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MODA INTIMA COM QUALIDADE Tem sempre um

jeito de, fazer
melhor

I '

.

I·
.

Rua ReinoldoRau, 399.; sI 5

372-1907

Emoção: coragem e garra nas jJrõvaiàe7iep Raid.
" }(!�:·�i

Jipeiros trazem a
. emoçã..____,.

I
•

JeepRaidpara Jaraguâ do Sul
,

.

o VII Jeep Raid de horas.
Jaraguá do Sul começa Estão sendo aguardados
amanhã, com largadaprevista cerca de 150 jipeiros do Sul

paraàs7h30,naPraçaÂngelo do país, entre eles, 17

Piazera, Centro. O sorteio de mulheres navegadoras e uma.

largada acontece hoje, a partir piloto. A prova é definidapela
das 21 horas, no Parque Mu- regularidade no desempenho
nicipal de Eventos. A prova doseompetidores, Nesse tipo
"Trilhado Areo-Íris'tterã 105 de prova, em trechos

quilômetros entre os íngremes e fora de estrada,
municípios de Corupá e são usados, jipes 4x4,
Jaraguá do SJ,lI, com previsão tracionados: Estão sendo
de ser completada em 8,5

.

esperados nove modelos
I

- ;;�.�: .:..

diferentes de veículos.
,I )

Dezoito cidades dos três
estados do Sul vão participar
do evento.

A trilha escolhida para
esteVil Jeep Raid abrangerá
as localidades de Garibaldi,
Chico de Paula e Nereu
Ramos. O ponto mais
elevado da passagem dos

jipeiros é.a TrilhaMarcatto,
com 800 metros de altitude

Página 11

. Facisc incentiva
adesão ao Simples

Polícia intensifica'
fiscalização em JS

As Polícias Civil e Militar intensificaram, esta A Federação das Associações Comerciais e

semana, a fiscalização na cidade, na tentativa de Industriais de Santa Catarina promete intensificar a
reduzir a criminalidade. Diversas blitze estão sendo mobilização para que o Estado e os municípios façam
realizadas desde terça-feira (12). A última delas opção pelo Simples (imposto único para micros e

está prevista para a manhã de hoje, num local a pequenas empresas).
ser ainda definido pelo comando. Numa única Por outro lado, 9s empresários são contrários à

operação, feita quarta-feira (13), pela manhã, na prorrogação da CPMF, como pretende o governo
Rua Joinville, 120 veículos foram abordados, 10% . federal, A direção da Facisc afirmou que a intenção
destes.Lforam recolhidos por apresentarem do governo é transformar amedida provisória em

irregularidades. Página 12 permanente.. Página 5 ,
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CORREIO DO POVO - 4 POLÍTICA Jara á do Sul,

IVIosa.ico Deputado Wagner ignora
críticas de Pavanello

Tirando da seringa
Na sessão da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, na última segunda-feira
(11), o vereador pelo PPB, Carione Pavanello, ocupou a tribuna da Casa para
"manifestar sua insatisfação" em relação as críticas que vem recebendo pelo
seu envolvimento com o Jaraguá Atlético Clube.
De acordo com o parlamentar, o fato de ser membro do Conselho Deliberativo
não é motivo para serresponsabilizado pela situação atual do clube, transferindo
a para Jean Cario Leutprecht.

Defesa
10 também vereador e conselbeiro Gíldo Alves (PMDB) defendeu Leutprecht.
Alves afmnou que as declarações de Leutprecht corresponderamcomdiscussões
durante a reunião no clube, quando se tentou constituir uma nova diretoria. .

Aliás
O vereador Pavanello não compareceu à reunião do Jaraguá Atlético Clube.
No entanto, tem críticas das maís severas'para toda a diretoria.
Sem ser o único culpado, Pavanello faz parte de um grupo de pessoas, entre

dirigentes e conselheiros, que, por omissão ou irresponsabilidade, contribuiu
diretamente para colocar o JAC no fundo do poço.

Intrigante
O diretor do 'Departamento de Vigilância Sariitária de Jaraguá do Sul, Sérgio
Lukarsewski, responsável pela fiscalização dos frigoríficos, açougues e produtos
derivados de carnes, entre outras atribuições, assina também como responsável
técnico pelos'açougues Flor, Pradi e Tonelim e pelos. produtos do Radimz,
além de outros.

.

,

Não existe lei específica para este caso, mas se equivale a colocar cabrito para
vigiar horta.

.

Com a palavra a Secretaria de Saúde. -,

Denúncia
. Agentes d!l Vigilância Sanitária vêm reclamando que estão sendo impedidos
de fiscalizar "certos" locais em Jaraguá do SW.

.
.

De acordo com eles, há instruções para que não cumpram à risca o Código
Sanitário, disciplinado pela Lei 1.768, e a Lei Estadual6.320, queversá sobre
Q assunto.

Eles juram que se fosse cumprir os regulamentos, apenas 10% dos restaurantes
. da cidade continuariam funcionando

'

Nopáreo
Os recentes desentendimentos entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura/de

Guaramirim, tendo à frente o presidente Ivaldo Kuezkowskí (PFL), tem como

pano de fundo as eleições parlamentares do próximo ano.

Há especulações de que Kuczkowski pretende se lançar candidado.a �andidato
a deputado estadual.

'

Como oDiretórioMunicipal de Jaraguá do Sul descartou qualquerpossibilidade
em apoiar o ex-prefeito de Schroeder;HilmarHertel, atual secretário de Indústria
eComércio, Kuczkowski acredita que poderá conquistar os pefelistas da cidade.

Compasso de espera
Está marcada paraa próxima segunda-feira (18), em local ainda a Ser definido,
a reunião do Diretório'Municipal do PPB para discutir sobre a formação da
Comissão Provisória.

.

Unia ala defende a criação da comissão, justificando que uma resolução da .

Executiva Estadual dissolveu, o diretório da cidade. Outra aposta que os

remanescentes do diretório tinham poder para eleger a nova direção, como foi
.

feito.

Enquanto isso, as duas alas disputam o poder e os holofotes.

Curso
O Sebrae estará promovendo, entre os dias 25 e 28 deste mês, .das 19 às 22

;, horas, o.Curso de Matemática Financeira, para pessoas que atuam na área.
. O curso será ministrado pelo professor Paulo Sérgio Bueno, admínístrador de
empresas e pós-graduado em Engenharia Econômica.

Rua Canoinbas, 361- Centro,
FoneIFax: 371-2444

Valle Informática

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

,

Rua Dario do Rio Dnméo, 620
Fone: (047) 372-1968 - Fu: (047) 372-1130·

Jaraguá do Sul- SC

• Vereadoracusou

Wagner de ser
omisso em relação

, as discussões
internas do pattido
Jaraguä do Sul - o

deputado estadual UdoWagner
(PPB) preferiu ignorar as

críticas feitas pelo vereador
Carione Pavanello, do mesmo
partido, que o acusou de
omisso em relação a crise por
que passa a legenda no

Município. Wagner lamentou
as declarações de Pavanello,
classificando-as como "falta de

respeito com quem somoumais
de 20 mil votos na última

eleição". Wagner nega que
tenha ficado ausente das
decisões do' PPB local,
explicando que só não

participou das reuniões quando
houve coincidência com as

sessões da. Assembléia .

Legislativa.
- Não quero ser empecilho

para o partido. Já comuniquei
ao coordenador Luís Antonio
Grubba que não faço questão
de integrar a Comissão
Provisória da legenda -

declarou Wagner, lembrando
, que' a intenção é tentar

reestruturar o partido com vis
tas às eleições do ano que vem.

Pavanello reitera as criticas,
acusando o deputado de

"complicar" a situação ainda
mais ao ficar em silêncio.
Pavanello, que jäfoi assessor do
deputado, disse não ter nada

pessoai contraWagner, mas fez
questão de frisar que.ele não

entra em "bola dividida". "Ele
não ajuda o pessoal dó PPB",
completou. O vereador cita
como exemplo o fato de

Wagner ter levado para a

assessoria parlamentar o ex-

Posição: Wagner evita comentar criticas de Pavanello

Artes novas a
cada coleção

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

.

Barra do Rio Cerro

secretário municipal de

Habitação e Ação Comunitária,
Ademir Izidoro, que' na última
eleição' municipal apoiou o

. candidato adversário' Alfredo
Guenther (PTB).

.

- Com isso, ele deixou de
dar oportunidadeà pessoas que
trabalharam pelo partido,
como o ex-candidato a

vereador Milton Campos, por
exemplo. criticou Pavanello,
não descartando a

possibilidade de se filiar ao

PFL.
O vereador disse estar

preocupado com a situação do,
PPB em Jaraguä do Sul, que

ainda.não definiu o nome para
presidir a

-

Comissão

Provisória, proposta pela
Executiva. Estadual. Na

opinião dele, a ingerência 'da
Executiva Estadual tem

prejudicado a reorganização da

legenda, inviabilizande os

acordos necessários. "Houve
veto ao meu nome e também ao

do vereadorMoacir Bertoldi e
doMenel (empresário Gilberto
Menel, eleito para presidir o

DiretórioMunicipal)", revelou
Pavanello, acrescentando que
se continuar assim, não vão

conseguir ninguém para
presidir a comissão.

Cflorísa
Cflorlculfura

,
.CK·"

,�.- ._�

Comércio de Cereais
KAZMIERSKI,

Frutas- Verduras> Atacado
Mudas de árvores frutíferas,
fleres e plantas ornamentais

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

Fone: 371·0602
, Jaraguá do Sul - SC

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

.

371-8146
Vila Lalau· Jaràgué do Sul
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o DANO MORALCOMO PARTE 'DA'
RESPONSABILIDADE CIVIL

Com a promulgação da Constituição Federal de 198'8. colocou-se
iermo a acirradas controvérsias existentes acerca da reparabilidade
do'dan.o moral, eis que a Lei Maior fez questão de prever

expressamente (artigo !$D. incisá V e X) a possibilidade de pleitear
judicialmente a respectiva indenização.

Com efeito. acatando a tendência da corrente majoritária de

doutrinadores. que muito escreveram sobre o tema; atualmente é

,plenllD1ente possível se pleitear. além dos danos materiais (que-são
'aqueles objetivamente palpäveis), também os danos decorrentes da

: . ofensa à moral da pessoa. seja esta natural ou jundíca. '

Toda vez que alguém injustamente for lesado em sua honra.
imagem. reputação. bom nome. crédito. etc .... ou seja. em qualquer
bem subjetivo da pessoa. poderá ela buscar no Judiciário uma forma

.

de indenização.
.

Frise-se que o caráter da indenização pelo dano moral, não é de

:urna reparação. eis que a ofensa subjetiva jamais será apagada, mas
tem uma natureza satisfatória-compensatória, pois visa propiciar ao
ofendidomeios de amenizar os efeitos domal por ele experimentado.

Não podemos encarar tal indenização. como um meio de
."

enriquecimentó fácil. pois o juiz. ao arbitrar a quantia devida. poderá
.

tanto lançar mão da tarifação já prevista em nosso ordenamento

jurídico. como também utilizar critérios objetivos. como o grau da

culpa, se houve intenção. reincidência, etc...
Assim. não podemos permanecer alheios à realidade de que o

.

, dano moral faz parte dé nosso cotidiano. e com isso. devemos' nos
organizar no sentido de prevenção quanto à prejuízos decorrentes de
"alQS não planejados. bem assimpara não deixarmos que nossos direitos. '

sejam moralmente abalados,
•

Cassuli Advogados Assodados SIC Ltda.

"Julho a Dez/96 RS 0.8847 IGPM/FGV

Janeiro a Dez/97 RS 0,9108 ." 6/97 - 0,74

6/97 - 1,42

4/97 - 0,60
5/97 - 0,11
6/97 - 0,35
Acumulado do ano 3',04 .

Rendimento AUquota %
até 900.00 isento

" de 900.00 -1.800;00 15%" 135,00
acima d8 1.800,00 250/0 315,00

DedUÇÕés: a) RS 90.00 por,dependente; b) RS 900,0() poraposentados,
pensionistas e transferidos para a remunerada com mais de 65 anos.

UPMlJaraguá do Sul
'

Jan/97 RS 45.54 (50 Ufir)
adez/97

Apolo: cassull Auditores e Con.sultores SIC Ltda.
" Fone (047) 371-4509 e 371-5611

,
"

Facisc quer adesão do Estado
e dos municípios ao 'Simples'·

NOTAS----------------------------
• De acordo com informações da Secretaria Estadual de Fazenda, em 30 meses de

administraçã.o, o Estado investiu R$ 1 bilhão, R$ 38 milhõeS ao mês.
O governador- Paulo Afonso Vieira (PMDB) garantiu que o volume recorde de

investimentos foram distribuídos "democraticamente" para as regíêes de'Estade,
,

O seeretärío de Governo, Cesar Barros, prevíu que 90% do-Plano de Governo será
cumprido até o fmal do ano que vem. '

• AMarisol implantou o "AlôMarisol",Um serviço que pretende facilitaro relacionamento
entre cliente e 'empresa.,

.

O departamento atuaem vendas e prestação de serviços ativos e receptivos, além de fornecer
apoio ao marketing, pesquisa de mercado, promoção e cobrança.

Florianópolis - A Facisc

(federação das Associações
Comerciais e Industriais de
Santa Catarina) decidiu
intensificar amobilização para
que o Estado e osmunicípios
façam opção, pelo Simples
(imposto único paramicros e

pequenas empresas). Desta
forma, a entidade"pretende
ainda evitar que o Congresso
Nacional aprove

' a

prorrogação da CPMF

(Contribuição Provisória de

Movimentação Financeira).A
prop�sta saiu da reunião
realizada, na noite de quintá
feira (7), coordenada pelo
vice-presidente da Facisc,
Roberto Breithaupt,
presidente da Acijs
(Associação Comercial e In-

. dustrial de Jaraguá do Sul).
A estratégia é levar a

campanha aos municípios, . arrecadação e as vantagens do
cabendo às associações Simples.

'

comerciais o trabalho' de Do outro lado da linha, os
esclarecimento e apresentar' empresários reforçaram o

os benefícios damedida, além' posicionamento contrários à
de tentar convencer prefeitos prorrogação da CPMF,
e vereadores. De acordo com como pretende o governo
Breithaupt, os líderes federal. Para a diretoria da

empresariais estão Facisc, a' proposta do
convencidos que a nova governo é transformar uma

tributação irá reduzir a medida provlsöria em

inadimplência favorecendo permanente. "O Palácio do
também os cofres públicos. Planalto deveria se

"Aexcessivacarga tributária empenhar em garantir a

contribui para a aprovação das reformas, e

inadimplência. O' Simples' não prorrogar a CPMFj que
poderá reverter essa situação, é apenas um tapa-buracos",
já que unifica os impostos", definiu o empresário,
acredita Breithaupt, lembrando que a reforma fis
acrescentando . que as cal possibilitará a redução da

.

associações comerciais e carga tributária eaumentarä
industriais desenvolverão a oferta de empregos e

estudos sobre o
. melhorará a distribuição de

'comportamento da. renda.

Gráfica e Editora CP Ltda,
Rua Wtiltei'Marquardt, 11,80 .

Fone/Fax:
371-1919 372-3363

• ·Ri1JO.1·'
A mais completa linha de
parafusos· porcas •

arru�las • estopas •

ferramentas em geral
,

e.�q_�
Som. automotivo

, Alarme

Fabricação. de
caixas selodas

INSTALAMOS
PAINÉIS DE NEON

R. Carlos Eggert, nll 433
.

Bairro Vila Lalau

R. Bemardo Dornbusch, 1136 .

Vda Baependi • Jaraguá do Sul
FontIFax: (047) 371-0010

RuaDonaldo
'

Gehrfng, 140
, Centro
89.251-470

Jaraguá do Sul- SC
Fone/Fax: (047)

,371-4509
371-5611'

AUDITORIA CONTÁBIL, FISCAL E' TRABALHISTA

CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL

CAssuLI
AUDITO'RES TREINAMENTO DE PESSOAL. "

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



·_6-ro_�_OOOM_ro_-�_�_�.�_��.�_d_e����.�.. ��'J
A EMOÇÃO DO CINEMA COM O.

CONfORTO. DE SUA CASA. VISITE-NOS

IEIIOIÇA _� • � i

THI�4.TI�R
áudio e vi de o

Rua Joio Mareatto, 119

CentrO.Jal'llÚdo,sui.sC FONU=AX: (047)372-2128

FFE
M,ODA MASCULINA

,
,

RuaReinoldoRau,327 � sala01-Centro
.

'

Jar.aguádoSui �Fone: (047) 973-5432

He HORNBURG
Implementos Rodoviários

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

�araguádoSul-SC

MãquB..paraempacoáUnento
RuaAnquari, 136-Dha da Figuein

.

FONE: (041)372-0540 • FAX: (047)372-3203
J......doSuI.SC

-

dtj, c�R'iu.EX _

". !l
.

"

Cortinas e Decorações
� 0JrtIIu,..1IdM.,.""".",___ 1IIIt,iDtttIiI,

.

>
, ..,.".."eo'eI,.'.....

DECORECOMBOMGOSTO,DECORE,COMCORnLEX
RuaReinoldo__SSO-Centro.Fonei(047)372-0514

q)r. 9/cgr 9/ideki (Rodrigues da �iloa
OrtopetlÍa e Traumatologia

Cirurgill do Joelho - Arlroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORAMARCADA

y R. Dr. WBldemiro M8pJrechBn, 55 - Apto. t
Fone: (047) 371-6511- Jaraguá do Sul· SC

VellCedon,. MartIIOlIII FtJtogn1Jü:a91.JtII'tIgÚ tioS""
. p1'01IU)'Vidapela S,eel. - tIa "qu,�ptIIYI a dinitt.r, lt,'IIIlldq
Jun"'� (1" colocado· Arte Click), V,ra Hildebrand (r
colocada -,EmpóritJ tIaFoto)'EligioGalliaM (3-colocado
.EmpóriotIaFoto)

..

·CULTIJRA.ALEMÃ - nopr6ximódia29, às 19b30,DaRecreativa
Duas. Rodas será fundado o Centro de Cultura Alemã em

Jaraguá do Sul. Haverá um jantar com ingressos em nl1mero
limitado, a disposiçio na PapelariaGrafipel e na PoliclínicaRio
Branco, a razão de R$ 8 por pessoa.

� COZJNlIEIRA - a vovö lustiDa Moser DaUabona é

daquelas cozinheiras de mão cheia, que se destacam'wr sua
criàtividade e pelo tempero especial em todos os pnd08 salgados
e doces. Na região de Timbó e Rio dos Cedros, quando a comida
ê preparada pÓr ela, é sfuàl de' far1ura. Ela reside no Caminho dos

.' 't"uoleses, em ruDb6 e, com seu jeito meigo, Com sua siq)ada,é '

sempre muito requhlitada para preparar·as grandes feStas da

região. Segundo o cabeleireiro A1aor Paoleuo, se a COIIIi4a for

� por Justina, nenhum estômago resiste.

ARabtIui.s-ExpoldradeGuturrIrririIre,erde"
° btIíU de abertura, dia 21, ,Ulll-Idni, co", a an

.

mudeal'"R,d'''980 epre""9a tIaMú, B'I'tI.Iil/91. SIo
eoneo",'IItll, ,ep,,,,'IIItI'Itdo e""",tu particiJIG

'

Expoleira Ag1'OilUJu,triIIl. F,1'IIIIIfda Maje"e, co
repme1lllul4o til Lojtu ,��BI'IiIIIapI,

Com,1IU)1'OU idtule fUWa l1li fJlIIIIfII-ldni, di1113, E
Mathúu (N,ga), "po,a do. ''''P,ei61'io Arlindo
(MalIuuMatllÜII). Cumpl'illulllol tIo,/tIIIIiliIInll

FESTA DAAMIZADE- séráneste final de semana, sexta
sábado e'domingo a· 1,& Freundscbaftfest. Festa'da

.

na Socied8de Desportiva e Recreativa Amizade. Co........u.·

comidas típicas, �fiIes, apresentação de danças folel
e três ótimos bailes com �maçio dos conjuntos San
Verde V8Ie, e Estrela de Ouro, completam a propamaçio•

. �M CURITIBA, - a jaraguaense Vera Bagatoli expõe
próximo dial 30, no Inter Americano Galeria de Arte, l
Amintas de B81TOs, 99. Vera iniciOu suas atividades
aos 12 anos de idade. A.tualmente cursa o 3° �o de
Plásticas Da Faculdade de .Ml1sica e Belas Artes P1ástiCII

P8raná. Juntamente com'Vera, integram a inostra os
..

.

