
Prevendo um faturamento de
R$ 13 milhões" a nova loja da

, Rede de Supermercados
Angeloni, inaugurada naúltima
quarta-feira, chega a Jaraguá do
Sul, gerando cerca de 145 novos

empregos e desafiando a concor

rência. A loja oferece cerca de 10
mil produtos. Página 12
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lOpilotos em Iaraguá do Sfl.l,'
estival de Vôo··Livre

Ern comemoração
s 121 anos da

.'dade, o Jaraguá
::: ube de Vôo Livre

-

,oveu, no último
ál de semana, o

,'tival Jaraguaense
Vôo Livre,

.

ndo cerca de 110
,

tos de Parapentes,
sa Delta e Pára
edas dos três

�. . "-' '.,'" . {,;. ,-'

stados do Sul.. Q', :. :'

ento acontece há
,

',S de dez anos em

memoração ao

, versärio da cidade.
,Este' ano,

.

a

idade ficou por
�ta do Festival de
Jashis do Vôo,

.

e os pilotos
'tasiados con-

ram a troféus de
, .

nalidade, beleza

uran te o festi
houve de

• straçãe de salto
5 pára-quedistas
Blumenau e

aguá do Sul 'e as

nobras de aviões
Itra-leves.
Página 15
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PPB'-IUlis·definição da comissãoprovis6ria'
, A reunião do PPB, ontem à noite, no Hotelltajara, decidiú apémasapresentara relação de

'

18 filiädos�comporem aComissão provisória, adiando para aplÓximarerça-feira a decisão
deescolhero presídeme. ,

Em junho, a Executiva Estadual dissolveu o Diretório Municipal àpós a renúncia
de 32 dos 45 membros, devido a divergências internas. O racha teve como maior

conseqüência, a desfiliação de Víctor Bauer. Página 3

Três empresas vão se Instalar em Schroeder
'

t _' A Secretaria de Indústria e

comérci�ciou
a instalação de três nÓ"las'empresas

,

noMunicípio. A empresa Renova, da cidaae e Mafra, fabricante dos refrige�tes Panda.
já iniciou a construção do parque fabril e de e entrar em funcionamento ainda este ano.
I' As paulistas Metalúrgica Ipertec e TingiplaStestã�em negociações e väo.se instalar
I ein Schroeder III e próximo à Marisol. Página 6

Atração: o céu de Jaraguâ do Sul esteve colorido durante o Fes-
tival de Vôo Livre

.

,

Sete carros são roubados nofinal de semana
Somente no último final de semana em Jaraguá do Sul, sete veículos foram

roubadós, além de uma mobilete. A seqüência começou na noite de sexta-feira (25),
quando ladrões levaram um Fiat Elba.

.

No sábado, foram roubados um Fiat Uno, um Corcel, um Chevette e um Audi
da Fibra Leasing. No domingo, mais dois carros, um outro Fiat Uno e um Monza,
no centro da cidade. Página 16
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ICORREIO DO POVO - 2 OPINIÃO Jara á do Sul,

Montado no sucesso doPlanoReal e apoiado na dialética fisiológica dos discursos neoliberal,
o presidente Fernando Henrique Cardoso finge não ver a degeneração do país, relegando a

segundo plano a administração para investir na reeleição. A tão propagada reforma inadiávele
indis�nsável está atravancando o governo FHC, que insiste em implantar urna espécie de

fujimorismo, apelando para as incontáveis Medidas Provisórias e tratando com displicência as

questões sociais imediatas e fundamentais como a reforma agrária, geração de empregos e

"salãríos,
A posição assumida pelo governo tem exigido sacrifícios da população, apesar da

estabilização financeíra, O 'Congresso é controlado pelo senador Antônio Carlos Magalhães"
que o comanda commãoS de ferro, e FHC atende a todos os pedidos de ACM, numa barganha
sórdida e perigosa, permitindo apromiscuidade entre os poderes. A insistência ein não ampliar

.

as faixas de désvalorização do Real está trazendo sérios riscos à economia. A expectativa de
déficit da balança comercial deste ano é de US$ 11 bilhões, o número de cheques sem fundos
está batendo recordes, o desemprego cresceu 12% e há aumento da inadimplência em todos os

-

setores.

O sociólogo FernandoHenriqueCardoso deixou a sociedade àmínguapara cuidar do projeto
pessoal de reeleição. Os resultados estão aí, dfante dos nossos olhos, todos os dias nasmanchetes
dos jornais e TV's. A crise em cascata na PolíciaMilitar está tomando formas gigantescas e
poderá ficar incontrolável se se levar emconsideração as conseqüências porvir. Desde o golpe
militar de 64 não se viam soldados do Exército patrulhando ruas. Os miseráveis policiais são,
namaioria das vezes, obrigados a se corromperemnuma tentativa desesperada de sobrevivência.

'

A questão crucial dos militares está nos baixos salários e' na diferença obscena entre o

menore omaiorsalário, que oReal não conseguiu resolver. Enquanto que noBrasil um soldado
em início de carreira ganha em média US$ 390, na Inglaterra recebe US$ 3 mil, nos Estados
Unidos US$ 2.0�3,naFrança US$I.480, na ItáliaUS$I,4mil eno Japão 3,5 mil. A diferença
entre os salários dos soldados e dos comandantes confirma o absurdo e a distância indecente,
resultado de urna política elitista, que o neoliberalismomantém intacto. No Brasil, um soldado
ganha em média US$,185, enquanto que o salário de um comandante pode chegar a US$ 32
mil. Nos�tados Unidos, a diferença fica entre US$ 2 e 8mil, no Canadá, entre US$ 3 e 7mil
e na Alemanha, entre US$ 1,2 e 6 mil.

Por esses e outrosmotivos é que os trabalhadores sem-terra estão cada vez mais conscientes
da necessidade de lutar pela causa, também por isso, é que surgem, a cada dia, movimentos _

reivindicatórios. O governo faz vistas grossa, não ouve as vozes reucas das ruas e não apresenta -

alternativas, insistindo na estabilização da moeda como meta. É aí que reside o perigo, grande It Pslc6logo, Integrante do Conselho Municipal de Entorpec
dínamo' para a geração de crises, movimentos e insubordinação. Precisamos enxergar o país fComen'
com olhos mais críticos e atentos para não permitirque sejamos embalados em berço esplêndido _(

' '
-------------_--'--------:----;

nas ondas cor-de-rosa do governo.

As dificuldades da campanha
No final do ano passado, quando o prefeitoDurval Vasel se preparava para deixar o governo,

sem conseguir fazero sucessor, como havia prometido, disse que a população iria sentir saudades
da sua administração. Parajustificar as declarações, Vasel relacionava as obras realiZadásdurante
o governo, destacando a ponte que liga o centro da cidade ao BairroVilaNova, o Calçadão da

. Avenida Marechal Deodoro e a pavimentação de várias ruas da cidade. .

-

Mesmo antes de deixar o governo, o Tribunal deContas do Estado rejeitou as contas

administrativas de 1995, apontando várias irregularidades. Emmeados de dezembro, o prefeito
afirmou que deixaria uma dívida pequena, em tomo de R$ 600 'mil, confirmada pelo então

secretário deFinanças,AdejaimeReitz.Ao assumir aPrefeitura, emjaneiro deste ano, a Secretaria
de Finanças divulgou o valor exato da dívida herdadado governo Vasel, R$ 4.225.805, pegando
de surpresa a atual equipe e exigindo mudanças de rota. Os levantamentos preliminares do
atual governomostrou ainda que a economia de guerra divulgada por Vasel desativou 50% da
frota por falta demanutenção.

Para completar o ciclo, no mês passado, o Tribunal de Contas do Estado condenou o ex

prefeito a pagarR$ 59.751,02 aos ex-funcionários contratados em caráter temporãrío, Durante
Seismeses, a administração não depositou os benefícios sociais desses servidores. No próximo
ano, o TCE divulga os resultados das analises feitas nas contas de 1996 doMunicípio, podendo

.

aparecer outras surpresas para o ex-prefeito. Ao analisar esses dados a população poderä fazer'
outra opção em relação ao governo Vasel e ele poderá se tomar um JoãoFigueiredo, que pediu
para o povo esquecê-lo e foi atendido. Aliás, Vasel é pré-candidato a deputado estadual no ano
quevem.
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lnfortúnio';'familiar·
It Felíclo Duarte de Souza

-

,

A influência exercida sobre o indivíduo, nesse universo, gera estilhaços soc4
proporcionando grandes confusões. Isso' tem por tendência, ocorrer por faltai.
percepção o que é dele; humano, ou do mundo. Surge assim, uma confluênciad�
generalizada, pornão haverum discernimento saudável no relacionarnentofamiIiare

-

�.

social. A inversão de valores estabelece a cisão no homem em dois elos: o do TElfi-
odoSER.

Essa conotação convida muitas pessoas a conviverem na sociedade dual e

avassaladora, detonando o ser humano no excessivo bombardeio de informaçõeu
gerando 'deformação humana.

,

Simbolicamente, é como se alguém dá algo para o homem engolir sem podI
.

mastigar, sempoder digerir,criando um "metabolismomental",mecanizando àbela
da cronocidade da deformação do SER. Sua gênese perpassa no vínculo primáriol
família, que constitui oprop6sitodeeducare orientarnorteando comdireitos edev_,
cada ser humano.

Muitos pais vivemacreditando que estão desenvolvendo papel coerentena educaçi1
.dos filhos. No entanto, o triste engano começa a se desenvolver àmedida em que.

pais não conseguemmaismantero contato com o filho (contato profundo e verdadeiRi�
Quando os pais percebem que sua proximidade não é real, e sim um dev

.

relacional, sentem um verdadeiro terremotomental. Émuito comum, nessemo.
os pais se isentaremda responsabilidade usando frases como: "Hoje em dia é assim

mesmo", "Essa juventude está tudo assim perdida".
,

Vale lembrar que o fato preponderante na educação é o de não ser falso e é p �
haver o respeito e autoridade. Para tanto, é importante não confundir autoridade
autoritarismo e respeito commedo.

,É importante destacar para a sociedade que a situação referente à des

humana está estendida em âmbito desconhecido demuitos pais. Uma des�as ve
é o confronto com as drogas, destacada como estado mortal para sociedade.

Pelo fator imediatista, o homem compromete a equação na tentativa de soluci
-

rapidamente o problema pormedo do que outras pessoas vão pensar ou comen
_

.seu respeito.
Não há responsável maior pela vida senão você mesmo.
A felicidade depende muito do esforço de cada um, ela não é gratuita.
É preciso ao ser humano, antes de tudo, se permitir de ser feliz,

-

Artigos para Carta Aberta, �evem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As

devem conter no'm'x,lmo 30 IInbas de 70 toques, o endereço ou telefone para contato. O Jo.
se reserva � direito de sintetizar o texto e razer as correçõ-es ortogr,rlcas e gramaticais necess

COMPRAMOS AÇÕES EMITIDAS DA TELESC, TELEBRÁS,
FLORESTA, INCENTIVOS FISCAIS, OBRIGAÇÕES DA

ELETROBRÁS, BANCOS, ETC.
COMPRAMOS AÇÕES DOS CONTRATOS DA CONSTRUTEL DOS

ANo's DE 91 A 97.
PAGAMENTO EM DINHEIRO.

Telefones: 371-7221 e 973-5912
Rua Epitácio Pessoa, 510· Em frente Colégio Abdon Batista.
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MiltonMendes éo candidato Comissãoprovisória do PPB. .

',do PT ao governo do Estado será definida na terça-feira
,

.
.

'

ßnIíIia - o deputado federal Milton
Mendes será<>candidato doPIaogoverno
<tSantaCatarinaoop-6:ximoano.Adecisão
saiu do encontro regional da legenda, que
8CÓIltereU nos dias 19 e 20 de ju1ho, em
Olapecó.,Ö Pr trabalha com a idéia de

alianças com os partidos considerados de

esquerda, podendo incluir aí o PDT, de
LeonelBtizola.JDDIlaampJ.a�que

. implic.aráemapoioaopolíticogaúchopara
,disputar o Senado ou o governodo Rio de
1aneiro ou Rio Grande do Sul. A direção
peôsta decidiu excluir o PMDB de urna

fuluracoJigação.:
Naopiniãodo candidato, acomposiÇão

da chapa deverá estar fechada até
setembro. Ele afirmou que 'não tem

preferênciapelonomedo vice, "desdeque
estejaidentificadocomasquestões sociais
eeomposicionamentocontrário àpolítica
neoliberal, implantada pelo presidente

\ Fernando Henrique Cardoso, De acordo
com o deputado, a candidatura vinha
sendoCobradapelamilitânciadesdel994,
quando teve o nome indicado para
disputar a eleição. "A militância 'estava
msatisfeita e queria o Pr na cabeça de
�'Como crescimento dópartidonas

, .

eleições do ano passado, nos deu mais Jarag..á doSul-A reunião doDiretório entanto, afirmou que a decisão dos nomes
segurança", declarou.

. Municipal do PPB, na noite de ontem, no . para compor a comissão provisõria sairá

A partir deste mês, Mendes inicia a Hotelltajara, decidiu deixar para a.prõxima na reunião da próxima terça-feira (5). "Era

campanha noEstado. O ponto chave dos terça-feira (5) a definição dos membros que só o que faltava. Nós perdermos, para
irão compor a comissão provisória do aquele povo de 'Floripa"', disparou,

discursos será a apresentação ediscussão partido. A' expectativa do encontro dos informando que o-deputado Udo Wagner,
deumnovomodelo de desenvolvimento pepebistasconvergiaparaaescolhadoatual que deixou o hotel logo após' o

social e econômico. Ele acredita que o. coordenadorregional, LuizAntônioGrubba, encerramento da reunião, disse que a

desgaste,político dos adversários irá para presidir provisoriamenteo diretório. A decisão de sair ou não candidato no ano

beneficiá-lo. "Oescândalo dosprecatérios formação de uma comissão provisória é que vem será do' Diretório Municipal.
resultado da dissolução do diretório, pela O vice-presidente da Executivaafasta as chances doPMDB, e ainda tem
Executiva Estadual, motivada pela renúncia Estadual, Luiz Gomes, o Lula, que

os: US$ 30 milhões da ponte sob a de 32 dos 45 membros do Diretório Munici- participou da reunião, disse que o encontro
responsabilidade do engenheiro Miguel

'

pal.. teve como objetivo principal "oxigenar"
Ouro Fino, E O Esperidião Amin tem de Na reunião de ontem, foi apresentada o diretório. "O Diretório Estadua) não in
darexplicações arespeitodos precatórios a resolução da Executiva Estadual que terfere nas questõesmunicipais, estou aqui
de São pàulo", argumentou, lembrando dissolveu o Diretório Municipal e como membr.o do partido e para contribuir

quenãcéoladonegatívodos adversãríos elaborada uma lista com 18 nomes que com a reorganízação do PPB, com vistas
formarão a comissão provisória, eritre eles, às eleições do ano que vem", declarou.

que credencia o PT, mas sím .a A

os vereadores Gilmar Menel, Carione CAMARA - Os vereadores estiveram
consolidação das posições dopartido eos Pavanello e Moacir Bertoldi, Grubba e o reunidos, na noite de ontem, na Recreativa
exemplos. deputado estadual UdoWagner. De acordo da empresa Duas Rodas, para analisar os

MiltonMendes apostanaansiedadeda com o coordenador regional, a reunião foi,' trabalhos. do primeiro ,semestre e traçar
população de encontrar um governante realizada "em espírito de conciliação, metas para o próximo período parlamentar,
mais próximopara vencer a eleição. Para buscando o consenso para reorganizar b '

que começa na segunda-feira (4). ,

ele, as prioridades do partido vão ao partido no Município". Ele disse que não O presidente da Câmara de Vereadores,

encontro da Sociedade e a autenticidade
é candidato à presidência, afírmando que Pedro Garcia '(PMDB), informou que fo-
se pudesse decidir escolheria o vereador ram discutidos assuntos como a

confinnaadisposiçãoemmudarestepaís. Moacir Bertoldi, ínformando ainda que a "Implantação da tribuna popular,
''0 Pr quer restabelecer a imagein do homologação dos nomes será feita pela . elaboração de projetos, trabalho das
Estado, que está sendo comparado com Executiva Estadual. comissões e uso da tribuna pelos
Alagoas",cóncluiu. O vereador Carione Pavanello, no parlamentares.

:;"

Olha, é very Impor,.n' hoje em dia falar outro idioma. Pra viajar,

conseguir um ver, .0011 lo. e até pra acce•• a Internet. &éry.oll,

tá falando ..."".It" Venha aprender de verdade na Wi;zard.

Os melhores 'eaclter. e o mais Ia.' método em mais de ,ltree

Itundrell .cltool. em todo o Brasil. E com' 'en ,ear. de sucessol

·Rua Angelo Schiochet, 144
Tel.: 371 ..3153 .

MATRICULAS ABERTAS
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Distraído
Está se tornando comum os cobradores dos ônibus urbanos devolverem
troco de menos ou' em moedas antigas. ,

Os usuários que não atentarem para o caso correm o risco de serem

enganados.
Os que reclamam recebem como resposta: "Desculpe, me enganei!",
Pode?

.

Calote
Dos sete convênios fmnados entre o governo estadual e Jaraguä do Sul,
oMunicípio já desistiu de dois. Segundo o secretário de Planejamento,
Irineu Pasold, o acordo não previa transferência de recursos do Estado,
mas financiamento. O Município ainda teria de adquirir 30% de ações
do Badesc, além de participar de 30% do valor da obra.
O restante, embota seja obrigação do Estado, a cidade está investindo
30% do total, e nenhum centavo do governo estadual chegou.

Morte pela boca
Duranie a visita que fez a Jaraguá do Sul, quando assinou OS convênios,
o governador Paulo Afonso Vieira (PMDB) garantiu que cumpriria
todos os acordos, inclusive afirmou que seu nome é Paulo e não Vilson,
numa alusão ao senador Vilson Kleinübing (PFL) que, quando
governador, firmou .convênio com várias prefeituras e no final do
mandato cancelou todos.

'

Vem aumento_por aí ,

A empresa Canarinho, que faz o transporte urbano em Jaraguá do Sul,
está reivindicando junto ao governo municipal aumento de 16% nas

, tarifas. De carona, os taxistas estão pleiteando os mesmos 16 mais os

9% que osÔnibus urbanos tiveram em janeiro.
'

A Secretaria de Planejamento informou que está estudando as planilhas
de custos e vai negociar os valores.
Não vamos nos iÍudir. O aumento pode não ser o que está sendo pedido,
mas que vem, vem.

Paciência
Está marcadá para a próxima semana reunião regional do PFL, onde

,

lideranças e presidentes dos diretóriosmunicipais discutirão os critérios
para definir as candidaturas do ano que vem.

'

É mais uma chance para o ex-prefeito de Schroeder, Hilmar Hertel,
atual secretário de Indústria e Comércio, ter o nome indicado para
concorrer a uma vaga à Assembléia Legislativa,
Ele insiste em ser o candidato pela região e descarta a possibilidade de

disputar outra vez o Executivo, em 2.000.
'

Emeampanha
O ex-prefeito DU(Val Vasel (PTB), pré-candidato a deputado estadual,
participou, na sexta-feira (25) passada, da inauguração da nova -sede

.

do Diretório Regional do partido, em Joinville. .

. ,

Vasel di� ter voltado owtusta do seminário da legenda, no sábado
. (26). Ele informou que o PTB decidiu disputar a eleição proporcional
sozinho, "Assim precisarei de mais ou menos 15 mil votos para me

eleger", comemora, confiante na vitória.

Pirraça
. O governadorPaulo Afonso Vieira (PMDB) vetou o projeto do PT que
cria o Orçamento Regionalizado alegando inconstitucionalidade.
O líder do PT na Assembléia Legislativa, Carlito Merss, classificou o

argumento do governador de absurdo e disparou: "A regionalização é
um direito do povo e não uma vontade isolada do governador. Até
porque, a escolha de prioridades pela sociedade não tira o direito do

governo de incluir as suas propostas e rejeitar as da população",,

reclamou.
'

Rua Canoinhas, 361 - Centro,
FoneJFax: 371-2444

Valle In'formática
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POLÍTICA Jara á do Sul,

�osa.ico. TeE condena Durval Vasel a

pagar R$ 59mil aservidores
• Ex-prefeito diz

.

desconhecer a
decisão do tribunal e
afirma que assim que
for notificado entrará
com processo de
defesa

Florianópolis - O ex

prefeito Durval Vasel (PTB)
foi condenado pelo TCE (Tri
bunal de Contas do Estado) a .

pagar indenização de R$
59.751,02 aos servidores
contratados em caráter

temporário, no período de
fevereiro a agosto de 1995. O

parecer do tribunal, assinado
pelo presidente Moacir
Bertoli e datado de 22 de

julho deste ano,

responsabilizou Vasel por não
ter depositado as

'contribuições previdenciárias
. e�' assistenciais dos os servidores, não serão'
funcionários. De acordo com prejudicados para efeito de
o TCE, o ex-prefeito aposentadoria", acredita o

contrariou os artigos 6°, 7° e presidente do Sinsep
195 da Constituição Federal (Sindicato dos Servidores

eaLeiFederal8.212/91,que Municipais), Luiz Cezar
,

regulamentam as condições Schorner.
dos servidores em relação à A denúncia foi apresentada
seguridade social.

.

pelo então presidente do
No item 6° do parecer, o Sinsep, Stélio João Rodrigues,

.

TCE determina um prazo de emjulho de 95. De acordo com
30 dias, ap6s a' confirmação Rodrigues, os professores
pela Câmara de Vereàdores, contratados em regime de

para o recolhimento aos carátertemporárioDãoestavam
cofres públicos do valor . contribuindo para o INSS

definido, com atualizaç.ão (Instituto Nacional do Seguro
monetária e juros. O tribunal Social) nemcomaprevidência
determinaainda queoprefeito dos servidores porque a

cumpra. o que está Prefeitura não estava

estabelecido em lei, sobre as recolhendo os tributos devidos.
admissões de . caráter "Com isso, os servidores não

. temporário, de forma a têm qualquer tipo de
reconhecer o tempo de assistência", justificou. Bm ,

. serviço. "Com essa decisão, novembro de 95, foi realizada

l"egular: Vasel deixou de tkposittu beneflcios sociais de servido". :

K, .
.

Comércio de Cerea;•.
KAZMIERSKI

Frutas - Verduras - Atacado
Artes novas a
cada coleção

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

Barra do Rio Cerro

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

Fone: '371-0602

Jaraguá do SUl- SC

auditoria na Prefeitura, onde á;.
, ,

>

denúncia foi confmnada �
levantamentos.

Vasel disse desconhecer a
decisão do tribunal
informando que assim que f
notificado oficialmente vai'
encaminhar o processo aof

· advogados para adefes&:,
.

"Tomei conhecimento do caso'
·

pela imprensa. Não sei aot•

· certo o quê está se passando
sei apenas'que nunca se fez o:

recolhimento para osscr«ii
desviou, afirmando que tem;

uma vaga lembrança da:

denúncia do sindicato. Oex,,:
prefeito disse estar chateado,
porque o TCE comunicOl(
primeiro o sindicato e ai·

imprensa e não a ele. "É regraj
no TCE fazer alarde para só

depois notificar a parte
interessada", reclamou .

MruJas de árvores frutíferas,
flores e pkmtas o71Ulmentais

CfloríéullurtJ .

Cflórísa

Rua Bernardo Dornbusch, 2433 ,

Fone: (047) 372-0695
'371-8146

Vlla,Lalau - Jaragué do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Responsabilidadé dos sócios de
pessoa jurídica no âmbito tributário

o termo usado pelo fisco é responsabilidadeSolidária. Este entendimento
éjuridicamente etrado.Tratà-se desolídâría a responsabilidade que cabe ao

credor escolher quem vai pagar. Não.é o caso de tributos.
'

Diante de algumas hlpóteses, a responsabilidade poderã serSubsidiária.
Esta, juridicamente diz que, em havendo um crédito tributário e a pessoa

jurídica estiver impossibilitada do cumprimento dà obrigação, responderá a

pessoa do(s) administrador(es).
'

,

Para que haja efetivamente responsabilidade do SÓCIO ein débito da pessoa'
. dica, devemser seguidos critérios, que descrevemos.

Deve haver Uma obrigação tributária, ou seja, o fisco já deve ter provado
Inadimplemento por parte do contribuinte (empresa).

,

Devem estar presentes, mais uma vez provado pelo fisco, irregularidades
do(s) administrador(es) como excesso de poderes, ou fraude contra a empresa
oU credores devidamente tipificados no Código Penal e pela Lei n° 7.661/45.
:, Preenchidos estes quesitos na sua íntegra, o credor terá de usá-los

j!Jridicamente em ação de descáracterização da personalidade jurídica.
;" Somente assim poderä o administrador ter seus bens pessoais penhorados,
�camente respeitados os descritos no Código, de Processo Civil em seu

, �go649.
:: Deve-se levar em conta que existe grande distância-em dificuldades em

i�r negócios e ilícitos comerciais. Desta forma para saber se alguém �
isPonsável solidário, basta verificar se esta pessoa, teve interese em comum

f!à. situação que constitua o fato gerador ou' se por outro lado se tomou

nsável solidário em razio deum outro fator ou circunstânciadevidamente
.

vista em lei, como ocorre com as hip6tese� previstas no artigo '134, do
CI'N, ou seja, no caso de pessoajurídica, somente em liquidação de sociedade
depessoas.

'

� � Qualquer COmerciante que arrisca seu capital tem maior interesse em seu

�o. Não se pode partir da premissa de que a vontade do comerciante é

:
.

plir, muito menos tirar proveito da situação desfavorável.
'

,� Nossa função como administradores do direito, embora contrarie
,

:-mentos demuitos, é de trazer a segurança e tranqüílidade de que "Quem
:. deve, Dão deve temer". '

tl-
. ."'

Cassuli Advogados Associaelos S/C Ltda.
Silvana 'assold Missfeldt - Estagiária.

Janeiro a Dez/97 6/97 - 0,74

.........
6/97 - 1,42

4/97 - 0,60
S/97 - 0,11
61$7 - 0,35

, .

Acumulado do ano 3,04

,

RendImento
até 900,00
de 900,00 - 1.800,00

� acima de 1.800,00

Alíquot. %
isento
15%

"

,25%
135,00
315;00

Deduçõ8s: a) R$ 90;00 por dependente; b) R$ 900,00 por eposemados;
Ilerlsioni$täs e transferidos para a remunerada com mais de 66 anos.

�PM!.:Jàraguá do Sul
oIan/97 R$ 45;54 (SO Ufir)
8dez197

C.ssull Auditores e Consultores SIC Ltda.'
Fone (047) �71-4509 e 371-5611

Sindicalista diz, que.privatização
'. , . " .

trouxe pre}UIZOS para a economia

Jaraguá do Sul - o secretário
geral da Federação das Indústrias

Afins, o espanhol Jesús Urrutia.Garcia,
membro da União Geral dos

'

Trabalhadores da Espanha, afirmou,
durante visita ao Município, que,o
processo de privetização acelerada é o

responsável pela redução de empregos, ,

eneareeimento dos serviços essenciais
e mais dependências. De acordo com

ele, o neoliberalismo mundial tem
trazido conseqüências desastrosas para
os tràbalhadores, especialmente na

Europa, com prejuízos à economia.
Garcia esteve em Jaraguä do sui,

na tarde da última segunda-feira (28)"
'

a convite do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias do
Vestuário e da Fetiesc (Federação dos
Trabalhadores de Santa Catarina). Na
opinião dele, o desemprego naEuropa,
hoje estimado em 18 milhões, três
milhões somente na Espanha, derivá
das privatizações, das novas

tecnologias e do favorecimento dos
interesses privados 'em detrimento dos
coletivos.

- A Europa tem uma cultura,
primada pelo respeito à democracia,
pelo bem-estar social, com educação
pública pára todos, saneamento e

sistema de saúde gratuitos e'pensão
digna aos aposentados. Noentanto, isso
tudo está correndo risco de acabar,
ameaçado pelo neoliberalismo -

afirmou.

Segundo o sindicalista, oMercosul
e oMercado'ComumEuropeu surgiram
da necessidade dospaíses enfrentarem
os Interesses dos Estados Unidos e

Japão. Para ele, os trabalhadores

europeus e latino-americanos precisam
buscar a formação profissional para se

contraporem ao modelo econômico já
estruturado. "O papel dos sindicatos é
muito importante para essa mudança.

receberem as verbas rescisörias e as

multas pelo atraso e pelo não depósito
do FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço).

A idéia, segundo os advogados
Airton Sudbrack e Cláudio Selhorst, é
garantir a regularização dos contratos.
"A empresa impõe contrato temporário
para se livrar dos encargos", afirmou
Sudbrack, informando que a empresa
contratou os funcionários através da

Holding .Mão:.'de-cibra Temporária, de

O grande desafio é a geração e

manutenção de empregos", reforçou.
Na visita que fez ao Município,

Garcia, também integrante do Comitê '

Executivo da Icem, organização que
reúne os setores de química, energia e

minério, com seis milhões de
trabalhadores filiados, esteve na

Marisol em companhia do presidente
do sindicato,Gildo Alves, e da Fetiesc,
Idemar Martini.

Trabalhadores querem rever contrato temporário

'·l1i'f.i'·'
"'"mais completa linha de
parafusos. porcas -

arruelas. estopas -

ferramentas ein geral

R. Bernardo DOrnbusch, 1136
Vila Bae�ndi • Jaraguá do Sul

Fone/Fax: (047) 371-0010

Jaraguá do Sul - A demissão de
um grupo de cerca de 00 trabalhadores
da Borrachas Coneza, ocorrído no

início de julho, 'levou a Assessoria do
Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias do Vestuário a entrar com

uma ação junto à Delegacia do
Ministério do Trabalho centra a

empresa. Os ex-funcionários querem
transformar O contrato temporário de
trabalho em contrato por, prazo
indeterminado, como forina de

São Paulo, admitindo-os formalmente
15 ou lo dias após o início da prestação
de serviço. Na opinião do advogado, o
processo usado pela empresa trata-se

de "mascaramento do contrato de
trabalho sobre o nome de contrato

temporário".
Os trabalhadores alegam que o

objetivo maior é denunciar o contrato
temporário de trabalho, que vem sendo

implantado gradativamente nas

empresas.

Gráficá e Editora CP Ltda,
Rua WalterMarqUllrdt, 1180

Fone/Fax:
371-1919 372-3363

AMEG�.'�s- ..wo_."':l M
Som .autotnotivo

Alarme

Fabricação de
caixas seladas

R. Carlos Eggert, nll 433
Bairro Vila Lalaw

AUDITORIA' CON;rÁBIL, FISCAL E ,TRABALHISTA

CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL
, f

' . ,

111:1':'111:1::1:::,::111,11:111111111'11,,.,,1:.11:11,1::::::�'::::::':"::':::::,,::::;:�::'::II:',::llllj'Itllllll::'�:I:I::::jj,:',�I::
,

TREINAMENTO DE PESSOAL

RUADONALDO
GEHRING, 140

Centro
89.251-470

JARAGUÁ',DO SUL
SC

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

CASSULI
AUDIJORES

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

Enio Padllha Pilho
Breithaupt x Angeloni
Nesta semana Jaraguá doSul está vivendo ummomento histórico:

aos 70 anos, no aúge de sua "forma física" o Breithaupt está sendo,
finalmente, posto à prova.

Os derrotistas de plantão, as aves de mau agouro e até mesmo

alguns invejosos já estão soltando seus foguetes e suas previsões de
que o Angeloni vai acabar com o Breithaupt, que vai ganhar todos
os clientes, que vai fazer e acontecer. .

De minha parte, já vou avisando: vou continuar comprando no

Breithaupt. E não porque eu seja um tolo ou esteja disposto a pagar
mais caro ou ser mal atendido. Vou continuar comprando no

Breithaupt porque acredito no potencial da empresa. Acredito que
as pessoas que sustentam um negócio durante quase um século estão

preparadas para enfrentar e superar este desafio.
. O desafio, por 'sinal, é dos maiores: o Angeloni, onde chega,

.

provoca um vendaval. É uma empresa séria, profissional,
profundamente sintonizada com os interessés dos seus clientes e não
costuma entrar para perder. Vai chegar em Jaraguá do Sul com uma

lojamodema, com grande variedade deprodutos, atendimento padrão
de uma rede de nível estadual, escolarizada nas principais cidades
de Santa Catarina, além, é claro, de um preço compatível com seus

interesses comerciais de concorrência.
O Breithaupt sabe disso, tenho certeza absoluta. Como também

tenho certeza de que estápreparado para enfrentaro ','efeito novidade" ,

que acontecerá nosprimeirosmeses, no calor dapirotecnia inaugural.
A verdadeira batalha terá início por volta de outubro ou novembro,
com o processo de acomodação do mercado.

Não tenho dúvidas de que muita coisa vai mudar no mercado
com a chegada do Angeloni. Mas nós temos que reconhecer uma
coisa: a distância que separa o Supermercado Breithaupt (daWalter

Marquardtj-dos grandes supermercados de SantaCatarina não é tão
grande assim. A loja é ampla, bonita, arejada, bem iluminada, o
atendimento é bom, o nível, de higiene é ótimo, a qualidade dos

produtos é boa, os preços razoáveis...
'

'Falta o quê?Melhorar aindamais os p�os, aumentara variedade
de produtos e marcas, bancar a continuidade de marcas com baixa
rotatividade, melhorar ainda mais o atendimento e, acima de tudo,
aceitar a nova realidade: aceitar a responsabilidade de representar
Jaraguã do Sul, nessa competição onde é necessário assumir um

comportamento de empresa grande, competente, capaz, aberta.
Para enfrentar estabatalha oBreithaupt teräde crescer,melhorar,

expandir-se aos limites do seu potencial, ser profissional em cada
detalhe.

'

Nós, clientes de Jaraguá do Sul. estamos com "a vida ganhá".
Vamos assistir de camarote. Teremos nossa qualidade de vida
aumentada e nossas despesas diminuídas. De quebra, se tudo der

,Certo, teremosmais uma empresa de Jaraguá do Sul a: se estabelecer
pela qualidade e eficiência; na primeira divisão das empresas de
Santa Catarina e do Brasil, como já estão a Marisol, aMalwee, a
Weg;Duas Rodas é tantas outras,

Eu, como cidadão de Jaraguä do Sul, vou me sentir muito

orgulhoso no dia em que oBreithaupt inaugurar sua lojaemCriciúma,
provocando amesma ventania que oAngeloni provoca hoje em nossa

cidade.

