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Secretaria de Saúde ignora denúncia de
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A Secretaria de Saúde de Jaraguá do Sul ignorou adenüncia
'.

do. médico. Alexandre Schlabendorff sobre amedicação. feite
por um funcionário da Farmãcia Drogão Ávila, no Bairro:

Jaraguá Esquerdo, feita no final de abril, o. que caracterizoul

exercício. ilegal da medicina.
, ,

O diretor da Vigilância Sanitária, Sérgio. Lukarsewski, e o.

secretário. de Saúde, na época, Mario. Sousa, negam que
tenham recebido. documento com a denúncia. Schlabendorff,

'

porém, afirmou que eomunicou o. secretário. por telefone e se

encontrou com Lukarsewski, quando.mostrou o. relatório. sobre

o. atendimento. feito.a uma paciente, medicada anteriormente
.

Relatório da lia farmácia.
Comissão Interna Numa tarde de abril, a doméstica Leonita Lemke, de 37,

tolictta a abertura de CEI anos, se sentiu mal e foi até a farmácia, onde um funcionãrio
o. relator da Comissão Interna da

"Cltnara de Jaraguá do Sul, Gilmar lhemedicou com gotas de Adalat. Ao. chegar no Hospital São.
Menel (PPB), criada para investigar as José Schlabendorff diagnosticou queda de pressão e

e .denúncias de irregularidades e
j' ",,' . .,

' -,

ilegalidades na prestação de serviços . �çeleração Qª f�qi:iêBcia cardíaea. Página:8,
do Labóratório de Análises Clínicas à

'

Prefeitura.
o. laboratório é de propriedade do,

ex-secretário de Saúde, MarIo Seusa,
e até maio, do atual vice-prefeito,
Irineu Pasold (PSDB), também

secrçtáiio de Planejamento. Página 3
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Empresário é baleado
em Jaraguâ do Sul

o empresário .Adolar Kath, de 36
anos foi. baleado, na noite da última

terça"feira (5), no Bairro da Barra do
.

Rio Cerro, por desconhecidos. A
polícia ainda não tem pistas dos autores
dos disparos, mas tem informações de
que eram três homens, que estavam

num 'Fusca' claro.
Kath foi socorrido por uma '

ambulância do Corpo de Bombeiros e

levado para o Hospital São José, onde
permanece em estavo grave. Página 12
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Ex-presidente Angelo Margutte é credor
de R$ 88 mil do Iaraguâ Atlético' Clube

.

-� . -

Volkswagen lança dois
modelos de caminhões
Ö caderno Veículos traz, nesta

edição, as novidades da Volkswagen
Para serviços de entregas nas cidades,
o VW 12.170 BT e o VW 1410 BT,
COm 158 cv de potência.

A Caloi também tem novidades
para o mercado. Meio Sceoter, meio
Illobilete, é oMondo, o novo ciclomotor
da Calei, tradicional fabricante de
bicicletas. o. Mondo é uma motoneta

híbrida. Caderno Veículos 'Impasse: Silva e Tironi com muitos problemas pela frente

o ex-presidente do Jaraguä
Atlético Clube, Ângelo Margutte, é

credor de R$ 88.902,00 do clube. A

informação é do presidentê interino,
Lio Tironi, que divulgou esta semana

a dívida total dö JAC, exatamente R$
672.003,74, de 'acordo com os

levantamentos p�Jliminares. Tironi
acredita que outros-credores estão fora
da lista, mas afirmou que todos deverão
comprovar o crédito.

Há cerca de 40 dias, Tironi
assumiu a presidência do clube com a

missão de levantar o total' das dívidas
e buscar alternativas para saldä-las.:
A atual direção marcou uma reunião

com 0'S conselheiros para .apresentar
o relatório dos débitos e eleger a nova
diretoria. Somente sete dos mais de

60 conselheiros compareceram, o que
inviàbilizou a eleição.

O presidente do Conselho
.

Deliberativo, Sérgio Silva; denunciou
desvio de verba, pelo ex-presidente
'Ângelo Margutte. Página 11

. 1

O Burg Garten (antigo Sopp) oferece para os papais neste finalde sem;Jna
,

(sexta-feira e sábado), além de seu cardápio tradicional, um excelente Caldo de Peixe.
A,Direção fica feliz com a sua pres,nça.
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Saúde com responsabilidade
A saúde no Brasil continua sendo tratada com descaso e irresponsabilidade pelas autoridades

e profissionais da área. E Jaraguá do Sul não foge à regra. Saúde é coisa séria e deve ser tratada

com o devido cuidado e atenção. A matéria sobre as constantes medicações feitas nas farmácias
da Cidade, que o Jornal CORREIO DO ,POVO tra,z nesta edição, ilustra bem o quadro sinistro da
saúde. As conseqüências podem ser irreversíveis, acarretando efeitos colaterais graves.

FreqUentemente funcionärios de farmácias ultrapassam o limite do atendimento e medicam a

população, inclusive receitando medicamentos com vendas sob prescrição médica. O fato não é
novidade nem está restrito à região. Em todas as partes do país, farmaeêuticos práticos assumem
a posição dos médicos e atendem abertamente os pacientes. O perigo está na possibilidade de
medicar o sintoma deixando a causa em segundo plano. A situação tomou tal proporção graças a
conivência de pacientes, Poder Público, autoridades e profissionais, que fazem vistas grossas.

A prática da medicação feita no balcãode farmácias é atribuída à duas causas: os médíeos,
geralmente, não atendem pacientes "fora de hora" sem que esses apresentem quadro clínico grave,

, obrigando IS pessoas a recorrerem às farmácias; e a tradição, que remota de pelomenos 50 arios,
qUllJ'ldo &s famílias tinham o seu médico, que na maioria das vezes, eram clínicos práticos, com
experiências suficientes para curar os casos menos graves, com resultados animadores.A situação,
se não fosse preocupante, seria cômica. Mas é seriíssima. Com saúde não se brinca.

O pior de tudo é que quando um médico, no auge de sua responsabilidade e zelo, faz uma
denúncia de medicação em farmácia é encarado como prepotente, arrogante e "com a intenção
clara de prejudicar os responsáveis pelas farmácias", como declarou um deles. É preciso mudar
essamentalidade e atentar para os perigos da auto medicação ou da medicação sem diagnóstico.
Estamos às portas do ano 2000 e não podemosmaís tolerar tais absurdos que atentam'conträ a

saúde.
'

�stá na hora da Secret�ria de Saúde, através da VigHância Sanitária, fazer uma
fiscalização séria e compromissada com a quaHdade dos atendimentos e com a

respcnsabilidade, deixando o poder econômico e a "camaradagem entre compadres" de fora,
Ainda estamos engatinhando em relação a uma postura séria no trato com a saúde. 6 exemplo
do desrespeito vem de Cilll�' O governo federal vem anunciando que 97 é o ano da saúde,
mas retirou cerca de R$ 1 �ilhã� do setor. O dinheiro da CPMF, que deveria contribuir para
amenizar os problemas fínanceiros; está sendo desviado para outras pastas. A questão tende
a piorar. Ou nós nos m,obiHzemos e revertemos o quadro, ou teremos muito que reclamar no
futuro.

'

, ','
-
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Nofundo do poço
Ãdívida em tomo de R$ 700 mil do GrêmioEsportivo Juventus desnuda a situação caótica

em que se meteu o clube, fruto de má administração, descaso dos diretorese irresponsabilidades,
conjugado com atos de irregularidades e desvios de dinheiro. O clube chegou ao fundo do poço.
O caixa não, tem sequer os 400 reais necessários para bancar a arbitragem do jogo dos juniores
amanhã. A água e a luz só não foram desligadas porque a direção atual mendigou a colaboração'
das companhias. Apenas sete dos mais de 60 conselheiros compareceram na reunião de terça-
feira, quando foi apresentada a dívida. ...

A falta de quórum inviabilizou a eleição da nova diretoria, já que o empresário Lio TIroni
havia assumido por 30 dias, com .a missão específica de fazer um levantamento dos credores e

propor alternativas que pudessem atenuar a crise. Para que o Juventus não ficasse sem uma

diretoria, pelo menos provisória, l'ironi foi praticamente forçado a ficár mais dez dias no cargo,
até que se marque outra reunião com os conselheiros e sejam apresentadas sugestões para uma
nova sobrevida.

A denú�cia do presidente do Conselho Admini�tr�Hvo, Sérgio Silva, de que o ex

presidente Angelo Margutte desviou dinheiro do. clube é grave e de:v.e �e.r ínvesägada, até as

últiin�S conseqüências, inclusive com recúrsejudicial. Issom�d;a �ais é dö que a óbr;ig!lçãc{
dos diretores. É preciso resgatar um pouco a imagem dwl'uwntus.perante a comugidade,
farta de explicações sem explicações. Silva,não'poup.ou.críticá$ �QS conselheiros, em espe-, '.
cial ao vereadorCarione Pavanello e ao ex-presidente (lo conselho, Ismar Lombardi, a'quem
acusa de omissos e descomprometidos. '.'

"

"

O desabafo de Silva reflete a situação terminal dô Juventus, que poderá ser entregue à

municipalidade como única forma de tentar salvar o'patrimônio. Ö apelo feito aos.empresärios
para que esses contribuam com o clube foi .� saída honrosa e desesperadora da cómíssão
provisória, que tenta de todas as formas mantê-lo em pé. Mas a crise exige dós empresäríos
cautela. Estão cansados de serem a tábua de salvação de entidades mal administradas e

atoladas em dívidas. O caminho mais certo, seguro e eficiente é uma auditoria e punição
aos responsáveis pelo clube. O Juventus só chegou ao fundo do poço porque teve II

colaboração e a conivência de todos, isso para não falar em cumplíeidade.

-

AÇOES
COMPRAMOS AÇÕES EMITIDAS DA TELESC, TEIJEBRÁS,

FLORESTA, INCENTlY9S FIsCAIS, OBRIGAÇÕES"DA
,

'ELETROBRÁS" BANCOS, ETC.
"

COMPRAMOS AÇÕES DOS CONTRATOS DA CONSTRUIEL DOS
ANOS DE 91 A 97.

'

PAGAMENTO EM DINHEIRO.

Telefones: 371-7221 e 973-5912
Rua Epitácio Pessoa, 510 • Em frente Colégio A�on Batista.

Carta aberta'
Muito além da crítica

It Maufllio de Carvalho

No 5° período de faculdade, uma das disciplinas exigia que fizéssemos uma crítica da
crítica. Éramos obrigados a buscar em jornais ou revistas artigos com críticas a livros,
peças de teatro, filmes, programas de TV, etc., e fazer uma critica da crítica. A idéia era

avaliar nossa percepção quanto.a obra criticada, assim como o texto em si. O objetivo, no
entanto, era incentivar-nos a romper com .os preconceitos, estimular nossa auto-estima e

aguçar nosso conhecimento. Ter a coragem de discordar de uma opinião com respaldo.
Na época, um dos meus trabalhos foi feito sobre um texto do jornalista Artur Xexéo, do

Jornal do Brasil. No início, me senti constrangido em criticar uma unanimidade nacional,
intimidado a confrontar-me com alguém de tanto talento, competência e reconhecimento.
No entanto, aY.nha crítica do texto de Xexéo não combinava com a minha visão, o que
talvez tenha ajudado na elaboração do trabalho. No final, me senti um idiota prepotente e'
com Uma ponta de insegurança, afinal estava contrário a opinião de um especialista no

assunto.

O professor gostou do trabalho e-ainda por cima disse que consegui convencê-lo pelos
argumentos. A avaliação memotivou a opiniar sobre muitos outros assuntos e a demonstrar
o meu sentimento quando necessário.

.

No domingo passado, tive o prazer em assistir a peça "Pluft o fantasminha", encenada
pela trupe da Scar. Me deliciei com o espetäculo e tive a oportunidade de observar o'
contentamento da 'criançada, que participou ativamente da apresentação. Então, lembrei
me do trabalho da faculdade e tentei imaginar como um crítico iria analisar e avaliar o
cenário, a atuação dos atores, o enredo, a iluminação, etc., etc.. Certamente, os críticos

explorariam o lado amador do elenco e descarregariam todo os seus "conhecimentos",
No final do espetáculo, os atores aguardavam o público no corredor do teatro,

cumprimentando um a um e agradecendo, não percebendo que quem deveria agradecer era
o próprio público, pelosminutos'de alegria compartilhado. Aprendi que a crítica, namaioria
das vezes, trata a obr-a analisada friamente, levando em consideração apenas o aspecte
técnico. É preciso, nesse caso específico, colocar o coração para auxiliar. É preciso sentir a

reação do público, afinal, o objetivo de qualquer trabalho artístico é proporcionar prazer e
diversão às pessoas, o que os atores conseguiram brilhantemente.

.

Por fim, vale destacar a dificuldade em montar e encenar urna peça teatral. amadora.
mantida pela persistência e dedicação dos envolvidos. As críticas negativas vão existir

sempre, faz parte do jogo, mas pode também servir de estímulo, se concebida de ou

forma.
.

It Jornalista

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados par!, Rua Walter Marquardt, 1.180. As cal'

devem conter no m'xlmo 30 linhas de 70 toques, o endereço ou telefone para contato. O jora
se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais neeessãrí
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softwares
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INFORMÁTICA
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.. Cãmara rejeita alteração Relator sugere. abertura.
em decreto legislativo de Clildos Laboratórios

é very 'm"_,,' hoje em die falar outro idioma. P�a viajar, .� !�a'�:J�®conseguir um very "••11 ,." e até pro acce•• a Internet, lvery".IIy IHr�� �
tá falando .n,,".h" Venha aprender de verdade na Wizar�,

Os melhores 'eacller. e o mais 'a.' método em' mais de 'lIree

Jaragu' do Sul - A Câmara de

Vereadores rejeitou, na noite de
segunda-feira (4), a proposta de

alteração do Decreto Legislativo01l93,
que pretendiasuprimir a frase "não são

meramente formais, tratando-se de

írregularidades insanáveis, e, que
causaram graves prejuízos aos cofres

públicos", do relatório do. TCE (Tribu
nal de Contas do Estado) a respeito da
administração do ex-prefeito Ivo Konen
,(PMDB), do ano de 1991. O projeto é
de autoria dos vereadores da bancada
do PMDB, e precisava de dois terços
dos parlamentares para ser aprovado
(dez votos).
Em votação secreta, o projeto

recebeu sete votos a favor, sete contra
e um em branco. O deputado Konell

,

compareceu àCâmara para explicar as
razões do pedido, afirmando que o

objetivo era delivrar de uma, situação
que o constrange. "Tenho certeza que
o termo insanável não corresponde com
a realidade. Tenho direito em pedir essa
,alteração,' afinal as contas não são

insanáveis", argumentou o deputado,
acrescentando que queria a reparação

�

Olha,

r

moral, "já que ficou comprovado -que
as contas de 1991 não causaram

prejuízos aos cofres públicos.
O placar da 'Votação decepcionou

Konell, que apostava numa virada. O
vereadorGildo Alves (PMDB), revelou
que não contava com a aprovação e que
havia alertado Konell. "Sabia que não

passaria. Isso prova que não podemos
confiar em 'todos os vereadores",
disparou. O prefeito Geraldo

Werninghaus (PFL) disse que estranhou
a proposta de alteração do decreto

legislativo. De acordo com ele" a

questão já ultrapassou a instância

primária, não cabendo mais recursos.
'''O processo já está em Brasília há

tempo. Agora, somente o SuperiorTri
bunal poderá decidir", assegurou.

Com a manutenção da palavra
insanável, o deputado poderá ter

problemas com futuras candidaturas,
-Ex-ordenadores de despesas que' não
tiveram as contas aprovadas pelo TCE
e que foram, confirmadas pelos
legislativos, estão inelegíveis. Podendo
recorrer da decisão, o que é o caso do
deputado Konell.

'

Jaragu' do Sul - O relator da
Comissão Interna da Câmara de

Vereadores, Gilmar Menel (PPB),
'solicitou a abertura de uma CEI

(ComissãoEspecial de Investigação) para
apurar as denúncias de favorecimento ao
Laboratório Jaraguaense de Análises
Clínicas.' Ele apresentou, na noite da
última segunda-feira (4), o parecer do
relatório, que investigou as denúncias de

irregularidades na prestação de serviços
do laboratório àPrefeitura. O documento
foi aprovado pordois votos, do presidente
Lio Tironi (PTB) e do relator, recebendo
o voto contrário do vereador Adernar
Possamai (PFL), os outros .membros
Gildo Alves (PMDB) eNiurados Santos
(PL), não assinaram.

O relatório foi entregue ao presidente
da Câmara, Pedro Garcia (PMDB), que
prometeu dar uma definição na próxima
semana. Alémde pedir a abertura de uma
CEI, Menel propôs que cópias do
'documento sejam enviadas aoMinistério,
Público e ao Tribunal de Contas do
Estado. A instalação de uma Comissão.
Interna foi a única alternativa que restou
aos vereadores que pretendiam investigar
as denúncias. Na época, concluíram que

seria difícil conseguir os. chico votos

necessários para a abertura da CEI.
O caso. vem se arrastando desde abril,

quando Menel solicitou ao governo
explicações sobre o Iaboratõrio emprestar
serviços à Prefeitura, contrariando a

,

Constituição Federal. O Laboratório'
Jaraguaense de Anälises Clínicas é de

propriedade do ex-secretário de Saúde
MarIo Sousa, que foi obrigado a deixar o
cargo, e atémaio; do attial vice-prefeito,
Irineu Pasold (PSDB), também secretário
de Planejamento. Segundo informações,
Pasold deveria ter o mandato cassado.

O ex-secretário'Sousa disse, durante
a semana, que o vereador Menel o

procurou dizendo-se arrependido de ter
iniciado oprocesso. "Eleme disse que não
tinha dúvidas-a respeito de minha
honestidade e que sabia que não havia
nada de irregular", declarou.' Menel,
entretanto, negou as afirmações e disse

que ao procurar o ex-secretário, disse-lhe,
.

que estava se "pautando pela legalidade,
nada pessoal".

O relatório deverá entrar em votação
na próxima semana e precisará de pelo I

menos cinco votos paraque seja instalada
CEI.

hunllre" .ch••I. em todo 'o Brasil. E com 'en year. de sucesso',

Rua Angelo,Schiochet, 144
'Tel.:'371-3153

'

MATRICULAS ABERTAS
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�osaico Continua o impass
, . '

no diretório do pp
OExecutivo e o Legislativo deGuaramirim continuam não se bicando.

Depois de ter conseguido retirar do orçamento a verba para a Amvali, (

presidida pelo prefeito Antônio Carlos Zimmermman (PMDB), e de
não aprovar o aumento de 60% aos secretários proposto pelo prefeito, o
presidente da Câmara de Vereadores, Ivaldo Kuc�kowski (PFL),
apresentou mais um pepino a Zimmermann,

Birra
,Ao tomarconhecimentoque oprefeito havia contemplado uma sociedade
recreativa da cidade com R$ 4,5 mil e trêsigrejas com R$ 3,5 mil,
Kuczkowski entrou com Indicações recordes no Legislative para que a

Prefeitura repasse os mesmos R$ 4,5 mil as três outras associações do
Municípío e R$ 3,5 mil para 26 igrejas, além de prometer indicar mais
1�

,

A questão é delicada, ou o prefeito gasta RS 160,5 mil para contemplar
as demais.entidades ou será acusado de usar dinheiro público para
privilegiar apadrinhados.

NaberHnda
Como o prefeito Zimmermann vem chorando que oMunicípio não tem
dinheiro, que a arrecadação de ICMS e do FPM diminuiu cerca de R$
80 mil, provavelmente não frá repassar o dinheiro às entidades.
Assim, existe a possibilídade de sofrer ação judicial' e ter de recolher
aos cofres püblicos o� dinheiro entregue à sociedade recreativa e às

igrejas.
'

Em tempo: os repàsses feitos por Zimmermann foram autorizados pela
, Câmara de Vereadores.

"

Fßtranho
O vereador Lio Tironí, presidente da Comissão Interna que investigou'
as denúncias de irregularidades e ilegalidade tia prestação de-serviços

, do Laboratório Jaraguaense àPrefeitura de Jaraguádo Sul, pediu licença
da Câmara no mesmo dia em que foi lido o relatörio.

.

Contrário
'O vereador Adernar Possamai (PFL), membro da Comissão Interna,
que votou contra o relatório, justificou o voto afirmando que o documento .

deixou de incluir que Ö Laboratório J8l'lguaense é o único que tem

banco de sangue e que a distribuição dos exames foi feita de comum
acordo com os demais laboratórios.

'

- Não houve COIi1pro�ação de favorecimento - argumentou.

ExpllcaÍtdo
O secretário de Desenvolvimento Urbano,' Valdir Bordin, disse que a

rua sugerida pelo vereadorMoacir Bertoldi (PPB), na Tifa Lessmann,
para facilitar o aeesso de alunos da Escola AIvino Tribess, não tem

condições de ser aberta porque passa uma linha de alta tensão no terreno.
Ummorador, no entanto, afirmou que é pirraça do secretário, atribuindo
a decisão à ressentimentos antigos com o dono da área.

B�bova
, laraguá do Sui deverá sediar uma Escola Profissionalizante de

Panificação e Confeitaria, que funcionará no Senai. A iniciativa é do
Núcleo de Panificação da Associação Comercial e Industrial.
De acordo com informações, a Prefeitura investirá cerca deR$ 37 mil
no projeto, precisandodo aval doConselhoMunicipal deAdministração.

Schü�nfest
Está marcado para o dia cinco de setembro a escolha da rainha da C}A
Schützenfest, que vai acontecer, nó Parque Municipal de Eventos, de
dez a 19 de outubro.

Você precisa terl
'

Você precisa ver!
Liguejá: 372-3223

Rua Canolnbas, 361 - Centro
FonelFu: 371-2444

RUII Bano do RIoBnnco, 620
Fone: (047) 372·1961 • Fu: (047) 372-1130

J.� do Sul. SC

JaragUá.doSul- As desavenças
intemas noPPB prometem se arrastar
por mais algum tempo. A reunião
marcada para a ültimaterça-feíra (5),
noMotel Itajara, onde os filiados iriam
definir os membros da Comissão
Provisória, foi adiada para a próxima
semana. As duas alas continuam a se

digladiar e apresentar versões
diferentes para o caso. O coordenador

regional da legenda, Luiz Antônio
Grubba, informou que a transferência
se deu porque o presidente estadual
do partido, deputado estadual

Leodegar Tiscoski, não pôde
comparecer.. Já o vereador Gilmar .

",

Menel afirma que o adiamento tem
'

Divn-gênda: Grubba insiste tU a criaçiio da comis.ao IUtnm
como �ausa a confirmação, pela pelo E.1IItJúO
Executiva Estadual, da eleição do
empresário Gilberto Menel para
presidir o diretório.

.

Grubba insiste que a intenção da
Comissão PrcÍvisória é reorganizar o
partido riacidadee buscaro consenso,
com vistas às eleições dó ano que
vem. "Ninguém está contra ninguém.
Estamos cumprindo Q Estatuto do

partido e tentando salvá-lo",
discursoulembrando que aExecutiva
Estadual dissolveu o Diretório Mu
nieipal, após a renúncia do presidente
e de 32 membros. "A eleição do

empresário Gilberto Menel para acordo com ele,. a reunião de

'presidir o diretório não teve segunda-feira "ficou apenas em

validade"; confirmou, informando
que a posição oficial é que nãoexiste
o Diretório Municipal, exigindo a

criação da Comissão Provisória e a

reestruturação db PPB.
- Se eles acham que não, então.

precisamos mudar o Estatuto -

ironizou.
Na opinião do vereador Gilmar

Menel, a eleição foi válida porque o
diretório é composto por45 membros
e mais 15 suplentes. Com a renúncia'
de 32. os suplentes assumiram,
somando 28 membros, número

I. Reuniio para a

�scolha do presidente
da Comissio

.

Provisória, marcada
para acontecer terça

.

feira foi adiada para a
semana que vem

Artes novas a

cada coleção'
Fone/Fsx: (047) 376-3471
Rus WoNgang Weege, 748

Barra do Rlo.Cerro

suficiente para definir a eleição. Ele
informou que, na noite da última

segunda-feira (4), alguns filiados
estiveram reunidos na casa do

empresário Reiner Modre para
discutirem a situação do partido.
"Chegamos a conclusão de que a

,

eleição foi legal. Pedimos para que a
reunião fosse desmarcada, e

solicitamos ao Grubba para ir até

Florianópolis para .explicar as

negociações àExecutiva", revelou.
Grubba tem outra versão. De

conversas". O coordenadorafinil

que fez contato com o vice

presidente estadual do partido, L
.

Gomes, o Lula, para apresentar
situação. "O Lula deverá entrar
contato com o presidente p
marcar a data da próxima reunião"
declarou, reafirmando que se

criada'a Comissão Provisória;
Segundo especulações, existe

consenso entre os 18 filiados.que ,

propuseram a formar a Comis
Provisória, para eleger o vere

Moacir Bertoldi para presidir.
comissão.

Papai!
"No deserto do mundo
a única terra fértil é o

'coração do homem"
(D. H. Câmara)

SâÖHlLUiS
De seus filhos alunos do Colégio
Marista São Lufs

.

Maristas 100 anoe no Brasil

CfloricullurtJ
CfloriStlC''''·K··

.

. '.. .i_'.
'

.

. Comércio de Ce",.i.
KAZMIE"SKI .

FrutaS - Verduras - Atacado
Mudas tk árvore. frutlferos,
flore« e planku onuunentoiS

Rua BernardoDornbusch,2_
Fone: (047) '372-069�

371-8146 .

Vila Lalau - Jaragu6 do Sul

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

Fone: 371-0602

Jaraguá d� Sul'· SC
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,

�UDITORIA: DESPESA
OU INVESTIMENTO?'

É fato comum, e até mesmo uma das preocupações dc;>s empresários e
· administraaores, ao defrontar-se comosmais variado problemas,·inerentes a toda e .

qualquer gestlo empresarial, a avaliação da real necessídade, extensão, alcance e .

amplitude de se efetuai' a contrataçilo de serviços de empresas especializadas em
Auditoria, Consultoria.eAssessoria empresarial. Diversos são'os questt!>namentos ,

e entraves, na esmagadoramaioria das vezes infundados, para a realização de tal
· escopo:

.

• A auditoria externa seria uma despesa desnecessáfta (retrabàlhos), haja
vista, existir na empresa um Setor I Departamento Contábil?

.

• Omodelo de gestio e'a cultura implementadÀ na empresa chocar-se-iam
com asidéias de um terceiro?

• A empresa estaria vulnerável no que concerne delegar a terceiros à
verificação dos atos, fatos e operações da empresa? Etc. .

ÚlJtro aspecto relevante, consiste em quemuitos dos usuários dos tl'abalhos da
AuditorlaExtema,entendemque os serviçosprestados tem como finalidade a emissão
'de um parecer sobre as demonstrações financeiras da empresa, objetivando a.

transparência dos negócios e a éollfiabilidade dos dados financeiros, tendo em vista

· acredibilid8de da.empresa e de seus gestores.
Tal visão dos serviços deAuditoria Externa, apesar de, genericamente correta,

· ,6por demais simplista, visto que,modernamente, aamplitude e o alcanceda auditoria
alo se restringe apenas às operações contábeis da empresa.

·

Amodema concepção (Je auditoria é bemmais abrangente, devendo setencarada
· C()iIlO um controle gerencial dentro da organização, que serve de elo contributivo é .

de proteção pUa os níveis que norteiam as políticas e os que as operacionalizam
dentro da empresa.

. .

.

Hoje, poder-se-ia dizer com absoluta segurança que a atuaÇilo da auditoria é
irrestrita e que estender-se à totalid.we da empresa em suamais ampla magnitude,
abrangendo os seguin�ltõs:

.- - -....

.

• AVALIAÇÃODEPOLÍTICA - Compreendendo todas fS diretrizes,
normas, metas, orçamentos e objetivosda�a.

• AVALIAÇÃODAORGANIZAÇÃO- Compreendendo a�própna
estrutura.�ude delegaçõese controles internos, objetivando à consecução .:
das metas; orçamentos e objetivos traçados Pela política gestacionaI.

• AVALIAÇÃODEREGISTROS E INFORMAÇÕES - Garantir que os
demonstrativos contábeis, financeiros e relatórios 1Jdministrativos e de
gestlo, sejam adequades e constantemente apresentados aos reeponsäveís
efou interessados.

• TESTESDEAUDITORIA - Executados emníveis e quantidades
. suficientes para que a,ssegurem a exatidilo,.adequaçilO, desempenho,
eficiênçia e completabilidade tanto das dirett#es e pIanos, como das

.

.

operações e transações. ".
• ASSESSORIAPERMANENTE-Otimizarproêedinlentos, reduzindo

custoS, buscando, por excelência:
+ Amelhoria da execução e aumento da eficiêQéia das diversas áreas que

compõem a empresa;
+ ldentifica,ção e posterior implementaçilo de ações Corretivas de problemas

()rganizacionais, funcionaisou operacionais; .

+ Otimizaçilo e corretaaplicaçãoda legislação fiscal. societáriae dosprincípios
e normas contábeis;

.

+ Melhorar aqualidade,bem como o tempo deprocessamento das informações
gerenciais para a tomada: de decisões;

+ Assegurai' a exatidão, completllbilidade,.pontualidadee justeza dos
demonstrativos contábeis, rmanceiros, fiscais estatísticos e operacionais.
da�' ,

Enfim, você pode ter o amplo conhecimento e domínio das operações de sua
empresa,mas a complexibilidade das legislações e a velocidade das transformações
e mudànças da micro e macroéconomía de sua· região e do país, devem ser

acompanhadas porespecialistas, evítando-se riscos desnecessários ao seu negócio.
ACassuUAuditoreseConsultores SIC Ltda. oferece tudo isso a você, amigo

empresário, a um custo (investimento) compatível com nossa região , respeitando a
'1I0SSa. cultura e características de nossas empresas, atlavés de um atendimento '

pet'SOna1izá4o, respaldado pela seriedade e resguardo do sigilo profissional.
Nosso'pessoal técnico é altamente quali(lcado e permanentemente treinado no

desenvolvimentode novas tecnologiasparaexecutarum trabanio de alta competênçia
JlI:Ofissioruil,·emparcçría com nossos clientes paraque o sucesso de seu desempenha
como empreendimentó seja compartilhado com o nosso êxito ProfislIional, sem

, 'eiquecerde um compromisso.fundamental:.�udltoria 6 um Investimento, e como
, "�retomo.