Juliano Barbosa e Kadna' PimeDteY.A galeria funciona de
6· feira das 8b30 às Ilb. e das 13 às 2Ob3O, e aos sábadoI.
8b30 às IIb..

.j
. ""Ie

No iilkrc8mbio do RoItIrJ Club, Bralil • EItMo, II
ajiP,,.,,. mau" ",mo a temt tio "Tio Sam ", Maisa II.

CiDnpo" Marilyn M. H,me",I,ualulro KnIIIcie

Der.,_lo"""'" tio CunodelAtnl$ tIaFetj,p'ree'"
,"ru diplo'IIUIS dia 22 na Arweg • Au" Gil,", Simon, Ao,
llalete,A_lia e SimoM H. (em pl). ClIo, DtI1Ii, J.,,,; e
Ellllice ("IIItIdtu)

GAÚCHO TCHt - o

'grupo de dança Paixão

Campeira promove
amanhã (16) a 18 Noite

t �cbê, no CTG Laço
Jaraguaense, com'

animaçio do conjunto
·Cbamarra. Ingressos
individuais com direito'a
mesa. Participe..

.

LUTABENEFICENTE
o atual campeio dos

pesos pesados da AMB,
Evandec Holyfield,eoex
campeio, Mubaounad

Ali, particíparãc, em
setembro, de exibições
contra qUlllquet um

disposto a pagar US$
50 mil pelo privilégio
de "enfrentá:jos". A
renda, será destinada à

i�stituições
. beneft-

Come_ra üItuk IION IuJje (15)
MiuüzR,ekdegeL Cumprim,1IIoI
d, ,A,noldo, Keli'" e Rob,on

R,ekdegel, , Kkb"AIIIlrI Ro,á centes.
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Parapente: um esporte radical e seguro
Considerado um dos esportes que mais desperta emoção e 'adrenalina',

, oparapente éuma das atividades aéreas mais recentes no mundo (o primeiro
vôo aconteceu 'em 1986).

,

Com cerca de 200.000 praticantes em todo o mundo, o parapente possui
, grande semelhança com o pára-quedas, mas seu funcionamento é parecido
,

ao processo da asa-delta. Com a vantagem de pesar apenas 17 quilos e

'podendo .ser carregado em uma mochila, este esporte vem conquistando
cada vez maisadeptos. ,

'

'A segurança também é fator que atrai as pessoas.'Estatísticas extraídas
da Alemanha apontam que, dos 24.000 praticantes do esporte, apenas um
acidente fatal foi registrado nos dois últimos anos, sendo colocado assim,
como a atividade aérea mais segura do mundo.

.

No' Brasil, os estados de Minas Gerais' e Santa Catarina são os mais

'privilegiados para a prática do esporte, pois possuem montanhas e locais
,: de pouso adequados para vôo. Jaraguä do Sul é considerado o melhor local

':, do Estado, contando também, com a infra-estrutura mais completa do país.
Para aprender a voar em um parapente é preciso participar' de quatro a

seis finais de semana, onde o aluno aprende a inflar o equipamento, decolar,
,
fazer curvas e pousar. As aulas teóricas possuem duração de seis horas e

." quando' (nas aulas práticas) o aluno estiver dominando as manobras em
, pequenas alturas, poderá executar vôos mais altos.

'

Alémde possuir um custobaixo (cerca deR$ 10,00 por horade vôo), o parapente é
.uma prática que não tein comomaiorcaracterística a competição,masaparticipação e
\ aintegraçãodos,praticantes, queestão preocupados em apenas reunirpessoas e explorar'
\osmeUíores pontos do céu.

, \

\ '

""';'_ 7""
- _'_ - - - -'- - - _... - - -

"

PARA CORTINAS ·

I,

SOB MEDIDAS
,

I

I

I

SOMENTE CO�AAPRESENTAçAO DES� CUP�M__ "'- _- __
-:
��I?���TÉ_3��9�X':

ua 25 de Julho, 1430
I

a Nova
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VARIEDADES - 2

Confira aHistória
"A Hist6ria de nossa g-ente não podeficar sõ na

saudade". O Passado s6 é importante se

,

o seu tempo foi bem 'empregado.
BII'iode bapocu

Há 8 anos
- Em 1989, anovaRodoviária de Jaraguádo Sul, não eramais construída
na Rua Max WiihelÍn, onde a Prefeitura havia adquirido uma área de

11.173,19 m2, depois de ter sido anunciado que seria no [mal daCoronel
ProcópioGomes deOliveIra e início da José TheodoroRibeiro. O anúncio
era do prefeito Ivo Konell, declarando que sensibilizou-se com os apelos

. da comunidade, notadamente os moradores da região próxima da área.
Uma nova área era encontrada e que se encontrava em negociação,
próximo daMüller Transportes, lateral da Rua Bernardo Dornbusch e

que servia para o pouso de asasdeltas. "A área é ampla, plana e sem

vizinhos, excelente para o empreendimento que nos dispomos a realizar",
comentava Konell.

Há6anos
- Em 1991, Jaraguä do Sul vivia em festa de intensa programação, dos
115 anos de fundação. No setor.cultural era aberto o Museu Municipal
II, como primeira etapa do' projeto "Casa do Colonizador", localizado
na Rua Joinville, atual Centro de Informações Turísticas. À noite
realizava-se no Parque Agropecuário, "La primanotte italiana di Jaraguä
do Sul". Q programa incluía etapa do certame de vôo livre, onde cerca
de 40 pilotos deviam sobrevoar o pico Jaraguá e, para cumprir a 5& etapa
do Campeonato Catarinense de Vôo Livre, e o presidente do Jaraguä
Clube de Vôo Livre, Márcio Milke, planejou a "Noite do Vôo Livre",'
no Caeser'sClub e.para o dia seguinte, vários shows de rock no "Pouso
das Águias", nha daFigueira, com bandas jaraguaenses "Solitário Kid",
"Seres Vivos" e "Sobreviventes". Tudo isso acontecendo
,simultaneamente ao campeonato. ,

Há 4 anos
.,. Em 1993, á coluna Reminiscências continuava a comentar as atividades
do "Sport Club Germânia", em suas instalações, aí nos 'terrenos de
CzeÍniewicz, no lado esquerdo doRio Itapocu, onde hoje estão estabelecidas

,
as empresasMaichitexe SasseAlimentícios.A fotomostrava as instalações �

esportivas, como lernano frontispício "EinigkeitUnsere Stärke" (Aunião a
nossa força), ,�m que aparecia. parte dá tripulação do"Schuischiff
Deutscêland" (Navio .escola alemão), da Marinha Mercante Alemã, que,
estàva ancorado .no porto. de São Francisco do Sul, desde o dia 21 de
dezembro de 1937 e permanecia até o dia 3 dejaneiro de 1938, e visitavam
'cidades, vilas ealdeiasde colonização, situadas ao longodo ramaldaFerrovia
São Paulo-RioGrande (São Bento, Hánsa-Humboldt, Jaraguá, Joinville e '

arredores - Rio Cerro eBracinhQ).'
, '

Há2anos
-: Em 1995, o casal dr. JuarezMey e Anesia Emmendoerfer, completavam
as suas bodas de prata, nacapital do Estado, onde residem.Mas eram filhos

, dê Jaraguá do Stil, ele, do dr. Luiz de Souza e Paula.Mey de Souza e ela, do
já falecido Edmundo Arnoldo Emmendoerfer e Ottilia Raboch
Emmendoerfer. '

'

- A coluna "Confira a História", do Barão do Itapocu, divulgava pesquisas
,

de quatro períodos diferentes: há 94 anos, o ano de 1901; há 70 anos, o de
1925; há 60, Ó ano de 1935 e há 10, o an� de 198$, trazendo valiosas

informações sobre o passado. .

- Os 119 anos de fundação era comemorado pelo CO�O 00poVO, num
encartecolorido, com abundante ilustração mostrandoa-harmonia entre o
antigo e modemo. Uma 'pesquisa apresentava fragmentos com o título: A
hist6ria une dois séculos de éonq�stas e tradições", destacando à

I colonização do Vale do Itapocue de Jaraguä do Sul, que passavam por S�
Francisco, Araquari, Joinville e as migrações vindas do Vale do Itajaí.

,
,:.

RIO DO SERRO E','SUA 'HISTÓRIA (75). - APONTAMENTOS
,

A região foi visitada por muitas Alexandre Ernesto.:
autoridades estaduais, federais e até de outros Em' '1910, dava-se ,a posse do novo

países, tornando-se conhecida como passagem governador de Santa Catarina, passande o'

obrigatöria da estrada que ligava o Sul ao coronel Gustavo Richard ao coronel, Vidal ,

Norte do país, sem o que se alcançavam os Ramos, no Congresso Representativo de Santa
grandes centros apenas por via marítima. Catarina, ocasião em que o coronel Eugênio

Em 1903 o vice-governador Vidal Ramos, Luiz Müller, como vice-governador, presentes
no exercício do cargo, vinha de Hansa e o corpo consular, desembargadores, altas
almoçava com sua comitiva no negociante autoridades que ocupavam a tribuna nobre no

Georg Czerniewicz, no lado esquerdo do Rio pavimento superior do Congresso, sendo este
'

Itapocu e; transpondo o rio, dirigia-se à casa presidido pelo capitão de Corveta, deputado
do dr. Domingos Rodrigues da Nova Júnior, DervalMelchíades, De Jaraguä como 2° distrito '

onde o dr. Thiago da Fonseca agradecia as de Joinville telegrafavam: Ângelo Piazera, '

palavras de saudação ao senhor governador. Georg Czerniewicz, Venâncio da' Silva Porto.:
Depois de algumas horas de descanço VictorRosenberg, HenriqueMeyer, Guilherme

continuou-se a viagem recebendo o sr, (Wilhelm.) Weege, Henrique Marquardt,
governador constantes manifestações de Bernardo 'Grubba, Francisco .Ribeiro, Carlos,
apreço até a Barra do Rio Cerro, de onde Jantsch, Franz Schwarz, Mamede, Oscar'
regressou o, coronel Ernesto' Canac que Mathias, Julio Mathias; Carlos Wensersky e

acompanhava o c9r_?nel Vídal Ramos, desde Walter Marquardt. ,

Joinville, viaCampo Alegre, SãoBento, Hansa Em 1925, chegava ao porto de São
e Jaraguä. O governador seguia dali pelo Francisco o almirante Paul Behacke e o capitão
morro doRio da Luz, em direção de Pomerode de Corveta'Götting, viajando o primeiro '�Jé
e Blumenau, Joinville onde teve concorrida recepção pela

Na Barra do Rio Cerro, osalunos da escola colônia alemã e autoridades, no Palãcio.Hotel,
particular do professor Abrahão Pradi estavam visitando o superintendentemunicipal. Seguia
perfilados aolongo do caminho que saudavam de trem até São Bento e Hansa, retornando a

o ilustre vice-governador e sua comitiva. Jaraguä onde pernoitou para seguira Blumenau,
Em 1907, o ministro Lauro Severiano em viagem de estudos pela América. Em]

Müller viajava de Joinville a Campo Alegre e Jaraguä era recebido pelo superintendente, dr.
São Bento, de onde descia para Hansa, Marinho Lobo, pastor Ferdinand Schlünzen.]
inspecionando as obras da estrada de ferro em João Thiedcke, dr:Langhoff, CarlosWenzersky, \
construção, seguindo a Jaraguä e de lá para professorHeinrich Geffert, sendo conduzido ao.,
Barra do Rio Cerro, via Rio da Luz, para Hotel Commercio, aí na Marechal Deodoro, ao;
aicançar e parai no HermannWeege, chegando lado daMoretti Veículos, onde ficou hospedado.
à noite em Blumenau, tendo sido recebido na À noite uma grande comissão da colônia alemã
divisa entre JoinviBe e Blumenau pelo ia visitá-lo, mantendo agradävelpalestra. Dizia-

'

, superintendente municipal Alvim Schrader, se grande amigo do Brasil, fazendo elogiosas
C. Feddersen e outros, despedindo-se ali o dr. referências; que visitava o Rio de Janeiro pela
Abdon Baptista, dto Tavares Sobrinho, segunda vez, sendo a primeira em 1904 .

,

progenitor do dr. Mário Tavares e coronel Fritz von Jaraguá - 15/8.

Em 2213i2Sera inauguradaa "PonteRi(J Serro", nuuuItJ4a construirpelDmunicipalidtllJt,
comparecendo o superimendente de Joinville, dr. Marinho Lobo e ó intendente Àrthur

, Miiller·e conselheiros Austerg,1io Menezes,e Av.elino Carvalho. Lájá'estavam Wilhel.

Weege, HenrilJue PUzzéra, ÂngeloRubini, -Grúbba, Fischer, Ianssen; MüUer, Breithaup4
juizthpazJOiio Raymundo, delegadoAprigio Sill1a epopu1ares deRiOdaLuz e�

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

Fone: (047)372-1846

.

DelaS Rodas
,Inclclstrial
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.

"

,

A casa paroquial e escola, e II cllpelll ainda não

concluídas

.
.

, .... BATISTA.PNEUS II

Pneusnovos PireUi, Firestone e Goodyear, pneus r.ecauchutodos
para autoin6veis e caminhões, báltmceamentos, geometria;

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

Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n° • ao lado do Bradesco

VARIEDADES - 3

porEgon Jagnow
'

. ,

Quando, emtõt t, os padres Franckeri e Mell�r cheqereme
Jaraguá, alugaram uma' casa, pertencente a Henrique MFJrquardt,
a, atual Rua Marechal Ftorieno Peixoto, como residência e, em 12

dejunbo de 1912, ali iniciaram uma-escola primária.
A,seguir, iniciaram a construção da CepeteSente Emitis. Mas, ao
mesmo tempo.. trataram de erguer perto da capela 'uma escola �

. cese paroquial, ,conforme se I� na certe do padre Pedro Francken
,

'- ao bispo monsenher Frencisco

,� Topp, em 1914: '� escola já está.
alta e pela quantia de 3 a 4' contos,
poderemos' coiocer lá em cima

'

elquns quartos (... ) Ademais já' 'não e
,

'

meispossivelrnorer na casa que
alugámos, uma vez que escolee '

. igreja estão situadas no seu próprio.
: terreno, e dequipere lá çestem-se .

bem- uns 10 minutos".

A capela e o Colégio São Luiz, naquele tempo administradop'elas Irmãs do,Diviniz '

Providência ,

"

,'. ',co;inhas ,

"Berlim ·

PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA
Rua Athanáslo Rosa, 1475· Fai: (047) 373-0267,

.

Fónes: (047) 373-0467 � 373-0377 • 373'()297
'

Guaramirim • SC
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Muitaspessoas dizem que amelhor parte da vida é a infância. .. Infância é aquele tempo bonito da brincadeira,
da curiosidade: da descoberta, da aventura... Por que seräque é tão bom ser criança? Emuitos de nós respondem:
- porque é na infância que realmente somos felizes. Você concorda com esta resposta?

.

Houveum tempo em que eu concordava, até que umdiaeuencontreí uma criança fantástica, uma criança de
setenta e cinco anos de idade:

.

Eu estava meio "jururu" naquele dia. Parecia que nada dava certo. Eu me queixava de tudo e todos, nos
meus belos trinta anos de idade. Perto domeio-dia, absorvida commuito trabalho e reclamando da vida, eu tive

. que ir até oCorreios, Qual aminha surpresa?No Correios haviamuita gente. Precisei enfrentar uma fila enorme.
Todos reclamavam da fila; que o atendimento estava muito lento. As pessoas que estavam na fila entoaram

juntas um cântico s6 de lamentação.', .

.
.

.

De repente, entra uma vovozinha, toda encurvada, com roupasmuit<! simples, sacolinha debaixo do braço.
Ela virou-se para n6s com um sorriso espontâneo, quemexeu muito comigo, e disse: "Um bom dia para todos' ,

vocês"! Ela chegou perto de mim, falando: "Meu nome é Oiga. Eu já enfrentei muitas filas nàminha vida. Eu
tenho 75 anos. Daqui a pouco chega a nossa vez. Os funcionários coitados também não têm culpa. Também isto

aqui vai passar,
Eu me envergonhei tanto, naquele momento, de estar s6 reclamando. Senti-me uma velha bem chata aos

trinta anos. Vi naquelamulher, de 75 anos - dona Olga, uma criança com toda a sua ternura, com toda a sua

inocência, toda a suabondade, seu amor... Aomesmo tempo,
.

vi uma pessoamuitomadura..• que me ensinou:
não adianta s6 reclamar... Quem sabe, muitas vezes.reclamamos com as pessoas erradas? Precisamos enfrentar

.

.

' as'situações. complicadas e difíceis que aparecem em nossa vida. Precisamos sim. andarmos de cabeça erguida...
com força, paciência, (é e esperança. Deus sempre coloca pessoas em nosso caminho, que nos ensinam lições'

. preciosas de como viver a vida.
.

.

,

Vamos deixar que aquela criança escondida; ou quem sabe guardada em nosso interior, se manifeste. Ser
.

criança é difícil para ri6s adultos, pois ser criança é ser pura, verdadeira, sincera. Criança não tem medo de
,_,. demonstrar seu amor, como dona Olga o fez, sem pedir nada em troca, sem maldade, apenas doando-se como

Jilorian6poHs • Em recente reunião o Rotary Club Florian6polis- uma criança se doa. DonaOlga fezmuito pouco, apenas cumprimentou-nos com um sorriso espontâneo, dando
Estreito, presidido pelo companheiro Paulo RobertoMay, contando com 'um bom dia para todos .

.

companheiros de outros clubes, prestou significativa homenagem à Um dia Jesus Cristo se doou integralmente, demonstrando seu amor por n6s, repartinê:to o pão e o vinho - seu

Argentina, cuja nação amiga e vizinha do Brasil, a quem coube a corpo e seu sangue ... Vamos, n6s, também repartir o que temos. Se não temos nada para repartir, vamos distribuir
administração do Rotary International, através .do companheiro Luís sorrisos, abraços, carinho, amor... como crianças; .. Não existe idade paramanifestarmes a criança que temos
Vicente Gíay, Na ocasião ainda aconteceu uma.interessante palestra de dentro de n6s. Assim estaremos louvando o .nosso criador - Deus que é Viciá e Amor!
um religioso que integra aquela comunidade do Estreito.

.

P8S�ra Claudete ßeiseUlrich

VARIEDADES - 4

o escravo coroado
Em uma das audiências dõs sábados, em que atendia a toda a gente;
recebeu D. Pedro II no Paço da Boa Vista um preto velho, que se

queixava dos maus tratos de que era vítima.
- Ah, meu senhorgrande, - lamentava-se o mísero, - como éduro ser
escravo!
O imperador encarou-o, comovido.
- Tem paciêncta.filho, - tranqüilizou-o. Eu também sou escravo...

das minhas obrigações, e elas são muito pesadas!As tuas desgraças
vão minorar. ..
E mandou alforriar o preto.

Taunay - "Reminiscências", volume I, página 107.

.
A incapacidade de um ministro
A demissão de Rodrigues Júnior na pasta da Guerra, no gabinete
Lafayette, havia constituído um escândalo nos arraiais polítidos.
Explicando à Câmara o seu ato, o presidente do Conselho dera a

perceber que este fôra motivado pela ignorãncia do seu ex-

companheiro de gabinete. .

- Decline V. Exa. umfato!Diga qualfoi o erro que cometi! - aperteou,
furioso, o acusado.
E Lafayette, brutal e imperturbável:
- A incapacidade não se prova com fatos!

Alfredo Pujol - Discurso de recepção na Academia Brasileira de
Letras.

.

VIDA ROTÁRIA

R.C. Florianópolis-Estreito

PROCESSOOINAM/CO
. E PERMANENTE
NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

Gráfica e Editora CP L.tda.
Fone/Fax (047) 372-3363

Fax (047) 371-t919
Rua Walter Marquardt, 1180

Jaraguá do Sul - SC
FAÇA SUA VmDA

MAIS DIVINA!

fl44 EM,'" �� SeA.idd

FUTEBOL DE TODOS OS TEMPOS

Floriani e Ersching do Sport Club Brasil
Vez por outra aparece na redação

uma foto qu� lembra o esporte
peboHstico do passado, os que se

transformavam em heróis nas renhidas

partidas das tardes domingueiras.
.

Celso Nagel teve a felicidade de
reunir numa foto dos dias de hoje,
mostrando uma dupla que deumargem
para muitos comentários. Velhos .

amigos, Celso Nagel conseguiu fazer
esta foto que mostra, abraçados
homens Já maduros, mas que no

passado passaram a ser desportistas na
mais ampla expressão da palavra" os

atletas do passado, o expedicionário e
herói da II Guerra Mundial Jorge
Érsching e EHdio Floriani que
ex.ercia suas atividades junto de
Giardini.Lenzí eArthur Müller e foi
administrador da Serraria
Agroindustrial Retorcida Ltda.