-;_!�i1&!i;.ITRR_�'!JIf!i!&JII_ll.�
Caixa postal191 - Fax: (047) 371-7942 - eniopf@netuno.com.br

ECONOMIA Jara

Três novas fábricas vã

.se instalar em Schroede

NOTAS--�------�------------------�·

SChroeder-A Secretaria de

Indústria e Comércio, criada
nesta gestão, está levando para
óMunicípio três novas fábricas.
AempresaRenova,dacidadede
Mafra, fabricante dos

refrigerantes Panda, já iniciou a

construção do parque fabril em
Schroeder I e deve entrar em

funcionamento ainda este ano;
contratando inicialmente 25
funcionários. As outras duas, as
paulistas Metalúrgica Ipertec e

Tingiplast, estão negociando a

transferênciae vão se instalarem
Schroeder III e próximo à

Marisol, respectivamente.
A Tingiplast, de Taboão da

Serra, grande São Paulo,
fabricante de compostos de cor
para indústrias de descartável,
está com o projeto em

andamento. O Município doou
12 mil metros quadrados de

terreno, ondeaempresapretende
construir, inicialmente, quatro
mil metros quadrados. A

Metalúrgica Ipertec, que produz empresários.
rodas de automóveis, é de Embu, - Sobre a Metalürg]
também na grande São Paulo" e Ipertec, ainegociações s
confirmou sua instalação apartirdo de uma visita aSãoPaulo. CoIIiÍ
ano que vem. Juntas as empresas os municípios são vizinhos, foii
vão contratar 55 funcionários. "A relativamente fácil o acesso,

Tingiplast está iniciando as contou o secretário, lemb
atividades comum terço'donúmero que está mantendo contato
defuncionérios.devendocresceraos

.

uma empresa do setor me

poucos", informou O' secretário da mecânico e outra de embal38
'

Indústria e Comércio, Hilmar plásticas, que negociam te

Hertel.
.

no Bairro Rio Hem.
De acordo com ele, a vinda das Hertel disse que o Muni

empresas é fruto das negociações está incentivando a ida
entre a secretaria e os 'empresários empresas oferecendo terrenos

dispostos a instalar empresas no infra-estrulÚra necessária

Município. "A intenção nãoé atrair das possibilidades. "Est
mais pessoas para a cidade, mas tentando mudar a imagem'
oferecer empregos aos cidade, permitindo que aflore,
.schroedenses", explicou, potencial industrial.lnclusive
informando que no caso da incentivos aos empresários
Tingiplast, ficou sabendo que locais", discursou, acresceu
representantes estavamprocurando queoMurucípiopretendeCUlD{lll
um local no Sul para transferir a , o Plano.Diretor na intenção de
unidade e entrou em contato com a evitaro crescimento desordenalh
direção, indo a São Paulo para "Aliäs, nenhuma empresa �
negociar' diretamente, com os poluente", garantiu.

•
'

,

.

CARGASEPASSAGENS

'Fone/Fax:
(047) 371-0091

• As inscrições para o Prêmio Santa Catarina de Incentivo ,à Qualidade e PrOdutividade, etail
regional de Jaraguá do Sul, estarão abertas até o dia 28 de agosto, �o SeDai (Serviço N:acional
Aprendizagem lndustrial).

Os projetos classificados nas etapas regionais disputam automaticamente a etapa estadual, _:
Florianópolis. O vencedor, da 'etapa estadual concorre ao Prêmio CNI (Confederação Nacional di

, IndúStrias).'
"

A realização do prêmio acontece nos dias 11 e 12 de setembro.

• Continua o impasse entre patrões e empregados do setor mobiliário e da construção civil. .

Após três rodadas de negociações, as partes ainda não fecharam acordo com relação ao reajuste salariáL,'
Os patrões oferecem 2%, mas os trabalhadores querem 100% da inflação de agosto de 96 a julho deste aDO.

'Computadores

COMPUTER HELl' INFORMÁTICA.,

SanfPf�72-1419
Impressoras
Suprimentos
softwares,

,

ASSIST�NCIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA

CURSOSDE
INFORMÁTICA

\JIA'ÇAO
CANARINI+O

COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE ..

WÁ � 6tt��m�l!.o_ ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Moradora acusa Irineu Iunkes de impedirmudança deponto de ônibus
, ' Edson JunkeslCP'

.

• Presidente do

Sindicato dos
Trabalhadores do
comércio nega que'
tenha participado da

deCisão e afirma que
· não tem poderpara tal

Jaraguá do Sul - Maria de

Fátima Moraes, organizadora' de
um movimento que solicitou

msferêQcia do ponto de ônibus

em frente ao Hotel Btalan para a

Rua Epitá,cio, Pessoa, próximo ao .

Corpo de Bombeiros.. acusou
diretamente o presidente do

Sindicato dos Trabalhadores do

Comércio, IrineuJunkes, membro
do Corpo de Bombeiros, de ter

impédido a mudança. Maria de

Fátima vai mais longe e afirma que
Junkés convenceu a todos que "é

preferível o atropelamento de um

pedestre naPonteAbdonBatista do
que a colisão de dois veículos na

ssfda do Corpo de Bombeiros",'
,

Emmarço, um abaixo-assinado
com cerca de 900 moradores dos
bairros João Pessoa, Três Rios do.

Perigo: Po,," Abdon Balisl4, passagem estreita para pedestre
Norte, Santa Luzia, Amizade, Vila
Chanres e SantoAntônio, além das
cidades vizinhas que trabalham em

Jaraguá do Sul foi entregue ao

presidente da Câmara' de
.

Vereadores, PedroGarcia.(pMDB),
solicitando a intervenção 'dele junto
ao governo municipal para que

.

fosse mudado o ponto de ônibus.
No documento, os moradores

alegam que correm risco de vida
ao serem obrigados.a atravessar a

Ponte Abdon Batista para pegar o
ônibus em fr�nte ao 'Hotel Etalan.
"A ponte não tem passagem segura
para pedestre e somos obrigados a

.

atravessar dois trevos", reclamou.
Na opinião dela, Jaraguá do Sul

é a capital dos desmandos, "onde o
poder econômico fala mais alto e a

qualquer aceno dos empresários os

problemas são resolvídos".Maria de
Fátima afirmou que; a. partir de
agora, os acidentes OCorridos com

�----------��------�--------------�----------------�----------�'

E. O 'pneu' do tremJurou

t,
J

.

'Fullciondrlos da Rede Ferroviária Fedem, estiveram ocupiulos, na tarde de ontem, com a troca de uma
das rodas do trem. OfatO inusitado atniiu vários curiosos pr6ximo à Delegacia de Polícia de Jaraguá

·
do Sú!

. .

,

· Uma outra composiÇão, com guiiuJaste, levantou o vagão e os operários trocaram a roda do trem sem

dificuldades. Um dos funcio1UÍriiJs disse que a troca se dá'sempre que a roda apresenta desgastes que
,

. pode", comprometer a segurança.

DISTRIBUIDOR

AS'.
Fs"o s Aço

UJ •.... '8ERTIN'
FERRO PARA CONSTRUÇAO

372;'2922
GERDAU.·

-PROIVIOçAo-
Ferro CA 50.'5/16" ; :� R$ 2,97/br
Ferro CA 50 3/8" .:....•......••.......•.........•.......•......................•..R$ 4,1.8/br
Ferro CA 60 Estribo : R$ o.,82/br
Tela soldada para laj� e piso: � � ............•..........•...R$ 1,25/m2
Viga/coluna soldada 5/16" , R$ 15,80./pç

*Vendemos e en�gaIllos qualquer quantidade=

H Cohrad Riegel, 170

Jaraguá do Sul

(Ao lado do
Ferro Velho Marechal)

·

pedestres entre o centro da cidade e

o Hotel Etalan r serão de

responsabilidade do Departamento
de Transportes e de Junkes. "Essa é
a única forma que nós, moradores
destes bairros, temos para expressar
nossa indignação pelo descaso das
autoridades municipais",
completou.

O presidentedo Si�dicato dos
Trabalhadores do Comércio

negou que tivesse tido

participação na .decisão de não

transferir o ponto de ônibus para
·

a Rua Epitácio Pessoa, afirmando

que a determinação partiu do
Conselho- Municipal de

Transportes. "Não tenho nada a
•

I

ver com ISSO. Quem sou eu para
impedir a mudança de ponto de
ônibus? Nem sei porquê essa

senhora atribuiu a mim essa
decisão", declarou Junkes,
acrescentando que, quando sub
comandante do Corpo de
Bombeiros, mostrou os riscos de
um ponto de ônibus em frente à

corporação, "Por que não
colocaram o ponto uns 50 metros
para frente?", indagou.

INSS muda contribuiçõo
de mão-de-obra

A Superintendência Estadual
do INSS (Instituto Nacional do

Seguro Social) informou que, a

partir deste mês, o'órgão. muda o
critériodeaferiçãodacontribuição
de mão-de-obra. A medida
interessa aos proprietários de

construção civil particular.
De acordo' com o INSS, as

contribuições serão progressives
em relação. à metragem da

construção. Os 100 primeiros
metres implicarão empagamento
de 4% do CUB (Custo de
Unidade Básica - R$ 422,03,
valorde junho), no seguinte, 8%,
nos outros, 14%, e acima de 300
metros, 18%.. ,

Museu Emüio da Silva
vence o Prêmio de estímulo
Pela segunda vez, o Museu

Emílio daSilva venceu QPrêmio
Estímulo aosMuseus do Estado
de Santa Catarina. Com ó

· projeto educativo - gibi e dos

postais - enviado ao concurso ..A
comissão julgadora elegeu os

projetos desenvolvidos pelo
museu como um dos cinco
melhores do Estado.

No dia 20 de julho;oMuseu
Emílio da Silva completou dez
anos.Inaugurado em 1987, com

SERVIMOS DIARIAMENTE
* A Ia carte (Almoço e Jantar)

* Buffet aos Domingos (das 1.1 h30min às 14h30min.)
.. Frutos do Mar * Prato Tfpíco (Marreco) * Pizzas

* Lasanhas * lanches * Petiscos

ATENDEMOS
* Casamentos * Batizados * Crismas * 1- Comunhão

* Convenções * Coquetéis * Outros eventos
.

'

Caninhos - Sócio-gerente
Agradecemos aPreferência

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 237 � Fone: (047) 371-3121
.

89252�OO • Jaragué do Sul - Santa Catarina

um acervo fotogräfico de 300
fotos e com objetos históricos,

.

que contam urn pouco da

colonização de Jaraguä do Sul.,
Esses objetos permitiram a

criação. da Casa do Colonizador. \
A aquisição do· acervo do.

comendador João LuisChanne, .

.. referente àForçaBxpedicionãria
Brasileira; à Segunda Guerra,
em novembro de 1994, deu

. origem ao anexo "Museu do

Expedicionário" .
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·L'·. ,U·,.....A EMOÇAO DO CINEMA COM O (JtJlo l/
CONfORTO DE SUA CASA.VlSIR-NOS

'No Tempo do Radio
Rua João Marcatto, 119
Cent.rO - Jar&guá doSul- SC FONflFAX: (041) 372-2128

VAFFEI� 'MODA MASCULINA

RuaReinoldoRau, 327 • s.a1a01-Centro
JaraguádoSuI .. Fone: (047) 973-5432 _

He HORNBURG
Implementos Rodoviários

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

Jaraguá doSul- sc

m-(tlijt.,f'
.

·Máquinasparaempacotamento
RuaAràquari, 136 - Dba da Figueira

. FONE: (041) 372-0540 -'FAX: (047) 372-3203
Jaraguá do Sul- SC

.:,<it�'·��... COR..rllE;{n Cortínas e Decoraç6es
COItÜUIS Cortiln, COlllItci4Ds""padrollilgellS modernas, lUltiollllis e

importtItIos, colt. e iiJmofados•.
DECORECOM BOM(;OSTO,DECORECOMCORTILEX

.

RuaRemOidoRau,S50 �Centro·Fone: (047)372-0514

9J,. 9lClJ' 9fideki Cflodrlgues da ui/oa
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Astroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

oGrupo de Teatro da Scar, liderado por Gilmar
Antonio Moretti, lançou na quarta-feira, dia 23,
no auditório do CPL, em sessão avant premiere,'

.

o vúIeo "Jaraguá do Sul, No Tempo do Rádio ".
O vúl.eo relembra deforma bem humorada; parte

da memória do rádio nos anos 50, trazendo
imagens da cidade naquela época, contrapondo
com Jaraguá do Sul nos âias de hoje. Presenças .

de destaques na noite de lança1h:ento.

A tilegre TtlJHIZ.Ültl dtl Rádio Jaragu4, antiga ZY� 9, Tim,
VaUrio e Tutti
NOTRE DAME - na festa. de seu segundo aniversário a Boate Notre

. Dame promove amanhã (2), umi.. das festas mais esperadas tio ano,
"Festa a Fantasia" com o tema' "As Mil e uma Noites". A casa de

espetáculos yai virar um verdadeiro conto árabe, com 'decoração super
especial pra galera desfrutar a partir das 23 horas. Não esqueça da sua

fantasia.

COMIDA ITALIANA - a Sociedade Paraná da Barra do Ribeirão Gránde, .

Nereu Ramos, promove amanhã (2), a partir das 19h30, mais um pra,to
típico italiano, seguido de baile com animação do conjunto Expresso
Brasil. Comida italiana diversificada, especialmente preparada pelas
cozinheiras da Sociedade Paraná,'muito vil)ho: música e alegria esperam
por você. Compareça.

.

lill....·I.!,C;.......,OA.:.IE�
Os diretores aqUi doCPEuginÜJ VICtorSchlllÖckel e }\1onne,4lice

.

SchmiickelGonçalves receberamdeMoocirdaRosaNegriJo, tlintor
daMoronePesquisas eOpin'iões, o trollu "Top Empresarial'� como

reconhecimentopúblicopela importanieparticiJHlfíJo comunil4ria

.

BAILE DOS PAIS - depois do sucesso do Baile de Férias e eséolha da
Rainha des Estuda�tes, Q Clube Atlético Baependi prepara o Baile dos

Pais, uma noitada especial com a aniinação do Santa Mônica Band Show,
de LQndrina (PR). Mesas a venda na secretaria do clube a RS 60 com seis

lugares. Os associados poderão trazer convidados, mesmo não sendo

sócios, sem diferença no custo da mesa. Mais informações com o diretor
social Amo Hensebel, no bar da bocha.

L1CHTFLUSSCHÜTZEN • Sociedade Recreativa vitória do Rio

promove amanhã (2) e domingo (3), a 4" Festa dos Ati
Lichttlusschützen, Competições de tiro, comidas típicas g' ..

busca'� rei e rainha, shows e bailes além de várias atrações.

ANGELONI - gostei dll_ recepção programada pela direi
Supermercados Angeloni para COJp a imprensa da cidade; Um

Speed Food e visita a nova loja de Jaraguá do Sul, iuém de
.

diversas a respeito do investimentoe claro, o ato inaugural
lauto coquetel. Sabrina Angel�ni, Silvio Lummertz,' Arnaldo·
Nereu Guidi, pessoas sinipáticaS; simp�, mas demuito bom pl,
'tratamentQ espeeíal e de fácil acesso, Merci pela recepção..

RADIOLOGISTA - vindà da cidade maravilhosa, a dra. Adri8111
Tinoco tem se mostrado profissional competente no Centro de
do Hospital São José. Embora com pouca vivêQcia aqui, se�

.

adora' esta terra e demonstra todo seu alto astral para com todo!
cercam. Com certeza iremos ganhar, e muito, com sua co

simpatia e despreendimento. Seja bem-vinda

o concurso."A MaiS Belll E�tudante", promovido p,/4
Mairalcech apontou patr(cÜJ deAmújo, do Collgio AlberID
(atual Rainha dos Estudantes), como vencedora. Ati �

JanainaAna Rosa (1-Princeso), NtúIio Hemuuin (r
Morgana Ersching (Garota Simpatiil)
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Utilizando flores, folhas, 'galhos, frutas, musgos, pedras e, nos tempos
. modernos, também objetosmetálicos ou plásticos, o praticante produz arranjos
especiais para as mais diversas ocasiões e para decoração dos mais diversos
ambientes. Ao mesmo tempo desenvolve a sensibilidade, a Criatividade, a
noção de espaço, a percepção dos ciclos naturais, o raciocínio analógico e

; ,muitas outras faculdades do espírito humano.
i', A ikebana é originária das oferendas às' almàs dos falecidos e tornou-se

: parte dos rituais budistas, a contar de 1.200 anos atrás,
Com o passar dos anos, aperfeiçoou-se comoarte popular e surgiram

c diversas escolas e estilos.
Qualquer pessoa pode aprender a ikebana.

i As técnicas são simples e ao mesmo tempo, sofisticadas e variadas.
:: .

Num arranjo de flores, usualmente maneja-se com poucos tipos de materiais.
;', 'Às vezes, uma única flor é suficiente para um arranjo, nãoporque outros
\lnâteriais não estejam disponíveis', mas porque aquela flor foi especialmente
Selecionada para a ocasião.

'

" Outras vezes, o arranjo é composto apenas com flores silvestres e galhos,
�olhidos num passeio ao ar livre.

.

: A harmonia dos materiais utilizados. e dos espaços vazios de um arranjo é
Um dos resultados do exercício artístico da ikebana.
A mensagem para seus semelhantes e a harmonia interior adquirida com a

preparação de um arranjo é o objetivo maior.
Para fazer ikebana, a pessoa aprende técnicas, aprende para a vida pessoal,

reencontra-se com a natureza.

Curso de Ikebana: 16 e 17 de setembro 97
lote-Liceu da Vida

" ,

Ministrante: Elia M. Kitamura
Fone-Fax: 372-1141

2 �ORTINAS
PORAPENAS
R$' 29;00. II

- - ...:. - - - .... - - ..:._. - - ',-
� � - - '-

"

. ._;;,
"

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

,

,

",

PARA CORTINAS j
.

.
.

.

I

I SOB MEDIDAS .

_Sc:?�E�l! ���A_A�R_ES!�TA_Ç!,-� �,e�T� �U��M . !,A_LI?A_D� A_T� 3,?,�B�9?X :

..
"

.

Rua 25 de Julho, 1430
.

..

Ufl L f VilaNova
'

..

di.jlijij�l�it3�ii fone/fax:' 311·1332 ..
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VARIEDADES - 2

Confira aHis,tória'

"AHist6ria de nossa gente não podeficar s6 na

saudade". O Passado s6 é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
BuIodi Jlapocu

Há8anos
- Em 1989, o capitão Ferdinando Piske, herói da II GuerraMundial, da
FES - Força Expedicionária Brasileira, escritor,' radialista e jornalista,

.

colaborador com centenas de escritos no CORREIOOOPOVOe de outros

periödicos, autor de um impertante livro sobre a Campanha da Itália,
um dia topava com um nazista de: Itoupavado Norte, do Município de

Blumenau, ummocinho que se dizia ofendido por ter o jornalista trocado
.

o seu nome, inadvertidamente, e passou a desancar o pau no escrito, não
se conformando com o que o jovem dissera numa entrevista ao "JSC"

.

.

(Jornal de Santa Catarina). Claro que o jovem não conhecia o Piske - o

pracinhabrasileiro do Vale do ltajäí Açú que honrou a fardadoExército

Brasileiro, participou, viu e sentiu napröpria carne o que é uma guerra -

agora, já reformado prestou e prestava osmais relevantes serviços à
comunidade jaraguaense, como se fosse dos natos nesta terra.
Aí o moço se.machucou, Na sua.coluna "Cobras & Lagartos", com a

classe de um velho militar disse umas "verdades" que o hoje, já mais
crescido, não sabe onde botar a sua. "cara" de atrevido. Está na página
nove, da edição 3.540, de 20-5-89, do "CP".

Há6anos·
- Em 1991, aconteciaem Jaraguá do Sul o "2°Acampamento Folclórico",
uma promoção de grupos Rio da Luz, Regenwalde. e Sünnros

Volkstanzgruppe, . que realizava simultaneamente em cinco locais da
cidade. O eveato reunia 33 grupos representantes de vários municípios
gaúchos e catarinenses. Os locaís de apresentação eram oColégioDivina
Providência, HolandoMarcelinoGonçalves, EscolaAlberto Bauer, Salão
da Comunidade Católica, em Santa Luzfa e Ginásio de Esportes Arthur
Müller. Nada menos de 764 dançarinos davam verdadeiro. show, e se

revezavam artistas dos quatro aos 40 anos de idade..

Há4anos
- Em 1993, o "Ás de Ouro", aguerrida equipe de bolão assinalava os 45
anos de existência, viajando para aCapital doEstado, hospedando-se no .

Hotel Cambirela. Entre os encontros e' desencontros, em jantares era

lançado o IV tomo do livro"A vida na vida que. a gente leva", contando
em 269 páginas os 45 anos de vida esportiva. O grupo se compunhá dos .

seguintes sócios: AlfonsoBuhr (já falecido), AlvaroMann, Carl Enderle .

(já falecido); Carlos Chiodini, Conrado Fodi, Douglas Stange, Eugênio
José da Silva, Eugênio Victor Schmöckel, Geraldo WelJlinghaus. (atual
prefeito de Jaraguã do Sul), HamiltonGarcia, HeÍIiZ Rodolpho Kohlbach,
Heinz Leitzke, Dorval Marcatto (sócio fundador já falecido), Inácio
Ribeiro" João Carlos Marcatto, José Benedito de Campos, Loreno
Antônio Marcatto, MarIo Mànn, Milton Grützmacher, Moacyr Rogério
Sens,NelsonManske (presidente do ano), Nelson Tamawski, Reiner A.
Wíele; Thomaz C. Fruet, Walter C. Hertel (sócio fundador), Wigold
Leitzke e José Dalmarco Filho.

Há 2 anos
- Em 1995, o Bairro de Rio Cerro II, realizavaa XI Kolonistenfest (a .

festa do colono), que acontecia na Sociedade Aliança com a Banda
Bavária e eleição da rainha e das princesas, encerrando-se a festividade

, com a colheita de produtos expostos no salão pele público presente.
- Realizava-se "La Quinta Notte. Italiana", durante a Feira daMalha,
no Pavilhão "A" do ParqueMunicipal de Eventos. Depois dojantar com
muito vinho e chope e pratos típicos (galinha e polenta), havia o baile
com os grupos "Ragazzi Lei Menti", de Monte Belo (RS) e ,íOiro in
Itália", de Rodeio, que se transformou num acontecimento muito

prestigiado e que foi até o amanhecer do dia.

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (73).- APONTAMENTOS·
..

"AExposiçãoAgropecuáriade Indaial", 2°
distrito de Blumenau - magnífico mostJruário da

. situação econômica doMunicípio - foi por certo
um certame que testemunhou o esforço, o
capricho e a tenacidade daquelas gente de
trabalho. Qualquer município do Brasil se
honraria naquele exemplo, consolidado de

operosidade e aproveitamento, nomeio de 3.000
e tantos, vindos de todos os pontos colonizados,
talvez uns cem, afora os excursionistas, falavam
o português ou tinham o português como língua
sua. O comboio que levava a esse local conduzia

seguramente 600 pessoas festivas, alegres, que
cantavam e gritavam entusiasticamente pelo
caminho. Era como se estivessem no interior da'
Alemanha, porque tudo se fazia na língua
germânica. Deu-se até, no Indaial, um fato que,
em si mesmo, esclarece toda a situação..

No banquete oferecido às autoridades
estaduais e federais, comissões e excursionistas,
foi convidado um destes, respondendo à saudação
que lhe fizeram em norne do Município, o dr.
Victor Konder, a externar as impressões que
vinha recolhendo na sua visita à terra na�.

Pois bem, essa saudação que exprimia a

admiração diante do espetáculo de trabalho e

ordem que presenciava e em que se rendia

homenagem à maneira pela qual os poderes
locais compreendiam o seu dever de servir ao
público, essa saudação houve que ser depois,
do alto de um pavilhão na praça pública,
transmitida em alemão, para que o'povo, que
aguardava ansioso essas palavras, pudesse
compreendê-las.

.

Essa ansiedade do povo, justificável por
um lado, é, entretanto, um dos mais sérios
indícios de que ele mesmo, lia sua íntima
consciência, não se sente genuinamente
nacional. Tanto quanto aqui nos chegam

,
.

formidáveis m�ntiras e falsidades a respeito

dessas zonas - ali também aportam os mais.
esquisitos boatos e atoardas sobre o resto dO'
Brasil e, principalmente sobre a opinião do RiO.
de Janeiro relativamente aos teuto-brasileiros,
Por isso, os ordeiros; pacatos, medrosos de:
complicações é, sem dúvida incapazes de'
rebeldia às nossas leis e fiéis às nossas atitudes(
esses colonos também pudessem em nossas

atitudes, ficarmal impressionados.
Estimavam assim, conhecer oque pensávamos«

da terra. Em Joinville e em Blumenau ouvi de
brasileiros genuínosque, ao se falar em perspectiva •.

de guerra com aAlemanha, muitos desses rapazes,'I .

dessas famílias nascidas no Brasil, se mostravam .

alarmados, interrogando; "- E que será de nós?".
Apergunta é ingênua, bem se vê, denuncia o

mal que trabalha aqueles povos, que, brasileiros:
nascidos noBrasil e aqui vivendo,� sentem numa'

situàção à parte da comunhão patrícia" .

Ainda cabem razões pará esse proceder, que
se perde na poeira do processo da colonização,
dos 'tempos do Império e daRepública, trazendo
europeus (e não mais africanos) que assentava

por si ou por companhias colonizadoras; em
terras nem sempre demarcadas quando de sua'

chegada e que os abandonava, sem qualquer
assistência, obrigando ao imigrante se virar'
como pudesse, só, com parceiro ou grupo e

escolhiam 0$ mais capazes para a instrução aos

jovens, para não perder a sua cultura dentro da
selva. O governo ou governos pouco ajudaram.
até que descobriram o 'perigo alemão' .: o 'selí
made man' jogado a sua própria sorte. Mas aí
os imigrantes já tinham resolvido 'seus
problemas por si prõptios ... e os portugueses
ou luso-brasileiros, falando em nome dos

aborígenes, descobriram que havia provocado
uma desnacionalização, que só existia na

imaginação" ..
Fritz von Jaraguã -' 8/97.

.

Essafoto mostra, emprimeiroplano a residência dopastor e a Igreja "Cristo Salvador", :,
da Barra do Rio Cerro, já em processo de. reformá. Hoje constitui um templo de culto �
religiosomuitoaprazíve� paraaterUJeros evangélicos quealimoram emgrande número, .�

,

vivendo pàcificamente com outras religiões,e trabalhando pelo progresso do fabuloso:i.
bairro de Jaraguá do Sul

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

Fone: (047)372-1846

Delas RodaS
Industrial

;�
"'..
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',Sexta;.feira, 1 de agosto de"1997

s pessoas, freqüentemente,
reclamam quando desejam ume

informação histórica e não a

encontram e se esquecem que
elas próprias fazem parte do processo de

preservação desta história.
Todos nós temos uma parte da história

oste preserver. Primeiro, a nossa própria,
depois a da coletividade na qual
vivemos. Poucesvezes, nos damós
conta disso.
,

,

E bomtomermos consciência disso, pois
,
uma parte da hlstotis jaraguaense está

no limite de sua preservação: Ou seja,
oue preservamos, ou ela, se perde
detinitivstnente: Edificações, fotos 'e .

documentos estão no limiar de sua auto

conservação. Poucas ainda são as
tessossque estêoem condições de nos

falar dos primórdios da colonização. Por
isso, deve ser do interesse de todos nós

, ,

preservar nossas raízes..

Você gostaria de colaborar, comentar, criticar,
ligue para 372-1300 e fale cOlJ1'Egon, ou para
371-1919. Se preferir escreva pars a Càixa '

Postal19. Será um prazer para nós.

·er BATISTA PNEUS
, .

. ,
,

Pneus novos Pirelli; Firestone e Goodyear,pneus recauchutados
para automóveis fi caminhões, balanceamentos, geometria,

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

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

VARIEDADES·3

por Egon Jagnow

A Rua 25 de Julho, quando era apenas mais um caminho. Quem poderá
identificar melhor esta foto? .

.• .. eO;inhas.
lIIerllm
PRQDUZINDO POR EXCELÊNCIA

,

. Rua Athariásio Rosa, 1475 - Fax: (047) 373-0267
Fones: (047) 373-0467 - 373-0377 - 373.0297

,

'Guaramirlm - SC
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A, monarquia e os escravos
o que mais atemorizava os estadistas do Império
quando se tratava da abolição da escravatura

era o desgostodosfazendeirosprejudicados, que
passariam a agir contra a' coro�. E esse receio,

.

como se viu depois, era mais que fundado. .

A 13 de maio, discutia-se no Senado a Lei João'

Alfredo quando Çotegipe enunciou mais uma vez
os seus temores.'
. .'

- � Exa. não tem razão, .. aparteou o visconde de

Jaguaribe.
E entre' aplausos das galerias:
� Tenhamos fé nas' instituições; se elas valem

alguma cousa, não há de serporfalta de escravos

que hão de cairl

TobiasMont�iro "Pesquisas e depoimentos", página 196

A elegância de Tôrres-Homem
Sales Tõrres-Homem, apesar doseu tipo austero
e pesado, primava em trajar-se com a maior
correção e, mesmo, com certo luxo: sobrecasaca
rigorosamentejusta' e abotoada, botina de verniz,
luvas; gravatas de gosto com alfinetesadequados.
- É preciso. - aconselhava ele, - nã� deixar aos'
medíocres e tolos sequer essa superioridade:
trajarem bem. As exterioridades têm

inquestionável importância. A U1Jl tresloucado e

criminoso' é muitíssimo fácil dar logo cabo de

'qualquer maltrapilho, do que simplesmente
desrespeitar um homem revestido das insígnias
de alta posição social. Conturba-o a certeza de
que esse insulto será incontinenti punido pelas
leis e pelas autoridades.

Taunay - "Reminiscências", volume I, página 43.

PROCESSO DINÄMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
jARAGUÁ DO SUL.

Gráfica e Editora CP Ltda.

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

·Rua Walter Marquardt. 1180
Jaraguá do Sul- SC

FAÇA SUA VIDA

MAIS DIVINA!

fwr- �,iM. "f'c'etM, Sd.idd

VIDA ROTÁRIA

A carta constitutivi
. ,

·

daPérola Industrial
Jaraguã do Sul - Na noite de 23 de julho último, realizou no Restaurante Itajara, a r�uniãô

festiva de .entrega da carta constitutiva do Rotary Club de Jaraguá do Sul=Pérola Industrial;
com a coinparência do Rotary Club Jaraguä do Sul, clube padrinho e delegações dos cluba
dos municípios vizinhos.
A solenidade alcançou grande brilho, fazendo-se presentes os governadores do Distria

4650, de diversos períodos - Marlo Sousa (1987-1988), Ary Aquilino Buzzi (1990-1991)e
Lauro José Toledo dos Santos (1�96-1997). A foto n° 1 mostra a mesa principal.
A foto n° 2,mostra os instantesposteriores em que Francisco Alves recebia o seu distintivo

.

de sócio do Rotary-Club Jaraguä-, Pérola Industrial, junto com Yvonne Alice e Brunhilde
Mahnke Schmöckel, esta ofertando um buquê de flores à filha. O lema da gestão 1997�1998
é "Mostre que o Rotary se interessa".

.

1.5
·tIUIN

so-.
A EDUCAÇÃO COMPLEIA
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Na entrevista com a veneranda emuitoquerida Catarina
Ruysam. Ersching, Destaque da Semana n" 22, do
"Mensageiro de Jaraguá-Jaraguá Bote", com o título

CATARINA RUYSAM'- A ESPOSA DO ALFAIATE

ERSCHING, falecida em 19-9-1993, revelou outros

pormenores que não couberam no espaço. Lembra que
, seupai era severo. Quando namorava José, descuidaram
e tiveram de casar. '0 pai não gostou. Casaram, mas não
teve festa. Coisa de ranzinza,' recorda, porque depois
tivemos mais muitos filhos e nada mais disse.
Seu genroAleixo Dellagiustina eraprofessor e inspetor

de Ensino nos anos 1960 e, por algum tempo realizou um

curso e foram da Escola Divina Providência para uma

.:. dependência (galpão) ondemora seufilho Jorge Ersching
,

(expedicionário, herôi da II Guerra Mundial), que era

. ocupadomais tarde pelos Foroni, fabricantes de chapéus,
,

e bolsas, defronte, da edificação que abrigou a firma
.

: -Iordan, de Joinville, ao lado do Lass, depois de Leopoldo
'João Grubba, ali por algum tempo a Agência do Banco

.,t do Brasil, depois Prosdocimo e hoje ostenta a nova

edificação 'do Shopping Center Fall. Ao lado do filho
,"Jorge" era uma propriedade dos Schmidt, parentes de

.,' Augusto, comprado depoispelocomerciante Klug, padeiro
de profissão.
Conta, também, que seumarido JoséErsching, também

já falecido, comprava da Mitra, através do padre João
.

,
I .

Stollte uma área de terra, que vem a serhoje o campo dos
Irmãos Maristas, na esquina da Rua 2 (Mal. Deodoro) e

Rua 64 (Exped. JoãoZapella). OsMaristas condicionaram
a suapermanência em Jaraguâ à aquisição daquela ârea,
o que aconteceu depois de ,muita pechincha e não sem Jaraguá doSul ,_ Faleceu noHospital São José, às 18 horasde 18 de
causar situações de verdadeiro mal estar, a igreja julhodocorrenteano,avenerandasra.ROSALINACOSTADOAMARAL
exercendopressãopara que se consumasse o negocio.Ela WERNER, aos 94 anos, incompletos, sendodada à sepultura no Cemitério

. brincava, agora, dizendo que, entre mortos eferidos, todos' Municipal de Jaraguä do Sul - Centro, às 16h30, de sábado, dia 19 de julho
de 1997.

se salvaram. A extinta era tia da esposa do ex-governador Colombo Machado Salles.

Até a próxima. Na foto os familiares logo após o seu sepultamento. CORREIO DO POVO
- _;._ ......... ,...._.;----J

,

apresenta respeitosos sentimentos de pesar aos enlutados.

Sexta-feira, 1 de agosto de 1997

CABGAS,E PASSAGENS
. .

\
\

VARIEDADeS - 5

SOCIAIS
,

.

Parabéns Charlene
Afoto que .pela suá beleza

encanta hoje este espaço é da

prestimosa e inteligente jovem .

estudante CHARLENE .