JOSÉ DEMEDEIROS MACHADO SOBRINHO'" 'CASSULI
. AUDITORES E CONSULTORES SIC

Apolo: Casaun A",dltores e COnsultores SIC Ltda.
Fone (047) 371-4509. 371-5�11

Sindicato'quer' incluir.
• e .

projeto de requalificação
Jaraguá do Sal- o Sindmet

(Sindicato dos Metalúrgicos);
juntamente comaFederação dos
Metalúrgicos filiados à CUT

(Central Única dos
· Trabalhadores), pretendem
incluir o Estado no projeto de

requalificação profissional,'
elaborado pela' CNM'

· (Confederação Nacional dos

Metalúrgicos). A intenção é
utilizar,apartirdopróximo ano,
os fundos doCodefat. O objetivo
é desenvolver projetos de novas
profissões, inclusive para os

.

desempregados, com apoio das

universidades.
.

ano que vem..
O projeto, deve abranger - Só depois da realização da

também os estados de. São pesquisa é que será possível
Paulo, Rio de Janeiro, Espfrito .definir as carências em

Santo e Rio Grande do Sul. Na determinadas áreas. É preciso
manhã de hoje, a diretoria do também conhecer os cursos que
sindicato se reúne' com são prioritários", declarou
representantes da CNM para Mussinato,acrescentando que
discutir a proposta. Segundo o . a maior preocupação é

.

a,

presidente do'Sindmet, Jair redução do desemprego e a

Mussinato, a entidade vai garantia da manutenção dos
realizarpesquisas junto àdireção n íve i s atua is. "Mui tos

das. empresas, do setor para trabalhadores estão
identificar as necessidades. Ele. desempregados justamente por
aposta que o projeto será . não. terem qualificação.
implantado na cidade, apartirdo profissional", destacou.

NOTAS�-__-�---------------------------

• ·A Amvali (Associação dos'Municípios doVaIe do ltapocu) promoveu, ontem, na Acijs
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), o Fónim deDesenvolvimento Regional'
Iategrado,

,

O objetivo é apreSentar propostasorganizativas e ações orientadas paraaumentar a capacidade·
do sistema produtivo••

O evento reWiiu prefeitos, presidentes das CAmaras Municipais, das CDL's, associações
·

cnmerciais e técnicos. I.
.

'

','
•

.•.. .

'
.

• O governo federal decidiu reduzir de 35 para 31,5% a tarifa de importação de automõveis. A
medida entraem vigor ainda estemês..

'

.
.'

A decisão do governo é um banho de água fria nasmontadoras nacionais que pretendem aumentar

em 2% o preço dos veículos.
.

• O VII Encontro Estadúal de JuíZes Classistas, que aéonteceu nos días dois e três, em
Florianópolis, .

reuniu representantes de juntas trabalhistas de todo o Estado. Entre eles, o
presidente da,Ajucla (AssoCiaiçãoNacional dos Juízes Classistas), AlceuPortocarrero, o juiz da
lsa TRT (TribunalRegional do Trabalho),�ôn Castro Touron, e o deputado federal Milton
Mendes (PT).

Jaraguá do SUl foi rep�ntado pela juíia Rosane Sasse Gieburowski, coord�nadora do
Departamento daMulher do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias doVestuário

.

Grítica e Editora CP Ltd!L
Rua Wálte'rMarquardt, 1180

. Fone/Fax:
311-1919 372-3363

All ii'li'l'
Amais completa linha de

parafusos. porcas •

arruelas- estopas •

ferramentas em geral.

. Ro Bernardo I)()mbusch, 1136
V'da Baependi • Jaraguá do Sul
, FoneJFax: (047) 371·0010

.

Som IU,llomotivo
Alarme

Fabrlcaçilo de
caixas selados

lNSTALAMOS
PAINÉIS DE NEON

R. carlos Eggert, nll 433
Bairro Vila Lalau

AUDITORIA CONTÁ�IL, FISCAL E TRABALHISTA

CONSULTORIA ·DE GESTÃO.EMPRESARIAL
I' ". .

"

i:·:iiiiiiiiiiiil:liiilllllllllllllii:II.llii,.il:.I··1111.111111'·_'lllí:llil:lllll·iii·�i_':��,II··ii··
t.REINAMENTO DE P,ES�OAL
, . .'

.
\

CASSULI
AUDITORES.

RUA DONALDO
GEHRING, 140

Centro
89.251-470

JARAGUÁDO SUL,
.

SC
fone: (047)'371.4509
fax: (047) 372.1820
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Rua Joio Màrcatto, 119
Centro·Jaragú doSal· SC FON&fAX: (047) 372-2128

A EMOÇÃO DO CINEMA COM O
..

. CONFORTO DE suA CASA. VISI1I.-NOS

IIIDIIGI
- • � j

TIII�:-l17�
(HHIIO e video

FFE
.

MASCULINA
, ,

RuaReinoldoRau,3'11·· saIa.Ol·�entro
JaraguádoSul·Fone: (047) 973-5432

He HORNBURG
Implementos Rodoviários

I

Av. Mal�'Deodoro da Fonseca, 1479 '!I

Fone/Fax: (047) 371-2511
.

Ja�g�á do Sul .. sc

m�lltDt_1 ;,
Máqubw.....�

RuaAraquari,136-. daFIpein
FONE: (047)372-0540 • FAX: (047)372-3203

JIII'iII'i' doSul· sc

II

:ftcom - ..'X.

t: .

..... . , "", .

.

Cortinas e Decorações
.

C4riItaC«fIIa;�I«iM_�"""�,
II ,.,..,.,.,eold.'....

-

DECORECOMBOMGOSTO;DECOAECOMCORll� .

ItuaReinoldoRau,550·Ceatro·Faue: (047)37l-0514
.

.

9),. 9lcg, 91ídekt�odrlgueJ dIJ ví/OIJ
Ortopedia e TraumatolDgitJ

CirurgiIJ do Joelho· ArtroscoPÜl
CONSUlTAS SOMENTE COM HORAMARCADA

II R,Dr. WsldemilO Mazurechen, 55'.· Apto. 1
II' Fone: (047) 371-6511 • J.araguá do SUl· SC!I

Mac.'
TUDO PARA CONSTRUçAp

. F_ MIlD

Sa4ra1..... I.IIDC..,.".._..... ,l"fitlENltrIb
• C,IItro, 'lUi�,. 19 -l.U.o, JHIIYI e,o,,/fnur " ."•

. co""'''''' Sa4ra IjUIIGbAnIoIdo •úolli4llDill, '1.1jUIuJ
_LIItz.,I.....SIlM.Ap4s"C"""''''''''_'oscOllWltMlos
for-lWqdo....•� lfdmu,

Troe" il. wa, ••"'0 (10), o coro","
fiIhogtIdoPedroP",M�FiIIIo. Votei

b"IkiIIIIIlII....../flIIIM,,,.,,..,..,_

SEMANA DA
FAM'UA • a

Paróquia Sio
Sebastilo. atrav&
da

.

Pastoral da

. Famßi� promovê!
partir de amaabl
(9) até o próximo
dia 17 deste meso
a Semana da
Famaii. com o

.

tema "Famaia:
Dom e

Compromisso.
Espennça d.
Humanidade" .

Celebraçõ.es
.

espe«;_iais todos OI

dill. na Igreja
Matriz, RiUnha da
Paz. Sio Luiz

Gonzaga,
Perpétuo SoConó.
S"o Cristóvlo.
Sio Benedito e

Nossa Senhora do
Ros'rio. no Rio
Molba.

DIA "D" • a CImua J11nior de J....... do.Sul promove IIDIIIIII
14h30. 110 auditório do Sindicato do Vesnwto. paIeItta com o

cicladlô e avida". com o· dr. Anselmo OUveira, promotor pd
.

BIumeDIU. Se v<d deeeja lpitmorir aeus�.DOI DiIia
caqJOI de cipaCitaçlo pe8IOIl; participe. a entrada 6 frIDca.

BêNÇÃO MATRIMONIAL· Sandn e Man:elo IObem 10 ...
próximo dia 20 de setembro. is 2CJllS. DI bellllima ... do RIo
para o tndk:ional "sim". Sandra é ftlbf de Bnmo (in memodaIiI) e
Kieoeo HeDn. e MaR:eIo 6 filho de AchiDea SantoI e AmSIa SIhL'
•�a reUpoa OI c:oavidadollello recepdoDadoIlIO
B......

A Festa à FantasiapromovidtJpela Boate Notre '/)ame
foi sens�iolJ!ll, .despertando a criatividade e "bom

gosto" da galertL Alguns momentos da super noiIIIdtJ

, O'promoter,I..uIz CIItII' SIlN, ",."". • .u., 8110 ZIHf*I
(SIIUU/súutellls), '''''-__ ''

.
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Conforfo e irpeverên'cia fazem a

moda' da Coleção Jnverno/97
O irwe ...I'\o semp�e föi sil'\ôI'\imo de COt\:f9 ...to e de

:, I"ot-\pas aco�chesal'\tes. 6., aMa ...isol sOt-\be il'\te ...p eta ...

exatamel'\te as I'\ecessidades db cov\st-\mido ... pa a
.

a

estação mais f...ia dp al'\o, Ltl'\i",dó COl'\fo ...to com as

,

tel'\dêl'\cias deste inve ...no: 'RoLtpas qLte dão t,..\m visLtal

mo�� ...I'\o, i ......eve ...el'\te e descol'\t ...aído estão �e9ist ...adas
nas, coleções feitas especialmel'\te pa ...a os mais

,va iados estilos das ma ...cas Stohe SOLtP, Ma ...i�ol,
: C. iàtivà, Tiso ... T. Tis ...e e Lilica Ripilica.,
'A COleção JI'\ve"'I'\0/97 t ...az »'\oletol'\s, mil'\isscdas,

"camisetas, calças e, blLtsões em fot"mas a ......ojadas qLte
:: f"'eCf�el'\tam qt-\alqt-\e ... ocasião, seja com a coleção
\ tOl'\e Sot-\p, que posst-\i fo ...mas mais desest"'LttlA ...adas

.;�O"" a mode"'J'\idade das mLtlhe ...es qLte IAsam C...iati'val
,

uma ma ...ca que semp ...e está lisada com as IÁltimas

tel'\dêl'\cias 'da� estações.
Além das �ot-\pas qlAe ...eve.lam todos os Hpos de estilo,

Cl Ma ...isol também t...a2 ,t-\ma lil'\ha de ,acessó ...ios qLte
: compõe o vislAal do mel'\il'\o Tiso ...T. Tis ...e e da 9a ...ota

�; Lilica Ripilrca. São bol'sas em ve"'I'\iz, mochilas;'
:_ caneit'as, meias, dl'\tos e bOl'\és com cores e mate ...iais
;. dive...tidos, il'ldispel'\sáveis pa ...a completa ... o. look da
"

9a ...otada!
�-

'

-------�-�-------,

PARA CORTINAS i .

SOB MEDIDAS I

SOMENTE COM A APRESENTAÇÁO DESTE CUP�M � _Y�LI��� ��3�8�9�X :

,

ua 25 de Julho, 1430
IlaNova

371·7332
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VARIEDADES - 2

Confira aHis'tória
..

"A.Histórl!l de nossa gente não podeficar só na
,

.

saudtide". O Passado só é importante se

o seu tempoloi bem empregado.

Há8anos
- Em 1989, iniciava-se o processo de instalação do 110 Cars (Centro
Administrativo Regional de Saúde), tendo como seqüência o Fórum

Regionalde Saúde .(FRS) e a fundação do.Conselho Regional
Interinstitucional de Saúde (Cris), coma função decoordenai' os serviços
de saúde todos os seis municípios do Vale do Itapocu, A Comissão de

Instalação e Supervisão deUnidade de Terapia Intensiva (UTI), realizava
encontro, para detalhar a compra dos equipamentos. Em Florianépolis,

. faziam-se presentes: Alfeu Garcia, da Açijs, MagdaRau; do Hospital
São José, dr. Sebastião Resende, diretor-clíDico do Hospital São José,
Roberto Braz Nunes, representante da Associação deMoradores e o dr.
Amaro Ximenes Júnior, secretário municipal de Saúde. A inauguração
daUTI se daria com os festejos do aniversário da fundação de Jaraguá
doSuL'·

.' .'
,

Há6anos
- Em 1991, falecia em Joinville, Heinz Barg, ri�cido em Rio da Luz,
filho de Friedrich e Amanda Duwe Barg, casado com Irma Gutz Barg,
tendo o filho Franle. Seu colega, FredericoMathias de Carvalho Júnior,
definiu o colega: "Foiapersoníficação da honestidade e jamais procurou
prejudicarum colega de trabàlho" • Iniciava no antigo Banco Inco, onde
passou por todas as carteiras para chegara contador, sub-gerente, gerente

. e inspetor. Postenormente trabalhou no Besc e foi o seu primeiro gerente
em Jaraguä do Sut� seguindo depois para Chapecó e concluindo a sua

vi,da útil como inspetor. Era; também, acionista da então Auto Jaraguá
S.A. e cotista da Transportadora Andorinha. Se'Q corpo era velado na

Igreja Evangélica Luterana-Centro e-dado: à sepultura no Cemitério

Municípal, Foi uniexemplo de funcionário bancário.

Há4anos
- Em 1993, lideraaçasdo PPR (partido ProgressistaRefonnador) vinham a

Jaraguá do Sul explicara fusão de PDS ePDC para o primeiro encontro de '

lideranças estaduais e regionais.da sigla O objetivo eramobilizar as bases
para a consolidação do partido, com vistas às eleições gerais de ,1994. O
senador Esperidião Amin, presidente nacional do partido, participava do
encontro, juntamente com o vice-governador Antônio Carlos KonderReis
'e deputados estaduais e fooeràis.'

.

...Na colunaReminiscências se comentavauma foto cedidapor FritziVogel'
Fiedler, contando a vida do Sport Club Germânia, que em '1931, quando
da fundação, teve�presidênciao industrialMax,WIlhelm;ArturBreithaupl,'
como vice;'Wilhelm Hoppe, 10 secretário; Ottokar Rodolfo Grubba, 20
secretário; Ferdi Síngendonk, 10 tesoureiro; Hermann Spengler, 20
tesoureiro; Wllhelm Neuen, mestre de ginástica e Heini Singendonk, fiel .

dos utensílios do clube.

'Há2anos
- Em 1995, abordavam-seaspectos dahistöria local, como título: "Devagar
com o andor que o santo é de bano", uma tomada de posição do Jornal
CORREIODOPOVO, contra a idéiademudarnornes de vias públicas centrais,
lembrandomudanÇasporoutrosexecutivoseque,�hoje são comentadas
pela sua inoportunidade. Casado com esta nota, comentava-se a história
contada ao secretário de Impresà, Aderbal Machado pelo sr. Carlos
Hoffmann, que levantavàdúvidas sobreonão reConhecimento dÓengenheiro
emilitarEmílio Carlos Jourdan, como fundador de Jaraguá, j�tamente no
teinpo, em cujo' mês se comemoraria o 1190 ano desse aconteciiliento.
Argwnentava-secomaintencionalidade dessa fwÍdação e não'dapassagem,
em 1541, de D. Á1var Nuões Cabeza de Vaçca, ou dos engenheiros
WunderwaldteBragaPinto, oudeWenceslaudaRochaeFnlIlciscoThomaz
de Goes! 'este refu�ado nas matas do Vale. .

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (74) - APONTAlViEI\ITOS
A'segundaguerramundial (39/45)mostrou o. contendo apenas a urna funerária, vazia, com a quar

quanto. estavam equivocados certos setores .Affonso Kath havia sido. dado. à sepultura.'
governamentais, no conflito que desta vez Desaparecera, pois, o. corpo.doinditoso r sarge�
envolveuoBrasíl como única nação. sulamericana reformado daFEB etodas as comendas que,e�'\lida
a participar com um corpo expedicionärio, �viarecebidodoExércitobrasileiroeBxérCi�norte.
homens que se cobriram de glória pela sua americano, pelasua dedicação. como. bravó soldado
bravura e coragem em terra, mar e ar. Santa que combatera o. bom combate para restaurar a paz
Catarina e Jaraguä concorreram com um grande nesteMundo deDeus, participando. deumádasmais
contingente de teuto-brasíleíros, ítalo-brasileiros, sangrentas guerras que o.globo terrestre já conheceu;
polono-brasileiros, etc., cujos nomes desta região.

. O fato passou ao conhecimento dacomunidades
podem ser Iidos no Monumento ao das autoridades e o. desejo. da esposá de reaver os

Expedicionário na praça que leva o. .seu nome, restos mortais' de seu marido, tudo resultando.
em Jaraguá do. Stil.

I

infrutífero, pois, não se sabe como e quando se deu
Do. grupo. jaraguaense, desejamos destacar os esse audacioso ato de violação em pleno coração. dOI

deRio.Cerro - Hart;w.ig Bo.rchardt eAffonso Kath, umaordeiracomunidade, num longo espaço. de tell1PO'
este integrando a ForçaBxpedicionãria Brasileira em que se perde gràndeparte damem6riade pessoas

,

na Itália, sofrera extensos ferimentos, pela já falecidas.que poderiam concorrer com se""
delicadeza que seu estado. apresentava, foi levado testemunhos e informes para

.

a reconstituição de tiO
para os Estados .Unidos, onde parte da coluna, 'brutal ato de vandalismo que alcançoua extrema0
dezessete costelas e grande parte da perna eram criminosa forma de roubar tãomacebro.conteédo.:
substituídasporprétese elaboradaem platina, além São' esses acontecimentos que

.

nos levam a

de transplante de 6rgãos, retornando. a Jaraguä do. indagar o. porque recair justamente num dos heróis
-Sul como. 3° sargento. reformado, portador de teuto-brasileiros, dos quais tanto se duvidou de sua

inúmeras medalhas de bronze, prata e ouro' e' lealdade àPátria, e que, o. fazendo. como fez Affo.nso
citações do. 5° Exército. americano, gerando. Kath,que foi convocado para as fileiras dó ExércitO

.'áinda um filho. e uma filha, -e falecendo. em 1960, brasileiro, servindoa sua Pátria com todo. o. denodo,
foidado à sepultura no Cemitério. de Rio. Cerro. dentro das fronteiras do. Brasil, seguiu para terras

U. estrangeiras naEuropa, onde se houve como. soldado
O que vamos relatar agora,com a licençada fiel e cumpridor das ordens emanadas pelos seus

famíli�transpõem às raias da razão, tamanha a superíores, que enfrentou ,o. inimigo de corpo e alma.
. perversidade da espécie humana que vio.la o. que até que atingido. pelosmortíferos artefatos de guerra,
hádemais sagrado. parauma família cristã. TOnta ainda assim, conseguiu, atravessando. o. Oceano;
e quatro anos apös o. lutuoso acontecimento, Atlântico, onde seus antepassados também

quando. a família fazia seguir com. o. ataúde os atravessaram, rumo. aoBrasil, ali naAméricadoNortt�
adornos desse her6i, a viúva tencionava conseguiu sobreviver com tratamento, vo.ltan�

reformar o jazigo, quem sabe já preparandopara depois pala seus familiares por quase, três lus
ela pröpríajuntar-se ao.amado esposo, quando. que os bandidos não! respeitaram nem depois
chegasse o. seu dia, acionou pessoapara aexecução morte.

•

daquelas obras, E qual não. foi a surpresa ao. QueDeusotenhaemboapazláo.ndeseencontDi·
constatar que aquele túmulo. havia sido. violado, o seu corpomutilado!
com a perfuração da camada de cimento, Fritz vonJaraguá - 8/97.

Delas Rodas
Industrial

Afotomostraa sra.lrmgardBruch KIlt",,. viúva tkA/Jomo, 110jazigo tk onde tksaparece�'
.misteriosamente o seu corpo, .no Cemitério tk Rio Cen'o 11, ap6s s� reforma..Kath, IJ

heroi ,da II Guerra Mundial, teve dois filhos: Maria e, Werner. lrmgardmora com seU'

filho, na nfa ÚlUbe, em Rio Ce"o II, lado pequeno

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

Fone: (047)372-1846
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por Egon Jagnow '

A Paróquia São Sebastião, primeiramente denominada Paróquia Santa Emília, começou a' ser formada a

partir de 1909: O primeiro oeäre. estável no Jaraguá foi o padre Ernesto Schultz. Em 1911, chegaram os

padres Henrique Meiler e Pedro Francken. Em 1913, iniciou-se a construção da Igreja Matriz Santa'Emília,
entre dittcukiedes, como se queix« o padre Frencken: "0 que nos dertote é que aqui não captamos com uma

elite que se interesse pela construção". E ecidentes, como conta o frei Aurélio Stulzer: "Tinha seis anos de
idade. Não sei como ,é que foi. Quando puxavam 0$ tijolos da- olaria 'do Sansan, ao lado da Casa

Emmendôrter, estrada das' 'Terras da Câmara' (atual Rua Procópio Gomes de' Oliveira), morreu o jovem'
Álvaro Piezers. filho de Ângelo e Constância Piezers. colhido pelas (adas da carroça carregada. Mas tudo

isto não abalou nem os pedres, nem os fiéis e, a três' de janeiro de 1917.; a primeira igreja matriz de Jaraguá
,

foi inaugurada.

,

A capela em obraS

er BATISTA PNEUS
. ,

PJ:eeus novos PireUi, Firestone e Goodyear, pneus receuchutaäo«
, para autom6veis e caminhões, btlÚlnceamentos, geometria,

,

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

RuaMal. Floriano Peixoto, s/n° - ao lado do Bradéseo

Lançamento e benzimento da pedra f.ndamental, 1 de dez.embro de 1913

A.Capela, Santa Emilia conclrúda

•
cozinhas

Berlim
PRODUZINDO POR EXCEL�NCIA

, Rua Athanáslo Rosa, 1475· Fax: (047) 373-0267
Fones: (047) 37300467 - 373-0077 - 37�7

, Guaramlrlm - SC
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VARIEDADES - 4

/'

Um juigamento
, .

. .

Homem de sentimentos nobres e caráter inflexível, '

Ouro-Preto justificava o. gesto. de Deodoro,
'revDltando-se contra o. seu gabinete, mas não.

perdoava a atitude de Floriano, traindo-o. até a

última hora; a 15 de novembro. De regresso do,
exüio, achando-seFlorianonogoverno.foi O. último .

presidente do conselho cientificadopor uni amigo.
comum de que o. ditador desejava ouvir alguns
homens antigos e sugeria, um encontro com a sua

pessoa. Ouro-Preto CDrtDU o. assunto.
'

.

- M�u amigo. - declarou, - se eu alguma vez tivesse', ,

encontrado Deodoro e "ele 'me estendesse a mão,'
apertá-la-ia sem esforço.
MaS, à presença do generat Floriano...
- ? ..
- SÓ ireipresol

Tobias Monteiro - "Pesquisas e depoimentos",
,

página 242.

Caxias e a sua tropa P

o duque de Caxias, quando em. campanha; fazia
questãodesofrerasmesmasagTUÍ'aseconerosmesmos
riscos que DS seus soldados: uma tarde, em Lomas

Valentinas, estava ele, completamente molhado, SDb
uma laranjeira, esperando o. momento. do ataque,
quandoumaordenançaseapnxdmou; trazendoàmão,
CDm cuidado, uma.fumegante xícara de aJté.
- Aqui está - disse- que O. sr. dr. Bonifácio de Abreu

mandoupara V.Em, e ordenou-me que nõo deixasse
cair um pingo. no chão. O· marechal fitDu-D
pausadamente:
- Eu não quero, - respondeu, afinal
Eparaosoldado, abrandando a VDZ:

Beba-o voc� Camarada.

Taunay - ''HD11'Ie1is e Cousas do Império", página 112;
,

,

I

PROCESSOOINAM/CO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

Gráfica e Editora CP Ltda.

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

'

Rua Walte'" Marquardt, 1180'
Jaraguá do Sul - SC

FAÇA SUA VIDA

MAIS DIVINA!

TRADiÇÕES',

.Massarandubenses em Petrópoli .
A sra. Elisabeth Graebner,

catarinense de Blumenau, que
.

conhecemos através de um

trabalho sobre o Clube 29 de

Junho, da Imperial Cidade de

Petröpolis, no Rio de Janeiro,
publicado neste jornal, está
brilhando graças ao

.desenvolvimento de trabalhos

que visam as tradições.
Ela foi eleita presidente do '

"Kaiserstadt Kulturkreis", com
sede em Petrópolis, com

mandato até 1999.
Per seu intermédio

estamos recebendo a "Revista

Petrópolis e da Região
Serrana", interessante

. publicação mensal que tem

como editor o confràde 'Edison
dos Santas Rosa e já está

completando a 12- edição
referente a julho/97:
Num bem elaborado artigo,

Elisabeth Graebner comenta e

destaca com foto a: presença na

Imperial Cidade- da repente muita emoção, quand
"Trachtenkapelle Goschweiler nós, em número de 39 pessoas,
Schwarzwald," uma banda, nosabraçamosemtomodeuma
formada por 34 músicos, vinda única mesa, cantando velhas
diretamente da Floresta Negra, canções do folclore alemão'
fundadaeml922, com variado conhecidas de todos. Mal
repertório que 'vai' desde

-

terminavaumaealguémpuxava
músicas folclóricas, rock'n'roll, outra. E a emoção chegou à flQl'
música jovem e orquestrada, da pele quando cantamos com,
certamente como fazem as olhos marejados .a canção: 'So
bandas alemães, por ocasião da ein,Tag, so wunderschoer wie

.

"Schuetzenfest" que Heute', cuja letra diz que o que
anualmente se realiza: em nossa é ,bom dura pouco e também
cidade, Joinville, Blumenau e esse 'conto de fadas' teve seu

São Bento do .Sul, Mas temos 'fim', pela manhã quando os

uma surpresa. É Elisabeth deixei no aeroporto, rumo à.'
Graebner que escreve; "Tive o Massaranduba-SC. Os abraços

,

imenso prazer de, a convite de emocionados demonstraram
. 'Protetur' servir de guia e que não só deixaram, mas'

intérprete durante o períodoque também levaram saudades. Nos

aqui estiveram, no que pude olhos marejados,'o espelho da
contar com a companhia' do emoção sentida na despedida.
Mauro que veio de Nos acenos e nos sorrisos
Massaranduba pára Petr6polis tristes, o reflexo da vontade de
com esta finalidade. Muitas . ficar".

brincadeiras, muito riso, e de

g}9lnos
A .EDUcaÇÃO COMPUIA

.

Ab. esses catarinas! ...

SIoLütS
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Um dia procuramos o empresário João Lúcio da

Costa, em João Pessoa, para fazer uma entrevista que

pudesse entrar como Destaque da Semana, do
� ,

, Semanário "Jaraguâ Bote", sob númeroZß, no ano de

,,1990.,lango Costa faleceu em 26-10-93.,
,

Do que não coube, porfalta de espaço, na exuberante
,

vida ali contada,e que deve' ser convertida com outros,

no livro em preparo, com o título "Eles também
construíramagrandeza desta terra", de resgate de suas
-memôrias, ele revelou que fez um casamento misto.

Olga, sua esposa '(recentementefalecida), era luterana.
,

Na hora de casar opadreAlbertoJacobs não concordou'
com o casamento e .disse que casaria se tivesse a'

autorização do bispo, de Ioinviile. Ele conseguiu. Aío

padre inventou outra desculpa. Casamentomisto, só no
altar lateral. O quêfazer? Foi realizado lámesmo, mas

que casou na igreja católica, isso' casou. Era a

mentalidade da época. Jango, seu apelido, gostava de

estarbeminformado. Lia o CORREIODOPOVO, desde

1930. A Notícia, Jornal doVàle, Gazeta de Jaraguá do
Sul e o então Jornal de Joinville, que'passoumais tarde

"

para os "DiáriosAssociados ", q,e'Assis Chateaubriand.
'

Foi integralista: Houve tempo em que o Estadoproibiu
reuniões políticas, principalmente (JS camisas verdes,

que aqui eram em grande número. Mas assim mesmo

realizaram, 'para lamentar a decisão do governo,

realizando a "Noite dos Tambores Silenciosos'; (Die
Nacht der stummen Trommeln),' que seria pacífica,
lembra, por' recomendação 'do chefe Nacional, Plínio

,

.'
,

Salgado. O inierventor dr. Nereu Ramos 'recebia

info�ações sobre esta cerimônia" que' se realizava'
simultaneamente em, todo o Brasil, e saiu, na frente,
designando o coronel T.rogílio de Mello, delegado de

polícia de ·Blumenau, pára acabar com essas

concentrações indesejadas. Voltaremos. Até apróxima.

VARIEDADES - 5

Pe. Alírlo se]
,

Pe. Älfrio Pedrini inicia hoje UIIUI série de 12 rigosMS"jomtil,
/OC�a/tlBcinantepessoa de Jesus Cristo�

,

Pe. Alfrio é eminelfÜpregadorde retiros espirituIJis e autOr
de diversoslivros de cunho espiritual epsico16gico.

Seu'livro Oração de,Amorização - Cura do Coraçãojá está na
81- edição, co", niais de 300.00 exemplares vendülos.' t

,

'

Pe. Alfrio, nascido em BotuveftÍ se,/oi ordenado sacerdo" em 28.6.64. 'l'ivbalhqu
,

comopro/essor,/ormador e napastoralparotJuilllpo;
nove anoi.Des. 1977dedica-se àpregação de retiros espirituail

para leigos, religiosos, sacerdotes e, vociICionados.