.

Voltados para O' esporte
participaram de partidas com o D .

. Pedro II, de Corupá, do Estrella

Esporte Clube, de Retorcida, atual
. Nereü Ramos édo Paraná, dos tempos

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Ser-criança aos 75anos

posteriores, ponta-direita e'Floríani como ponta-
.

Mas houve um tempo, entre as esquerda, dupla que deu muito
décadas 30/40, em que existia o

.

serviço às defesas dos clubes

SportClubBrasil, que passou depois . contrários.
.

.

para Associação Atlética Brasil e,
.

A foto mostra os dois desportistas
cerno não era permitido o uso da

.

abraçados, mostrando que o esporte'
palavraBrasil, com a transformação atravessa os tempos e a amizade

da Sociedade "'tiradores "Jaraguá", permanece. Salve aOS queridos
em Clube Atlético Baependi, lá jaraguaénses Jorge Ersching e Elídio

estavam os. dois, Ersching como Floriani .

�nOJ
A EDUCAÇÃO COMPLETA

8'5

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



......� ��,.� �..� :�..�� �.a.. ���� -- ___

.' Sexta-feira, 15 de agosto de 1�97

Prosseguia João Lúcio da Costa, 02° vice-prefeito âe Jaraguá do Sul,
dizendo que ospoliciaisfizeram uma limpa, commortos eferidos. Vieram
pelo Rio Cerro e os policiais atacaram os reunidos no Salão Roeder (já
comentado em outros escritos), de que resultou, ummorto: Strelow. De lá
foram para João Pessoa, e chegaram atirando sem olhar em quem, ,

escapandoa maioria pelas janelas, quando podiam, saindo ferido 'Hugo
Strelow, Germano Jung e a morte de Fernando Sacht. Várias pessoasfo
rarn presas, entre elas Henrique Frankowiek e Otto Lange. Rumaram a

seguirpara o Salão Rau, mais aí a reunião já havia terminado e opovo
espalhado, nada acontecendo, avisados queforam com antecedência. No
Cemitério de João Pessoa, hoje populoso bairro do mesmo nome, está
sepultado Sacht, tendo a lhe ornar um obelisco,' em que constam os

seguintes dados: Fernando Sacht - nascido, em 220/1882 e falecido' em
9/10/1936 Presente! A província de Santa Catarina ao seu 2° mártir -

,anauê!Deus - pátria .. famQia.
'

. Com referência a viaspúblicas, em 1930, a atualRua 1 (Getúlio WJrgas)
chamava-se, desde �910, deAvenida Independência e aRua 2 (Marechal
Deodoro da Fonseca),' no tempo do, intendente Henrique Piazera, no
período 1911/1920, era chamada de Rua Abdon Baptista, que ia até a

margem direita doRio Itapocu, por onde se atravessava o então caidaloso
rio para 'o lado esquerdo, numa ponte de ferro, de estrada de ferro,
destinada originariamente para a África do S14I, que foi por engano

, descarregada emLaguna, tendo o ilustremédico baiano conseguido trazer
para Jaraguâ, umdos benfeitores desta terra, quefoi um dos empresários
epoliticas demaiorprestígio em nívelmunicipal, estadual efederal, onde
exerceu muita influência, tanto'no tempo do Império como na República.
Até'apróxima.

'

RESSACAS MARíTIMAS

OImar e à lagoa de Barra Velha
"

,

, Blrrra Velha - No corrente ano o

Dlàr:da região daAmvalí, já provocou
consideráveis' prejuízos aos

proprietários que construiram suas

casas:de veraneio entre o mar e a lagoa,
niê sem também causar danos no

centro do Balneário, quando as ondas
revoltas ameaçaram os prédios ali

.levantados, destruindo a via pública e

o' ajardinamento que enfeita a praia
central.

-

Numaentrevista que fizemos com os

pescadores que se situam nas

Itoximidádes da barra do Rio Itapocu,

soubemos que a barra antiga foi

completamente fechada, mudando-se
para o Norte, numa distância de 500
metros. '

,
Np dia dez do corrente foi-nos

possível alcançar a nova barra por um
veículo adequado para atravessar

extensas áreas.de areia. Note-se que à

rebentação dás ondas ocorremuito longe
do novo canal, não permitindo que
embarcações consigam alcançar o mar

com tranqüilidade e segurança. A foto
mostra o veículo e o seu dono, sr. Irineu
Buerger.

.
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'

Jesus.com voce rumo

ao ano 2000 - (11)
Pe.' Alírio J. Pedrini scj.

A celebração do ano 2000 não é apenas uma festa de mudança de números

significativos, Não é realizada somente porque passamos de 1999 para 2000.' Ou

porque passamos dó século 20 para o 21. Ou porque passamos do segundo para o
terceiro milênio. A mudança de números e de datas, seria razão muito pequena e

"

,

pobre para tão grandes celebrações.
Naquela data você celebra os 2.000 anos de nascimento de Jesus Cristo, filho de

.

Deus, seu Salvador pessoal. Celebra sua pessoa. Celebra sua vinda ao nosso meio
como o "Emanuel" o "Deus-conosco". Celebra a chegada do Salvador e, com ele,
de sua salvação pessoal.

Você não irá celebrar alguém do passado, que �encontra no "museu dahistória".
Celebrará alguém vivo, presente, importante, querido. Celebrará alguémmuito caro
ao séu coração: Jesus ressuscitado, Jesus, seu Mestre divino.

'

, A festa do ano 2000 não teria particular sentido, importância e entusiasmo para
o seu coração, se Jesus fosse apenas um personagem de um distante passado, uma
pessoa apenas conhecida pela história. . ',.

Porque Jesus é um personagem vivo, importante, significativo, querido ao seu

coração, você percebe o quanto é' importante preparar-se muito bem para aquela
. festa. Percebe o significado maravilhoso que-tem celebração do ano 2000.

Se sua mãe celebrasse 100 anos•••

Imagino sua alegria se você pudesse celebrar os 100 anos de vida de sua mãezinha,
estando ela viva, lúcida, sadia, esperta e alegre. Imagine você também...

Pensemos juntos, então, na alegria de podermos celebrar, não 100 anos, mas'2.000
,

anos de Jesus vivo, presente entre nós tão querido e tão importante para nós. '

Aliás, é esta verdade fantástica que eu gostaria de revelare confirmarao seu coração:
,
Jesus está vivo, e está com você!
Ele ressuscitou! Venceu a morte! Esta já não tem poder sobre ele.
Ao contrário, ele sim tem poder sobre ela. Por isso tem poder de ressuscitar, de
fazer acontecer a sua, a minha, a nossa futura ressurreição para a vida eterna. ,

Leia o que .Jesus lhe diz no livro bíblico do Apocalipse; "Não temas! Eu sou o
primeiro e o último, e o que vive! Pois estivemorto, mas eis-me de novo vivo, pelos
séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte' e do lugar dos mortos". (Apoc 1,
17b-18). Ele é o vivente!

,

Mas não basta você saber, ter lído, ter ouvido que Jesus ressuscitou, que está vivo e

está com você. Não basta! É preéiso, sim, que Jesus tenha ressuscitado, para você!
Esteja vivo e presente em sua vida pessoal. É preciso que você esteja "come-vivendo"
.. vivendo com - Jesus.

'

.
Conviver com Jesus

A partir do momento em 'que 'Jesus estiver vivo para você, e você passar a conviver
com ele, a relacionar-se com ele, a falar com ele, a ouvi-lo, sua vida transformar-se- '

á cada vez mais para melhor.

Quando Jesusvivo entra na vida e no coração de alguém, ele realiza maravilhas. E
a pessoa encontra 'nele as respostas corretas-para todas as suas interrogações
existenciais. Encontra a solução para seus problemas.A força para sua caminhada.
Abra sua vida a Jesus vivo! Dê lugar a ele em sua vida! Deixe-se amar por ele! Crie '

e cultive um relacionamento com ele. Reserve umtempo para estar com ele, todos
os dias, em oração pessoal e íntima: Se você não souber como poderia conversar

com Jesus, procure uma pessoa sábia, ou um livro apropriado, a fim de aprender a
maravilha de poder conversar com Jesus ressuscitado;
Se você criar esse relaciónamento pessoal com Jesus, então, com certeza, estaremos
juntos na grande festa de seu aniversário, no ano 2000. Estaremos commuita alegria
e felicidade, celebrando o aniversário daquele que, como ninguém nos ama com,

amor eterno, poderoso e eficaz.
'

PATROC[NIO:

LIVRARIA SÃO SOASTJÃO
ARTIGOS -RELIGIOSOS PARA PRESENTES

RUA MAL. DEODORO; 632 - FONE: 371-3091 - JARAGUÀ DO SU.L - se
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sempre bucólicas, silen- FINCABAUTE
ciosas,mas sempre deixando NA' NOTREevidente que, por de trás "

,r:rA animação musical da, delas" há vida, muita vida. DAME
rNoite nosMares do Sul Período para visitação: de '7 r:r "Coisa de maluco" é o
será em dose dupla. A festa deagostoa2desetembro"das que promete ser a noite
havaianado ClubeAtlético 10 às 20 horas (segunda à deste sábado (16), na Boate.
Baependi, agendada' para sexta) e das 10 às 18 horas Notre Dame. O palco estará

, 14 de novembro, será (sábado). liberado para o show da
embalada pelos,,' • 7, "

'

banda carioca Fincabaute,
integrantes da Banda MARRAKECH formada pelo guitarrista e
Brilho, de Salvador, e pela ',' '. '. I
J.á conhecidaPopBand, da r:rFinal de semana�gttado. vocalista Marce o Ramos, '

M ak h H ( 15) baixista Fabinho, baterista
'vizinha Joinville. A. na .arr ec. ,oJe

-'

t
'. '.

t AlexandreVieira, tecladista
Diretoria Social do clube acon ece a curiosa noi e

Guerra dos Sexos, Até à 1 Suíço, guitarrista Márcio

da matina, homens de um Tibana, e um poderoso
lado e mulheres do outro., naipe de metais integrado
.Bstarão em, ambientes por Betina Fiske (sax alto),
diferentes, completamente Rosalvo (trompete) e

isolados. O ingresso (R$ Marcelo,Palermo (sax
5,00) dá direito a duas " tenor). Além do estrondoso

cervejas aos marmanjos e sucesso "Coisa deMaluco",
duas doses demartini eduas o repertório traz "Oque Cair

doses dewhiskyparaasma- na Rede é Peixe", "Amanhã

dames, O sábado (16) será Bu Vou Mudar", "Rio' de
'de timbalada baiana com a Janeiro" e as regravações

" visita da Banda,Brilho, na, "Weekend" (daBlitz) e

Noite doTchan.emconexão "Maluco Beleza" (de Raul
Seixas).

" MAR,ES
DOSUL

parece estar decidida a

transferir apista de dança
para a piscina adulta, de 50
metrôs de extensão. Uma

grande noitada, sem

dúvida!

TEATRO
r:r' Tendo coino local o
salão de convenções do
Sindicato do Vestuário,
acontece nopróximo dia 19,
terça-feira, às 10 e ,15 horas,
a apr-esentação da' peça

.,

"Chii, Cadê o' Pingo do

,
11". 'O espetáculo é

produzido por artistas da'

'capital paranaense e

direcionada à garotadà. A
idealização é da Secretaria'
de Cultura, Esporte e Lazer

I de Jaraguá do SUI.
'

EXPOSiÇÃO
r:r A Galeria Brahma de
Artes do Museu da Cerveja,
anexa àCervejariaContineu-

, tal,emBlumenau, convida os
jaraguaenses para que visitem
a exposição de quadros do
artista Juarez Porto. Suas

. obras buscam os ângulos
poucoconhecidosdoValedo
ltajaí. São detalhes de casas,

recantos, paisagens quase

CD'8 - DlSCOS • FITAS

Av. MaL Deodoro, 406
F9NE: 371-2847

com a 2· Beer Fest, onde a

loira gelada estará custando
apenas R$,O,50. RIVAGE

H'ARPYA,
r:r A grife argentina'
Legacy apresenta nesta

r;'#» ,A excelente banda sexta-feira, dia 15, na Praça
curitibana Dr. Smith, de Eventos da Rivage
conhecida por agradar os Danceteria, em Blu, suas

, mais . diversos gostos coleções de Inverno e.
musicais, é a grande sacada Verão. Coordenada pela,
da Harpya Danceteria para

'

AgênciaFree Life, anoitada
este sábado (16). Formada �'Ace Formatura - Um
há sete anos pelos músicos

.

Maluco ,ná Festa" -

Paulo Jr., Amandíó, Rogério referência ao filme Ace
, .

e Rody, e atuando com Ventura,- terá parte de sua
, grande sucesso nàs regiões 'renda revertida aos'

Sül e Sudeste, a banda formandosdaEscolaTécnica
costuma adaptaro seu show HermannHeritig.Na ocasião,
ao tipo de público, serão sorteadas camisetas da
agradando a gregos e, famosa marca portenha.
troianos. Simplificando: Ingressos,nolocal,aRS7,OO
tocam de tudo.

'

(fern.) e RS 9,00 (masc.).

DISQUE·LANCHE

371-5309

Próximo dia 21, quinta-feira, será uma data eSPecial
a FERNANDA L. DE SOUZA. Estará comemora

seus 15 aninhas. Parabéns!

COMEMORAÇÃO,
r;'#» As danadinhas Ana
Lucia Pedri, Patricia Rosa

(Tim) e Patricia Hinkeldei
reúnem grupo de amigos
neste final de semana para
comemoração de seus

aníversäríos. A "tchurma"

'deseja muitas felicidades!

então prestar à

Botafogo, Cecília Ke

Carlinhos, de Jesus e ou

nomes não tão conheci
do ,povo', brasilei
detentores reais de en

e verdadeiro talento,m
.

mas muito além de

simples rebolado.

EXAGERO 'MENSAGEM
r:r Houve dose tríplice de r:r A sempre simpäti
exagero no auê realizado leitora Flávia Miore
em função da contratação

-

importante incentivad
da novadançarina doGrupo deste espaço, nos remee ,

É oTchan. Espaços e mais de BaI. Caritboriú u

espaços em vários " bonita mensagem po ,

'programas de televisão e até suidora de profua
desflleemcarro aberto. Que sensibilidade: "a feli

homenagem, deveríamos dade é conquista de c

Almagens & FotografiaS

Fone: 372-3831
'

'
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m
HondaCivic VTi exibe o lado mais e�portivo-da linha.graças ao avançado motor VTEC

.b!JtZA DANTAs/CARTA Z NoTfclAS

"
·j,;11

'0 sonho
do carro

,

•

zero.malS' ,

distante
Pág:ina 8

COMPROMISSO COM- O -

BOM TRANSPORTE. .

\JIAÇÄO.
CANÂRIN�Õ ,

I
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Produção engarra ada
, /, .

,

POR LUIZ ARTHUR PEREs.

.

AuroPREss
Está sobrando carro nómercado

nacional. Nas revendedoras

autorizadas, milhares de veículos
se amontoam nos pátios à espera
de compradores. Segundo a

Fenabrave, federação que congrega.
os concessionários de todas as

marcas, atUalmente cercade 120mil'
, carros estão estocados nas lojas de
todo o Brasil, o equivalente a 20
dias.' de vendas. O. montante

, considerado normal pela entidade
, é de 50 a 60mil unidades, suficiente
para dez dias de comerciàlização.

De acordo com a Fenabrave, já
faz algum tempo que os estoques
vêm aumentando. No início <:1,0 ano,
o setorjá registrava 70mil unidades
estocadas nas lojas. Mas, segundo
o presidente em exercfcío da'

entidade,Waldemar Verdi Junior;
agora a situação ficoucrítíca Ainda
mais. por julho ser um mês

· tradicionalmente ruim de vendas
por causa das férias escolares. "Se

.' continuar,'assim, até o final d�
ano serão 190mil carro«parados
nospái;os", calculaWaldemar.

Mesmo assim, demaneira geral,
as vendas não andam tão .mal.
Muito pela contrário, o setor

registrou no primeiro semestre

deste ano um aumento de quase
25% em relação aomesmo período
de 96. Porém, segundo 'os
concessionários, o problema está
na qualidade e não na quantidade
de vendas.

Eles reelamam que as .fábricas

estão. produzindo acima da

capacidade
.

de absorção do
mercado e ainda vêm aumentando
os PreÇOS em até 2,5%. Isso obriga
às revendas a fazer promoções para
tentar evitar o encalhe. de carros, o

. quediminui amargem de lucro.Na
revenda Trans Am, 'da General

.
Motors, emSãoPaulo, porexemplo,
os descontos podem chegar a 7%:

,

o consumidor que der uma boa

pechinchada, levaumapick-upS10
·

cabine estendid� por R$ 26.800.
Pela tabela o carrô.custa RS 28.827.
Já na concessionária FiatDelsul no
Rio, o desconto pode chegar a 8%.
É o casodo'IempraHLX, que custa
R$ .33.500 e está sendo oferecido .

porRS 31 mil.
Segundo Paulo'Pires Simões,

presidente da. Assobrav, .

associação dos revendedores
Volkswàgen, a produção de carros

·
nacionais, que hoje é de quase 190
mil carros/mês, :es� 15% acima do
que deveria. "Os concessionários
est40 cansado� dedardescontos",
decreta Paulo Simões.

Na tentativa de reduzir o

número de carros encalhados, es
'I '

revendedores estão pleiteando
junto às montadoras, além de um

desaquecimento das linhas de

montagem, uma nova política de

preços. Segundo a Fenabrave, o
ideal seria as fäbrieas reduzirem QS

preços entre 3% ii 12%, quesão os
. descontos dados atualmente nas

lojas. Os próprios concessíonäríos,
porém, acham difícil as fábricas
abaixarem Os preçes.. .

Tanto que as revendas Fiát nem
entram neste mérito. "Redução de
produção é mai« inteligente. O

preço acaba sendo definido pelo
mercado", explica o presidente da

, Abracaf, Associação das
Revendas Fiat.Humberto Pereira,
A Fiat aumentou es preços em até
1,9 % em abril e já começou a

reajustar a linha 98 peloMille SX:,
que ficou 1 %mais caro. E não deve
voltar atrás.

As redes de concessionários
\

que ainda não convivem. com
aumentos para a linha 98 não estão
tão resignadas assim. A
Volkswagen, por exemplo, já
anunciou que pretende aumentar os
preços da nova safra de madelos

. em 3,5%. "Estamos lutandopara
que este reajuste não acon,ieçf:J",
afirma Paulo Simões da Assobrav,

Se as negociações não derem certo,
.

reduziu o. preço .do .sedã Espero
os revendedores prometem mecânico de US$ 27.900 mil para
radicalizar; "RecomeniJam(Js que US$ 25.900, ou 7,1%. A Suzuki
as lojas nã« comprem mais , também está dando desconto para

I carros", sentenciaWaldemar Jun- .

o jipe Vitara, que na versão cinco
ior, daFenabrave, portas passou de US$ 31.590 para

Não será tarefa fácil. É rotina US$ �9.590. Além da queda no

as marcas . punirem os preço, a importadora oferece
revendedores que em época de financiamento com uma entrada de
vacasmagras reduzem os pedidos: 50% e mais' oito prestações sem

nos períodos de boas vendas estes juros.
lojistas recebem uma cota menor

.

'Já a Renault, para aliviar Q

de carros do que quem continuou estoque de Twingos, decidiu alterar
comprando normalmente. A a l6gica de preços domodelo. Ó
chegada dos modelos 98 também monovolume, que possuía uma

vai desvalorizar as versões 97. única versão completa tabelada em
Com isso, 0S lojistas também terão US$ 19.690, passou a contar com

que fazer promoções ainda mais três opções de equipamento. 0_
tentadoras para convencer o Twingo custa agora entre US$
consumidor-que vale a pena levar f4.530, na versão mais simples, e
'ummodelo um anomais velho. US$ 17.6()(}, nó modelo que era o

,
Açãopreventiva único e agora

é

o top.
Enquanto as montadoras Há marcas que vão além de

nacionais ainda relutam em alterar facilitar a compra para atrair o
suas políticas de preços', as marcas consumidor. É '0 caso da Mazda,

.

estrangeiras estão se mexendo que tenta reerguer as atividades no
para evitar que os estoques país.Além de oferecer desconto de

.

cheguem a níveis impraticáveis. 50% na compra de peças, a marca.
Muitas revendas de carros japonesa está· sorteando barras de
importados estão trabalhando com ouro entre os clientes. Já a

promoções, praticadas pela própria conterrânea Peugeot preferiu não

importadora. sair do metier e vai sortear em
A Daewoo.: por exemplo, .dezembroummodel0406.

