de Vicente e Úrsula Schwammbach Alves, e ele filho de João
miro e Alzira Sasse Hohl. Após a cerimônia religiosa, os

.

'

ados serão recepcionados no Restaurante e ,Churrascaria
.

II!>.

Empório Ga Foto

Trocaram alianças namão esquerda, no último sábado (/2),
na Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Nere« Ramos,
Danieie e João SOrti

tIMte .ábado (19), no. Pavilhõe. "A" e "B" do
,Parque de Evento., 7·Notte Italiana. Comida

.

italiana. apre.entaçõe. de corai. e grupo.
1!tIclóricoa.muita música e alegria. Participer

Suyan Pesenti (sra: Otoviano Pamplonil) e Jussara Seifert
(sra: GidoSeifert), naposse da nova diretoria do Lions Clube
Centro

PELO TELEFONE- oSunday 1imesde Londres noticiaque está à
venda um modelo de telefone que diz aodono se seu interlocutor
mente. O aparelho custa US$ 43 mil e utiliza sistemas eletrônicos

para indicar a mentira por meio de "tremedeiras" na voz. Segundo o
jornal britânico, o aparelho usa o tremor na voz de quem falar para
aferir a veracidade da conversa.

Uneas'e Blenice SchubertDomiciano. Ele é gerente
I Negócios do Sesc/Portal Rainha dos Estudantes

o Clube Atlético Baeptmdi promove hoje (18), o "Baile de Férias",
com a escolha da "Rainha âos Estudantes" de Jaraguá do Sul.
A noitada será .ànimada pelo Musical Matus� de CriCiúnia.

São 18 candidatas, três âelas desfilam aqui 1IQ coluna.
.

(9)edomingo (20), a 13'
na Sociedade Esportiva e
lL disputas de rei e rainha,,

.

de helicóptero, show de
com Paloty Band Show e

ão de,grupos folclóricos e
mação.

'

Gilmar Maccagnan cstä
ia do Shopping Center
de fotografias, um métodó
I S de agosto, diariamente,
de seus estúdios estará

'Primeira semana de agosto.

,
nova amanhã (19), Adolar

'aWilhclm Wenmeyer.
.

é para Bruna Marquardt e
aioc' Kappaun. Parabéns e 'Regiane Carlini, Colégio

Euclides da Cunha
Etisangela dos Santos,
EscolaErich Gruettinaéher

Núbia Campos Antunes,
Instituto Educ. Jangada
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CORREIO DO POVO - 10 FERJ
Educação Permanente

As atividades dos grupos de Educação
Permanente e Extensão, tiveram suas

atividades encerradas" correspondente ao

primeiro semestre.

A Ferjjá está com cursosprogramadospara
o 2° semestre;'

SEGUNDAS-FEIRAS

Noções básicas de Espanhol
Horário: 14h30 às 15h45
Local: Sala 2 - Bloco B

Vagas: 30

Oficina de Serigrafia
Horário: 16h às 17h15
Local: Sala 2 - Bloco B

Vagas: 30

TERÇAS-FEIRAS
Conquistas do Século XX - Artes
Horário: 14h30 às 15h45
Local: Sala 2 - Bloco B

Vagas: 30

Relações Humanas
Horário: 14h30 às 15h45 (quinzenal)
Local: Sala 2 - Bloco B

Vagas:30

'Oficina de Criatividade
Horário: 16h às 17h15
Local: Sala 2 - Bloco B

'Vagas: 30

Informática - Internet
Horário: 16h às 17h15
Local: Laboratório de Informática
Bloco B

Vagas: 30

QUARTAS-FEIRAS
Noções básicas de Espanhol
Horário: 8h às Wh
Local: Sala 2 - Bloco B II

Vagas: 20 I li
II

Escolinba de Dança (adolescentes) II

Horário: 14h30 às 15h45
'Local: Sala 4 - Bloco B

Vagas: 30

Dança de Salão (adultos)
. Horário: 16h às 17h 15
Local: Sala 4 - Bloco B

Vagas: 30

QUINTAS-FEIRAS
Etiqueta e Cerimonial
Horário: 14h30 às 1.5h45
Local: Sala 2 - Bloco B

Vagas:30
/

Informática - Internet
Horário: 16 às 17h15
Local: Laboratório de Informática - BlocoB

Noções básicas de Espanhol
'

Horário: 14h30 às 15h45
.

Local: Sala 2 - Bloco B

Vagas:20

SEXTAS-FEIRAS

Noções básicas de Inglês
Horário: 8h às lOh
Local: Sala2 - Bloco B

Vagas:20

II

II

Matrícula:
Data: 14 de julbo a 1 de agosto de 1997.
Horário: 14 às 20 boras.
Local: Coordenação de Pesquísa e Extensão
- Ferj (Bloco A) - Ferj.

. Fone: 371-0983 - ramal49
Início das atividades: 4 de agosto de 1997.

.

,
. J

Professor Otto Francisco de Souza (à direita) e o grupo do Curso Conquistas do Século
XX: Artes e Saúde, durante o café de encerramento

'

STIDORESDA
DMlNlSTUQO

,.