Jesus com você rumo aoano 20'�'O
Pe. Alírlo J. Pedrlnl seI

A Igreja sepreparanomundo inteiro para a grandeCelebração dos 2.000 89-68 do nascimento
de Jesus.

' '

, ,

' " .

Jesus é um personagem tão importante para a humanidade que a hístöria foidividida entre:
"antes" e "depois" do' nascimento dele, entre "antes" e "depois" deCristo. Jesus vivo, portanto,
é o marco inicial da contagem do novo tempo, Jesus ressuscitado é a razio de set, é o centro, é
o festejado, é o coração de toda a celebração dó ano 2000. Jesus vivo é omarco histórico reale
existencial do início do terceiro milênio.

O papaJoão Paulo IT propõe a toda a Igreja 'uma longa preparação, um intenso trabalho

evangelizador de tfês anos: "

'

..'
,

, Essapreparação tem a finalídadede realizar ümaprofundarenovação dos corações de todos
os discípulos de Jesus, bem como de levar Jesus vivo amuifus corações que ainda não tiveram
a sorte e a graça de conhecê-l� pessoalmente. O papa propõe que o ano de 1997'seja todo
dedicado a um forte e dinâmico anúncio de Jesus ressuscitado. Ele deseja que se façi!. uma
evangelização intensa, específicaemuito concreta sobre a pessoade JesusCristo vivo, para que
aconteçaumarenovaçãoprofundade,nossa fé, de nossa adesãopessoale de nosso relacionamento
com o divino Salvador.

Três anos de evangelização
Aliás, propõe o papa que o ano de 1998 seja destinado à evangelização sobre 'a pessoa do

Espírito Santo. Que '1999 seja todo dedicado á revelar o grande amor de Deus Pai. E o ano de
2000 seja todo envolto pelo anúncio da Santíssima Trindade, bem como pela celebração do
Grande Jubileudos 2.000'anos da vinda do Salvador, Jesus Cristo.

,

Caro leitor, através destapágina, e de uma sériede outras que serãe publícadas, temos como
propósito auxiliá-lo a preparar seu coração para a grande festa de Jesus vivo, nos 2.000 anos•
seu nascimento.Desejamos anunciar Jesus vivo. Queremos tOrnar Jesusmaisconhecido, acolhido
'e amado; a fim de que ele possa realizar grandes obras de amor salvador em nossas vidas. ,

Jesus vive e está conosco' ,

Eis amaravilha! Aquele que nasceu há 2.000 anos, aquele que completa 2.0{X> anos, aquele
que é o centro de todas as celebrações dó ano '2000, está vivo! Está com você! O ama

profundamente; sem pôr condições, e gratuitamellte. Ele quer ser uma presença muito viva,
muito personalizada e permanente 'em sua vida. .'

" '

QJer ser a presença viva, exatamente porque o ama, porque quer ser companheiro de
caminhada, porque quer ser seumestre, seu caminho, verdade e vida, seu Salvador pessoal,
a.força em sua fraquezâ, a luz em suas trevas, o consolo em seus sofrimentos, a alegria em
seus bonsmomentos. r

Abra ainda mais seu coração a Jesus ressuscitado. Acolha-o sempre denovo, pois ele
está a seú lado, e em seu coração. Deixe que ele atue em sua vida. Tue um tempo, todos os
dias, ' para estar j((om ele, para conversar, para deixar-se amar por ele, para pedir que se

manifeste nas suas necessidades. A presença de Jesus vivo é garantia de uma vida muito
abençoada, ,/

Ao terminar, experimente fechar OS olhos, imaginá-lo a seu lado, crer que ele está com
você, pois ele mesmo disse: "Estarei com vocês, todos os dias, até o fim dos temp.ós (Mt
28,20b). Com palavras' de seu coração, converse com ele. Deixe seu coração falar com amor.

. Deixe que seu coração, movido pelo amor, o adore, o elogie, agradeça, o acolhá, e se entregue
semmedos.Diga a Jesus o quanto você quer tê-lo vivo em sua vida, e como 'Você querpreparar
se para o seu aniversário no ano 2000. Deixe, também, que Jesus lhe fale ao coração, Ouça-o
atentamente.

Semelhantes encontros farão sua amizade crescer e desenvolver-seprogressivamente.U�
profunda amizade com Jesus é a certeza de uma vida muito abençoada.
PATRocíNIO:

ARTIGOS 'RELIGIOSOS PARA PRESENTES
RUA MAL. DEODORO, 632 - FONE: 371-3091 - JARAGUÁ DO SUL - s_e

..

. ,.LlVRARJA SÃO SEBASTIÃO
"

.

,

" �
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NOITE DO
TERCEIRÃO

er O Terceirão do Colégio
São Luís sacode a Boate

..
Notre Dame, no sãbado (9),

"

com uma big party recheada
de gente bonita. Na passarela,
o toque de sensualidade dos
modelitos provocantes' da '

Sonhos e Sedas. Mantenha o
controle, gurizada!

'AMARULA FEST
r:r A' Boate Marrakech '

programou para este sábado
(9), a partir das 23 boras, a
Amarula Fest (Festa da

Amarula). São mais de mil
doses da saborosa bebida ao,

preço de R$ 0,50 cada.

Ingressos: R$ 3,00, até àmeia-
,

noite e R$ 5,00, até à Ih da
matina.

ESCLARECIMENTO
er A equipe da Fábrica II

informa que não é de sua

,CENTERR'·SOM

,

.
CD's - DlSCOS • FITAS

Av. MaL Deodoro, 406
FON,IE: 371-2847

. autoria a produção e

realização da' promoção que
, acontece boje (8), no antigo �

Kartódromo do Bairro

Jaraguá Esquerdo. "Mas
confirma para o mês de
setembro, mais uma de suas

arrasadoras festas, em local e
dasa a serem divulgados.

'

Aguardem!
horas, na Praça Ângelo

.
RIVAGE '

Piazera. Cama elástica,

'er A banda criciumense pintura; paredão" de

montanhismo, argila, dança e '

Matusa, amesma que.animou simultâneo de xadrez são
oBaile de Férias doBaependi, algumas das atividades que
estará comemorando seus 20' estarão animando a interativa
anos de estrada, hoje (8), na tarde. No início da, noite, aRivage Danceteria, em, bola será passada para a
Blumenau. No repertório, Banda In Natura, aqui da
tock, axé, dance e reggae. terrinha, para detonar um som

esperto para a nossa

juventude,
P�ÇA

r:r A Secretaria de Cultura"
Esporte e Lazer de Jaraguá do
Sul convoca a criançada da
cidade 'para mais um

BrIn�do na Praça, neste
domingo (lO), apartir das 15

FESTIVAL'
� A Diretoria da SER
Marisolpromove neste sábado
(9), a partir das, 20b30mins. ,

-

em sua sede, o Festival da

Canção MarIsoL Os quinze
participantes

,

terão

acompanhamento da Banda

Transamérica, que após' as
interpretações, estará
comandando um animado
baile. Durante o evento, serão
sorteados cam'isetas, bonés,
seis ingressos para o Beto AUTOMOBIUSMO',
ÇarreroWorld e um aparelho

, erOmau tempo do dltiJOO
de sommicro-system. nal de semana prorrogou

este sábado (9) e domingo(
ii 'realização da 6 ' etapa
campeonato CatarIneDSI
Automobilismo,

.

Autódromo Rio Represo,
São Bento do Sul.

SCAR
r:r Já estão abeitas nà Scar,
as inscrições para o Curso
Básico deTeatro eMáscara,
desenvolvido para crianças

,

DISQUE-LANCHE
371-5309

,

.

com idade entre 9 e 15
As aulas terão jnício ainda

primeiraquinzena deste
serão ministradas às qui
feiras, no horário das 15 às
boras. Maiores i.nfinrmlAt'lIIIlil
na secretaria da. Scar, {i
372-'}.477.

'

Filmagens & Fotografias

FOne: 372-3831,
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lassificados do CP37,1-1919
E REGIÃO

: f!XCURSÃO:
'

. be, Águas Termais
.

.

dia 02. a 05/10 por R4 145,00 (por
soa).
lui: Hotel, café, almoço e janta.

onratos no 375-1056 ou 97�-8281.

.ALUGO _. apartamento com 2 quartos e

dependências ao lado'do estacionamento
da Dabnll1'.- ptóx. Marisol. Tratar 372-
0187.

VENDO - Chácara no centro em

condições facilitadas.' Informações no

·372-2059.
eveilon espetacular em Porto Seguro •

.

a - Rio e São Paulo.
dia 26/12/97 a 04/01198.

.

ratar 375- t056 ou 973-8281.

CASA - mista na Vila Lenzi porR$ 13mi1 .

Tratar 975�2048.

CI\SA - de alvenaria emGuaramirim, com
4 quartos e 2 banheiros, por R$
13.800,00 + 22 anos deR$ 120,00 por
mês . Tratar 975-2048.

CORSÃO;
Paulo, Aparecida do Norte e Rio de

.

tatos com Rosana em horário comi.

•0372-0448 ..
TÍTULO - do Clube Atlético Baependi,
por R$ 350.,00. Tratar 372-0284 .

Consórcio Regata Admite:
. Ótimas comissões e prêmios por vendas ..

.. Vagas limitadas.

Avocê JOVEM aUE SE INTERESSA EM APRIMORAR SEUS
CONHECIMENTOS NOS MAIS DIVERSOS CAMPOS DE

.

.
.

CAPACITAÇÃO PESSOAL, A CAMARA JÚNIORDEJARAGUÁ DO
SULOFERECE ESTAOPORTUNIDADE CONvmADO-O PARA UMA

SENSACIONAL PALESTRACUJOTEMASERÁ:
O CIDADÃO E A VIDA

PALESTRANTE:
DR. ANSELMO DEOLIVEIRA

PROMOTOR PÚBLICO DE BLUMENAU
DATA: es DE AGOSTO DE 1997

LOCAL:'SINDICATO DOS EMPREGADOS DAS INDÚSTRIAS DO
VESTUÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL

HORÁRIO: 14:00 - REEPÇÃO
14:30 -INfcIO DA PALESTRA

CUSTO: GRATUfTO

VENHA PARTICIPAR CONOSCO.
SUA PRESENÇA É INDISPENSÁVEL

,

PROMOÇÃO: CÂMARAJÚNIOR DE JARAGUÁ-DOSUL

APOIO: PASTORAL DAJUVENTUDE DE JARAGUÁ DO SUL

CONSÓRCIO - contemplado CG 125

Titan, com 25 parcelas pagas. Valor R$
2.100,00. Tratar com Adelir 372-2791.
YAMAHA·- RO 135 ano .87 em bom

estado, por R$ 1.300,00. Tratar rua
Tomaz Francisco de Goes, 284 prõx.
Apae com A1tamir sábado após 13h,

LOTE - com 585m2.em Nereu Ramos,
fundos da igreja católica, com toda
infraestrutura. Aceira negócio com imóvel
de maior valor em Jaraguä do Sul com
financiamento da diferença. Tratar rua
Tomaz Francisco de Goes, 284 próx. a
Apae com Altamir �ado após 13h.

VENDE-SE - móveis de joalheria, contato
372-2214,

ENFERMEIRO - se oferece para
trabalhar em particular, formado, com
referências. Tràtar rua Victor Rozemberg,
258 com Silvio.

. DIARISTA - trabalho 2 meio-dia ou 1
día inteiro, de preferência em

apartamento, tenho experiência e

referências. Tratar com Iracema no

telefone 371-7687.

PROCURA-SE - moças para dividir

aluguel de apartamento na rua Reinoldo
Rau, 400. T;atar com Heike ou Ariane
pelofonC"372-0406 ou 372-1919. .

MICRO-SISTEM - Mwa 1800W, com 3

CD's, 2 decks, controle remoto. Tratar
975-0456 com Cézar.

APARELHOS CELULARES - usados,
facilito. Tratar 975-0456 com Cézar.

MÓDULO PYRAMID. _. 800W, novo na

caixa, Tratar 975-0456 com Cézar.

FIAT 147 - ano 82, gasolina, motor novo,
Tratar 975-0456 com Cézar,

MICRO SISTEM - Aiwa com controle.
Tratar 975�0456 com Cézar.

CHEVETTÉ - ano 86, branco, álcool,
por R$ 4.200,00. Aceito moto na troca,
Tratar com Jaime no 975-5527.

.

QUANTUM - CL, ano 93 por R$ 13�1. .

Aceito troca, tratar 975-5527 com

Jaime.

TURBO - larus completo, semi-novo
para AP..Tratar com jaime 973-5527.

MONZA - SLE ano. 89/90, preto,
.

gasolina, 2.0, completo menos ar. IPVA
97 pago em ótimo estado. Valor R$ .

8.700,00. Contato 392-3141 com Celso.

Vende-se Ford Galaxie Landau, 1980,
super xonservado. Contatos 975-1696
com Giovani.

Vendse-se Monza Classic, 87, modo 88,
hídromätíco, dir, vidros elétricos, ar

.

cond., co�pleto. Valor R$ 6.000,00. Não
aceita troca. Informações 371-0188 ou

'372-0274 ..

Vendo ou troco moto RO 350 ano 88
preço a combinar 973 ..5510 ou 372-
1417

Centrais telefônicas de
pequeno e grande porte Aparelhofax Siemens

SEXTA-FEIRA, B DE AGOSTO DE 1997

.
Consertos de ar condicionado de automóveis e

fabricação e assistência de_câmarasfrias e

climatiZtUloras - ar condicionado residencial e central.

Rua José Emendoerffer, '1183 - fundos
Nova 8rasl1ia - Fone: (047) 372-2986

Jai'aguá do Sul- S_C

SELECIONO VENDEDORAS SEMI-JÓIAS

.Mlii'VHMJ�1'4'·PRODUTOS
DE ALTA

QUALIDADE

11101 Se��J6w
NÃO PRECISA INVESTIR

ALTAs COMISSÕES
JARAGUÁ DO SUL 975-2337 - Nadia

1º FESTIVAL SERTAN_EJO
SORVETES PERITUTTI
Local: Sorveteria e LanchonetePer'Thtti

Nereu Ramos - Ao lado da Igreja

Dia: 23/08/97 - Início ZOh

·Inscrição gratuita até o'.dia 20/08

Premiação do lO-ao So lugar
Haverá no local completo serviço de bar e cozinha;

inúsica ao vivo, com Teddy show

'Maiores informações através do fone 371-S�42 com
GHberto ou naLanchonetePer'Thtti .

VE'NDE-SE LANCHONETE
Localizada na Rua João Januário Ayroso, 1726

(Bairro JaraguáEsquerdo); com buffet de sorvetes, cozinha

completa (microondas, fomo elétrico, fritadeira ägua 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,:if 33
no bairro Jaraguá Esquerdo (atrás do Supermercado Olamai)

Aparelho
Celular Life II
por umpreço
mais acess{ve�
oferece o vibr
call (a
chamadapor
vibração).

Temos outras
marcase

modelos
Identificador de chamadas
(Bina)
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CORREIODOPOVO .2 . CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS Jaraguá do Sul, 8 de agosto de 1

Irolla
I MÓ··V.Eí,tS L·.iÍD ..A:

CRECI 001387· J

LOCAÇÃO
Linha telef6nlca Prefixo 372 • R$ 12.0,.0.0
C6d. 602..; Casa alv. cl 3 qtos. -R. Preso Epitácio Pessoa -Centro - R$ 35.0,.0.0 '

C6d. 611 - Casa alv. c/3 qtos - Ruadas Duas Rodas - Centro - R$ 35.0,.0.0,
C6d. 632 - Apto. 3 qtos.• Ed. Papp- Barra do Rio Cerro - R$ 35.0,.0.0
C6d. 6J4 - Sala corni. cl 50m2 - mobiliada, cl ar cond., cofre - No calçadão (em cima Café ViP)
-R$39C,CC
C6d. 660 - Sala com. c/3Cm2 - CenterFoca - R. Réinoldo Rau - Centro - R$ 5.0.0,.0.0
C6d. 668- Sala cornI. cl 40m2 - Próx. Jangada -,R. Preso Epitácio Pessoa - Centro � R$ 35.0,.0.0.
C6d. 674 - Sala cornI. c/40m2· Defronte Assoc. CornI. - R. Getúlio Vargas - R$ 35.0,.0.0.
C6d. 683 - Sala ooml, '_ Ed. Miner - Centro - R$ 5.0.0,.0.0

VENDA
Cód. 110;. Casa de, alv. cl 230m2, 4 qtos. - Rua Jorg$ Lacerda - Área Nobre - R$1 .05.00.0,.0.0 -

Aceita apartamento de menor valor.
'

C6d. 147 - Casa de alv. cl 204m2, 2 suítes, 1· qto .. Em fase de acabarrento - prox. a R. Joinville.
'

- R$ 5C.ooa.oo - Aceita carro, casa demenor valor.
.

. ,

C6d. 149- Casa mista éI t2Cm2"distante 1.800m do Posto,Marcolla (prox. ROdovia) R$16.000,00
,

- Aceita terreno, carro.
.

, ,
.

C6d. 214 - Apto. Ed. 'Schiochet cl suüe + 2 qtos. - R$ 35 . .000,.0.0 +' financ.
C6d. 230- Apto. Ed. Carvalho c/ suíte + 2 qtos, 2 garagens - NOVO - R$ 75.0.0.0,0.0 - Quitado.
C6d. 300 - Terreno c/695m2 - Res. Joaquim ßirolla - Barra do Rio Cerro - R$ 13 . .0.0.0;.0.0
C6d. 318 - Terreno cl730,32m2 - R. Miguel Salal- Centro - R$ 5.0 . .000,00 - Aéeitá parcelamento,
C6d. 385 - Terreno cl405tn2{15x27) - Vila Nova, Rua do Fórum R$ 29.000,00 - Aceita pequeno
parcelamento.

"

. .

C6d. 438 - Terreno cl 7.800m2' -local alto na Rua Epitácio Pessoa - R$ 2.0.0 . .000,.0.0

'ParecerCom.rcial
h,corporação

Vende - Administra
Compra - Aluga

DEFRONTEAO FÓRUM
CRECIOO177().J

FONEIFAX (047) 372-2990
,

CELULAR 973-9089
JARAGUÁ DO SUL'- SC

TERRENOS
CócI.: 006 - Terreno rua Guilherme C.Wackerhagen cl 384,OOmt - RS 7t;,OOmt (setenta e cinco reais o metro quadrado)
CócI.: 114 - Terreno rua 25 de Julho de esquina. prox. panlf. Primos Pan. c/.1.004,50rri2 - RS 90.000,00 - aceita pennuta.
CócI.: 115�Terreno na Ilha da FIgueira. prox. ao VItória cl450,(l()tn2- RS,10.Qoo,00 - nego

'

C6d.: 118 - Terreno VI.1a Nova, d.,ronte a Igreja com rua calçada cl 392,OOmt - RS 22.000,00 - nego
CócI.: 202 - Terreno rua Marina Frutuoso de esquina cl 434,65m" - RS 80.000,00 - Aceita pennuta. ,

C6d.: 208 - Terreno lateral Jose T: Ribeiro fundos MÜller Transp. cl 567,OOmt - RS15.000,00 ou RS 5.000,00 entro + parcelas
CócI.: 223 - Terreno no Lot. Juventus - Jaraguá Esquerdo, cl 375,00rJl2 - RS12.0Q0,00 - nego
CócI.: 288 • Terreno nO LotJuventus - Jaragua Esquerdo de esquina cl 425rJl2 - RS 13.000,00 - nego
CócI.: 278 - Terreno lateral Marachel Deodoro da Fonseca cl 450,oomz próx. Reglsiro de Imóvel$ - RS 35.000,00 - nego
CócI.: 2t3 - Terreno rua Martin Stahl- Vila Nova, delronte a San Remo cl 595,OOrJl2 - RS 40.000,00 - nego

'

CócI.: 306 - Terreno1Ua - El'Wlno Menegotti - Rau cl 450,00rJl2 -15130 - RS 13.900,00 - nego
"

CócI.: 318�.Terreno ru - Quilombo dos Palmares - COABcI 450,OOma - 15130 - RS 7.000,00 - nego
CócI.: 322- Terrano rua Oona Antonla esquina cl rua Oto Kuchembecker - Nova Braslllâ cl 555,éJomà - RS 35.000,00 - nego

CASAS
- ca.. mia.. na rua - Arquimedes Dantas com 85fn2, é! 2 qtos. sala, coz., bwc, lavanderia, garagem, toda' murada, terreno.cl 414rJl2 - RS
16.<XXl,00

"

CócI.: 011 - Casamista rue - AcIAo Norowskl- Jlardlnl Lenzi cl 3 qtos, sala, copa, coz., BWC,lavanderla, garagem + constr. de alv. noá fundos;
Ter.cl400rJl2-R$33.000,OO-Acelta-Terreno,parcela

," ,

.

CócI.: 018 - Casa�e alv. rua FrancIscO de Paulll ao'lado da recreativa do ,KoIbach, cl 2 'qtos, 1 suite, copa, sala de visita, coz., lavanderia,
garagem, terreno cl 4.8O()mII- RS 70.000,00 - nego .

CócI.: 03t - 2 casas. tnIstas, prox. entrada doCTG cl3 qtos, sala, copa, coz., lavanderia, BWC, garagem - RS 18.000,00 - Aceita: carro, terreno,
parpela.

.

C6d.: 048 - Casa de alv. no Iot. Rozzade esquinacl 210,00rJl2de 4 qtos, sendo 1 suite com hldromassagam, sála, copa, coz, lavanderia, bwc,
aquecedor'central, piscina e garagem, terrenocl 474,0Qm2 - RS 70.000,00 - aceita: earro, terreno, casa demenorvaJor e parcelas.
CócI.: 078"Casa de alv. sobrado na rua - Joio P18nlnscheck, próx. Weg, I;cl 2 soltes, 1 qto, copa, coz., sala, bwc, garagem - RS 58.000,00,
aéelta: cerro, terreno, parcela.

"

CócI.: 287 - Casa de alv. rua - José Narlach, Slo Luiz, cl 3 q.os, 2 bwc, sala, copa, coz, lavanderia, dispensa, garagem, toda murada, RS
50,000,00 - aceita apto. neg.'

'

.

.
.

.

CócI.: 314-Casa da alV. no Jaraguá Esquerdo, p�x, oonf. MOnica, ri3 qtos, bwc, coz, sala, lavanderia, garagem, murada - RS 38.000,00 aceita:
carro e parcélli.

. .

APARTAMENTOS �

CócI�: 140- APto. na rue 25 de Julho - Vila Nova, cl 2 qtos, sala, coa, bwc, lavanderia, garagem - RS 35.000,00 - nego
CócI.: �t5 - Àpto. na rua Jolnvlile delronte ao LIderCube cl 2 quartos, sala, copa, coz., lavanderia, garagem - RS 35.000,00 - nego
CócI.: 255 - Apto. em cima do Sorvet!o II, ruaWalterMalquardt, cl 3 qtos, sala, coz., lavanderia, bwc, saceda com churresquelra, garagem'
- RS 60.000,00 - nego

. . , ,

Apto. do Cond. Amizade com 2 qtos.,.sala, copa, cOz, I8vanderla, garagem - RS12.ooo,OO+RS 326,00 mensal

EM BREVE LANÇAREMOS RESIDENCIAL MIRANDA COM 1'00 LOTES,
LOCALIZAPO PRÓXIMO AO COlilltRC'IO WIGANDO MEIER, ESTRADA GARIBALDI.
"

VISITE-NOS PARA MAIORES INFORMAÇOES

"." HABITAT
COMPRA. VENDE. ALUGA • ADMINISTRA

MOBilARA
C:IaCt4J®

VENDAS
CASAS

101-Casa220l'1')2ctsurte+2dormitóriosdemaisdep.RuaCampoAlegr9.
"

102-Casacom100l'1')2com3dormitóriosLoteamentoAnaPaula.
1'03 - Ca$8 em alvenariacom 1551'1')2entrada Rioda Luz próx.Malweé
R$SS.OOO,OO (aceita-seapto. BalneárioCamboriú)
104 - Casa de alvenaria com 180m2 com surte + 2 dormitórios demais

dependências.centro. ,

105·Casacom150I'1')2+dep.deempregadaRualtajar.
106 -Casacom 3681'1')2terrenocom 727l'1')2próx. HcispitalJaraguá '

107 -Casac/269m2sobradoemconstr. - R. MaxNicolauW.Schmidt,próx.
'

escolaAlbano Kanzler
' .

,

' .

tOS-CasaalvenariaC/1201'1')2- BairroJoão Pessoa - troe aptÇ). Jaraguá
109·Casaalvenariasemi-acabada - bairro IVCentenário
110-Casaalvenariacam 100m2- próx. E. B. ,Giardini Lenzi
111-Casa demadeiracom200I'1')2próx. C. 1:; HolandoM.GonçalVes

APARTAMENTOS
Estudan.' Temos apartamentos para venda e

. , locação em Curitiba· PR

201-ApartamentoCond.Amizade3dormit6riosPoupança+ financiamento'
202 - Apartamento Ed. Carvalho com 155m2com 3 dorm. Pqupança +
financiamento. _

203�ApartamentQc/3dorm.(surte)Ed.lsabeIIaPoupança+fir:l8l1Ciamento
204-ApartamentoEd. VilaNova - Entrada+ financiamento.
20S-ApartamentoEd.Centenários/surte+2quartosR$45.000,OO

, "APARTAMENTOSFINANCIADOS
COMPRESTAÇÕESMAISBAIXAS

QUEQUALQUERALUGUEL".

TERRENO
301-Terrenocom351I'1')2pr.óx.MalweeR$3.500ent. +36x R$24O,OO
302-Terreno com540m2Lot. Vel'$8illesR$15.000,DO
303 - Terreno com420m2BairroÁguaVerde
304-Terrenocom 382m2 bot. Kaiser- R$10.000,OO
305 - Terreno com 468m2 Rua Antonio Kochella -Ilha da Figueira -

"

R$12.ÖOO,OO
.

306 - Terrenocom 56e1'1')2Lot. San PieroPoupança+ financiamento
307-Terrenocom720ffi2RuaFranciscodePaula
31S-Terrenocom538I'1')2Faculdade-R$8.500,00
309 - Terreno próx. centro com 80 morgOs excelente pl chácara ou

reéreativa' ,

310-Chácara,de 11.500m2 BoaVista com lagoa e árvores frutrteras -

R$10.000,OO ,

311 - Terreno cl650m2 noCond. dasAzaléias
312-Terrenoc/6881'1')2 BR-280próx. Lunender-Guaramirim,
313- LotesemGuaramirim- EntreoasfaltoeobairroAvarR$12.000,OO
ouparcelado
314-Lotelat.ÀuaJorgeCzemiewiczR$16.000,OO-AceitacasaemBarra
Velha,

'
.

.'31S-FazendanoRioMoIhac/1.300.00öflll!-R$320.000,OO
316· LotesnoLoteamentoBlumeflgarden-VilaAmizade-R$12.500,®
317�Terrerocom3.240ni2(40x81m)- RuaCar1os0escher

.

31S-Terrenocom 10.0001'1')2'RuaWoltgaAgWeege
319-Terrenocom 965m2esquinaVila Lenzi

ALUGUÉIS
A Imobiliária Habitat está à disposição para administrar e zelar
seU Imóvel, oferecendo assistência JUrídica e pontualidade

nos pagamentos. Procu.....nosl

401 - ApartamentoEdiffcioCarvalhocom3dormitórios- R$660,00
402-ApartamentoEd.lmigrai1t9$com2dormitórios
403-Casa em alvetlaria cl250n:)2 - Centro - R$800,00 ,

404-Salacomercial com251'1')2RuaJoãoPicolli - R$120,OO
405-Salacomercial com 251'1')2pt6x. Besc (Centro) R$220,00
406-CaSa em alvenáriaoom 3dorm. próx. ElásticoSZanOtti R$220,OO

. 40'7-Quitinetes pr6x. SupermercadoRau - R$180,OO
MS- Sala comercial c/45m2- Ed. Ana Isabel- R$280,00
409-SalaComercial,com1401)12 - RuaJoão Picolli - Centro
410- Salacomercial com401'1')2- próx. Portal R$160,OO
411-Salacom 3dormitóriostoda,murada -Ilhada Figueira - R$280,OO
"412-Apartamentoem Piçarrascom surte+ 02dorm. frente paraomar.
413-Casadeàlvenariacom3dorm.RuaPres. EpitácioPessoa-R$550,OO

. .
. . ," . .

RUA FELIPE SCHMIDT, .57
(AO LADO DA .00. FERRAGENS)

,FONE: 371-8009
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Jaragu" do Sul, 8 de agosto de 1997 CLASSIFICADOS DE ,IMÓVEIS CORREIODOPOYO .3

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

ÀPARTAMENTOS

ENDEREÇO , ÁREA(M2) Ni QUARTOS VALOR RS .OBSERVAçOES
Construfda Terreno
170,00 660,00 04 75.000,00 Acêlta .casa ou terreno
70,00 332,50 02 54.000,00 Fenna de pagamento. combinar

340.,00 621,00 04 195.000,00_ Fenna de pagamento. combinar
139,00 392,00 03 70.000,00 Fenna de pagamento. combinar
118,00 462,00' 03 30.000,00 . CondiçOes-de ptIgamento • combinar
300,00 888,00 03 230.000,00 CondiçOes de pagamento. combinar
180,00 555,00 03 85.000,00 Forma de pagamento. Combinar
102,00 420,00 03 21.500,00 AceHa troca por casa
288,00 750,00 'OS 130.000,00 AcêHa iroce pot lQIIos.
147,00 752,00 04 65.000,00 Acêlta·se imóvel em nag6clo
150,00 '406,00 03 63.000,00 AcêHa apto. até 30.000,00 no negócio
750,00 1.284,80 04 150.000,00 Acelta·se imóveis em negócio
;140,00 1.416,00 04 100.000,00 . Con�içOes • combinar
530,00 ' 650,00

.