Estoque regulado
O fantasma dos pátios

abarrotados de carros 'sem
comprador parece que ainda não
assusta os· comerciantes de

, carros usados, As vendas d.o
setor em julho caíram, no Rio

chegaram a ser 40% menores que
nomês anterior. Porém ainda não
foi suficiente para provocar um
aumento significativo de carros
encalhados nas lojas. Até porque
estes comerciantes têm mais
flexibitidade pará regular o

estoque do que as revendas
autorizadas, que sofrem pressão
das montadoras,

'

"Se as vendas caem,' a gel.'l',
simplesmente pára de comprar",
esclarece 'O presidente da Aaw�,
associação dos comerciantes de

.

usados do estado do Rio. Segunde
a Assovesp, que reúne lojistas do
estado de São Paulo, as vendas
caíram principalmente por
causa das férias escolares de

julho. Os associados' da

Assovesp já. reúnem uJil

estoque de 80 mil veicules.
"Está normal, apesar do ideal
ser 60 mil carros", defende
Avelino Teixeira Junior,
presidente da entidade.
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Wagon à francesa

VEÍCULOS COIUWODOPOVO ·3

Jáestio sendo comercializadas nas revendas daRenault em todo o país as primeiras unidades do novomodelo Laguna.
oNevada RXE 2.0 S commotormultiválvulas. Trata-se de urna station wagon montada sobre a mesma plataforma do top de
linha Laguna, porém com o esperado aumento na capacidade doporta-malas.. '

Como principais itens de série, oLaguna Nevada apresenta ar condicionado, "rádio/toca-fitas com controle satélite na
direÇão, bancos com regulagem de altura e lombar e computador de bordo com sintetizador de voz. Juntamente.com omotor,

.

o computador dé bordo é a grande atração do veículo, além de ter uma'voz que avisa quando há algum equipamento
funcionando de formaerrada, ele permite aomotorista programar sua viagem..O equipamento indica dados comodistância a
serpercorrida, tempo gasto desde a partida, velocidade média, autonomia prevista cOm o combustível testante no tanque,
consumo médio e consumo instantâneo.

Já omotor doNevadaé um 2.0 litros, 16 válvulas, alimentado por injeção eletrônica, que gera 140 cv de potênciamáxima
a 6.000 rpm e torque máximo de 1.9 kgf a 4.500 rpm. Totalmente fundido em alumínio, o propulsorpesa apenas 140 kg. O
preço do Nevada nas concessionárias começa em R$ 47.500. Como opcionais estão disponíveis bancos de couro e bancos
dianteiros elétricos - R$ 3 mil- e um terceiro banco para crianças, a R$ 900.

.

� ES{JUINÃO�VE,ICULOS
Go11.0 branco G 1995

Verona LX 1.8 azul A 1994

Kadett SI vermelho A 1993

. Tempra ·ouro 16v prata G 1993

"'onza SL' branco, A 1991

Monza Classic cinza A 1989

XR3 conversível vermelho A 1988

Diplomata 6cc comp..preto G 1988

Chevette SL vermelho A 1986

Parat i LS ' bege G 1985

Goi CL 1.6 branco A 1982

E�pa,
'

brasiliana
A Ferrari' comemorou em

julho os 50 anos da produção
de seu primeiro veículo, mas
não pára de comemorar.

Chegou ao Brasil um modelo
. F355 que está dando a volta

.

ao mundo para 'marcar as

bodas de ouro da míticamarca

esportiva italiana.
'Esta F355 já percorreu mais

de 30 mil quilômetros por mais
de 26 países de todos os

continentes. Agora, roda pelas
, estradas brasileiras no trecho.
entre Rio de Janeiro e São

,

Paulo. No país, o modelo é,
conduzido pelo piloto Fábio

Grecco q�e, juntamente comos

outros motoristas que estão
conduzindo a F35§ na volta ao

mundo, ajudará a escrever um

livro sobre a aventura. Enquanto
roda pelo país, a F355 ajuda a

, fazer propaganda da marca do
cavallino rampant;, que no

primeiro semestre deste ano já
vendeu 16 veículos no país,
contra 11 unidades em todo o

ano de 1996,

adaptativo por ter nove modos
Entre os próximos dias 11

de 'condução. Através de
e 15 de novembro, a terceira

sensores e um
edição daAutomec - Fei,ra •microprocessador, o câmbio é

capaz, segundo os fabricantes,
Internacional de Autopeças,
Equipamentos e Serviços - vai

deavaliarotipodeconduçãodo 'de 800reunir cerca
motorista, o tipo de estrada -

expositores de 18 países, Arelevo e aderência -, o peso do
veículo e dados do motor, e

feira será realizada no

escolher um dos modos de Pavilhãode Exposições do, .

Anhembi, em São Paulo, e vaicondução quemelhor se adapte
'

.

. ' _'

A
. _ .

da ,'mostrar as principaisa situação. transnussaoam a novida'des' do setor, comoreduz as marchas no caso de

frenagens. .Os primeiros novos lubrificantes, um

modelos autilizarõ câmbiofeito regulador de voltagem
eletrônico para oficinas, entre
outros.

Entre ' os . países
participantes estão
representantes da Alemanha,
Estados Unidos, França, Itália, ,

Espanha, Argentina, Taiwan e

Japão. Todos de olhoem um

mercado que, no ano passado
movimentou no Brasil nada

desprezíveis US$ 17 bilhões.
O evento ocupara uma ärea de
34 mil m2 e deverá ser

visitada, segundo estimativas
dos organizadores, por
aproximadamente' 56 mil

Rivais unidos
A Peugeot, Citroên e

Renault se engalfinham pelo
'mundo para ganhar a

preferência dos motoristas que
gostam de carros franceses -.
Mas mesmo a concorrência
não impede as marcas de se

unirem quando o assunto é
otimizar os custos de criação
de novos equipamentos para
seus veículos. O Grupo PSA -

.que reune Peugeot e Citroên
- e a Renault acabam de

desenvolver um novo câmbio
automático que irá equipar os
modelos top das três marcas

a partir do próximo ano.

O câmbio de quatromarchas
desenvolvido pelas empresas
francesas é considerado auto-

a seis mãos serão o Citroên

Xantia, o Peugeot 406 e o

Renault Mégane..

.

Apedidos
A Fiat está oferecendo no'

seu modelo Palio 16 válvulas
o acionamento elétrico dos
vidros traseiros, item que -

estranhamente - não estava

disponível'para o carro nem

como opcional. Segundo a

empresa, a disponibilização do
acessório faz parte da política
de agregar valores aos carros,

\

obrigar o consumidor a pagar .

por eles, Se o vidro traseiro

elétrico - que custa R$ 220 -

,

fosse de série mesmo, quem
não o desejasse teria que
pagar pelo acessório.

A variação na preferência
do consumidor pelo vidro
elétrico nas portas traseiras foi
detectada através de uma

pesquisa realizada com dados
,colhidos pelo sistema de
vendas on line da empresa .

No caso dos vidros dianteiros, '

a mesma .pesquisa mostrou

que 100% dos consumidores
dç Palio 16V queriam o seu

acionamento elétrico.

Mercado

apetitoso

progressivamente, mas sem pessoas.

LAVAÇA()

MENDONÇA
SE O PROBLEMA DO SEU CARRO É

R�OS, CONSULTE-NOS,

37'2-3719
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Impulso agressivo
POR ROG�RIO LOURO

AuroPREss
,A linhaCivic daHonda tem dois

lados. O sedã, que começa a ser

fabricado ainda este ano no Brasil,
representa o aspectomais s6brio e

pacato do modelo médio damarca

japonesa. A vertente mais rebelde
e agressiva da linha mais vendida

pela montadora em todo o mundo
- ultrapassou as 12 'milhões de
unidades - fica por conta: do hatch
VTi. Cabe ao VTi atender aos
motoristas que valorizam o

desempenho acima de tudo.
O hatch esportivo voltou a ser

importado no começo deste anõ,
ap6s ter ficado um ano ausente do
mercado nacional. A reestilização
.feita em' 1996, como ocorreu no

restante da linha Civic, não tirou a

identidade domodelo,mantida não
s6 nas .linhas arrojadas, mas
também sob. o capô. É' lá que a

,

Honda esconde o que tem de mais
modernoem termos demotorização.

A versão .esportiva d� linha
. tem motor de baixa cilindrada, só
1.595 cm'. Mas os engenheiros da
Honda levaram bem a sério a

máxima de que tamanho não é
documento. o. motorzinho tem

mais potência que qualquer
propulsor 2.0 16V que roda por'
aí. São impressionantes l'60 cv de
potência atingidas a 7.600 rpm .

. Superior, por exemplo, aos 142 cv
que o nacional Vectra CD alcança
com omotor de 1.994cJ;Il'e 16V.

Tanta potência, porém, não
tem nada .de mágica. É pura
tecnologia, identificada na sigla
VTEC. Esta é a denominação dada
pela Honda aos seus motores

equipados com comando de

válvulas variável, desenvolvidos
nas pistas de Formula I, e que

. passaram a equipar os carros de

passeio da marca. Os motores

VTEC têm várias versões e oVTi
é equipado exatamente com àmais
.braba,

O propulsor .. de quatro
cilindros e 1.6 litro do modelo,
além de- já banais injeção
eletrônica multiponto e 16
válvulas, exibe um duplo
comando de välvulás com

sistema de abertura e fechamento'
.

variável. Assim, quando a

rotação domotor cresce, a queima
da mistura ar/combustível na
câmara de combustão é otimizada

·

com o aumento do tempo que as
·

válvulas ficam abertas.
Mas se o comando de

válvulas faz a potência ser o

· destaque, toda a parafernälia
tecnol6gica nãó conseguiu fazer
o' torque se distanciar dos

números obtidos pormotores 1.6
.

multiválvulas normais. Ele é de

·15,3 kgf a 7 mil rpm, s6 um pouco

.

melhor doque o Palio 1.616V,que
atinge 15;1 kgf. Estadiscrepância
.de resaltados entre potência e

torque não impede que o motor

leve oCivicVTi a exibir um bom

desempenho. O Civic VTi chega
. aos 210 kmIh e acelera de zero a

100 km/h em 8,5 segundos.
Como não adianta ter ummo

tor potente se orestante da
mecânica não acompanhar a

agressividade da versão, o Civic
VTi conta com um conjunto de

suspensão bem equilibrada, que
. garante a dirigibilidademesmo em
altas -velocidades, Ela é

independente nas quatro rodas
com braços oscilantes duplos e

barras estabilizadoras. Já' para
frear o modelo com segurança,
mesmo quando o motorista
costuma pisar fundo no

acelerador, a Honda dotou o VTi
com freios a disco nas quatro
rodas - ventilado na frente e

maciço atrás - gerenciados por
ABS.

Além da partemecânica, o vi
sual do VTi também acompanha
o lado esportivo sem, porém,
desvirtuar o desenho.adotádo em
toda a linha Civic, onde se

destacam os faróis de grandes
dimensões. A pr6pria carroceria
hatch de duas portas do vn já.
garante um aspectomais jovial ao
modelo, que é reforçado pela
suspensão rebaixada, as rodas
de Iiga leve aro 15 - os outros

carros da linha têm rodas aro 14 -

aerof6lio na traseira e pneus de

perfil baixo.
Todo este conjunto esportivo

pode agradar aos motoristas que
. gostam de velocidade, mas pesa
no bolso do comprador. O VTi,
que vem completo com trio

elétrico, ar condicionado, rádio/
toca-fitas, airbag duplo e' teto

solar, custa salgados US$ 43.499
e é mais caro que as versões cupê
e sedã do Civic, que em média.
não passam de US$ 40mil.

.

Ambiente pacato
Todo o esforço da Honda em

dar personalidade agressiva ao

Civic hatch VTi, com propulsor.
potente e detalhes esportivos no

desenho externo, sucumbe ao se

entrar nomodelo. Isso porque, no

interior, o VTi não tem nada que
.

lembre a sua vertente esportiva e

segue o padrão adotado nos
. s6brios sedãs da linha Civic. No

habitáculo, nada de cromados,
marcadores extras no painelou
bancos com desenho. mais
envolvente.

Se a esportividade fica em
baixa no interior, pelo menos a

semelhança com as outras

versões do Civic acaba sendo
uma garantia de conforto para os
passageiros. O primeiro sinal
deste conforto se dá no bom

espaço. para pernas e cabeça,
tanto par�quem viaja nos bancos' .

da frente quanto no traseiro. O
único problema para desfrutar a
área livre na parte de trás do
habitáculo aparece em se chegar .

lá. Isso po)'que o encosto do
banco da frente reclina pouco e

torna a passagem estreita para
quem vai para o banco traseiro.

Na frente, o motorista, além'
dos ajustes manuais de distância
e inclinação do banco, ainda
conta com regulagem de altura do
assento. Ele também tem oajuste

'

de altura da coluna de direção
para se acomodarmelhor.

O espaço do Civic VTi é
recheado com um bom número de
itens de conforto, todos de série,
como direção hidráulica, trio
elétrico, ar condicionado, teto SO"

lar e rádioltoca-fitas. O sistema
de som é eficiente. S6 que a

Honda esqueceu.que o modelo
vem para o Brasil, onde um rádio
sem código ou frente removível é
um convite aos olhos compridos
e uma preocupação amais para o
motorista. Já a segurança física
dos passageiros é garantida
pelos cintos de três pontos que
assistem os bancos da frente,e
os assentos laterais do banco
traseiro. Se a batida for

inevitável, dá para contar com o

airbag duplo.
No habitáculo hã espaço

ainda para' se guardar pequenos
objetos. O porta-luvas apresenta
tamanho razoável e as portas tem
porta-revistas. No console cen

tral um porta-copos duplo
escamoteável cumpre sua

missão. Já as bagagens maiores

podem ser acomodadas no porta
malas com capacidade para 370
litros de carga. Um bom tamanho,

para um modelo hatch.

Reforço brasileiro
A linhaCivic é amais vendida

da Honda no Brasil. S6 no ano

passado as versões do Civic fo
ram responsáveis pela venda de
2.722 unidades, o 'que representa
58,7% do total de 4.637 veículos
da marca japonesa
comercializados no mercado
nacional. Mas, a partir de
outubro deste ano, o modelo
médio da Honda vai ganhar um
reforço para tentar ampliar ainda
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TRO,CA-SE TERRENO
no bairro Jaraguá Esquerdo.

Valor R$ 15.000,OQ,
por casade alvenaria no

.

valoraté R$ 35.000,00.
Contato: 371-9822 com Gilmar

Ofereço aulas particulares para
crianças de 11 a 41 série do 1Q grau.
Informações pelos fones: 975-06120u
372-3654.

2357.

CASA - de alvenaria em Guaramirim,
com 4 quartos e 2' banheiros, por R$
13.800,00 + 22 anos de R$120,00 por
mês . Tratar 975-2048..EXCVRSÃO:

Piratuba, Águas Tennals
Do dia 02 a 05110 por R4 145,00 (por
pessoa).
Ir'lClul: Hotel, café, almoço e janta.
Contatos no 375.1056 ou 97s..8281.

'EXCURSÃO:
ReveIIon espetacular em Porto .ßeguro
- Vitória' Rio e'SAo Paulo.
Do dia 26/12/97 a 04101198.

, Tratar 375-1056 ou 973-8281.

EXCURSÃO:'
'

São Paulo, Aparecida do Norte e Rio
de Janeiro.
saida: 25/12 e retomo: 29/12

. Contatos com Rosana em horário comI.
no 372-0448.

TfTULO - do Clube AtléticO Baepandi,
por R$ 330,00. Tratar 372-0284.

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.
,Ap8e com Altamir sábadoapós 13h.

lOTE - com 5851J12 em Nereu Ramos,
fundos da Igreja católica, com toda
Infraestrutura. Aceita negócio com

Imóvel de maior valor em Jaraguá do
Sul com financiamento da diferença.
Tratar rua Tomaz Francisco de Goss,
284 próx. a Apae com Altamir sábado '

após 13h.

ALUGO - apartamento com 2 quartos
e dependências ao lado' do
estacionamento da Dalmar - próx.

'

Marisol. Tratar 372-0187.
VENDE-SE - móveis de joalheria,
contato 372-2214., VENDO - Chácara no centro em

condlç�s facllitad,as. InfonnaÇÕés ne
372-2059. ENFERMEIRO - se oferece para

trabalhar em particular, fonnado, com'
referências. Tratar rua Victor
Rozemberg, 258 com Silvio.,

ÉGUA - vendo urna ,Égua Crioula rnança
para adultos , crianças. Tratar 371,-

VENDEDORES:

Consórcio Regata Admite
Ótim�s comissões e prêmios por vendas

'. Vagas .limitadas

C,OMPRO - Ações Telesc, Telebrás,
contratos CotIstrutel, inclusive os não

quitados. Pagamento à vista e em
, dinheiro. Infonnações fones 979-9666
ou 367-2325.

PROCURA-SE - moças para dividir
aluguel de apartamento na rua Reinoldo
Rau, 400. Tratar com Hei,ke ou Ariane
pelo fone 372-0406 ou 372-1919.

MICRO-SISTEM --Aiwa 1800W, com 3
CD's;'2 decks, controle remoto. Tratar
975-0456 com Cézar.

'

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

.
'

,

, Consertos de ar condicionado de autom6veis e

fabricação e assistência de câmarasfrias e

climatizadoraS - ar condicionado r�sidencial e cenual.

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

Jarsguá do Sul .. SC
'

MÓDULO PYRAMID - 8ÖOW, novo na

caixa. Tràtar 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.

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

, QUANTUM - Cl, MO 93 por RS 13mil.
Aceito, troca, tratar 975-5527 com

Jaime.

, TURBO - larus completo, seiTli-nQvo
para "P. Tratar com jalme 973-5527.

MONZA - SlE ano 89/90, preto,
gasolina, 2.0, completomenos ar. IPVA
97 pago em ótimo' estado. Velor R$
8.700,00. Contato 392-3141 com Celso.

MONZA - Sl 2.0, ano 93, cinza,
gasolina, ar, direçAo, vidros e trava

eiétrica, IPVA 97 pago. Valor R$12mil.
Tratar 392-3141 com Celso.

CH�VETTE - l 1.6, ano 93, prata, com'
30.200krg.' únicodano, gasolina, ótimo
carro. Valor R$ 6.800,00. Tratar 372-
0879.

POINTER - Gl ano 94 por,RS ,11mil.
Tratar 973-8955.

JEEP - 4x4, 6 cilindros, com 4 pneus
fronteira novos, tudo funcionando, até

,

dia 22/08 passo o documento no nome.
Valor'R$ 3.500,00. Fone: 372-1231.

OPALA - Vendo Opala Diplomata ano

81/87, preto, 4 portas, super
conservado. Tratar fone 371-3255.

BELINA - ano 92, gasolina, em perfeito
estado por R$ 7.500,00 ou troco por
Fusca. Contatos no 973-5623.

VENDE-SE - S-350, diesel ou troca-se
por carro ou caminhão de maior valor.
Tratar 375-1450.

VENDE-SE - casa em Corupá, na BR
280 a 2km, do centro por RS 15mil,
Troca-se por carro ou caminhão, ou
RS 10mil de entrada e parcela o

restante. Tratar 375-1450.

SELECIONO VENDEDORAS SEMI-JÓIAS-

-jff'+lINiiªii.•PRODUTOS
DE ALTA

QUALIDADE

11101 Semi-J6Ws
NÃO PRECISA INVESTIR,

ALTAS COMISSÕFS
JARAGUÁ DO SUL 975-2337 - Nadia

-12 FESTIVAL DA MÚS'ICA SERTANEJA
� SORVETES PER'TUTTI

Local: Sorveteria e Lanchonete Per'Thtti
Nereu Ramos - Ao lado da Igreja

'Dia: 23/08/97',- Início 20h

Inscrição gratuita até o dia 20/08

Premiação do"�oao 50 lugar
Háverá no local completo serviçode bar e cozinha,

música ao vivo, com Teddy show

Maiores informações através do fone 371-5742 com
Gllberto ou na LanchonetePer'Thtti

VENDE-SE,LANCHONETE
,

,

, Localizada na Rua João Januärio Ayroso, 1726 '

, (Bairro Jaraguá Esquerdo), com buffet de sorvetes, cozinha
completa (microondas, fomo elétrico, fritadeira água e óleo, .

bifeteira, chapa para lanches, freezers, jogos de mesas com

cadeiras, louças e demais acessórios. Valor à combinar,
Aceita troca com carro, terreno ou casa de menor valor,

, Tratar pelo fone 973-9984 ou na RuaMaria Stinghen, n° 33
no bairro Jaraguá Esquerdo (atrás do Supermercado Olamar)

Micro TACDPC 650
A evolução do celular
mais vendido no Brasil

StarTAC
Simplesmente omenor

domundoCentrais telefônicas residenciais
Centrais telefônicas apartirde com Interface para porteiro Aparelho« telefônicos
uma linha,5 ramais eletrônico convencionais Aparelho móvel celular
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Irolla
I.M·Ó.V;EI'$ I.TD,Â ..

r .