Planejamento estratégico
-

Nos tempos atuais os administradores não podem ficar à mercê da
sorte como em épocas anteriores, pois o mercado muda muito rápido e

exige que os profissionais se especializem cada vez mais. Exigindo
, *

essencialmente que o executivo de hoje saiba gerenciar situações de conflito,
analisar problemas e traçar planos estratégicos.

O planejamento estratégico possibilita ao executivo estabelecer °
rumo a ser seguido pela empresa, em função de sua razão de ser. Send�
importante salientar que uma estratégia adequada pode trazer
.extraordinários resultados para a empresa. É a chave para a.

sobrevivência, a obtenção do lucro, a tomada de decisões e para evitar'
erros na administração nos tempos atuais.

Pode-se citar como exemplo de sucesso uma grande empresa de nossa .

região que é a "Marisol S.A. Indústria do Vestuário", que com certeza
encontra-sebern estruturada e com perspectivas até o ano 2001, graças aos

planos estratégicos adotados e traçados.

Elaborado ,por: Edi Marcos Ludvichak, Luismar F1oriani, Sheila·
Gumz Müller e Vanessa Pereira, aionos dó 9° semestre de

, .

Admínístração,

Competitividade
A compeätividade é sern dúvida um dos temas que tem sido mais

aprofundado, ultimamente, pelos estudiosos, com intensa e freqüente
repercussão nos meios empresariais. Tudo isso, porque a competítívidade.
absorve outros grandes e importantes temas da atualidade, como por
exemplo: o impacto das tecnologias, a escassez,de recurso, a crescente

demanda por qualidade, a globalização das 'sociedades e dos, mercados,a
explosão demográfica. Por tudo isso, e uma série de outros fatores, a
competitividade tem-se tornado,literalmente, uma-questão de vida ou morte,
não s6 para as empresas e empresários, mas para os governos, governantes
e governados.

Algumas empresas e empresários têm feito sua parte, procurando se

modernizar, quer pela informatização, quer pela implantação de estruturas
mais flexíveis e enxutas.

,

E o governo e os governados, que somos todos nös, p que temos feito

para sermos mais competitivos? Será que s6 as empresas se modernizando,
tornárä o Brasil um país competitivo?

Existem questões fundamentais a serem resolvidas, que hoje ainda
.

dificultam muito o processo de transformação competitiva das empresas e n

do país, como por exemplo: .as reformas da Previdência e da l'\dministraçiio
Pública, incluindo os Estados e Municípios, são propriedades a serem
cobradas; pela sociedade, de seus representantes no Congresso e no governo;

Se quisermos ter empresas competitivas, precisamos ser um país
competitivo, o que pressupõe' um Estado voltado para o atendimento das

demandas sociais primárias, como educação, saúde, habitação e saneamento
básico. E ainda um cidadão consciente de seus deveres e direitos, que busque
conhecimentos, qua faça a sua parte, semesperar que outros venham e façam "

melhor.
Ehcerramos este estudo com um desafio formulado pelo pensador francês ;:

Louis-Joseph Lebret, citado pelo professor Ignacy Sachs, diretor do programa "

da unidade das Nações Unidas: "O desenvolvimento do homem e de todos
oa homens s6 poderá ser generalizado por meio da construção de uma ,

civilização do ser; na partilha equilibrada do ter". Esta é a maior tarefa
competitiva dos indivíduos, das empresas e dos governos.

Coordenação: Cláudia Regina Althoff
Elaborado por: Valdir Esteves, aluno 7° Semestre de AdministraçãO.

,

Fonte: Revista Brasileira de Administração, ano VI - n° 18.

�u\ß\ô:opc:::.a�lllnanjdam tt�'tetl '.
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AÇÃO COMUNITÁRIA
Segundo Wittmann nunca

foi tão grande amovimentação,
dös profissionais de educação
na busca de melhoria das suas

capacitações e da eficácia dos
instrumentos pedagógicos:
"Nunca vi dizer que uma

professoraminha se reuniu para
.

melhorar o seu desempenho .

Os meios de comunicação
devem' dar espaços
privilegiados de divulgação.
paraestas atividades", conclui.

A
�'á=d=o=S=ul=,=18=d=e=ju=lh=o=d=e=1=99=7========================Al])JOR1�==================�============C=O=R=R=EI=O=DO==ro=V=O=.=l=l

Florianópolis
. O fato e a versão (1)
Foi uma explosão que
ncou parte da fuselagem

jogou um passageiro e toda

a fileira de bancos no ar,

explosivo, provavelmente
'troglicerina ou

emelhado, foi acionado
r impacto contra o chão,
aixo da fileira de bancos.

motivo ninguém sabe ou

'saber.
A versão oficial vai

scartar a hipótese de

tagem contra vôos aéreos
centra aTAMpara não gerar
.
nico. Mas,. que

. o

scimento vertiginoso da

.�M está gerando muita
,

eira, isto está!

o fato e a versão (2)
� Não dápara não comentar.
inquérito policial .que

furou o assassinato do

�alista Adernar Baldissera,
no da Rede Peperi : de

. omunicação, é uma

vergonha.
.

: .

A versão apresentada pelo
" lSsassino confesso, Bilo

.
doso, e tida como final no

.
uérito, não tem linha de

erência, não se fez a

nstituição do crime, não
ouviram testemunhas.