TOMASELUque segunda
feira próxima, dia quatro de

.

agosto, estará completando 11

anos de idade.
A data seráfestivamente
comemorada entre seus

familiares, amigos e demais
admiradores com os

parabéns" votos' de muitas
felicidades e oferta-de lindos,

úteis e inesquecíveis
presentes.

FALECIMENTO

Rosalina Costa doAmaralWerner

Rua Cei. 'Procópio Gomes de Oliveira,' 246
.

Fone/Fex: (047) 372..0363 - 371-0091 - 973-3999
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CORREIO DO POVO· 6 • Jara
'

do Sul, 1 de agosto de 1997

entrar na rede virtual,

inaugurando seu site com

domínio próprio
(www.rivage.com.br). São salaon, na realizaçlij
11 páginas, exibindo todos ' Festa do Tex.. O

. '

os ambientes e a infra- dará direito a uma

whisky importado ou
( .:

refrigerante.
estrutura da Casa, com

destaque especial para a

segurança e o trabalho

preventivo que coíbe o

consumo de bebidas

Indaial, onde es

disputando os olh�,

alcoölicas entre osmenores segundo aniversário, a
.

Danielle Borba (esq.) e Datiielle Grossi. O mesmo nome e a mesma

energia da nova geração da cidade de idade. A home page : Notre Dame libera
interage com o navegador, criatividade de

'Represo, de São Bento do que pode votar numa lista, freqüentadores, promo
piloto

motovelocidade Sérgio R.

conseguiu emocionar o

de grande público presente,
'através de 'inúmeros

Sul, será sede, neste

domingo (3), da 6· etapa do
Piazera, representante', recursos de cenários, trajes, CampeonatoCatarinense

jaraguaensenoCampeonato e variedade de repertório de Automobilismo. Como
Sul-Brasileiro, de musical.Vale mencionar a jáédecostume,os amantes
Motocidismo, na categoria , bonita participação dos da velocidade aqui da

Força-Livre, participa neste jaraguaenses, que a todo terrinhamarcarãöpresença.
domingo (3), em Campo momento aplaudiram os

Alegre, de mais uma etapa,
com o objetivo de continuar

na liderança da competição.

músicos e bailarinos.
f)-

FOTOGRAFIA,

PESQUISA
'r;r A Morone Pesquisas e

Opiniões elegeu o Quick

Nas duas noites, o ingresso e
todas 'as bebidas estarão TITÁS '

sendovendido�aR$l,99.Na ,

r:r Q; 'IitM apresen
seu mais novo show:
Acústico - amanhã (l'
partir das 22 horas,
Ginásio de Esportes
Rodrigues, em Join

.

Toda a estrutura 40 fi
.

de Dança foi mantida ,

proporcionar um JD

conforto ao p�blico. ,

de dez músicas e clips mais .\

executados durante às

promoções do point.

MARRAKECH
er A Boate Marrake�h
realiza nesta sexta-feira (1) e '

sábado (2) a Festa do 1,99. .

o Sérgio conta com
.

o r:rRenáldo Junkes, da Arte Dog como amelhor casa de ,Pista Alternativa, o espaço

patrocínio da Studio FM, . Click Filmagens e lanches de Jaraguä do Sul. estarä reservado, para os
,

A entrega do prêmio Top reggaemaniacos fãs de Bob

Empresarial aconteceu no Marley, Papa Wmnie" Inner

último dia 24, no Clube Circle,entreoutros.nomesdo

A.�lético Baependi, 'na ritmo preferido da geração

Som Mendonça, Fundição
Vitória eGS Borrachas.

SUCESSO
r:r

.

SJr;w
.

'clt .Banda

Expresso Super Som, de
Londrina (PR), realizadona
sexta-feira (25), na Praça.
Ângelo Piazera, em

comemoração aos 121·ailos
de

. Jaraguä do Sul,

CENTERRSOM'

CD'. - mscos - FITAS

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

Fotografias, foi o g:rande
vencedor da II Maratona

'

Fotogräfica de Jaraguá do

Sul, naqU:egoriaProfissio�.
Mais um prêmio importante . presença de empresários de paz e amor.

no currículo do jovem e

.talentoso fotógrafo.
vários setores. Parabéns a

toda equipe ! ,HARPYA

diversos gostos es,

desfilando pela C

Ingressos antecipados na

suai Video Locadora e

Choperia daPraça

r:r Cowboys da região já
ALTA RIVAGE estão se preparando para o NETINHO

ROTAÇÃO' r:r A Rivage Danceteria, dâelo deste sábado (2), na BORBA
rr O Autódromo Rio de Blumenau, acaba de Harpya Danceteria, ,em r:r 'Adotando o ne

DISQUE-LANCHE
.

'

371-5309
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:JARAGuA ;DO SUL E . REGIÃO SEXTA-FEIRA, 1 DEAGOSTO DE.1997

Vende-se Gol CL ano .89,

gasolina, porR$ 6.800,00.
Tratar 973-5163.

Vende-se Belina ano 82,

gasolinaporR$ 2.600,00.
Tratar 372-3300.

,

Vende-se Escort GL ano

89, álcool por R$
6.800,00. Tratar 371-

3742.

Vende-se EscortL ano 91,

gasolina por R$ 7.800,00.
Tratar 975-1999.

.' Vende-se Brasilia ano 78,
gasolinapor.R$1.800,00.
Tratar 973-9379.

Vende-se Monza SLE 89/

�90, preto, gasolina, motor
2.0, completo (menos ar),

. IPVA 97 pago; em ótimo

estado. ValorR$ 8. 7oo�00.
Contato 392-3141 com

Celso.

Vende-se Monza SL ano

93� cinza, gasolina, motor
,2.0, ar-condicionado,'
direção, 'vidros e trava,

,

IPVA 97pago, por R$ 12

mil. Tratar.39�-3141 com

Celso.

�nde-se Pampa GL ano

89, gasolina, . por

R$6.900,00. Tratar 973-
5163.

ano 93, prata, com 30.200 financiamento. Aceito

km, único dono, gasolina, proposta, 975-0215.
ôtimo carro. Valor R$
6.800,00. Tratar 372-

0879.

Vende-se Chevette ano 84,
por R$ 3mil. Tratar Rua

Castro Alves, 35 Cohab -

Consertos de ar condicionado de automóveis 'e
fabricação e assistência de câmaras frias e

clinilltiZlUloras - ar condicionado residencial e central;

Rua José EmendoerHer, 1183 - fundos
. Nova Srasma - Fone: (047) 372-2986

Jaraguá do Sul- SC
Vende'-se Casa Mista na Vila Rau.

vila LenziporR$ 13 mil, e
vende uma Casa de Yende-se Casa 6x9m de

alvenaria em Guaramirim madeira, terreno 30x22m Vende-se Terreno de 260m2 9mil km. Tratar371-4864.
com 4 quartos, 2

banheiros, por R$
13.800,00 de entrada +.

22ano$ de R$120,00 (por
mês). Tratar 975-2048
comBeto.

AlugoApartamento com 2

quartos + dependências
ao lado do

estacionamento da
Dalmar, prôx. Marisol.
Tratar 372-0187.

Vende-se Terreno naPraia

Grande em Albatroz,
.

loteamento FráncisMar, à
150m domarporR$ 3mil.

\
'

Tratar 371-5809.

Vende-se ou troca Gol ano
94 por R$ 6 mil + 28x R$
222,00. Tratar Rua Emilia

.

Schulz, 171 - Jaraguá
Esquerdo próx. Olaria
Bussarelo.

Vende-se Casa

localizada no Morro do
.

Boa Vist� Rua Domingos
Rosa,112.

com casa de madeira, na
Rua Professor José Motta
Pires, próx. Salão Diana,

,

373-0306.

Vende-se Aparelho
.

Celular Motorola'''DPC-

650 porR$150,00. Tratar
---'----:-"'"-..,----- . 371-7511 com João.Vende-se Máquina de

,

lavar louça grande, para Vende-se Lanchonete no

'12 pessoas, secadoura de ,

Calçadão, tratar372-3850.
roupas e umfomo elétrico

Continental.' Tratar 975-
.2335.

Vende-seMoto Honda CG

125 ano 85, por R$
1.150,00. Tratar Rua Tufi

Troca-se Casa no Jaraguá
Esquerdo por uma 110

centro ou próximo. Tratar
372-3332.

,

. '

\

Vende-se Fusca ano 79,.
Mafua, 62 em frente a por R$ Zmil, aceito moto.

EscolaTécnica. Tratar 979-0518.

Vende-se Terreno. de

15x30m em. Braço
Ribeirão Cavalo por R$
2.500,00. Tratar, na

agência do Besc - centro" Vende-se Palio ano 96,
com o vigiante Soares. motor 1.5, direção

Vende-seFiat 147, ano 80,
em bom estado por R$
700,00. Tratar no Tutt�

de Lanches-naMal. Deodoro.

Compra-se Telefone'
Comercial prefixo 376.
Tratar 975-0872.

hidráulica, vermelho, com

Vende-se Lanchonete

completa DU só o ponto na

rua Cel. Procópio Gomes,
440.

Vende-se Panificadora e

Confeitaria. Tratar rua'
José Theodoro Ribeiro,
3887. '

Vende-se Pick-up Willis; 6
cilindros, à gasolina, ano
76 por R$ 2.800,00 em

ótimo estado de

conservação com'

'licenciamen_to pago para
frete. Tratar 372-4000,
rama14243.

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

(Bairro Jaraguä 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 RuaMaria Stinghen, n° 33-
no bairro Jaraguá Esquerdo (atrás do Supermercado Olamar)

Identificador de chamadas
(Bina)

.

Aparelho
Celular Life II
porumpreço
mais acess{vel,
oferece o vibr
call (a
chamádapor
vibração).

alvenaria com 70m2,
terreno de 400m2 Vende-se RD 135 ano 91,
localizada no loteamento com 8mil km, valor R$
Santo Antonio - Três Rios '1.500,00., Tratar 973�'

'Vende-se Chevette L 1.6 do Norte por R$ 15mil + 3342.

)It

Centr-ais telefônicas de

pequeno e grande. porte Aparelhofax Siemens

Temos outras'
marcase

modelos
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CÓRREIODOPOVO .2
. CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS Jaraguá do Sul, 1 de agosto de 1

.'.

I MÓ v.E,la·L,xoA.
CRECI 001387 - J

, LOCAÇÃO
Linha telef6nlca Prefixo 372 - R$ 120,00
C6c:I. 602 - Casa alv. cl 3 ·qtos. - R. Preso Epitácio Pessoa - Centro - R$ 350,00
C6c:I. 611 - Casa alv. cI:3 qtos - Rua das Duas Rodas - centro- R$ 350,00
C6d. 632 - Apto. 3 qtos. - Ed. Papp - Barra do Rio Cerro - R$ 350,00
C6d. 654 - Sala cornI. cl 50m2 - mobiliada, cl ar cond., cofre - No calçadão (em cima Café Vip)
-R$390,00
C6d. 660 - Sala com. cl 30m2 - Center Foca - R. Reinoldo Rau - Centro - R$ 500,00
C6d. 668-ßala cornI. c/ 40m2 - Próx. Jangada - R. Preso Epitácio Pessoa - Centro - R$ 350,00.
C6d. 674 - Sala cornI. c/ 40m2 - Defronte Assoe. CornI. - R. Getúlio Vargas - R$ 350,00.
C6d. 683 - Sala oorrs. - Ed. Miner - Centro � R$ �OO,OO

VENDA
,

CM. 110 - Casa de alv. CI 230m2, 4 qtos. - Rua Jorge Lacerda - Área Nobre - R$ 105.000,00 -

Aceita apartamento demenor valor.
C6d. 147 - Casa de alv. cl 204m2, 2 surtes, 1 qto - Em fase de acabamento - próx. a R. Joinville
- R$ 50.000,00 - Aceita carro, casa de menor valor.
C6d. 149· Casamista c/ 120m2, distante 1.800m do PostoMarcolla (próx. Rodovia) R$ 16.000,00
- Aceita terreno, carro.
C6c:I. 214 - Apto. Ed. Schiochet cl surte + 2 qtos. - R$ 35.000,00 + financ.
C6d. 230 � Apto. Ed. Carvalho cl surte + 2 qtos, 2 garagens - NOVO - R$ 75.000,00 - Quitado.
C6d. 300 - Terreno c/ 695m2 - Res. JoaquimGirolla - Barra do Rio Cerro - R$ 13.000,00
C6d. 318 - Terreno c/730,32m2 - R. Miguel Salai � Centro - R$ 50.000,00 - Aceita parcelamento.
C6d. 385- Terreno c/405m2 (15x27) - Vila Nova, Rua do Fórum R$ 29.000,00 - Aceita pequeno
parcelamento..'

C6d. 438 - Terreno cl 7.800m2 -Jocatalto na Rua Epitácio Pessoa - R$ 200.000,00

Parecer Comercial

Incorporação
Vende - Administra

Compra - Aluga

DEFRONTEAO FÓRUM
CRECIOO177o.J

FONEIFAX (047) 372-2990
CELULAR 973-9089

JARAGUÁ DO SUL - SC

TERRENOS
.

C6d.: 006 - Terreno rua Guilherme C. Waokerhagen 0/ 384,00m2 - R$ 75.000,00 - nego
C6d.: 1'14 - Terreno rua' 25 de Júlho de esquina, próx. Panif. Primos Pan. 0/ 1.004,50m2 - R$ 90.000,00 - aoeita permulta.
C6d.:'115 - Terreno na Ilha da Figueira, próx. ao Vitória 0/ 450,OOm2 - R$10.000,OO - nego
C6d.: 119 - Terreno Vila Nova, defronte a.lgreja oom rua calçada 0/ 392,00m2 - R$ 22.000,00 - nego
C6d.: 202 - Terreno rua Marina Frutuoso de esquina 0/ 434,65m2 - R$ 80.000,00 - Aoeita permulta.
C6d.: 208 - Terreno later!ll José T. Ribeiro fundos Müller Transp. 0/ 567,00m2 - R$ 15.000,00 ou R$ 5.000,00 entro +

paroelas
C6d.: 223 - Terreno no Lot Juventus - Jaraguá Esquerdo, 0/ 375,OÓm2 - R$ 12.000,00 - nego ,

C6d.: 269 - Terreno no Lot Juventus - Jaragua Esquerdo de esquina 0/ 425m2 - R$ 1 ;3.000,OQ - nego
C6d.: 276 - Terreno lateral Marechal Deodoro 0/ 450,00m2 prõx, Registro de Imóveis - R$ 45:000,00 - nego
C6d.: 293 - Terreno' rua Martin Sahl - Vila Nova, defronte a San Remo 0/ 595,00m2 - R$ 40.000,00 - nego
C6d.: 322 -,Te,rreno rua Dona Antonia esquina 0/ rua Oto Kuohembeoker - Nova Brasßia 0/ 555,00m2 - R$ 35.000,00 -

na�
.

CASAS
- Casa mlata na rua - Arquimedes Dantas com 85m2, 0/ 2 qtos, sala, eoz., bwc, lavanderia, garagem, toda murada,
terreno o/414m2 - R$ 16.000,00

'

C6d.: 048 - Casa de alv. no lot. Rom de esquina 0/ 21Ó,OOm2 de 4 qtos, sendo 1 surte com 'hidromassagem, sala, copa,
COZ, lavanderia, bwo, aquecedor oentral, piscina e garagem, terreno 0/ 474,00m2 - R$ 70.000,00 - aceita: carro, terreno,
casa de menor valor e paroelas.

'

C6d.: 314 - Casa de alv. no Jaraguá Esquerdo, próx, conf. Suei, ét 3 qtos, bwo, coz, sala, lavanderia, garagem, murada,
- R$ 38.000,00 aoeita: carro e paroela.
C6d.: 018 - Casa de alv. rua 'Francisco de Paula ao lado da recreativa do Kolbaoh:0/ 2 qtos, 1 supite, copa, sala de visita,
eoz., lavanderia, garagem, terreno CI 4.8oom2 - RS 70.000,00 -, neg'. :

Ç6d.: 079 - Casa de alv. sobrado na rua - João Planinsoheck, próx. Weg I, 0/ 2 surtes, 1 qto, copa, eoz., sala, bwo,
garagem· R$ 58.000,00, aceita: carro, terreno, parcela. ,

C�.: 267 - Casa de alv. rua - José Nariooh, São Luiz, 0/ 3 qtos, 2 bwo, sala, oopa, coz., lavanderia, dispensa, garagem,
toda murada, R$ 50.000,00 - aoeita apto.neg.'

.

APARTAMENTOS
C6d.: 140 - Apto. na rua 25 dá Julho - Vila Nova, 0/ 2, qtos, sala, coz., bwo, lavanderia, garagem - R$ 35.000,00 - nego
C6d.: 195 - Apto. na nia Joinville defronte ao LIder Cube 0/ 2. quartos, saia, copa, oOZ., lavànderia, garagem - R$
35.000,00 - nego

. C6d.: 255 - Apto. em oima do Sorvetão II, rua Walter Marquardt, 0/ 3 qtos, sala, ooz., lavanderia, bwo, sacada com

ohurrasqueira, garagem - R$ 60.000,00 - nego
Apto. do Cond. Amizade com 2 qtos., sala, oopa, coz, lavanderia, garagem - R$ 12.000,00 + RS 326,00 mensal,

. .. EM BREVE LANÇAREMOS RESIDENCIALMIRANDACOM 100 LOTES,
LOCALIZADOSPRÓXIMOAOCOMÉRCIO DOSENHOR MEIER, ESTRADAGARIBALDI.

VISITE-NOS PARAMAIORES INFORMAçõeS

"."HABlrAT
CÖ�PRA • VENDE. ALUGA • ADMINISTRA·

MOßI IARA
C:l1tcl4Jl>ll

VENDAS
'CASAS

.. 101-Casa220rn2o/sulte+ 2dormitóriosdemaisdep. RuaCarnpoAlegre.
102 -Casacorn 100m200m3dormitórios LoteamentoAna Paula.
103-Casa em alvenaria com 155m2entrada Rioda Luz próx. Malwee
R$55.ooo,oo (aceita-seapto. BalneárioCamboriú)
104-Casa de alvenaria com 180m2 com surte + 2 dormitórios demais
dependênoias - centro.
105 -casacom 150m2+dep. deempregadaRua ltajaf.
106 -Casacom 368m2terrenooom727m2pt6x. HospitalJaraguá
107 -Casacl269m2sobradoemconstr. - R.MaxNioOIauW. Sohmidt,prox.
eScolaAlbano Kanzler
108-Casaalvenaria0I120m2 - BairroJoãoPessoa - trooapta;Jaraguá
109-Casaalvenaria semi-acabada - bairro IVCentenário
110 - Casaalvenariacom 1 00m2-próx. E. B. Giardini Lenzi

.

111-Casa demadeiraoom200m2�róx. C. E. HolandoM.Gonçalves

. APARTAMENTOS
Estudar,ttesl Temos apartamentos pa", venda e

locação em Curitiba - PR
201-ApartamentoCond.Amizade3dormitóriosPoupança+ financiamento
202 - Apartamento Ed. Carvalho oom 155m2 com 3 dorm. Poupança +
financiamento.

203-Apartamento0/3dorm. (suite)Ed.lsabella Poupança+fin8noiamento
204-Apartamento Ed. Vila Nova - �ntrada+ financiamento.

'

205-ApartamentoEd.Centenários/sulte+2quartosR$45.000,00

"APARTAMENTOSFINANCIADOS
COM PRESTAÇÖESMAISBAIXAS

QUEQUALQUÉRALUGUEL".

TERRENO
.

301 -Terreno com 351m2próx. MalweeR$ 3.500 ent;+36 x R$ 240,00
302-Terreno com 540m2Lot.VersaillesR$15.000,09
303 - Terrenooom 420m2BairroÁguaVerde
304-Terrenooom 382m2 Lot. Kaiser-R$10.0oo,00
305 - Terreno com 468m2 RuaAntonioKoohella -Ilha da Figueira-
R$12.000,00

.
.

306 - Terrenocom 560m2Lot. SanPieroPoupança+.financiamento
307-Terrenoocim720m2Rua FranoisoodePaula
318-Terrenooom538m2Faouldade-R$8.500,00
309 - Terreno próx. oentro com 80 morgos exoelente p/ ohácara ou

recreativa
'

31a-Cháoara de 11.500m2 BoaVista com lagoa e árvores frutlferas -

R$10.ooo,00
.

311 - Terreno c/650m2 no cone, dasAzaléias
312-Terreno0l688m2 BR�280próx. Lunender-Guaramirim..
313-l.otesemGuaramirim- EntreoasfaltoeobairroAvaIR$12.000,00
ou parcelado

'

314- Lote lat.RuaJorgaCzemiewiozR$16.ooo;00 - Aceit80asaemBarra
Velha

.

3� 5- Fazenda noRioMolha0l1.300.000m2- R$320.000,OO
316- LotasnoLoteamentoBlumengarden - VilaAmizad.e - R$12.500,00
317 - Terrenooom 3.240m2 (40x 81m) • RuaCarlosOeseher
318-Terrenooom 10.oo'Om2RuaWolfgangWeege
319-Terrenocom 965m2esquinaVila Lenzi

ALUGUÉIS
A imobiliária Habitat está li'disposição para administrar e zelar
seu Imóvel, aferecendo asslstin,cla juridlca e pontualidade

'nos pagamentos. Procure-nosl
' .

401-Apartamento EdifloioCarvalhaoom3dormitórios - R$6SQ,00
402-ApartamentoEd.lmigrantescom2dormitórios
403 - Casaemalvenaria 0/250m2-Centro - R$ 800,00

. 404-SalaOQmercialcom25m2RuaJoãaPicoUi-A$120,00
405-Salaoomercialcom25m2próx. Base (Centro) R$220,ÇlO
406-Casaem alvenariacom 3dorm. próx. ElástioosZanptti R$220,00 .

407-Quitinetespr6x. SupermercadoRau - R$180,00
·408-Sala comercial c/45m2 - Ed.Ana ISabel- R$ 280,00
409-Salacomercialcom'140m2- AuaJoão Pioalli-Centro

410-Saiacomeroialo9m40m2-próx. Portal R$,160,00 '..

411-Salacom 3dormitórios todamurada -lIha'da Figueira - A$280,00
412-Apartar:nentoem Piçarrascom suIte + 02dorm. frente para omar.
413-Casadealvenariaoom3dorm. RuaPres. EpitácioPessoa-R$550,OO

RUA FEUPE SCHMlDT, 157
(AO LADO DA 1001 FERRAGENS)

FONE: 371-8009
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PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

CASAS Bin
ÁREA(M2) NIl QUARTOS VALOR R$ OBSERVAçõES

Construfda Terreno
170,00 660,00 04 75.000,00 AceRa casa ou larrano
70,00 332,50 02 54.000,00 . Forma da paQam8!'l10 à combinar
340,00 621,00 04 195.000,00 Forma da pagam&r\IO à combinar
130,00 392,00 0'3 70.000,00 Forma da pagamenlo à combinar
118,00 462,00 03 32.000,00 Condições de pagamenlo à combinar
300,00 888,00 03 230.000,00 Condições de pagamenlo à combinar
180,00 555,00 • 03 85.000,00 Forma de pagamenlo à combinar
102,00 420,00 03 .

'

23.000,00 Acella Iroca por casa
288,00 750,00 05 130.000,00 Aceita Iroca por aplos.
147,00 752,00 04 75.000,00 AceRa·se Imóv� em negócio
108,00 435,00 .04 18.000,00 AceRa parcelamenlo em 4meses
200,00 1.284,80 04 150.000,00 Acelta·se Imóveis em negócio
140,00 1.416,00 04 lOO.OOO,OO Condições à combinar
530,00 650,00 04 180.000,00 . Acei,la·se proposlas
·70,00 1.063,25 03 43.000,00 AceRa Iroca pl casa em Jaraguá
200,00 450,00 08 ' 79.000,00 Condições de pagamenlo à combinar
100,00 523,22 03 30.000,00 ,Forina de pagamenlo à combinar

nPO ENDEREÇO

AIVen. RIJa AnIOnlo ESlanlslau Ayroso, 495 • VIla LenzI
AIVen. RuaWa"er Marquardl • lado n" 2556
AIVen. Rua Camilo Mdraata aln" • BliITll do Rio Cerro .

AIVen. Rua TherezaA.}:lruscka n"220·........ EequIrdo
AIVen. Rua BolIvla, 71 • Czernlewicz
AIVen. Rua IrmtoLeioMagno ·l,oJNmentoCh.�
Alvan. Rua Alexandre K08ler, n" 35 ·llhldi Figueira
Mlsla Rua Alberto Klltzke, 187· VIla RIU
Alven. Antonio Carlos Ferreira, 1417 • VIII Lenz!
Alvan. Casa Inacebada • Rua Bàmardo Dornbusch n" 1836
Alvan. Rue614, n"1.007·ltepocuzlnho
Alvan. Flua Roberto Seidel n" 84 • CORUPÃ • Centrei
Alvan. Rua SAo Josá n" 37
Alvan. Rua Floriano Freibarger, nt 70 • centro
Mlsla Rua Aldano JoséVieira, n" 123 • GUlramlrim
AIva�. Rua Carlos Haffermann n" 76
Alvan. Rua.Jalme Gadolli n" 350 • Vila Lenz!

APARTAMENTOS

35.000,00
42.500,00

. 42.500,00
110.000,00

Forma da pagamento à combinar
. Flnanclamenlo da 72 x de R$ R$ 684,00
Assumir financiamento 135meses com basa da R$ 1.300,00
Condições de 'pag.menlo à combinar.

OBSERVA OES
R. Jcio Plcalll, n" 473· 1" andar· Ed. Carine 02

03

03

03

, Ed. Sehlochei· 100 andar

R. Bario do Rio Branco, 780 • EdHlcio SchIoch81 • ao andar
R. Marina Frutuoso· Ed. Dlanthus

19,000,00
18.000,00
20.000,00
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
18.00e,oO

Rua Prefeito José Bauer· Tr" Rloa do Norte
Rua 000 Meier - Vila Lenzl
Rua Euzébio OePQY - Vila Nova
Rua João Januário Ayroso (pr6x. 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

.'

.
f\lÍ18 WalterMarquardt (frente ao 2820) Barrá do Rio Cerro
Rua 'Bemardo Dombusch esq. cl rua Ney FranCo
Rua Fritz Hasse - Centro
RiJa Exp. Antonio C. Ferreira - Vila Lenzi
Rua Leopoldo Janssen - Centro
R. 545 - Augusto G. J. Hilnemann - Lote 5

2.180,25
375,00

13.000,00
345,00
420,00

14.668,00
�71,00
385,70
800,00
625,75
675,00
504,00
586,25
�6,0_5

Condições de pagamento à combinar
Parcela-se. Entrada de'50% = 12 X TR + 1%
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Aceita automóvel no neg6çio
Condições de pagamento á combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Entrada+ 3x

'Como montar um
escritório completo_ com
quali'dade e economia'?

,FLORIANI'
EQUIPAMENTOS . '.-

PARAESCRlTóRJQ COMA FLORIANI, E CLARO!
RUAVENÂNCIODA
SILVA PORTO, 353-

FONEJFAX:
, (047) 372·1492
JARAGUÁDOSUL

9J

Na hora demontar o seuescritório - residencial, executivo ou
. comercial passe antes naFloriani. Venhaconferir de perto as
inúmeras vantagens em qualidade, variedade e economia que só

quem possui uma história de 17 anos de sucesso nocomércio de .

móveis e equipamentos para escritório pode oferecer.

, _

'Manutenção
Contrato

Treinamento

RuaEdwardKtisdl,344
Lat.BR·280· Sentido centro';Ferj

2'lombada II esquerda

Fone: 975·1269
89254-510

Jaraguá do Sul· sc

Na Dice's Móveis você compra todos os produtos,
inclusive móveis s(Jb medida a preços e prazos imperdíveis.

Móveis sob medida; Cozinhas e quartos planejados ao seu-gosto; Salas de jantar;
Estantes e peças avulsas em geral - Yistite-nos e. confira!

.../�
,

DICC'S Ind. e Com. deMóveis Ltda. _- '_."�AI r,�." .JI'��
BR,-280 - Km 58 - Fone '(047) 373-0077 e 3,73-0131 �:A. 4J 1:JI�
Guaramirim - SC - Próximo aoviaduto' �
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TERRENOSAPARTAMENTOS
CENTRO

EDiF.RES.DUNKER EMCONSTRUÇÃONOCORAÇÃODACIDADE2E3
QUARTOS.SOMENTE2APTOSPORANDAR

'

Ed. Bergamo -3g andar, apartamento cl3 quartos sendo 1 suíte, demais
dep., cl sacada e garagem
Ed. Jacó Emmendoerfer • Rua Domingos da Nova· 2g aridar, apto.
cl 3 qtos, sendo 1 sufte + dep. empregada, garagem pl 2 carros.

Ed. Vila Nova - 19 andar apto. cl 90rrJ2· 3 quartos, demais dep.•
RS 24.000,00 + financiamento

'

GUARAMIRIM-CENTROLOCAUZAÇÃONOBRE-
'

,

Terreno cl 513m2, si benfeitorias, localizado na

'Rua Osmar Klein - RS 25.000,00 - PREÇO DEOCASIÃO
VILA NOVA· Excelentes lotes financiados em 10meses - Próx,

ao F6rum e ao Breitha"upt,
Il.HA DA FIGUEIRA - Terreno de esquina cl 5I9,00m2

,

CENTRO· Rua Walter Marquardt - Excelentes lotes frente ao

Supermercado Breithaupt
CENTRO - Preso Epi�ácio Pessoa. Terreno cl 1.548m2 edificadb
cl casa de material. e outras benfeitorias.

NEREU RAMOS - Terreno medindo' 3.400m2 localizado nas

margens da BR·280 - R$ 15.000,00
CENTRO- Terreno medindo 420m2 si benfeitorias - Rua Barão

do Rio Branco- R$ 57.000,00
,

JARAGUÁ-ESQUERDO -Oond, dasAzaléias terrenocl721 ,57m2
JARAGUÁ-ESQUERDO - Cond. das Azaléias terreno cl

1.061 ,82m2
CENTRO - Rua Amazonas, terreno medindo 388,5�mZ sem

benfeitorias,

RIO DA LUZI - Terreno rural claprox .. 105.000m2s1benfeitorias,

CASAS
VILANOVA Excelentecasaemalv.cl227rrJ2emterrenocl321rrJ2,3qtos,
sendo uma sufte. pröx, ao Fórum.

.

VILA NOVA - LOcalização nobre· Casa em alv. cl 196rrJ2,em terreno

cl 865rrJ2 • 3 quartos, sendo 1 sufte.

,VILA NOVA - Casa em alv. cl aprox. 190rnz emterreno cl 1.139,76rrJ2,
prox. ao Beira Rio

CENTRO � Excelente casa em alv. cl aprox. 200m2· Rua Domingos da
Nova

SÃO Lufs - Casa em alv. cl 142rrJ2em terrenomedindo 392rrJ2· 4 quartos
e demais dep.
FIGUEIRA· Casa nova em alvenaria cl 176rrJ2· 4 qtos. sendo uma sufte.

Localização nobre.
.

SÃO Lufs - Casa em alv. cl 3 quartos, demais dep.• RS 45.000,00
JOÃO PESSOA - Excelente casa em alv. cl 124rrJ2 mais anexo cl Z4rrJ2
e terreno cl 420rrJ2 • RS 45.000,00
BARRA DO RIO,CERRO - Casa em aiv. cl 11 0rrJ2 em terreno cl 345rrJ2·
3 quartos, demais dep.
JARAGUÁ-ESQUERDO - Casa em alv. cl 140rri2 em terreno cl 350rrJ2·
3 quartos, sendo 1 suíte, demais dep.
CENTRO - RUI;l José Emmendoerfer, 1.309 " Exçelente casa em a1v. cl

330rrJ2 em terreno cl '1.500rrJ2
VILA RAU - Lot. Mirante· Casa em alv. cl 82rrJ2, 3 quartos, demais

dependências· RS 28.000,00
JOÃO PESSOA - Casa em alv. cl aprox. 150rrJ2 em terreno cl aprox.
291.98�

AMIZADE -Lot, Versailles, terrenomedindo450m2sibenfeitorias
- R$ 14.000,00
GUARAMIRIM Localidade denominada Rio Quati· área rural cl

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

"Franzner·- R$ 15.000,00

�. Cómpra - Vende

"�,, Administra Imõveis

p I�ZE RA1mptantação e

I
Vendas de

CRECI17,13..J
Loteamentos

,

Rua 25 de Julho, 1829 - Vila Nova - Jaraguá do Sul
Fone/Fax:' (047) 372-1438 -

Visite, nosso escritório,
ou telefone e veja �s

opções de
lotes nos bairros
'Amizadee

Ilha da Figueira,
com financiamento
facilitado e outras

r.

opções diversas.
-

,

87Z-t481_
-

��IS Rua Antonio C. Ferreira 197
CREC11741-J

'COMPRA • VENDE • 'LOTEIA· ADMINISTRA • INCORPORA

1intMl Di Qtos Gar BairJ'o ' EndereçolPonto Ret PreçoR$ Informações Gerais

CasaAlv. 190 4 1 Schroeder R. Princesa Isabel, 547 70.000 terreno 6.562m' • Parcela
CasaAlv. 180 4 :i Ceniro R. José Emmendoerfer, 1390 80.000 Troca por apartamento
CasaAlv. 220 3 1 Vieiras R. Adolfo Tribess, 5" casa 85.000 Aceita casa demaior valor
CasaAlv. 152 3 1 Rau R. 467 - Lot Alliino Lemke 30.000 Aceita casa de menor valor
Casa Mis. 120 4, 1 Rau R. Luis Picolli, 140 28.000 ,Aceita carro, até RS 8.000
CasaAlv. 98 3 1 AnaPàula R. 770· Ana Paula 4 • 6 23.000 Semi-acebada - Aceita lote
Casa Alv. 93 3 1

,

Champaghat R. Irmão Magno. s/n° 70.000 Aceita apartameqto e carro
CasaAlv. 98 3 1 Rau R. 363 • Pröx, Renascença 32.000 Aceita casa em Joinville
CasaAlv. 170 3, 2 Chico Paula R. Francisco de Paula 17.000 Em construção! Negociáveis

AptoOK 273 4' 2 Centro Ed, Athenas " 4° andar 220.000 Quitado· Todo mobiliado

Apto OK ' 153 3 1 Centro Ed. Schíochet - 12° andar 50.000 + CEF ! Aceita troca casa
,AplOOK 130 3 Centro Ed. Isabela • 3� andar 35.000 '+ CEF • Troca por casa

Apto.OK 88 3 VilaNova Eid. Vila Nova - l° andar 22.000 + CEF • Troca pl apto. 2 quartos
.Apto.OK 92 3· Amizade Res. Amizade> 1° andar 20.000 + CEF • Negociáveis
Apto Com. 136 3 Centro Ed. Klein· Em Construção 75.000

'

Financiado em 36 parcelas
Apto Cons. 85 3 Cenlr9 Ed. Mathedi • Construçllo

'

38.000 Financiado em 48 parcelas

Lote 601 Azaléias Condomínio Azaléias 30.000 Negociáveis!Parcelado
Lote 630 Azaléias Condomíriio Azaléias 32.000 Negociáveis!Pareeledo
Lote 483 Versalhes Rua 812· Versalhes II 18.000 Negociáveis! Parcelado
Lote 480 Baria Rua Luiz Satler 16.000 NegoCiáveis!Parcelado
Lote 53:2 Champagnat Rua jacobGesser 30.000 Troca por apartamento
Lote 366 Guaramirim Rua 144 • Lot. Rausisse 10.000 Negociáveis!Parcelado
Lote 371 ÁguaVerde Rua Paulo Kraemer 12.000 Negociáveis IParcelado
Lote 375 Juventos Rua Guilherme Hass 11.000 Negociáveis!Parcelado
Lote 425 Juventos Rua Guilherme Hass (esq.) 13.000 Negociáveis! Parcelado
LOte "539 Rau Rua 467 • Lot. Albino Lemke 8.800 Aceita terreno na Figueira ,

Terreno T300 Molha 800mtS. após ponte 15.000 Negociáveis/Parcelado'
Terreno 10000 .' Nereu Após Nereu • BR 280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 Nereu Pr6x. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar

<Terreno 865 Nereu Rua André VollOlini 12.000 Negociáveis/Pl!fCelado
Lotes Vários Figueira Residencial Piazera I 7.600 Ent 2.000 + 48 x 240
Lotes Vários Amizade Residencial Behling 10.000 50% entrllda • saldo 12 x
Lotes Vários VilaNova Pröx, F6rumIRádio RBN . 33.000 20% entrada- saldo 20x
Lotes Vários · StaLuzia Residencial Gerartium 7.000 ENTRADA 220 e 220 pl mês
Lotes Vários · VilaRau Residencial Renascença Diversos 30% entrada - Saldo 24 x
Lotes Vários -

' VilaLenzi Residencial'Piennann I Diversos 30% entrada- Saldo 24 x
Lotes, Vários · Barra Residencial Satlflr Diversos 20% entrada- Saldo 36 x

Chácara 180000 • Garibaldi Estr. ,Garibaldi • Km 15 90.000 Casa alvo • Aceita trocar
Chácara 111500 Garibaldi Ribeirão Húngaros· Km 13 20.000 Sem moradia- Troca/parcela
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. .