CRECI 001387 - J.

LOCAÇÃO
, Linha telefÔnica Prefixo 372 - R$ 120,00

"

C6d. 602 - Casa alv. el3 qtos, - R. Preso Epitácio Pessoa - Centro - R$ 350,00
C6d.611 - casa alv. c/3 qtos - Rua das DuasRodas -,Centro - R$ 350,00
C6d. 632 - Apto. 3 qtos. - Ed. Papp - Barra do Rio Cerro - R$ 350,00, .

C6d. 654 - Sala eomí, c/50m2 - mobiliada, c/ ar cond., cofre" No calçadão (em cima Café·Vip)
- R$390,00,

'

C6d. 660 - Sala com. c/30m2 - Center Foca - R. Reinoldo Rau - Centro - R$ 500,00
C6d. 668 - Sala corni. c/40m2 - Próx. Jangada - R. Preso Epitácio Pessoa - Centro - R$ 350,00.

,

C6d; 674 - Sala cornI. c/40m2 - Defronte Assoe.Coml. - R. Getúlio Vargas - R$ 350,00.
C6d. 683 - Sala corni. - Ed. Mine� - Centro - R$ 500,00

'

VENDA
'C6d. 110- Casa de alv. c/230m2, 4 qtos, - Rua Jorge Lacerda - 'Area Nobre - R$ 105.000,00 -

Aceita apartamento de n:Jenor valor.
'

C6d. 147 - Casa de alv. c/204m2, 2 suítes, 1 qto - Em fase de acabamento - próx. a R • .l()invílle
- R$ 50.000,00 - Aceita carro, cas� de menor valor.

•

,

C6d. 149 - Casa mista c/120m2; distante 1.800m do PostoMarcona (pr6x. Rodovia) R$ 1S.ooo,00" .,

.

- Aceita terreno, carro.
'

C6d. 2.14 ._ Apto. Ed,Schiochet c/ sufte + 2 qíos, - R$ 35.000,00 + financ•.
C.6d. 230 - Apto: Ed'. Carvalho c/ sufte + 2 qtos, 2 garagens - NOVO - R$ 75.000,00 - Quitado.
C6d. 300 � Terreno c/S95m2 - Res. Joaquim Girolla - Barra do Rio Cerro .. R$ 13.000,00
C6d. 318- Terreno c/730,32m2- R. Miguel Salai -Centro - R$50.000,00 - Aceita parcelamento.
C6d. 385 - Terreno'c/405m2 (15�7) - Vila Nova, Aua do Fórum R$ 29.00Q,00 - Aceita pequeno
parcelamento. .

'

.

'

C6d. 438,- Terreno c/7.8oom2 -locaíeíto na Rua Epitácio Pessoa - R$ 200.000,00

Parecer Comercial

Incorporação
Vende - Administra

Compra - Aluga

DEFRONTEAO FÓRUM
CRECIOO1nQ-J

FONE/FAX (047)372-2990
CELULAR 973-9089

JARAGUÁ DO SUL - SC

TERRENOS ,

C6d.: 008 - Terreno rua Guilherme e. Wackerhagel'1 c/384,OOmt - RS 75,OOmt (satenta e cinco reais o metro quadrado)
C6d.:'14- Terreno Na 25 de JulhO de esqulll$, prox. Panlf. Primos Pan, C/1.004,5oma - RS 90.000,00 - aceita pemJuta.
C6d.: 115 - Terreno.!la Ilha da Figueira, prox. aoVItória c/450,OOmt - RS10.000,OO - nego
C6d.: 119 - Terreno Vila Nova, .defronte a Igreja com rua calçada c/392,OOmt - RS 22.000,00 - nego
C6d.: 202 - Terreno rua Marina Frutuoso de esquina C/434,65mt - RS 80.000,00 - Aceita permuta.
C6d.: 208 - Terreno tateral José T. Ribeiro fundos MOllerTransp. c/567,ooma. RS15.000,OO ou RS 5.000,00 entro + parcelas

, �.: 223 - Terreno no Lot. Juventus - J8raguá Esquerdo, c/375,OOmt. R$12.00ô,OO - nego
C6d.: 289 - Terreno no Lot. Juventus ·,Jaragua Esquerdo de esquina c/425mt - R$13.ooo,OO - nego ,

C6d.: 278 - Terreno la,teral Marechal D8od0ro da Fonseca c/450,OOmt pröx, Registro de Imóveis - R$ 35.000,00 - nego
C6d.: 293 - Terreno rua Martin Stàhl- Vila Nova, defronte II San Remo c/595,OOmt - R$ 40.000,00 - neg\
C6d.: 308- Terreno rua - ErwtnoMenegottl- Rau c/A50,OOmt-1513O - RS13.900,OO - nÍlg. •

C6d.: 318 - Terreno ru - Qullombçl dos Palmares - eOAB c/450,OOmt - 15130 - R$ 7.000,00 - nego ,

CôcI.: 322 - Terreno rua Dona Antonla esqulna'c/ rua Oto.Kuchembecker - Nova BrasIlla c/555,OOmt - R$ 35.000,00 - nego
- Terreno RuaAdio Norowskl c/416mt com fundamento para 2 plsos� obr em andamentomals material de construção, R$12.000,OO ou entro
AS4.000,00 + AS1.000,pomensal- aceita-se�no.

'CASAS
- Ca..mi." na rua - Arquimedes Pantas com 65mt, c/2 qtos, sala, coz., bwé, lavanderia, garagem, too8'mu�da, terreno c/414mt - RS, .

'.16.000,00
CcSci.: 01 � - caSa m!&ta rua - AdAoNorowskj- Jlallillnl Lenz! c/3 qtos, sala; copa, coz., BWC,lavandert8, garagem + constr. de alv. nos fundos;
Ter. c/4OOmt -RS 33.000,00 - Aceita-Terreno, parcela

.

.

I ,

'C6d.: 018 - <;lasa de alv. rua Francisco de Paula ao ladO da recraatlva do Kolbach, c/2 qtos, ,1 surre, copa, sala de visita, COZ., lavanderia,
garagem, terreno c/4.800rrJ2 - R$ 70.000,00 - nego

'

C6d.:OH- 2 casasm�tas, pröx, entrada doeTG c/3 qtos, sala, copa, coz.,lavanderla, BWe, garagem -RS 18.000,00 - Aceita: cano, terreno,
'

parcela. .

C6d.: 048 - case de alv.no lot. Àozza de eiSqulna c/210,OOmt de 4 qtos, sendO 1 surte com hldromassagem, sala, copa, ooz, lavanclerla, bwc,
aquecedorcentral, piscina egarag�m, terreno c/47.4.00mt - R$ 70.000,00 - aceita: carro.terreno, casa de menorvalor e parcelas.
C6d.: 079- eaSadealv. sobrado na rua - João�Ianlnscheck, próx.Weg I, c/2 surtes, 1 qto, copa, coz., sala, bwc, garagem c.RS 58.000,00,
aceita: cano. terTêno, parcata: '

'

C6d.: 287. - Casa de alv. rua - José Narloch, São Luiz, c/3 qtos, '2 bwc, sala, copa, COZ., lavanderia, dispensa, garagem, tóda murada, RS .

50.000.00 - aceita apto. nego '

.

,
.

C6d,: 314- casa de alv. no Jaraguá'Esquerdo, próx, cont. MOnica, c/3 qtos, bwc, coz, seIa,lavanderla, garagem, murada - RS 38.000,00 acalta:
cano e pa!Cl'a.

"

APARTAMENTQ$ ,'-.
C6d.: 140 - Apto. na rua 25 de Julho -Vlia Nova, cl2 qtos, sala, coz., bwc, lavanderia, garagem - RS 35.000,00 - nego

'

C6d�: 19S- Apto. Ra.rua Jolnvlile defronte ao Llde�:Cube é/2 quartos. sala, copa, coz.,lavanderla, garagem - RS 35.000,00 - nego
Apto. do Cond. Amizade com 2 qtos., ..la, copa, coz, lavanderia,' garagem � R$ 12.000,00 + R$ 326,00 men.al

EM BR,EVE LANÇAREMOS' RESIDENCIAL MIRM.,DA 1:0M 1'00 LOTES, ,

LQCALIZADq PRÓXIMO AO COMERCIO WIGANDO MEIER, ESTRADA GARIBALD!.
.

VISITE-NOS PARA MAIORES INFORMAÇÕES
. ,

JUSTiÇA E�EITORAL ,

CIRCUNSCRiÇÃO DE SANTA CATARINA
Juízo Eleitoral da 171 Zona

Jaraguá doSuVSC, em 29 de julho de 1997 '.

,

EDITALDE INélNERAÇÃO DE PROCESSOS DE
,

ALISTAMENTO ELEITORALJÁ DEFINITIVAMENTE HÁMAIS
DE CINCO: (05) PLEITOS CONSE"CUTIVOS

PRAZO DE VINTE (20) DIAS

A DOurORA HILDEMAR MENEG,UZZI DECARVALHO, JUíZA �.
ELEITORAL DA 171 ZONA DE JARAGUA DO SUL, ESTADO "

DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUiÇÕES,

FAZ SABER,- A TODOS -OUANTOS O PRESENTE EDITAL.
VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM"QUE NO DIA
25 DO M�S DE AGOSTO DE 1.997, ÀS 14:30 HORAS, NO
LOCAL DA SEDE DO GRUPO WEG, NAS CALDEIRAS·DE

SEÇÃODE ALIMENTAÇÃO,SITÓÀ RÜAJOII':NILLE NR. 3300,
DE CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NI! 19307 DE

,

30.05.95, DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE SANTA CATARINA, SERÁ FEITA A INCINERAÇÃO DOS.
DOCUMENTOS:

I) DIVERSOS MATERIAIS DE ELEiÇÕES, MESÁRIOS E

ESCRUTINADORES DE 8S/88;
2) DIVEÁSAS PASTAS DE DOCS/OFfcIOS DE 8S/88;
3) MANUAL DE MESÁRIOS-DAS ELEiÇÕES 'DE 8S/88;
4) OFíCIÓS DIVERSOS EM _PACOTES REF. ANO DE 86/88;
5) RELAÇÃO DE ELEITORES DE 8S/87/88;
S) EDITAIS DAS ELEiÇÕES REF. 86/88;
7) RELAÇÕESANTIGASDASSEçõES PARAVOTAÇÃO, NÃO
MAIS USADAS;

,

8) RELAÇÃODE NOVOS ELEITORES DE 88/89;
9) RELAÇÃO DE OFíCJÖS DE 1.990;
'10) SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE 1.990;
11) BATIMENTO DE CADASTRO ELEITORAL DE 88/89;
12) JUSTIFICAÇÕES 01:86/88;
13) ENVELOPE DE REGULAMENTO DE DUPLA INSCRiÇÃO
DE1.98S;
14) ELEITORES CANCELADOS DO PMOB DE JARAGUÁDE

1.986;
15) FOLHAS DE VOTAÇÃO DE 86/88;
1S) CONTROLE DE VOTAÇÃO QE ELEITORES NAS SEÇÕES
DE86/�S; ,

17) PASTASARQUIVO-MORTO DOS PARTIDOS ELEITORAIS .

DE8a/8S;, _

18) DARFE DE MULTAS DE 1.990;
.

, ·19) CX. DE RELATÓRIO DEOCORR�NCIAS DEATUALIZAÇÃO/
89;,

.

20) RELATÓRIO DE ELEITORESQUE DEIXARAM DE VOTAR
DE 86/88;
21) CX. DE TíTULOS REf; 8S/88;

. .

22) RELAÇÃO SEÇÕES Z0NA ELEITORAU86188;

E, PARAQUE NINGUÉM POSSAALEGAR IGNORÂNCIA FOI
EXPEDIDOQPRESENTE EOITALj?ARATODOSOS EF,EITOS
LEGAIS,' E PARA CONSTAR, EU LOURDES ANITA

, HINTE'RHOLZ, 'CHEFE DO CARTÓRIO'DA 17- ZONA,
DATILOGRAFEJ E SUBSCREVI.

.

DADO E PASSADO NA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL,
. ,

ESTADO DE SANTA CATARINA, AOS VINTE E NOVE DIAS
DO M�S DE JULHO DE HUM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA
E SETE.

HILDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO

Juíza Eleitoral da 17" Zona
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CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS

t�· __-._

CORREloDOPOvo-3

CASAS

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

nPO

AJven.
AJven.
AJven.
AJven.
AIv8n.
AIv8n.
Alven.
Mista

.

Alvan.
Alven.
Alvan.
AIvan.
A1Ven.
Alven.
Alven.
Alven.
Alvan.

ENDEREÇO ÁREA{M2)
Construfda
170,00
70,00
340,00
130,00
.118,00
300,00
180,00
102,00
288,00
147.00
150,00
750,00
140,00
530,00
.88,00
200,00
100,00

Terreno
860,00
332,50
621,00
'392,00
462,00
888,00
555,00
420,00
750,00
752,00
406,00

1.284,80
1.416;00
650,00
350,00
450,00'
523,22 .

NO QUARTOS

04
02
04
03
03
03
03
03
05
Ó4
Q_3
04
04
04
03
08

,

03

VALOR R$ 'OBSERVAçOES

75.000,00
54.000,00
195.000,00.

. 70.OO!l,OO
30.000,00
230.000,00'
65.000,00

21,500,00
130.000,00
65.000,00
63.000,00

150.000,00
100.000,00
180.000,00

.

35,000,00
79.000,00
30.000,00

Aceita casa ou terreno,
Forma de pagamento à comblnár
Forma de pagamento à combinar
Forma de pagamento à combln.r

.

Condições de pagamento à combinar .

Condições de pagamento à c.onIblnar
Forma de pagamento à combinar
Aceita troca por casa
Acefta� por aptos.
Acefta-se Imóvel em negócio
Aceita. apto. até 30.000,00 no negócio
Aceita-se Imóveis em negócio
Condições à combinar
Aceita-se propostas
Acefta Imóvel de menor valor em' negócio
Con<!lções de pagamento à combinar .

Forma dê pagamento à combinar

Rua AntOnio E8Ianlslllu Ayroso, 495 - VI" LenzJ
Rua WaHer Marquardl - lado n" 2556
Rua Camilo Andreata sln" - Barra do Rio Cerro
Rua Theré2a�, Hrusckan"220-Ja��
Rua Bolivla, 71 - c.emIewlOZ ,

Rua IrmAo_LeAoMagno - LoteamentoChampagÍlllt
Rua Alexandre'!<oeler, n· 35 -Ilha di Figueira
Rua Alberto Klltzke, 187 - Vila Aau '

Antonio Cartas Ferreira, 1417 - Vila LenzI
CaSilnacabeda - Rua Bernardo Dornbusch n· 1836
Rua Jacob Gesser n· 209 - Vila Amizade ,

'

Rua,Roberto Saldei n· 84 - COAupA - Cenll'll-c-rcill. AMiclencial
·Rua Si.o José n· 37
Rua Floriano. Freiberger, n· 70 - Centro
Rua José Narlocli - lado n·.l690 - Jal'llll_ Eequerdo
RuaCartos Hallermann n" 76 '

Rua Jalme'Gadoni n" 350 - VIII LenzJ

APARTAMENTOS

03 (+1 suRe)
03.

02

03

S VALORR$
35.000,00
42.500,00
18.000,00
110:000,00

·TERRENOS,

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

EOUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO

RUAVENÂNClODA
SILVA PORTO, 353 �

FONElFAX:

(047) 372·1492
JARAGUÁDOSUL·

sc

17.000,00
·18.000,00
20.000,00

..

18.000.00
10.600,00
33.000,00
26.500,00
26.500,00
43.000,00
90.000,00
60.000,00
23.000,00.
37.000,00.

. 18.000,00

. [

F�a de pagamentô à combinar'
·Flnanciamento de 72 x de R$ R$ 684,00
Assumir flnahclamento de 46 x com besa de 1,367 CUS aomês

Condições de pagamento à combinar

Como montar um
escritório 'comple,o com

.

qualidade e economia?
. '.'"'' ,

COM A FLORIANI, E CLARO!
Na hora demontar o seu escritório - residencial, executivo ou
comercial passe antes na Floriam. Venha conferir de perto as

.

.ínúmeras vantagens em qualidade, variedade e economia que só
. quem possui uma hístõríade 17 anos de sucesso I:lO comérciode '

.

móveis e equipamentos para escritório pode oferecer.

Condições dê.pagamento àcombiriar
Parcela�se. Entrada de 50% = 12 X TR + 1%
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagàmento à combinar

. Condições de pagamento à combinar
Aceita automóvel no negócio
Condições de pagamento á combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições'de pagamento à combinllr
Condições de pagamento à combinar
CondiÇões de pagamento à combinar

, Entrada + 3 x '

R. Joio PIocIll, n. 473 - 1· ander - Ed. Carina

Ed. Schlochei - lO"ander
R. Friz Bartel sln" - Apto. 11 - férreo -

R. Marina FnlIuoso - Ed. Dianthlls

F\aGQás-VIaLsnzi-LalBlaldaR.ElIp,Ar'titlc.Ferm!ia
Rua Otto Meier - Vila Lenz!
Rua EuzébiO,Depoy - Vila Nova'

.

Rua João Januário Ayroso (pr6x. Arroz Urbano)
Rua Alberto.Klitzke ao lado 187 - Vila Rau

.

Rua Sem nome - Estrada Corticeirà - Ouaramlrlm
Rua Tomáz Francisco de Góes - Centro
Rua Amazonas - Centro
Rua Walte� Marquardt (frente ao 2820) Barra do Rio Cerro
Rua Bemardo Dombusch esq. CI rua Ney Franco
,'Rua Fritz Hasse - Centro
Rua Exp. Antonio 'C. Ferreira - Vila"'Lenzi
Rua Leopoldo Janssen - Centro
R. 545 - Augusto G. J. Hanemann - Lote 5

Manutenção
Contrato

Treinamento'
.

RuaEdwardKrisch,344 .

Lat. BR·280 - Sentido centro - Ferj
·2-lombada 1� esquerda

Fone:, 975·1269
89254-510

Jaraguá doSul- sc

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

Móveis sob medida; Cozinhas e quartos planejados ao seu gosto; Salas de jantar;
Estantes e peças avulsas 'em geral - Vistite-nos e confira! .uJ�
DICC'S Ind. e Com. deMóvéis Ltda. '. ,_.#�� .'

.��

,BR-280 - Km 58 - Fone (047) 373-0077 'e 373�0131 �:_ lfJ f,� ,

Guaramirim - SC - Próximo ao viaduto
"

", p,. .

,

.
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APARTAMENTOS·
CENTRO

EDlF;RE5.ÓUNKER.EMCONSTAUÇÃONOCORAÇÃÖDAClDADE2E3 .

QUARTOS.SOMENTE2APTOSPOR ANDAR
Edlt. Bergamo - 3R' andar, apartamento cl 3 qL!artos sendo 1 surte,
demais dep., cl sacada e garagem
Edlf. Jacó Emmendoerfer - Rua'DoÍningos da Nova - 211 andar, apto.
'cI 3 qtos, sendo 1 surte + dep. empregada, garagem pi 2 carros,

Edlt. Vila Nova - 1R andar apto. cl 90mZ - 3 quartos, demais dep.•
R$ 24.000,00 + financiamento

.

Edlt. Jaragu6 - gv andar, apto. cl 80m2 - 2 qtos, demais dependências,
sI'garagem. '.

CASAS
CZERNIEWICZ - Casa em alv. cl 140mZ em terrenO cl 410mZ.
VILA RAU

.

- casa mista cl 88m2 em terreno cl 380mZ - R$ 18.000,.()0
,

VILA NOVA-Excelentecasaemalv. cl227mZemterrenocl321 mZ,3qfos,
sendo uma surte. próx. ao Fórum.