\ Qllportantes e mesmo provas
.

riciais importantes não fo
'tim consideradas. Além do
lIlais, retirou-se o veículo do
�tor do lugar do crime sem

der a perícia técnica de

·,'gitais.
. :.:

Este caso exige uma

ração séria e rigorosa. A
. a pequena se comenta que

tem gente graúda envolvida.

O promotor deve certamente

reabrir o inquérito policial e,
de preferência, transferir os
presos e a investigação para
Florianópolis, onde se possa
garantir uma apuração mais
isenta dos acontecimentos.

Trabalho x trabalhador
Da matéria pautada sobre

trabalho, aRede Catarinense

registrou a tendência de

empregadores e trabalhadores
por uma nova CLT mais

enxuta, com menos

burocracia,menos impostos e
mais fácil de se utilizar

quando da contratação ou do
äfastamento.

Da maneira como está, um

empregado ganha R$ 205,00
e a empresa paga direta ou

. indiretamente R$ 451,00,
afora a papelada, informa
Irineu Massarollo, de São

Miguel do Oeste.
Esta tendência já teria

virado lei se o Poder

Legislativo e Executivo

quisessem. Mas, como tudo
no país, ·sem pressão da

sociedade, através dos meios
de comunicação, o corso

segue seu caminho

"despacito"... .

O papel pedagógico da

comunicação
OPROBLEMA

Conectar o cidadão com o

mundo através do
estabelecimento dos elos de

ligação entre a sua realidade
individual e o saber universal
é a função primordial do
processo pedagógico
educacional, de acordo com

Lauro Carlos Wittmann,
.

docente do Curso de
. Mestrado em Educação da
Furb e de Pós-graduação em

Educação da UFSC e

pesquisador da Associação
Nacional de Política e

Administração da Educação

(Anpae), ONG que reúne

adrninistradores de educação
de todo o país.

Para cumprir esta missão,
a educação precisa ter base
material e de interlocução
com o mundo, onde as mídias
- rádio, jornal, televisão e

Internet, tem um papel funda
mental a

'

desempenhar:·
"Quanto mais ágeis os meios
de comunicação, melhores os
resultados do processo
pedagógico. O problema é

que há professores com receio
de serem substituídos pela
máquina e profissionais .dos
meios de comunicação que
acham que O professor é'
substituível".

SegundoWittmann, as duas

assertivas estão�quivocadas:
"O professor que tive quando
era criança é altamente
substituível por qualquer
computador, com vantagens.
São aqueles professores que,
capacitados apenas para
transmitir conhecimentos,
transformaram salas em celas
de aula e, por anos e anos,

aprovaram 'repetentes' .alunos
que apenas repetiam o

conhecimento transrnitidopelo
professor" .

A avaliação do mestre é de

que o mundo.do trabalho, no
entanto, hoje, exige
profissionais capazes de criar

que, só podem ser formados,
por quem trabalha o

conhecimento. Para ele, não

•
GERDAU

existe tecnologia que substitua regional, o estadual, o nacional
.

este tipo de professor e a sala e o internacional, e os diretores
deaulaé o lugardedesenvolver de escola garantirem
o tirocínio de lidar com o exemplaresnas salas de aula".
desafio da informação, que Quanto à base de estrutura

deve chegar ao aluno nas suas física, cita 'O exemplo de
mais variadas formas. Curitiba como alternativa para

Descontada a evidente dar um passo de distância da
carência de base física da mediocridadeeda lentidãoem

educação brasileira,Wittmann .. que está mergulhada a

identifica no mercado privado educação brasileira: "Eles
outro problema: '�A realidade criaram uma estrutura simples
objetivaematerial dificulta que que chamam de Faróis do Sa
os proprietários dos meios de ber. Instalaram bibliotecas em

.cornunicação atuem no pontos estratégicos de vilas

processo de forma positiva, populares que atendem a

dando uma dimensão social às escolas da região. Lá tem

concessões que detêm." computador com acesso à
Internet. Assim, é' possível
capacitar o professor naprática
e engajar os alunos no processo
de. uma cultura que é
irreversível. Não.é possível, de
uma hora para outra, mudar a

. realidade física. É isto. ou
vamos continuar aprovando

.

por 'repetência"'.

ASOLUÇÃO
Na verdade, aprofunda,

"sempre é possível buscar
alternativas de .competência.
Vivemos num

. país
.

maravilhoso, onde uma

emissora tem novelas mais
realistas que os seus próprios
noticiários. A população só
tomou consciência do

problema das crianças
desaparecidas na 'Próxima
Vítima' e da reforma agrária no
'Rei do Gado"'.

Para ele, neste contexto; os

jornais do interior, por serem,
sem sombra de dúvidas osmais
e realmente lidos, têm um

papel estratégico: "Imagine,
você; se os jornais de cada

município reservarem um

pequeno espaçopara fazer esta

ligação do saber local, com o

'372-2922
R.Conrad Riegel, 170

Jaraguá do Sul
(Ao lado do

�erro Velho Marechal)

*PROIVIOçAo*
Ferro CA 50 5/16" ; :R$ 2,971br
Ferro CA 50 3/8" : R$ 4,181br
Ferro CA 60 Estribo ; , R$ 0,82/br
Tela soldada para laje e piso : R$ 1,25/m2
.viga/coluna soldada 5/16" R$ 15,80/pç

.