04 180.000,00 Aceita·se propostas
88,00 350,00 03 35.000,00 Aceita imóvel de menor valor em r.tegÓCio

200,00 450,00 08 79.000,00 CondiçOes de pagamento. combinar
100,00 52,3,22 03 30.000,00 Formâ depagame_nto. combinar

Feima de pagamento. combinar
Financiamento de ?'2 x de RS RS 684,00
Asaumir financiamento de 46 X.com beae de 1,367 CUB aomês

CondIç08a de pagamento � combinar

AMIn. Rua Antônio Estanlalau Ayroso, 495 • Vila lAnII
AMIn. Rua 'Waller Marquardt • lado .,. 2556 '

, ANpn. Ru« Camilo Andreata si.,. • Barre do RIo Cerro
AMIn. RuaTheramA. Hruscka.,. 220·....... EaquIrcIo
AMIn. Rua BolIvla, 71 • camlewlcz

'

AMIn. Rua Irmlo leioMagno:�Champagn8t
Aivan. RUjI Alexandre Koeler, .,. 35 ·llha ela FIgueII'II
Milta Rua Alberto Klitzke; 187 • VilaRH
AIvan. Antonio Carlol Ferreira, 1417 • VUalAnzi
AIvan. . Casa Inacabade • Rua Bemardo Dornbusch n" 1836
AIvan. Rua JacobGessar n" 209 • VIII Amizade
AIvan. RUI Roberto Seidel n"84·CORUPÃ·Central·Comerei" aRealdenel..
AIvan. Rua Slo José .,. 37

, AIvan. Rua Floriano Freiberger, n"70 • Ceiltro
AIvan. Rua José Narloch • lado n" 1690 • Jareg" Eaquerclo
Aivan. Rua Carlol Haffermann .,. 76
Aivan. Rua Jaime Gadotti n" 350 • Vila LenzI

. R. Joio PIcoIH, .,. 473· l"lndar· Ed. CarInti
Ed. Schioc:het· 10' andar

. R. Friz BlrtallIn".· Apto. 11 • Tén:ao •

R. Martna Frutuoso • Ed. Dla.nthul

02

03

Ó3 (, laufte) ,

03

35.000,00

42.500,09
18.000,00
110,000,00

-TERRENOS

ABGciIIe·VlaLsnzl·laIenIIdaRElIp.Artmc.Femaia
Rua Otto Meier· Vila Lenzl
Rua Euzéblo Depoy· Vila Nova
Rua Joio JanuáriO Ayroso {pr6x. A,rroz Urbano)
Rua Alberto Klitzke ao lado 187 • Vila Reu
Rua Sem nome • Estrada Corticeira· Oueremlrlm
Rua Tomáz Francisco de Góes � Centro

.

Rua AmaZonas • Centr.o
Rua Walter MarquaRft (frente ao 2820) Barra do Rio Cerro
Rua Bernardo Dombusch esq. cl rua Ney Franco
Rua Fritz Hasse • Centro
Rua Exp. Antonio C. Ferreir!! • Vila Lel'lzi
Rua L89POIdo Janssen • Centro

'

R. 545 - Augusto O. J. Hanemann· Lote 5 '

582,90
375,00

13.000,00
345,00
420,00

14.668,00
371,00
385,70
800.00
625,75
675,00
504,00
586,25
456,05

17.000,00
18.000,00
20·090,00
18.000.00
10.600,00
33.000,00
26.500,00
26.500,00
43.000,00
90.000,00
60.000,00
23.000,00
37.000,00
18.000,00

Como montar um
escrltõrlo completo com

'qualidade e' economia?'FLORIANI'
EQUIPAMENTOS '

.

� .

PARAESCRrrÓRk>·COM A FLORIANI, H CLARO!
RUAVENÂNCIODA
SILVA PORTO, 353 ..

FONElFAX:

(047) 372·1492
, JARAGUÁDOSUL

!C

.,

Na hora demontar o seu escrítérlo- residencial, executivo ou
comercial passe antes na Floríaní, Venha conferir de perto as

inúmeras vantagens em qualidade, variedade e economià que só
quem possui unia história de 17 anos de sucesso no comércio de

,

móveis e equipamentos para escrítõrie pode oferecer.

Condições de pagamento à combinar
Parcela·se. Entrada de 50% = 12 X TR + 1%
Condições de pagamento'à combii:lar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento. à combinar
Aceita automóvel no negócio
Condições de pagamento ii combinar
Condições de pagamento à combinar
Condiçõesde paQ,amento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Entrada+ 3 x

Manutenção,
Contrato

Treinamento

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

2'lombada laesquerda

Fone: 975·1269
89254-510

Jaraguá doSul· sc

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

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

_ .•
,

..•/�r...DICC'S Ind. e Com. deMóveis Ltda. �r' .��
BR-280· Km 58· Fone (047) 373-0077 e 373-0131 � f,�
Guaramirim -SC - Próximo ao viaduto �
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,CLASSIFICADOS DE 'IMÓVEIS

TERRENOS
GUARAMIRiM-CENTROLOCALlZAÇloNOBRE
Terreno cl 513m2, si benfeitorias, localizado na

Rua Osmar Klein - RS 25.000,00 - PREÇO DE OCASIÃO
VILANOVA - Excelentes lotes financiados em 10meses- Pröx,
ao Fórum e ao Breithaupt

.

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

Supermercado Breithaupt
'CENTRO - Preso Epitácio Pessoa. Terreno cl. � .548m2 edificado
cl casa de material e outras benfeitorias.

NEREU RAMOS - Terreno medindo 3.400m2 localizado nas

marg�ns da BR-280 - R$ 15.000,00,
CENTRO- Terreno medindo 420m2 si benfeitorias - Rua Barão

do Rio Branco - R$ 57.000,00
JARAGUÁ-ESQUERDo -COnd. dasAz8léias terrenocl721 ,57m2

.

JARAGUÁ-ESQUERDO - Cond. das Azaléias terreno cl

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

benfeitorias •

RIO DA LUZI -Terreno rural claprox .. 1 05.000m2sibenfeitorias,
próx. Ceval.

. AMIZADE -Lot.Versailles, terrenomedindo450rn2s1benfeitorias'
- 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

APARTAMENTOS
, CENTRO

EDlF.RES.OUNKER EMCONSTRuçAoNoCORAÇ�ODACIDADE2E3
QU�SOMENTE2APTOSPORANDAR

.

.

Edlf. Bergamo - , andar, apartamento c/ 3 quartos sendo f surte,
demais dep., c/ sacada e garagem .

Edlf. Jacó Emmendoerfer � Rua Domingos da Nova - 20 andar, apto.,
c/3.qtos, sendo 1 surta + dap. empregada, garagem p/2 can'os.
Edlf. Vila Nova - 11 andar apto. c/90m2 - 3 quartos, demais dep. -

R$ 24.0po,OO -+ financiamento
Edlt. Jaragu6 - 91 andar, apto. c/80m2 - 2 qtos, demais dependê�as,
si garagem.

.

"CASAS
CZERNIEWICZ - casa em a1v. c/140m2 em terrenO c/410m2.

. VILA RAU - Casa mista c/88m2 em tarreno c/380m2 - RS 18.000,00
VILANOVAExcelentecasaemalv.c/227m2emterrenoc/321m2,3qtos, .

sendo uma surte. pi'6x. ao Fórum.
VILA NOVA - casa em alv. c/ aprox. 190m2 em terreno c/1.139,76m2,
prox. ao Beira Rio
CENTRO � Excelenta casa em alv. c/'aprox. 200m2 � Rua Domingos da
Nova
sAo LUfs - casa emalv. c/142m2em tarrenomedindo392m2- 4quartos
e demais dep. ,

.

FIGUEIRA - casa nova em a1venària c/176m2 - 4 qtos. sendo uma surta.
Localização nobre.

,

SAo LUfs - casa em alv. c/3 quartos, demais dep. - R$ 45.000,00
JÓAO PESSOA - Excelenta casa em alv. c/124m2 mais anexo c/24m2

.

e terreno c/ 42Qm2 - RS 45.000,00
BARRA DO RIO CERRO -casa em a1v. c/110m2 em terreno c/345m2-
3 quartos, demais dep.
JARÀGUÁ�ESQUERDO - casa em alv. c/140m2 em terreno c/350m2-
3 quartos, sendo 1 surta, demais dep�
CENTRO - Rua José Emrnendoerfer, 1.309 - Excelente casa em alv. c/
330m2 em terreno c/1.500rn2
VILA RAU � Lot. Mirante - Casa em alv. c/ 82m2, 3 quartos, demais
dependêhCias - R$ 28.000,00
JOAO PESSOA - Casa em alv. c/ aprox. 150m2 em terreno c/ aprox.

. 291,,98fn2

-, I'�' '. Compra -.Vende
,

r��. .

Administra Im6veis

P IAZERA �mpÚlPtação e

. . Vendas de

II Loúamenros
CRECI1713-J

Rua �5 de Julho, 1829 - Vila Nova - Jaraguá do Sul

Fone/Fax: (047) 372-1438

Visite, nosso escritório,
�u telefone e veja as

opçõesde
lotes nos bairros

Amizadee
Ilha da Figueira,
com financiamento'
'facilitado e outras

- opções diversas.

SALASCOMERCIAIS
EDIFfclO UÁRK PLACE - 6° andar - Rua Reinoldo Rau

&�IS .371-7931
Rua Antonio e. Ferreira 197

CREC11741-J

COMPU· VENDE .' LOTEIA � ADMINISTU • IICORPOU

Df Qtos Gar BaIiTo EDdereçelPonto ReI. PreçoR$ lDformaçiies Gerais

CasaAlv. 190 4 1 Sehroeder R. Princesa1.1. 547 70.000 terreno 6.,62m2 - Parcela
CIISIIAlv. 180 4 2 Centro R. José Emmendoerfer, 1390 80.000 Troca por apartamento
CasaAlv. 220 3 1 Vieiras R. Adolfo Tribess. 5' casa 85.000 Aceita casa de maior valor
CasaAlv.. 152 3 I Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke 30.000 Aceita casa de menor valor
CasaMis. 120 4 1 Rau R. Luis Picolli, 140 28.000 Aceita carro até RS 8.000
CasaAlv. 98. 3 1 AnaPauia R. 770 - Ana Paula 4 - 6 23.000 Semi·acabada - Aceita lote
CasaAlv. 93 3 1 Champaghat R. 1nnAo.Magno. sinO 70.000 Aceita apartamento e cam)
CasaAlv. 98 3 1 Rau Re

.
363 � Próx. ReDascença 32.000 Aceita casa em Joínvílle

CasaAlv. 170 3 2. Chico Paula R. Francisco de Paula i7.000 Em construção I Negociáveis

AptoOK 273 4 2 Centro Ed. AtheDas - 4° andar 220.(lOO Quitado � Todo mobiliado

,AptoOK 153 3 1 Centro Ed. Schiochet- 12° andar 50.000 + CEF 1Aceita troca caSa

AptoOK 130 3 1 Centro Ed. Isabela- 3° andar 35.000 + CEF • Troea por casa

Apto.OK 88 3 1 VliaNova' Ed. Vlia Nova- l° andar 22.000 + CEF - Tröea pl apto. 2 quartOs
I Apto. o� 92 3 1 Amiz84fe Res. Amizade» l° andar 20.000 + CEF - Negociáveis

Apto Cons. 136 3 1 CeDtro Ed. Klein· Em Construçêo 75.000 Financiado em 36 parcelas
Apto Cons. 85 3 : 1 CeDtro Ed. Matliedi - Construção 38.000 Financiado em 48 parcelas

. Lote 601 Aza1éias CODdomínio Ázaléias 30.000 Negociáveis IParcelado
Lote' 630 . AZaléias CODdômínio Azaléias 32.000 Negocíãvéis IParcelado
Lote 483 Versalhes Rua 812· Versalhes n 18.000 Negociáv�is I Parcelado
Lote 480 Barra RiJa-Luiz Satler 16.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 532 Champagnat RuajacobGesser 30.000 Troeapor apartameDto
Lote 366 Guaramirim Rua 144 • Lot. Rausisse 10,000 Negociáveis I Parcelado

, Lote 371 ÁguaVerde Rua Paulo Kraemer 12.000 Negociáveis IParcelado
Lote 375 Juventos · Rua Guilhenne Hass 11.000 Negociáveis IPan:elado
Lote 425 Juventos Rua Guilherme Hass (esq.) 13.000 Negociáveis IParcelado
Lote 539 - Rau

·

Rua.467 • Lot. Albino Lemke 8.800 Aceita terreno DaFigueira
·Terreno 1300 Molha 800mts. após PODte 15.000 Negociáveis IParcelado
Terreno ,10000 · Nereu Após Nereu • BR 280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 Nereu Próx. ArrozZanghelini 35.000 Aceitapan:eIar
Terreno 865 Nereu Rua André Voltolini 12.000 NegociáveislParcelado

, , Lotes Vários Figueira Residencial Piazera I 7.600 Ent. 2.000 + 48 x 240
Lotes Vários · Amizade Residencial Behling 10.000 50% entrada - saldo 12 x
Lotes Vários - Vii"Nova Próx;.FórumlRádio RBN, . 33.000 20% eDtrada - saldo 20x
Lotes Vários - StaLuzia Residencial Geranium ·7.000 ENTRADA 220 e 220 pl�s
Lotes Vários VliaRali Residencial Renascença Diversos 30% eDtrada - Saldo 24 x
Lotes Vários - VliaLenzi ReSidencial Piennann I Diversos 30% entrada - Saldo 24 x

. Lotes Vários · Barra Residencial Satler Diversos 20% entrada - Saldo 36 x

Chácara 180000 - Garibaldi · Estr, Garibaldi· KIil15 90.000 Casa alvo • Aceita trocar
Chácara .111500 • Garibaldi Ribeirão Húngaros· Km 13 20.000 Sem moradia - Troca/parcela
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CORREIO DO POVO

Jeitinho híbrido
Meio scooter; meio mobilete. Este é o Mondo, o
novo ciclomotor da Caloi; que quer reforçar a

presença neste segmento. A tradicional marca de
bicicletas já comercialize os scooters da Suzuki e traz

agora esta motoneta híbrida: Ela :�xerce o lado
,

scooter na posição de pilotarque, graças à '

plataforma para apoiar os pés, permite que o

motoqueiro guie sentado e não trepado. E também

pelo compartimento sob o banco, que permite
acomodar até um capacete.

.Jâos ciclomotores do tipo mobilete, fabricados
pela própria Caloi na 'década de 70 e conhecidos

oficialmente por eub, influenciaram as rodas da
'Mondo, que são ato 14, maiores que as utilizadas nos

scootersgeralmente aroIõ. O painel segue a
. tendência dos scooters e cubs modemos e traz, além
do'velocímetro, marcadores do nível de combustível e
de óleo dois tempos. O propulsor monocilíndrico de

"

74 cc é refrigerado a ar e gera 4,5 cv.

•�®"
'

"

�R;;
Consórcio �

.; Rellata® '��I
, ". '

'<,
,

" '"
,

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

CBX 200 Strada.•••••••••••R$ 113,50 um vendedor pelo
UR 12S••••••••••••••••••••••••••R$ 95,50
ClOODream••••••••••••••••••••R$ 61,88 371-2999
Rua Adélia Fischer, 239 - Centro - Jaragu. do Sul- SC

, ,

Oficina mecânica e injeção, eletrônica
, Latoaria e Pintura

TRABALHAMOS COM TODAS AS MARCAS

Jaraguá do Sul, 8 de agosto ae 1997

Novatos de Resende'
A Volkswage� está lançando no mercado'

nacional dois novos modelos de caminhões da
Série Resende, o VW J2.170BT e o VW 14.10BT.
Eles foram projetados para serviços de entregas
na cidade, coleta de lixo e transporte rodoviário
emdistãncias até 500 km. Os novos caminhões
têm motor Cummins série 6B -' turboalimentado
com aftercooler - de J58 cv de potência máxima e

58,1 kgf de torque, além de caixa de mudanças
'Eaton.

Opcionalmente, os caminhões podem receber
eixo traseiro de redução dupla, para melhorar. o

desempenho no uso misto cidade/estrada e em

regiões de topografia acidentada. O eixo,
também chamado de eixo de dupla velocidade,
proporciona, segundo a Volks, maior torque e

resposta na partida em aclives, e na estrada
mantém com mais facilidade a velocidade média .
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CORREIODOPOVO .2 VEÍCULOS Jaraguá do Sul, 8 de·agôstode 1991,

undo perdido . ,.

Gastos com acessórios não se revertem no valor de revenda dos carros usados.
POtRoamrroDuntA

AuroPuss
Ao comprar um carro, muitas

pessoas pensam logo em equipá-lo.
Itens como faröís de milha, rodas de

liga leve, pneus deperfil esportivo, teto
solar� sistema de som incrementam e

'diferenciam aquele Gol branco dos
. outrosmilhares iguais que existem por
aí. Passado um tempo, resolve-se
vender o carro. É à hora da desilusão: o
dinheiro gasto na compra dos
equipamentos não tem qualquer
retomo na hora da revenda. v

.

Apenas itens como arcondicionado
.edireção hidráUlica, que legitimamum

conforto a mais e vêm se tomando

indispensáveis no conturbado trânsito
de hoje, chegam a ser valorizados.

Independentementede seu custo, outros
.

acessórios, como rodas. de liga leve,
alarme e um teto solar instalado' - que,
juntos, po<Içm superar os R$ 1.500 ..

praticamente não influenciam no preço
de revenda dó carro;

.

A valorização dos opcionaismuda
levemente de acordo com a região do
país. No S....deste e no Nordeste, oar
condícíonado é importante. No Sul,
ondeocliinaémaiSameno, aprefet@Dcia
recai nUüs sobre direção hidráUlica e

espelhos, trava e vidros elétricos.
Já em São Paulo, o cliente procura

os carros mais equipados, buscando
mais conforto e segurança. Isso gera
uma valorização de até 20% dos
modelos com ar, direção e trio elétrico,
'por exemplo. O presidente da

Associação dos Revendedores de
VeículosAutomotores doEstado deSão

Paulo (Assovesp), Avelino Teixeira
Jllnior, lembra que essa valorização
�m ocorre nosmodelos populares,
mas com ressalvas. O popular equipado
até valemais,mas a,diferençanão pode
ser muito alta. "Se�ao, passa a

compelir com vekulos de segmentos·
superlores. e Uixll de ,er v,rulávef',
justificaTeixeira.

•

.

. O presidente da Associação das

Agências de Veículos, Usados do Rio
deJaneiro - Aavug·, JQioArthurÇosta .

dos Santos, confirma que os ünicos
acessórios que melhoram o valor de
revenda são ar condicionado e direção
hidráulica. "Mas ojruuJllmeiuslVGiser,
setllfl1Y, oesIIIdog_docsrTo", avalia.

,

Segundo SérgioKeller, da agência
de automóveis Rallye, do Rio, existe
um acessório que não só não valoriza
nada como ainda podedepreciarO preço
de uni automóvel usado: o teto ·solar.

Mendonça lavaçõ��
Fone: "fI�UM.�

(047) 372-3719
. R. João'Marcatto, 179 -

..Centro � Jairaguá do "Sul

·

Principalmente. quando se trata de

equípameetocolocedo, que não veio de
fábrica. "O cliente fica preocupado
com injillnlçiJes eJnr:ugem e, sepuder,
evitaaquek carro", explica Keller.

Os preços dos carros mais

equipados podem subir de R$ 500 a

R$ 1.000 - no 'caso de modelos com .

preço àté R$ 15 mil - ou aumentai' em

até R$ 1.500, no caso de veículos com
preço em tomo dos R$ 20mil. É o que
calcula João Willrich, proprietérío da .

· Noitevel Veículos, deMaringá, Paraná.
"Osclie"., 1180fazemmuiúiqueslilD
de vdrlos acess6rlos. Nonuhimo, are

·

direçtJo", acredita.
.

Segundo Willrich, mesmo alguns
itens mais caros, como um CD player .

de mala, não.se revertem em aumento

de preço. "Seo cairo tem um acess6rlo
deR$200, rúio se consegue acresce1Úll1'
esse vaIortlOpreçodo veiculo", pondera.

dos gases domotor. Sob pressão, esses
gases empurram uma 'Ventoinha,

.

emitindo barulho sempre que o motor
está acima de 3 mil rpm.

O som chama aatenção,mas estraga
o motor. Com a ponteira, os gases
circulam menos e demoram a sair dos

.

cilindros. O motor perde potência e

gastamais combustível. Além disso, os ,

gases retidos passam a concentrarcalor
.

rios dutos de saída: e as válvulas
trabalham sob temperatura elevada,

. sofrendo maior desgaste. Quando o .

motor é exigido, pode até queimar a
juntado cebeçote, Aí, abrincadeira vita
prejuízo.

Como se não. bastasse, o uso da .

ponteira é contra a Iei, ferindo a

resolução 448 de 1971 do Código
Nacional de Trânsito, que especifica

.

que o ruído 'de um veículo não pode
superaros 104decibéis.Com a ponteira/
o estrondo chega a 130 decibéis.

Por exemplo: a localização dos

faröís de milha nos carros não podem
ultrapassar a altura máxima de 1,QO
metro. Rodas e pneus devem ser

preférencialmente esorigiriais de fábrica
.

e nunca devem exceder o limite dos

pára-lamas; Películas nos vidros - o

popular Iíisufílm - 'são proibidas.

Os nmttes da lei
.

Os proprietários de automóveis

que gostam de equipar seus veículos
devem ficar alertas para os limites na

coíocação de acessórios. Alguns destes
itens constituem o que é chamado de

mudança das características originais.
Tais modificações só podem ser

feitas com autorizaçãq do Denatran. E
pera isso, o carro modificado tem de

passarpela aprovação do Inmetro.Mas
.

a legislação também rege outros itens, .

como faróis,demilha, pneuse apelícula
protetora de vidros..

Se o motorista for flagi'ado com

irregularídades, pode até ficar sem o

Carro. "As infrllfõe� podem implicar
em·multa e apreenslJo do vekullJ oll
sua regularização", confirma o

inspetor da polícia federal Walter"
Ciocci.

Estrondo damoda
A última moda em acessórios

automotivos é uma ponteira de

escapamento que emite um som igqal
ao dos carros de Fórmula 1. Um
veterano Fiat 147 pode árrancar

emitindo um barulho semelhante ao da
Ferrari deMíchaeíSchumacber,

Na verdade, trata-se de um

aparelhosimples, que custa, emmédia, .

R$ 120. É um cano com cercade 20 cm
de comprimento que tem, por dentro, _

uma�uenachapaque bloqueia a saída

VERIFIQ./E NOSSA

CUAL IDADE DE SERVIÇOS!

AMPLIANDO S.EU RAMO'DENEGÓCIOS,
liRAZ PARA ,JARAGUÁ DQ SUL: :'

.

• R.cup.r.ção d. p.r,.-bri•••
• R••t.ur.ção d. ri.co••m qu.lqu.r pintur.
• Polim.nto•••m .br••ivo.. r.vit.liz.ção d. pintura

com máquina orbit.1 (-T.flon Poli.hing Sy.t.m.-) I

• Elimin.ção d. ruído. ;�t.rno.
• Lav.ção, de ••••nto... c.rp.t••
• Lavação d. motor

'

• Lav.ção. ·polim.nto .m g.r.'
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Jaraguá do Sul, 8 de agosto de 1997

Investimento sueco
A Volvo do, Brasil anunciou que

pretende investir R$ 394 milhões na
.

ampliação de duas unidades da empresa
emCuritiba. O protocolo de intenções
foi assinadö pelo Governador Jaime
Lerner e pelo presidenteda Volvo do

, Brasil,Carl Lindestrom. ,

SegundoUndestrom, aprimeira fase
-doprojeto vai receberinvestimentos de
eercade R$ 209milhões, quando será

ampliada a fábrica de cabines,para
caminhõespesados.Asua ampliação vai
gerar 170 empregos diretos.e 600
indiretos.

.
'

AVolvo tambémpretendemontarne
Brasil os caUúnhões FHI2, com nUuor
capacidade para transporte do.que os

modelos' atualmente fabricados pela
marca no país. A idéia da empresa é
montar 60 veículos durante todo o ano
de 19?8. Atualmente, esses caminhões
'são�paraomercadobrasileiro,
Essa segunda fase ainda está em fase

, �to, inicialmente estimadoemR$ .

185,5milhões.

Rusga na Abradif
A Associação Brasileira dos

DistribuidoresFord - Abradif ..podeestar .

· entrando em crise. Nadamenos do que
18 das 22 concessionárias Ford da
Grande SãoPaulo decidiram abandonar

,

aassociação. A decisão foi comunicada
· àmontadora através de carta. Com isso,
as autorizadasdeixamdepagarumfundo
criado parapropaganda e também a taxa

de contribuição à associação.
O motivo pata o desligamento das

concessionárias foi a discordância de

algumas das últimas decisões da
, essocíação, como a dedenunciai aFord
junto ao Cade por abuso de poder
'econômico. Segundo a Abradif, a
montadora teria forçado concessioriários
a comprar carros, que não estavam

· encomendados.
'

.

Ogrupo díssídente reclama ainda da
mudança nos estatutos da entidade e de
como está sendo gastaa verbadisponível
parapublicidade.A intenção do grupo,
que faziaparte deuma rede nacional de
412conceSsionárias,émontarumanova
associação, mais ägil e menos

burocrática.

Efeito donnnó
A Ssangyong Motor Company da

Coréia estä tentando atrair capital
estraageiro para salvá-la da bancarrota
e es.pera uma ajuda que poderá vir de

'VEÍCULOS

empresas da'Alemanha e da Arábia
Saudita. Até o momento, a Ssangyong
acumula dívidas deUS.$ 3,4 bilhões.

.

A empresa coreana está negociando
a venda' de uma· grande participacão

, acionária para a Daimler-Benz AG,
montadoraalemãquejádetém2,55%das
ações, As duas estão em conversações
para revisar um acordo feito em 1993,
que ,limitou em 10% a participação
acionáriadaDaimlecAoutraopçãoque
vem sendo analisadaéo aportededólares
daempresapetrolífera saudita Aramco.

As negociações surgem num

momento delicado para a Ssangyong.A
montadora nega, porém, especulações de .

que.podevir a se tomar a nova grande
baixa entre as grandes empresas dosetot
indústrial sul-coreano - a empresa é o
sextomaiorgrupoíndastríal daquelepaís.
Os motivos q�e estão derrubando as

montadoras coreanas são, basicamente,
a desaceleração na economia e a

derrocada nos créditos naCoréia do Sul.

Tempos modernes
.

AFordMotorCompany dedica-se a
umacompíetareestruturação e umnovo

nomepara o comando de suadivisão de
componentesautomotivos. Trata-se da,
renovação de um braço da marca que
fatura nadamenosqueUS$16,4 bilhões
por ano eéo segundomaior fabricante
de componentes domundo.
A transação éparte de uma tendência

cada vez mais presente na indústria
automotivamundial, que está levando as
empresas a se questionarem quanto de
umveículoumamontadoradeveproduzir
por conta pr6pria, para não perder em
competitividade. A Chrysler, por
exemplo, traIisferiu a' terceiros quase
todas as suas operações de fabricação

.

de componentes anos atrás. AGeneral
Motors,por sua vez; vem reestruturando
seu setor de autopeças.

,

O Brasil não está fora da nova

estratégia adotada pela Ford.

Recentemente, a segunda maior
montadorados EstadosUnidos anunciou

� decisão de :vender suas duas fundições
no país, localizadas em Osasco e em

Taubaté.
'

As mudanças que vêm.sendo
promovidas vão contraa filosofia de

'Henry Ford,' fundador da empresa.
Para ele; um fabricante de automóveis
deveria controlar todo o aspecto da
manufatura de um veículo, incluindo a

produção e o transporte das matérias-
'

primas.

Novos baianos
o primeiromodelo de passeio a ser

fabricadopelaHyundai noBrasil ainda
será escolhido oficialmente, mas tudo
leva a Crer que será mesmo o MX. A
montadoraguarda oprojeto docarro a

sete chaves e só vai apresentá-lo em
setembro, no Salão de Frankfurt. No

mercadobrasileiro, aindanãoháprevisão
para sua chegada, mas deve ser até o

iníciodo ano que vern,jáqueafabricação
do MX dependerá ·da aceitação no

.

mercado interno.
'

Os investimentos daHyundai coma
fábrica brasileirà - que será construída
emAratu, perto de Salvador, naBahia
chegarão a cerca de US$ 286milhões.
O início das obras está previsto para
daqui a três meses e' a capacidade

. instalada seráde40milunidades porano.
Antes doMX, a fäbrica vai produziro
utilitário H-l00, a partir de 1999. O

projeto daHyundainoBrasilprevê, ainda,
investimentos entre US$ 14 milhões e
US$ 17 milhões na instalação ele urna

· unidade para a produção de bancos,
pára-choques e revestimentos deportas,
pisos e tetos.

.

,

De volta à ignição
Bandeira branca na briga entre

funcionários e direção daRenanlt belga.
Os representantes dos sindicatos'da
fábrica da montadora, em Vilvorde,
concordaramemdevolver à empresa as

chaves 'de 5.300 carros que os

empregados tinham apreendido desde Õ
final doúltimomês de fevereiro, quando
aRenault anunciouque iria fechara linha
de produção.