'

VILA NOVA - Casa'em alv. cl áproic. 190mZ em terreno cl 1.139,76mZ,
prox. ao Beira Rio
RIO MOLHA - Casa em.alv. cl aprox. 120ma em terreno cl 600Ó12, 3 qtos

'
,

e demais dependências. ,

SÃO LUrS - Casaemalv. cl t42mZem terrenomedinelo'392mZ -4 quartos
e demais dep.
'FIGUEIRA - Casa nova em alvenaria cl 176mZ - 4 qtos.,sendo urna surte.
Localização nobre., " '

SÃO LUrS - caSa em alv. cl 3 quartos, demais dep. - R$ 45.000,00 I

JOÃO PESSOA - Excelente casa em aiv. cl 124mZ mais anexo cl 24mZ
e terreno cl 4�OmZ -,R$ 45.000,00

'
'

BARRA DO RIO CERRO - Casa em alv. cl 11 omZ em terreno cl345mZ-
3 quartos, demais dep.
JARAGUÁ-ESQUERDO - Casa em alv. cl 140mZ em terreno cl 350mZ-
·3 quartos, sendo 1 surte, demais dep� ,

CENTRO - Rua José Emrnencloerfer, 1.309 - Excelente casa em alv. cl
,33OmZ em terreno cl 1.500mZ ,

vILA RAU· Lot. Mirante � Casa em alv. cl 821'11l, 3 quartos, demais
dependências - R$ 28.000,00
JOÃO PESSOA - Casa em alv. cl aprox. 150mZ em terreno cl aprox.
291,98mZ

'
' .

.

�'"
.

, 'Compra - Vende

r�'
'

Administra Imôveis

p I�ERA lnipla�tação e
,

,I
Vendas de

, Loteamentos
CRECI1713-J

Rua 25de Julho, 1829· Vila N�va - Jaraguá �o Sul
,

Fone/Fax: (047) 372�1438

Visite, nosso escritório,
ou ��lefóne e veja as

" .opçõesde
lotes nos bairros

Amizadee
llha da Figueira,
com financiamento
facilitado e outras

,

opções diversas.'

372-143g_
,_

_

TERRENOS
GUARAMIRIM-CENTROLOCALIZAÇÃONOBRE

Terreno cl 513M2, si benfeitorias, localizado na

Rua Osmar Klein - R$ 25.000,00 - PREÇO DE OCASIÃO
VILA'NOVA - Excelentes lotes financiados em 10.meses - F:'róx.
ao Fórum e ao Breithaupt .

.

ILHA DA FIGUEIRA ..Terreno de esquina cl 57�,00M2
CENTRO- Rua Walter Marquardt - Excelentes lotes frente ao

, Supermercado Breithaupt
CENTRO -Pres. Epitácio Pessoa. Temiino cl 1.548M2 edificado
cl casa de material e outras benfeitorias.
NEREU RAMOS - Terreno 'medlndQ 3.400m2 localizado nas

margens da B��280 - R$ 15.000,00
CENTRO - Terreno medindo 420m2 SI benfeitorias - Rua Barão

do Rio Branco - R$ 57.000,00
. JARAGUÁ-ESQUERDO-Cond. dasAzaléias terrenocl721 ,57f'ó2
JARAGUÁ-ESQUERDO, - Cond. das Azaléias terreno cl

1.061 ,82m2
CENTRO - :R'ua Amazonas, terreno medindo 388,50fn2 sem

benfeitorias.
. .

RIO DA LUZI -Terreno ruralclaprox.. 1 05.000r:Jl2sibenfeitorias,
pröx, CevaL
AMIZADE -Lot,Versailles, terrenomedindo450m2s1benfeitorias

,

- R$ 14.000,00
GUARAMIRIM localidade denominada Rio Quati - área rural cl '

58 alqueires: .

SÃO LUIZ - Terreno medindo 465m2 si benfeitorias. Rua .Joäo
Franzner - R$ 15.000,00

SALASCOMERCIAIS
EDIFfclO MARK PLACE - 60 andar - Rua Reinoldo Rau

• .��. 371-7931
RuaAntonio C. Ferreira 197 <

.

. IMOVEIS CRECI1741-J

COMPU ii VENDE • LOTEIA • ADMINISTRA· INCORPOU
/� 10..'

"'.Im6Wl Di Qtos Gar Bàlrro EndereçolPonto ReI. PrêÇoR$ Informações Genls "'"

CasaAlv. 190 4 1'1 1 SChroeder R. Princesa Isabel, 547 70,000 terreno 6.562m2 • Parcela
CasaAlv. 152 3 1 Rau R. 467 - Lot Albino Lemke 30.000 Acêita casa de menor valor
Casa Mis, 120 4 1 Rau R. Luis Picollí, 140 28.000 Aceita carro até R$ 8.000
CasaAlv. 98 3 1 AnaPauia R. 770- Ana Paula 4 - 6 ' '23.000 Semi-acabeda- Aceita lote
CasaAlv. 93 3 1 Champaghat

,

R. Irmão Magno, slI1" 70.000 Aceitaapartamento e carro

CasaAlv. 98 3 1 Rau R. 363 - Prõx, Renascença 32.000 Aceita casa em Joinville .

CasaAlv. 170 3 2 Chico Paula R. Francisco de Paula 17.000 Em consírução! NegOciáveis

AptoOK 273 4 2 Centro Ed. 'Áthenas' - 4°,andar 220,000 Quitado � Todo mobiliado

AptoOK 153 3 I Centro Ed. Schiecher - 12° andar 29.000 + CEF ! Negociáveis! Parcelado
AptoOK 130 3 1 Centro Bd, Isabela - 3° andar 35.000 +CEF - Troca por casa
Apto.,OK 88 3 1, VilaNova Ed. Vila Nova- 1° andar 22.000 + CEF - Troca pl apto. 2 quartos
Apta.OK 92 3 1 Amizade Res. Amizadé • 1° andai ' 20.000 -+ CEF - Negociáveis
Apto Cons, 85 3 1 Centro Ed. Mathedi - Construção 38.000. FiJianciado em 48 parcelas

Lote 601 - · Azaléias Condomínio Azaléias 30.000 Negociáveis!Parcelado
Lote 630 - · Azaléias Condomínio.Azaléias 32.000 Negociáveis!Parcelado
Lote 480 - · Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis! Parcelado
Lote 532 - - Champagnat Rua Jacob Gesser 30.000 Trocà por apartamento
Lote 366 - - Guaramirim Rua 144 • Lot Rausisse 10.000 Negociáveis! Parcelado
Lote 371 - - ÁguaVeroe Rua Paulo Kraemer 12.000 Negociáveis!Parcelado
Lote ,375 - - .Juventos Rua Guilherme Hass 11.000 Negociáveis! Parcelado
Lote 425 - - Juventos Rua Guilherme Hass (esq.) 13.000 Negociáveis! Parcelado
Lote 539 - · Rau Rua 467 • Lot Albino Lemke - 8 ..800 Aceita terreno naFigueira
Lote 828 - ·

-

Vii Nova ' Rudo Breithaupt (Fórum) '85.000 Negociáveis! Parcelado
Terreno 1300 - · Molha , 800mts. após ponte Í5.000 Negociáveis! parcelado
Terreno 10000 - - Nereu ' Após Nereuv BR 280 8.500

'

Negociáveis
Terreno 8000 - - .Nereu Prõx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 865 - - !'lereu Rua André Voltolini 12.000 NegociáveislParcelado
Lotes Vários . - Figueira Residencial Piazera I 7.600 Ent 2.000 + 48 x 240
Lotes Vários -

'i' Amizade Residencial Behling 10.000 50% entrada - saldo 12 x
Lotes Vários - - StaLuzia Residencial Geranium 7.000 ENTRADA 220 e 220 pl mês
Lotes

,

Vários, - - VilaRau Residencial Renascença Diversos 30% entrada - Saldo 24 x
Lotes Vários - · Vila Lenzi Residencial Piermann I Diversos 30% entrada - Saldo 24 x
Lotes ' Vários - - Barra ' Residencial Satler Diversos 20% entrada - Saldo 36 x

,
.

Chácara 111500 .
" Garibaldi Ribeirão Hdngaroa- Km 13 20.000 Sem moradia - Troca/parcela

'OFERfA APARTAMENTONOED.-sqUOCHET (12° ANDAR) -AO LADO DOANGELONI

',MPfRo1VfL . POUPANÇA = R$ 29.000,00

�. PRESTAÇÃO = R$ 623,00 (Financiado pl CEF)
.)

-
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CLASSIFICADOS DE,' IMÓVEIs,

VENDAS
- Vende-st uma oficinade latoaria completa inclusive clciborg e elevacar. Õtimoponto. A combinaraceita-se carro ou terreno demaiorou menor valon '

- Sala comercial térrea com 77,5Om2. RuaReinoldoRau, Centro.
, - Terreno naRuaAnt�ni()Carlosferreira com 540m2
', Terreno nRua Francisco de Paula com 650m2
- Terreno loteamentoDivinôpolis - Figueiracom 397m2
- Terrenosfinanciados no Lot. Vicenzi e Gadotti, bairro SantoAntonio.

.

- Casa de alvenariacl 70ni,2no Lot. Vicenzi e Gadotti.
- Casa de alvenaria cl146m2naRua Francisco de Paula
- Chácara emNereu Ramos 88morgos, tendo casa demadeira; água e luz
- Chácara em Três Rios doNorte cl23 morgos

INTERIMÓ\7EIS
'CHCI 0914·J

SUAVEZ DE
COMPRAR É
AGORA.•.

APARTAMENTOSCOM
;ÁREA DE 159M2

(01 SUíTE + 02
QUARTOS, SALA DE
ESTAREJANTAR,

.LAVABO, BANHEIRO
SOCIAL, SACADA

C/CHURRASQUEIRA
EGARAGEM PARA

-

02 CAR,ROS EM,

LOCALIZAÇÃOCENTRAL
E POR' UM -PREÇO.
DOTAMANHODO
SEUBOLSO.

085.: * POUCAS UN.IOADES
* FINANCJAMENTOPRÓPRIO

r -- -
CRECI Nil 1589 J

I
'

I
I
I
I
I

-- "
I
I
I
I
I
IFONE: (047' 372-2734

Vende

I TERRENOS
"

I, Terrenos Lot. Ouro Verde, após a Malwee, 20% entrada; saldo em

'13Ox, total R$ 10.000,00
'

I,Terreno cl 448,0Qm2, loteamento Papp Rua 541 ' R$ 26.000,00
, TerrenO cl 315,OOm", Lot. Dayane, Bairro São LuIs - R$ 2.400,00 de

, I entrada + 36 x R$ 266,00 ITerreno no Residan!)ial Imperador, Rua João J. Ayroso , R$ 8.000,00

I
entrada + 30x de R$ 233,33' Total 15.000,00 "

ITerreno'cl329,OOmo � Rua Emesto Lessmann ' Vila L.àlau ' R$ 15�5OO,OO
Terreno cl 2.791,()()riIt , Rua Waher Marquardt, defrohte ao posto

I Mime. R$ 180.000,00 em 20 vezes '

ITerreno cl 696,OOrJi2, Ioteemehto Girolla, na Barra. R$ 16.000.00
Terreno cl 434,ß4m2, Jardim HlUSChka II, Bairro São LuIs· R$ 5.000,00

I +3OxR$234,OO ' ','
,

'

·1'
IsrT'os

'

, Sitio cl 62,000,00, Tifa Rapp; distante 3.5OOmts da MaIwee ' R. Exp.1
Amoldo Hamburg cl casa de alvenaria cl 15Ofi1OOm2 e do casalro em

I alv. cl 5O,Q0m2, piscina cl n,OOrríl, água, aceita outro imóvel no Inegócio ' R$ 45.000,00 '

.

ICASAS "

,", ".,',. I
I'

,

ca,sa de madeira cl70rríl t,erreno cl2.1 0,1 rríl ' Rua Horácio,Rubini, 706,
na Barre' R$'35.ooo,OO. I-cesa m�a cl 18Ó,Q0m2, Rua Maria Nagel, 202, S.iiTo Silo Lufs, R$'

I' 20.000,00 'I' casa alvenaria cl 120,()()m2, garagerr), 2 bwc, lerreno cl 886,25rríl
(15x45,75) , R$ 22.000,00, aceita carro, negociável.

'

I' casa, de, alvenaria cl 140,OOrríl, 2 ewc, Rua 585, na Barra -

R$I' '45.000,00 (aceRa .carro até R$ 10.000,00) ,

,

, ,4 casas em. alv. 1 cl1Q0m2, outra cl54rríl e + 2 cl36rríl ceda no 'Lot.

I' Rozã, ris Barra ' entrada R$ 30.000;00 ... 4 x de R$ 7.500,00 ' TaleiR$I60.000,00 '

,

I LOCAÇÃO I
, Apto. ,2 quartos' R. Horácio Rubini, defronte NANETE ' R$ 200,00

I' Casa de madeira cl 2 quartos, Rua 634, fundos;, Tlfa ,Martins, R$I180,00 '
, ,

'

I'
Galpão em alvenaria cl 110,OOrríl, Loteemento Ouro Verde, R$

�oo
"

I, �Ia comerCial cl20,43rríl, Rua Angeb Rubini, 1197 ,.R$ 170,00

I,' Sala comercial cl33, ,48m2, Rua Angelo Rubini, defronte a Igreja da,.' Barra ' R$ 280,00' ,

.

, Casa em alv. cl 3 qtos., garagem, lavanderia,.2 ewc, pr6x.,a Choco

I Leite' RS 200,0
"

,

'I' Apto. cl, 3 qtos, garagem, Iav!ll1deria; , Rua Clemente Pradi s/no ,'R$
300,00'

"
.

• ' Casa de madeira cl 3 qtos., garagem, lavanderia' Ru,a Botafogo, nO I73-R$�,OO ,

I
�

C,asa de alvenaria 'cl2 qtos" "'ibeirão Grande da L,uz, 1523
' Próximo I'

'

'

ceval ' R$ 150,00
_-

"

,

, Apatiemehlo cl 3 quartos, garagem, lateral da Frida Pis�e, na Barra
.

I- R$ 270,00 I' Casa de alvel'laria cl ,1 quarto, Ivanderia, Rua VerOnica D. R08á,

I
fundos, na Barra' R$ 120,00 '.

,

' Casa cl1 qúarto, churrasqueira, lavanderia, toda murada, Rua JÚlio,'1Pedro, s/no - R$ 300,00
' , ,

,

I'
- Galpão alvenaria cl32,o,oomo, eWc (m$SC. e fem.), 2 condicionadores I'de ar, na Barra' R$ 700,00 " ..

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

TERRENOS

1
Ref. 001 ' Lotç nO 046 - Lot. Luis Manfrini ' JaraguA Esquerdo,

1
RS 8.500,00 ,

'

Ref. 001', Lote nO 047 ' Lot. Luis Manfrini ' JaraguA Esquerdo '

RS 8.000,00 -

"
"

Ref. 003 ' Terreno cl 1.54Om' , Próx. Scar • Centro, RS 100.000,00

Ref,' 004
c Terreno cl 5.184m2 ' Rua 199 (Vila Nova) , RS 140.000,00 ,

,'Ref. 006 ' Terreno Domingos da Nova com �6Om' ': RS 75.000,00,

:;�ÖoC:Õ Terreno cl 85.ooo,OOm' ' Rio Molha (ao lado da Grula) ,

R$II'
:;fi:O�,�err�n� cl

537"oom,
Loteamento Versalles

(,IO"te
nO

0,,53),'Rêf. 009 ' Terreno cl 300m' , Rua 382 (prox, Hospital Sio José) , RS
35.000,00
'Ref. 010 ' Lote nO 002 Lot. Ana Paula II ' Rua 209 cl asfalto ' RS
15.000,00 '.' ,

Terreno coml.1�0m' siniado n,a RuaBertha Weege RS, i5.QOO,OO
" CASA�' ,

1
�:�� � água Alvenaria cl 40,OOm' (Ana Paula N) lote nO 067 '

RS1Ref. OU • Casa em Alvenaria cl 108,OOm" (Rua Victor Vitikoski) , RS
�2.000,OO '

, 'Ref. 013 ' casa madeira cl 48,OOm' Ana Paula lIJ - RS 15.000,00 '

ReI. 014 ' casa em Alvenaria, cl 280,OOm" próx. Cóndomfni,o Azal�ia.,•
- RS 80.000,00 ,

Rei. 016, , Casa misla cl SOm' ' Loteamento Liocloro Rodrigues lote DO
073 - R$ 14.000,00 .

ReI. 017 - Casa miSIa cl 100m' ' Rua 209 - Francisco Hruschka ' R$
21.000,00 ,

1
Ref. 018" Casa' miSIa com 90m2" RuaCampo Alegre nd' 5Ó4 ,Figpeira

1
' RS 25.000,00

' ,

.

Ref.

01,9" �_ Agua, n,O
Ana Paula IV.,

Rua,326'"
José

narlOC,h
(Xavier)

, RS 15.000,00, ,

Ref. 028 ' � Água Alvenaria - Ouro Verde ' RS 10.000,00 [+35 x R$ R$'
175,00) ,

,

,

Ret. Oll ' Casa a1venaria.cl 75m2 ' Ouro VeRie (nova) cl financiamento
, RS 32.000,00

'

•

Ref. 024 ' Sobrado com área de 388m" , Na Rua Joio Stein
Réf. 015 ,Casa de 6Om" lote nO i80 Ana Paula IV - RS 14.00ô,OO [+16

, I< R$ 170) ','

1
ReI.017 ' Casa em alvenaria cl 85.m2 ' Lote U5 Liodoro Rodrigues,

RSI23.000,00
"

,

Ref. Oll ' Casa em Alvenaria cl 110m' , Rua 326 José Narloch ' RS '

20.000,00 ,,' ,

,

Casa mista 6Om' Rua 770 ' Ana PaUla m ' lote 16 RS 14.000,00
'

Casa mista 120m' Rua Luis Bortolíni, 435 ' laraguá Esquerdo' RS
25.00,0,00 .

'

, OFERTA'.
,

COBERTU'RA

1
Ref. 013 ' Edifício Argus com250,OOm" - RS 180.000,00

,

'LOTES FINANCIADOS'
Loteamento Cirilo Zangheiine
Loteamento Ouro Verde

Loteamento Camposampierö ,

Loteamento Constantino Pradi
Loteamento Sio Cristovio II
Residencial Framboyant 1

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



COinmODOPOVO ·6 CLASSIFICADOS DE. IMÓVEIS Jaraguá do Sul, 15 de.agosto de 1997
.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n11594
.

Jaraguá do Sul·, SC
FONE(047)

372-0153·371-6475
CRECl1762.J

VENDAS:
APARTAMENTO: c/3quartos, 2 banheiros. VILA LALAU PRÓX. MARISOL
APARTAMENTO: c/2 quartos, 1 banheiro. CONDOMfNIOAMIZADE.

CASA ALV.: c/3 quartos, 1 banheiro. JARAGUÁ ESQUERDO.

CASA ALV.: c/l·sufte; 2 quartcis, 1 banheiro. VILA LALAU.

CASA ALV.: c/3 quartos, 1 panheiro.WALTER MARQUARDT.

CASAALV.:c/3quartos,l banheiro, VILALALAU.
CASA ALV.: c/4 quartos, 1 banheiro. VILA I,;.ENZI�
CASA ALV.: éJ 1 sufte, 3 quartos, 2 banhe!ros. VILA LALAU.
.CASAALV.: c/4 quartos, 2 banheiros. ANA PAULA.

.

CASAMISTA: cl3 quartos, 1 banheiro. JARAGUÁ ESQUERDO.
CASAMISTA: CI 2 quartos, 1 banheiro. SANTOANTONIO.

CA$A MISTA: c/2 quartos, 1 banheiro. WALDEMAR RAU.
CASAMADEIRA: cl4 quarto, 1 banheiro. ILHA DÂiFIGUEIRA.

CASA MADEIRA: cl 3 quartos, 1 banheiro. CZERNIEWICZ.
TERRENO: c/45Qm2 LOTEAMENTOVERSAllES.
TERRENO: cl 392m2 JARAGUÁ ESQUERDO.
J;ERRENO: c/510m2'ILHA DA FIGUEIRA.
TERRENO: cl450m2ILHA DA FIGUEIRA.
TERRENO: c/.329fn2VILANOVAPRÓXIMOAO FÓRUM.
TERREN0: C/429m2 CENTRO.
TERRENO: cl2.000m3WALTER MARQUARDT.
TERRENO: cl 1.061m2JARAGUÁ ESQUERDO.

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

372-3090

NSEN

VENDE-SE - filhote de Dobennann por
R$ 100,00. Contato 973-5623.•

frente a Famac.

MONZA - ano 94, com trava e vidros
elétricos, ar quente e frio, a1anne, valor
RS 12mil, aceito carro de menor valor.
Tratar 372-0080.