*Vendemos e entregamos qualquer quantidade*

Fabricamos: Furgões Simples,
Isotérmicos, Plásticos,'
Frigoríficos e Equipamentos
de Refrigeração. Consertamos
QU aceitamos na troca pelo
novo, não importando a

marca.

Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Bairro São Luís
Fone: (047) 371-1077 - Fax: (047) 371-1843

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



'CORREIO DO POVO· 12 GERAL Jara

Cidades ---t

• Jaraguä do Sull
A Ajadefi (Associação Jaraguaense deDefícientes Físicos);que funciona
em uma sala do prédio da rodoviária, está promovendo campanha de

conscientização junto à comunidade com o objetivo de buscarmelhores

condições de vida ao deficiente. '

A entidade quer que o Poder Público e o empresariado integrem a luta

pára implantarem rampas de acesso e banheiros adaptados aos deficientes
físicos.

Alguns pontos da cidade já estão se modificando, mas os obstáculos
continuam sendo muitos.

• Jaraguä do Sul II
O Procad (Centro de Proteção à Criança é ao Adolescente), com sede na

antigaEscolaRenatoPradi, no JaraguáEsquerdo, continua desenvolvendo
os programas de orientação e apoio sócio-familiar, de proteção à criança e

abrigo provisório.
'

Os programas atendem crianças e adolescentes que-estejam em situações
de risco social ou pessoal, abrigando-os temporariamente, e famílias em
dificuldades.

'

•. Jaraguä do Sul III
o Sine (Sistema Nacional de Empregos) está com as inscrições abertas

para os cursos do programa de qualificação profissional, coordenado pela
Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Os interessados poderão obtermaiores informações no Sine, à Rua Josef
Fontana, dás oito às 12 horas e das 13h30 às 17 horas.
A seleção obedecerá a determinação definida pell? documento básico de

qualificação profissional,
O início dos cursos está previsto para o dia quatro de agosto esão gratuitos.

• Guaramirim
O presidente da Casan (Companhia Catarinense de Águas e

Saneamento), Celso Pereira, entregou, na manhã da última quarta
feira (16), projeto da obra do novo sistemà deabastecimento de água,
a ser construído no Município.
O atual já não consegue suprir as necessidades de atendimento à

população. ,

O Bairro Corticeira ainda não tem abastecimento regular de água:
Esse foi o último ato de Pereira à frente da Casan. O órgão será

presididopelo ex-secretário (je Governo, Mifton Martini.

• Massaranduba
O governador Paulo Afonso Vieira (PMDB) visita hoje oMunicípio e

assina ordem de serviço para pavimentação da Rodovia SC-474, que
liga Massaranduba à HR-I01, 'passando pela cidade de são João do

Itaperiu.
'

A pavimentação será útil também para os moradores de Jaraguá do
Sul, já que será mais uma alternativa para se chegar às praias, evitando
o congestionamento da BR-IOl.

• Schroeder
A implantação do Simples (Imposto único para micro e pequenas

"

empresas) começa a vigorar no Município a partir de setembro.
O secretário de Indústria e Comércio, Hilmar Hertel, disse estar

aguardando com, ansíedade o início do Simples. De acordo com ele, o
píoneirísmode Schroeder deverá refletir com efeitos positivos no

'empresariado local.

Populaçãomasculina supe"
feminina em Jaraguâ do Su

Jaraguá doSul- De acordo
com dados do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatísticas), a população
masculina supera a feminina em
1.204. São 47.143 homens e

45.939mulheres.Outros dadosdo
instituto informam que 77,47% da

população éurbanaeque amédia
depessoapordomicílioéde3,79.

As informações são referentes ao
senso realizado em agosto do ano
passado.

Um dado interessante é

quanto ao número de divórcio

registrado em' 1996, que ficou
em 32; um aumento de 22% em

relação ao ano anterior, e 41%,

menor que em 1995. De acordo
com o IBGE, a populaçãomaior

está na faixa etária entre d
14 anos, apresentando um t
de 7.876 -pessoas, contrÚ.'
menor, entre 40 e 44 anos,
4.211. A cidade tem 60.326

. eleitores, um aumento dê'
aproximadamente 9% eQi:.
relação a 1994, quando'
aconteceu as eleições pari
governador e deputados.

1980/1991 428 %AO ANO'
1991/1996 387 % AO ANO

ÃPOPULAC, O SEGUNDO SÉXO ZONA URBANA E ZONA RURAL
ANO 1940 1950 1960 • 1970 1980 1991 1996
TOTAL 23495 ,,27240 23197 30246 46534 76968 93082
HOMENS 12103 ' 14024 11877 - 24487 , 38911 47143
MULHERES 11392 13216

'

11320 - 24047 39057 45939
Z. URBANA 4110 4812

' 4835 14752 32281 62565 72118
Z. RURAL 19385 21428 18812 15494 16253 14403 20964

piôêilciio' - - - . - 4.08 ,3,79

e óREGISTRO CIVIL E SEPARACI ES JUDICIAIS DIV RCIOS E ELEITORES
1980 1981 1982 1983 1984 1985 .1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994' 1995 1996

NASCIMENTOS 1458 1632 1578 1529 1448 1498 1471 1523 1656 1681 1677 1853 1715 1834 1731 1822 1895 te
CASAMENTOS 471 519 547 515 508 504 514 576 546 516 469 493 461 518 513 527 524
OBITOS 294 280 292 287 273 264 318 3'14 358 349 364 382 381 456 476 476 520
OBITOS ,FETAIS 9 23 15 16 18 ' 9 15 17 16 15 , 11 12 14 5 12 22 15
QBIT. -12 ANOS - · - - . - . . · - - - . 25 26 - .