Pequeno e abusado
Audi 'traz .versäo turbinada do, A3 e reforça a

aposta' no segm.ento de rnéciio-cornpactos

4�;r®consórcio
.

�
"i Regata® (I.�I
". "

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

CBX200Strada.•••••••••••R$ t13,50 um vendedorpelo
XLR l25••••••••••••••••••••••••••R$ 95,50 371 2999ClOODream••••••••••••••••••••R$ 61,88

-

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

Oficina mecânica e injeção eletrônica
'Latoaria e Pintura

TRABALHAMOS COM 'TODAS AS'MARCAS

. / '
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,

Assistencialisßlo demãodupla
POR ROGÉRIO' LOURO

AUTOPREss

Os negócios de uma.

montadora nem sempre
ficam restritos a fabricar e
vender carros e peças.
Sustentar instituições de

caridade, apoiar programas
ecológicos .e desenvolver

projetos com.comunidades
carentes também fazem
parte do cotidiano de
marcas de todo o mundo,
inclusive no Brasil. Como
as propagandas e os

patrocínios de corridas, as
ações sociais são as armas

de markering que, embora
apareçam menos, acabam
sendo úteis para a

sociedade. Mas também

geram benefícios .para.as
montadoras.
A inépcia do Governo

nos setores de educação ,e
saúde ampliam o campo de
atuação das campanhas
institucionais das fábricas
de automóveis. Na Europa
ou EstadosUnidos,onde a

população é melhor
assistida pelo poder
público, . as . ações da

.

indústria automobilística
ficam restritas à ecologia é
cultura. NoBrasil, a atuação
domarketing émais ampla.
"Por exemplo: a GM
sustenta creches e colégios
naFavela deHeliópolis, em

'

São Paulo, e a Fiat mantém
escolas em Betim, Minas
Gerais.

,

As montadoras não
costumam divulgar quanto
gastam com projetos
sociais ,e não fazem propa
ganda de suas ações'na
comunidade. Mas, embora
as campanhas

. institucionais, tenham
efeitos a longo prazo,
mesmo quemnão é ajudado"
diretamente pelas doações
também acaba ficando com
uma imagem positivá da

AIuoNAUAdCAATA ,Z No_"
� .

. .

.�

I . � II �. II·� li'·� Ir� I
��&AR'.&AR .�

marca. "Melhorar a qualidade
�Ó incentivo que as dos funcionários está

fábricas dão' aos seus associado ao incremento

operários para estudarem - da qualidaâe em toda .a
a' Ford chega a ter aulas marca", explica Helio
dentro de suas fábricas - Perini, gerente de relações
vísa . mais do que públicas da Ford. A Ford

simplesmente melhorar a atribui aos' empregados
instruçãe das pessoas. melhor instruídos o fato de
Trabalhadores com ter conseguido remanejar e
PrimeiroGrau incompleto, treinar rapidamente
que ainda formam uma' pessoas para operar os

grande parte do efetivo das novos computadores da
unidades indústriais, em linha de montagem do Ka,
alguns anos não atenderão. porexemplo.
às exigências criadas pelos. Mas as ações com

avanços tecnológicos nas educação vão além das
linhas de produção. paredes das fábricas. As
"Dentro de ãe; anos, ,montadoras - juntamente

quem não tiver Primeiro com governos estaduais,
Grau completo vai ser municipais. Oll outras

considerado um empresas - também ajudam
analfabeto", profetiza em projetos educacionais
Valda Carrara; relações para comunidades carentes.

públicas da General Mo-
. Há casos, como o da

tors.' "E assim, como Volkswagen e da General
teremos funcionários no Motors, que
futuro?", conclui Valda.: apadrinharam a educação
Mesmo no presente, o ' de cidades inteiras.AVolks

,

incentivo ao estudo acaba ajuda o manicípio de
. \

gerando resultados para as Pauíni, no Amazonas, e,
montadoras, GM o de Araioves, no

\

Maranhão.' Através do material para a população
repasse de verbas, as mais miserável poder
cidades formam estudar, Ao mesmo tempo
professores e compram que ajudam, as marcas

Tempra tumo
PointerGU

·

Logus,
· Peugeót 306 2.0 XSi
EscortHObby
OmegaGLS
Monza SLE 4pts.
Kadett

Parati

Gd .

· .VeronaGLX
Ipanema
SantanaGLS 4pts..
SantanaGLs
EscortXR3 completo'
EscortXR3

95 bordO'
95 verde meto

94 azul

94 branco

94 bOrdO

93 verde

93 prata
93 vermelho,
91c prata
91 bege
91 bege
90 prata
89 grafite
89 prata
89 cinza
89·. preto
89 verde
aB vermelho
88 begemel
86 prata
86 brancc

84 'bege
83 .prata

,gas .

gas.
alc.

, .gas.
gs.
gas.
gas.
gas.
gas.'
gas.
gas.
alc.

gas.
alc.

gas.
alc.

gas.
gas.
alc.
alc.

alc.

alc.

alc.

Belina

EscortGuia
EscortGL

Cl)evy
OpalaCQmpleto
EscoitL

DeIRey

95 vermelha

89 azul.
gas.
gas.TDR180

RlUa J<»inV'ill� nº 3573
F<»n� (047) 37 ... -9822

J�R�GUA 11:::>0 SUL - SC
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novamente olham para o

mercado futuro que uma

sociedade mais evoluída

pode' ,gerar. "Uma'

comunidade desenvolvida
proporciona . um

desenvolvimento dos

neg6cios", reconhece

Helio Perini, da Ford.
'

Além da educação, os
fabricantes de veículos
atacam em outras frentes'

paramelhorara sua imagem
institucional. A doação. de

ninguém aguenta sö
desgraça, as marcas

também querem ser

lembradas nos dias defesta,
,"

verbas para entidades ou

campanhas que auxiliam
'

comunidades carentes são

alguns dos métodos mais
adotados -. Quando o apoio E reservam verbas para
não é em.dinheiro, amoeda patrocínio de festividades

utilizadapelasmontadoras de aniversário de cidades,
é a doação de carros, para alémde apoio a cultura. "É
serem vendidos ou· uma forma de
utilizados em serviços. aproximação da marca

Mas o marketing social com a comunidade",
não se resume às ações que· afirmaLuizCesarBarbosa,
visam diminuir os gerente de promoção da

problemas sociais. Como Volks.

.

Marketing verde
Para conseguir ter uma imagem positiva

com li comunidade - e com os compradores
empotencial-, asmontadoras nãoperdem a

oportunidade quando surgem novas'

tendências quevirammoda.Eumdos filões .

mais aproveitadospelasmarcasultimamente
éoecológico. ISso apesardös gasesemitidos
pelos canos de descarga dos 'veículos e a

borracha dos pneus,
. entre outros

componentes, ajudarembastantenapoluição
·dophmeta.

.

Os próprios automóveis são utilizados
.

para demonstrar a preocupação com O·

meio ambiente, através de anúncios que
mostram as partes recicladas nosmodelos
ou o nível menor de emissões de gases.
Sem contar o alarde feito em torno do
desenvolvimento de veículosmovidos com
.combustíveismenos poluentes,

Masumaimagemecologicainente correta
também é trabalhada com ações sociais.
Dentro da fábrica, aFord incentiva as idéias

.

dos funcionários para aumentarareciclá.gein '

demateriais. JáaGM inclui; em seus códigos
de conduta dos trabalhadores, regras para a

preservação do meio ambiente. Fora das

fábricas, campanhasdepreservaçãosão feitas. .

junto às comunidades vizinhas.
A doação de verbas para instituições

especializadas empreservação danatureza
são, juntamente com o. apoio a concursos

para a conscientizaçãoda necessidade de
ummeio ambiente saudável, as formas.de
marketing ecológico mais utilizadas.'

Algumasmontadoras chegam a ter áreas de .

florestas preservadas dentro dos seus .

terrenos, como a GM em suá fábrica de
.: Indaiatuba.

Conserto garantido'
As montadoras costumam incentivar

seus funcionários a estudar. e também
investem na educação em comunidades
carentes. Mas não esquecem de também

precisam de pessoas para consertar os

carros. De .olho em incentivar a vocação
de . possíveis . mecânicos; algumas

.

oferecem cursos para a formação de novos'
profissionais. Este mês, a Volkswagen
implantou uma idéia para unir o útil ao .

agradável.

A montadora lançou no começo de

julho o Curso de Mecânica para
Amadores. O curso é aberto a qualquer
pessoa e serve comomaneira de tornar a
marca mais simpática junto aos

motoristas, que aprendem noções
básicas, mas também tenta incentivar o
interesse pela profissão. Só na aula in

augural, promovida nas cerca de 600 .

revendas damarca em todo o país, 12 mil
pessoas frequentaram o curso.

VOLKS· FIAT·CHÉVROLET· FORD
QUALIDADE· CONFIANÇA EHONESTIDADE COMOMELHOR

.

PREÇO DA PRAÇA· VENHA CONFERIR � FALECIZECA
RuaOlívio Brugnago, 642 �Bairro VI/aNova

.

Pr6xlmo Beira Rio - Fone: (041) 372-1029

GráficaeEditoraCPUda.
R_UIl WallerMarquart/t, 1180

Fone/Fax: 371-1919 372-3363

·�ESQUINÃO�.VEICULOS
Pali016v azul 1996

Tipo 1.6 completo bordo .G ".1994

OmegaGLS verde G 1993

Kombi Furgão branca G 1991

MonzaSL 1.8 branco ' 1991

Pampa1.8 azul. G '1993

Verona LX 1.8 azul A. 1994

Te'mpra ouro 16v prata G 1993

Go11.6 branca G 1990
.

Monza Classic 2:0 completo cinza A 1989'

Diplomata 6cc cornp. . preto G 1988

Monza SLE 2.0 cinza G 1987

Uno 1.3 verde 1988

Chitvette 1979

Chevette 1984

Chevette 1985

Chevette 1986

Motos

Sahara NX 350 vermelho OKm
..

CG 1,25 Titan cinza 0Km

Suzuki GSX 750F preta 1994

CG 125Today azul 1994

XL250 branca 1982

C8400 preta 1982

Rua Epitácio Pessoa, 1.160 - Centro

Fone: 372-3614
JARAGUÁ DO SUL - SC

L A V A<; A ()

MENDONÇA
SE'O PROBLEMA DO 'SEU CARRO É

RUÍDÓS, CONSULTE-NOS

372 ...3719

.

. �. DIRE'TO PARA o

CONSUMIDOR COM O MELHOR'

PRI;ÇO DO MERCADO. '

ACEITAMOS CARTA DE
CRÉDITO OU SEU USADO.

AUTONOVO,·
VEíCULOS

CARROS OKM TODAS AS

MARCAS A PRONTA 'ENTREGA .
I

'

R. JOINVILLE, 2050

FONE/FAX (047)
371-1574 / 973-9753
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CORREIODOPOVO .4

CAPA

VEÍCULOS Jaragu' do Sul, Lde agestode I

Pequeno eabusad
POR LUIZ AIt1llUll PERES

AITJ'O PRESS
o caçula da Audi ganhou

mais fôlego. Para tentar

agradar ao motorista brasileiro
- apreciador de carros com bom

desempenho -, o médio

compacto A3 ganha em agosto .

uma versão turbinada com 150
cv de potência. Além disso, a
marca alemã dá mais um passo
para preparar o terreno para a

.

'chegada da versão brasileira do
carrinho. A Audi pretende
fabricar o A3 à partir de 99 na

fábrica que será construída em

conjunto com a Volks em São
José dos Pinhais, no Paraná.

Antes disso, o A3 é a aposta
da Audi para enfrentar um

mercadormmdial, que semostra
cada vez mais competitivo e é
dominado pelos modelos de
menor porte. É Claro que, os

US$ 40.413 de um A3 1.8

aspirado não são nada

populares. Porém, diante dos
US$ 60.564, que se pagaporum
A4 1.8, o modelo 'mais barato dianteira, gerenciados porABS
da marca depois do A3, este de quinta geração. Além de
valor

.

. aumenta . atuar'fias frenagens, O ABS
consideravelmente o espectro. também coopera no controle de
de consumidores em potencial tração, um equipamento típico

· da Audi. de carros de maior porte.
Na versão Turbo, (, modelo Sempre que um pneu começa a

passa'a custar US$ 46.500. Um patinar, sensores instalados nas
valor salgado para um carro de rodas dianteiras acionam o

·

4,15 m, apesar de ele exibir ABS, que freia a roda até que
tecnologia e requinte de .

carro ela ganhe tração novamente.

grande. A começar pelo motor, A tecnologia incomum em

que é o mesmo da versão carros do segmento médio
aspirada: quatro cilindros com compacto também se exprime

·

1.781 cm3 e cinco válvulas por nocâmbioautomáticodequatro
·

cilindro, três de admissão e duas marchas, que aumenta o preço
de escape. doA3 Turbo emmais US$ 3mil.

Graças ao turbocompressor, Ele é do tipo inteligente, que'
a potência passou de 125 cv a 6 propõe sé adequar ao estilo de
mil giros para 150 cv a 5.700

. dirigir de cada motorista. O
rpm. O torque também sistema registra a maneira de
aumentou, mas, em conduzir de quem assume o

compensação, é obtido em um volante do A3 e tenta fazer as
regimemaiorde rotações: pulou trocas de marcha dentro do
de 17,6 kgf á 4;100 gires para padrão apurado.
21,4 kgf a 4.800 rpm. O Além da parte mecânica

· resultado, segundo aAudi, é que típica de um Audi - como as 20
na versão turbinada o modelo válvulas no motor -, o A3

• chega aos 220 km/h e acelera também mostra que é um

de zero a 100 kmIh em 8,1 s, autêntico representante da
contra os 202 km/h e 10,1 .

marca alemã por fora. Pelo
segundos do A3 aspirado. menos na dianteira, onde os

Ambos com câmbio mecânico. faróis afilados, entremeados
Para segurar tanto ímpeto, a pelos quatro arcos entrelaçados

Audi optou por freios adisco nas.. da Audi, atestam o pedigree do
quatro rodas; ventilados na carro. Na traseira, os arcos

também se fazem presentes.
Porém, aí o modelo sofre urna

.

pequena perda de identidade e

apresentaumconjunto ótico que.
o deixa muito parecido com o

Golf ou até o Gol, quando visto
por träs.

No caso do Golf, esta.

semelhança ainda será maior
em setembrodeste ano,quando
a nova versão do médio

compacto da . Volks for

apresentado noSalão de Frank- caracteriza pelo bom.
furt. Ele será totalmente acabamento e pela riqueza de

inspirado'no A3, inclusive na equipamentos. Omodelo trazde

parte mecânica. Não é à toa que . fábrica interior de couro, ar

os dois dividirão amesma linha condicionado autómát;ico, piloto
de montagem que está em. automático e computador de

construção no Brasil. bordo. Até airbags Iateraís
'.
De qualquer maneira, ao surgem como opcionais. Thdo

entrar no A3, às possíveis para marcar bem a diferença
dúvidas quanto à origem são: entre o A3 e os demais médio

rapidamente dissipadas. Como compactos. E, claro.justificere
todo Audi, o interior -se preço salgado.
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COLÉGIO eVANGÉLICO JARAGtJÁ
CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 1 de agosto de 1997

c., A história de uma comunidade
que apostou na educação

Prédio aluai'

doCôléjio
Evangélico

Jaraguá

>,Inauguração da
'primeira escola

pilrliclllilr-alem� "

em 1907 �>

-Atravês dos tempos o Colégio Evangélico Jaraguá assume identidade de uma

escola forte e índependente e completa o 90° aniversário com o sucesso que sempre
levou como objetivo.

'

.--'
...r

Osonho de construir uma escola emJaraguá do Sul teve como ídealízador o pastor
Ferdinand Schlünzen, determínado a seguir os passos de Lutero - o grande íncentívador
da formação de escolas junto às igrejas na Alemanha, na época em que acontecia a' >

Reforma Protestante, em 1517.
,

Baseado nestes episódios é que o Cölégio Evangélico tornou-se tão forte quanto
suas antigasbatalhas pela alfabetização de uma comunídade. Hoje, os 90 anos não
somente acrescentam uma tradição que atravessa tantas gerações, mas garantem a

formação de pessoas que se transformam em cidadãos corretos e ídealízadores de tantos
projetos, que hoje constituem e fortalecem o Município ddaraguádJ Sul.

,No ensejo, _

a IpecoJor '

curnprimentn pais; alunos e

professores pejo sucesso .ao longo
I I "

de seus 90 anos..
Av. Car�os Cavalcanti, 1313 -Ione (042) 223-5362'e 225-1188 - fax (047) 224-5548 - Ponta Grossa - PR
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o desafio do conhecimento está,
na assimilação' e não apenas

.

em um ato de "decorar"
* Antônio Paulo Schwingel

o volume de conhecimento produzido hoje atinge níveis jamais vistos em
qualquerépoca nahistória dahumanidade. Informações dadas porespecialistas
no assunto chegam a propor que o homem moderno tem duplicado o

conhecimento a cada cinco anos. Éum volume brutal de informações novas a
cada dia, onde calcula-se que a cada ano, só nosmeios acadêmicos 'mundiais,
produzem-sé em tomo de 36mil teses de doutorado.

Levando em consideração estes fatores, devemos ter em mente que é

impossível para qualquer escola, querer trabalhar com todas as riovas

informações que a cada ano estão disponíveis nos mais variados meios de

comunicação, O que a escolamoderna faz é um "recorte", selecionando urna
parte do conhecimento já produzido pela humanidade.

Diante de todos estes aspectos o Colégio Evangélico Jaraguá centra sua

proposta pedagógica numametodologia que prioriza o "aprender a aprender":
o aluno é desafiado para a busca do conhecimento, através de atividades que
valorizam a pesquisa, a síntese, a elaboração própriae o registro, O foco do
ensino aprendizagem não recai mais só sobre o conteúdo desenvolvido,mas
principalmente sobre ametodologia, a forma, a estratégia para buscar aquilo
que o aluno realmente necessita.

O professor não detém, e é humanamente impossível deter todas as

informações, O papel do professor é muito mais de articulação e mediação,
para que a sala de aula sejaummomento rico e atraente. CQm isso, o trabalho
do professor além de ser vital, émais complexo, pois é ele o elo de amarração
que irá impulsionar o alunó para as novas 'descobertas, alavancando-o para

'

uma aprendizagem significativa e permanente. Foi-se o tempo de só estudar
para as, pr.ovas! Estametodologia que prioriza a construção do conhecimento,
é sem dúvida assimilada de forma defmitiva.

É gratificante percebermos o potencial de cada aluno, amaneira peculiar
como cada um descobree a satisfação que eles sentem em ser o centro de todo
.o processo.

ItAtua/ diretor do Co/églo Evangélico JaraguB
\

Sorria com saúde, '

você temOdonto-Jaraguál
- Atendimento personalizado:
- Mais de 50 dentistas credenciados

� Plano empresarial e individual ,

MaioreS informações fone: 372-0047
,dMA.GUÁ DO SUL: IMICRO REGIio R. Artur Müller, 100

,"Parabéns Colégio Evangélico pelos seus 90 anos
educando com sabedoria e eficiência"

I'
I

Lutero: o exemplo que
.

transformou comunidades ...
o grande

idealizador da

, educação nas

comunidades

evangélicas,
Martinho Lutero,
.. , .

Inspirou varias

comunidades a

educarem ' suas

crianças. Lutero
defendia e

estimulava ·a

educação' através
de estudos do

Evangelho o que FerdinandSchlünzen: seguidordasobr.
.levou aspessoas a .realizadaspor Lutero
buscarem o conhecimento, baseado na fé e no amor por
Deus.
Com tanta dedicação, Lutero' conseguiu grandes,

\

adeptos de sua filosofia e seus seguidores passaram a

ser chamados de luteranos. Apesar de Lutero ter pedido
aspessoas quelevassem suaspalavras em nome de Cristo
e não em nome dele, toda a comunidade passou a ser

,

chamada de Comunidade Evangélica Luterana.

,

Baseado em seus tempos deestudo que recebeu em Etfurt;
.

ra Alemanha, onde estudou Direito Cl pedido de seu pai,
Lutero aprendeu a importância de ter conhecimento. Mais,

, tarde tornou-semonge" entrandona ordemdos agostinianos:
tentando encontrar a perfeição e a generosidade na grtlfa
de Deus. Conhecimento, e evangelização foram princípios
'que ele levou po� toda sua vida e, principalmente, para o

povo que o, seguiu por tantos anos�
,Suas referências atravessaram fronteiras através dos

imigrantes que aqui no Brasil chegaram. 'Um exemplo que
resultouna lutadopastorFerdinandSchlunzenpela execução
de uma escola construida em Jaraguâ do Sul e que hoje
comemora 90 anos.

I J3AR.1õ

Parabéns Colégio Evangélio Jaraguá pelos seus 90 anos dedicados ao enslnol '

•

I • Rua Barão do Rio Branco, 168 • Fone (047) 372 2058
II • Rua Cei. Procópio Gomes,' 140 .. FOhe (047) 372 a04"

Jaraguá do Sul, sc
'

,
'
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A escola em 1920: aulas eram ministradas somente em alemão
'

Fundado em 28 de julho de
1907' pelo pastor Ferdinand
Schlünzen, o Colégio Evangélico
Jaragüá abrigava alunos do

Município de Jaraguá do Sul, em

geral, filhos de imigrantes. Com,
aulas totalmente'ministradas em

alemão, os alunos recebiam as

aulas reunidos em uma s6 sala;
onde também era usada como

igreja, abrigando crianças da 18 a
68 séries. Em 1920, o colégio
passou a ter um espaço maior,
onde recebiam os ensinamentos
em alemão; Somente em 1925 a

escola passou a ter, por duas Vezes
na semana, aulas em português.

,

Em 1938, devido a guerra e aos
movimentos de nacionalização da .

educação, a escola foi fechada. O

.- ,-:Y,\
: :.,_ .. ::',:,:)/:<':::t:.<.:�:.:

,

:; :::'\:,\' .>':'}::;.�.�:.?L_:t,·.. ,,:,.,:,:,.,.:::'>

.

'Ensino com qualidade e seriedade, tem
sido seu marco ao longo destes 90 anos.

Panificadora e Confeitaria

Pão Brasil
Aceitamos encomendas - pães, doces e salgados
Rua CeI. Emílio Carlos Jourdan, 62 - Centro

. Fone: 372-1450.- Jaraguá do Stil ., SC

colégio passou por uma inspeção
. executada pelo. professor Luiz
Sanches Trindade baseado no

decreto publicado 'no Diário
Oficial. O decreto determinava

que a escola não alfabetizava em

língua portuguesa e que os

professores' não tinham
conhecimentos suficientes da
língua, prejudicando os alunos da
comunidade.
A reabertura. aconteceu

somente em' 1953,
quando o pastor
Waidner, junto com

Bruno Mahnke, Alex
Hàake, Wilhelm

Sonnenhohl, o prefeito
Arthur Müller e o apoio
de autoridades. do

Município, conseguiram
que 80 crianças fossem
matriculadas no curso

.

primário da Escola

Parabéns Colégio Evangélico .Iaraguá pelos
.

.' seus 90 anos dedicados à,educação! .

� Livraria B/umenauenle S.A.
Rua 15 de Novembro, 819 - Telefone: (047) 326�9555 � Fax (047) 322-1216

Blumenau - Santa Catarina

Igreja Evangélica
Luterana 'inaugurada �m

,

1935. Construção que
ainda fazparte da cidade,

localizada ao lado da
escola

Particular Jaraguá. Depois de
tantos anos sem interferências, a

escola passou a investir mais nos

alunos, tanto que em 1983, passou
a oferecer o primeiro' grau
completo, e· dez anos depois
apostou no 2° gra�', e hoje garante
uma formação digna para o

mercado' de trabalho, ou até

mesmo, para o futuro profissíonal,
que será formado dentro de uma

universidade.

.

Especializado em Software para Escolas
Rua Esteves Júnior, 711 - sala 118

, Centro- Florianópolis. SC
TellFax: (048) 224-4635
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'Dançamoderna: equilibrioe ritmosão
,

os princípios básicos desta atividade:

. coreógrafaElisangela, as aulas são .

.
.

.

.

. '.

'

.' . Coreografia "TemposModernos ", reaUzada no 11Jaraguá emDança, com rlugarna CategoriD Infanto-JuvenU
todas reahzadas em

.

temas. '

,

'

formados e trabalhados pelos ..
maneira com' que os alunos Jaraguä em Dança, em 1996, onde bem-estar e o auto-domínio dos

alunos. ,A partir destes estudos, conseguem passar, com muito conseguiram se classificar em 10 alunos nas atitudes do cotidiano.
,

.

lugar. , A cada ano, o colégio vem

Além de ser uma atividade que seguindo uma programação que é

Umadas atividades extra-classe

que o Colégio Evangélico oferece
é a dançamodema. Iniciada há três
anos, 'esta modalidade já
conseguiu reunir vários alunos e

superlotar as salas, onde são '

coordenadas pela professora
ElisangelaJaworski. Ao todo, são
10 turmas, com cerca de 20 alunos

em cada sala. No primeiro ano, as.

turmas de la a 4a séries éram as

únicas que tinham acesso as aulas,
No ano. seguinte foi implantada

-

para as crianças da pré-escola até

as sa séries e logo no terceiro ano

as aulas foram destinadas a todas

as turmas do colégio.
Segundo a professora e

realizados em cimade algum tema mais entusiasmo, amensagem que
é que as crianças poderão estar a coreografia quermostrar.Umdos

,

aptas a seguir a coreografia da

professora.A grande prova de que
esses estudos são válidos, é a

exemplos, são as coreografias
'TemposModernos(6a,7aeSaséries)
e O Vim (? e 3a) apresentadas no IT'

P�o.JiI(4' e0"tIÍJ·
E�ßéo c1�D.j«d/
Sá" 90 Q/(Otf rlerltéQrIo� Q

«Ia,eQPQ" e Q eO/l(fI.I(ldarle,
\lIA'Ç.40

. 'CÃNARINH-O

yL LUNELLI INSTALAÇÕES
SERVIÇOS PREDIAIS E RESIDENCIAIS
RUA PREfEITO JOSÉ BAUER; 593 - VILA RAU
FONE: (047) 372-3500 e 973-9947

,

A LUNELLI INSTALAÇÕES PARABENIZA O COLÉGIO
EVANGÉLICO JARAGUÁ PELA PASSAGEM DOS 9OANOS DE

MUITO SUCESSO E COMPETÊNCIA.
RL SE,RVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA ..

_

consegue descontráir os alunos, a

dançamoderna tem como objetivo
. \.

SeI' uma opção dos alunos

apresentada para os pais e alunos,
,

onde propõe todas as atividades,
, "

em dança a serem desenvolvidas

escolherem uma atividade que durante o decorrer do ano.' A

esteja fora do currículo normal, estimulação da criatividade e �',
proporcionando.assim, con�ições
do aluno integrar-se ao colégio e,

ao mesmo tempo desenvolvendo

a personalidade e o equilíbrio

maneira de se expressar, '�travé.t
da dança, resulta em pessoas�� ,

.. I

equilibradas e,dispostas a receber
J

a educação oferecida peloCEI out
interior. O desenvolvimento do atémesmo, reforçar a vontade d� ,

,

potencial físico através dos alunos em se tornarem bon�
'. ,

movimentos do/corpo; estimula o' profissionais na dança .

,

Loja das Ti ntas
Fones: (047) 372-1830 - 372-1673
RuaMaxWtlhelni, 43 - Jaraguá do Sul- SC

.Comércio de Tmtas em Geral e Acessórios.
PrestaÇão de Mão-de-Obra nos Serviços de
'Pintura na Contruçlo Civil e Comércio de
Materiais deConstruçilo emGeral·

ColégiO Euangéhco Jaraguá,90 anos de'
dedicação ao aluno; família e comunidade.
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ClubeEscolarBvangélico garante
.ãestaque no ·esporte .da. região
Nos últimos anos o CEJ vem conquistando'novos títulos na área esportiva junto aos
alunos. O Clube Escolar Evangélico Jaraguä, que tem como objetivo a organização
de eventos esportivos e incentivar os alunos a participarem das modalidades de

Basquetebol, Futsal e Voleibol, nas categorias "mamadeira" (no Futsal) até o juvenil,
já'garantiu bons resultados Junto aos diversos adversários.
Com destaque em vários campeonatos a equipe do CEJ já garantiu boas colocações, .

como o 2° lugar no I Circuito deVoleibol (Categoria Infantil feminino)e a conquista
do 2° lugar naprimeirafase doCampeonatoEstadual de Futsal se classificando para
a segunda fase.
Atualmente, amodalidade deFutsal possui 166 atletas, o Voleibol tem cerca de 70 e
o Basquetebol 81 alunos participantes. Os próximos campeonatos que o Clube'

Evangélico irá participar são:
Jogos Escolares de Inverno, Jogos Escolares da Semana da pátria, Peladão, In Copa
Muky eOlimpíada Evangélica.

.

Categorias
Categorias no Futsal:
Mamádeira (4 a 6 anos)

:

Fraldinha (6 a 8. anos) Pré
Mirim (8 a 10 anos)Mirim (10

. a 12 anos) Infantil (12 a 14

.anos) Infanto (14 a 16 anos)
Juvenil (16 a 19 anos).

.

,.

Categorias neVoleibol:Mini
. (até 11 anos) Pré-Mirim(até 12

. anos)Mirim (13 anos) Infantil
(até 15 anos) Infanto (até 17

,

anos).
:Cat_egoriaS no Basquetebol: .

Mini (até 12 anos)Mirim (até
13 anos) Pré-Infantil (até 14

anos) .Infantil (até 15 anos)
Infanto (até 17 anos).

Professores resPonsáveis
Voleibol- Natália LúciaPetry
Basqueteból - Milton César
Mateus
Fuu.d - AugustinhoFerrari

K·IBEL
Filmagens

Tudo em Vídeo

._-
372-0178

KIB,EL
Doces e Salgados--
Tudo para Festas·

,

Rua Rudolf Huffenüessler, 440 - Jaraguá do Sul - SC

A qualidade indiscutível na educação, está estómpac:la
na satisfação de seus alunos. Parabéns!

CE] em contato com suas raízes
Acompanhando as tradições germânicas que a escola sempre inanteve, o

diretor do CEJ,Antônio Paulo Schwingel, decidiu, em agosto de 1987, iniciar
uma atividade extra-classe que envolvesse os alunos com as raízes da história

do Município e, até mesmo com os descendentes que fundaram o colégio.
Surgia então o Sünnros yolkstanzgruppe, um grupo folclórico, que iniciou
com 14 dançarinos, e hoje conta com 80 alunos, divididos em quatro.
categorias: mirim, infantil, juvenil e adulto.

No início, o grupo era coordenado pela professora Albertina J: Klitzke

(1987/89), depois passou a sermonitorado por Carlos CezarHofImann (1989/
96) e atualmente é coordenado por Rudiriei Erich Schroeder e Cassio

Fernando Correia As apresentações do Sünnros Volkstanzgruppe têm se

tomado mais intensas, tanto gue já participou de três turnês, no Rio Grande
.do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais.

Além das turnês, que são feitas por vários lugares do país, o Sünnros

também promove-encontros entre vários grupos do Brasil e até daAlemanha,

apresentando roteiros dentro de Jaraguá do Sui, e realizando acampamentos .

e seminários do folclore alemão. Usando trajes tipicamente alemão, sendo
dois deles originário daálemanha, o SünnrosVolkstanzgrup� leva umpouco
das tradições da sua região. e principalmente das raízes dos imigrantes que

.. fizeram parte da comunidade luterana einJaraguá do Sul.
-

GrupoMirim do Sünnros Volkslllnzgruppe em uma de SIUlS aprese1lÚlfões

, .

Livraria Alemã
Parabéns Colégio Evangélico Jaraguá, pelos

90· anos de sucesso e .qualidade na educação!