VENDO - Balcão de pâdarla,'2 balcão
seco, 2 de lanchonete, 2 frio, 1

. estuflnha, 1 cafeteira e t fritadeira de
sonho. Falarcom Luciano no 973-5402.

MOTO - RO 135 anO 93, preta, com 7rn11,
km rodados, único dono, por RS
1.500,00. Tratar 372-0080.

BRASILlA - ano 80, .tratar 973-5824�

CASA - .de alvenaria em Nereu F\amos
de 81m2 com terreno de 450m2. Valor
RS10mii + 20x RS 300,00. Tratar 371-
2410.

TERRENO - de 19mil m2 no bairro
Amizade, tratar 372-3391 ou 973-5442.

TERRENO - com área de 100m2, Casa
de 110m2 na Vila Nova por RS 57mil,
aceita-se carro e terreno em

Guaramir1m como parte do pagamento.
Tratar 372-3434.

PROCURA-SE - Casa ou apartamento
para alugar, no valor máximo de RS
250,00. Tratar 371-0121 ou 975-1620.

MONZA - vendo ou troco Monza SlE
ano 89, preto em ótimo estado. Valor

.

GOL - ano 89, gasolina, vendo ou troco
RS 7.500,00. Tratar 373-0917.

.

'por terreno na Vila Lalau. Tratar 372-
1835.

'

.CASA - em Schroeder I, 6x8m +

garagem e lavanderia� terreno dá
,450m2.cercado, na rua principal. Tratar
973-8568 çós 10h.

TERÀENO -na Vila lenzi com 3 casas.
por RS17mil. Tratar rua Irmão Leandro,
91.

LANCHONETE - completa00 SÓO pontO, ESCORT - l ano 94 pörRS 11mil. Tratar
na roa Cei. Procópio Gomes, 440 em 372-0801.

CRECI1873-J
i:IIFIIBaÍIMOSMOaJÁIDLlDA.

VENDE - Al.UGA - ADMINISTRA

PREÇO DE OCASIÃO SOMENTE PARA AGOSTO
R$ 50.000,00

4, Área: 200m2 de
.... construção em

.

alvenaria.

Localização: Rua
OUvia Chiodini

Pradi, 33':
Jaragu4
Esquerdo,
próximoao
Condomínio

.

Azaléia.
Oba.: Preço n017llQl

R$ 65.000,00

.'

APTOSEMCONSTRUÇÃO
Edltlelo To"r Center - Rua Joio Mareatto e.qulna com a Rua Clemente Baratto - Centro
- APTOS: 1 �rte, 2 quartos, sala estarljantar, sala de tv, sacada cl churrasqueira, BWe, copa, cozinha, lavanderia, 2
vagas de garagem, à partir de RS 1;047,80/men$Bis (Entrada: 5 parcelas)
- SALAS COM,ERCIAIS: com 1 ou 2 garagens, copa, BWC e distribuição interna de acordo com a necessidade do cliente,

,
a partir de RS 440,16/mensal (Entrada: 5 parcelas).
Edlt, Petúnlll - R. José Emmendoerffer • NOVO

l

- Apto. cl 111m2 - 2G andar, cl 2 qtos e demais dep., garagem, portão e portaria eletrônica - RS 50.000,00
Edlt, Dlanthu. -.Rua Marina Frutuó.o

'

. .

- Cobertura Duplex 903 ou .904 cl 397,80m2, cl 3 suftes e demais dependências, lareira, churrasqueira na sacada, 2 vagas
garagem, piscinas e salão de festas no prédio. Preço final.incluindo acabamento diferenciado - RS 184.700,00 - 50% à
vista' e saldo a combinar.
- Apto. 702 e 801 cl225m2 - Sufte + 2 qtos., sacada c/churrasqueira,'dep; Empregada, 2 garagens, salão de festas. piscina
" Preço final incluindo acabamento diferenciado RS 110,000,00 - 50% à vista e saldo a combinar:
Edlt. Amaranthus Rua Adolfo SsCBrl - lat da Rua Amazona. (SCAR)
- Apto·cl 300m2, temós disponfveis apartamentos nR 301, 302, 501. Entrada + parcelas condomfnio de 3,65 Cu� (R$
1.548,5s)/mês.

'

CASAS
- CJlSIl a1v. cl 13O,OOm2 - 3 quartose demais dep. troca-se por apto. - RS 55.000,00
- Casa Alv. cl 03 suftes + 03 quartos e demais dep. - Rua Canoinha, 71 - Centro - RS 180.000,00.

_

- Casa cl 320,00m2 - 02 su(tes + 1 qu�rto + 2 Bwc social, sala estar4antar, cozinhamob., dep. empregada, sala jogos,
churrasqueira, piscina'5,OOm x 10,OOm - R. Gustavo Hagedorn - Vila lenzi - RS '180.000,00
- Sobrado em alvenaria cl estilo rústico, bom estado, cl sufte ,.. 02 quarts' e demais dep. com móveis, fixos em madeira e

tijolos maciços - Barra Velha - RS 150.000,00 - aceita-se permuta por apto em Blumenau próximo a Furb.
- Casa cl 250m2 + garagem' pl 3 carros e piscina - Rua Bernardo Dornbusch - RS 150.000,00
- Casa aiv. cl 03 qua�os; cl 180,oom2 - lot. Flamboyant - Piçarras - RS 35.000,00 - aceita carro ou imóvel em Blumenau.

.TERRENOS
'- Terreno cl 450m2 - R. Amélia Fischer Enke,Vila Rau - RS 12.900',00
- Terreno cl 392,00m2 - Rua Ernesto lessmann - Vila Lalau - RS 18.000,00
- TerrEmo cl 396,22m2 - Rua Eleonora S. Pradi, Centro - RS 37.100,00
-Terreno eI 350,00m2 " R. Lat. - R. Lat. da José T. Ribeiro - Pró.x. Tubos Mohr - RS 10.500,00 ou entrada

,

RS 3.000,00 + 5 parcelas. de RS 1.500,00
. .

- Terreno cl 616,00m2 - R. Bernardo Dornbusch - Pröx, Marisol - RS 65.000,00
- Terreno eI 420,OOm2 - À. Donaldo GehrIng - Ao lado Cosmo Turismo - RS 45.000,00 - troca-se porcasa ou apto.
- Terreno cl 7;750m2 - Estrada Santa luzia,- RS 38.000,00
- Terreno el2.937,00m2 - 'R. Alberto Santos Dumont - Vila lalau - RS 120.000,00
- Terreno cl 86.0OO,00m2 (20�000,OO)- Barra do Rio Molha - 500 metros da gruta - RS 40.000;00 ,

- Terreno cl 6.209,OOm2 + 3.3oo,OO� área construfda, imóvel para usos industrial ou comercial - R. Cartos Blanck - RS
800.000,00
', Terreno eI 364,oom2 - R. Erich Sprung - Vila Rau - RS 15.000,00

GALPÃOINDUSTRIAL/COMERCIAL
- Prédio industrial el3.300,00m2 + 300,00m2 de área construfda e terreno cl 6.209,00ffi2 - Vila Lalau -

.

Rs' 800.000,00

LOCAÇÃOIAPTOSICASASISALAS
- Apto. 3 qtos. - R. Mário lobo - Próx. Hospital Dona Helena e'Shopping Cidade das Fiores - Joinville
- Apto el3 qtos - Rua EI8Qnora Satler Pradi (centro)

.

� Apto. eI 03 quartos, sala, cozinha e demais dep. - BR 28p Guaramirim
- Casa cl 03 quartos e demais Cilep. - R. Ernesto Piseta - Guaramirlm
- Apto. cl 02 quartos e demais dep. - R. Guilherme Hering, 70 - Ed. Érica
- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro Ediffcio Florença - Térrea
- loja el400,oom2 - BR 280 Km 21 - Em frente ao Portal
- Aptos el2 quartos e demais dep, - R: 25 de Julho - Ed. Alberto Marangoni. - Primeira locação
- Aptos. el1 suite + 2 quartos e demais dep. - R. 25 de Julho - Ed. AlbertO Marangoni - Primeira locação
- Salas comerciais em diversos locais

.

- GalpÁo ct'150m2 + 2 salas pl escrltório'+ recepção, eI rade trifásica - R. Joaquim Francisco de Paula, 1284
- Apartamento cl 2 quartos e demais dependências - Rua Aliltônió Cartos Ferreira.

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814

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



CLASSIFICADOS CORREIoooPOvo.7•. Jilrapá d� Sul, 15 d� agosto de.l997

CASA - com 101m2, situada em Três
Aios do Norte, loteamento Santo
Antônio, Rua D, lote 554, ttaf#lr com
Geraldino no local.

95, aceito carro de menor valor; e

vendo Terreno próx. a Malwee. Tratar .

---_...--,------.-.'-_-

376-4121.

0089 ou 315-1333. . Olaria Bizarelo. GOL 1000 - áno 94 financiado ou troco
por carro de menor valor. Tratar 372"
1504. •LANCHONETE - completa, aceita-se

carro no negÓCio, tratar 975-2380.
CORSA - Gl 1.4 ano 95, completo,
verrneillo é GOL GTS ano 90, gasolina
completo, vendeI ou troco. Tratar 973-.
9385••

COMPRO - Pampadoano82 a85, pago
à vista. Tratar 372-0198..

TERRENO - no loteamento Versales
com 450m2 por R$ 12.600,00. Tratar
372-0436.

PASSAT POINTER - motor 1.8, ano 87,
por RS 5.300,00. Tratar 371-4435.
GOL - 1000 Plus, ano 95, com 33mil
km, cor bege urânio, modelo novo por.
A$ 7mil + 17x RS 359,00 (com
vencimeritodla'20 de cadamês) ou RS
11mU. Tratar 372-3337.

TERRENO - em Três Rios do Norte por
RS 9.400,00, aceito material de
construção. Tratar 372-0089 ou 375-
1333.. .

•

PAMPÁ - Gl ano 86 por RS 3rÍ1il + 26x
RS 70,00 e vendocG TiIan con�plada

. por RS 2.100,00 + 16parcelas. Tratar
372-2340 ou 371-0832.'

.

FIAr 147 - ano 85, gasolina e procuro
casa para alugar até ·1501 200 reais.
Tratar 975-0318.

.

SANTANA - ano 89, bordô e vendo
Celulár com linha. Tratar 975-0850.

TROCA-SE' - casa em JOinville de
a1veNlria com 70mz no Bairro ltaúm por
urna em Jaraguá ouGuaramirim. Tratar
rua Arthur Eggert, 388 Bairro Vieiras•.

CASA - mista de 68m2 com terreno de
450�.cercado,em SchrOec:ter I por R$
amU. Tratar 973-8568.

.

TERRENO, - 15x30m por RS 9mU no

Jaraguá I;squerdo, tratar 372-1028.
I

.

TROCA-SE - casa na VUa lenzi por
outra em qualquer bairro até RS 20mi!.
Tratar 371-4933.

.

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

COMPRO - Gaita de 120 bail(os. Tratar.
973-8901'.VENDE-SE - serra circular completa,

por RS 200,00. Tratar 372-2723.

VENDO - Mercado com açougue,
I

equipamentos e estoque cOmpleto na
.

Aua Rio de Janeiro. Tratar 973-3111.

TERRENO - com. 4.200m2 no Bairro
Chico de Paula, tratar 372-2315.

ALUGA-SE - 2 apartamentos de'
alvenaria com q!J8rto (suIte) e garagem. ,

Tratar 371-8353. CORSA .' ano 94, aceito trocar ou
vendp por RS 5.800,00 + 15x RS
395,00. Tratar 371�2154.

CHEVETTE - anó 75 em bom estado,
tratar rua Campo Alegre, Bar do Jair
Costa - Figueira .CASA - de màdeira toda mobiliada na

praia do Elvino por RS 15mi!. Aceita-se
carro até RS 10mil e vendo Belina ano
81 por RS 2.500,00. Tratar rua Carlos,
May, 122 prox. a Bretzke.

TROCA-SE - Opala Comodoro ano 87
com dir�o, por Fusca ou outro carro
de menor valor. Tratar na Garagem da
PrefeItUra com Wilson.

VOYAGE - ano 83 por RS 3,500,00,
aceito carro demenor valor. Tratar372-
1794.

.' . GELADEIRA -.Brastemp Biplexemótimo
estado por RS 500,00, faço 'em

condições e Freezer Horizontal
Prosdóclmo350l por RS 350,00. Tratar
.372-2144.

.

MÁQUINA - overlock por RS 350,00 e
Marcenaria completa por RS 20mU.
Tratar :371-2154.

GOL' - ano' 94 por RS 6mU +

financiamento. Tratar rua Emilio
Schultz, 171 - Jaraguá Esquerdo, pröx,

C-lO - ano 74 com carroceria de
madeirá por RS �.500,OO. Aceita-se
material de construção, Tratar 372-'

VENDO - XLX ano.86 por RS 2.200,00
OU troco, tratar 371-5732.

.

GOL - Cl anO 91 'por RS 6.800,00.
Tratar 97�9641.KAOET - Gl, motor 1.8.à gasolina, ano

I� Gerente de 'Produ,ão"�' ENGENHEIRO CIVIL
CI nível mperlor, línaàa

EX�. EM 6ERENCIAMENTO DE OBRAS
\o..
eatrancelra. perSI pI UderanP... \o.. �

'-----------------------�----,

(Ç1!.t!\�D ..

��It>M@j@ INFORMA
uma Parceria

COIUtEIO Do !"Ovo-' .

I----ó--::--=-'--RA--! (�teQUÍMICe) (�jtilijt� [JMC._....."....CO)
sn..VJA 973.5.530

AUX. ESCRITÓRIO , . S,.EeREttÁR9o EXEeUtt9''VOVIVJANE 372.0276
PROGRAMADOR Nivel superior, carro próprio, dispónibilidade para viajar

HEITOR 371,8098
. coMPRAs

JUDITE 372.3241
RECEPCIONISTA

sn..VJA 371.6554
CARGOS E sALÁRIos

SiLVESTRE 372.2636
TECELÃO

AllL� 975.0934
TEC, CONTAD.

DANIEL 979.0074

SEÇRETÁRJA .

ANOELITA 372,3056

Homeopatia
Ora. Márcia Nippes Gasparlnl

.
CRM6294

Clinlca Henri Ey
Rua Preso Epttáclo Pessoa, 746

. (próx. ao Colégio Jangada) .

(047) 371-1713 ou 371-1898 .

a,2

ßÚ1'"etÁ1'"'''' r"'1'"'" L'�L'",t�1L'''L'
.

REPRESEtlTfilTE COMERClfit
'PARAÁREADE VESTUÁRIO' CIRINTllNDUSTRIAl.

lCina
A HUMANA RECEBE PRÊMIOI

CI nível supe�io1' em químicc:! pc:!1'c:! cii1'ec:! de c:!limento� A MORONE Pesquisa e Opiniões, entregou a

li
.

.

I
. .

. HUMANA ASSESSORIA EM RH, em jantar'�/S.<Al>O� [ <O�JAl>O� 1>[ �fJAtAS I MECÂNICO MÃ()UINA DE COSTURA I realizado no Clube Atlético Baependi, o prêmio
- - Top Empresarial 97, de melhor prestadora de

TRABALHO TEMPORÁRIO! 'II:'&"'••.A".... serviços da área,
� a Para nos foi motivo de muito orgulho e satisfaçãoINFORME-SE- NA HUMANA· SOBRE A CI experiência em revestimento e acabamento pelo reconhecimento, .que obtivemos pela entregaURGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO deste prêmio.

.

[i-I-M-·-A-R-C--E-N--E-t-R-O-S-,-) t Auxiliar de Cozinha ] [. c••r"..,..... )
...

p-ara....;a;...ten-de-rcte-fo-rm-ag-iO-ba-ie-c-on-ca-ten-ad
.....

a-ã-nos-sos
......

, r , - - Clientes integraram.se os esforços téGnieos da: ,
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Jaraguá do Sul, 15 de agosto de 1997 '

ALUGUEL/,
DETRAJES

FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184,

PROCLAMASDE CASAMENTO
MargotAdélia Lehmann,'Oficial do Registro Civil do 10Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber

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

EDITALN° 21.224 de 07-08-1997
.

C6pia recebida do cart6rio deAraranguá, nesteEstado
CLEBERELIASDASILVAEMÁRCIAMARQUES

Ele, brasileiro, natural de Turvo, nesteEstado, domiciliado e residente nesta

cidade, filho deAmirtoBorges da Silva eLeoníElias da Silva.
Ela, brasileira.natural deMaracajá, neste Estado, domiciliada e residente
emAraranguä, nesteEstado, filha deSilvanoPedroMarques eNeli Soares
Marques.

EDITALN° 21.227 de 11-08-1997 .

CASSIOFERNANDO pmTSCHEÁDRIANA SABEL

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natural de Jaraguä do Sul,
domiciliado e residente na RuaCarlosMay, 202, nesta cidade, filho de.
LauroPietsch e SilviaMarquardtPiétsch.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Corupá, neste Estado,
domiciliada e-residente naRuaJoséEmmendoerfer, 688, nesta cidade, filha
deManoel Jacó Sabel e Ivone Klein Sabel.

EDITAL N° 21.229 de 12-08-1997
. DEUNISIO ZANLUCAE ZULMIRAMILBRATZ

Ele, brasileiro, solteiro, \contador, natural de R�deio, neste Estado,
domiciliado e residente naRua JorgeCzemiewicz, 967, nesta cidade, filho
deEugenioZanluca eAnaMariaBonaZanluca.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de expedição, natural deGuaramirim, neste
�tado, domiciliada e residente naRua JorgeCzemiewicz, 967, nesta cidade,
filha de BernardoMilbratz eCarinMilbratz.

E para que chegue ao, conhecimento de todos, mandei passar o
presenteEdital, que ser-ápublicadopela imprensa e em Cartório, onde. �

.
.

será afixadopor 15 (quinze) âias:

Uma datá cspccial, '!fcrccc atuomilito especilll
Vcnha (ouhecer. ..

Presentes para totlas as datas

EDITAL
PATRICIA lAVARES.DA CUNHA GOMES Tabeliã e Oficial de Títulos dá .'

r Comarca de Jaraguä do Sul, Estado de Santa Catarina, -na forma da Lei - etc.

Faz saber a todos quanto este editaI virem que se acham neste Tabelionato Para'
Protesto os Títulos contra:

'. .

Ari Kajuk - R. 701 n° 47 - Nesta;
Avelino PavanelÍo - Estrada Santa Luzia, 14346 - Nesta;
Arremata Ind. Com. Conf. Ltda. - Av. Presidente Kennedy, 371- Nesta;
Borrachas Robor Ltda. - R. Pres, Epitäcio Pessoa, 1376 - Nesta;
Bernardete Correa Hillbrecht- ME - Av. Getúlio Vargas, 95 - Nesta;
BalMaq Equipamentos para Escritörió Ltda. - R. Padre Alberto.Romuald JA 134 �

Nesta;. .

_
Celia Modas - Estrada Felipe Schmidt - Corupá;
Ceppli Com. Embalagens Ltda. - R. Dezenove de Novembro, 163 - Nesta;
Conf. Dop'itt Ltda. - ME � R. Carlos Pommering, sIn° - Nesta;
Darci Polchini- Av. Sal�mão C. Almeida, 492 - Nesta;
Ernesto Bublitz - Estrada Pedra de Amolar Baixo - Corupá;
Efrem Celestino da Silva -R. Três Rios do Norte - Lot. Santo Antônio - Nesta;
Francisco de Souza O Souza - R. Victor Rosemberg, 400 - Nesta;
Gertrudes S. WeIter'; R. Urbano Rosa, 23 - Nesta;
.Ind. de Estofados Vila Nova Ltda. - R. 25 de Julho, 1633 - Nesta;
Ivo João Bortolini - R. n° 348; n° 170 - Nesta;
Ismael Zabel - R. Águas Claras sIn° - Nesta; .

'

JL. Com. Ecomp. Eletr. - R. José Albus s/n° - Nesta;
'Marcos Josedavod de Lima Merc. do Raimu - R. Águas Claras - Nesta;
Metalúrgica Franza Ltda. - R. Heinz Mahnke, 210 - Nesta;
Malhas Ivomar Ltda. - R. Rod: BR 280 Km 55 ao lado Posto Rudnick - Nesta;
Marzon Desige Decorações Ltda. - R. Reinoldo Rau, 787 sala 02 - Nesta;
Metalúrgica Franza Ltda. - R. Heinz Mahnke, 210 - Nesta;

.