SEP, JUDICIAIS . · - - - - - - · - - - 38 81 85 81 96
DlvuRCIOS - - - - - - - - · - - - 14 38 54 25 32
N" ELEITORES - · - - - - - . - - - . - - 55379' . 60326
N° DE FAMILlAS INDIGENTES SEGUNDO A FAO/OMS/ONU EM 1990= 1918
ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS - CENSO AGROP/96 .........= 1,225

ANO DOMIClLIOS UNIDADES EM DOM COLETIVOS UNIDADES VISITADAS
OCUPADOS I FECHADOS VAGO!$ I uso OCASIONAL

1891 18725· I 88 1958 I 67 46 -

1880 24502 I ,180 '1456 I 112 388 UNIDADES 29711

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 Su" - se

t-UI\lI:/t-AA (U4/)
372-0705
372-1888
371-0905
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, FUTEBOL DE SALÃO: resultados da Ia e 28 rodadas

realizadas em 9 e 14/7/97: Colômbia 6 x 4 Paraguai, Brasil 6 x

6 Uruguai, BrasiJ 3 x 2 Argentina e Equador 4 x 4 Chile.

Com rodadas todas às segundas e quartas-feiras a partir das

,

18h45, arbitragem a cargo dos árbitros da Liga Jaraguaense de
'Futebol de Salão.
VENDADE TíTULOS: continua a promoção para a venda de

títulos patrimoniaís em 3 planos de pagamento:
Plano A - À vista R$ 1.085,00
Plano B - Inicial de R$ 290,00 + 03 parcelas de R$ 290,00.
Plano C - Inicial de R$ 200,00 + 12. parcelas de R$ 87,00.
Maiores informações na Secretaria ou pelo fone-fax.372-0413.
rtNIs DE CAMPO: Departamento de Tênis de Campo do

clube estará promovendo nos dias] , 2 e 3 de agosto, um torneio

para sócios que _nunca praticaram tênis, inscrições gratuitas até

2811na portaria ou diretamente com o professor Jadir com apoio
da NWA Estamparia..

JARAGUÁ 372·3475

Brinquedos
Aparelhos Eletrônicos

Vídeo-Locadora'
Presentes - Games

(Aluguelou
Sala Vip)

TECN'O CALHAS LIDA •.
- ME·

.� Serviços de calhas e

coifas funilària
, industrial

- Aquecedor solar
- Exaustores eôlicos
maxiar equipamentos'

. para retirada do calor,
-umidade e poeira.'

'� DIFERENÇA QUE FAZ A DIFERENÇA II I'

01. O SEMINAiUO
Este seminário cria a oportunidade de refletir sobre o que voeê tem de mais importante, Á VIDA.

Busca sua realização pessoal e profissional, quebrando preconceitos.
Trabalha as diferenças individuais.

'

Melhora' sua auto-estima. '

Valoriza as coisas simples, encontrando a sua essência. Atingindo, com isso, seus objetivos.

02. OBJETIVO
Apresentar idéias, técnicas e práticas, que levem o participante através da reflexão e vivência, .a questionar
e responder' com eficácia quais as mudanças (atitudes)' que deve operacionalizar em sua vida pessoal e
profissional, na busca constante de sucesso e felicidade.

'

03. PÚBLICO ALVO

Pessoas que desejam aprimorar seu auto desenvolvimento (Formas de pensar, sentir e agir).

04. TÓPICOS
* Eu - Ser único do universo;
* Mudando atitudes;
* Em busca da diferença;
* Quebra de paradigmas;
* Comportamento x Objetivos.

05. PALESTRANTE
"

.

MARIO CESAR BUGMANN,Diretor do Centro de Estudos Avançados, CEA, orador, consultor e treinador
motivacional. Terapeuta Empresarial, desenvolveu-se, através de cursos, palestra e seminários de análise

transacional, neurolingüística e leituras que venham de encontro a mudanças comportamentais. Nos 24

anos de experiência profissional vivenciou nas organizações, transformações e mudanças sendo feitas através
dos Seres Humanos.

Obs.: O pagamento pode ser efetuado através do Banco Itaú Ag. 0132 � CC. 46.844-8

- 06. LOCAL
S.T.I.V. - Sindicato do Vestuário
Rua Francisco Fischer, 60
Investimento: R$ 30,00 por pessoa.
Data: 22 de julho de 1997
Horário: i9hOO às 2lh30min.

Informações e inscrições: Fones: (047) 985-0263 e (047) 371-3957 com Leonir ou Gislei.