MÓV·EIS LENNERT
Remove seu ambiente, criando novos espaços!

.��.�.
Rua Ângelo'Rubini; 477

< Barra do Rio Cerro � Jaraguá do Stil- SC
.

Tel (047) 376-6114

Colégio Ev�géU�.
Jaraguá 90 anos·em

prol da educação!
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O'CE] e o futuro
Depois de 90 anos de dedicação exclusiva à

educação, o Colégio Evangélico Jaraguä vem

abrindomais espaço paraque seus alunos continuem
crescendo ao mesmo ritmo que todas as gerações já
conseguiram alcançar. Os exemplos estão expostos
para que todas as pessoas do Município e região
possam ter a certeza de que esta escola assegura e

planeja o futuro de cada aluno.
Todos os educadores possuem' uma qualificação
profissional compatível ao mesmo nível que o

colégio sempre alcançou. O trabalho pedagógico
desenvolvido é todo produzido em cima de
atividades lúdicas e de-recreação como uma forma .

de estimulare garantira formaçãodos alunos. Desde
as aulas que fazem parte de um currículo normal
até as atividades extra-classe existe um
envolvimento que faz movimentar e formar os cerca
de 680 alunos que o colégio abriga. A disciplina de
àlemão faz parte do currículo desde a Educação
Infantil até a 4- série. Quando passam na série

.

poderão optar em continuar o Àlemão ou cursar a
disciplina de Inglês. OUtras atividades extra-classe
que colocam o aluno a criar suas preferências para
o futuro são as artes plásticas, amusicalização, a

dança folclórica e a dança moderna, assistência
de informática e a escolinha especial para atividades
esportivas. _-

Como principal objetivo, o colégio segue urna

metodologia moderna e foge dos antigos sistemas
pedagógicos que sempre foram abordados. O
essencial para o CEJ é abordar a teoria junto à

prática, para que se tenha um maior entendimento

que a teoria quer passar aos alunos.

PRÉ-VESTIBULAR

'Nome
1 - Adauto B. Martins
2 - Alexandra Oppermann Pradi

, 3 _ Alexandre José da Silva
4'- André Ricardo Goetten
5 _ Carlos Eduardo Busch
6 _ Cristíane Zappelini
7 _ Daniel Eggert Barros

, 8 _ Daniel Patrício
9 _ Daniela Kuhn
10 _ Daniela Zanghelini
11 _ DiogoWinck
12 _ Egon Trapp Junior
13 _ Blísíane C. Ribeiro
14 _ Emanóella Lenzi X. dos Santos'
15 -,FabianoM. de A; Alves
16 .;, FernandoWehrmeister
17 _ Francine Krause
18 _ Gabriel Ringel
19 - Graziela Bordin .

20 _ Jonas Ricardo Koch
21 _ Kelly SusanWenk .:

22 _ Kélson Marcelo Mendes
23 _ Leandro L. P. Paciello
.24 _ Leandro Zapelini
25 _ Leonardo Davi Dominoni
26 _ Maira Fabiane Kamke
27 _ Márcia L. Kaleski
28 _ Márcio Guilherme Danker
29 _ Marcos Adalberto Amdt
30 _ Mário Klemann
31 _ PatríciaGabrielaHinterholz
32 _ Pa�loR Schiochet

.

33 - Roberto G. Prussek
34 - Rodrigo Kuskowski
35 _ Ronnie Lux
36 _ Roseli Catarina Corezolla da Silva
37 -.Sirley S. Brígido
38 _ Valdemir Fachini

Curso
, Administração
Direito
Ciências da Computação
CiênciasContábeis
Ciências da Computação
Direito
Turismo e Hotelaria

EngenhariaCivil
Ciências Contábeis
CiênciasBiológica
Ciências da Computação
Direito

.

o Fisioterapia
Moda'

Administração
EngenhariaElétrica
Nutrição
Turismo e Hotelaria

Arquitetura.
Ciências Contábeis
Farmácia

Ciências Contábeis
Comunicação Social (PP)
EngenhariaCivil

, Farmácia
Direito
Ciências da Computação
Ciências Contábeis'
Letras (Espanhol)
Administração
Administração
Administração
Administração
Ciências Contábeis
'Direito
Adm. Comércio Exterior

Psicologia
Administração

'

. Participar de todo um processo de aprendizagem de um aluno tomou-se um objetivo�
certo para 'o CEJ. Mas, além- de garantir uma boa formação até o segundo grau, os

professores sentiram a necessidade de colocar os alunos em um caminhomais garantiae.
para ofuturo. Foi então, que em 1995, osprofessores do CEJ emparceria com o Colégio:'
Bom Jesu� de Joinvillemontaram o cursopré-vestibular: Com o auxílio das apostilas do'
Decisão (de Florianópolis), o curso já atinge números surpreendentes. O resultado está'
evidente no último vestibular de invemo/97, que garantiu a vaga de vários vestibulandoi .'
e destacou dois alunas que cursaram opré-vestibular e ficaram com o 1 o lugar: Diogo
Winck � 10 colocado em Ciências da Computação na Furb eAndréRicardo Goetten:
10 colocado em Ciências Contábeis na Ferj.

VOLKMANN
R. Preso Costa.
Silva,557
Fones: 387-1322.,
387-1323

TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL Pomerode - SC

Faculdade
Ferj
Ferj
Furb

Ferj
Fum
Furb
Univali
'Furb

Ferj ,

Furb
UdesclFurb
Univali
Furb
Furb

Ferj
Furb
Univali

. Univali
Furb

Ferj
Unisul
Furb
Furb

Furb
Univali
Furb
Furb

Ferj
Ferj
Ferj
Ferj
Ferj
Ferj
'Ferj
Univali (Palhoça)
Furb
Furb
Furb

Zfm pAis se, c"nstrói com

SArrA e competênciA IIos que
-tem por mArCA A perseverAnçA-,

'. "ArAbé". ColéSio eVA"tético
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429 - sala 8

Fone: 371-9211
-'

Centrai �e Informiti·ca Jaraguä do Sul- SC
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o eeeencial da rnústca é. despertar Atividades em
,

.
.

,

a
. dígnídade e sens/bí/ídade na a/uno

In'clo C.rr.lra
.

o talento e a sensibilidade fazem parte das crianças que. acompanham a arte de fazer música

Há lO anos .0 Colégio· criança uma maiorfacilidade de Método Suzuki.' 8aseado no

Evan.gélico Jai-aguá vem aprendizagem nós aulas princípio: "Caráter primeiro, .

desenvolvendo um pr'2Jeto de curriculares do CEJ. "A música hcbllldcde depois", este

.múelcc. onde c+revés da traz ótimos benefícios pcrc método proporciona ao.s
Casa da Música oferece aos "qualquer pessoa e a criança alunos um aprendizado mais

alunos aulas de canto, teoria desenvolve 35% a mais de sua feScil e natural, transformando
musical, regência, flauta doce, cepccídcde neurológica", afirma as . pessoas em seres

flauta transversa, bateria, a coordenadora. humanos mais senslveis e

contrabaixo acústico, piano, A escola conta atuolmente dignos.
teclado, saxofone, viola, violão com cerca de 160 estudantes, ,Com. a determinação do

popular, violino, vlolencellc e sendo que 70% são alunos do. ,CEJ, a Casa da Música
viol'ão clássico. CEJ e os outros 30% são divulga o seu trabalho através

Fazendo parte do currículo alunos de vérlcs partes da da Orquestra do CEJ e dos

do colégio, estas auras. são região, inclusive de Schroeder, diversos. grupos formados
ministr.adas em horár·ios. Guaramirim e Corupá. Dentro pelos clunos da escola,
separados das aulas ncrmcls de todos os métodos utllizados garantindo a importância. que
e tem como principal oqjetivo

.

pela escola, a Casa da Mús'ica ,a música proporciona aos

o desenvolvimento e a' a.dota para seus alunos dois humanos e, principalmente,
sensibilidade das crianças. tipos de metodologia. O levando um exemplo de que

Segundo a coordenadora ·da primeiro segue o método todas as escolas dev.eriam
Casa da Música, Liara Roseli tradicional da escola superior implantar a música em seus

Krobot, a música traz pcro a de música,' e o segundo é o currículos.'

13 de novembro (quínta-felral
I Cirandarte (Ciranda da Arte) .

Local: Ginásio deEsportes �

do CEJ.
Horário: 19h30.·

-

comemoraçao
aos 90.anos
do Colégio

. Evangélico

.Jaraguâ
7 de setembro (domingo)
Participação de todos os
alunos e professores do CEJ

12 de setembro (sexta-feira)
Bailedos Noventa Anos.

Alunos, ex-alunos,
.

professores, funcionários e'
pais de alunos.
Local: ClubeAtlético Baependi,
Horário: 22h30.

.

Animação: NewYorkBand
Show. '

-

6 a 11 de outubro e'
25 de outubro
Semana da CriançaiRua do
Lazer.
Alunos e professores de pré
escola à 4a série.

18 de outubro (sábado)
Jantar de Confraternização
dos professores e

funcionãríosdo CEJ.
Local: Associação Atlética
Banco do Brasil.
Horário: 20 horas.

.

Animação: Éder e Jane;

1
'

SINÔN IMO OE .SêRIEOAOe,
COMPErêNCIA e vutro

OIlVAMISMO. PARAßéNSI

DATA CONTRO[
TREINAMENTO EM INFORMÁTICA

.

Fone:' (047l371�255'1
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A estratégia de lançar um
modelo de menores dimensões e

mais barato, sem perder o charme e
orequinte, não é exclusividadeda

Audi. Outras marcas conhecidas

por seus modelos de alto luxo

,também estão adotando esta tática

para tentar driblar' a retração que
atinge os mercados de automóveis

'

do primeiro mundo e abocanhar
uma boa fatia dos mercados

emergentes, como o brasileiro.
Afinal de contas, o médio

compacto Golf é o modelo mais

vendido na Europa há vários anos, ,

e no Brasil ,'os compactos
respondem por quase 70% do total

de vendas.
'

Umadas primeiras a lançar o seu
,

carro pequeno foi a BMw, com o

Compact. Ele foi apresentado ao

público no Salão deGenebra de 95
com seus 4120m, 23 emmais curto

'que a versão comprida da Série 3,
mas exibe o mesmo padrão de

Novo horizonte
,I

acabamento interno dos modelos
maiores damarca alemã. Por fori a,
frente é idêntica aodemais carros
da Série 3:. A diferença surge na

traseira, que transforma o carro em
hatch. Pela suá proposta, o Com-

,

pact só traz as duas opções'mais
modestasdemotorização damarca:
1.6litrode 105 cv e 1.8litro de 140
cv. No Brasil, o 3'18 Compact custa
US$ 44.800, enquanto o 318

comprido mais barato não sai por
menos de US$ 59.300.

Em março deste ano, no Salão
de Genebra, foi a vez daMercedes
mostrar a sua proposta concreta

para o segmento de carros

pequenos .de luxo. Foi a

apresentação oficialdomodelo que
chegará ao mercado europeu até o
final deste ano. No Brasil, o,Classe
A deve estrear a fábrica da
Mercedes em Juiz de Fora em 98. O
.carrinho tem apenas 3;6 m, mas

exibe o requinte que aestrela fixada

na grade dianteira supõe. Além do

tamanho, amotorização tambémvai
ser bem mais tímida que a dos
demais carros da Mercedes. O,
Classe A virá com opção de dois

, motores a gasolina: um de l.4litro

com 82 cv e outro de ,1.6 litro com

l02cv.
,

Antes de äpresentar o protótipo
do que viria a ser oClasseA em 96,
a marca alemã já ensaia desde o

início dos anos 90 sua presença no

segmento dé sub-compactos.
Trata-se do Smart, uma aposta
ousada fruto da associação entre a

Mercedes e a Swatch, tradicional
,

marca suíça de relógios. Omodelo,
quedeve serlançado naEuropa em
98, temmenos de 3,0me lugar para
apenas duas pessoas. Cores vivas ,

tomam conta do lado de fora e do
,
interior. Omotor ficará sob o piso e

já se sabe que será de dois tipos,
ambos com três cilindros: um a

gasolina e outro a diesel.

Requinte de berço
O A3 representa o ingresso da

Audi num segmentomais acessível
que aqueles que a marca está
acostumada a frequentar, com os

modelos das séries 4, 6 e, 8. A

populari:ação damarca, porém, se
restringiu às dimensões domodelo
e ao preço menor em relação aos

outros carros da marca. O motor,
que é o mesmo do 1\4 1.8, é uma
prova disso. Mas

é

no interior que
a presença do mesmo padrão
adotado nos modelos maiores da,
marca alemã fica patente e ajuda a'
distanciar o carro.dos demais

médio-com.pactos.
Afinal de contas, não é

qualquer carro de 4,15 m de

comprimento - o Polo Classic tem
4,16 m - que vem de fábrica com
interior em couro, volante .com
ajuste de altura e profundidade,
piloto automático e apoio de braços
entre os bancos da frente. E nem

possui ar condicionado automático
que aumenta sua força no lado do
habitácúlo que o' sol esteja

incidindo diretamente. Além disso,
o condicionador é digital e tem

controle de temperatura com

precisão demeio grau.
Também é pouco comum se ver

modelos médio-compactos com

computador de bordo. No A3
Turbo, ele fornece informações
sobre o consumo instantâneo de
combustível, consumo médio,
autonomia, velocidade médiae
témpo da viagem:

A eletrônica também está

presente no comando 'do alarme e

da trava das portas à, distância. O
controle remoto, acoplado à chave,
opera por radiofrequência e traz

dois botões. Um trava e outro
destrava. Quando pressionados
por mais tempo, fecham ou abrem
vidros e teto solar, ,.'

Em tempos em que a .Audi se
esforçapara impriInka seusmodelos
a imagem de os carrosmais seguros'
do mercado,' não poderiam faltar

cuídadosespecíaís.com a segurança.
,

Por isso, acarroceriaé reforçadacom

,

.

longarinas longitudinais sob o

assoalho e barras diagonais sob o

piso na altura dos bancos, junto às

já tradicionais barras nas portas. O
equipamento de segurança damoda
tinha de estar presente: além dos

airbags paramotorista e passageiro,
o A3 pode ,vir opcionalmente
equipado com airbags laterais. OA3'
traz também um kit de primeiro
socorros, acomodado em uma
gaveta sob ,o assento dianteiro do
carona.

Além do requinte, o A3 'traz o
trivial que se espera de uma versão

top de linha, Ou seja, trio elétrico,
direção hidráulica e apoio de

cabeça atrás.Mesmo assim padece
com espaço restrito no banco
traseiro. Como acontece namaioria
dos médio-compactos" o espaço
atrás é ideal mesmo para apenas

'

duas pessoas. Mesmo assim" o

conforto das pernas depende
diretamente de como as pessoas
que sentam na frente vão usar os

bancos.

IMPRESSÕES AO DIRIGIR

Alta rotação

oA3 1.8 Turbo. provapelo.desígn e nível de acabamento.
interno. queéumautênticoAudi,� que demenores dimensões.

,

e menoscaro. Não. seria justamente no. comportamento
dinâmico que o.modelo. iria setrair.E realmente não. se trai.O
modelo. semostrou umcarro veloz,estávelecoafortävel, como.
os demais carros de luxo. daAudi,

Até nos pontos negativos, o. 1\3 repete osmodelosmaiores,
É o. que acontece como. desempenho.embaixos giros, quando.
falta fôlego, como é comumemcarros equipados commotores
multiválvulas.Umcomportamento parecido. com o. doA4 1.8

Turbo, que usa o. mesmo. motor turbinado. A 'adoção. do.
turbocompressor poderia 'ter coberto esta deficiência, caso.
fosse aumentada a pressão. do. ar que entranos cilindros em
baixos giros. Porém, o. turbo. sómostra a que veio.mesmo. a

partir dos 2.500 giros, ,

, Até ali, o.modelo. se revelaum autêntico.multivälvulas, in
clusive nas retomadas de velocidade, Neste caso, O. jeito. é
apelar para trocas de marcha mais constantes. Em
compensação, a embreagem se mostra macia e o. câmbio.

apresenta trocas fáceis, índependentemente da velocidade de
quem faz a operação,

.'

Quando. passa dos 2.500 giros, porém, óA3 se transforma
e justifica a palavraTurbo que carrega no nome.Amparado
pelos éljustes de altura e profundidade do. volante de boapega
e pelo apoio. de braço. entre os bancos dianteiros, é hora de
aproveitar a boa posição. de dirigir e curtir a viagem. Sejaela
ao. sabor do. vento. e do. SQl, convidados a entrar pelo. teto.
solar, ou sob o. silêncio. do. interior, resguardado. pelo. bom
Isolamento acústico. do.motor,

Comtantacomodidade, nemparece se tratardeuma ve!SOO
esportiva. Mas é só aparência, Nas curvas, o. modelo não.
inclinaacarroceriae transmite segurança ao.motorista,mesmo.
em pisos irreguläres; tão. comuns abaixo. do. Equador, Tudo. '

graças à suspensão. bem equilibrada e ao. co.ntro.l� de tração.
Na hora de frear, é à. vez da tecnologia de ponta do. ABS de

quintageração. transmitir segurança. E o. que émelhor: alémde
não. deixar as rodas travarem, não. passa ao. pedal os coices,

,

co.muns em sistemas de gerações anteriores.
Estacionar o.A3 tambémnão é umproblema,Mas colocar

o.modeloem uma vagapoderia Sermais fácil se o. retrovisor
do. lado. direito. fosse do.mesmo. tamanho. do. espelho. esquerdo,
Ele é reduzido. e diminui a retrovísão nadireita,jáprejudicada
pelalargacoluna lateral.Umaparticularidade tambémpresente .

noA4 que prejudica também quem está acostumado ausar o
espelho. n� trânsito,

'
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Rinoceronte coreano'
���

o sportutilityMusso - que em coreano significaRinoceronte -, da coreanaSsangyong, faz a
segunda tentativa de aportar noBrasil apartir de agosto. O veículo chegou a terum lote de 145

unidades importado em 1995. Mas pelamarcanão terentradono sistema de cotas imposto pelo
Governo.aSsangyong decidiu Interromper a comercialização. Agora, a empresa coreana aposta
no preço, cercadeUS$ 44.200 para entrai' na briga commodelos famosos como o JeepGrand
Cherokee, 9ue custaUS$ 69.600, e ToyotaHilux SW4" que tem preço de US$ 51.968.

Apesar de não ser conhecido como os Seus concorrentes nomercado nacional, oMusso tem
sob seu capô ummotorque levaamareá deuma das maístradicionaís montadoras do mundo: a

.

alemãMereedes-Benz. Opropulsor é um 2.9 diesel que desenvolve apotênciamáxima.de 95 cv
a 4mil rpm e � torquemáximo de 19,6 kgfa 2.600 rpm,

'

Além elomotor comgrife, o rinoceronte coreano como umbom lameiro temopção de tração
4X4 e reduzida. Já em itens de conforto segue os concorrentes e exibe direção hidráulica, trio

,

elétrico, rádioltoca-fitas e arcondicionado.Aprincípio, oMusso só serãcomercializadoemrevendas
no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas a Ssangyong estuda aampliação da rede para outros
'. . , "

estados do país ainda este ano.

.Bíco aberto,
o Grupo Kia- que controla as montadoras Kia e,AsiaMotors - estáco"endo a sacolinha

entre'os bancos da Coréia do Sul para não ter de abrir falência. O oitavomaior grupo coreano,

,/

acumula uma dívida de US$ 10 bilhões e depende de um acordo de operação financeira entre
várias instituições financeiras de seu país para sair da crise. 13,mesmo com aajuda dös bancos, a '

, produção dos veículos da Kia e daAsiaMotors está ameaçadade ser interrompidapor falta de
, aço. Amaior fornecedorade aço dasmontadoras, a coreanaPosco, decidiu suspender aentrega
dematéria-prima até que oGrupoKiapagueos atrasados por outros fornecimentos já feitos.

,

\' :'

Apesar dos problemas namatriz, segundo os representantes dasmarcasno país, os planos da
Kia e daAsiaMotors de construir fábricas em solobrasileiro não correm risco de serem adiados.
AAsiaMotors se preparapara iniciarem agostoaconstrução daunidade industrial emCamaçari,
'na Bahia. Nesta fábrica serão construídas as vans Towner e Topic, apartir de 1999. Já a Kia

montarã os caminhõesmédiosBongo em Itu, em São Paulo, também a partir de 1999.

Globalização noMercosul
AMercedes-Benz vai transferir sua produção de caminhões e ônibus da Argentina par� o

Brasil apartís do ano que vem e fazer dopaís o centro de negócios para aAmérica Latina. Já a
unidade argentina vai se restringir àprodução danova linha de furgõesSprinter,

Amudançavai implicarnumaumento de 5% de v�ículos�"
produção da fábricabrasileira - a unidade de São Bernardo ct6"
Campo produz atualmente 40mil unidades anuais, sendo'que
25% desse total são destinados ã

exportação. Os2mil ônibUit'
caminhões queaMercedes-Benz produz porano naArgen�
já utilizam peças brasileiras. Até o final de 1998, o BrasiE'

daMercedes.

Charme francês
Depois de vacilarentreRio. de Janeiro eMinasGerais, a no�;:

fábricaque aPeugeotpretende construirem solobrasileirode_
, �

mesmo ficar no Rio. Embora a montadora não confll1l1tl
oficialmente, as negociações nesse sentido já estão basta0®.
adiantadas.O secretário estadual de Indústria e C�mércio eil:
Rio, Márcio Fortes, e o. presidente da Companhia 4
Desenvolvimento Indústrial doRio;Marco Antônio. Albuquei� "

que, estiveramemParis justamente para finalizar asnegoci�i,
da vindadaPeugeot,

'

Ao mesmo tempo, o GrupoMonteiro Aranha - sócio da,
Peugeot em suas operações no Brasil- anunciou que a fábrica
damontadora francesaficarámesmo sediada no estadodo Rio.
O local onde será construída aunidade damarca aindanão está

definido',mas omunicípio de Resende 'é o local preferido pela
marca. Outro ponto aindamantido em segredo pelamontadora

'

é omodelo que será fabricado no país,mas tudo indica que será

onovo Peugeot 106. Os ínvestimeatos conjuntos para afábrica
'

brasileiradaPeugeotcbegam aUS$l bilhão.

Custo Brasil
..

Os cegonheiros deBetim, que transportam os veículos daFiát.

,
causaramumenorrreengarrafartentonospátiosdamontadora:mais
de 5mil carrosestãoestacionadosàesperado serviço de eBtrega, "

qoeéncocna-seperalisado, Oscegonhefrosqueremque aFtatredu7a
ovolumedo transporteviacabotagem, anavésdo qWUentregamais
de 2mil carros pormês semrecorrer aos serviços das cegonhas. ,

Em São Bernardo do Campo, a categoria já voltou ao

trabalho, depois que General Motors, Ford e Volkswagen
fechar� um acordo que prevê o transporte de apenas 400

"

veículosmensalmentepornavios nosmeses de agosto" setembro '

e outubro, 150 entre o pröximomês de novembro e janeiro®
1998 e 550 de fevereiro. a abril do ano que'vem. As trêS
",;

.

montadoras e�tavm::n testando o,sistema de cabotagem para o

, transporte de veículos.
' ' ,

•
•

I �

Segundo a Fiat, o transporte por cabotagem reduz de sete
,

, para quatro dias o prazo de entregados automõveís na região
Nordeste, com custos 10% menores. A empresa alega que o

,

acordo' feito em São Bernardo não. serve para Betim, pois a

quantidade de veículos.aceitapelas outràsmontadoras tomariao
sistema inviável. As revendas da' Fiat, ainda não estão cOIÍl

problemas de estoque,mas isso se deve aumaquedanas vendaS·
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Break point
,

EJ;ll: ummercado tão disputado quanto o de automóveis. Qualquer ncvachance para atrair
,

• atenção do público �disputada a tapa pelas montadoras. Mas aGeneralMotors.a Fiat e
aRenault estão mais paradru:raquetadas entresi para conseguir a simpatia do consumidor ,e IVEL VEíeULOS'bràsileiro. As três empresas estão brigando para ver quem patrocina Gustavo Kuerten, o
Guga, o tenista revelação do país, que ganhou as páginas d�s jornais e virou novo ídolo

. Rua Joinville, 2757',
Fone: (047) 372-3300 ou 975·4999

;�nacional após ganhar o Torneio deRoland Garros, na França, nomês passado. o tenista, que
-;
.. -...--------_---.....

Pequenos retoques
ÄjaponesaDaihatsu investe no lançamento de novos carros de pequenas dimensões, como

as vansMove eGranMove,mas não abandona velhos sucessos, como o subcompactoCuore.
pmodelo surgiu em 1976 e, após sofrer duas reestilizações.nos anos de 1987 e 1994, acaba'
de passarporuma pequenamaquiagem naparte frontal. Os faróis ganharam contornosmais

arredOBdadOS que os domodelo atualmente vendido no país. A grade domotor também segue

opadrão arredondado, isso alémdo capô ter ficado um poucomais curvo.
Já o, restante do desenho externo semantém. Isso também ocorre no interior docarrinho,

que tem espaço para quatro pessoas e porta-malascom capacidade para 186litros de carga.

'Injeção de peso
. ,AGeneralMotors do Brasil iniciou estemês a venda do novo caminhão GMC 15-190, um

caminhãomédio equipado com injeção eletrônica de combustível. O uso do novo sistema de

gerencimnentoeletrônico domotorresulta, segundo amontadora,emmaioreconomiade combustível
semcomprometero desempenho, além de mais facilidadeno diagnóstico de problemas.
Aprincípio, oGMC15-190 seráimportado dos EstadosUnidos, onde foi lançado ano passado.

Omodelo tem cabine avançada - a chamada cara chata - 15 toneladas brutas de capacidade e
projeto concebidoemparceria com ajaponesa Isuzu.Omotor é umCaterpillarCAT 31.1ti de seis
cilindros emlinha e 6.61itros, que rende 188 cv de potênciamíÍxima a2.200 rpm. Seu torque
máximo é de 72 kgf a 1.560 rpm. O sistema de injeção eletrônica, denominado HEUl, foi-

.' .

deSenvolvido pelaprópriaCaterpillar.

Aderente -

AVolkswagen assinou um termo de adesão ao regime automotivo brasileiro. Com o acordo,
Volks eAudi vão se beneficiar das vantagens fiscais oferecidas peloprograma paraproduzir, a
partir de 1998, osmodelosAudiA3 eGolf.

, '

A nova fábrica que produzirá essesmodelos será construída em São Jo�é dos Pinhais, região
\

lÍlettopolitahadeCuritiba. Os investimentos na novaunidade chegarão aUS$ 750milhões e vai
,.Criar 2�5 mil novos empregos diretos emaisB mil indiretos. A produção da nova fábrica está
.,estimada etp 700 carros por dia. A produção do novo Golf começarä emmeados de 1999. A

Volkswagen não adiantou os preços dosmodelos nacionalizados, mas e�tima-se que oAudi A3
Vai custar 30% menos sendo fabricado no país.

'

já é patrocinado por um banco e uma 'marca de material
, esportivo, estuda propostas, ele valores não divulgados, das
três montadoras para ostentar seus símbolos pelas quadras
de todo o mundo,

Vingança ianque
,

AGeneralMotors é amaior empresadomundo. Pelomenos

é o que apurou arevista am.ericanaFortuÍle, que todo anodivulga
oGlobaiSOO, uma listacom as 500maiores empresas domundo

em.todos os setores. A GM ocupa o topo da lista graças aos'

US$ 168,4 bilhões que faturou em todo omundo durante o ano

de 96. Atrás dela vem outramontadora americana; a Ford, que
contabilizou no ano passado um faturamento de US$ 146,9
bilhões.

O resultado, entretanto, não é 'só importante para aGM.
'

Ele representa também a retomada da liderança doGlobal
500 para -as empresas dos Estados Unidos. Elas não

protagonizavam o primeiro lugar na pesquisa há dois anos.
"

Neste período, os americanos tiveram ele engolir a festados
japoneses, que em96 foram representados pelaMitsubishi,
que na lista atual figura em quarto lugar. Outra grandemarca
japonesa também aparece este ano entre as dez maiores

empresas do mundo. Trata-se da ToyotaMotor, que ocupa a

décima colocação, comum faturamento deUS$ 108,7 bilhões.

ProteçãodeFibra interna, lonamarítimaecapotade
lona para todos osmodelos dePíek-Up,Fiat,Pampa,

Peugeot, Corsa, Saveiro,D20 e FlOOO
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A vitalidade da·He Hornbur
Reunindo

trabalho,
dedicação e

seriedade nos

neqócios, a He

Hornburg
Implementos

.
Rodoviários

Ltda., de Jara'guá
do Sul (SC),

mostra que a

tradição do bom

atendimento

impulsiona a

evolução
tecnológica

Fundada
há 24 anos, a HC Homburg

mantém o seu foco na produção de

implementos rodoviários. Após ter

lançado, em 1995,um conjunto de produtos
denominadös Linha Vermelha - LV, a empresa
mantém-se atenta às exigências do mercado.
Neste mês, a HC Hornburg está colocando à

disposição da clientela o
.

seu semi-reboque
com suspensão pneumática; uma sofisticada e
necessária inovação que já tem espaço definido

junto aomercado.
.

Nestamesmadata, o fabricante de Jaraguá
.do Sul (SC) está ·lançando á carroceria

frigorífica sobre-chassi, em chapas de
alumínio lisas, fixadas com fitaVHB. Dispõe,
ainda, de quadro em ação inoxidävel, além de

porta traseira do tipo roll-up . Um'

aprimoramento do produto' que combina,
naturalmente, com a filosofia da Casa de

sempre oferecer ao cliente amelhor tecnologia.
Coroando os esforços da sua equipe de

, produção, aHCHomburg passa a contar na área
comercial, da poderosa alavanca de vendas-que
é oConsórcio Nacional HC Hornburg. Ele leva
o.nome da empresa, num clarosinal de que a

idoneidade de suas OperaÇÕ6S são garantidas pela
própriaHC Homburg.

Como não poderia ser diferente, é mais um
braço do fabricante catarinense, o qual crescerá
afinado como lenia: "Muito trabalho, dedicàção
e seriedade nos negócios ". Tais palavras
sintetizam fielmente a trajetória empresarial de
Heinz Hornburg. fundador da empresa,

Em 1963, começou fabricando cabinas e

complementos paraas picapes da época. Eram
produtos em chapa de aço, rebitados à mão,
parecidos com carros-fortes. Carrocerias de
madeira também compunham a linha de

Seus

produtos
-...............-·oferecem o.

melhor da

tecnologia
aplicada a

serru

-reboques e

irnplernentos
sobre-

, -chassi

produção. Com a expansão dos negócios, .

Heinz mudou-se de Rio do Cerro II, local
do seu.início, pará Jaraguá do Sul.
Ali se instalou, em 1973, com a

denominação de Hornburg Indústria 'de
Carroçarias Blindadas Ltda. (Carroçarias
H.C.). Iniciava-se, então, a nova empresa
com sua fábrica já fixada no atual endereço:
Avenida Marechal Deodoro, n° 1479.
concentrando-se em furgões, carrocerias e

esquadrias de madeira. Dez anos depois, a
.

HC Hornburg avaliava. a crescente
dificuldade de obtenção da matéria-prima.
(madeira) de boa qualidade e resolvia
redirecionar a produção. . '

, Mudou o foco para baús de carga geral,
'

frigoríficos e isotérmicos, em fibra de

vidro, alcançando, também, o respectivo
equipamento de refrígeração. Dentro
desta linha, a HC Hornburg consegue
situar sua produção atual em 30 unidades

mensais, valendo-se de uma área d,e
aproximadamente 6,5 mil m2• Seu

faturamento anuai está na casa dos US$ 6

milhões, mas Heinz, a esposa Wally e o

filho Adelino, diretores da HC Hornburg.
projetam Q salio de 30% .acima desse

valor, dentro de dois anos.
'

·Tal crescimento deve-se à fidelidade de

importantes clientes e à conquista de novos.
Entre os primeiros. a empresa cita a,Diólat

, Comércio de Alimentos, o Expresso
Novato, a Transportes Uemura, a

TransportadoraWS, oAtacadãoUnião, além
.

de diversos transportadores terceirizados da ..

Sadia.Seara ePampíona.
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VENDAS
- Veiule-se uma oficinade latoaria completa inclusive çiciborg'e elevacar. Õtimoponto. A combinar aceita-se carro ou terreno demaior oumenor valon
- Sala comercial térrea com 77,5Om2. RuaReinoldoRau, Centro.
- Terreno naRuaAntonio Carlosferreira com 540m2
- Terreno nRua Francisco de Paula com 650m2
- Terreno loteamentoDivinópolis - Figueiracom 397m2
- Terrenosfinanciados no Lot. Wcenzi e Gadotti, bairro SantoAntonio. '

- Casa de alvenaria eI 70m2no Lot. Wcenzi e Gadotti.
- Casa de alvenaria eI146m2naRua Francisco de Paula
- Chácara emNereu Ramos 88morgos! tendo�asa de madeira. água e luz
- Chácara em 'Três Rios doNorte el23 morgos

INfERIMÓVEIS
CRECI 0914.J

VENDAS
"'Casa de alvenaria em construção c/

120m�, terreno e/416Jll2,

próx. SalãoCaxias

Preço: R$ 12.000,00
.

'

"'Casa de alvenaria cl 180m2 (com piscina),
terreno c/450m2 (todomurado)

RuaJoséPavaneUo (próx. Colégio Homago)
Preço:R$ 90.000,00

"'Casa de alvenaria c/140m2, terreno c/

450Jll2. RuaAdãoMaba (próx. novas

instalações da PrefeituraMunicipal)

Preço: R$ 60.000,00

"'Terreno cl 1.208m2 (todo plano), com área

aproveitável de 1.076m2 (35,86 � 30) a 1 km

do Centro (Bairro RioMolha).

Preço: R$ 23.000,00

*TerrenQ cl28.000m2 (1 00 x 280), frente

para asfalto e c/topografia plana.
Rua 601 (João Pessoa)

Preço: R$1 00.000,00

CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS

Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, 583 -, sala 1

_'__ ..
I
I
I
I
'I
I

I
I
I
I

Barra Sul
Imáveis

FONE: (047) 372-2734
Velide

'

I
TERRENOS

'

-rerrenos Lot. Ouro Veide, após a Malwea - 20% entrada, saldo em I30x - tolal RS 10.000,00

1- Terreno c/ 448;oom2, Loteamento Papp Rua 541 - RS 26.000,00 I- Terreno c/ 315,OOm2, Lot. DayanEl' Bairro São Luis - RS 2.400,00 de
entrada + 36 x RS 266,00 ,

I' Terreno no ,Residencial Imperador -, Rua João J. Ayroso - R$ 8.000,00 I',

entrada + 30x de RS 233,33 - Total 15.000,00 '
.