Os automóveis, por sinal, eramo
trunfo dos 3� íooempregados�Vuvorde
nas negociações com a montadora
francesa. Avaliados emmais deUS$ 90
milhões, eles ficaram estacionados no .

pátio da fábrica, vigiados dia e noite por
· integrantes dos sindicatos, durante os .

mesesde disputa;
A devolução ocorreu depois que a

montadorae os operários assinaram um

plano de compensações beneficiando os
· empregados.ARenault, porém,manteve
adecisão de fechar as portas da fábrica.
Pelo plano de compensações, os
empregados que pedirem demissão

.. voluntariamente receberão indenizações, .

de US$4.300 aUS$ 57mil, de acordo
comotempo naernpresa, alémdeg�

· uma aposentadoria antecipada aos 50
anos. Quem não se demitir.
voluntartamente, recebera uma

indenização da Renault durante 'dois

CORREIODOPOVQ .3

.

anos: Cerca de 92% dos empregados da
fábricaaprovaramoplanopropostopelá
'Renault

Pequeno sol francês
O Peugeot 106� volta a reforçar a

.'

marca francesa no Brasil, O pequeno
modelo de 3,68mdecomprimento chega

, agora nó iní�io de agosto cheio de
novidades. Ganhouumanovagrade do
motor,parecida com a doPeugeot406,
edesembarcano país na versão Soleil
sol, em francês - equipada commotor

de954cm3•
'Este propulsor atinge a potência de

50 cv a 6mil rpm-menor do que a dos
carros 1.0 nacionais -, e o torque de 7,5
kgfa 3.700 rpm.Com isso, o I06Soleil
chega à velocidademáxima de 150 kmI
h. Osmaiores requintes 'domodelo são

retrovisores externos com comando
manual interno, janelas traseiras
basculantes na versão de duas portas,
hodômetro total e parcial, relggib
analógico e limpador desembaçador do '

vidro traseiro.O 106 retomàaomêrcado
com opção de duas e quatro portas e

'

,preço� competitivos com os carros

populares.A versão com duas portasdo
Soleil chega a US$ 11.990 e o quatro
portas aUS$12.54O.

Tietes do Mercosul
Asmontadoras de carros da Argen

tinaestão comemorandoporantecipação
, as vendas de veículos para o Brasil em
1998. Pelas previsões de exportação
entregues pelas marcas para a

Secretaria de Indüstríâ daArgentina, o
,

mercado brasileiro vai gerar uma renda
de aproximadamenteUS$4bilhões.Estç

,

número é 8.1% superior aos US$ 2,2
bilhões quedevem ser arrecadados este
ano comas exportações de veículos para
oBrasil.

Pelas estimativas platinas, no
próximo ano -as concessionárias'

tupiniquins receberão mais de 350mil
autom6veis das fábricas da Argentina.
Em 1996, o mercado nacional deve
absorver cerca de ·200 mil veículos

;

'produzidos no paísvizinho. Assim, a
Argentina está se transformando em

-um quintal para as marcas presentes
no Brasil. É com o apoio das linhas de
montagem platinas que Ford, Fiat,
Volkswagen, "General Motors,
Mercedes,Toyota, Renault, Cbrysler
e Peugeot, reforçam suas. linhas no

.

'Brasil e, no caso das marcas

estrangeiras, fogem .do imposto de

importação,
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CORREIODOPOVO .4 ,VEÍCULOS Jaraguá do Sul,.8 de agosto de 1991'

R. fld@[fdP'U'@..DCJO .

Tempra turbo 95 bórdö gas.
POinterGU .95 verdemet. g�s.
Ipanema 95 bordO gas.
Tipo 1.6 ie comp. conScorc. 95 preto gas;
PointerCU . 94 prata ale

Logus 94 aiul ale.

Peugeot 306 2.0 XSi 94 branco gas.
EscortHobby 94 bordO gs.
OmegaGLS 93 verde gas.
Monza SLE 4pts.. 93 prata gas.
Kadett 93 vermelho gas.
Tempra compl. 93 vermelho gs.
Parati 91 prata gas.
Gol 91 bege gas.

· VeronaGLX 91 bege gas•

Ipanema 90 prata ale.
Santana GLS 4pts. 89 grafite gas.
SantanaGLs 89 práta ale.
EscortXR3 completo 89 cinza . gas.
EscortXR3 89 preto ale.
Selina 89 verde gas.
EscortGL 89 zul ale.
EscprtGL 88 bege rnet ale.
EscortGL 87 prata ale.

Chevy 86 prata ale.

OpaIacompleto 86 branCo' ale.
· SanianaCD 85 prata ale.
Go! 83 branco ale.

DeIRey 83 prata ale.

CorceIIJ 81 branco ale.

�·ESQUINÃO'�VEICULO'S
,Tipo completo bordo G 1994

Omega GLS comp. verde G 1993 .

..

Kombi Furgão branca G 1991

MonzaSL 1.6 branco A 1991

Pampa1.8 azul G 1993

Verona LX '1.8' azul A 1994

Tempra ouro 16v prata G 1993

UnoCS preto G 1991

Belina GLX comp. azul A 1989

CheVl500 vermelha G 1989

Dlpl�rnata·6c?c comp. preto G 1988
. MonzaSLE cinza G 1987

Goi CL 1.8 branco G 1987

Chevette SL vermelho A 1986

ParatiL8 bege G 1985

Del Reyouro bege G 1984

FuSca 1300 branco G 1980

Fusca 1300 bege G 1979

PROMoçÃO
M90zaSLI;

•

azul 1987 R$5.800,OO
Brasilia branca 1980 R$1.5oo,00
Chevette SL brenco 1985 R$3.000,00

Rua Epitácio Pessoa, 1_ 160 - Centro

Fone: 372-3614
JARAGUÁ DO SUL - SC

LA V A ç Ã ()

MENDONÇA
SE o PROBLEMA DO SEU'CARRO É

RUÍDOS, CONSULTE-NOS.

372-3719

AUTONOVO
VEícU.LOS

CARROS OKM TO,DAS AS

MARCAS A.PRONTA ENTREGA.

DIRETO PARA O

CONSUMIDOR COM O MELHOR

PRI;:ÇO DO MERCADO.

ACEITAMOS CARTA DE,
CRÉDITO OU SEU USADO.

R_ JOINVILLE, 2050

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

CONSÓRCIO - contemplado CG 125
Titan, com 25 parcelas pagas. Valor
R$ 2.100,00. Tratar com Adelir 372-
2791:

YAMAHA - RO 135 ano 87 em bom
estado, por R$ 1.300,00. Tratar rua
Tomaz Francisco. de Goes, 284 próx.
Apae com Altanilr sábado após 13h.

FIAn47 - ano 82, gasolhia, motor novo.
Tratar 975-0456 com C&zar.

CHEVETTE - ano 86, branco, álcool,
por R$ 4.200,00. Aceito moto na troca.

�ratar com Jaime no 975-5527.

.

QUANTUM - CL, ano 93 por R$ 13mil.

Aceito, troca. tratar 975-5527 com

Jalme.

TURBÓ - larus completo, semi-novo
para AP. Tratar com jalme 973-5527.

MONZA - Si..E ano 89/90, preto,
gasolina, 2.0, completo menos ar. IPVA
97' pago em ótimo estado. Valor R$
8.7oo,00.Contato392-3141 comCelso.

C-10 - ano 74 com carroceria de
madelra por R$ 2.500,00. Aceita-se
material de construção. Tratar 372-
0089 !lu 375-1333.

.

CHEVETTE - ano 75 em bom estado,
tratar rua Campo Alegre, Bar dÓ Jair
Costa - Agu�ira;

VOV'AGE - ano 83 por R$ 3.500,00,
aceito carro demenor valor. Tratar372-
1794.

GOL " ano 94 por; R$ 6mil +.

financi.amento. Tratar rua Emillo
Schultz, 171 - Jaraguá E!Kluerdo, pröx,
Olaria Blzarelo.

CORSA - GL 1.4 ano 95, completo,
vermelho e GOL GTS ano 90, gasolina
completo, verido ou troco. Tratar 973-
9385.

R ....a J<>in"ille oIº' 3573
F<>ne (047) 37"1-9822

JA.RA.GI....JÁ DO SUL - SC

Proteçãe'deFibra interna, lonamaritimae capotade
lona para todos osmodelosdePíek-Up,Fiat,Pampa,

Peugeot,Corsa,Saveiro,D20 eFl000

DEL REY .. ano 83, troco por carro de
maior valor. Tratar 973-8901.

VENDO - XLX ano 86 por R$ 2.200,00
ou troco, tratar 371-5732.

GOL 1000 - ano 94 financiado oujroco
.

por carro de menor valor. Tratar 372-
1504.

PAMPA - GL ano 86 por R$ 3mil + 26x
R$70,00 e vendoCG Titan contemplada
por R$ 2.100,00 + 16parcelas. Tratar
372-2340 ou 371-0832.

"

FIAT 147 - ano 85, gasolina e procuro'
casa para alugar até 150/ 200 reais.
Tratar 975-0318.

CORSA - ano 94, aceito nocar OU

vendo por R$ 5.800,00 + 15x R$
395,00. Tratár 371-2154.

GOL - CL ano 91 por R$ 6.800,00.
Tratar 973-9641.

CHEVETTI; - ano 81 , por R$ 2.800,00.
Tratar 371-9111.

.

KADETT - SLE ano 90, tratar 975-2033.:

COMPRA-SE - Fusca de até R$ 2mil.
Tratar 975-2919.

MOTO - zero, no consórcio com. 20

pagas por R$ 1.800,00: + 30 parcelas,
tratar 975-1110.

GOL - ano 89, gasolina, v.endo ou trocO
por terreno. Tratar 372-1�..

.

MONZA - ano 88, vendo ou trQCO por
Uno ou Gol. Tratar 973-5793.

GOL - Gts 1.8, ano 90, gasolina, tratar
973-9385.

DEL REY - ano 83 por R$ 2.500;00.
Tratar 973-9385.

.

'CIV,EL VEíCULOS
·

I Rua Joinville, 2757
·�o.,e: (047) 372-3300 ou 1975-1999
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VENDÀS
- �nde�se uma oficina de lat�aria completa inclusive clciborg e elevacar. Ótimoponto. A combinar aceita-se carro ou terreno demaioroumenor valor.
- Sala comercial térrea com 77,5Om2. RuaReinoldoRau, Centro.
- Terreno naRuaAntonio Carlosferreira com 540m2
- Terreno nRua Francisco de Paula com 650m2
- Terreno loteamentoDivinápolis - Figueiracom 397m2.
- Terrenosfinanciados no Lot. \1cenzi e Gadotti, bairro SantoAntonio.
- Casa de alvenaria cl 70m2 no Lot. Vlcenzi e Gadotti.
- Casa de alvenaria cl146m2naRua Francisco de Paula .

- Chácara emNereu Ramos 88morgos, tendo casa demadeira; água e luz
- Chácara em TrêsRios doNorte cl23morgos.

,

INTERIMÓVEIS
CRECI 0914.J

VENDAS
TERRENO"C/9�OOOM2(45X200),.

.
TODOPLANO

. RUA: JOSÉTHEODORORIBÊIRO
(ILHADAFIGUEIRA)

PREÇO:R$250.000,00 (NEGOCIÁVEIS)

CASA EM ALVENARIA C/110M2 (1 SUITE,
... DORMITÓRIO, BANHEIROSOCIAL,

SALA, COPA,COZINHA,
I

CHURRASQUEIRA, LAVANDERIA,
.

BANHEIRODESERViÇO
EGARAGEM FECHADA)

RUA:JOÃOFRANZNER (PRÓX.IGREJA
SÃOLUIZ) JGUÁESQUERDO

PREÇO: R$40.000,OO·
(SUPER NEGOCIÁVEL)

J

APARTAMENTOC/02 DORMITÓRIOS,
BANHEIRO SOCIAL, SALA & COPA,

COZINHA, LAVANDERIA EGARAGEM.
ED. �5 DE JULHO (PRÉDIO NOVO)

.
RUA: 25 DE JULHO

PREÇO: R$40.000,OÖ . '.

(NEGOCIÁVELE J:>ARCELÁVEL) .

SALACOMERCIALC/40M2 (ÁREA ÚTIL)
ED. CENTROMÉDICO E

ODONTOLOOICOJARAGUÁ(CENTRO)
. PREÇO:R$45.0oo,00

(NEGOCIÁVEL.: E PARCELÁVEL)
CASA DE MADEIRA C/83M2,

TERRENOC/420M2
RUAALBERTOKLlTZKE(VILARAU) .

PREÇO:R$22.000,00
.

(ACEITA-SETERRENOCOMO
PARTE DE PAGAMENTO)

CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORREIODOPOVO .5

Lar·lmóveis
Av. Mal. Deodóro, 583 - sala 1

VENDAS
-

lOCAÇOES
LOTEAMENTOS

..
I
I
I
I
I,
IFONE: (047) 372-2734

Vanda

I
TERRENOS .

I• T8mIIlO8 Lot. Ouro Verde, após a Malwee • 20% entrada;aeldo em

30x - total R$ 10.000,00

I· Tell8llO cl 448,()()mZ, Loteamento Papp Rua 541 - R$ 26.000,00 I- Tell8llO cl. 315,()()m2, Lot. Dayane, Blúno SAo Lufs - R$ 2.400;00 de
entrada + 36 x R$ 266,00

I Tell8llO no Residenciàl Imperador - Rua Joio J. Ayroso - R$ 8.000,00 Ientrada + 30x de R$ 233,33 - Total 15.000,00 '.
.

I
Tell8llO cl329,OOm" -.Rua Ernesto L888IIlBM - Vila Lalau· R$1·5.500,OO

ITerreno cl 2.791,()()m2 • Rua Waller Marquardt, defronte ao'Posto
Mime· R$ 180,00 em 20 Vezes .'

'1 Tell8llO cl 696,()()m2, loteamento Girolla, na �rra • R$ 16
..
000,00 I

srnoe
_ ..

I· Sftlo cl 37.000,00, casa mista cl1� e outra de madeira cl. 70m"'1uma lagoa, espaço para novas lagoas, 15.000m" em pastagem,
localizado em Rio da Luz - TIS MacuOo' Grande, dlstantem 10km da

,

I Malwee aceita casas na Barra como parte do pagamento - ,R$I27.000,00 • parcelado. ,

I• Sftlo cl 14.8OOm", terrano um pouco Irr.egular, com casaIi de IrIBdeira Ide 97,5Om", 3 qtos, com árvores frutfferas, palmito, ribeirão para
lagoas - R$ 26.000,00 • aceita carro até R$ 4.000,00.· .

I CASAS .,.
. I

I•
Casa de IrIBdelra cl70m" tell8llO cl2.1 01m" - Rua Horácio Rubini, 706:

I. na Bsrra • R$ 35.000,00. .

• Casa alvenaria cl 120,()()m2, garagem,'2 bwc, terreno cl 686,25m"
.

I (15x45,75) • R$' 22.000,00 aceita cano, negocIével. I- Casa de alvenaria cl 140,OOm", 2 BWC, Rua 585, na Bami ·.R$
.

45..000,00 .'

'

I• 4 caaes am alv. 1 cl1 ()()m2, outra cl 54m" e + 2 cl 36m" cada no Lot. IRolé, na Bsrra • IlflIrada R$ 30,000,00 + 4 x de .R$ 7.5OQ,OO • Total R$

180.000,00LOCAÇÃO

I• Apto. 2 quartos � R. HoráciO Rubinl, defronte NANETE - R$ 200,00 I• Casa IrI8delra cl 2 qtos, garagem, 2.000mts, após Parque da Malwee
• R$ 200,00 ,

1- Casa lrI8deira cl 2. quartos, distante 2.000mts do Parque Matwe8 -IR$ 200,00
.• Galplo conatr. mista cl1()()m2, para bar, discot�, oficina, IrIBrcenaria,

12km após Malwee • R$250,00' I'

• Caae de madeira cl 2 quartos, Rua 634, fundos, TIfa Martins - R$

1180,00 I• Galpão 'em alvenaria cl 110,OOm", Loteamento Ouro Verde • R$
,300,00

I•
Sala corileroial cl20,43m", Rua Angelo fl.!lbinl, 1197 - R$ 170,00 .

I• Sala comsroial cl 33,48m", Rua Angelo Rubinl, defronte II" Igreja da
Barra • R$ 280,00 .

.

'I' Caae em alv. cl3 qtos., garll"gem,lavanderia, 2 BWC, próx: a Choco ILehe • R$ 200,0 .

1-
Apto ..cl3 qtos, garagem, lavanderia, • Rua Clemente Praai SlnR •

R$I300,00 .

• Casa de IrIBdeira 'cl 3 qtes., garagem, lavanderia· Rua Botafogo, nO

173
• R$ 300,00 .

.

I'• Caae de 'alvenaria cl· 2 qtos., Ribeirão Grande da Luz, 1523 • Próximo
.

Ceval • R$ 150,00

I· Casa de alvenaria, cl 2 quartos, garagem • Rua' Eleto Stinghen, n IBarra· R$ 250,00

I·
Apartamento, cl 3 quartos, garagem, na Barra • R$ 300,00.

I• Apartamento CI 3 quartos, garagem, lateral da Frida Piskl!, na Bsrra
• R$ 270,00

I

,

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

TERRENOS

I
Ret. 001 • Lote n° 046 -' Lot. Luis Maofrini • Jaugu' Esquerdo -

I
RS 8.S00,OO

.

.

Ret. OOl - Lote nO 047 • Lot. Luis Manfrini - Jaragu' Esquerdo -

RS 8.000,00 _

'

Ret. 003 • Terreno cl U40m2 • Pr6x. Scar • Cenb'O • RS 100.000,00
Ret. 004 • Terreno cl S.I84m' - Rua 199 (Vila Nova) - RS.I40.ÓOO,OO
Rel. 005 • Lote nO 139 Lot. Luis Manfrini (cl fundamento) • RS .9.000,00
Ret. 00(i • Terreno Domingos da Nova com 260m' • RS 7S.000,OO

I
���õ Terreno cl 85.ÓOO,00m'.• Rio Molha (ao lado da Gruta) -

RSI'. Ret. 008 • Terreno cl S37,00m' Loteamento Versal.1es (lote nO 053) -

'

RS 15.000;00 .

.Ret. 00'.
- Terreno cl 300m' • Rua 382 (prox. Hospital Sio José) • RS

3S.000,OO·
.

Ret. 010 • Lote nO 002 Lot. Ana Paúla n - Rua 209 cl asfalto· RS
15.000,00 •

.'
.

Ret. 026 - Terreno de 16x22;50 (360m') • RS 5,000,00
CASAS

I
Rel. 011 • li 6gua Alvenaria cl 4O,OOm' (Ana Pauia IV) lote nO 067 •

RSI
12,000,00 .

Ret. Oll • Cua em Alvenaria cl 108,OOm' (Rua Victor

Vi.tikOsld)
• RS

32.000,00 .

Ret. 013 - casa madeira cl 48,00m' Ana Paula III - RS IS.OOO,OO
Ret. 014 • Casa em AlvenariA cl 280,OOm' pr6x. Condomínio Aza1�ias I

- RS 80.000,00 . .

Ret. 016 • Casa milita cl sOmZ - Loteamento Liodoro Rodrigues lote nO .

073 • RS 14.000,00

I�.f.i�;:::�.Ub::=�:::=I·. RS lS.OO·Ä)' .

Ref. 0:10 • Ii Água Alvenaria· Ouro Verde • RS 10.000.00 1+35 x RS RS
m,OO)

.

Ref. Oll • Cua alvenaria cl 75m' • Ouro Verde (nova) cl fmanciame!lto
.

• RS 32.000,00 #

Ret. 024 • Sobrado com úea de 388m' • Na Rua Joio Stein

I
Ret.025 ·Cua de 6Om' lote nO 180 Ana P�ula IV • RS 14.000,00

[+161
x RS 170) .

Ref. 027 • Casa eio alvenaria cl 85m' • Lote 11 5 Liodoro Rodrigues - RS
23.000,00 ..

Ret. 028 • Casa em Alvenaria cl 110m' • Rua 326 Jos� Narlocb • Rs
,20.000,00 .' .

OFERTA
Ret. Oll· Terreno com 730,OOm' (Plano) Ana Paula IV • RS 10.000,00
COBERTURA

. .

I
Ret. Ol3 • Edifício t;:;��om ��N���iA�d:O'ooo,oo

'1Loteamento Cirilo Zangbeline
Loteamento Ouro Verde

.

Loteamento Camposampiero
Loteamento Constantino Pradi
Loteamento sio Cristovlo II

.
Residencial Framboyant ,
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CORREIODOPOVO ·6 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS Jaragú do Sul, 8de agosto de 1

RuaMarechal Deodoro da Fonseca, n11594
Jaragué do Sul • SC

FONE (047)'
372�153·371�75

CRECl1762-J

VENDAS:
CASAALVENARIA: cl3 quartos + dep. VILA RAU -

R$18.000,OO
CASALVENARIA: cl 3 quartos + dep. TRÊS RIOS
DONORTE - R$20.000,OO
CASAALVENARIA: cl 1 suíte + 2 quartosCHICO DE
PAULA - R$25.000,00
CASAMISTA:cl3quartos+dep. BARRARIOCERRO
R$ 1"2.000,00
TERRENO: cl 576,6m2 ILHA DA FIGUEIRA R$
10.000,00
n:RRENb: cl329rJl2VILANOVAPróximoao Fórum
R$17.000,OO
TERRENO: cl733rJl2 BARRA00 RIOCERRO - R$
8.000,00

LOCAÇÃO' ,

Casamadeira, B8irro: Vila Nova cl 2 e 3 quartos R$
280,00

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

372-3090·
NSEN

CASA - alvenaria com 70Jn2 e terreno
de 400m2, no loteamento Santo
Antonio - Três Rios do Norte por RS
15mil + financiamento, aceito carro,

terreno ou proposta. Tratar telefone
975-0215.

LANCHONE1E - completa, aceita-se,
carro no negócio, tratar 975�2380.

,TERRENO lo em Três Rios do Norte

por RS 9.400,00. aceito material de

construção. Tratar 37-2-0089 ou 375-

1333.
TROCA-SE - casa em joinville de
alvenaria com 70Jn2 no Bairro ltaám

'

TROCA-SE - casa na Vtla Lenzi por
" por uma em Jaraguá ou Guaramirim. outra em qualquerbairro atéRS 2Omil.
Tratar, rua ArthUf'Eggm, 388 Bairro Tratar 371-4933.
Vieiras.

TERRENO -'com 4.200m2 no Bairro

Chico de Paula, tratar 372-2315.CASA - de madeira todamobiliada na

praia do Ervjno porR$ 15mil. Aceita
se CIIffO até R$ 10mil e vendo Belina
1lIlO 81 por RS 2.500,00. Tratar rua
Carlos May, 122.pr6L a Bretzke.

,CHEVETTE - ano 75 em bom estado,
tratar rua Campo Alegre, Bar do Jair
Costa - Figueira.

CIO - ano74comcarroceria demadeíra
por RS 2.500,00. Aceita-se material

deconstrução.T_ 372-0089 ou 375-
" 1333.

'

,

VOYAGE - ano 83 por R$ 3.500,00,
aceito carro demênor valor. Tratar 372-
1794.

(

f
S
(, CRECI1873-J

..............L.....

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

PREÇO DE QCASIÄO SOMENTE PARA ACOSTO
----

'

RS 50.000,00
'

. Área: 200mZ de

...,:::::=:em
Localização: Rll4
'Olivill Chiodini

,
Prtuli, 33 •

Jartlgu4
Esquerdo,
próxi�ao ,

Condominio
Azaiéill.'
Ob,.:Pnço nornull

R$ 65.000,00
APTOSEMCONSTRUÇlo -,

iEdHfc/o Tower Center • 'Rue Joio "'erClltlo ..quine com e Rue Clemente Beretlo • Centro
- APTOS: 1 surte, 2 quartos, sala estarljantar, sala de tv, sacada cl Churfasquelra, ewc, copa, co2lnha, lavanderia, 2 '

vagas de garagem, a partir de R$ 1.047,80/mensais (Entrada: 5 parcelas)
- SALAS COMERCIAIS: Com , ou 2 garagens, copa, BWC e dlstrlbuiçlo Interna de acordo com a necessidade do cliente,
a partir de R$ 44O,161mensaJ (Entrada: 5 parcelas).
EdH. Petúnia· R. J_ Emmendoerflw • NOVO
- Apto. cl 111m2 - 211 8fldar, cl 2 qtos e demais dep., garagem, portio e pOrtaria eletrOnlca - R$ 50.000,00
EdH. DIenthu. • Ru. "erlne Frutuo.o
- Cobertura Duple� 9Ó3 ou 904 cl 397:S0m2, cl 3 surtes e demais dependêrlclas, lareira, churrasqueira na sacada, ,2 vagas ,

garagem, piscinas e salão de festas nc prédio· Preço flnallnclulndo acabamento dHerenclado - R$ 184.700,00 - 50% à .

vista e saldo a combinar.
"

,

- Apto. 702 e S01 cl 225m2 - Surte + 2 qtos., sa�da cl churrasqueira, dep. Empregada, 2 garagens, saIIo de festas, piScina
- Preço flnallnclulndo acabamento dlfe(encládo R$110.ooo,OO - SOOk à vista e saldo a combinar.

EdH., Amerenthu. Ru. AdoHó Secerl .;. Iet de Ru. Amaona ($CAR)
- Apto cl 300m2, temos dlsponrvels apartamentos na 301, 302, 501. Entrada + parcéIas condomrnlo de 3,65 Cuba (RS
1.548,55)1mês.

' ,

-

CASAS
- casa alv. cl 13O,()()mI- 3 quartoS e demais dep. troca-se por apto.• R$ 55.000,00
- casa Alv. cl 03 surtes + Q3'quartos e dernals'dep. - RUa CanoInha, 71 - Centro - R$ 180.000,00
- Casa cl 320,OOm2 - 02 surtes + 1 quarto + 2 Bwc social, sala est8r�antar, cozinha mob., dep. empregada, !!ala Jogoe,
churrasqueira, piscina 5,OOm x 10,OOm - R. Gustavo Hagedom - Vila Lenzl - R$ 180.000,00
- Sobrado em alvenaria cl estilo rústico, bom estado, cl surte '+ 02 quarts e demais dep. com móveis fixos etI'I madeira 8

tijolos macIçOs - Barra Velha· R$ 150.000,00 - aceita-se pennuta por apto em Blwnenau próximo a Furb.
- Casa em alv. cl 03 quartos e demais dep. - R. Luiz Plcolll - R$ 47.000,00
- Casa cl 250mz + garagem pl3 carros e piscina - Rua Bernardo Donibusch - R$ 150.000,00
- Casa aIv. cl 03 quartos, cl 1S0,()()mI, - Lot. Flamboyant - Piçarras - R$ 35.000,00 - aceita cano ou Imóvel em Blumen&U.

,

TERRENOS
- Terreno cl 450m2 - R. Amélia Ascher Enke, Vila Rau - R$ 12.900,00
- Terreno cl392,OOm2 - Rua Emesto Lessmann - Vila LaIau - R$ 1S.ooo,OO
- Terreno cl 396,22m2- Rua Eleonora S. Pradl, Centro - R$ 37.100,00
- Terreno cl 350,OOm2 - R. Lat. - R. Lat. c;ta José T. Ribeiro - próx. Tubos Motlr -'R$ 10.500,00 ou entrada ,

R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
-'Terreno e/ 616,OOmZ· R. Bemardo Dornbusch - Pröx, Marisol·. R$ 65.000,00 ,

- Terreno cl 420,OOmz • R. Donaldo Gehring - Ao lado Cosmo Turismo - R$ 45.000,00 - troca-se por casa ou apto.
- Terreno cl7.750m2 - Estrada Santa Luzia· R$ 38.000,00
- Terreno cl 2.937,OOm2 - R. Alberto Santos Dumont - Vila Lalau - R$ 120.000,00'
- Terreno cl 86.000,OOm2 (20.000,00) - Barra do Rio Molha - 500 metros da giuta - R$ 40.000,00
- Terreno cl 6;209,OOm2 + 3.300,OOm2 área construrda, Imóvel para usos industrial ou comercial - R. cartos BIanck • RS,
SOO.OOO,OO

.

' "

• Terreno cl 384,OOm2- R. Erich Sprung· Vila Rau - R$ 15.000,00
GALPÃO INDUSTRIAL/COMERCIAL ;

- Prédio industrial cl 3.300,OOm2 + 300,()()m2 de área construída e terreno cl 6.2Q9,()()m2 - Vila Lalau -

R$ 800.000,00

,

LOCAÇÃOIAPTO$'CAS�SlSALAS
- Apto. 3 qtos'. - R. Mário Lobo - próx. Hospital Dona Helena e Shopping Cidade das Rores - JoInvllle
� Apto cl 3 qtos - Rua Eleonora Satler Pradl (centro)
- Apto. cl 03 quartos, sala, cozinha e demais dep.• BR 2S0 GuararT!irim

, - casa cl 03 quartos e demais dep. - R. Emesto Piseta - Guaramirim
• Apto. cl 02 quartos e demais dep.· À. Gullhenne Hering, 70 - Ed. Érice
- Apto. amplo cl 03 quartQS e demais dep. - R. Bemardo Dombusch, 590
- Sala cl mesanlno - Av. Marechal Deodóro Editrcio Rorença - Térrea
- Loja cl 400,()()m2 - BR 280 Km 21 - Em frente ao Portal
- Aptos cl 2 quartos e der'llalS dep. - R. 25 de Julho - Ed. Alberto Marangonl - Primeira ioc8,çIo,
• Aptos. cl 1 surte + 2 quartos e demais dep. - R. 25 de Julho - Ed. Alberto Marangoni - 'Primeira locaçAo
• Salas comerciais em diversos locais
- Galpão cl 150m2 + 2 salas pl escritório + reCepção, cl rede trifásica - R. Joaquim Francisco de Paula, 1284

R. EPITÁCIO PESSOA. 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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:Jaraguá do Sul, 8 de agosto de 1997,
' CLASSIFICA�OS ,CORREIOOOPOvo.7,

GOL - ano' 94 por R$ '6mil +

financiamento. Tratar rua Emilio

·Scbultz,l71-JaraguáEsquerdo,prox.
OIariaBizarelo. '

CORsA - GL'1.4 ano 95, completo,
vermelho eGOLGTS ano 9O,gasoliná
completo, vendo ou troco. Tratar 973-,

,

9385.
'

TBRRENO - 15x3Om por R$ 9mil no

laraguá Esquerdo, tratar 372-1028.