07. CLIENTES ATENDIDOS
Kohlbach - Malwee - Alimentícios Sasse - Weg - Tupy - Sadia - Cremer - Ceval - Besc - Condor - Oxford
- Celesc - Mannes - Dalmar - Acats - Sularroz - Budmeyer - Breithaupt - Mafisa - Rudnick - Seletron -

Dublack � Menegotti Veículos - Dirmave - Temperados Catarinense - Dumövel- Bartneck - Zanotti Elästiços
- Felpudos Fênix - Waltec - Weiermànn - Hering - Porniagro Representações. ,

NOSSA MISSÃO:
"Desenvolver o comportamento dos seres humanos em todos os níveis e áreas, de modo a atender as reais
necessidades das organizações em obter harmonia e prosperidade".
�----------------------------��----------------------�----------�II

FICHA DE INSCRIÇ�O
Nome:

Endereço:
I Cidade: ., UF:CEP:

Teletone.,

Empresa:
Endereço:

I Cidade: I UF:CEP:

Telefone/Fax:

AUTO ESCOLA LESSMANN lTDA.

PElA SE�UNdA VEZ CONsidERAdA d�STAQUE
do ANO pElA MASTER PESQUiSAS

Rua Reinoldo Rau, 520· Sala 02

próximo ao $upermerc�do Breithaupt
Defronte ao Smurf's Lanches
--Fone/Fàx: (047)-'371-5933

Jaraguá doSul-,sC .

CONGELADOS E
FRUTOS DO MAR

'RI:JA BARÃO DO RIQ,BRANCO, 553
TEL.: (047) 372-2912

JARAGUÁ DO SUL· sc
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Desde que os computadores começaram a fazer parte do cotidiano da

humanidade (na década de 50), o mundo nunca mais parou de seguir a
veloz tecnologia e, com ela, abusca da formação de vários profissionais;

,

Hoje, num mercado tão competitivo, várias escolas de informática

surgiram para supriruma necessidade que tomou-se um ponto fundamental
na escolha de uma posição garantidaem qualquer profissão: o treinamento

, em. informática, Além disso, encontrar escolas que apresentam aulas que
possam favorecer um rápido conhecimento tentam apostar em aulas mais

dinâmicas, práticas e, principalmente, de fácil assimilação. Exemplo de
uma escola de treinamento em computação que conseguiu estreitar esta,

relação entre aluno é a prática da .informatização é a Time Informática.
Fundada há seis anos, a Time oferece este tipo de serviço" suprindo as

necessidades de jovens e adultos, dispondo de.uma estrutura que hoje se

estende em.três filiais: uma emCascavel (PR), outra em Joaçaba eaterceíra
em Lages. '

'

'De acordo com .o proprietário, Walmor Veloso o grande objetivo da
escola é oferecer omelhor aos alunos interessados em aprender. Ele salienta

,

também, que o curso oferecido aos alunos acompanha todas as tendências

que acontecem nos Estados Unidos, além dos professores estarem sempre
se atualizando, em viagens para os grandes centros do país ou até mesmo

'para o exterior, participando de palestras ou de estágios.
Hoje, com a imagem de modernidade nos cursos administrados, aTime

Informática' acumula elogios e prêmios de qualidade máxima. "Este ano
\ ,

. , , ..
f' recebemos o certificado daCascavelMasterTransglobal. que prenuou todos
os cursos que apresentaram o melhor desempenho em qualidade

" empresarial e profissional", observa Veloso.
Sem medo de novos desafios, a Time se iguala com a tecnologia "Apesar de ter sido o aluno maif

avançando para novas'conquistas. Uma delas, foi o sucesso que a empresa velho, sempre fui bem atendido e me

, representou na Multifeíra, onde colocou vários equipamentos à disposição aperfeiçoeimuito. É um curso muitoi

do público e mostrou a grande proposta que oferece durante tantos anos. dinâmico". Alfredo Guenther,

"A feira comprovou que a Time tem ótimo conceito junto a comunidade; , círurgíão-deatísta,
pois' muitas pessoas elogiaram o trabalho inovador de nossa empresa",
salienta Veloso.

Com a garantia da formação de profissionais capacitados, os alunos
enfatizam que a praticidade é omelhormétodo de ensino aplicado no curso
da Time.' "Aquina Timetudo é muito prático e a gente aprende mesmo",
garante a aluna Luciane Gumz, certa de que seu funço não estará

comprometido diante da era digital .. ,

CORREIO DO POVO - 14

"Sempre 'tive curiosidade em

conhecer o mundo da informática.
Estou muito satisfeita em ter feito o

curso nã Time, porque hoje já estou

sendo encaminhada ao mercado de
,

trabalho". Luciane Gumz,
r estudante.

"Procurei fazer um curso de

informática, porque senti a

necessidade de obter mais
conhecimentos e também porque
minha opção profissional exigia. Na
Time estudo num ótimo ambiente,
além deter muitos amigos". Rafael
Schreiber, estudante.

"Independente do cargo que apessoa
for exercer na vida profissional, ela

. precisa conhecer as técnicas para
operar um computador. Além do

mais, nunca édemais saber". Lenice
Marquárdt, estudante.

PUBLICIDADE

Time, Informática:
praticidade e modernidade

garantem o sucesso

da empresa

Informática porque' procurava i
uma maior experiência nesta á,,'
.Minhas expectativas em relação

'.

curso foram superadas e h

pretendo aprimorar· me

conhecimentos fazendo outro cu;"
na Time".,' Danilo Mosiman
gerente de negócios do Besc.