I
Terreno C/329,OOm2 - Rua Emesio Lessmann - Vila Lalau - RS 15.500,00

ITerreno c/ 2.791,OOm2 " Rua WaHer Marquarclt, defronte ao Posto
Mime - RS180,OO em 20 vezes

I, Terreno c/ 696,OOfn2, loteamento Girolla, na Barre - RS 16.000,00 ,I
SfTIOS

1- Sitio c/ 37.000,00, casa mista c/100m2 e outra de madeira c/70m2'1uma lagoa, espaço, para novas lagoas, 15.000m2 em pastagem,
'

localizado em 'Rio da Luz - Tia Macuco Grande, distantem 10km da

I Malwee aceita casas ria Barra como parte c;lo pagamento - Rsl ..27.000,00 - parcelado.

1- Sitio c/14ßOOm2, terreno um pouco ilT!llÍular, com casas de madeira Ide 97,50m2, 3 qtos, com árvores frutlferas, palmHo, ribeirão para
, lagoas - R$ 26.000,00 - IlCIIHa carro até RS 4.000,00.

ICASAS' ',', I'
I'

- Casa de madllira c/ t0m2terreno c/2.101m2 - Rua Horácio Rubini,

706'1'na Barra - RS 35.000;00. '

- Casa alvenaria c/ 120,OOm2, garagem, 2 bwc, terreno c/ 686,25m"

I (15x45,75) - RS 22.000,00 aceHa carro, negociável. I- Casa ele alvenaria c/ 140,OOrn", 2 BWC, Rua 585, na Barra - ,RS
45.000,00 '

1- 4 casas emalv. 1 c/100m2, outra c/54m2 e + 2 c/,36m2 ceda no lO1.1Rom, na Barra - entrada RS 3O.OOll,OO,f- 4 x de RS 7.500,00 - Total RS

I'
60.000,00 1

LOCAÇAo .

1- Apto. 2 quarto, ,- R. Horácio Rubini, defronte NANETE - RS 200,00 I'

'- Casa madeira cl 2 qtos, garagem, 2.OOOmIa, após Parqua da Malwea
- RS 200,00

1-
Casa,madeira c/ 2 quartos, d�ante 2.000mts do Parque Malwea -II:IS 200,00 '

- Galpão conatr. mista c/100m2, para bar, discoteca, oficina, marcenaria,

12km após Malwea - R$ 250,00 , . I- Casa de madeira c/ 2 quartos, Rua 634, fundos, rifa Martins - RS
180;00

"

1- GalpAo em alvenaria c/ 110,OOm2, Loteamento Ouro, Verde - R$I300,00,
'

1-
Sala comerciatC/20,43m2, Rua Angelo Rubini, 1197 - RS 170,00

I- Sala comercial c/ 33,48m2" Rua Angelo Rubini, defronte a Igreja da
Barra - RS 280,00

1- Ca,sa em alv. c/ '3 qtos., garagem, lavanderia, 2 BWC, próx. a Choco ILeHe - RS 200,0

1_-
Apta. c/3 qtos, garagem, lavanderia, - Rua Clemente Pradi s/no -

RSI300,00' ,

- Casa de madeira c/ 3 qtos., garagem', lavanderia- Rua Botafogo, nO

I'
73 • RS 300,00 �-

I- Casa de alvenaria cl 2 qtos., Ribeirão Grande da Luz, 1523 - Próximo
Caval- RS 150,00 ,

1- Casa de alvenaria, cl 2 quartos, garagem - Rua Eleto Stinghen, n IBarra - RS 250,00

1-
Apartamento, c/3 quartos, garagem, na Barril-- RS 300,00

'I- APartamemo c/3 quartos, garagem, lateral da Frida Piske, na Eiarre '

- RS 270,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

I

TERRENOS

I
Ret. 001 - Lote 11° 046 - Lot. Luis Manfrini - Jaraguli Esquerdo -

I
RS 8.500,00 '

.Ret.
002 - Lote n° 047 - Lot. Luis Manfrini - Jaragu'li

ESqU,
erdo -

RS 8.000,00 '
.

'Ret. 003 - Terreno cl 1.540m2 - hóx. Scar - Centro - RS 100.000,00
Ret.OO4 - Terreno cl 5.184in2 - Rua 199 (Vila Nova) '''I RS 140.000,00
ReI. 005 - Lote ilO 139 Lot. Luis Manf'rini (cl fundamento) - RS 9.000,00,

,

Ret. 006 - Terreno Domingos da Nova com 260m2 - R$ 75.000,00
'

I'
:;�óo�õ Terren� cl 85.000,()()W - Rio ,Molha (ao lado da Gruta) -

RSI' , Ret. 008.
: Terreno cl 537,OOm2 Loteamento VersalIes (lote nO

053)"
-

RS 15.000,00
Ret. 009 - Terreno cl 300m2, - Rua 382 (prox. Hospital Sio José) - RS
35.000,00

'

,. ,

Ref. 010 - Lote nO 002 Lot. Ana Paula II - Rua 209 cl asfalto - RS
15.000,00

"

'

Ret. 026 - Terreno, de 16x22,50 (3601!l2) - RS 5.000;00- ,

CASAS ,

"I'
Ret. Oll - Ya água Alvenaria cl 4O,OOm2 (Ana Paula IV) lote nO 067 -

RSI
'

12.000,00
'

.

Ret., 012,
- Casa em

A,Iven.
aria cl 108,()()m2

(Rua,
Victor Vitikoski) - RS

32.000,00 '

Ret. 013 - casa madeira cl 48,OOm2 Ana Paula III - RS 15.000,00
,

Ret. 014 - Casa em Alvenaria cl 280,00m2 pr6x. Condomínio Azaléias
- RS 80.000,00. '

Ret. 016 - Casa mista e/.SOm2 - Loteamento Lindoro Rodrigues lote nO
073 - R$ 14.000,00

I
�:'��cio- Casa mista cf. 100m2 - Rua 209 - Prancísco HrusCbka -

RSIRet. 018 - Casa mista com 90m2 - Rua Campo Alegre nO 504 - 'Figueira
- R$ 25.000,00' ,

Ret. 019 - Ya Água no Ana' Paula IV - Rua '326 - José, narloch (Xavier)'
.

- RS 15.000,00, ,

Ret. 020 - Ya Água Alvenaria - Ouro Verde - RS 10.000.00 [+35 x RS RS
m�'

"

, ,Ref. 021 - Casa alvenaria cl 75m2 - Ouro Verde (nova) cl financiamento •

- RS 32.000,00
Ret. 024 - Sobrado com área de 388m2 - Na Rua Joio Stein

_I
���;�;casa de 60m2 lote nOl86 Ana Paula IV - R$

14,000,.00, r+161Rei. 01:7 - Casa em 8Ivenaria cl 85m2 - Lore 1'15 Lindoro Rodrigues - RS
23.000,00, '

'

Ret.028 --Casa em ANenaria cl '110m2 - Rua 326 José Narloch - RS
, 20.000,00
OFERTA' ,.

Re,t. 022 - Terreno com 730,()()iW (Plano) Ana Paula IV - RS 10.000,00
COBERTURA

' ,

I
Ret. 023 - Edifício

A,
rgus

e01!l'250',O,O.,
m2 -

R,$
180,000,00

LOTES' FINANCIADOS '

, ,:' Loteaménto Cirilo Zangheline
Loteamento Ouro Verde

Loteamento Cami>os�piero, "

Loteamento' Constantino Pradi
-Loteamento São Cristovão II

'

.

Residencial Framboyant ,

. . \'
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CORREIODOPOVO -6 CLASSIFICADOS DE
. IMÓVEIS ,Jaraguá do Sul, 1 de agosto de 1

RuaMarechal Deodoro da Fonseca, n1l1594
Jaraguá do Sul- SC

FONE (047)
372-0153 ·371-6475

. CRECl1762.J

VENDAS:
CASAALVENARIA: c/ quartos, sala, cozinha, 1 banheiro, área
de serviços, garagem - CZERNIEWICZ - R$ 23.000,00 + fino
CASA ALVENARIA: cl 2 quartos, sala, copa, cozinha,
banheiro, área de serviço e garagem. VILA LENZI -

R$ 14.500,00
CASA ALVENARIA: cl 2 quartos, sala, copa, cozinha,
banheiro, área de serviço e garage!ll - CENJRO
R$ 60.000,00
APARTAMENTO: cl 3 quartos, sala, cozinha, 1 banheiro,
área de serviço, garagem - EDIFrCIO VILA NOVA -

.

.

R$ 28.000,00 + fino
-

.

APARTAMENTO: cl 3 quartos, cozinha, área de serviço,
sala, banheiro, sacada cl churrasqueir.a - WALTER
MARQUARDT
R$ 60'.000,00 negociáveis.
TERRENO: cl 474m2 LOTEAMENTO VERSAILLÉS -

, R$.17.000,00
TERRENO: c/425m2 LOTEAMENTO DO JUVENTUS -

-R$ 12.000,00
TERRENO: c/559m2 - VILALENZI- R$17.000,00
TERRENO: cl 373m2 LOTEAMENTO DIVINÓPOLIS -

R$ 9.500,00

Valorize Seu Imóvel
Instale:
Sistema

.

de Alarme
Portão
Eletrônico
Video Fone
Interfone

372-3090

NSEN

Vende-se Çasa em

Schroeder I 6x8m de

madeira + lavanderia e

garagem, terreno, de

450m2 todo cercado.

Tratar 973-8568.

Vende-se TV de 14 .

polegadas. em cores, com
.

controle por R$ 180,00.
Tratar 975-2340.

Vende-se 'Escort Hobby
ano 94por.R$ 8mil. Tratar
372-1869.

Vende-se Fusca ano 75por
R$ 2.300,,00 e terreno em

Três Rios doNorteporR$
8mil. Tratar 392-3138. Vende-se Gol ano 89 por.

R$ 6mil. Tratar 973-9445.

.

Vende-se Gol CL, 1.6, ano
88porR$ 5.800,00. Tratar
372-3726.

Vende-seMoto CG ano 82

por R$ 1mil. Tratar 371-: '

2553.
.

_
CRECI1873-J

EIIFIIINlMNIOSI'tIBJÁIIOSLlDl.

VENDE - ALUGA - ADMmNISTRA

--.
... Edifício Tower Center·"

, 'Rua João Marcatto esquina
o

com a'Rua Clemente Baratto '

- Centro

.

rAPTOS: 1 suíte, 2 quartos, sala estarl
jantar" sala âe tv,· sacada cl·'

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

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

garagens,' copa, BWC e distribúição
interna de acordo. com a necessidade
do cliente, a partir âe R$ 440,16/
mensal (Entrada: 5 parcelas).

.
'

APTOSEMCONSTRUÇÃO
EdH. Petúnill - R. JOH Emmendoertfer - NOVO
'- Apto. cl 111m2 - 2G andar, cl 2 qtos e dem�s dep., garagem, portão e portaria eletrônica - R$ 50.000,00
Edlt. Dlsnthus - Rus Msrllts Frutuoso
- Cobertura Duplex 903 ou 904 cl 391,80m2, cl 3 surtes e demals dependências, lareira, churrasqueira na sacada, 2 !Iagas
garagem, piscinas e salão de festas.no prédio - Preço final incluindo acabamen� diferenciado - R$ 184.700,00 - 50"10 à "

vista e salc!o a combinar.'. '
.

- Apto. 702 e 801 cl 225m2 - Surte + 2 qtos., sacada cl churrasqueira; dep. Empregada, 2 garagens, salã<;> de festas, piscina
- Preço'final incluindo acabamento diferenciliJdo R$ 110.000,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
EdH. Amsrsnthus Rus AdoHo Sscsrl - Ist da Rus Amuom's (SCAR)
- Apto cl 300m2, temos disponrveis apartamentos nQ 301, 302, 501. Entrada + parcelas condomrnio de 3,65 Cubs (R$
1.548,55)/mês. '.

CASAS
- Casa alvenaria cl 200,00m2, na Rua OUvia Chiodini Pradi, 33 - Jaraguá-EsquerdO - R$ 60.000,00
- Casa alvo cl 130,00m2 - 3 quartos e dfitmais dep. troca-se por apto. - R$ 55.000,00
- Casa Alv. cl 03 surtes + 03 quartos e demais dep. - Rua Canoinha, 71 - Centro - R$ 180.000,00
- C8$8 cl 320,00m2 - 02 surtes + 1 quarto + 2 Bwc social, sala estar�antar, cozinha mob., dep. empregada, sala Jogos,
churrasqueira, piscina 5,OOm x 10,OOm - R. Gustavo Hageelom - Vila lenzi - R$ 180.000,00

'

- Sobrado em alvenaria cl estilo rústico, bom estado, cl surte + 02 quarts e demais dep. com móveis fixos em madeira e

tijolos maciços - Barra Velha - R$150.000,OO - aceita-se permuta por apto em Blumenau próximo a Furb •

. - Casa em alvo cl 03 quartos e demais dep. - R. luiz Picolli - R$ 47.000,00
- Casa cl 250m2 + garagem p/3 carros e piscina - Rua Bemardo Dombusch - !=i$ 150.000,00
- Casa alvo cl 03 quartos, cl 180,00m2 - lot Flamboyant - Piçarras - R$ 35.000,00 - aceita carro ou imóvel em Blumenau.

.

TERRENOS'
,

- Te.rreno cl 450m2- R. Amélia Fischer Enke, Vila Rau - R$12.900,OO
- Terreno cl 392,OOm2 - Rua Ernesto lessmann - Vila Lalau - R$ 18.000,00
- Terreno cl 396,22m2 .. Rua Eleonora S. Pradi, Centro - �$ 37.100,00
- Terreno cl 350,00m2 - R. Lat. - R. Lat. da José T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada
R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00 �

- Terreno cl 616,00m2 - R. Bemardo Dombusch - Prox. Marisol-.R$ 65.000,00
- TerrenQ. cl 420,00m2 - R. Donaldo Gehring - Ao lado bosmo Turismo - R$ 45.000,00 - troca-se por CIiJS8 ou .apto,
- Terreno cl 7.750m2 - Estrada Santa luzia - R$ 38.000,00
- Terreno cl 2.937,00m2 - R. Alberto Santos Dumont - Vila lalau - R$ 120.000,00
- Terreno cl 86.000,00m2 (20.000,00) - Barra do Rio Molha - 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno cl 6.209,OO",z + 3.300,OOm2 área construrda, imóvel para usos industrial ou comercial- R. Carlos Blanck - R$
800.000,00

'

- Terreno cl 364,OOm2 - R. Erich Sprung - Vila Rau- R$ 15.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL/COMERCIAL

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

R$ 800.000,00
LOCAÇÃCWAPTOSICASA�ALAS

- Apto. 3 qtos. - R. Mário lobo - Pröx, Hospital Dona Helena e Shopping Cidade das Aores - Joinville r

- Apto cl 3 qtos - Rua Eleonora Satler Pradi (cf3ntro)
• •

- Apto. cl 03 quartos, saia, cozinha e demais dep. - BR 280 Guaramirlm
- Casa cl 03 quartos EI demais dep. - R. Emesto Piseta - Guaramlrim
- Apto. cl 01 quarto, copa, cozinha e BWC - R. Joinvllle
- Apto. cl 02 quartos e demais c1ep. - R. Guilherme Hering, 70 - Ed. Érica
- Apto. amplo cl 03 quartos e demais dep: - R. Bernardo Dornbusch, 590
- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro Edifrcio Florença - Térrea'
- loja cl 4OO,OOm2 - BR 280 Km 21 - Em frente ao Portal

.

,- Aptos cl 2 quartos e demais dep. - R. 25 de Julho - Ed. Alberto Marangoni - Prirneiralocação
- Aptos. cl 1 surte + 2 quartos e demais dep. - R. 25 de Julho - Ed. Alberto Marangoni - Primeira locação
- Salas comerciais em diversos locais

.

- Galpão cl 150m2 + 2 salas pl escritório + recepção, cl reele trifásica - R. Joaquim Francisco de Paula, 1284

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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Vende-seOficinacompleta Vende-se C-lO ano 74, ano 87 por. R$ 4.600,00. Diplomata ano 81/82. porR$120,00. Tratar371-
de,latoaria e pintura por carroceria de madeirapor Tratar 973:.9948. Tratar 371-3255. 5354.

R$5mil. Tratar979-0410. R$ 2.500,00 e vendo

Vende�se Marcenaria

completa na Rua

Francisco Hruska, ,1259
ou 975-2467.:

Aluga-se Casas, uma por
,

R$ 250,00 e outra por R$
200,00..Tratar 37,2-1865.

,

Vende-se 2 Freezer
horizontal, um de 180L

, por R$ 100,00 e outro de
250L por R$ 200,00, é

vendoPick-upFiatano 86.
Tratar 372-2144.'

Troca-se Casa 'na Rua

Walter Marquardt por
outra de alvenaria próx.
ao centro, Pago a

diferença. Tratar 975-
0010.

Vende-se Jato de areia,
marca CMY, modelo JM-

350, semi-nova,' Vende-se ou troca-se

acompanha' 10m de Terreno na praia de

mangueira e um capacete Enseada. Tratar 426-

para 'operador por R$ 2460.

1.100,DO. Tratar 975-
0756.

Terreno em Três Rios do

Norte de 15x30m por R$
2.400,00. Tratar 375-

1333.

Troco Uno Mille ano 93

por casa na praia. Tratar
372-2298.

Vende-se dois Monza, um
ano 89 a gasolina por R$
8.700,OOe outro SLE ano

Vende-se CG 125 ano 88

por 'R$ 1600,00. Tratar
372-0881.

Vende-se Título do

Baependi por R$ 300,00.
Tratar 372-0880 ou 975-
0314.

Vende-se Fusca ano 77

original, porR$1.8oo,OO.
Tratar 979-2075.

Cargo ano 89 em ôtimo

estado por' R$ 30mB..
Vende-se Super Nintendo Tratar 385-0155.

�. INFORMA
HUMANA
_....

A HUMANA RECEBÊ PRÊMIO,I

93 por R$ 12mil. Trata�
Vende-se Celular por R$ 392-3141.

Imil. Tratar 973-8427.

Aluga-se Casa 'na rua

Silvono Stingher, 147

fundos SCAR e vendo

Terreno fundos Bebidas

Kienen, tratar 975-1138.

Vedne�se Terreno em Santa Aluga-se Casa
.

de

Luzia, RuaAngelinoRosa,' alvenaria de '4 peças,
Vende-se Gol ano 93, . .827 casa n° 90. próx. a Malwee por R$
gasolina, por R$ 5mil + 180,00. Tratar 975-0593.
consórcio. Tratar Rua

Bernardo' Behling, 26 .:

Figueira ..

Vende-se . Casa de

alvenaria de 70m2 com

terreno de 480m2 no João

Pessoa. Troco por
Vende-se TV20polegadas maquinário de padaria.
por R$ 280,00 com . Trata� 371-5209 à tarde.
controle, trocapor de 14"..
Trata 973-8892. Vende-se éaminhão Ford

Vende-se CBX-200

contemplada para retirar,
porR$3.300,00 + assumir
20x R$1l2,00, tratarRua

Vende-seApolo ano 90por Antonio Carlos Ferreira,
R$ 3.500,00. + 1774 Vila Lenzi.
financiamento de 20x R$

. 370,00 e vendo uma Chevy Vende-se Opala

'I,

��IP��@@ 'II
uma Parceria

COR�IO DO POVO -

HUMANA

A HUMANA & URGENTE
ESTÃORECRUTANDO PARA

'WIEST
. CADASTRE-SE CONOSCOI

,

<

REPRE5ENTANTE ·COMERCIAL
Para área do vestuário

MECANICO DE TEARES
COM EXPERIÊNCIA

MECÂNléo MÁQ. COSTUIA A MORONE Pesquisa e Opiniões, entregou a

Com �xperiência poro cidade de Benedito Novo HUMANA ASSESSORIA EM RH, em
.... . �

jantar realizado no Clube Atlético Baependi, o

ASSISTENTE DE VENDAS prêmio Top Empresarial 97, de melhor

prestadora de serviços da área.
,

Para nos foi motivo .de muito orgulho e

satisfação pelo reconhecimento, que obtivemos
,. ..... pela entrega deste prêmio.

COSTUREIRAS

VENDERORA
, SlLVIA 973.5530

. AUX. ESCRITÓRIO
VIVlANE 372.0276

PROGB,AMAOOR
HEITOR 371.8098

COMPRA$
JUDITE 372.3241

RECEPCIONISTA
SlLVIA 371.6554
CAROOS E sALÁiUos

SILVESTRE· .372.2636
TECELÃO

ARLINDO 975.0934

TE

CiEIENTE INDUSTIIAIl
NIVEL SUPERIOR EM QUIMICA PARA

EMPRESA DE ÁLlMENTOS

para área de ahililinlo.
com experiência em .sotdaEN6ENHEIRO ELÉTRI[O

COM EXPERI�NCIÂ .

·C.CONTAD.
DANIl!L 979.0074 PARA GUARAMIRIM:SECRETÁRIA ,
ANOELITA 372.3056

éSTlllSTR IIUXlUlllfS Df PIlODU(ÄO
PROFESSOR DE U1Ht1 Df PIlÖDU(ÃO e MOnTt1DOIl
INGLÊS CI ••,erii.cic em ",.�./c,.,. • CAD

� C/ �XP. COZnH�S � bOkMITÓklOS. �

FAUSEL & HUMANA
Buscando sempre a tecnologia aliada ao

, compromisso inalienável como Ia qualídade e

respeito à EMPRESA PARCEIRA.
FAUSEL & HU.,ANA,. estão

. informatízando de forma conjuntà e completa
o PPRA e (li PCMSO, para que alem' de

cumprir a legislação vigente, tenha-se"
dinamismo e conflabilidade· nos dados
colhidos, que serão preservados por 20 anos..

EN6ENHEIRO [IVIL
"R' Tflt'R fl.RU

(MARCENEIRO] (TORNEIRO MECÂNICO] [ ffiHD%(�U�1Rl �� (Ç(ö)��lMlKl� ]
AMBULATÓRIO MÉDICO PARA E.MPRESAS

,

MEDICINA DO TRABALHO ( PCMSO ) - AUDIOMET!RIA .'

RECRUTAMENiT:O E SELEÇAo -.,CURSOS' NA ÁREA .DE' RH .

URGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO
HUMANA

I ASSESSORIA EM RH

[

RUA HENRIQUE SOHN, 33 • CAIXA PbSTAL 200 - CEPo 89.255-240 - JARAGuA DO SUL· SC
,

.Fone: (047) 371;4311 F�: 372.1091\ E-Mail:.HUMANA@NETUNO.COM.BR

A HUMANA E PARTE DE SUA EMPRESA!

\...
Com experiência em:' overloq • reta· cobertura

....
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CORREIODOPOVO ·8 PUBLICA ÕES LEGAIS Jaraguá do Sul, 1 de agosto de t

ALUGUEL
DETRAJES.

FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA; 184

PROCLAMASDE CA.SAMENTO
MargotAdélia Lehmann, Oficial do Registro Civil do
1°Distrito da Comarca de Jaraguâdo Sul, Estado de

Santa Catarina, faz saber que compareceram neste

Cartório exibinâo seus documentos.pela lei, afim de se

habilltarempara casar os seguintes:

EDITAL N° 21.212 de 28-07-1997

Cópia recebida do cartório de Joaçaba, neste Estado .

GUILHERMETADEUOSELAMEGUENTHERE
� .

.

lUACANDIDAMARAFON

Ele, brasileiro, solteiro, cirurgião dentista, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente naRuaProcópio Gomes de
Oliveira, 665, nesta cidade, filho de Alfredo Guenther e

Zilda Ines OselameGuenther..

Ela, brasileira, solteira, enfermeira, natural de Joaçaba, neste
,

. ..

Estado, domiciliada e residente naAvenida SantaTerezinha,
563, Joaçaba, neste Estado, filha de AlzirAlbinoMarafon

.

eDiogenesMaria SaleteMarafon,

Epara que chegue ao conhecimento de todos, mandei

,passar o presente Edital, que será publicado pela
imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15
(quinze) dias.

Uma data especial, merece a/pumllitu especial'
Venha cunhecer. ..

C,N���noi�· 8. l�port�'J
Presentes para todas as datas

EDITAL,
.

.' ,

PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã e Oficial de Títulos
Comarca de Jaraguä do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei - ete.·
Faz saber a todos quanto

....

este edital virem que se acham neste Tabelionato
Protesto os Títulos contra:
Airton Sudbrack - R. Francisco Fischer, 60 CP 483 - Nesta;
Amadeo Lourenço Alves' - �. Pe. Alberto Jacobs s/n° - Nesta;
Alecio Zimmermann - R. Jorge Czemiewicz, 145 - Nesta; -

Arremata Ind, Com. Conf Ltda. - R. Av. Presidente Kennedy, 371 - Nesta;
Bauhaus JaraguäMat. Constr. Ltda. - R. Joinville, 4885'- Nesta;
Comercial Jaraguá Ltda. - R. CeI. Procópio Gomes, 99 - Nesta;
ComercialMultisom Ltda. - R. João Planinscheck,J424 - Nesta;

. Cristal Têxtil Ltda. '- R. Estrada Schroeder I Km 3 s/n° - Schroeder;
Café e Mordomia Lilian Com. Cestas Ltda. - R. Reinoldo Rau, 340 sala 2 - N

Construção Ind. e Com. Ltda. - R. Antonio Gesser, 74 -Nesta;
Comércio de Tintas MC Ltda. - R. Proc?pio Gomes de Oliveira, 1550 sala 1�
Nesta;
Comerci�.osnir J. Andreazza Ltda. - R. 833 .: Ermelina T. Menel, HS BR-280·

Nesta;
Comercial Osnir J. Andreazza Ltda. - R. 833 - Ermelina T. Menel, 118 BR-2SO"

Nesta;
Dionei Roberto Kotarski - R. Roberto Ziemann, 3608 - Nesta;
Erlon Charles Riegel - R. Tifa da Mosca - Loteamento Melbrat - Nesta;
Florestam Ind. de Mads. e Agrop. Ltda. - R. Estr, Serrinha Velha çx. Postal 233�
Nesta;

.

Frios e Defumados Corupá Ltda. - R. Estrada Pedra de Amolar sIn° - Corupä;
Fabiane Juçara K. Eleutério - R. Bernardo Dornbusch, 2324 - Nesta;
Ind. e Est, Vila Nova - R. 25 de Julho, l(i33 =Nesta;
Ind. Têxtil Dizzi Ltda. - Nesta;
Joalheria Preciosa Ltda. - R. Angelo Rubini, 1046 - Nesta;

.

,

Jolizzi Cristais Repres. Ltda.
.;. R. Dona Francisca, 427 - Nesta;

Jathoba Com. e Repres. Ltda. - R. Julio Bauer, 54,- Nesta;
Lourival Conti - R. Leopoldo Janssen, 88 - Nesta;

, I

Loiro José GriebeIer - R. João Picolli, 473 - Nesta;
Marize VirginiaMontagna - R. Maria Uberlina da Silva, 700 - Nesta;
Moto Peças Lenzi Campestrini Ltda. - R. Joinville, 2490 - Nesta;
Móveis' Pradi Ltda. - R. João Januário Ayroso, 2286 - Nesta;
"Marcelo Sabel- R. José Pavanello, 191 - Nesta;
Massaranduba Auto Peças Ltda... R. Adolfo Cardoso s/n° - Nesta;
Nelson Filinto da Silva e ou Neide Z. F. da Silva - R Lourival Zocatelli, 156 - Vi

Lenzi - Nesta;
Nilson Bavaresco - R. Reinoldo Rau, 21 piso superior - Nesta;'
Normando e Bosco Com; e Repres, Ltda. - R. Prancísco Kruschka, 276 - Nesta;

Okasa HidroElétrica Ltda. - Rua lado direito de quem vai Rio da Luz - SC

Odair José Freiner - R:José Martins Matias, 13 - Rio da Luz - Nesta;
Pedro da Silva - R. WalterMarquardt, 1132 - Nesta;
RoseMary Rosado -: R. José Picolli lateral - Nesta;
Silvio Sizs - R. MarinaFrutuoso, 874 - Nesta;
Supermercado Garcia Ltda. ;. R. Luiz Sarti, ·1185 - Nesta;
Sirley Vieira de Oliveira- R. Pedro Floriano sIn° - Nesta;

Transportes e Repres. Transfries - R. Florianópolis, 75 - Nesta;·
Valter Cesar Deretti - ME - R. Guilherme Weege, 500 sala 5 - Nesta;
Cerâmica Winter Ltda - Nesta,

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar.�.
devida intimação, faz por intermé<Úo do presente Edital,' para que os mesmOS

compareçam neste Tabelionato na Rua: ArthurMüller, n° 78, no prazo da Lei, a fun
de liquidar o seu débito, ou então, dar.razão por que não o faz, sob a pena de serem
os referidos protestados na forma da Lei, etc.

'

LS/Jaraguá do Sul - 30 de julh� de 1997

IIton Hoffmann
, Tabelião Substituto
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de Netioho Biguaçu, sua terra natal. show de lançamento de

o talentoso -Destaque para a canção seu mais novo CD, na

Durval Borba "De Viola naMão",muito próxima quarta-feira, dia
or muitos anos residiu conhecida por aqui. 6, às 21 horas, no palco
Jaraguá do Sul) faz o Desejamos muito sucesso. -do Teatro Carlos Gomes,
çamento nacional de

u primeiro CD,
titulado O Melhor da

resta, sábado (2), em

, 'JOANNA
r::r" A consagrada cantora
Joaooa estará fazendo

em Blumenau, em única

apresentação no Estado.

Valor do ingresso: R$

20,00.

EH �'N't"N'4
,

rA Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Jaraguãdo Suljá definiu as datas de

realização dom Jaraguáem Dança. O prestigiado evento aconteceränos dias 19,
20 e 21 de setembro, no Ginásio de Esportes ArthurMüller.

N I V E R
Melissa G. Buchmann (2/8), Junea Chiodini (2/8), Alessandra Ramos

(3/8), Ana Lídia 'Castilho (4/8), Fernanda Wagner (5/8), Adriana K.
Steilein (6/8), Barbara P. Marquadt (7/8) e Ruth Miorelli (7/8).

'

IIAprender com OB pr6pt1os eíTOB � um. atitude ..di. e um. parte nec....rI. do
, d""""volvlmento II (Wayne Oyer)

Artigos para "sta coluna devem ser enviados,para Rua Joio Picolli, 246, Jaragu� do 'Sul (SC), Cep: 89251·
590. Se preferir, para os faie: 371-1919 ou 372-3363, aos cuidados deste colunista.

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Hanson (Middle of Nowhere),
Cheiro de Amor (Ao Vivo), Legião Urbana (Uma Outra
Estação) e Netinho (Ao Vivo). Principal lançamento:
Gabriel OPensador (Quebra-Cabeça).

A Banda Eva e Zeca Pagodinho acabam de renovar
seus contratos com a PolyGram por mais três anos. O

grupo liderado pela vocalista Ivete 'Sangalo e o sambista
estão entre os campeões de vendagem da gravadora e

começam, a preparar novos discos, com. lançamento
previsto para o segundo semestre. Outra novidade da

PolyGram é a 'voltá da cantora Alcione ao seu cast,
depois de 14 anos na BMG. A Marrom já está

escolhendo repertório 'para o 'próximo disco, a ser

lançado em setembro. E o selo Fullgâs, de Marina,
gerenciado em conjunto com a Po!yGram, já tem sua

primeira contratada: Cris Braun, ex-vocalista da Banda
Sex Beatles, que, terá seu primeiro CD solo lançado
em agosto. E na área do pagode, o grupo Toque Divinal.

, é mais uma novidade que vem reforçar o elenco da

gravadora. (Shopping Musie)

'_ - - _ - _, - - -' - _ C I ')'1 E J'I\ Ja\ '_ • _ • - - __ • - - -
o insaciável e brutal psicop8ta Castor entrar nuÍDa prisão de segurança
TroyévividoporNicoIasCage,criador: máxima para extrair a inf011D8Çlo da
de inesquecíveis personagens com seu ünica pessoa viva que a detém: o '! Cine Mlie/ler2.
vigor e versatilidade como ator. O paranóico e �Uizofrênico irmio de
malucoCastor,émaunamesmamedida Castor; Pollux. Para fazer" isso, ele
em que Arcber é bom, precisa assuinir a identidade, o rosto,

SInOpse "Eles são o yin e o yang", diz Cage. de Castor Troy:
Cativante e carismático, John "Archer perdeu seu gosto e sua paixio Através de uma tecnologia .médica
TravoUa vive Sean Arcber em "A �la vida. Castor, por sua vez, tem um avançada, os rostos de Castor e Ar-

' BLUMENAU

Outra Face". Um agente de elite grande apetite pela vida" mais eher são removidos. O rosto de Ar- Cine Neumst1cl1:,

doFBI, chefe de uma unidadeanti- eSpeCificamente por sexo, dinheiro, eher é 'preservado numa solução
teiTorista, Archervemperseguindo ouro e IISSIISsinatos".' salina enquanto o 'de Castor é

oastutocriminosoCastorTroypor Arcberpellsaqueoseupesadeloacabou implantado em Archer. No entanto,
oito anos. Troy não só é o quando captura Castor, que fica em enquanto Archer está na prisão
responsável por' inúmeros coma,quasemorto.Oqueeleniopode assumindo a identidade de Castor, o
atentados à bomba e assassinatos' imaginar, porém, é que seu pesadelo verdadeiro vilão acorda de seu coma

a sangue-frio, mas também �la está recém começando. Castor deixou - sém rosto. Ele obriga a equipe
mortedeMichael,otillÍodecinco como legado uma megabomba, cap� médica a dar-lhe ó único rosto
aDOS de Archer, descrito por de diziJJW o cenlro de Los Angeles e " disponível - o do agente do FBI Ar-
Travolta como "um 'homem em levar consigo milhares de vidas. A eher, A realidade terna-se bastante

pedaços", é consumido por esta' única maneira de Archer localizar a obscura quando o herói encontra-se
Caçada pessoal, pela qual bomba e encerrar este capítulo da su� encarcerado e o vilão está à solta no

IlCrificou tudo o que tinha. 'vida é, secreta, e temporariamente, inundo como um agente do FBI. _ PtOg",mat;Io VIlIIda pa", II perfodo de 1 • 718.
'

__ - - - - - - _ - - - - -,- - - - - - - _ - __ -

AOUTRAFACE
• Direçio: John Woo.
• Elenco: John Travolta, Nicolas
Cage e Joan Allen.
• Gênero: AçIlo.