DELREY - ano 83, troco por carro de
maior valor.tratar 973-8901. ,

COMPRO - Gaita de qo baixos.

Tratar 973-8901.

ALUGA-SE - 2 apartamentos de
r a1venariacomquarto (suíte) e garagem.

. Tratar 371-8353. .

TROCA-SE - OpalaComodoro ano 87
com direção, por Fusca'ou outro carro
demenor valor. Tratar Da Garagem da

.Prefeitura comWilson.
� ....

VENDO· - XL.X ano 86 por R$
2.200,00 o� troco, tratar 371-5732:

'

GOL'I000 - ano94 financiado ou troco
por carro de menor valor. Tratar 372-
1504.

TERRENO - no loteamento Versales
com 450W por R$ 12.600,00. Tratar
372-0436.

PAMPA - GL ano 86 por R$ 3mil +
26x R$ 70,00 e vendo CG Titan

contemplada por R$ 2.100,00 +

16parcelas-.Tratar 372-2340 ou 37i-
0832..

FIAT 147 - ano 85, gasolina e procuro 'Tratar 975-2919.
,

casa para alugar até 1501 200· reais.
,

Tratar 975-0318.

DEL REY - ano 83 por R$ 2.500,00.
Tratar 973-9385.

MOTO - zero, nó consórcio com 20

pagas'PQr R$ 1.800,00 + 30 parcelas,
,

BSCORI' - ano 91, conversível porR$
CORSA - ano 94, aceito trocar ou

'

tratar975-1110., 8mil+14xR$459,00.Tratar372-2208.,
vendo por R$ 5.800,00 ... 15x R$

I,

395,00. Tratar 3'71-2154. GOL-�89,gasolina. vendooutroco CHEVE'ITE-ano87porR$4.300,OO.
por terreno. Tratar 372-1835. Tratar 372-2208.

MÁQUINA - overlock por R$'350,00
e Marcenaria completa por R$ 20mi1.
Tratar 371-2154.

MÁQUINA OB' 'COSTURA -

Overlock Siruba 737 com 7.500

pontos. Tratar 975-1984.

COMPRA-SE - Fiat até R$ 2mil em
bom estado. Tratar 973-5937.

GOL - CL ano 9t por R$ 6.800,00.
Tratar 973-964J. PRASÍLIA - ano.âl por R$ t.800,00

ou R$ 500,00 + 12x R$ 186,00. Tratar
372-2369.

TERRENO - no loteamento Hanemann

por R$ 4.300,00. Tratar, 975�1944.CßEVEITE- ano 81, porR$ 2.800,00;
Trater 371�9111.

MONZA - ano 88, vendo ou troco

,
por Uno ou Gol.Tratar 973-5793.

ESCORT -,ano 89, preto por R$ \

5.300,00. Tratar 371-0874.
.

, .' I
. KADETT - SLE ano 90, tratar 975-
2033.

GOL - GTS 1.8, ano 90, gasolina, tratar
973-9385.

,�ÁQUINA - de cortar debrum, com I
faea em bom estado. Tratar 371-2453.

,

COMPRA-SE - Fusca de até R$ 2mil .

M· INFORMA
HUMANA
AII.........."

�!!.t!\§§o .. A HUMANA & URGENTE
ESTÃO RECRUTANDO PARA

��!;>��@@ WIE,STuma Parceria
ÇORREIO DO POVO - .CADASTRE-SE CON'OSCOI

H....ANA

VENDERORA GERENTE INDustRIAL'
SILVIA 973.5530

AIDe. ESCRITÓRIO ' NIVEL SUPERIOR EM QUIMICA PARA
Y.IVIANE,

�0276 EMPRESA DE ALIMENTOS
PROG

HEITOR. 'I 3�1.8098
COMPRAS '

EN6ENHEI'RO ELÉTRICOJUDITE 372.3241

RECEPCIONISTA COM EXPERI�NCIÂ
SILVIA 371.65�
CARGOS E'SALÁÍUOS

SILVESTRE ,372.2636 "EN6ENHEIRO· E,IV,IL�TECELÃO
ARLINDO 975.0934

"6A "C'6 "6UTEe. CONTAB. ..oi

DANIEL 979.0074

SECRETÁRIA
ANÖELITA 372.30�6

€STllISTfJ)PROFESSOR DE

INGLÊS CI elt,eri'"cill em ",,,4e'tI,eirl e CAD
,

RfPRE5ENTANTE COMERCIAL
Para área do vestuária

MECANICO DE TEARESII'
C::OM EXPERIÊNCIA

I!'-----------------------------'
A HUMANA RECEBE P,RÊMiql

F'

MECÂNICO MÁQ. COSTURA A MORONE Pesquisa e Opiniões, entregou a

HUMANA ASSESSORIA EM RH, em
jantar realizado noClube Atlético Baependi, p

ASSISTENTE DE VENDAS prêmio, Top Empresarial 97, de melhér
prestadora de serviços da área.

para área de alumin.to Para .nos foi motivo' de -muito orgulho e
com experiência em solda,

___________--------_--.. satisfação pelo reconhecimento, que obtivemos
pelaentrega deste prêmio.

'

Com experiência para cidade de Benedito Novo
�. . �

COSTUREIRAS
Com experiência em: overloq. reta· cobertura 'FAUSEL & HUMANA
_--_------------------------..

Buscando 'sempre' a tecnologia aliada ao

compromisso inãlienável Como a qualidade 'e

respeito à' EMPRESA PARCEIRA,
FAUSEL· & HUMANA, estão
ínformatízando de forma conjunta e completa
o' PPRA e o PCMSO, para que alem de

cumprir a legislação vigente, tenha-Se
dinamismo e conflabilidade, nos dados
colhidos, que serão prese,rvados por 20 anos.

PARA GUARAMIRIM:
�UXll;lIIlfS Df PlODUÇÄO

LInH� Df PlODU(ÄO' e MOnT�DOl
CI U�. (OZI1H�S r DOkMITÓklOS

[MARCENEIRO] [TORNEIRO MECÂNICO] ( IAlUJ��U�[Ri fP)� �@d::�Ii\!f�� ,]
AMBULATÓRIO MÉDICO PARA E,MPRESAS

MEDICINA DO TRABALHO ( :PCMSO ) - AUDIOMETRIA,
RECRUTAMENTO E SELEÇAo - CURSOS: NA ÁREA DE RH

. URGENTE :TRABALHO TEMPoRARIO
'

HUMANA
ASSESSORIA EM RH

RUA HENRIQUE,SOHN. 33 - CAIXA POSTAL 200 -'CEP: 811.255,240 - JARAGuA 00 SUL - SC
,

Fone: (047)3'71,4311 Fax: 372.1091' E-Mail: HUMANA@NETUNO.COM.BR

A HUMANA É PARTE D'E ,SUA EIVIPRÉSAI

POST>O MARECHAL LTDA.
* COMBUSTíVEIS

.

,

* TROCA 'DE ÓLEO
* LAVA'RÁPIDO

* GAs

I""UI'\II:/"'AA \U4/1

372-0705
372-1888
371-0905

�' :

'Mare'chal' Deodoro CI'a Fonse�a, 961 .;: Jara,guá do Sul - se
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CORRElOOOPOVO -8 PUBLJC:A ÕES LEGAIS Jaraguá do Sul, 8 de àgOsto de 1

ALUGUEL

DETRAJES
I

RUA EXP.ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184
FONE: 372-3349

PROCLAMASDE CASAMENTO
MargotAdélia Lehmann, Oficial do Registro Civil do. ]ODistrito da
Comarca de Jaragua do Sul, Estado·de Santa Catarina, faz saber

<
•

que compareceram neste Cart6rio .exibindo seus documentospela lei,
afim de se habilitarempara casar os seguintes:

EDITALN° 21.214 de 31-07 ..1997
VALDECIRRAMIRES PELLIS E SOLANGEERMINIARAZO

CASTILHO

Ele, brasileiro, solteiro, economista, natural de JaraguádoSul, domiciliado
e residente naRuaLeopoldoMahnke, 261, nesta cidade', filho de Vietorino
Pellis eElviraSchiochetPellis.
Ela, brasileira, solteira, fisioterapeuta, natural de AssisChateaubriand,
Paraná, domiciliada e residente naRuaRio Branco, 353,·apto. 101, nesta
cidade, filha de.PlacidoRazoCastilho e LauraOlher Razo.

EDITAL N° 21.217 de 04-08�1997
WILFRIED KÖPPEMARIANERISTOW

Ele, brasileiro, solteiro, digo, divorciado, representante comercial, natural
.

de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente naRua Lourenço Kanzler, 544,
nesta cidade, filho de Luiz Köpp eVeraHildaKöpp.

- Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e
residente naRuaMaxWilhelm, 43� apto. 23, Vila Baependi, nesta cidade,
filha de Luís CarlosRistoweMargaridaEstefaniaRistow.

'

EDITAL NP 21.219 de 05-08-1997
EMILIANOEUGENIOROSSIOESIRLEISELMAKIENELT

. Ele, bràsileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e
residente na Rua João Planinscheck, 627, nesta cidade, filho de Eugenio
Rossio eEricaRossio.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural deMarechal Cândido Rondon,
. Paraná, domiciliada e residente naRua-Alfredo Schumann, 37, Jaraguá-

-

Esquerdo, nesta cidade, filha de IvoKíenelte Imgard SpredemannKienelt

B para que chegue ao conhiJcimento (Je todos, mandei passar o
presente Edital, que serâpublicadopela imprensa e em Cartõrio, onde
sera afixadopor 15 (quinze) dias.

Uma dIlla especial, merece al/u JHllitu especial
VcnHa· CUnHeCef. ••

,

Presentes para todas as datas

EDITAL
PATRICIATAVARESDACUNHAGOMES Tabeliã eOficial de Títulos daComarca de Jaraguádo
Estado de Santa Catarina, na forma da Lei - etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Tabelionato para Protesto os Títulos CQ
Airton Sudbrack - R. Exp. Antonio C. Ferreira, 333 - Nesta;

.

Alfredo Reguinel Rodrigues Freitas - R. .Procópio Gomes, 1367 - Nesta;
Adriana Comércio de Frutas e Bebidas Ltda. - R. BerthaWeege, 2214-- Nesta;'
Afonso Benjamin Bardi Neto - R. Procópio Gomes de Oliveira, 382 - Nesta;
Anodiplac Plaquetas Anodízadas Ltda. - R. Francisco Hruschlca, 897 - Nesta;

·

Auto Mecânica Burges Ltda. - R. BR 280.Km 71 - Nesta;.
Associação das Pequenas Emp. Vale ltap. - R. Getúlio Vargas, 621 - Nesta;
Adherence Ind. e Com. de Malhàs Ltda. -R. Domingos da Nova, 306 - Nesta;
A Marechal Schroeder Mal de Constr, - R. Marechal Castelo Branco, 4670 - Nesta;
Aspac Assoe. de P P E A - R. TufieMahfud s/no - Nesta;
Altemio Lodi Rissini - R. João Januário Ayroso - Nesta;
Borrachas Robor Ltda. - R. Pres. I!pitácio Pessoa, 1376- Nesta;
Churrascaria San Francisco Ltda, - R. Heinrich August Lessmann, 127 - Nesta; .

Comercial Jaraguá Ltd&. - R. Coronel Procópio Gomes, 99 - Nesta;
Com. de Vinhos Elcida Ltda. - R. Pastor Alberto Schneider. Nestà;
Carlos Leonel Feneira - R. Walter Marquardt, 2021 - Nesta;
DietherDuve - R. Mal. Castelo Branco, 8280 - Schroeder;
Evangelo Daniel Freiberger - R. Walter Marquardt, 407 - Nesta;
Eletro Produtos Wersta Ltda. - R. Exp. Gumercindo da Silva, 452 - Nesta;
Edvaldo Coelho de Resende - R. Santilia P. Engel,193 - Nesta;
F'11im!Iq Com. Repres. Bals Maqs Ltda. - R. CeI. Pocópio Gomes de Oliveira, 400 - Nesta;
Heinz Roveder - R. Estr. Beira Rio - Rio da Luz - Nesta;

..

.

Ivo RolfMartins - R. 28 de Agosto, 1939 - Rio da Luz : Nesta;
Ines Lucirlni Bolles - R. Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1067 - Nesta;
Invaldo Bruch - R. Mal. Castelo Branco, 4863 - Schroeder;
Joalheria Seifert Ltda. - R. Av. Mal. Floriano Peixoto, 29 - Nesta;
Joalheria Seifert Ltda. - R. Av. Mal. Floriano Peixoto, 29 - Nesta;
Jair João Camacho & Cia. Ltda. - R. Exp. Gumercindo da Silva, 52 - Nesta;
Jair João Camacho& Cia. LUla - R. Exp. Gumercindo da Silva, 3� sl I - Nesta;
Jorge Correa - R. Otto Hildrecbt, 160 - Corupá;

,

Jair Muniz da Silva - R 514 n° 177 - Nesta;
Jomel Conf. Uda. - R. 25 de Julho, 577 - Nesta;
Jose Lino Faustino - R. Vitor Rosemberg, 400 - :Nesta;
Kethlin Modas Com. Art. do Vest. LUla - ME - R. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 491 sala 2 - Nesta;
Kethlin Modas Art. Vest. Ltda. - ME - R. Mal. Deodoro da Fnseca, 491 - Nesta;
Kethlin Modas Com. Art. Vesl LUla - R. Av. Mal. Deodoro (la,Fonseca, 491- Nesta;
Ludial Móveis Ltda. - R. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429 - Nesta;
Ludial Móveis Ltda. - R. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429 - Nesta;
Lauder Ind. Com. Conf. Ltda. -R. Urbano Rosa, 62 - Nesta;
LZ Negri Reptes, Coms. Ltda. - R. GuilhermeWeege, 166 - Nesta;

. Móveis Pradi Ltda. - R. João Januário Àyroso, 2286 - Nesta;
.

tdinimercado Dois Amigos Ltda. " R. Manoel Francisco da Costa, 973 - Nesta;
Malhas Eggert Ltda. - R. Pas.tor Ferdinando Sehlunzea, 135 - Nesta;

· Malhas Eggert Ltdà. - R. Pastor Perdínaado Schlunzen, 135 - Nesta;
Mariano Adelfo-Bom - R. Luiz Sater Nereu Ramos - Nesta;

· Menel e Rosa Ltda. - R. Av. Mal. Deodoro, 790 - Nesta;
Mauro José Fontana -"R. Estr. Ribeirão Grande do Norte s/n° - Nesta;
Nywstar Malhas Ltda. - R. Afonso Bartel, 348 - Nesta;

.

Nutrigam Al. Ltda. - ME - R. BernardoWerner Gruppa Jr., 90 - Nesta;
Olinda Ochakowski C. Mercado de Roupa - R, Marechal Deodoro, 364 - Nesta;
Olinda OchakbwskiME - - R. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 364 - Nesta;
Olinda Ochakowski - R. Av. M81. Deodoro, 364 - si 2 - Nesta;
Olcsteeh 010' Tecnologia Ltda. - R. Exp. Antonio carlos Ferreira - Nesta; .

PH Têxtil LUla - R. Av. Mal. Castelo Branco, 4015 - Sçhroeder;
Pratabella Com. e Rep. de Jóias Ltda. - R. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 632104 - Nesta;
Portec Vendas e Manutenções Ltda. - R. Valter Marquardt, 131 - sala 6 - Nesta;
Rac Ind. e Com. Ltda .

.: R. Joaquim Francisco de Paula, 484 - Nesta;
Rac Ind. Com. Ltda. - R. Joaquim"Francisco de Paula, 484 - Nesta;
Regicelis Com. de Conf. Uda. - ME - R. AV. �al. Deodoro da Fonseca, 889 - Nesta;
Roberto Junges - R. José Theodoro Ribeiro, 3368 - 'Nesta;
Roseli Ramthun Nazario - R. M. F. Pamplona,"110 - Nesta;
Rovina Umke - R. Rio da Luz, 4181 - perto bar - Nesta;

.

S. R. Zonta e Cia Ltda. ; R. João Planinscheck, 182 - Nesta;
Safari Com. de Art. Caça e Pesca - Av. Mil. Deodoro da Fonseca, 583. - Nesta;
Supermercado Junges LUla - R. José Theodoro Ribeiro, 3368 - Nesta;
Supermercado Junges Ltda. Filial - R. José Theodoro Ribeiro, 540 - Ilha da Figueira - Nesta;
Supermercado Junges Ltda. - R. José Theodoro Ribeiro, 3368 - Nesta;
Sonia Maria Demate - R. Pres. Epitácio Pessoa, 11 ap. 104 - Nesta;
Supermercado Garcia LUla - R. Luiz Sarti, 1185 - Nesta;
Sandro Engel- R. Est. Pedra de Amolar s/no Zona Rural- Corupá;
Terraplanagem Vargas Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 900 - Nesta;
Terraplanagem Vargas Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 900 - Nesta;
Tubos Santa Helena LUla - R. Bernardo Dornbusch, 816·- Nesta;
Transportes e Repres. Transfrios Ltda� - R. Florianópolis, 45 - Schroedet - Nesta;
TransportadoraMarquardt Ltda. - R. Est1Ílda Rio da Luz s/n° - Nesta;
Transportes TbeímarLtda, :R. Estrada Garibaldi - Nesta;
Valco Wenz Sist. M811uf. Int, LUla - R. Epitácio Pessoa, 490 - Nesta;
Valco Wenz - R. Pres. Epitácio Pessoa, 490 - Nesta; .

ValcoWenz Sistemas de Munifat. - R. Pres. Epitacio Pessoa, 490 - Nesta;
. Vipa Alimentos Ltda. - R. EStrada ltapocu Hansa, s/nO - Nesta;
Werner A. F. Viergiltz & Cia. Ltda..

- R. Rod. SC 416 Km 17 " Nesta;
E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por

.

íntermédío do presente Edital, para que os mesmos compareçam nesteTabelionato na Rua: ArthurMüller,
.

n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que não o fai, sob a penade
serem os referidos protestados na forma da Lei, etc,

.

.

LS/Jaraguá do Sul - 06 de agosto de 1997
Ilton BoRmann

Tabeliio Substituto
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©
'garo ao Céu dois amigos inseparáveis: ,

vão perao inferno, mas se quiserem eu possomandá-los de

pàra a terra em forma de animais - explica São Pedro.
'

Uegal! - concordam os dois.
Pedro continua:
vai em formade leão!

(a! Eu, Ó rei dos animais!!
você vai em formá de veado!
"

São Pedro! De novo?!!!

'Segunda-feira,
11 de agosto,

comemora-se o

Dia do Estudante.

Parabéns a toda

classe estudaatílde

Jaraguá do SU,I!

r Com � finalidade de 8IréCadar recUrsos para entidades filantrQpicas, a Associação Beneficente Sonhos ,

Natalinos convida os catarinenses para o mega show de Zezé di Camargo e Luciano, dia 5 de outubro, em
Nova Trento. A dupla sertaneja é á,principal atração do 1- Festival Show A..... que ainda contará com a

presença do helicóptero do Comandante Hamilton, db SBT'e diversas atividades culturais "Ingressos
IlleCipados, com desconto, já e$tIo disponíveis nas agências do Besc.

Adriana Reck (8/8), CarlosEduardo C. Gonçalves (1018), Tatiana
Dornbusch (12/8), Neucy Bems (12/8) eCintia S. Viero (14/8).

homeM que nIo COIJII8guetn obter ina's �ada da sua rlqutlZll do que omedo de pefdl-'a·
,

(Antoine de Rivarol)
,

Artigos para esta coluna devem serenviadospara Rua Joio PicoUi, 2�6:Jaragu,J do Sul (SC), Cep: 892�1-
590. Se preferir. para os fax: 371-1919 ou 372-8363, aos cuidados deste colunista.

"
.'

�
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AOUTRAFACE
• DireçIo: JolulWoo.
· Elenco: John Travolt8,
Nicolas Cage e Joan All�n.
• Gênero: Açlo.

SInopse
,

çativante e cari.m4õco, Jobil
Travolta vive Sean Archer em "A
Oulra Face". Um agente de eHte
doFBI, chefe de uma unidade anti-

,

terrorista, Archervemperseguindo
oastuto criminosoCastorTroy por
oito anos. Ti'oy nlo s� é o

respons4vel por ínämeros
alentados à bomba e assassinatos
a sangue-frio, mas também pela
lllOrte deMicbael, o filho de cinco

-, aDOS de Arcber, descrito por
1 Travolta como "um bomem em

!le4aços", é consumido por esta
'caçada pessoal, pela qual
I8Crificóu tudo o que tinha.

o Úlsaciável e brutal psicopata Castor 'entrar numa prislo de segurança
Troy é vividopor Nicolas Cage, criador máxima para extrair à informaçlo da

, de inesquecíveis personagens com seu änica pessoa .viva que a detém: o

vigor e versatilidade como ator. O paranóico e esquizoffenico irmllo de

malucoCastor émau namesmamedida Castor, Pollux. Para fazer isso, ele
em que Archer é bom. precisa assumir a identidadé.. o rosto

"Eles silo o yin e o yang"; diz Cage. de Castor Troy.
'

"Areher perdeu seu gó8to e sua paixIlo Através de uma tecnologia médica

pela vida. Castor, por sua vez, tem um avançada, os rostós de Castor e Ar-

grande apetite pela vida, mais cber sio removidos. O rosto de Ar-

especificamente por sexo, .dinheiro, cber é preservado numa solução
ouro e aSsassinatos". salina enquanto o de Castor é
An:her pensaque o seu pesadelo acabau implantado em Arcber. No entanto,

quando captura Castor" que fica em enquanto Arcber está na prisão
coma, quasemorto.O que e�e DIlo pode assumindo a identidade de Castor, I>

imaginar, porém, é que seu pesadelo verdadeiro vilão acorda de seu Coma
está recém começando, Castor deixou ---sem, rosto. Ele obriga a equipe
como lepdo uma meg!lbomba, capaz médíca a dar-Ibe o único rosto ,

de diZimar o centro de Los Angeles e ',disponível- o do agente do FBI Ar
levar consigo milbares de vidas. A cber. A realidade toma-se bastante
6Dioa maneira de Arcber localizar a, obscura quando o berói encontra-se
bomba e encerr&f esie capítulo da sua 'encatceràdo 'e o vilão está à solta no

'

vida, é, secreta e temporariamente, mundo como um agente do FBI •

1\ Wea Music está colocando no mercado duas séries de
coletâneas que dão uma geral nos catálogos de pop nacionale
MPB da gravadora. Pop Geral traz 14 títulos focalizando
Guilherme Arantes, Lulu Santos, Raul'Seixas, Kid Abelha
(todas em dois volumes), Ed Motta, Ney Matogrosso, Baby
Consuelo, OswaldoMontenegro, LuizMelodiae Ira! (um vol
ume cada). Cada CD tem ,14 faixas e vem com um texto do

jornalistaTom Leão. Entre ascanções, sucessos como "Deixa
Chover" "Sincero" "Maluco Beleza" "Pintura Íntima"t., ., . ,

,

"Manuel", "Bandolero", "UmAuê com Você", "Léo eBia" e

"Envelheço naCidade" ,

Grandes Mestres tia MPB já é um sucesso de 'vendas e vem

com um novo design gráfico, com volumes dedicados a João
Gilberto,GilbenoGil, Baden PowelI, Paulinho da Viola, Elis
Regina, Jorge Ben Jor, Tom Jobim, estes com dois volumes
cada, e HermetoPaschoal, Gonzaguinha e HermínioBello de
Carvalho (um volume cada). Todos osCDs das duas séries são
remasterizados. É material de qualidade, com seleção de

, repertório criteriosa. (ShoppingMusic).

•

•
,.
'.
•
•

•

•

•
•

.. _--- --'-_ .• - •._'---- --------------

TODOMUNDOAMADARI
TODOMUNDOAMAGANHARI

Black

Manequim
e Modelo

Rua CeLPrompioG. deOliYein, 190
F_ (M7) 371·7431· J..... do SIll,�c

y·AR'1 G
::?Z. h A: '. ,,;'7

,

.

".y -�,·,'dfl ..<.1f·l.·P;, ..!::��:'''' '"
; �'\

CARGAS E PASSAGENS
,Fone/Fax�
(047) 371-OO�1

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Alexia (Fan Club), Hanson (Middle of
Nowhere), Cheiro de Amor(Ao Vivo) e Gabriel O Pensador

(Quebra-Cabeça). Principallançarnento: Som Brasil (Axé).
-

JOINYIU.E
eineMOeIIer 1: '

eineMOeIier2

VeIocldldeMál...... (Iançaménto nacional).
Hoiários: 14h, 16h30,19h, 21h30.

'

...,......�
Horários: 14h,16h.
Homens de PNto.
Horários: 16h, 2Oh, 22h.
'A 0UIr8 Face.
Horárloi: 13b30.16h15,19h,21h45.

eineMOeIIer.!
'

BWIENAU
Cine Necmiu#ct 1:

,
VeIocldldeMáI...... (lanÇamento nacional).

,

Horários: 14h,16h30,19h,21h30.
• AOuba Face.'
Horários: 13h30, 16h15, 191'1, 21h45.
lmpIeciveI PerMguiçIo.
Horários: 15h, 17h,19h, 21h•

...."...Bua .....DetonIm. AIMrIca
Horários: 14h30, 16h30.
OMundo Perdido.
Horários: 19haO, 21h.
Homens de Prelo.
Horários: 13h30,15h30,17h30,18h30,21h30.
AaFI'''' deMlrvln.
Horários: 14h,16h,18h,2Oh,22h.

,

.",.,.".,."VII''',.,.opedododtf,. i....
,

CineNéumarlct2:

CineNeumarkt4:

CintlNeumarkt5:

,CineNeumarkt�

•. ...:
.

,

(088"081 DE SEGU80S
R. Procópio Gomes
deOUvelra, 481

Jaraguá do Sul- sc
cep 89251-_
FODt"lFax: (047)
371-3633
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DRODEIOCRIOULOIN'I'ERFSrADUALDETIMBó
CO.V/7I,

A patTolUlgem tio CTG Galpão Amigo, irmalUlda
com a Prefeitura Municipal de ßmbó, tem, a

'

grata satisftição de convidar vosso CTG,
simpatizantes e tradicionalistas para participar
do II Rodeio Crioulo Inte�sttulual do CTG

Gtdpão Amigo de 1imbó • Sc, que será realizado '

'nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 1997, IUI sua
cancha. de rodeio, situada no Parque de

Exposições'F1'Il1It.� (Jardim Botlinico).

P6$.ai'o, importtido.,
jilJaot.. Ih ciú., gato.,
piWGo, faisão, gtJlinluu
Ih raça giganu, llUln'etlls
impor1adtu, cisnes e

compkflllinha tú "'fões
FONE: (047) 372�72 e (047) 983-2010

Rua Rio de Janeiro, 79 - Jaraguá do Sul- SC.

, " , I ",. 'lVI I I ", I II II!>' I

C'HUUASCAklA CHURRASCARIA

m GARFO a BOMBACHA
• 371-0292 - ramal 285
(Aoexo' ao Portal de Jara..6)
BR-_ Km 63, D· 5249

- Especializada em: BOID AteadJaieDto e HlgieDe
- Completo AteDdJmento em RocIfzIos de Carnes DO Almoço
e JàDta., "

'

- Plcauba Fatlacla, FIl' MJpon, Carne de OvellUt e ODtroI.
- BlJFt1!T Completo + 10 tlpos'de saladas.

'

Jaraguádo Bul!1 8de agosto de 1997

"

QHem completou mais 14m AN be.m1fffM

a1esrW. be cm1qUistu e,1uw. foi o pAtrão
bo CTG laço JArAS1f�. A�s1fÁ'O
'Demarcki' JwJ1ior (Nmko)� PArAbms�ckirú
e qwe abA Atw feiA M10VAbD betttro be ti

,
e.ta pAixão pelA tratnção.

Em nome dos patrões dosCTG's
Laço Jaraguaense e Leodato

Ribeiro, agradeço pelo convite que
lhes foi feito através da Secel de

,

Guaramíríme daPrefeitura
Muníeípal deGuaramírím.na

, pessoa dosr.Antonio
,

ZimmerniaDD,paraparticiparmos
do desãle de encerramento das
festividades que acontece de 22 a
30 de agosto. Com a já consagrada

, M�tifeira.Obrigado!
'_

-

,

.,

esta' çoluna,
A rtigos para ·ados pelO
"

,. ser en'" 60 oU
de"erao ,41l 312-02
t' nelfax: ,\0, 913-339�\;.,o teletone

,-

p�o '

,

',' ,"
_

Neste final de semana
acontece o 60 Mini-Rodeio
Crioulo doPiquete Laço
de Ouro. Como é de

costume, haverá churrasco
,

e muita canha. Prestigie!
.

.Emfrente
à

Sociedade 25 de Julho

Despachante

CILO
o 12 NA PESQUISA
Matriz: 372-2779
FUial: 376 ...8421

E.quadri•• deAíumfnioBENTO Ltda�
Especializllda em Box - Esquadrias
deAlum(nio eAnteniu Ptu'tI/16licas

RUII Domingos Sanaon, 400
Vila Baependl

FoMIFIIX: (047) 372-0728

COMÉRCIO
,

DE 'CARNES
----------------

E FRIO$
- A melhor carne da cideäe «

Rua Joio Planin.check, 407
FoiIe8:(047,372..24-371-4547-371-8275

JAB.AGUÁ DO SUL - SC
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VARIEDADES - 9,

, Um efeito especialpara os cabelos
loira, morena ou ruiva? Hoje, não importa a

cor dos cabelos mas o visual que ele reflete no
, rosto. A transformaçäo "faça você mesmo" tem

se tomado cada vei. mais constante entre as
.

mulheres, pois os produtos disponíveis no

mercado garantem u_ma aplicação fácil e rápida. ,

Geralmente estas tinturas ou tönalizantes já vêm
com aplicador e um folheto explicativo, onde.