"Só me sinto .agradecido e,

engrandecido pela minha passagem ,

de conhecimento e aprimoramento'
,

nesta escola inovadora". Wilson,
Luizi Stein, chefe administrativQ.
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NOTA DE
AGRADECIMENTO

"

Os familiares enlutados de

IRENE FORMIGARI,
ainda profundamente consternados com
seu falecimento no último dia 15/07/97
às 23h50 com a idade de 75 anos.

Agradecem a todos os amigos, vizinhos
e· parentes que enviaram flores, coroas
e que acompanharam a extinta à sua

última morada.

Agradecem ainda ao Dr. João Biron ao

Dr. Maikel Antuny e a equipe de

enfermagem da sra. Raquel Z. Correia
e a equipe de liturgia da Capela Nossa

Senhora Aparecida da Corticeira.
A família enlutada.

'. ende-se. casa com 280m2, em alvenaria

m dois pisos ou troca-se por chácara, ou
.

casa bem localizada de menor valor.
�

.Valor R$ 80.000,00. Tratar 973-9948

Neste sábado (19), acontecerá a nossafesta
.

ina, tendo como local a nossa sede.
No domingo (20), estaremos participando

.0 evento "Rodando por, Jaraguá", com

ncontro na Praça Ângelo Piazera, às 16
ras.

·

A equipe de companheiros está fazendo o

vantamento da trilha e também o

nilhamento, para o nosso VII Jeep Raid.
e tem como nome Trilha do Arco-Íris.

. O aniversariante da semana é o

mpanheiro Jorge Jaroczinski, dia 15/7.
rabéns.
a reuntao da terça-feira passada o

.... ipanheiro Lauro trouxe a sua filha para a
.

snlão, com fraldas, mamadeira, chupeta e

sinha; Ele levajeito com a criança.

TOFADOS MANNES
Mannes Ind. Com.

Espumase "

.

Colchões Ltda.

Ciclismo tem mais uma

etapa neste domingo

Cidade vai sediar etapa do
catarinense de canoagem

Jaraguá do Sul - A terceira

etapa do Festival Municipal de
Ciclismo será realizada neste

domingo (20), com saída e

chegada em frente ao Restauraute
Corsário, no Centro. A prova, com'
dez voltas de aproximadamente
um quilômetro, será dividida em

três categorias: de 12 a 13 anos,

de 14 a 16 e acima de 17. O

objetivo é classificar os atletas para
integrarem a equipe Kohlbach/
FME e disputar competições.

- A intenção é observar os

garotos jaraguaenses durante a

competição para selecionar alguns
para integrarem a equipe munici

pal que disputará os Joguinhos
Abertos de Joaçaba - argumentou
o coordenador de ciclismo Rogério
Müller.

Os atletas Marcelo Steinert,
André Macedo e Sérgio Grah da

equipe KohlbachlFME foram os

destaques napnmeira etapa do fes-
tival. .

PASSEIO CICLfsTICO -

Também no domingo, acontece

Canoagem Descida será'
realizada em outubro, no Rio

Bracinho, em Schroeder, e a

terceira, no Rio Hercílio, em

Ibirama,
-

A II" edição da Maratona

Ecológica até Barra Velha está
marcada para acontecer em

novembro.
A etapa de Canoagem

vice-líder da competição.
Para o treinador da equipe,

Valdir Moretti, a vice-liderança
é .resultado do número reduzido
de atletas. "Somos prejudicados

,

na contagem gerar de pontos",
justificou. Os campeões da etapa _

foram: Saíete Moretti, na

o passeio ciclístico "Rodando
por Jaraguá". A largada será na

. Praça Ângelo Piazera, com

início previsto para às 16 horas.
O passeio percorrerá as

principais ruas da cidade e

retornará à praça.
Os interessados em participar

do passeio ciclístico deverão se

inscrever na Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer, nas lojas e

supermercados Breithaupt e no
. Restaurante Corsário.

Serão sorteadas duas bicicletas.

Jaraguá do Sul- O Clube de

Canoagem .
Kentucky e a

FundaçãoMunicipal de Esportes
promovem neste domingo (20),
no Rio Itapocu, com início

previsto para às 14 horas, a

terceira e ·última. etapa do

Campeonato Catarinense Cersa
Vetrotex de Canoagem
Velocidade .:A segunda etapa de

Velocidade será disputada nas

categorias: Wave Infantil, �té 11

-anos, num percurso de 200

metros;Wave Juvenil, até 16 anos,

percurso de,600;WaveMasculino,
com dois quilômetros; Turismo
Livre, com três quilômetros;
Visitantes Livres, com um

quilômetro, eKl Olímpico-Livre,
percorrendo 300 metros.

Equipe de bicicross mantém vice-liderança

OSEeUROI GJARCIA
. FonelFax371-1788

.

categoria Cruizer 35/39 e damas
16 acima; Bruno Moretti..
Cruizer 12 anos; Marcelo
Luduvichiaki, Cruizer 13/14;
Gilmar Bialeski, Cruizer 18/24;
Cláudio Liptimberger, Júnior 17
anos; e Ricardo Critzman, Boys
sete anos..