Av. �. DeodoIo
da Fonseca" 1689
Fone: 371·7847 '

• JaragUli doSW· SC o Boticário

-BRua Mariía i '

,

Fnbeo,1,80

ax:, 372-3306 �aDi
f

doSW-SC :a I,
, Cl

TOOOMUNDOAlfA DARI
"

TOOOMUNDOAIIA GANHARI

Manequim
e Modelo

RalaCeI. PnIcópioG.deOfhoein, 290
Fow. (IM7) 371-7431 .......... do StIl � sc

JOINVILLE
eine MÜBlier 1: A Outra Face Qançamento nacional).

Horários: 13h30, 16h15, 19h, 21h45.
lmplacjvel Pel'l89uiçio.
�os: 15h30, 17h30, 19h30,21h30.'
Homen. de Preto.

,

Horários: 14h30, 16h30, 18h30, 2ohso.

1
1
1
1
1

I

Cine Mlielle; 3:

Cine NÍlumst1cl 2.

O Mundo Perdido.
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.
A Outra Face (lançamento nacional).

" Horários: 13h30, 16h15, 19h15, 22h.
Implacjvel Pel'l89uiçio.
Horários: 13h30,15h30; 17h30,19h30,21h30. I'BMmen 8 Robin.
Horários: 1411, 1'6h30, 19h, 21h45.

1Homen. de Preto.
Horários: 14h, 16�, 18h, 2Oh,22h.
Beavla 8 Butt Head Detonam 8 ArMrice.
Horários: 15h, 17h, 19h, 21h.

Cine Neumst1cl3:

eine Neumatlct 4:

Cine, Neumatlct 5:

Cine Neumatlct 6: 1
1

Ra Proc6pló Gomes'
de OUvelra, 481,

laraguá do Sul - SC
cep 89251-200

,

FoneIFu: (047)
371';3633

CARGASE PASSAGENS
'Fone/Fax:
(047) 371-0091

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



BRODEIOCRIOULOIN1ERESTADUALDEriMBó
CONVITE

A patro.nagem do.'CTG Galpão. AmigD,' imuznadtl
com a Prefeitura Municipal de 1imbó,- tem a

grata satisfação de co.nvidar vosso CTG,
simpatizantes e tradicio.naliStas para participar ,

do II Ro.deio Crioulo. Interestadual do. CTG,
Galpão.,Amigo. de Timb6 - SC, que será realizado.
nos di(zs IS, 16 e 17 de ago.sto. de 1997, na sua

cancha de roâeio, ,situada no Parque d�

Expo.sições Franz Damm (Jardim Bo.tânico.). '

Pás�aros importados,
'

. filhotes de cães, gatos,
pavão, faisão, galinhas

FONE: (047) 372-0672 e (047) 983-2010
Rua Rio de Janeiro, 79 - Jaraguá doSul- SC

Jaraguá do Sul, 1 de agosto de 1997

.�AD'IÇ.A�
.

,

Jackson Jacobi
Nesre.

SÁBADO re»

FANDANGO

GAUCHADA!
é pore CONrA

DOS PROFESSORES

ROBSON E
REJANE, eue

FORMAM MAIS UMA

rURMA DA DANÇA
(JAllcHA. E atEM

ANIMA

o BAILE É O GRUPO
,

RODEIO, NA

'SOCIEDADE
BorAF030

.

Calendário gaúcho para o mês de agosto .

DATA REGIÃO . ENTIDADE PROGRAMA CIDADE
1a3 71 CTG Peitoral de Ouro' Enduro aCavalo SãoJosé

2e3 fP' eTGdo Preto - Piquete HonrandOaifradíção. Torneio de Laço Tubarão

4a·10 f? CTG Pedro Raymundo . I SemanaJuliana . C'riciúma
8a 10 71

,

CTG FigueiraVelha dê São José
'

Semana Juliana SãoJosé

8a 10 fP CTG Vale do Braço do Norte' I Rodeio Crioulo Nacional Braço doNorte

15a17 71 ·OTG Os Ptaianos Semana Juliana SãoJosé

16 121 CTG Marcada Ferradura· COncu� 11PrendadoCTG. Xaxim

16e17 fP CTG Estância do Retiro lll Festa do Peão e Torneio de Laço Jaguaruna
22a24 71

.

CTG Vaqueanos do Litoral .

IX Rodeio Crioulo Intermunicipal Palhoça
30 71 CTG Os Praianos Fandango SãoJosé

NEsrt FINAL DE SEMANA ACONrECE
OXIII RODEIO CRIOLILO D,O erG
LAÇO SOM VAatEIRo, EM SRf,JSaJE.

Despachante

CILO

..

.
'

,

ÔS FANDANGOS SERÃOP� CONrA D05
cONjlJNros Os SERRAN'OS E Os GARores

PElOURO. EsrAREMO$ LÁ.

O' 1,2 NA PESQUISA
Matriz: 372-2779

.
.

FiliaI: 376-8421

�-------------------------------"

. I Esquadrias deAlumí�ioBENTO Ltda.'
I

.

CHURRASCAR'A CHURRASCARIA -

.

m�v GARFO. BOMBACHA
.

," to • 371·0292· 'ramal 285, ,.

�/'.tfl (Anexo ao Portal de ,1araguá)
'" � BR-280 Km 63, n° 5249

- EspeclaHzadá em: Bom Atendimento e Higiene
- Completo Atendimento em, R,odízios de Carnes no AJníOço
e Janta.

"

- Pic:anha Fatiada, FUé Mignon, Carne de Ovelha e outros.
- BUFFET Compl�to + 10 tipos de saladaS.

'

CO.MÉRCIO
DE CARNES

'E FRIOS
- A melhor carne da cidade -

EspecializluJa em Box - Esquadrias
de AlumíniO e Anteiuis Parab"licas

Rua Domingos Sanson, 400
Vila Bsependl

.

Fone/Fax: (047) 372-0728

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

JARAGUÁ DO SUL - SC
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" . �

A ação dosprodutosnaturaisnos cabe/os
Há .. muito tempo vários

cosméticos para cabelos trazem

em suas fórmulas componentes
naturais que proporcionam muitos.

beneficios. Os condimentos que

compõem estesprodutos possuem
poderes que estimulem a

oxigenação' da' peje, aliviam

irritações no couro cabeludo e

acrescentem brilho ao cabelo.

� A aceitação destes produtos que
possuem estes agentes é bastante

reconhecida, pois ervas como

hortelã, cernornlle, alecrim, erva
doce, canela e gérmem de trigo
Säo Ingredientes conhecidos para
amaioría do público brasileiro, pois

, ,

säo ervas que foram descobertas
com os indios e depois passadas
por todas as �erações.
Com todas as reformulações da

tecnologle, todos os segredos
destas ervas foram transformados
em potentes produtos para

.

os

cabelos. Eles possuem

oroprlededes que impedem o

ressecamento dos fios ou até
,�

mesmo combatem a caspa com a

cenele.O extrato de erva-doce e

hamamélis é indicado para todos, os
tipos de cabelos e a camomila '

. devolve o brilho e ernecíe os fios.

fABRICA E oosro
DE VENDA& LINHA

\ PRAIA E LINGERIE

PERCAPESO

AGORA!
Ginecologia EI Obstetrícia

Dr. Dagoberto
Quadros RoyesPrecisanJ,os

de 47 pessoas
,

que queiranJ
serianJen'fe

perder pesol

, Rua João Marcatto, 13 - Sala 105
�dlf{t;/o Oo,;,/ngos Ch/od/n/

.

Fone: (047) 372-2294
C,ep.: 89.251-670 '

Jaraguá do Sul - 'SC
PROIWJOÇÃO· LINHA PRAIA ENQUANTO DURAR O ESTOQUE

Rua Henrique Nagel, 78 - Água Verde - Fone: 973"8217
Tel' (047) 371·1244/ Daniela
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,Jaraguá do Sulganhamais um Rotary Club
.

o Município de

Jaraguá do Sul conta
com mais um clube de

Rotary. Durante

reuntao realizada

:quarta-feira (23), no

Restaurante do Hotel

itajara; foi entregue a,
,

carta constitutiva do

novo Rotary Club

}araguá Pérola
Industrtal; em ato que .

'teve as presenças do .

governador Lauro José
. :Toledo dos Santos

tgestão 96-97) e outros

convidados.
O engenheiro Paulo'

Brisolla é o presidente .

·do . Rotary Pérola Aquilino Buzzi,Altair Vúório La7.z.aris. Paulo Brisolla e RolfB. He17lUJnn
Industrial, um clube presidente da Comissão enviadapelopresidente Paulo Brisolla disse que oficializada em 18 de

que' inicia com 27 .de Expansão do mundial do Rotary ,o novo clube tem a junho e nesta primeira
sôcios e que surgepara . Distrito 4650, Ary Internacional, Luis missão de fazer algo ..

reuniao, deu-se a

atender a necessidade Aquilino Buzzi, de Vicente Giay, dos por Jaraguâ do Sul e' entrega do diploma de
de expansão do serviço Balneário Camboriü, Estados Unidos. O que espera contar com sua carta constitutiva.
rotariano noMunicípio. esteve representando 'O presidente Paulo o esforço de seus jovens O

.
Rotary Inter-

, o nome Pérola governador da gestão Brisolla, e seu vice companheiros.
,.

nacional tem se empe-
Industrial, faz atual, Agenor Krobel, e MarcoAntonio Cechini, O presidente do nhado na promoção de

referência à posição no: seu discurso, são os únicos dos 27 RotaryClub Jaraguâdo campanhas com

destacada de Taraguâ
.

observou que o distrito sócios da nova Sul, Luís Nicolodelli, objetivos humanitários,
·do Sul no setor situado na Região .

entidade, com elogiou o surgimento do educacionais e culturais.
lndustriat. Norte do Estado, é o experiência anterior: novo clube e disse que Ficou célebre a

Em pronunciamento que mais cresceu no As . reuniões de é uma honra para contribuição do Rotary
leito na ocasião, o movimento rotário em serviço do Pérola Jaràguâ do .Sul. O Internacional r

: nos

governador Lauro José todo O mundo. Somente Industrial serão' Rotary Club Jaraguádo ésforços para a

Toledo dos Santos, de . no último ano, 12 realizadas às quartas- Sul, funcionou como erradicação da pólio
Rio dos Cedros.tlesejou clubes surgiram na feiras, às 19 horas, no padrinho do Pérola (paralisia infantil) no

boas-vindas aos novos região, entre eles o Hotel Itajara. Industrial. O Pérola foi mundo. A atuação dos
rotarianos e Pérola Industrial. No seu primeiro' fundado em 21 de maio, rotarianos já alcança
sonclamou-os .

ao Na reunião também discurso como deste ano. A admissão 155 países, através de
trabalho pela foi feita a leitura de presidente de uma no

. Rotary
.

28.284 clubes' de

sonstruçãa dofuturo. O uma correspondência reunido de trabalho, Internacional ficou serviços.

\
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Viver, sentir e transformar
PlIIYIpúk61o,,, (de,e;,v�l" trGballuJ com
IIIGntroterapia) Sediada .". Curitiba b

A,enida 7 de Setembro, 1'24
Tde/olle: (041) 362-1648
• Objetivo: Reorganização

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

• Auxílio li cura de depressões. stress,
fobias; pesadelos. sistema nervoso. dores

musculares. ele.
,

"INCLOSNE�APIA DE viQAS
PASSADAS.

Atende emJara� do Sul.

men.-lmente no centro
I�I- Liceu da Vida, - Tel.: 372-1141

Enxaqueca. torcicoios, escoliose,
stress, depressão. problemas
menstruais. sinusite. rinite, má- '

.

digestão. insônia. etc. Através
destas técnicas você conseguirá
obter a cura radical ou melhor
qualidade de vida.

I)r. ramOSllm
Schreibar 'arottl

Atendimento individual e em grupo

Lucia A. Lopes e Milene Butzke
Qulropatl••
Magnat�rapla
INFORMAÇÕES:
372-1141

Carros Nacionais,'
e Importados

Rua Barão do Rio Branco,::
353 - Centro

Fone: 372-1132

OUIROPATIA MíSTICA'Hoje gostaria de refletir com você sobre a liberdade.
Conservemos algunsmomentos entre nós para respondermos
duas perguntas:
a) Você é livre?

.

.Se observarmos que o universo é perfeito, matemático e

b) Onde vócê encontra liberdade?
.

harmônico, é a maior prova de amor, pois ele soma, divide,
Escutando uma música antiga, cantada por EUs Regina, multiplica. Veremos que tudo aquilo que'é desarmônico entra

em certo momento ela canta: "Eu vimde muita desgraça, em conflito com este universo organizado e perfeito. Pertanto â

masmuito te posso ensinar,mas liberdade só posso esperar" .
raiva, o ódio, a inveja e uma infinidade de outras desarmonias,

Essa música fala de experiências de pessoas que levam uma
nes colocam contra este universo perfeita. Nossa condição de

vida dura de opressão emiséria, pois, para tantos que vivem.
livre arbítrio fez-nós construir CI nosso mundo, com nossos

àmargem da vida, liberdade parece ser algo que só se pode ,pensamentos bons e maus:
'Quiropatia, a arte de cura pelas mãos. Como vamos

mesmo esperar. Liberdade é ter condições de viver, Pensar e compreendê-laeinnível místico?O que temhavermanipulações
agir, desde que se respeite o outro, pois minha liberdade terapêuticas da coluna com o misticismo? Vamos procurar
termina onde inicia a do próximo. Pois, se liberdade de uns mostrar como isto é sério e ao mesmo, tempo maravilhoso!
está baseada 'no sacrifício de muitos, temos a escravidão. Quando efetuamos manipulações em crianças, e gostam, ,

Toda a liberdade está condicionada à igualdade. Não resolve na continuidade, eles desenvolvem física e emocionalmente. O
dizer-se livre, se não. se pode fazer o que se pretende, pois. crescimento físico e o equilíbrio emocional são diferenciados

posso dizer que sou livre para ir onde quero, mas se não de outras crianças, desde que em lares harmônicos. E porque
tenho condução que me leve, ou se não tenho dinheiro para isto acontece? Se analisarmos, verificamos que há uma maior

pagar a passagem, então não posso dizer que realmente seu conscientização do seu corpo físico, e um maior

livre. Por isso, penso que muitas pessoas sentem mesmo desenvolvimento mental, como se sua mente estivesse milis

aquilo que .diz a música: "liberdade só posso esperar". Há centFadae mais lógica Daícompreendemosa "mente sadia num

.

quem diga que para o cristão liberdade sigdifica "liberdade corpo sadio". Como nós adultos; entramos nesta história. porque,
estamos cheios de dores, como isto a,contece e quais osmotivosespiritual", que, mesmo que nõsnos sintamos privados de

liberdade física, em realidade podemos nos sentir que nos levam a sentir dor e a ter doenças? .. ,
Nosso corpo foi construído na harmonia do universo, que éespiritualmente livres. Será que esta afirmação e.stá correta? vida gerando vida. Nesta geratriz inicial, vamos na nossa

Em 2* Coríntios 3.6, o apóstolo Paulo escreve que o essência e vemos' a formação de nossa coluna. Ela é princípioEspírito é o que nos dá a vida, e a vida é algo bem concreto, de tudo, o pröprio nome já diz "coluna", ela nos traz o nosso
é feita de carne, sangue, inteligência, 'e assim por diante. Vida passado físico,nossa mente com dois hemisférios direito e

por isto, é também trabalho; alimentação, moradia, saúde, esquerdo, o nosso livre arbítrio, o bem e o mal. O equilíbrio,
alegria, educação e tudo Qmais que nos faz viver.Aípodemos está na nossaPineal (hoje já cíentifícaménte provado que "foi"
ver que esta questão é realmente complicada, pois vivemos o nosso terceiro olho).Mas porque este olho atrofiou? ... porque
nummundo onde se jogam crianças recém-nascidas no lixo, , perdemos este equilíbrio? porque perdemos ó equilíbrio coma

queimam-sepessoasvivasenquantodormemnaruai>ornão harmonia universal? Somente porque utilizamos mais o
.

terem para onde Ir, quandomenos se espera as drogas estãe hemisfério esquerdo, que é o mais cheio de dúvidas e medos
sedisseminando.· (Adão e Eva) e fomos educados, na cultura atual, a utiliza-lo

Voltando novamente à Bíblia, 2* Coríntios 3.17 nos diz: mais? Quanto ao direito, ficou aprisionado, pois ele é intuitivo,
"Onde o Bspírito do Senhor está, aí há liberdade". Este divino. Passou a ser paranormal. E assim nos digladiamos a

.

. Espírito do Senhor estápresente onde existe comunhão, onde
vida toda, entre as informações do direito e as inseguranças do

se vive em comunidade, em fé, esperança eamor, onde há esquerdo. O equilíbrio seriaos dois hemisférios harmonizados
e como conseqüência a abertura do terceiro olho, perfeitohomens e mulheres que caminham juntos e lutam unidos, harmonizado com Deus e com o universo (seria a chama do

que tenham trabalho, alimentação.justiça, paz, alegriae amor, Divino Espírito Santo),
Amiga leitora: se sozinha não és capaz, reúna-se em uin

. Quande procuramos um quiropata para que ele resolva as
,

grupo e verás que a liberdade começa a ser realidade. nossas dores na coluna, nós estamos abrindo o nosso cofre de
MartaMoura Streppel. Fone 372-1252. desarmonias (os.medos, as raivas, os ressentimentos e etc.), Cada

vértebra contará a. sua história, fará a sua reclamação,
como seu estômago, seu fígado, seu joelho, seu ombro,
nosso corpo codifica todos os processos desarmônicos, d
de terem sido trazidos do inconsciente para o consciente. on
os processos, desde a forma de pensar, de comer, de do

.

falar e de agir, que sejam desarmônicos, ele os codific

quando não supottar mais, ele ficará doente, ficará gri
Seráumgrito interno e se você não ouvir, se extirpar este
se embriagar este grito, você não o compreenderá. Apesar' .

na sua consciência, muitas vezes você-murmura "eu não
falar isto," "eu não devia fazer isto" e assim vai pela vida
entre erros-e acertos. As vezes procura auxílio, ouve co ,

-

mas não os segue, ouve recomendações e não dá bola, con
"

brigando, fumando, bebendo, dormindo tarde, trabalhan .•.
limite de suas forças, rião tendo tempo nem para você e p.

c

família, come demontão, senteraiva, sente ciumes, sente in
é ganancioso, vive criticando os outros pois você é o

Rezar aDeus, isto fica paramais tarde ou para as horas de . ,

A natureza não ínteressa, e pensa .preciso é ganhar dinIJeijji
Entra no inconsciente coletivo de consumismo e status, é lJIIIii:
guerra constantediae.noite, não interessa quanto custa. ÁlgwDIS
vezes você ouve, outras você só quer resolver as suas dores.
sem se interessar pelas causas.

O quiropata experiente ao tocä-lo vê 'o seu presente, passaOO
e futuro.

O quiropata sabe que cada condição emocional �egativa
trará como conseqüência um bloqaeío em iúvel vertebraJ. e·

.

algum órgão irá sofrer, se persistir, será um órgão doe��
entrandomuitas vezes em processos degenerativos e teie�'
um corpo triste.

l.i.nlitiginástica, natação, dançà, yoga,
company, hot buttered e acessórios
:\ ..0 Il'l'h.lnws paru .. 11110,0 l' all'ndl'lIIos
atl- 19:00 ho,oas l' súhados at� 13:00 horas

Center Foca - Ru. R.inoldo Rau, 399 • Fon. 3121481
'
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A rimpl4stle" .

Jose/" Wo.Heci
est4 expondo seus
InIIHIllws 11o

.

ftptlf.o clÚtUTtJlda
CtIlm Eco"6mk,,
FederaL Ela

ptII1iciptl do Curso
deDese,,"o e

Pilliaro co",
om_lJoda
pro/ftSOl'UStuidra,
·daCM"da

.

CultuI'U de

coquetel '''''UIU,.,,' do SupentlerctÚlo A"Ie/o"i, "O
li4i, ArrtIIIdo A"Ielolfi (dJretor-preside,,"), N.orlmlo
(dintorde i"'ornt6tietJ) eJoeILobo (Ien_ reglouda
,. deMilito BI'USULtdA)

,-

. ,Uisul!l S�;"ertCOlltellfOrartIIII lfO úIIimo s4bodo (26),
de Prata. 'Os 25 ""OS delelh """",,,8,,10 l0""'"

I_leiM..., cOllf11llllilil.ua e lUlligos
.

COLONIAL - sm servido amanhl (2), a partir das 21
'110 Parque de EvelllOS, a razio de RS 3 por pessoa. Além das

.

as do café colonial, outras atrações como a valsa do bolo,
,

o COm 121 casais, frutas, bombons recheados e aJiiniaçlo de
Show, que é odonlólogo, ßlisico e humorista, de-Joinville.

'

'!Iromoçlo é do Ndcleo de .PaDificaçlCi, coordenado por Joio
que Baptista, com apoio da SeceJ.

.

Maaq";,,, e lIfOdeloRosGlfeWi�r, conrp átrir. imegra °
elelfCoque"Pme_"peç" "Algo que lf4!J.lltJI4IJo", e",
SIlo l'auIo

CURSO DE DIREITP - a

jaraguaense Dalva AraIdi é
uma das formandas do
Curso de Díreíto da
Universidade RegioDaI de
Blumenau. A solenidade de
formatura será -aos dias
oito e nove,' com Culto
Ecumênico e Colaçlo de
Grau Da SOciedade
Dramático-Musical Carlos
Gomes e Baile de.
Formatura no Bela Vista

Countty Club.
Dalva, parabéns. você

conseguiu. Quem acom

panhou passo a passo todo'
o seu esforço, conhece o

valor�dessa conquista. \\x:ê

'Ke"iI, Neckei I "

"""'�destedollflngo
(3)_ P"r"bl"s d-e seus

IIUIIilians e """lOS
provou mais uma vez, que
definir um objetivo e empenhar-se a fundo para concretizá-lo
é meio caminho para o sucesso. Preserve-no interior essa
força positiva e você contiDuará vencendo sempre.

QUERO MAIS - a mrildida que Mike''lYSOD deu Da.orelha de
Evander Ho!Yfield custou ao primeiro cerca de USS 3 milhões.
A atraçäo agora na terra do "Tio Sam" é uma orelha de

chocolate, iguillzinha a � Holyfield, e que já vem moldida,
vendida em diversas lojas por USS 3,5. Na embalagem 'JYsoD
,diz: Vou can't just have éee (é impossível comer uma só).

Albe/"r"", m"',,s ru",o " Europa "s educ"do,,,s

jtutJI""elfSes MtdrtJ Kuc"e"becler e Mtuia Claudete
On__ Elas pe"""""cerlJo lfO "Vellw Mundo" por "iii

petúidodetkJis IIfftft 'ppro"dIoriIo_l!!llTlconlt«uosistema
de elfSÜUJ daAle""",""

ANIVERSÁRIOS - comemorou idade nova Da segunda-feira
(28) o garotlo Guilherme Henrique Wehrmeisíer e na terça
(29), a mamIe Cristiane S. Wetumeister. Na quarta-feira (30),
Delzi da Rosa assoprou velinhas. Amanhl (2), o parabéns é

para Agostinho Oliveira. Na segunda (4) para Odair Berthi
Junior e' dia 11. parabéns para Marcia Zacko, todos da RMtio

Jarà8uá
"

NOVO ENDEREÇO

N((uet,. '.. .t ,S
.,.

e-mailCJnagel@�.=br
do Sal, 1 de agÕoto de 1997 - CQRRElO DO POVO - ,

..

I" • FreiOvídio Zaniniministrará palestras no Sindicato do Vestuário,
aqui em Jaraguá do Sul, dias cinco e seis deste mês, enfocando
diversos temas ligados a parapsicologia. A entrada sérá franca.
Piquete Rincão da Primavera promove amanhi(2) e domingo (3),
• l°RodeioCrioulo de Vaca Parada e Provas Funcionai$ na chácara

Bianca, EstradaBananal doSul,emGuaramirim
.

,

Clube Paládio promove amanhã (2) super embalo com musical
Realce na pista um e o som do DJ da Paládio na pista dois.

Domingo (3)no Furlani soírée comomusicalRealce. Enopr6ximo
• dia nove, inauguração das novas instalações do Clube Paládio,

deGuaramirim

Colégio Tereza Ramos de Corupá promove amanhã (2), a partir
das 15h30, no salão paroquiàl catölico, café colonial e desfile da
EmilleLingerie e RoupaNova A promoçãoe dos fonnandos do 3°

.ano.
.

No SchoppingClubhoje(l), superembalo coma bandaMomento
eamanhã (2),�l� comomusical Safira. NapistaUm osmaiores
sucessos domomento comoDJMakSomDomingo (3), noVitória,
Mak Som na pista um e bandaGlobo na pista dois.
A Liga deGrupos Folclóricos promove amanhã (2), na Sociedade
• Alvorada doRioCerro II, baile com animação da bandaCavalinho
Branco. Ingressos a R$ 5 com os grupos folclóricos ou no lecal,
Grupode casais encontristas promove nopr6ximo dia 16 de agosto,
• no salão de festas daParóquia São Sebastião, a "NoIte doGaleto".

.

A renda servirá para atender obras filantrópicas da comUnidade.
Participe.
Luiz 4e Almeida Marins Filho, doutor emantropologia e p6s-,
graduado em macroeconomie, será o palestninte do pröxímo dia
• sete, noClubeAtléticoBaependi. Ele abordaráo tema "vencendo
omedo de vencer".

.

SociedadeDesportiva e RecreativaAmizade, promove de 15 a 17
deste mês, a 'r Freundschaftfest, Festa da Amizade. Torneio de
bocha, competição de tiro, comidas típicàs, apresentação de
• grupos folclóricos e bailés com animação doMusical SanMarino,

banda Verde Vale e bandaEstrela deOuro. Vale conferir.
Amanhã (2), no ginásio deesportes doColégioSão Luís, a abertura
da olimpíada dos comerciários de nossa cidade, em promoção
conjunt,t daamaradeDirigentesLojistas, siDdicatodoComércio
e Sesc. Serão disputadas asmodalidades de futsal, voleibol, bolão

.ebocha
OGrUpo de Teatro da Scar fará as duas últimas apresentações da
'comédiaPlufto Fantasminha, neste'final de semana Amanhã (2)
• e domingo (3), às 16 horas no anfiteatro da Sçat. A coJQédia é

super divertida, agradando pequenos e grandes.
Criador e criatura exigem R$ 25 mil para continuar alegrando a

• Schützenfest. O personagem "Hans Bier", criàdo por Sílvio
• WiltiJschnig não participará comomascoteda Schützenfest deste
ano, devido a divergências com a comissão organizadora e

'. prefeitura. Possivelmente deverá sercriadoumnovopersonagem,
se não hourer acordo coin oatual, através de concurso público.
Sociedade 23 de Julho promove amanhã (2) seu tradicional Baile
• de Rei. À tarde haverá concentração dos sócios para busca do rei
Manfredo Meier e à noite, a partir das 22 horas, o grande baile
animado pelomusical Becos Band.

Doenças do intestino grosso,
retoeânus

Pneumologia - Medidßa
Interna·Broncoscopia
(Especialista pela SBB)

RetosSigmoidoscopia
Colonoscopia

Dr. AlexandreL.
SchIanbeDd.orff
CRM-7096

Dr.CIa_'dio,LuIz
dosSantos

CRM-SCS694

Centro Médico Odontológico
Rua Guilherme Weege, 50 conj. 701

Tel (047) 372-1553 - Jaraguá do Sul - SC
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Seminário deAvaliação -Eetras..Bacharelado .

- Sueli Fernandes
_ 'IerezínhaRichter
_ Emília P. C. Berté
_ EunildaHenning
_ CleonidesRincaweskiPellis
_ Cristiani Nagel
_ Eunice Elisa Beck
_ IedaMaria Vieira
_ Marina Erbs

.

_ MarleneNeumann
_ Iara Maria Spézia

.

- AndréiaMarques
_ Jeani Nunes
- Simone BeekHertel
_ SolenirW..dos Santos
- Tânia Maria Zoz
_ Nara LeonildaPereira
_ Simone Andreatta
_ Edilene.Junkes Bonatti
_ Anne Luize Franzner
_ Isalete Imroth Póvoas
_ GiseleC. M. Martim
-'lraci Fagundes
_ Tíssiane Lourenço da Silva .

_ DanielaAngelaLenzi
_ DeniseWurmli
- Gabrielle E. Bugmann

i

A Ferj parabeniza o trabalho das acadêDiiças e a eqmpe organizadora.Agradece Os
professores avaliadores quemuito contribuíram no desenvolvímento deste seminário.

Acontece - na Fundação
Educacional Jaraguaense _ Ferj,
nos dias 21 e 28 de julho, um e

quatro de agosto, o Seminário
deAvaliação das acadêmicas do
Curso de Letras Bacharelado.

Apresentam seus trabalhos de

estágio as acadêmicas:
_ Auristela de Santana Ribeiro
_ Simone Jark

Professora
VaniaM. _

AIIIIU'til da
Silveira -

Coorde
nadorado
Cursode
Letras

A�ristela
de
Sanlana
Ribeiro -

Acadêmica.
do Curso
uUtras

Papel em branco
Mente totalmente tomada

pela lembrança do que foste, do que és.
Preencher este vazio?
Representar em palavras
a nobreza dos teus atos,
a força da tua presença,
a pureza dos teus sentimentos,
a saudade que deixaste.
É deveras difícil.

Como transformar este papel em branco
.

na representação fiel .

. da tua imagem nobre, tenaz e amiga?
Impossível ...

Como nós a' recordamos
. Diante deste diagnóstico,
o papel permanecerá em branco,
porque deixaste gravado em nossas vidas
o teu legado.

Para nós que te amamos e admiramos,
serás sempre a DAMA DE FERRO,
com e coração mais grandioso
que tivemos a felicidade de conhecer,
admirar e. nos aconchegar.

Ivana A. Cavalcanti .

Professera

HQ1JU1nagem da Ferj à Brasüia Gastaldi
Beltramini (in memoriam)

STIDODSDA
DMlNlftUt40

'0 BRASIL NO MUSEU DO MUNDO
Das muitas belezas do nosso país, oito lugares fazem parte de uma seleta

.

lista elaborada pela Unesco. Os patrimônios da humanidade, um valioso
conjunto de bens culmrais e namraís que devem ser preservados para as

gerações futuras. Dos 440 locais que foram inscritos por seus respectivos
países e fazem parte da lista, oito ficam no Brasil.

.

Ouro Preto com suas casas monumentos e ricas igrejas repletas de ouro,
a primeira da lista, guardam também as obras de Antônio Francisco Lisboa,
o Aleijadinho.
'.

:foz do Iguaçu, no encontro das águas imponentes, as Cataratas' do
Iguaçu delimitam a fronteira de três países e produzem um estrondo
surpreendente.

Brasília, a Capital Federal, causou surpresa ao entrar na lista, por ser
uma cidade modema, motivo pelo qual foi escolhida, é a única cidade em

grande escala do planeta que foi projetada e levantada segundo os princípios
do urbanismo moderno, e em tempo recorde (três anos).

OUnda, grandes centros do PIÚS nem sequer existiam quando Olinda,
fundada em 1537, vivia seus anos de glória. Da ostentação de outrora, os
casarões e igrejas de Olinda guardam poucas lembranças: deteriorados, eles
esperam pacientemente por reformas.

Igreja do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, construída a partir de
1757, domina a cidade deCongonhas e é famosa por seu adro adornado com •

os profetas esculpidos por Aleijadinho.
Pelourinho, igrejas restauradas e fachadas recém-pintadas é o novo vi

sual doPelourínho, provavelmente parecído ao que tinha quatro séculos atrás.
Serra da Capivara, a màior concentração de pinturas rupestres das

Américas: na caatinga do Piauí; achados surpreendentes, pinturas pré
históricas com 23 mil anos de idade. De lá devem surgir respostas para o

enigma da origem do homem americano.
Missões Jesuítas, um sonho de igualdade dividido entre Brasil, Argen

tina e Paraguai. Antigamente esse complexo único que formava' a "Repóblica
Guarani" ficava no Paraguai. Ali. padres jesuítas lideraram os índios no início

.

do século 17, criando uni belo exemplo dejustiça social e sücesso comercial.'
Se não fosse a consciência e a inicilltiva de alguns homens espalhados

pelo mundo, de preservar todos. esses patrimônios históricos, certamente
muitos deles.já teriam desaparecidos. Precisamos cada vez mais nos

conscíentízarmos de que 'para conhecer e preservar a nossa origem, nossa
cultura e' nossa identidade, devemos mais do que tudo preservar nossos

patrimônios históricos.

Fundaçio Educacional Regional"JaraguaeDSe - Ferj
Coordenação: Cláudia Regina Althoff

Elaborado por: Marcia R. Stein Ramthum, Sidnei Ramthum e

Mauro Lemke, alunos do 9" semestre de Administraçio

.

. ôniO da hlll}). •

... !aU\ß\! do para p «b1Jdam
ta1-e� ..

. reservá_lo
Metalúrtica 80na
",......,....., UO IBU

. ,.."a: (N7)371·U2I·., -
.