.
facilita a operação do produto nos cabelos. Além
disso, estas colorações se transforrnaram .:

em

fórmulas que possuem agentes condicionantes

que tratam ao mesmo tempo em que tingem. Os
'. pigmentos não criam mais uma cor uniforme, onde
os cabelos poderiam ficar com aspecto ,de
artifici�iI, e sim, mais nuances e brilho aos cabelos ..
Para as mulheres que querem mudar, o

importante é saber se ela quer que o produtó seja
aplicado por um cabeleireiro ol,! em casa. Se á

opção for em casa, o indicado é conversar com

um profisslónal para ele indicar a melhor

coloração.
\

. Em diversas gamas de cores, todos os tipos de
produtos que alteram o tem dos cabelos e estão
'disponíveis no mercado são:

ctJkJtr1çiJtJ�ou
,

lemptJnJtfa$
Este é um tipo de tintura que os pigmentos lmédia les Blondissimes, da l'Oréal; Biocolor, da Mudançaporum.dia

sá aderem aQS fios e abrem. as -cutíeulas. Niasi; Bigen, da Hoyu e Kaleston, da Wella. Produtos Para mudarapenas por um dia. naquela festa
Resistem.apénas a.quatro o.u cinco lavagens e usados por profissionais: Color Perfect, da Wella; arrasadora, já existe um produto que altera a

não.contêm amônia. Produtos usades em casa: Hennaplus Botanical lang -lasting,_ da Frenchtop; cor por algumas horas. Basta aplicar um spray
Soin Reflets-Colorants, da lazartigue;.. · Màjirel, Majiblond e Majirouge, da l'Oréal; Igora

.

colorante, formulado por substâncias químicas
bàdicace, da l'Oréal; Color Charm, da Wella; Royal, da Schwarzkopf.

.

especiais que formam uma película' sobre os
.

Hairwonder Dolour Cream, da Frenchtop. fios, Estes produtos devem ser apllcados
.

'

Produtos.uSado�por profissionais: Sunly e lyColor, TtJITI sobte 10m depois que openteado estiver pronto e para
da Itely; Von Hair Make Color,' da Pagliacci e Coloração permanente, onde os corantes são remover, basta lavar os cabelos .. No Brasil,
..Colourshines, da Sebastian. depositadös nas escamas, mas possui uma existem poucos produtos disponíveis no

quantidade baixa de oxidante, onde é suficiente mercado: Brown Gloss que apenas possui em
apenas para revelar os pigmentos sem descolorir a cores avermelhadas ou Color Addition em

cor natural. Produtos usados em casa: Casting, da castanho-escuro. da Mandon.
í'oréal; Well.aton e Soft Color, da Wella. Produtos Temporary Spray-In Hair Colour, da Jerome
usados por profissionais: Colour Touch, da Wella e Russell, qae possui 12 cores (ainda não disponível
Diacolor, da l'oréal.

'

. no Brasil).
"

ctJkJtr1çiJtJ ".,.",antIII1
Possui substâncias que'abrem as escamas dos

fios onde se depositam os corantes e tinge três tóns
acima da' sua cor natural ou clareia três abaixo.
Produtos usados em casa: Imédia Excellence·e

PROMOçAO - LINHA PRAIA ENQUANTO DURAR (I ESTOQUE
. \.

Flua Henrique Nagel. 78 - Água Verde - Fone: 973-8217

FÁBRICA E Pruro
DE VENDA& LINHA

.

.
PRAIA E LINGE8IE

lPERCAPESO

AGORA!
Precisamos

de 47 pessoa,,·
que queira",
seriamente.
perder pesai

Tel: (047) 371-1244/ Daniela

Ginec�logia e Obstetrícia

Dr. Dagoberto
Quadros Royes
Rue J�o MeTcetto, 13 - Sele 105
Ed/ffc/o Dom/ngos Ch/od/n/
Fone: (047) 372-2294
Cep.: 89.251-670
JeTeguá do Sul- SC
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VARIEDADES - 11

Papai também égente
"Filho, preciso ter uma

'canversa com você.
. Estou tomando consciência

de que sempre quis aparentar ser'
um super-homem, cheio de

poderes e sem problemas. Com
respostas prontas para tudo. Isso,
além de ser um peso paramim, é
falso e acaba me impedindo de

mostrar como realmente soo.
Muitas vezes quero dar a

impressão de ser uma pessoa que
sabe tudo sobre a vida, sobre si
mesmo... Percebo que procuro
passar a idéia de ser infalível,
alguém que está sempre seguro

.

enio temmedo de nada. .Mas não
hssim que me sinto.
, Às vezes tenho muitas
dúvidas; sinto medo 'e fico
confuso. -,

Quando você me vê

preocupado, geralmentê estou

inseguro e, o pior, com vergonha
,de que as pessoas descubram que
êstou com medo. Sei que não há
nada .de errado em alguém se
sentir inseguro, mas desde cedo

'

fui ensinado que homem não
sente medo e acabo querendo
escondê-lo das pessoas.
O medo mostra que a gente'

está numa situação especial, que
é preciso tomar cuidado ao

decidir o que fazer, analisar se é
'omomento de ir em frente ou de
refletir um pouco mais. Sei

, também que seria bom
.

compartilhar esses momentos
com outras pessoas, ma� quando
me dou conta já estou de novo.
dando, Uma. de durão e me

isolando.
A vida carrega tantos

mistérios. Eu procuro desvendá
los -' algumas vezes

tranqüilamente, outras, com

preocupação - mas,' dentro do
possível, busco curtir aomáximo
as surpresas diárias: sejam elas

saborosas, doces ou amargas,
,barulhentas ou silenciosas.

Sabe, filho, às vezes volto do

ftFe/ícioDuarte de Souza

trabalho cansado e irritado:
Você vem' correndo pra gente

brincar - chega t�o carinhoso! 113.
eu, cansado, ficolendojornalou
vendo televisão. Você insiste em

que a gente brinque, eu fico
indiferente ao seu amor e atéme

.irrito...
Quero que você entenda que

a culpa não é sua. O problema é
meu. Eu é que não sei lhe explicar
que preciso de um tempo para
descansare que tenho dificuldade
de me desligar do trabalho.

Hã coisas que não consigo
resolver, e isso me deixa

preocupado.
Por favor, -não se sinta

rejeitado nem pense que está me

atrapalhando OU que não gosto de
'

você.
Há'ocasiões em que me sinto

encurralado. Percebo que, diante
'

de certos riscos, poderia nie abrir
com você, com a nossa fanu1ia.

, I

Vocês me entenderiam e talvez .

como ele.
.

Ainda que eu brigue com você;
Cresci. ,Quando era acabareime sentindo bem por ver

-adolescente, não suportava meu que você, é uma pessoa que sabe

pai. Brigavacom ele por qualquer o que-quer e luta para se realizar.

coisa, não aceitava nada que Somos duas pessoas
� partisse dele. Eme sentiamal por .diferentes que podem até parecer
brigar com' ele, pois o amava uma só, tamanho é o amor que
muito, masme rebelava por achar. sentimos um pelo outro.Mas sei

queme-tratava como criança, que . que você tem suavida e objetivos
não JIle valorizava, que não próprios. Sinto-meorgulhoso por'
percebia que eu já tinba crescido. vê-lo crescer e tomar' seu próprio
Eu achava meu pai péssimo, caminho.

queria-me livrar dele de qualquer, ,Filho? eu o amo totalmente.

jeito, ' Quando você nasceu,minha vida
Papai não erao semideus que mudou de vez. Ser seu pai é meu

eu adorava' quando criança, nem maior orgulho.
o demônio que odiava quando Ver se� sorriso-é um bálsamo
adolescente. Ele era um ser para mim. Sentir o seu abraço é
humano com virtudes e minha paz. Ver a felicidade que
dificuldades. você sente de ser meu filho émeu

Embora 'errando, continua sonho de cada dia.

procurando um jeito de acertar. Quando saio, um laço forte
Embora errando ainda hoje, ele liga-me à nossa casa: é a certeza

é homem como eu sou, como de que você I lá está, me

você é. esperando, torcendo para eu * PsicólOgo'

voltar logo, para a gente ficar
brincando até tarde.

'

Daqui a alguns anos, 'quando
você crescer, sei que irá cuidar
de sua vida. Será então.à minha
vez' de ficar em casa, torcendo

para você voltar logo!
E eu vou celebrar cada vez

que você aparecer, alegre Oll

triste, com sua mulher e'meus
netos. Irei esperá-los pará- todos

_ juntos .;.' rolarmos no tapete ...
corrermos juntos ... conversarmos
sobre a vída.; Você me

orientando sobre onde aplicar o
dinheiro....

Sei queminhamaior alegria
ainda que isso impeça de tê-lo

comigo todos os dias - será vê
lo um homem com sucesso,

,

amando e sendo amado, criando
seus filhos emostrando a eles que
Papai também é gente"!

Temo que você forme a

até cuidassem de mim. Mas não mesma imagem a, meu respeito.
querendo lhes dar trabalho e Se você me.eonsiderar um Deus,
pensando em evitar-lhes isso nãoé legal nem pra você nem
preocupações, acabo pra mim. Porque, se me colocar
preocupando-os mais ainda com lá no alto, vamos ficar longe um

.

meu persistente mau humor. do outro. Se você me julgar um
Sua mãe e eu às vezes demônio, quero 'lhe dizer que o -.

brigamos. A gente costuma, compreendo e terei paciência,
exagerar e acaba dizendo respeitando omomento que você
bobagens. Depois a gente se está vivendo, ainda que saiba que
arrepende. Na verdade, filho, o

..

você, provavelmente como eu,

que realmente queremos é está sofrendo com nosso

encontrar uma maneira nova e afastamento. C'

melhor de vivermos juntos, de O que realmente 'quero é que
nos relacionar. Isso nem ,sempre

'. estejamos sempre juntos, mesmo
é fácil! que tenhamos pontos de vista

Quando eu tinha sua idade, diferentes. Quando um de nós
costumava pensar que meu pai estiver chateado, quero que
era como Deus: perfeito, sem ,possamos ter a franqueza de dizer
problemas, que tudo em sua vida, o que pensamos e sentimos, ainda

,
dava certo, que ele pensaya em que isso desagrade ao outro.

tudo, sabia de tudo, que nunca se Quero que sua vida seja
sentia ins.eguro. Então, quando exatamente o que você-quer que

,

tinha problemas, concluía que ' ela seja. Não pretendo que mude
meu pai era ótimo, e eu, péssimo; só por eu desaprovar o que você

que era preciso imitá-lo, pois, pensa, sente ou-faz,

quando crescesse, queria ser Porque a vida é sua, filho.

Estado de Santa Catarina
. Poder Judiciário

Comarca ele Jaraguá do Sul
Juízo deDireito da 28 Vara Cível

Edital de Citação - Prazo: 20' dias
A Doutora Híldemar Meneguzzi de Carvalho, Juíza de Direito da 2-

.

'Vara Cível da Comarca de Jaraguã do Sul; Estado de Santa Catarina,
na forma da Lei, etc ...
Faz 'saber, a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem, em especial a empresa requeridaWeihemazza Ind. eCom. e
RepftSeotações Ltda., que por�ste Juízo da 28 VaraCível se processam

.

os autos da ação deFALtNCIAN° 3697000662.6, em que é requerente
ICO COMERCIAL S/A - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS e

requerida a empresa supra, atualmente em lugar incerto e não sabido,
na qual visa a cobrança de RS 6.168,86, requerendo a CITAÇÃ.O da
executada por edital, para, querendo, pagar o valor principal, os'
acessórios, verbas advocatícias, custas e demais cominações legais, no

.

prazo de 24 horas, ou, nomear bens à penhora, tantos quantos bastem
para.a garantia do juízo, sob pena de penhora, cientificando-se, ainda,
que terá o mesmo prazo acima para oferecer defesa.E, para que chegue
ao conhecimento de todos: principalmente :da empresa Weihernazza
Ind. e Com. e 'Representações' Ltda., paraque ninguém alegue
ignorância, foi expedido o presente edital, que será afixado no átrio do
Fórum e publicado na forma da Lei. Eu, Cláudia Jenichen .Janssen,
Bscävã Judicial, o subscrevi.

HildemarMeneguzzi de Carvalho
Juíza de Direito

"

\
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Atendimento individual e em grupo

'Lucia H.' Lopes e Milene Butzke. - Psicóloga

Intí-Líeeu da Vida -'372-1141

Enxaqueca, torcicolos, escoliose,
,

stress, depressão, problemas
,
menstruais, sinusite, rinite, má
digestão, insônia; etc. Através
destas técnicas você conseguirá
obter a cura radical ou melhor

qualidade de vida.

Dr.T.m..lm
Scllr.lber '.rottl

Qulropati••
M.gnetot.r.pl.
INFORMAÇÕES:
372-1141

IRENEZELAK
PGlYlpúit:6h,ga (de,ell,olre tnIballio COIII

flllltIITOterapia) Sedúu14 elll Curldba a
AvellÚlll 7 de Sete/libra, 1924
rele/alie: (041) 362-1648
o Objetivo: Reorganização

do Sistema de energia humana
'

(limpeza dos chakras e aura).
,

o Aulillio à cura de depressões, slress,
fobias, pesadelos, sislema nervoso, dores

musculares, ele.
o INCLUSIVE TERAPIA DEVIDAS

. PASSADAS.
Atende emJanp �o Sul
mensalmente no centro

INTI- Liceu cIa Vicia - Tel.: 372-1141

'Viver, sentir e transformar

, Lua Crescente
O que você deve fazer
Todo mundo sabe que é o melhor período para cortar os cabelos,
plantar fleres, fazer simpatias, procurar emprego, esclarecer
qualquer mal entendido, e iniciar uma dieta rica em litídíos e

protídios, para engordilr.'
.

Como a sensualidade e a sexualidade andarão em alta, esta fase é

propícia. para iniciar' os romances. Também favorece o início de
Lua Nova

novos negócios, as compras, vendas, e os novos empreendimentos.
Favorece os trabalhos feitos em grupos. Favorece as manífestações Melhor período para operações em geral, pois nesta fase você estará
de protestos e as reuniões de sociedade ou de casamento.

. protegido contra as hemorragias. Ótimo para cirurgias e partos. .

Se você quer iniciar um Caso amoroso ou negócio que precise ficar Serámelhor ainda na Lua minguante.
em segredo, faça-o oito horas antes ou'oito horas depois.
A Lua nova deixa as mulheres mais vaidosas e sensuais, Portanto" O que :você não deve fazer
aproveite para mudar o visual, tratar da pele e dos cabelos. As ,Como as 'más notícias correrão mais rápido, evite participar de-
tinturas ficarão mais bonitas e fixarão melhor nos cabelos. intrigas e' fofocas, pois o retomo virá rápido e "pegando fogo".
Ótimo período para firmar velas de sete dias para o anjo da guarda Os tubérculos que crescem para baixo da Terra não devem ser

seu e do seu amor, Peça ao seu anjo pará lhe trazer boas novas do plantados nesta época.
espaço e lhe afastar as pessoas negativas. Os índios costumam fazer

" pedidos para a Lua. Lua Cheia
Já está provado cientificamente que os loucos ficam mais agitados

O que você não déve fazer,
'

neste período. Na Europa, os hospícios possuem enfermeiros
Neste período, pessoas estressadas poderão sentir fadiga. É provável contratados para trabalhar s6 neste período, naintensão de reforçar
sofrer distúrbios do sono edores no corpo. Procure não fazer gastos, o atendimento aos doentes mentais.

'

não pedir dinheiro emprestado, não inicie nada neste período. Faça Portanto, evite as provocações, evite discussões. Os neurõtícos da
economia agora. S6 investir em você e no seu '4isual, mas, sem vida estarão insuportáveis.

"

fazer dívidas para pagar noutras fases da lua.
.

O que você deve fazer
LuaMinguante , Bom período para contratar empregadas domésticas ou funcionários
Se você tomar chás diuréticos durante três períodos da Lua pára a sua firma, pois é neste período que eles demonstram o Seu

minguante, perderá a barriguinha e até as celulites.Ótima fase para equilíbrio ou desequilíbrio emocional, facilitando-lhe a seleção dos
procuràr os especialístas.neste sentido. Aliás, todos os tratamentos mesmos. '

,

de saúde neste momento serão favorecidos,
'

As mudanças de residência ou de decorações são favorecidas.

Experimente abandonar um vício (cigarro, bebidas, drogas), Se você quer aumentar os cabelos ralos, corte-os nesteperíodo, hidrate-
iniciando com força de vontade e muita fé: Você vai conseguir.' os ou, massageie o couro cabeludo com babosa e tudo o que você
Excelente fase para as operações cirúrgicas. conhece para evitar a calvície. As tirituras também são favorecidas:
Ótimo período para deixar bem esclarecidos os assuntos pendentes; Esta fase da lua é 6tima para fechamentos de negócios, para as

os mal entendidos entre os amigos, vizinhos, parentes e o seu compras e vendas também.
namorado ou parceiro.. Como as mulheres estarãomaís férteis, se você quer engravidar,

aproveite o período.
Qu81quer ato ou trabalho que você divulgar oito horas antes ou
oito horas depois da Lua: Cheia, será favorecido.

O que você Dão deve fazer ,
.

Evite ciúmes e paixões desenfreadas. Evite brigar neste período
pois poderá sair perdendo. Muitos crimes impensados são

cometidos nesta fase. Nada dê pedir aumento salarial ou ajuda
financeira. Evite operações cirúrgicas neste período. Correrá
o risco de sofrer heinorragias. Controle o nervosismo e a ira,
evite provocar quem está quieto (o pior louco � aquele
aparentemente bonzinho), evite bebidas alcoólicas e controle
o seu emocional.
Cutucou a on a com vara curta? Dan ou?

SAIBA COMO APROVEITAR'OS
FLUXOS DA LUA

A Lua nova iniciou o, ano. Portanto, lute para mudar a sua vida,
mude o seu visual; se esforce pani mudar para melhor a sua vida

íntima; os seus negõcios e suas finanças.

,

e que você oâo'de"e fazer ,
'

Evite cortar os cabelos, fazer plantios de flores e frutos.
Evite o 'negativismo, comecé a treinar agora os pensamimtos
positivos e persista neles. Fuja do estresse e da depressão agora, e
conseguírä adquirir forças para sair da angústia para sempre.
Evite a rotina neste período ou poderá viciar-se com a inércia. Agite-
'se,

/

Período em que as pessoas se encontram desligadas, fique atenta
nos negócios e no trânsito das ruas. Não inicie grandes :

empreendimentos agora. Pode pedir favores, mas não é o
momento certo para reivindicar aumento, nem agitar
manifestações de rua.

':-"�til
"1Ii4'}a1t- é�"

Carros Nacionais:
e Importados

.

Rua Barão do Rio Bran
353 - Centro

Fone: 372-1132

Unha ginástica, natação, dtlnça, yoga,
company, hót buttered e acessórios

'\;10 fel'hall1o� pura alnlOl.;o l' atendelllos

ati, 1":00 horas l' s;Íhados atl- IJ:OO horas

es,.,,, FoCII • Rua Reinoldo Rau, 399 • Fone 3121486
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• ToniÍJhoCabeleireiros sorteia amanhã (9)entre seus clientes uma viagem
aGramado. comacompanhante.O sorteio�ao vivopelaRádio JlIragUá
no PrOgrama·Oube do Ouvinte. das 10 às 12 boras.

• A peça Pluft o fantasminha, comédia infantil de Maria ClaraMachado.
encenada pelo GruPo de Teatro Adulto da Sear, foi sucesso' absoluto
,durantemais de ummês. em cartaznoanfiteàtroda sCar. Assisti e gostei.

. Parabéns aos integrantes do Gats. pelos 10 anos de atividades.
• Sociedade Esportiva e Recreativa Vieirense promove amanhi (9) mais

um súper baile de Reis e Rainhas. Às 16 horas haverá concentraçio dos
sócios na sede para busca dos reis e rainhas. e às 22 boras começa o

grande baile q!JC será animado pela bandaAdlers Band. Para elas aentrada
éftanca.

. .

• O amigo Afonso Rozá inaugura.na noite de hoje (8). em Santa Luzia, o
,
sistema de iluminaçAo do campo de futebol suíçodoUKábbiaOube de

Campo. Com presença de autoridades. desportistas e convidados à
solenidade promete ser das mais concorridas. com direito a churrasco e

. cmeja geladinha. .

.

• Comunidade�rBomJesus.lgrejaMatrizdeGuanunirimconvidando
para a festa do padroeiro. amanhll (9) edQmingo (1O). Amanhll (sábado).
às 17h30. bênçllo aos motoristas seguida de Missa Festiva. Às 19b30
início dos festejos. Domingo. às 10 horas, Santa Missa, e $PÓS. durante
todo o dia, festejos e completo serviço de bar e cozinha, além de mósica
e outras atrações.

.

• ColégioDivina Providência promove amanhi (9) suculenta feijoada em
bomenagem aos "pais". a partir das llh30. no ginásio de esportes do
colégio. CartOes a razio de R$ 5 à disposiçAo da comunidade. Se você

-desejar. pode buscar para saborear.em casa.

.• A diretoria da .sociedadeParaÍ1á, da Barra doRibeirlloGraneie. emNereu
. Ramos. iniciando os preparativos para comemorar o 10" aaiversário de

reativaÇAo da sociedade. dias 13 e 14 de setembro próximo. Várias
. atividades esportivas emusicais serllo cumpridas na oportunidade. com
destaque para o futebol feminino e festival da cançllo.

.

• Restaurante do Beira RioClube de Campo. administrado pela Nutrigam
Alimentos. servirá domingo' (10).buffetespecial paraoDia doS Pais, com
mósica. ao vivo. Reservas pelo 372-0980 ou E-maU

nutripm@aetuno.com.br valendo. inclusive. uma mensagem para o

papai que será lida ao vivo durante 0 almoço.
'

.

• Oficina de AJte está ministrando Curso de Pintura em Cerâmica a frio

pelamanbi, à tarde e à noite.lnformações detalhadas naOficina de Arte.
Rua Joio Jànuário Ayroso. 268. no início do Jaraguá Esquerdo ou pelo
telefoné 371-3901. com vagas limitadas.
• AmanhA (9) e domingo (10) Festa da GrutaNessa Senhora de Lourdes.

no Rio Molba; com festejos populares nos dois días, Missa Festiva.
jogoi emósica ao vivo.
• Oube de Mies da Comunidade São CrisOOvAo promove amanbll (9) a

partirdas 14h30. bingo beneficente no saJão da comunidade. comótimos

premios.' ,

• Inti-Liceu da Vidapromove o Curso "Cozinhar tambémé terapia". dia 14

'(quinta-feira). das 14 às 18 horas. Custo porparticipante é de RS 70 com
apostila de todas as receitas do curso e será degustada toda comida

elaborada.lnformàções pelo fone 372.1141.
• Comunidade Silo Francisco de Assis promove amailhA (9). tradicional

baileem hOmenagemaoDiadosPais.Começaàs 22 horas.comanimaçllo
doMusicalBompani. deMassarandriba.Durimte ö baile completo &a'Viço
de bar e cozinha e brindes para os pais.
• Sorveteriae Lancbonete PerTutti promove. dia 23 (sábado). o 10Festival

Sertanejo. Inscrições até o dia 20. na lanchonete. ao lado da Igreja de,
Nereu Ramos.� pelo fone 371-5742 comGilbertÓ. Premiação do 10 ao

5"lugar.
.

Dntq••••,,,,IIIe • IION .'Nfil!l, .4_ UtItJ P.4"
co....". idII4eIlOWllIOpn&illlO "16, ,.1onIo._""OS
.u

FORMATURA ', OI fonnaudos do Curso de Graduaçlo em ,Letras,
Bacharelado em Sec:retúio E:xecudvo Bilí..,ue em Ponugues e II18Iês,
da FuDdaçIo Educacional Regional JIf1I8UICIIIC (FCIj). recebem seus

dipIomai em soleDidades 1108 .dias 21 e 22 deste meso Dia 21. Culto
de Agradecimento. As 1'b30 na Igreja Evangélica Lutenna-Centro.
e dia 22. Colaçlo de Grau, .. 19h30 na.Associaçlo Recreativa Weg.
EnttiOI fonDandOI, a ....ga e coqJIIIbeká da lUdIo Jarasu'. Alme
Luíse Fraazner.

.

,

CASAMENTO - � alianças na mio.

esqueIda no próximo dia seis de setembro,
as 2Ol3O; na Catedral Sauta Terezinha em

Joaçaba. lú e Guilherme. A noiva é filha
de Alzir Albino e Diogenes M, Salete F.
Marafon. da sociedade joaçabense. e o

noivo é filho de Alfredo e Zilda Inês
.

Oselame Guentber. ex-vice-prefeito de

Jaraguido'SuI. Após a c:erlmOnia.religiosa
os convidados serlo recepcionadós no

SaIIoAzuldoCube lOdeMaio, deJoaçaba.

Y' EXPOFEIRA - a Associaçlo Comen:ill.
Industrial e Agrícola de Guaramirim em

parceria com a Prefeitura Municipal.
promove de 22 a 31 deste mês. a S'

Expofeira Agroindustrial de Guaramirim.
Além da vlsitaçlo aos Slestandes. o
visitante poder' desfrutar de extensa

programaçlo artístico-cultural'e comicJas
típicas do Município. Sem no Puque de

Exposições Perfeiro Manoel de Aguiar.
na BR-280.

o ••'."0 G."II"., .4".""0
co"'_ fIIlIIro tIIIÜIII08l1Opr6XÚ11O
"12, t.l'fll-f'" PtIIWbI". dos".
lJ9IMlr.SilwuN,.S081JI,. totlD, .

os/ulllltlrn·

NOVO ENDEREÇO

DOS PAIS - lCIi amanhI (9). a partir du 22b3O. o
doi Pala no Oabe Atlético BaepeDdi. cOm animaçIo

SIDta MOnica Band Show. de Londrina (PR). Es8e
vem selldo conalderado a sensaçlo dos balles. com
variados. super divertidos. mexeDdo literalmente

O pdbBco. Mesas na Secretaria do clube a razio de RS
dpessoas.

'

1 DA AMIZADE - a SoCiedade Desportiva e

a Amizade promove � IS a 17 de agosto. a""
_.MIt, Festa da Amizade. com Ü1dmena atraç6la.

ç6es de Tiro e Bocha. apresentaçlo de grupos
comida típica ,ermlnlea e balIeI com animaçIo
San MariDO, banda Verde Vale e Ellrela de Owo.

_IWD . programaçlo.

Doençasdo intestino (p"OIIO,
retoeânus

.

PneumoIogia - MecUcU.
Interna - Bl'OIlCGSCOpia
(Especialista pelaSBB)

RetossigmoJdoscopia
Colonoscopia

Dr. Alexandre L.
SchIanbendortr
CRM-7OM

Dr.Claudio lAdz
dosSantos

CRM-SCS694

Centro Médico Odontológico
Rua Guilherme Weege, 50 conj. 701

Tel (047) 372-1553 - Jaraguá do Sul - SC

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



CORREIO 00 POVO· 8 JaTa

A

Enio Padllha Pilho
.' ,"

Valeu a pena?,
·

Ómar salgi:ldo, quanto do teu sal
São l'g.;m� de Portugal!

.

Assimcomeça um dos mais lindos poemas da língua portuguesa,
escrito por volta de 1934 porum dos maiores nomes da literatura

portuguesa de todos os tempos: Fernando Pessoa.'
Em apenas doze versos o poeta nos conduz a uma viagem por

· todas as dores derivadas das nossas batalhas por pequenas e

grandesconquistas.
Por te cruZll17lUJS, quantas mães choraram,

·

Quantosfilhos em vÍÚJ rezaram!
QlUlntas noivas fitar�por casar
Para que fosses nosso, 6 mar!
Leio e releio esses versos quase todas as semanas, desde 1980,
quando conheciPessoa, pelas mãos ilustradas da professora e

poetisaReginaCarvalho. E confesso que nunca entendi porqüe
·

nós, osbrasileiros; abandonamoso espírito profundo do poema
em troca de apenas dois de seus versos, muito bonitos e

emblemáticos, mas que, ao meu ver, não traduzem a essência da

mensagem do poeta ("Mensagem" por sinal, é o nome do livro
onde essa poesia foi publicada originalmente).

.

Valeu apena? 1'luW vale apena
Se a alma não épequena.
"Tudo vale a pena, se a alma não é pequena".é a parte conhecida

· desse poema, dita aqui e ali, comopalavras de efeito.Na verdade
pensoque essa simplificação decorre da nossanatural disposição
à tentativa de resumir tudo.
Até aquilo que, em geral, já é um resumo, como é o caso da

poesia. Ou então é o resultado da nossa preguiça.intelectual
que, como dizia Machado de Assis, besca na literatura não o

verdadeiro prazerespiritual ou umamotivação existencial, mas
apenas' uma ou outra "citação" para darum lustro erudito às
nossas conversas de pizzaria.
Gostaria de .ver as pessoas percebendo a grandeza dos últimos ,

versos desse poema, que nos levam a perceber o preço de cada
vitória, o custo de cada embate, de cada luta... o custo da

perseguição de cada sonho:
Quem querpassar além do Bojador
Tem quepassar além da dor.
E gostaria de ver também a confiança e a coragem inundando os

, corações.das pessoas, quando a crise chega, quando o dinheiro
falta, quando' o amor acaba, quando a saúde fica fraca, quando
os problemas começam a se sobrepor, quando os sonhos'

começam a,se tornar distantes ou quando as barreiras parecem
sermaiores do que a determinação de continuar a luta;
Deus ao,mar operigo e o abismq deu
Mas nele é que espelhou o céu.
_�\lili\mllli.mllli!1fl! iillm!1fl!ffi_mllli muw....
Caixa postal �91. Fax: (047) 371-7942 - eniopf@netuno.com.br

Médico denunciafarmâcia
Secretaria de Saúde ignor.
• Ex-secretário de
Saúde e o diretor da

Vigilância Sanitária
afirmam que denúncia
não chegou aos órgãos·
,p.úblicos

Jaraguá do Sul - o médico
Alexandre Schlabendorff, do Hospi
tal São José, afirmou essa semana

que, há cercade três meses, fez uma
denúncia sobre exercício ilegal da
medicina, que 'caiu

.

no vazio. Ele
disse que comunicou ao .então

secretário de Saúde, Mario Sousa,
.que consultou Leonita Lemke, de 37
anos, com aceleração na freqüência '

cardíaca e pressão baixa, após ter

sido medicada, com o remédio

Adalat, por um funcionário da

Farmácia. Drogão Ávila,
Schlabendorff" afirmou ainda que o

diretor da Vigilância Sanitária,
Sérgio Lukarsewski, foi até o hospi
tal, onde lhe' foi apresentado o

.

relatório.
O ex-secretário MarIo Sousa

, admitiu que o médico fez contato
telefônico. "Pedi para que ele me

mandasse a documentação para que
pudesse tomar as, devidas

providências. Sem o relatório, não
tive como comprovar se a denúncia
era ou 'não verdadeira",
desconversou Sousa. Lukarsewski
também afirmou que não recebeu

qualquer - documento· que·

comprovasse a denöncia.