Brusque - A equipe Duas

Rodas de Ciclismo conquistou sete

primeiros lugares na terceira etapa
do Campeonato Catarinense de
Bicicross, disputada no último
sábado. Ao todo, a equipe levou 19

troféus, somando 37 pontos na

classificação geral, permanecendo.
.
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Políciaprendejovem acusado de homicídio
Jaraguá do Sul - A Polícia

Militar prendeu, na noite de

domingoúltimo (13), noSchopping
Clube, Saulo Rufino de Souza, .de
20 anos, acusado de ter participado
do assassinatode PetrôniaCordeiro'
de Jesus, ocorrido no dia 19 de
dezembro de 1992, na Estrada
Nova. A prisão de Souza ocorreu

depois de ter permanecido foragido,
no Mato Grosso.

Na época do crime, Souza era
.

.

\

menor e não foi preso. Segundo a

polícia, existem pelo menos mais

quatro implicados no crime, entre
eles, Jair Raulino e o menor S.M ..

A . Justiça havia decretado
mandado de prisão de Souza,

datado ainda da época do crime e

. expedida pelo juiz Márcio Renê

Rocha, que na ocasião estava

respondendo pela Vara Criminal
em Jaraguä do Sul.

Souza foi preso e recolhido ao
.

presídio, mas teve liberação
imediata. Ele vai depor em juízo
sobre a participaçãono homicídió.

Petrônia Cordeiro de Jesus,
tinha 18 anos quando foi morta,
Seus agressores .eram cinco

pessoas; entre eles dois menores.

Os marginais agarraram a vítima
e a empurraram para dentro de um
'fusca'. A hipótese levantada, na
época, é que, na tentativa de

silenciá-la, eles tenham matado a
.

jovem. Petrônia tinha marcas no

pescoço, indício de que morreu por
estrangulamento. A tentativa de ,

estupro não foi consumada.
Em depoimento ao delegado

Odilon Claudino dos Santos, um
dos acusados, Jair Raulino,
atualmente cumprindo pena, disse

que não era intenção do grupo
matar Petrônia.. Eles sabiam que
elamorava na Estrada Nova e que
ela costumava freqüentar o salão
ali próximo.

O outro menor que participou
.

do crime está morto. Ele foi'
assassinado a tiros numa casa de

prostituição em Araquari, há dois
anos. ,

Mais um acidente automolJilistico sério em

](II'aguá do Sul, no CTUZQmento das Ruas
Francisco FiScher e Ant81Íio C(II'los Ferreira,

próximo ao S._ato dos Vestuários,
considerado um dos pontos criticos da cidade�
No inkio da tarde da última qlllll1ll-feira (16),
or I!olta das 13h30, os .veiculos Apollo, placas

. ADC-OS72, conduzido por Rosane de Oliveira
Maas, e o Voyage, placas LXI-2871, dirigida

por Cltfudia 'patricia Billlock, colidiram.
De acordo com Cl4udia, que vinha na Rua
Ant8nio C(II'los Ferreira, sentido Centro, ao

chegar no c.TUZQment.o, O'sinal estava fechado,
mas e14 não t:onseguiu p(ll'(II' o carro,

colidindo com o Apollo. RDsarie vinha na Rua
Francisco Flscher e, com o sinal aberto,

.

entraria na Ant8nw' C(II'los Ferreira.'
Com a colisão; o Voyage foijogado contra u",

poste. Ninguém se feriu.

.Acidentemata três estudantes e deixa umjaraguaenseferido
Itajaí -.o jaraguaense Luís

Augusto Garcia, de 18 anos, foi o
único sobrevivente de um grave
acidente automobilístico, ocorrido
na madrugada da última quarta
feira (16), no quilômetro cinco da
Rodovia Jorge Lacerda, que liga o
Município a Ilhota, Garcia estava

. na direção do Fiat Tipo, placas
.

LXS-7404, de sua propriedade,
quando saiu da pista,e bateu contra

um ppste.
O Fiat colidiu pelo lado direito

.

e explodiu. Luís 'Augusto Garcia

sobreviveu, possivelmente porque
foi o único que não ficou preso
entre as ferragens. O posto da
Polfciá Rodoviária Estadual de

Gaspar, confirmou que o veículo

explodiu. O impacto seguido de

explosão causou a morte dos
estudantes Cassiano Zoldan, 19�'

,'SILENCAR
�. EScAPAMENI'OS
.�..

ANDCIECEDUIES

A 11 na Master Pesquisas; Investindo no
.

sil'.ncio e no conforto do seu carro.
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.

anos, natural de Vacaria (RS);
M.D.N., 17 anos, de Balneário
Camboriü e EM., 17 anos, de
Dionísio Cerqueira, que estavam

com Garcia no carro.

Com cortes no braço direito,
contusão no tórax, contusão ab-

.

dominal e outros ferimentos, Luís
Augusto 'Garcia foi conduzido ao

Hospital Marieta Konder

Bornhausen, emItajaí e submetido
à cirurgia.

Os quatro rapazes eram amigos
há mais de um ano e moravam na

mesma rua em' Balneário
Camboriú. Antes do acidente, eles
haviam visitado amigos em

Blumenau.O patrulheiro Luciano,
do posto da Polícia Rodoviária de

Gaspar, disse que o trecho em que
ocorreu o acidente é perigoso
porque está sempre coberto por
neblina.
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