... .....,. sc A FORÇA DA FIIRA
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POSTO.MARECHAL LTDA.
- COMBUSTíVEIS

- TROCA DE 'ÓLEO
-* LAVA RÁPIDO

-GÁS
Avenida Marech'al Deodoro dà Fonseca, 961" - Jaraguá do, Sul - se

penúria de recursos contracenar na lamentável

públicos, de aumentar os odisséia 4QS sem-terra.
rendimentos de quem

"

Quem traça este quadro
presta tão relevantes sombrio, mas pleno de

serviços. realidade, é o deputado
Mas greve, deixando a federal Hugo Biehl (PPB)

sociedade à mercê da que assume sua parcela de

desordem, em flagrante culpa: "Como : ex

desrespeito ao comando, extensionista, tenho que
baderna, morte, tiroteio reconhecer que a extensão

com o Exército, isto � uma rural falhou. A

vergonha nacional que s6 preocupação ao longo dos

pode, ser apagada com o 'anos foi a de ensinar

desligamento desonroso de ,técnicas para aumentar a

todos os grevistas, em, produção, para aumentar a
solenidade pública, para : produtividade, sem, no

que tal fato nunca mais se entanto, refletir e orientar

repita. este aumento dentro de um

Ou, então, voltar a se contexto, contábil,
chamar polícia, com gerencial".
uniforme,

.

como qualquer O resultado disso, para
outra categoria o pepebista, 'é que os

profissional, com sede .agrícultores brasileiros, na
administrativa, não quartel, sua grande maioria,

Do sentido do militar e sem a necessidade de continuam tratando seus

A marca do militar é a colocar o dever acima de negócios de forma

obediência fundamental à qualquer interesse. improvisada: "É lógico que
disciplina e hierarquia. há ex�eçÕes.' Temos
Não é' à-toa que as demaís O estado de pobreza do algumas experiências
'Plofissôes ou atividades -agricultor modelo, que estão

jêm uniforme e.o militar O PROBLEMA a d e qua d a m e n t e

tem farda. Omilitar coloca O agricultor brasileiro posicionadas aos níveis de

acima da razão, o dever, está empobrecendo a cada competitividade ,do
acima da vida, o amor à dia. Pressionado pela mercado, que
Pátria. ausência de estímulos, pela Implementaram inovações
Daí, toda a' sociedade queda de consumo do tecnol6gicas e estão alertas

brasileira' entender justaa mercado interno aos componentes
.luta da Polícia Militar por decorrente de uma gerenciais da'
melhores salários. desequilibrada distribuição administração rural; mas
O comando tem o dever de, renda, pela são exceções. O restante

de expor à sociedade e aos competitividade subsidiada não tem estímulo, até

parlamentares a situação do mercado externo, sem porque não está tendo
salarial por vezes absurda recursos, para lucro".
e certamente injusta a que 'investimentos em Para o deputado, o

está
-

submetida a reciclagem gerencial e quadro acima não é novo,

corporação e buscar a tecnol6gica e pelas altas mas vai continuar sendo a

parceria da comunidade cargas tributárias'vai, aos ordem do dia até prova em

para procurar formas poucos, sendo impelido'ao contrário: "Na década de

alternativas, nestes dias de êxodo rural ou a 70 a agricultura foi

DE FLORIANÓPOLIS
Textos das licitações .

,

serão fixos até 98

o Ministério : da

Administração e Reforma

do Estado editou a portaria
449 onde fixa os valores

limites para convites,
tomadas de preços e'

concorrências' públicas,
com uma novidade: agora
os limites não vão mudar

·mais a cada mês.

subsidiada, principalmente no entanto, relembra e

o crédito. Com a abertura salienta a 6bvia e evidente

de mercado, deixamos o riqueza do Brasil em

nosso agricultor exposto a recursos do setor primário: .

um preço. externo que é "A agricultura, a pes�a e a

formado com base em mineração são a origem do

subsídio, estímulos para a processo produtivo.
pesquisa, baixa carga Estamos caminhando para
tributária e excelentes uma realidade

condições de 'infra- internacional onde os

estrutura para escoamento
_

.países com suprimentos em
das safras". alimentos terão condições

O resultado era demelhorse posicionarem
previsível, de acordo com

' diante de seus parceiros de
Hugo Biehl: "Saímos da

.

globalização. É preciso
euforia da supersafra, sem reagir" .

saber realmente quantos Para soluçõesconcretas
conseguiram o ingresso de curto prazo, o deputado
para participar desta lança mão de uma

grande safra. Nas cidades, alternativa para, no

o desemprego, que atinge mínimo, manter no campo
o próprio trabalhador os produtores rurais que
urbano, não dá, espaços à ainda não embarcaram no

vítima do êxodo rural que êxodo: "É o que chamo de '

acaba sendo marginalizada 'agricultor de tempo\

e a volta ao campo acaba parcial, que, na outra

no caminho do conflito dos metade do tempo pode
sem-terra, Este é o novo sobreviver e desenvolver

país que estamos vendo: o pequenas atividades

país dos excluídos". industriais, vinculadas Oll
não à sua produção, por
exemplo, confecção.
Mesmo assim, para isso,
ele vai precisar de

informação e orientação".
'

ASOLUÇÃO
Repensar o modelo

econômico é o único
caminho para soluções ,

efetivas segundo a visão de
Hugo Biehl. "O que
queremos afinal de contas?
Os .agronegöcios
representam 33% do PIB
nacional e têm um

desempenho superavitärío
. na balança 'comercial, ao

contrário da indústria que
.

continua mantendo um

perfil deficitário".
Longe de um discurso

contra a atividade de

transformação, o deputado,

AçÃO
COMUNITÁRIA
Outra alternativa de

solução de curto prazo' estä
diretamente relacionada a

ação dos vários segmentos
. ,que integram a comunidade
brasileira: "A agricultura do
Brasil precisa receber, de
alguma forma, um subsídio
efetivo da sociedade ou o

agricultor e o país vão
, continuar empobrecendo".

ru"..:./ ....MA···.tU41

372:'0705
372-1888
371-0905
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Cidades ......

• Jaraguá do Sul I
O prefeito Geraldo Wernínghaus (PFL), o presidente da Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, Roberto Breithaupt, e o'
presidente executivo daWeg, Décio Silva, estiveram reunidos com o

ministro da Educação, Paulo Renato, na quinta-feira passada (24),
em Brasília, para discutirem a construção do prédio daEscola Técnica
Federal.
De acordo com Wernínghaus, a resposta do ministério será dada no

final de agosto, que está aguardando empréstimo do Banco Mundial.

• Jaraguá do Sul II
A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer adquiriu cerca de 1.350

livros para o projeto "O Sonhador".
O secretário Sílvio Celeste informou que os livros foram conseguidos
em sebos da cidade de São Paulo, a preços "convidativos".

• Jaraguä do Sul III
A empresa Olostech divulgou esta semana que o programa "Prático",
de organização pessoal e doméstico, criado e desenvolvido em Jaraguá
do Sul, foi o software mais vendido no estande de Santa 'Catarina, na
Fenasoft, que terminou no último domingo, no Parque do Anhembi, .

em SãoPaulo.Ao todo foram comercializados 90programasecontatos
de mais 500.

.

.. Blumenau
O prefeito Décio Lima (PT) quer que o governo estadual tome

providências para garantir a segurança nas agências bancárias da
cidade. Lima promete retirar os funcionários do Município cedidos
ao Estado se, até o início da próxima semana, o governador Paulo
AfOnSO Vieira (PMDB) não apresentar medidas para conter a. onda

.. de assaltos.
.

• Joinville
O navegador Amir Klink; que se prepara para mais uma aventura
marítima, ele pretende dar a volta ao mundospassando pelo Ártico, '

esteve na noite da última terça-feira (29), no Shopping Mueller, para
falar das experiências sobre o gerenciamento de risco, planejamento,
motivação egestão de projetos.

.

A palestra fez .parte da 11· Semana de Atualização em Recursos

Humanos, que termina hoje.
.

•. Gaspar
O secretário estadual de Transportes e Obras, Miguel Ximenes,
entregou ao prefeito Bernardo Spengler (PMDB), na última quarta
feira (30), a ordem de serviço para a pavimentação de 24 mil metros

. quadrados de �as.

�t VOCIP.f�
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Brinquedos
Aparelhos Eletrônicos

Vídeo-Locadora·
Presentes - Games

. (Aluguel ou
Sala Vip)

Angeloni chega a Iaraguâ do Sul,.
,

�

'VIStaparcial do .nterior da lojaAngeloni

Angeloni em nlÍmeros

Angeloni é .uma empresa de
2.210 pessoas, que gera
'mensalmente, em suas 13 lojas, um
faturanlentomédio de 20milhões de
reais, através de 18.000 itens
comercializados, proporcionando
uma geração de 7.000 empregos
indiretos, prevendo um crescimento
de 15%emrelaçãoaoanode 1996.

Os 243 milhões de reais
faturados no ano passado deram ao

Angeloni a 1<JA posição dentre as

empresasprivadas de Santa Catarina
(segundo aRevistaAmanhã), o 3080
·lugar entre as 500 Maiores e

Melhores doBrasil (Revista Exame)
e o 210 lugarentre os supermercados
do país, conforme a associação
Brasileira de Supermercados
(Abras); sendo a 1· colocada em seu

setor no Estado ..

A loja de Jaraguá do Sul .

A vinda do Angeloni para
Jaraguá do Sul, embora constasse

dos planos de expansão de nossa

empresa, foi antecipada pelo fato do
Sesi ter disponibilizado suas

unidades a terceiros interessad�
'Vencemos a concorrência pública e
iniciamos as obras de adaptação
com uma ampla reforma da antiga
loja para que ela adquirisse a "cara"

.

do Angeloni. A unidade de Jaraguá
do Sul foi reprojetada pelo arquiteto
Ricardo Fonseca, de Florianópolis:

As obras de reforma em seus

4,500 metros quadrados foram
executadas em dois meses, pela
Construtora MazonMiranda, cujo

.

responsável técnico é o engenheiro

Geraldo Miranda. O engenheiro
Luis Baldin coordenou a reforma

juntamente com o engenheiro
DemóstenesPinheiro, que projetou
o sistema de sonorização e o de

,

telefonia, além de um moderno

projeto elétrico, onde a grande
intensidade de iluminação não

acarreta acréscimo no consumo de

energia, face aos equipamentos de
elevada eficiência energética
adquiridos pelo Angeloni.

Obedecendo as determinações
governamentais de economizar

energia, principalmente no horário
de maior consumo, o Angeloni
instalará um gerador com

capacidade demanter todos os seus
equipamentos em funcionamento,
proporcionando melhor ambiente
aos nossos clientes, em nossas lojas.

A· disposição interna de suas

gôndolas, em moderno layout, está
sinalizado de acordo com o projeto
da arquitetaSolangeRenault, daA6
Design, de São Paulo, tendo sido
executado pelaHNC Comunicação
Visual. de Joinville.

Com esta comunicação visual

pretendemos dar aos' novos
consumidores •. uma melhor

orientação paraagilizar a compra de
produtos expostos em gôndolas e

balcões, fabricados e instalados pela
Seral, deSão Paulo.

A -loja, além da qualidade,
higiene, variedade e bons preços,
busca no conforto cativar seus

usuários, através de seu amplo
salão de vendas, com 2.100
metros quadraqos,. com

corredores espaçosos e

AUTO ESCOLA lESSMANN LTOA.

estacionamento com 120 vagas, .

sendo 60 delas em estacionamento'
..

coberto.
Na saída" 16 check-outs :

totalmente automatizados com

esteira e informatizados,
funcionarão ininterruptamente de
acordo com a demanda de clientes, .,
minimizando o tempo na fila.

Ampliando seus serviços, o

.Angeloni Jaraguá do Sul colocará a

disposição de sua clientela uma

farmãcia e oSpeed FoodAngeloni,
lanchonete com pratos e ·lanches

rápidos. .

Esta é a nova loja do Angeloni
em Jaraguä do Sul.

-

Expansão
Em 1997, o Angeloni espera

crescer 15% em relação a 1996.
Para tanto, as obras de sua 2"

.

unidade, emBlumenau, estão dentro
do cronograma planejado.

Assim, em outubro deste ano,

esperamos ter construído um

supermercado com 18.000 metros

quadrado de área total, sendo a área
de vendas de '4.200 "metros
quadrados, 28 check-outs,

.

possuindo um estacionamento de

350 vagas cobertas, com acesso por
rainpa rolante e elevador.

Ao empreendimento estará

incorporado um estreet center,

com 14 lojas e uma praça de

alimentação ampla e variada.
A nova loja receberá todas as

inovações disponíveis, à época, no
mercado, conjugando beleza e

operacionalidade, pois noAngeloni,
você merece o melhor.

. . .

PElA SEGUNdA VEZ CONsidERAdA dESTAQUE
do ANO pElA MASTER -PESQuiSAS

Rua Relnoldo Rau, 520 - Sala 02

próximo ao Supermercado Breithaupt
.

Defronte ao Smurf's Lanches
Fone/Fax: (047) 371-5933
Jaraguá de;. Sul· SC

CONGELADOS E
FRUTOS DO MAR

RUA BARAo DO RIO BRANCO, 553

TEL.: (047) 372-2912
JARAGUÁ Do SUL· SC
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lugueldoprédio daMarisol vai custarR$J9,Smil à Prefeitura
Jaraguá do Sul - A comissão

rßPClCialbiada para analisar o valor
dtmercado do aluguel do prédio da

isol, na RuaWalterMarquardt,
abrigará a .sede do Executivo
.

cipal até o ano 2.000, definiu
CIIIR$ 19,5 mil mensais a locação.
valordefinido éR$ 4,5mil àmais
.,que foi anunciado anteriormente
,cerca de R$ R$ 7,3 mil .superior
., que a Prefeitura gasta hoje COlJl

�úguéis, conforme dívulgou a

\ teeretário de Planejamento, Irineu
I'asOld.
O prédio da Marisol foi

rttalmente' reformado para abrigar
IPrefeitura, que inicia a mudança

. Ra semana que vem. O prefeito
Geraldo Werninghaus promete
transferir toda a administração no

dia 11' deste mês. O contrato de

locação com aMarisol vai até o dia
30 de julho de 2;()(X>, custando aos .

cofres públicos R$ 702 mil. No

início; Werninghaus afirmou que o
.

contrato com aMarisol tinha como

objetivo concentrar toda a

admínístração.facilítando o trânsito·
de funcionários e contribuintes e

para "fugir" dos altos valores dos

aluguéis. Hoje, amaioria dos órgãos.
da administração municipal está
instalada na Galeria Dom Ftan-

cisco, ao custo de R$ 12,2 mil

FUTEBOL DE SALÃO: resultados da 3- e 4- rodadas, realizadas
em 16 e 21nt97: Uruguai 5 x 2 Equador, Colômbia 6 x 5 Chile,

.

Paraguai 4 x 4 Chile e Argentina 8 x 5 Equador.
A Colômbia lidera com 6 pontos ganhos.
Nagel (Uruguai) é o artilheiro com 6 gols.
Hilário (Brasil); Augusto (Uruguai) e Barichelle (Argentina) são os

goleiros menos vaiados, sofrendo apenas 8 gols cada.
Com·rodadas todas as segundas e quartas-feiras, a partir da 18h45.

.VENDADE TÍTULOS: contínua a promoção para a venda de títulos
.

patrimoniais em 3 planos de pagamento:
Plano A - À vista R$ 1.085,00

.

Plano B - Inicial de R$ ,290,00 + 3 parcelas de R$ 290,00
Plano C - Inicial de RS 200,00 + 12 parcelas de R$ 87,00
Maíores.ínformações na Secretaria ou pelo fone-fax 372-0413

�NIS DE CAMPO: Departamento de Tênis de Campo do Clube
estará promovendo nos dias 1,2 e 3 de agosto, um torneio para sócios

que nunca praticaram tênis, inscrições gratuitas até 28fT na portaria
oudiretamente com o professor Jadircom apoio daNWAEstamparia.

,

TECN'O CALHAS LTDA.· ME
- Serviços de palhas e

.

coifas funilaria
industrialIII

- Aquecedor solar
� Exaustores eólicos

m.ifXiar equipamentos
para: retirada do ealor;
umidade e poeira.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Centro
Fone/Fax: (047) 372-0448 - Jaraguá do Sul - SC

FótoII Edson JunkeslCP_

Definido: aluguel do prédio WIi custarR$ 19,5 aos cofres públicos
mensais, de . acordo com

·

informações' do secretário de

Planejamento, Irineu Pasold.
·

Durante esta semana, o prefeito'
afirmou que a transferência tinha
'também a· finalidade de

insuportável trabalhar na galeria",
justificou Wernirtghaus.

O prédio daMarisol tem uma:
área de 6,8.mil'metros quadrados.
Somente as secretarias de Saúde,
que funciona no Pama (Pronto
Atendimento Médico

Ambulatorialjde Cultura, ESporte
e Lazer e a de Desenvolvimento

Urbano.não serão transferidas, por
terem prédios ..descentralizadas.

Werninghaus promete ainda
construir, até o final do governo,
uma sede paraaPrefeitura. ''Vamos
inaugurai a nova sede da Prefeitura
no dia 25 de julho do ano 2.000.
Será um presente para a cidade",
discursou.

. Defeso;Civil estadual alerta para .os efettos do El NinO'

proporcionar
agradável e

· funcionários.

um ambiente
saudável aos

"No verão é

F1orianópoUs - A. previsão de

· grande cheia no Estado, a partir de
.

setembro, feita pelos institutos de
.

meteorologia, provocado pelo
fenômeno _EI Nião, levou a Defesa.
Civ.il do Estado a mobilizar as

secretarias estaduais e osmunicípios
catarinenses para iniciar os trabalhos
de prevenção de acidentes' e de

proteção à população; A Defesa
Civil está promovendo reuniões

periódicas coin as secretarias,
Polícia Militar, Polícia Rodoviária
Federal, Casan, Celesc, Ciasc e

Forças Armadas.
De acordo com os institutos de

meteorologia, as semelhanças .

climáticas como o 'ano de 1983,
quando o Estado registrou a maior
enchente de todos os tempos,
indicam que o fenômeno poderá se

repetireste ano.As ãguas doPacífico,
responsáveis pela concentração de
massa de ar na região, estão quatro
'grausmais quentes, em 1983, estavam
apenas um.

As reuniões promovidas pela
Defesa Civil estão acontecendo
semanalmente. O' objetivo é
sistematizar as ações em diversas
áreas. Neste primeiro momento, as
entidades estão tomando

conhecimento
.

da
. situação,

'estudando as forinas de atuação e

.propondo alternativas. "A

preocupação é evitar as falhas e

garantir segurança à população";
informou o diretor da Defesa Civil, ..

,

coronel Humberto Depizzolatti,
acrescentando' que apenas 10% dos

municípios catatinenses têm
comissão da Defesa Civil. "A

responsabilidade sobre as catástrofes
é doá municípios. Está previsto na

, Constituição. O Estado e a União só
atuam quando os municípios não
tiverem maís condições", alertou o

coronel.

'A atração dos 121 anos de J.araguá do Sul fico'u por coma do .bolo gigante, confeccionado por 19
·

panificadoras do Núcleo de Panificação tia Associação Comerci4.1 e Industrial.de Jaraguâ do SuL
O bolo com cerca de 30 metros, começou a ser servido à populaçãopor volta das 17 horas. Oprimeiro
pedaço foi corltido p(ilo prefeito Geraldo Werninghaus.

"

Desde às 10 horas da manhã, as cônfeiteirasjá eslavam na Praça Ângelo Piat.erapara apreparação do
bolo.
·Com muilli organizoção, foram distribuídos cerca de Cinco milpedaços; .

._._--�----�----�,.----_ ... _-;_---_._----_. __

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



:.
,',
·

o
·
·

•
'

..

•

, >

•

.
, '

,A nova loja do Angeloni em Jaraguá do Sul é um 'verdadeiro espetáculo. São mais de 2000 m2 de

área, com mais de' '18 mil itens à sua disposição, com a qualidade e o atendimento que só o

Angetoni tem. Venha participar desta festa, e conheça a mais nova estrela de· Jaraguá.

"

.�

ANGELONI
, Você merece' o melhor.
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FestivaldeVõo Livre reúne
cerca de 11 (J pilotos, em' JS
Jaraguá do Sul - Mais de 110

pilotos de Paiapente, Asa Delta e

P'ra-quedas, dos três Estados do

Sul, participaram, no último final
de semana (26 e 27), do Festival
laraguaense de VÔo Livre. O

evento, promovido pelo Jaraguá
Clube de Vôo Livre, acontece há

mais de dez anos emcomemoração
aoaniversário da cidade. Este ano, .

j novidade ficou por conta do Fes
uval de Fantasias do VÔO, onde os

pilotos.fantasiados concorreram a

IfOféus de originalidade, beleza e .

Conjunto..
Na' sexta-feira (25), dia do

aniversário de Jaraguá do Sul,
cerca de 30 pilotos participaram
dos treinos, noMorro da Antena.
No sábado e domingo, o festival
reuniu, além de 110 pilotos,
cerca de 5 mil pessoas. O
tesoureiro do Jaraguá Clube de

. Vôo Livre, Ary Carlos Pradi,
Ifirmou que o evento foi um
sucesso, inumerando as atrações,
destacando a demonstração de
salto dos pära-quedistas de

- llumenau e Jaraguá do Sul e as

manobras de aviões e ultra-leves.

Ação: piloto 'tk parapente em pleno võo, salto do Morro da Antena.

A prova foi dividida em

decolagem e pouso ..O primeiro
noMorro da Antena e o segundo
na Escola Waldemar Schmitz,
onde: foi montada também a

parede de escalada.
,

- Os pilotos,enfrentaram a

competição de permanência e

No último final de semana estivemos

prestigiando o eventopromovidopelo pessoal do .

,

vôo livre. Muito bom.

A trilhapara o nosso JeepRaidjá estápronta e

aguardando a data da prova. Sendo considerada
a melhorjáfeita até hoje.:
Neste sábado (2), acontece a nossa tradicional

. feijoada, preparada pelo amigo Moise e sua

equipe.
,

O companheiroAnísio L. Lima, patrocinará os

pãespara afeijoada e também para o almoço do
Raid. Obrigado.

,

A convite dos amigos Schuh e Oldenburg,
estaremos fazendo uma apresentação de Jeep na
"LI.CHFLUSSCHÜTZEN", festa promovida pela
SociedadeRecreativa Vitória deRio da Luz, neste
sábado a-partir das 16 horas. Vamos lá.

·ESTOFADOS MANNES
M_nnes tna; Com.

Espumase,
- Colchões Ltds.

. pouso. o
.

objetivo era

permanecer exatamente duas
horas no ar e pousar no alvo -

explicou Pradi, informando que
_
o vencedor foi Makon Grall, de
Balneário Camboriú.

Em setembro; pilotos
jaraguaenses participarão da

segunda: etapa do Campeonato
Brasileiro de Parapente, em
Andradas, Minas Gerais.

FANTASIA - O piloto
- jaraguaense, Wálínir Garcia, o
Ratinho, foi o-vencedor do Fes
tivalde Fantasia do VÔo. Garcia

aproveitou o apelido e se

fantasiou de rato. O julgamento
foi feito por quatro professores
das escolas do Município. A
originalidade rolou solta e teve

piloto fantasiado de pantera cor
de-rosa, Ayrton Senna, com
direito a música da vitória,

.

bumba-meu-boi e por aí a fora .

EquipeKohlbachlFME de Ciclismo
'garante título da témporada/97

Florianópolis - Com as

vitórias nas 12- e 13- etapas do

Campeonato Estadual de

Ciclismo, no sábado ,(26), na
prova de 120 quilômetros, e no
domingo (27),. com a

competição de 80 quilômetros
até o Morro da Cruz, a equipe
Kohlb�ch/FME garantiu
matematicamente o título por
equipe na categoria Júnior deste
ano.

Os trêsprimeiros colocados de
sábado, Murilo Fischer, Douglas .

Müller e Aldo Cemin, são da

equipe KohlbachIFME.Na prova
de domingo, o vencedor foi
Claudir Barbieri, do Rio Grande
doSul, seguido porAldoCemin e .

Douglas Müller. Pela primeira
vez no campeonato, a equipe de

Jaraguá do Sul não conquista o

primeiro lugar.
A classificação coloca os

atletas jaraguaenses nos

quatro primeiros lu-gares,
Murilo Fischer; com 113·

pontos; Douglas Müller, 89;
Aldo Cemin, 84; e Juliano
Vendrami, 48. O quinto lugar
é de Fernando Laudares, da
FME/DellalFlorianópolis,
com 45 pontos. A pontuação
dos atletas jaraguaenses
assegura o título à equipe
KohlbachlFME, já queMurilo
Fischer só poderá perder para
os outros dois companheiros.

'NeONI
INeONI
INeO'NI

NOTAS·

A equipeBotafogolCiluma Aliinentos é a campeã daX·CopaMalwee .

de Voleibol masculino, 'coordenada pela Liga Norte Catarinense de

Voleibol, que se encerrou na semana passada.
Em segundo lugar ficou a eqwpeGhoUa ImóveislAABB, em terceiro
ADR Karsten Pomerode e em quarto a Internet.
No feminino a campeã foi a equipe Beira Rio Clube de campo e o

vice-campeonato ficou com a Acadeinia Corpus, de Guaramirim.

Amanhã, a partir das 19 horas, no Ginásio de Esportes Arihur Müller,
acontece a abertura dos Jogos Escolares de Inverno

Primeiros resultados da 168 Olimpíada Sesiana

Bocha Livre: Weg Motores 24 x 18 Malwee; Duas Rodas 24 x O

Bretzke; Weg Máquinas 24 x 8 Weg Automação; San Remo 24.x 22

Celesc: Lombardi 24 x 20 Estofados Jardim; CSM 24 x 10Marcatto.
'

Bocha Oficial: Malwee 24 x 20 Weg Máquinas; Kohlbach 24 x ·16

Weg Motores.Weg Motores 24 x 2 CSM.
.

Futsal: Malwee 2 x 1 Wiest; Bretzke 6 x 3 Weg Química; Bell Arte 7
x 3 Indumak; Celesc 5 x 3 Hornburg; Correios 7 x 6 Lombardi; Duas
Rodas 3 x 2 W:eg Máquinas.

Suíço Livre: Weg 5 x 1 Weg Acionamento; Marisol 2 x 1 Menegotti;
KP 4 x 1 Correios

.

,

INFORMATICA
Vuda • Manut_säo

.

CONTABIUDADE
. FONf: (047) 371·S087

Rua Remoido RaU, 500
sala 08 - J o Andar
Centto • Jaraguá do SUl· sc

.825H,00

•SE9UIOS 8AROIA'
.

FeneJfcl( 371-17"
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Informativo da Câmara
, CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DOSUL
RELATÓRlO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL REFERENTE AO'
1° SEMESTRE DO ANO DE 1997

VemaCAmaraMunicipal deJaraguádoSul, apresentarrelatório das atividadesdopriineiro
semestre de 1997, de igual fonnaqueremos agradecer aosSenhores VereadoreS,legítimos
,representantes do povo de JaragUá do Sul o apoio ea compreensão que foi dispensada a
estaCasa de Leis, agraeJecemos ainda todas as pessoas que díreta ou indiretamente não

mediram esforçOs para colaborar com este Poder Legislativo e reiteriunQs a todos os

Senhores Vereadoresparaque, cada vezmais, o Plenário destaedilidade pennaneça finne
e coeso; embusca do aprimoramento e fortalecimento desse nosso PoderLegislativo.
Atlvklad� das CoIIIissõa

,
•

PilreceresExarados
Comissão deLegislaçlo, JustiçaeRedação F'mal � , 82

Comissão de F'manças eOrçamento ; ,
· 80

ComissãodeEducaçlo, SaúdeeAssistência : :· ; 23
Comissão deComunicações,Obras e Serviços Públicos � 19

IDstal8çiodeComlssio Especial
Criada atrav�s da Resolução nO 004/97, com a finalidade de apurar eventuais

ittegularidaÍles, envolvendo os SecretáriosMunicipais Irineu Pasold eMlIdo Sousa, 'que
estariam neg<lCiando com a Prefeitura Municipal atrav� de suas empresas como

proprietmios e sócios, denominados Laboratório Jaraguaense'de Análises Clínicas Ltda
A formaçio de Comissão teve respeitl!da a reprçsentatividade partidãria na Câmara e
ficou assimcomposta: 'LIOTIRONI - 'J:'residente -'

GD..MAR ANTONIOMENEL - Relator

NIURA SANDRADEMARCHIDOSSANTOS -

, Secretária '

ADEMARPOSSAMAI - Membro

GILDÖANTONIOALVES - Membro.

Crlaçio deComlssio
GRuPoDE,AÇÃOCOM PROPOSTASEORIENT�çöES ooTRÃNSITQ ·GAPOT
OBJETIVO: DiagnOsticàr os problemàs e proporalternativas paramelhorias do trânsito
de Jaraguá do Sul.

.

INTEGRANTES: Esta Comissão foi fonnáda por Vereadores Cl Representantes de
Entidadesde Classes EmpreSariais e Poder Judiciário.

,

Comlssio deUderes PaI1iclúiori .

PEDROANACLETOGARCIA, Presidente daCâmaraMunicipal de Jaraguá do Sul.
convocou os líderes dos Partidos na Câmara e os Ge11lDtes dos Bancos locais para urna

.

reunllO.
•

Data: 08/00/97 - terça-feira
Locál:Plenário daCâmaraM!lDicipal de Jaraguá do Sul
ObJetivo: Apresentar8Jtemativas e propóstas paramelhoraro atendimentonas agências,
discutindo, inclusive, formas de reduzk as filas.

Autoridades Coilvldaclu para SessõesPIenúias
Relaçlo deAutoridadesConvidadas, queestiverampresentes naCAmara, as quais falaram
em Plenário sobre os 6rgios que representam:

. NOME .. ÓRGÃO
S6rgio Kucheqbecker SecretariaMunicipal de Administração.e F'manças
Egon LotMo Jagnow PatrimônioHistórico, ArtfstiCQ eCultural

'

JairEugenio de Souza, EmpresaTransitar
Joio Carlos J. Magalhies EmpfesaBrasileira deCorreios e Telégrafos
Rogério Toma.zelli FundaçãoMunicipal de Esportes
RogáioKumlehn .PolíciaMilitar

Luiz de Freitas Melro NetoCELESC·
Irineu PaSold , SecretariaMuniCipal de Planejainento
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Ladrõesfazem afest
, I

no final de semaná

Justiça condena ex-PM a 131 anos deprisão

,e De sexta�feira até a

madrugada de

domingo foram
roubados sete,
automóveis e uma
-mobilete

Jaraguá do Sul - No último
final de semana a Delegacia de
Polícia, registrou o roubo de sete

veículos e umamobilete. Na sexta
feira (25), por volta das 21 horas,
em frente a Imobiliária Bngetec,
na Rua Procópio Gomes, foi
roubado o Fiat Elba, de José Ely
Tajes, placas LWY-1189, de

Jaraguá do Sul. No mesmo dia, às
20 horas, em frente ao Banco do
Brasil, ladrões levaram amobilete

Monark, de Marlene Lenzi.
No sábado (26), a série de

roubos começou cedo-.Por: volta
das 3h30, Adilson Correia ao

JoinviUe -o juiz da I" VaraCrimi
fiaI, Rodrigo Collaço; condenou o ex

policialmilitarPedro deAraújo Lisboa,'
,

de 31 anos, a uma pena que sorna 131
anos. A sentença foiproferidanamanhã

'

de ontem. Lisboa, que servia no 80
'

, Batalhão,foi presopreventivamente no
dia 24 de julho acusado decometer oito
estupros, seguido de ass8Ito. Ele foi
condenado oito vezes por' atentado
violento ao pudor, oito por.assalto e

cinco por estupro. A defesa deve

recorrer da sentença,já que alegislação
não perínite que o condenado cumpra
pena superior il30 imos.

.

Lisboa foi preso por policiais da

delegaciado (J'Distrito, gJaÇ8S a denUncia'
de um casal de jovens" vítima do
criminoso, sendo que a mulher foi

estuprada, • Quando os jovens
compareceram à delegacia, após
.reconhecerLisboaporf�publicadasnos
jornais, apresentavam cortes nas mãos e

pulsos.
.

Outras vítimas' também
reoonheceram o criminoso como autor de

estupros.
A polícia infonnou que a maioria

das vítimas de Araújo têm na faixa
entre 1.4 e 17 anos, sendo que a mais
velha tem 24 anos. De acordo com a

polícia, o ex-policial costumava levar

deixar o Schopping Clube, deu
pela falta do Fiat Uno, modelo 85,
�eplacasLVk59l0. Às 14h30, foi
roubado, no estacionamento do

Supermercado Breithaupt. na Rua
Walter Marquardt, o Corcel, ano
81, placas JK-6459, de Egídio
Piaz. No início da noite, José Lino
Schappo ficou sem o Chevette,
placas JZ-2883. O veículo estava

no estacionamento da Igreja São
Judas. Também nó �ábado. foi
roubado o Audi, ano' 96,.da Fibra
Leasing, conduzido por Rogério
Luis Gonçalves, na Rua Araquari,
na Ilha da Figueira.

A seqüência de roubos a

automóveis continuouno domingo
(27). Ós dois assaltos aconteceram
quase que no mesmo horário.
19h30. Os ladrões levaram o Fiat

Uno, placas LXF-1087, de Rosana
Stacheling, na Rua ErichMilke, e
oMonza placas QS-5380, deEloir ,

as vítimas para o mato na Expoville,
montando, inclusive, uma barraca no

local para praticar os crimes; Araújo

.

Amortecedores
,Molas

Dileto Grassmann. O carro estava
estacionado nos fundos da Igrejä.
São Sebastião, no centro da cidade.

Para completar a série de.
roubos de veículos, na última.
'quarta-feira (30), per vólta das
15h30, na' Rua Guilherme'
Wackerhagen, em frente ao Fórum,.
ladrões levaram oGol azul, placas.
LYK-3437, de Dinalva de Souza
Gonçalves. Todos os carros são clt

. Jaraguá do Sul.
A polícia faz apelo aos.

motoristas para que obedeçam as

blitze e tenham paciência com oS
, policiais. "As blitze são as únicas

.

formas da polícia fiscalizar se os

carros que trafegam não são
roubados. Quando tem uma blitz;
os motoristas costumam dar
sinal para os demais como forma
de avisá-los. Eles podem estar

avisando os ladrões", alertou um

policial rodoviário.

confessou a prática de estupros é
assaltos e disse que "fazia por fazer"
pois não sentia prazer com 'as vítimas".

SELECIONO VENDEDORAS SEMI-JÓIAS
.

tlMiMWWIRit4·,.PRODUTOS
DEALTA

QUALIDADE

NÃOPRE�
ALTAS COMISSÕES'
JARAGUA DO SUL 975-2337 - Nédia

SILENCAR
--�._

AMoinEc:àJOAEs
A 11 na Master Pesqulsas,lnvestindo no

. sllih�io e no conforto do seu carro. !

Rua Adélia Fischer, 52 ,
.

'

FoueIFax: (047) 372-1307 � Ja�guá do Sul - Sc

Distribuidora de cerveja, chopp, refrigerante e água mineral:
Também atendemos eventos (casamentos, aniversários,
festas em geral) COMENTRßGA A DOMICÍLIO

LUKISADISTRIBUIDORADEBEBIDAS LIDA.
,

Rua Reinaldo Rau� 414 - Jaraguá do Sul- SC
Fone: 371-1271 - 371-9954 - fax: 371-9011

CERVEJA

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