Schlabendorff, explicou que só não
enviou os documentos porquejä
havia mostrado o relatório ao diretor'
da Vigilância Sanitária e

comunicado o secretário.
- Ele (Lukarsewski) viu 9

relatório e telefonei para o

secretário, mas como isso não foi

suficiente, estou encaminhando um

outro relatóóo à Secretaria de Saüde

para as devidas providências -,

informou, lembfando que à

medicação foi errada e poderia ter
.

provocado danos à saúde de Leonita,
O proprietário da farmácia, que

fica no Bairro Jaraguá Esquerdo,
José Ozório de Ávila, confirmou a

versão do médico, mas fez questão
de salientar que uni outro médico de

Blumenau, a quem só conhece por
Loureiro, disse que se Leonita não

tivesse sido medicada poderia ter
sofrida derrame cerebral.
Ávila admitiu não ter

nenhuma formação
profissional, "tenho 25
anos de farmácia". De
acordo com ele, é comum
a 'farmácia vender
remédios, mesmo sob
prescrição médica, ",O
importante é a vida do

paciente. o que o médico
Alexandre está fazendo é

'pressão. Ele me deu duas gotas de
Adalat e me aconselhou a procurar
o Pronto Socorro", lembrou,
informando que o médico, .antes de :
atendê-la, exigiu que eu lhe dissesse
onde e com o quê fõra medícada ,

"Precisava saber onde e qual o .

remédio para que pudesse avaliar o
.

quadro", justificou Schlabendorff.
'

A cunhada de Leonita,
.

Marli
Selonld, que a acompanhou ao hos

pítal, disse que o 'médico foi mal
educado. "Ele praticamente me

'empurrou para fora da sala,
afirmando que queria o nome d!)":
remédio e da farmácia", recordou. O'
médico se defende e diz' que á.

preocupação era medicar a paciente
e conhecer a medicação ministrada.

.

"Nenhuma farmácia tem o direito de
medicar ninguém. Isso caracteriiá

.

exercício ilegal da medicina",
retrucou;

.,

POSIÇÃO - O presidente da

Associação Médica de Jaraguä dc.
Sul, Osmar Andreatta, reconheceu

,

que as denúncias feitas geralmente·
. caem no vazio. Ele disse que

. encaminhou uma carta ao. Conselho

Regional de Medicina, contende
denüncías sobre Ernesto Silva, que
ministra um "remédio" para
sinusite. "Essa substância 6
altamente tóxica e pode, em algun�
casos, causar destruição dos tecidos,

'

No entanto, continua medicando",
reclamou. •

Silva éonflrmou que medica ó

"remédio". "Se é milagroso não sei,
só. sei que tem ajudadomuita gente":
afirmou. Ele também não tem

formação educacional na área ·de
saüde. "Tenho multa tarimba. Mas

já estamos parando", informou.
Em abril, a Vigilância Sanitária

retirou da Farmácia Vida e Saúde

.. • ôtÜO da hUJn. I'a� eo para 8rudam
ta�e1} .

. prese�' I'·, ,. a- o

Metalúr,'ca 80na
III•....,....., .. -",."",.. r:su

.1We/Fa: ("7)371-12J8·_....._
.... ,. ... _ sc A FORÇA DA FIlM
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"Glória
Guimarães' ,

I Jornada de Educação da Ferj
STIDORESDA
DMINISTU�O

,.

Sra. Guimarães, por favor diga a

seus filhos,
Que olham a tempestade .

próxima, à sacada,
que assim como agora os v�ntos
trazem a chuva,
Logo mudarão os seus destinos e

direção.

Esqueça por um momento o seu

pudor
E lembre às suas duas filhas

pequenas, àjanela,
que na vida as pessoas ferem-se
realmente,
Pois o mundo é pleno de lâminas

que cortam,
Ferindo impiedosamente a flor à
sua mão.

Ofuturo (?)
O terceiro milênio está próximo, a cerca de apenas três anos. As

descobertas científicas diariamente são revistas e novos métodosemprestam
ao mundo um caráter profundamente expresso, no qual não exatamerite o

cidadão consegue se situar. Em questão de segundos, com as ferramentas

adequadas, podemos nos comunicarcom diversas partes do globo e fecharmos
negöcíos, travarmos amizade, adquirirmos novos conhécimentos e ampliarmos
drasticamente nosso próprio potencial. É nesse círculo que se. inscreve o

Adminístrador de Empresas voltado pará a contemporaneidade do mundo,
voltado para sua fase extremamente efêmera, mas necessária; um ponto em
que amudança é a característica básica ea solidez algo transitório, um espaço
entre dois. patamares de mudança apenas. '

Empregos estão sendo extintos como folhas jogadas ao fogo, as empresas
fundem-se, adquirem, fecham, vendem, extinguem, 'fornecem, com uma

velocidade que não é permitida de ser acompanhada. Neste momento em

que.escrevo, países tão díspares como a Finlândia, o Zaire, o Japão ou o

Brasil enfrentam problemas semelhantes, ou -melhor, um tronco semelhante
de problemas: o tronco social. O '.'Welfare State" dá em toda aEuropa mostras
de seu desgaste, e justo um Estado que deveria prover o bem-estar para que
o cidadão pudesse desenvolver o seu potencial específico numa sociedade
ordenada é o grande dragão que impede uma união européia mais efetiva e

faz com que países como Espanha, e.g. apresentam índices de desemprego
que chegam a passar de 2ó%. No Japão, em que o cidadão é mantido em uma

-mesma empresa durante toda a sua 'vida, tem encontrado com surpresa
milhares de homens na faixa de 50 e 60 anos, com um potencial enorme de
experiência para Ser repassada à porta das fábricas, desempregados, numa.
conjuntura que �o permite o menor traço de real preocupação social.

Países como o Brasil, que produzem riquezas e tem uma economia
. ascendente no cenáriomundial jamais irão participar do modelo tão sonhado
por presidentes como Juscelino, em que o país teria uma economia estável,
que pudesse gerardesenvolvimento � prosperidade ao cidadão. E digoJamais,
porquemesmo sem prover à pessoa humana uma vidadigna, nossos institutos
sociais estão em colapso, afundados por sucessivos maus gerenciamentos,
por todo o tipo de fraudes, e por uma sociedade passiva, que não 'consegue
ver no patrimônio público. um reflexo do patrimônio comum. Vivemos a

recessão dos anos 80, quando todo omundo aproveitava uma onda de riqueza
após as crises do petróleo e estamos vivendo a recessão social mundial dos
90, com índices de desemprego ê riqueza individual decrescente, a despeito
dos índices de água, luz, geladeira e TV nos lares, que no mundo

contemporâneo precisaria ter, seus equivalentes em computadores, linhas
.individuais .de éomunicação, consumo combustível per capita. O que falar
então do ZaiJ:e; que está a léguas de distância social dos demais?'

O administrador aí se situa. É necessário que principalmente os

profissionais que cotidianamente estejam longe de grarides centros e sem

meios efetivos de comunicação com estes.mesmos centros abram seus olhos.
Mais do que uma vida tranqüila, um carro na garagem e uma casa na

cidade, o que o novo milênio reserva para tais profissionais é a ausência da
.

possibilidade de se Inserirem no mercado global. que dispensa o produto
humano encontrado aos milhares, buscando sempre o novo e o exótico, sob
critérios quase nunca compreensíveis. Caso consigam fazer esta inserção,
esta o será sempre perifericamente, em posições perfeitamente dispensáveis,
pois eles mesmos, quando tiveram chance não quiseram entender seu tempo.

Sob a temática O constmtivismo de Pi8g�t.e Vygotsky na prática
escolar, em continuidade ao processo de fortalecimento do Curso de

Pedagogia, estaremos promovendo, nos dias 15 e 16 de setembro próximo,
daS 19 às 22 horas, a I Jo�da de Educação da Ferj.

.

Este evento é uma promoção dos alunos da S- fase, sob a coordenação.
do Departamento de Pedagogia. Está direcionado para professores -de
1°,2° e 3° graus, alunos da Ferj. diretores e especialistas em Educação,
bem como para profissionais de áreas afins.
A I Jornada de Educação da Ferj objetiva:
* Proporcionar, aos profissionais da Comunidade Educativa da

Amvali, momentos 'de reflexão sobre a construção do conhecimento, sob
as perspectivas interacionistas de Piaget e Vygotsk)'.
* Homenagear Piaget e Vygotsky, pelos centenários de nascimento.
No dia 15 de setembro, teremos o professor dr. Lino deMacedo!,

proferindo palestra sobre o A construção do conhecimento em

Plaget. 'No dia 16 de setembro, a professora convidada é Ana Luiza
B. Smolka 2

que, discorrera sobre A construção do conhecimento
em Vygotsky.
Até o dia 31 de agosto, professores e alunos daFerj pagam R$ 10,00

e os demais participantes pagam R$ 15,00. A partir de 1 de setembro,
estes valores serão reajustados paraR$ 15,00eR$ 20,00, respectivamente.

.

As' inscrições poderão ser feitas na Tesouraria da Ferj, no

período das 14 às 22·horas, ou diretamente com os alunos da S
fase do Curso de Pedagogia.
Certos de, mais uma vez, podermos contar com sua presença

.

nos eventos promovidos pela Ferj, contamos com sua partici,pação.

Diga a todos eles que realmente a

amam

(ou seria apenas fruto de sua

impressão?)
De quando esperava de seus pais
na infância
Retornos pára as suas indagações.
Questões, sabidamente, sem
respostas.

Quando a senhora, já sem a fé de

outrora;
Vê o sn.Guímarães recostado à· ."

. porta da sala, ..

. Sei que pensa em como os anos

lhe foram duros,
E sei que todas as noites pede a

seu deus,
Que a vida lhe dê e lhe seja mais.

Infelizmente, sra. Guimarães, a
senhora não' poderá
A ninguém dizer, (pois não o

sabe) o que
Um miro passante viu em seus

olhos,
Mirando apenas de relance as

suas íris azuis,
E enxergando a- sua alma repleta'
de violetas e miosótis.

I

Ivaristo Antonio F10riani
Chefe de Departamento do Curso 'de Pedagogia

IDiretor do Instituto de Psicologia da USP, coordenador do Laboratório
de Psicopedagogia da USp, autor de 'Ensaios Construtivistas e de artigos
diversos.
I Diretora Associada da Faculdade de Educação da Unicamp, membro
,do Grupo de Pesquisa sobre Pensamento e Linguagem da Unicamp. É
autora de A criança na fase inicial da escrita e de artigos diversos.

A chuva, mesmo assim, irá
chegar.
Deus a abençoe.

Elaborado por: E. Randal Pereira Gomes, .

áluno da 5· fase de Administração.
Coordenado por: Cláudia Regina Althoff,

professora da disciplina Ética Geral e Profissional.

E. Randal Pereira Gomes
Faculdade de

Administração de Empresas
Fase VI • 1997. �f, vOCI ...f��

O
�
AQUI.TEM!�

Brinquedos
Aparelhos bletrônicos

.Vídeo-Iocadcea
Presentes - Games

(Aluguel ou,, .

SalaVip)

Ferj inaugura Laboratóriopara o Curso deArquitetura e Urbanismo
o Curso de Arquitetura e Urbanismo da Fundação 'Educacional Regional Jaraguaense - Ferj,

implantado 'em agosto de 1996, inaugurou no dia quatro de agosto o seu Labdratörio, fato que marcou o

início de uma nova era para o curso, que deverãformar profissionais de alto gabarito para nossa região.
O Comércio e Indústria Breithaupt em parceria com alguns de seus fornecedores, doou materiais que

ficarão em constante exposição no Laboratório, o que mostra preocupação da empresa com a educação,
formação profissional e com o .sucesso do Curso' de Arquitetura e Urbanismo da Ferj. Além disso,
também ofereceu coquetel de inauguração para os convidados, entre autoridades. estudantes, etc ..

Fornecedores da empresa que contribuíram com esta realização: ,

.

Brasilux, Douat, Alumbra, Pial, Lorenzetti, Ind. Fund. Tupy, Metais Docol, Akros, Argamassa
Bindamax, Glassul, Weg, Acital, Cerâmica Bliane, Polimport, Kohlbach, Ind. Schneider entre outros.

É a Empresa Comércio e Indústria Breithaupt sempre participando das ações em benefício da educação
e da parte soclal da comunidade. São estas parcerias de incentivo que garantem um futuro para nossas
universidades.
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.

O prefeito Geraldo
.

Werninghaus (PFL) esM
cumprindo o que
prometeu. Ésla semana,
colocou o primeiro de

quatro
.

outdoors,'
álerttuu/6 apopulaçiJo d.
Jtiragu4 do Sul e cidades
vizinhas sobr« os

.

deputados federais que
votaram' a favor da

prorrogação dq FEF

(Fundo de EstabilizlzçiJo
Fiscal).
·De acordo com oprefeito, .

o' FEF vai trezer

preju{z;os aos munic{pios.
No mis 'p/J$sodo, mais de
20 pref(itos ciltarinemes

,

estiveram reunidos em Jtiragu4 diJ Sul para elaborar um pltmiJ ,de combate � propOS14 do govemo federol em
pro"ogar o FEF.
A eStrdtégill previa, inclusive, pressionar os deputados, com ametlftJS deste tipo.
Na ocasião, oprefeito disse que havia avisado os deputado; do PFL que caso votassem a favor "niJo precisariam
aparecer aqui,·na canqJanha do �o qiú vem".
Werninghaus niJo 'Poupou nenhum parlamentar catarinense, incluindo até. os do.PFL, como o deputado PaulO
Bornhausen, jiliw do ex�govemador Jorge Bornhausen, atual embaixador do Brasil em PortugaL A iniciativa
doprefeito poderá tawar desconforto na legenda, Já que Bornhausen é o lIder máximo e inquestionável do PFL
1IiJ Estado.

NOTAS
. A Secretaria de Educaçãe informou que as inscrições para bolsas de estudos para os alunos do terceiro

grau estarão abertas até a próxima sexta-feira (15). ".
.

.'
.

Atualmente, 169 alunos da Ferj, Furb, Fur], Associação Catarinense de Educação e Fundação Educacional
. de Joinville, são contemplados COl,11 bolsas de .estudes, recebendo em média 50%do valor do curso.

.'

O critério de seleção é o grau de carência.
.

.
.

O secretário de Planejamento, Irineu Pasold, informou que a Defesa Civil está promovendo reuniões

regularmente. O objetivo é discutir e traçar planos de prevenção de ,aêide�tes, decorrentes de enchentes..

SERVIMOS DIARIAMENTE
* A Ia carte (Almoço e Jantar) . .

* Buffet aos Domingos (das 11h30min às 14h3�min.,)
* Frutos doMar * Prato Trpico (Marreco) * Pizzas

* Lasanhas * lanChes * Petiscos

ATENDEMOS
* Casamentos * Batizados * Crismas * 1· Comunhão'

* Convenções * Coquetéis * Outros eventos

Carlinhos ,. Sócio-gerênte

Agradecemos a Preferência

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 237 - Fone: (047) 371;.3121
89252-000 - Jaraguá do Sul - SCIn" C�..rina·

I. .",.."
.

-PROIVIOÇAO- .

Ferro CA.50 5116" ...................................................................•.....R$ 2,971br
Ferio CA 50 3/S" , : � 1 R$ 4,lSlbr
Ferro CA '60 Estribo : R,$ O,S2/br
Tela soldada para laje e piso : : .. � � .. : R$ 1,25/m2
Viga/coluna soldada 5/16" ;; : : R$ 15,SO/pç

*Vendemos e entregamos qualquer .quantidade*

SILENCAR
ESCAPAMENTOS
--�...

Amortecedore .:

Molas

. ANIOII1ECEDOAfS

A 11 naMaster Pesquisas.lnvestlndo no
silêncio e no conforto do seu carro:

.

Rua Adélia Fischer, 52
FoneIFax; (047) 372·1307 � Jal"aguá do Sul • SC'

_ Serviços de calhas e

coifasfunilaria
industrial

_ Aquecedor solar
_.Exaustores eólicos
maxiar 'equipamentos
para retirada do calor; .

umidade e poeira:

AUTO ESCOLA LESSMANN lTOA.

.------ \
'-.

PElA SEGUNdA VEZ CONsidERAdA dESTAQUE
do ANO pElA' MASfER PEsQuisAS

Rua Relnoldo Rau, 520 - Sala 02'
próximo ao Supermercado Breithaupt

Defronte ao Smurf's Lanches
. Fone/Fax: (047) 371 ...5933

Jaraguá do Sul, - Sç

. ,

372-2922'
R. Conrad Rieg�/, 170

Jaraguá do Sul
,

(Ao lado do
Ferro Velho Marechal)

. CONGELADOS E
FRU.TOS DO MAR

RUA &ARA0 DO RIO BRANCO, 553

TEL.: (047) 372-2912 .

,

JARAGUÁ DO SUL· sc

/

.,
.

COMPROMISSO COM O'
. .',

BOM TRANSPORTE.
.. -,

o/J� @� ��Am�IO_G
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Futebol de Salão: resultados da 7· e S··rodadas realizadas em

30 e 04/0S/97: Brasil S x 6 Equador, UruguaiW x O Paraguai,
C0lômbia 7 x 2 Argentina e EquadorW x O Paraguai.
�Colômbia e Uruguai lideram com 12 pontos ganhos.
Nagel (Uruguai) o artilheiro com 11 gols.
Agostinho (Colômbia) o goleiro menos vazado com 14 gols
sofridos.
Com rodadas todas às segundas e quartas-feiras a partir das
18h45.
FßcoUnha de Voleibol: estará em funcionamento apartir do dia
11 a Escolinha de Voleibol, coordenação professor Cezar de
Oliveirae das professoras SilviaeMarlei com aulas nos seguintes
horários:
211 e 488 feiras das S às 9, 9 às 10 e 10 às 11 horas.

311 e 588 feiras das 13:30 às 14:30, 14:30 às 15:30 e 15:30 às
16:30 horas.
Mensalidades: söcios do clube R$ 5,00

Estudantes de escolas públicas R$ 10,00
Estudantes de escolas privadas R$ 15,00

Maiores informações na secretaria do clube ou pelo fone 372-"
0413.

A nassafeijoada; realizada no último sábado,foi um sucesso.

Queremos aproveitar para agradecer a todos que estiveram
nvolvidos no trabalho de preparação e organização; como
tomhém aos que doaram ingredientes. Já estão nasperguntando
quando será a prôxima.
Participamos, no sábado quepassou, da "Lichflosschiazen Ir,

'estapromovidapela Sociedade Yitôria; de RiQ da Luz, na qual
f!i1.emos uma apresentação com os nossos jipes. No evento

recebemos um troféu de participação, como também os

companheiros Cristofolini, Sandro e Fábio que obtiveram os
.

melhores tempos no cross.

Será realizado noprôximo dia 06 de setembro um bingo, na
sede do nosso clube. Sendo organizado pelas nossas esposas.

)
No último dia 26 de julho, participamos do Raid da cidade

de Urubici, no qual o companheiro Beto Mannes, obteve a 5a

colocação. Parabéns.
, Ocompanheiro Luiz Fernando nos doou ummapa do nosso

município, sendomuito importantepara a realização das nossas
trilhas. Obrigado. ,

Na prôxima terça-feira realizaremos um jantar com os

patrocinadores do nossoVII Jeep Raid, imprensa e sôcios. No
qual serão diyulgados detalhes sobre este evento.

ESTOFADOS MANNES
Mannes Ind. Com.

,Espumase
Colchões Ltds.

,
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Dívidas Ido JAe é de mais de 'R$ 600mil
,

I' EdIon JunkllllCP
•

• Sem recursos

para saldar os

'compromissos, direção
aposta na colaboração
dos credores para
màrlter o clube

Jaraguá doSul- Levantamentos
preliminares dos credores Ido JAC

(Jaraguá Atlético Clube) apontam
uma dívida de exatosR$ 672.003,74.
O anúncio foi feito, na noite de terça
feira (5), pelo presidente interino do
clube, Lio Tironi, que assumiu a

presidência por um período de 30
dias com o objetivo exclusivo de

apurar as dívidas e tentar solucioná
las. Entre os credores está o ex

presidente do clube, Ângelo
Margutte;comR$ 88.902; 00. TIroni
informou que o caixa do clube não
tem sequerR$ 400,00 para bancar a
arbitragem no jogo dos juniores,
amanhã.

A situação do J.-\C
é

delicada, A
reunião marcada para a eleição da
novadiretoria, que aconteceu também
na terça-feira, não conseguiu qu6rum
suficiente. Apenassete dos mais de
60 conselheiros compareceram, o que
provocou declarações iradas do atual

presidente do Conselho

Administrativo, Sérgio Silva. Ttroni
acredita que as dívidas possam
ultrapassar o valor inicial, mas faz

questão de frisar que 'todos os

possíveis credores. terão de

comprovar com documentos os
,

créditos; "Não foi fácil fazer o
levantamento. A secretaria não tem
nenhuma organização. Por isso,
vamos exigir documentos que
comprovem o crédito com o clube",
reforçou,

O presidente do Conselho
I Deliberativo disse que a situação do
clube "é reflexo de uma eleição
i.mpensada e irresponsável". Silva
não se conformou com a ausência dos
conselheiros e disparou contra todos.
"São as mesmas pessoas que
votaram no Margutte e vivem

INCONI
INCONI
INCONIli

II INFORMÁTICA
I: ,...da • Manut...çõo

CONTABILIDADE
FONE: (047) 371·5087

,

Rua Reinoldo Rau, 500
Sala Ó8 • 10 AndaJ
Centro· Jaraguá do Sul • SE
CEr: 89251-600

'

.1

Crise: nro"i "ai brucal' a/tenroiil1as JHIIYIsalvtIT o JAe, tIIOlIuIo em divüIDs

criticando o clube. Mas na hora de

arregaçar as mangas e trabalhar, não
aparecem", desabafou, lembrando
que quando o presidente Ângelo

,

Margutte se licenciou, disse que a

dívida era deR$ 216mil. Na opinião
dele, o ex-presidente do Conselho

Deliberativo, Ismár Lombardi, e o

vereador Carione Pavanello são
omissos e não estão comprometidos
comoclube.

- Na reunião passada, o Ismar
, discutiu comoMargutte. Nesta agora
não veio. Parece que foi tudo

combinado. O Carioné só tumultua,
Falamuito,mas na hora de colaborar,
não tem coragem - disparou Sil�a,.
acusando Margutte de ter desviado
dinheiro. De acordo com Silva, o
clube havia feito um cheque de R$
4.860,00 parä pagar a conta do
telefone convencional e outro de R$
3.560,00 para celular, ambos

nomina!s à Telesc. "O Margutte

conseguiu que a Telesc endossasse
os cheques e os trocou porum cheque
dele, sem fundos. Os cheques do
clube foram parar na conta do

Margutte e a Telesc ficou com os

cheques sem fundos", denunciou.
DIRETORIA, - Por falta de

qu6rum para eleger a nova diretoria,
os. conselheiros presentes à reunião
decidiram criar uma comissão

provisória, que dirigirá o clube por
dez dias. A comissão tem como

.

missão tentar reverter a situação e

salvar o JAC. Mesmo alegando
problemas de saúde, Tironi foi
"forçado" a permanecer no cargo até
que se consiga eleger outradiretoria.

'

Há a possibilidade de uma

renúnciaeoletivados atuais diretores,
caso não consigam vislumbrar uma
alternativa para a crise. "Vamos
contratar um bom soldador para
trancar as portas do clube", completou
Silva.
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Ladrões roubam R$ 14 mil 40 posto 40 Besc
Jaraguá do Sul- o posto do Besc

(Banco do Estado de Santa Catarina),
na empresa Fleischmann Royal
(Chocoleite), no Bairro Barra do Rio
Cerro II, foi assaltado na manhã de .

ontem, por volta das 10h30. Dois
homens armados renderam o

segurança e levaram cerca de R$ 14,2
mil. Testemunhas afirmaram que após

o assalto, os ladrões fugiram no

Santana, placas�3849, de ltajaí, que foi
abandonado na serrinha de Pomerode.

o gerente de Neg6cios do Besc,
Danilo Mosimann, disse que o banco
estuda a possibilidade de fechar todos
os postos de atendimento por falta de

segurança, mantendo apenas o posto
da Malwee.

Registros---.......

Furtos de. veículos
Na terça-feira (5), mais/dois cárros foram roubados em Jaraguá do Sul. t
Porvoltadas 20h30, o Voyage, ano 1982, placas LYG-1316, deJ� ..

do Sul, pertencente aOlívio Müller Rosa, foi roubado do estacionamentodl
Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), no Centro.

Cerca de uma hora depois, ladrões levaram o Fiat Uno, ano 1996, plàcas
LXS-0855, também de Jaraguá do,Spl, de propriedade de Blie FeIler. O carro
estava na Rua Barão do Rio Branco, em frente ao Supermercado Angelani. .

Na madrugada da última segunda-felra (4), foi encontrado morto,
na Rua Joio Planinscheck, na Vila Lenzi, o jovem Lourival Gonçalves,
de 19 anos.

Segundo informações da O corpo deLourival foi levado paraSalgado Filho, onde foi enterrado
Delegacia de Polícia, foi instaurado no dia seguinte.
inquérito para apurar o caso. O , Como não houve registro de ocorrência, não existiu a n�essidacJede
comissário SalmirOrott disse que as laudo cadavérico e inquérito policial.
investigações s6 começam apartir do
momento que Kath estiver em

condições de prestardepoimento. Ele
disse ainda que a polícia trabalha
com as hipóteses de assalto ou

"acerto de contas".

Na hora do assalto, cinco clientes
estavam na agência. Entre eles,Márcio
Selke, de 23 anos, que afirmou que os
ladrões levaram cerca de um minuto

para roubar o.dínheíre dos caixas e do'
cofre. Segundo testemúnhas, mais dois
homens participaram do 'assalto, A

pclícia.ainda não tem pistas dos
assaltantes.

, Empresário é baleado na Barra do Rio Cerro
Jaraguá do Sul - O empresário

AdolarKath, de 36 anos, foi baleado
nas costas, na altura do ombro, na
noite da última terça-feira (5), naRua
Alberto Schneider, no Bairro da
Barra do Rio Cerro. A polícia ainda
não tem pistas dos aurores dos

disparos, que, segundo testemúnhas,
são três homens, que fugiram num

'Fusca' branco ou bege. Um outro

tiro pegou <Je raspão a perna esquerda
de Kath.'

Mesmo ferido, o empresário
conseguiu pedir ajuda a u� grupo de

pessoas que estava no Clube

Botafogo. Kath foi socorrido porUIÍla
ambulância do Corpo de Bombeiros
e levado ao Hospital São José, onde

.

se encontraem estado grave, mas não
corre risco de vida.

A IMU
DE ENDEREÇO E DE ADMINISlRAÇÁO.'

Com novo estilo e nova administração a agência
de Marketing e Propaganda Compuarte

reinaugurou no dia 7/8/97 seu novo 10cal de
atendimento, neAv. Marechal Deodoro da

Poneeo», 583, sala 202,' tel. 371-8010. Clientes,
fornecedores e amigos fora.m recepcionados por
Luís Zimmermann, Silvio Cabral e Antônio Fábio

Vegini atuais,sócios e administradores da

Compuarte. A agência conta com umá estrutura
moäerne e inovadora visando cada vez mais à

qualidade e satisfação de seus clientes. '

Julio Borchers, Eliane e Jacson Ropelato

A �olícia Militar prendeu, na tarde de ontem, na BR-280, prõxinn]
,

Polícia Rodoviária, Marcelo Nicochelli, de 21 anos,e Nilson Schroeder,de
27, com um quilo e 25Q gramas de maconha e 35 de cocaína.

Os dois foram indiciados por tráfico de entorpecentes e encaminhadosà '

Delegacia de Polícia, onde estão à disposição da Justiça.

Agência Compuarte
Luis. F. Ronchi, Luís Zimmermann, Adriana Vegini,
Silvio Cabral, Julio Borchers e AntÔnio F.ábio Vegini

Wilson Bruch, Rogério Bollauf,
Jair Steinmacher e Flademir Gasparetto

César e Marli Silva, Élcio Chiodini

,
,.

Distribuidora de cerveja, chopp, refrigerante e água mineral.

�IT�� Também atendemos even�os (casamentos, aniversârios,
� · festas em geralJ,COMENTREGA A DOMICIliO

� LUKISADISTRIBUIDORADEBEBIDAS LIDA.,
Rua Reinoldo Rau, 414.;. Jaraguá do Sul- SC
Fone:' 371-1271- 371-9954 - fax: 371-9011

CHOPP CERVEJA
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