. Nutrigam Ali. Ltda. - ME - R. Bernardo Werner Grappa Jr., 90 - Nesta;
Padaria e Mercearia Davana Ltda. - R. Victor Rosemberg, 797 ,. Nesta;
Pado e Conf, Franjuli Ltda. - R. Itapocuzinho s/n° - Nesta; ,

'

Roberto Carlos Bonezzi - R. José Narloch, 201 TifaMartins - Nesta;
-Refrigeração JaraguáLtda. '" R. Roberto Ziemann, 2905 - Nesta;

,

Safari Com. Art. Caça e Pesca Ltda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583 '- Nesta;
Silvio Luiz Klimekowski - R. Águas Claras s/n° � Nesta;
Vipa Alimentos Ltda, - R. Luiz Sarti, 1185 - Nesta;' .

Vipa Alimentos Ltda. - R. Luiz .Sarti, ·1185 - Nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a
devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmos

compareçam neste Tabelionato na Rua: ArthurMüller, n° 78, no prazo da Lei, a fim
de liquidar Q seu débito, ou então, dar razão por que não o faz, sob a peria de serem'
os referidos protestados na forma da Lei, etc.

.

LS/Jara�uá do Sul- 13 de agosto de 1997

.Ilten Hoffmann
Tabelião, Substituto

DECLARAÇÃO
. Declaramos para os devidos fins, que a empresa
OLOSTECHOLOSTECNOLOGIALIDA., situada.

, .

. .

naRua ExpedicionárioAntônio CárlosFerreira, 1.752
.- CGC.' 85.260.354/00fJ1�28, nada deve àBRETZKE
EMBALAGENS LTDA. Esta declaração se fez em

função de 'apontamento indevido, através do Cartório

de Protestos de Jaraguá do Sul, por erro da empresa.

Jaraguâ do Sul, 15 de agosto de 1997

"

," Bretzke Embalagens Ltda.
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mais as vendas no país: a versão
brasileira. O Civic made in Bra

di sairä das linhas de montagem
da fábrica instalada em Sumaré,
na região metropolitana de São
Paulo, em que amontadora fez um
investimento inicial de US$ 100

milhões.
"

O primeiromodelo nacional da
.

Honda será o sedãCivic, que terá
duas versões: EX e LX. A maior

. diferença .entre as versões do
sedã está namotorização. Ambas
têm propulsor de quatro cilindros
em linha, 16 válvulas com

comando simples no cabeçote de
1.590 cm3.'NoLX, porém, omotor
não é da famflia VTEC, e

desenvolve a potência de 106 cy
a 6.200 rpm e o torque de 14,2 kgf

. ,a 4.600 rpm. Com isso, oCivic LX
chega a velocidade de 190 kmIh e

acelera de zero a 100 kmIh em 10,1
cv.

Já a versão EX vem equipada
com um motorVTEC, mas não o
maismoderno, como o que equipa
oCivic hatchVTi. No propulsor
do hatch VTi o comando de
válvulas é duplo, enquanto no

sedã EX o comando'é
. simples.

Outra diferença entre o motor

, VTEC mais manso do modelo
nacional e a versão mais

sofisticada está no comando
variável das válvulas. No motor

doEX aabertura só é variável nas
válvulas de admissão. Já no

propulsor do VTi o sistema
variável atua tante nas válvulas
de escape quanto nas de
admissão.

Com. o VTEC mais

comportado, o sedã EX atinge.a
potência de 127 cv a 6.600 rpm,
33 cv a menos que o VTi, e o

torque de 14,8 kgf a 5.500 rpm.
Este propulsor leva omodelo três
volumes atingir a velocidade de
192 kmIh e acelerar de zero a.l00
kmlh em 9,2 segundos.

Além da motorização.. outra
diferença entre as versões doCivic

. .brasileíro aparece na opção da
transmissão, O LX poderá ser

equipado tanto com câmbio
.

mecânico de cinco marchas quanto
automãtíce de quatro velocidades.
Já o EX só terá a opção da
transmissão automática.

O início da fabricação das

versões sedã do HondaCivic em
outubro decretam o fim da

importação dos 'modelos três vol
umes. Já as versões hatch e cupê,
que não têm previsão de serem

produzidas no país, continuarão
sendo importadas normal�ente.

'AUTONOVO
VEíCULOS

CARROS OKM TODAS AS

MARCAS A PRONTA ENTREGA.

DIRETO PARA O

·CONSUMIDOR COM O MELttOR

P,REÇO DO MERCADO .

. ACEITAMOS CARTA DE
'CRÉDITO OU SEU USADO.

R. JOINVILlE, 2050

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

IMPRESSÕES AO DIRIGIR

Tempero camuflado
,

Por fora, oCivic VTi parece
apenas um pacato modelo
como tantos que rodam por aí.
As rodas de liga leve e o

aerofólio traseiro até dão Um

toque de perfumaria esportiva
ae modelo, mas o que impera é
mesmo umdesign comportado.
O interior também colabora com
a imagem de carro pacato. Do
lado de dentro, nada tem relação
com a esportividade. Diante
deste quadro, quem nunca teve

.a oportunidade. de assumir os
comandos do VTi pode até
duvidar das qualidades-do mo

tor VTEC com comando de
válvulas variável.

Mas a desconfiança dura

pouco. Começa a definhar logo
que seengata a primeiramarcha
e o' carro entra em movimento.
Diferentemente do que acontece
com a maioria dos motores

multivälvulas, já em baixos giros
o VTi mostra' vitalidade.
Arrancadas e retomadas de
velocidade são virtuosas,
independentemente do regime
de rotações do motor. Além da

agilidade no trânsito urbano, o
bom fôlego em qualquer giro
aumenta também a segurança
nas ultrapassagens.

Mas a surpresa maior ainda
está por vir. Ela semostra apartir
dos 5.500 giros, quando o

comando variável entra em ação
para dar um sobrefôlego ao

, modelo. É como se fossem dois
motores diferentes, já que os

incríveis 160 cv de potência
máxima s6 surgem plenamente
a7.600rpm.

'
,

POR L1:JIZ ARlHUR PEREs,
AlJI'OPREss

�
O ganho de potência é 'conforto na cidade. Mesmo que

notável: os ocupantes' são isso possa parecer quase uma

pressionados contra os bancos missão impossível; dada a

e o motor passa a emitir um quantidade de crateras que
pequeno zunido,'que aumenta a

. enfeitam as ruas tupiniquins, o
emoção até dos mais frios. Omo- VTi quase não passa as

tor ganha ainda mais irregularidades, em sua pleni
agressividade e leva o modelo tude, do solo para o interior.
sem pestanejar aos 210 'km/h, Nos grandes centros, o Civic
Mesmo a mais de 200 kmlh, o s6 peça,mesmo pelo pequeno
motorista sente o esportivo na jogo de direção, que aumenta o
'mão: A direção endurece com o' número de manobras
aumento dá velocidade e não há necessárias para estacionar o

sensação de flutuação ..Não dá carro.
,

trabalho manter a trajet6ria. O Um problema que não
ronco emitido pelo motor não é ofusca o bom desempenho do
incômodo e·permitiria até um' VTi, já que certamente seu

bate-papo.
.

maior atrativo não aparece
Nas curvas, omodelomantém quando ele está parado. Ainda

Íl mesma serenidade das retas: por cima com oplus de ser.um

permanece. neutro, sem inclinar a carro relativamente econômico
carroceria, e gruda no chão. Tudo - pelo menos para um-esportivo.
isso se traduz em uma enorme Durante a avaliação, o modelo
sensação de segurança. Omelhor obteve amédia de 8,8 km/l em
é .que toda esta estabilidade não mais dê 1.500 km de trechos
é obtida em detrimento do urbanos e rodoviãrios. Até.que
conforto. A boa calibragem da bebe pouco para ummodelo tão

suspensão também garante nervoso.
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Prova de
Ford lança a píck-up Courier e completa o projeto de renovação de sua linha noBrasíl

POR LUIZ AlmruR PßREs
Atrro PREss

Dessa 'vez, a 'Ford enterrou

defínítivamente o passado. Desde
o fim da Autolatina, amontadora,
decidiu àpostar numa imagem de
modernidade. Tanto que renovou

.

todos a linha de veículos, de Ka
a Taurus. Mas um resquício da

antiga fase, a' pick-up Pampa,
.

derivada do jurássico Corcel Il,
mantinha vivas lembranças nem
tão memoráveis assim. Esta'
semana, porém, a montadora
rompeu o último elo com o

passado ao substituir a' velha
Pampa pela piek-up Courier.

O novo modelo da Ford teve

.
projeto desenvolvido no Brasil,
,um dos poueos mercados do
mundo que absorve bem pick
ups compactas.Ela chega às 'lojas
com cara e interior do Fiesta e se

vangloriando de ser o utilitário
com maior capácidade na

categoria: até 700 kg. A Courier
nasce com a meta nada modesta
de vender até o final do ano 16
'mil unidades.

Não vai ser tarefa fácil. A

Pampa em 96 vendeu pouco mais
de 20 mil. O modelo estava

defasado, é verdade, mas em

· compensação teve um ano inteiro
'de vendas, A Courier vai ter

apenas cinco meses e ainda usar

· esse tempo para mostrar que por
t.rás do jeito engraçadinho
também oferece a principal
qualidade exigida no segmento: a
.robustez.

. A nova pick-up da Ford
· ostenta os traços arredondados e

suaves; oriundos do Fiesta hatch,
com direito inclusive a pára
choques pintados na mesma cor

da carroceria na versão top Sr.
Não é a exata i.magem da
robustez. Mesmo com a ajuda da

· grade, dianteira, ,que ganhou
, desenho mais agressivo com uni
novo friso central, e dos espelhos .

retrovisores externos maiores, já
que, em' pick-ups 'não é raro a

carga encobrir a visão do espelho
interno. A 'ttaseira também
contribui; com um desenho atual

que atélembra amid-size,Ranger,
da própria Ford. Principalmente
pelas lanternas laterais afiladas e

pela terceira luz de freio.
-

Mas a Courier vai além das
,

aparências paramostrar que é boa
de trabalho; A caçamba, por
exemplo, é maior que a da

Pampa. São 1,86 m de

comprimento e 1,44mde largura
centra os 1!64 me 1,41 m do

antigo modelo. Para obter estas

generosas dimensões, à base do
Fiesta foi esticada em. 63 cm e

ficou com 4,45 m, enquanto a

distância entre-eixos'passou de

2,44 m para 2,83 m. A carga útil
da Courier varia de 600 kg a 700

kg, dependendo damotorização.
A versão que leva 600 kg é

. equipada com o motor Endura

1.3, o mesmo do Fiesta CLX.
Um propulsor de concepção
antiga - o comando de válvulas
ainda é no bloco -, mas 'que �
Ford apregoa ser muito
resistente. Ele gera 60,3 cv de

potência aS mil gires elO, 4 kgf
de torque a 3.500 rpin. Com ele,
a Courier, segundo a fábrica,
chega aos 143,7 krn/h e acelera

.de zero a IOQ krn/h em 19,0 s.

Já. o propulsor mais potente,
que permite o aumento de 100 kg
na carga útil, é o Zetec 1.4 com

16válvulas, que também equipa
o Fiesta 16V. Apesar denão ter
comando variável como alguns
Zetecs de última geração, este
motor é mais moderno que o

, Endura. Ele tem 88,8 cv a 5.600

giros e torque de 12,5kgfa4.500

rpm. Suficientes paralevar õ
pequeno utilitário aos 166,7 kml
h e de zero a 100 km/h em 12,6

espartana e, por isso'mesmo, a

mais barata, de todas: custa a

partir' de. R$ 13 ,mil,
aproximadamente. Os maiores

,

requintes, se é que se pode I

chamar assim, são o isqueiro e a

terceira luz de freio conjugada
com luz para caçamba no teto.
'Em compensação, o carro traz 0,
bom acabamento interno comum
a todas às versões-do Fie�ta e uma
lista de opcionais generosa.

A lista inclui janela traseira
deslizante; 'toca-fitas, direção
hidráulica, ar condicionado,
travas e vidros elétricos. Apesar
de ser teoricamente a versão mais

PARADOXODE CARGA voltada para o trabalho cotidiano,
A Courier é a primeira pick- a 1.3 não traz ganchos na

IIp pequena do mercado a dispor caçamba para amarrar carga nem
de. versões com capacidades de um rack para apoiar objetos mais
carga tão distintas,Uma com 600 'longos, tomo escadas:

kg ,e 'duas com 700 kg. Itens presentes, por exemplo,
Paradoxalmente, os modelos com na ÇLX. Além' do rack e dos
a maior carga Í1til são justamente -ganchos, que são opcionais, a

os que têm menos vocação para versão .intermedíãria ainda se

o trabalho pesado: a intermediäria distingue visualmente domodelo
CLX e a top SI. Ambas são maís símplespelagradedíanteíra :

versões mais requintadas que a pintada na cor do veículo, e pelo
Couriér 1.3 litro bäsica.e vêm friso lateral. O interior do modelo,
com motor 1.4 de 16 válvulas. que vai custar aproximadamente

Como toda boa versãopé-de- R$ 14.500, ganhou ainda relógio
boi, a Courier 1.3 é 'bem. digital e rede para fixar miudezas

s.

Apesar de usar a estrutura

básica do Fiesta, o Ford teve de

adequar a suspensão da Courier
ao trabalho pesado. A dianteira

.
manteve a mesma configuração

.

do modelo hatch, com conjunto
independente dotipoMcPherson.

. Mas na traseira a mudança foi
grande. A Courier tem .eixos

rígidos e molas semi-elípticas,
sistema bastante semelhante ao

adotado na velha Pampa,
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R !j@[ldP 'i?@,. 'D Dc::::JD
Tempra turbo 95 Pordô gas.
PointerGU 95 verdemet. gas.
Ipanema 95 bordô gas.I

Tipo 1.6 ie comp. conscorc. 95 preto gas.
PointerCU 94 prata aíc

.Logus 94 azul alc.

Peugeot 306 2.0 XSi 94 • branco gas.
Escort Hobby 94 bordõ gas.
OmegaGLS 93 vérde gas.
Monza SLE 4pts. 93 prata

'

gas.
Tempra compl. 93 velT)'lelho . gas�
Goi CL 93 prata alc.
Parati ., , 91 prata

'

gas.
Go! 91 bege gas.
VeronaGLX 90 bege ,gas.
Ipanema 90 prata alc.
UnoCS 90 verde gas.
SantanaGLS 4pts. 89 grafite gas.
SantanaGLs 89 prata alc.
EscortXR3 completo 89 cinza gas .

, EscortXR3 89 preto alc.
Sélina 89 verde gas. li
EscortGL 88 J:>egemet alc. li
EscortGL 87 prata alc.

Chevy 86 pISta alc.

Opala completo 85 branco alc.
SantanaCD 85 Prata alc.
Go! 83 branco alc.

DeIRey 83 prata alc.
Corcel", 81 branco alc .

Além disso, ao optar por uma
pick-up pequena, aFord encontra
um mercado que padece da falta
de novidades e onde sobram
modelos já defasados. Isso, a

, princípio, nem seria muito

importante em um segmento em

que, teoricamente, o mais

importante não é beleza ou

tecnologia, mas a disposição para
o trabalho.

.

O que acontece é que a

procura por píck-ups pequenas
-para o uso no lazer tem crescido
muito e estes consumidores já
procuram mais que apenas uma
boa caçamba. Querem também

,. conforto emodernidade. Por isso,
as montadoras já planejam o

lançamento dos novos modelos
de pick-ups pequenas, que vêm
sendo adiados há algum tempo,
como. ii nova Saveiro, da Volks;
e a pick-up Palio, da Fiat.

A exceção à regra, até a,

chegada da Courier, era a pick
up Corsa. Com a substituição do
Chevette pelo novo compacto em
94, a General Motors se viu

obrigada a encerrar a produção
.
da Chevy 500 para otimizar a

MERCADO JURÁSSICO linha demontagem do Corsa, que
E� vez de umaperua ou sedã, sofre problema crônico de

como fizeram outras marcas. pequena capacidade. Com isso,
nacionais nos seus últimos 'a: GM acabou colocando no

lançamentos, a Ford decidiu mercado em 95 a pick-up maís

apostar em uma pick-up para moderna do segmento, com mo-
. fomentar sua linha de compactos. tor 1.6 e capacidade de carga para
Até por que um três volumes ou até 575 kg.

"

uma station certamente bateriam Mesmo sendo amais atual, as
de frente com a linha Escort, que vendas da Corsa nunca

exibe atualmente umaboa relação deslancharam. Um'dós motivos
custo/benefício; E de é por ser difícil de encontrar nas
concorrência interna, já basta a revendas, reflexo da falta de

que envolve o Fiesta 1.0 e o Ka: capacidade dafãbrica.Outra seria
1.0. sua aparência de ursinho de

atrás dos bancos. O pacote de

acess6rios é um pouco mais

'generoso que o da' versão 1.3 e
'

inclui ainda luz de leitura, aviso
de far6is acesos � imobiíizador
anti-furto.

Bem completo de série s6
mesmo a SI. Além de ser a mais

cara, por volta de R$ 17 mil, a

versão tem uma proposta
claramente voltada para a

esportividade. A grade dianteira
e os pára-choques são pintados
na cor da carroceria e abrigam

•

faróis de neblina na parte inferior.
Para completar o toque de

r esportividade, as rodas são de liga
leve.

O rack no teto e os ganchos
na caçamba também estão

presentes para ajudar a acomodar
amoto ou ojet sky. ASI já sai de
fábrica com direção hidráulicà,
toca-fitas, rel6gio digital, trava e

vidros elétricos. De qualquer
maneira, ainda ficamde fora o ar
condicionado, . espelhos
retrovisores elétricos, luz de
leitura e o imobilizador anti-furto.
Todos opcionais.

IMPRESSÕES�ODIRIGIR

pelúcia, que não vende a idéia de
ser um carro para trabalho

pesado. '

Concorrem com a Corsa, a

Volks Saveiro, lançada em 82, e
a Fiat Fiorino de 1988, ambas
com poucas alterações em relação
aos modelos lançados na década
de 80. AVolks deve ser aprimeira
'a apresentar mudanças. no
modelo inspirado do desenho 40
antigoGol. Provavelmente ainda
este ano, a Saveiro deve surgir
com o mesmo design . com

inspiração na nova geração da
linha Gol e com opções de
motores 1.6 e 1.8, os mesmos
de agora.

.

A versão utilitária do Palio
deve chegar somente ano que
vem. Como em toda pick-up

.
derivada, trará amesma dianteira
e interior das versões de passeio
e terá, no mínimo, opções de
motores 1.5 e 1.6 16V. Porém,
enquanto ela não chega, a Fiat
tenta tirar o maior proveito
possível da atual Fiorino. Para dar
uma revigorada no modelo, a

montadora criou, ano passado,
duas novas versões: a Trekking
1.6 e a Working 1.5, ambas com
650 kg de carga útil.

A primeira é mais voltada a

quem deseja um carro para o

lazer e a segunda é destinada ao

trabalho. As duas ganharam
suspensão levantada e pneus
maiores, o que emprestou um

aspecto mais robusto. A tática

parece ter funcionado. Do
terceiro lugar no ano passado, a
Fiorino ultrapassou a Pampa nas
vendas, assumiu o segundo lugar
no primeiro semestre deste ano,
atrás somente da Saveiro.

Trabalho na maciota
Para quem está acostumado a

andar no Fiesta hatch, a primeira
impressão quando se assume. o
volante daCourierSI 1.4 16V é que
há mais espaço interno que no

modelo base. De maneira geral, as
pick-ups derivadas de carros de

passeio têm, nomáximo, omesmo
espaço interno da parte dianteira
dosveículos de origem. Emmuitos

casos, sente-sé a falta de mais

espaço para ajustar o banco mais

para trás. O interior da Courier é
restrito, como em toda pick-up
pequena com cabine simples, mas
amaioramplitude interna em relação
ao Fiesta é mais que mera

impressão.
O teto ficou quase lO em mais

alto e os bancos recuam mais que
na versão de passeio. Isso' otimiza
a posição de dirigir e, de quebra,
garante um pouco maís de espaço'

"
atrás dos bancos para pequenos

"1..

objetos. Os instrumentos estão. almeja: um desempenho mais
todos à mão e o volante tem boa 'agressivo o uso constante do

empunhadura. Tudo envolto pelo câmbio. O trabalho é amenizado
bom nível de acabamento. pelaembreagemmacia-éhidráulica

Além do espaço interno.mais - e a caixa de marchas de engates
.

generoso, o. espelho também tem fáceis. Apenas em altos giros, o
proporções bem mais pródigas que

\
motor desperta' e o pequeno

os do Fiesta hatch, Eles lembram utilitário se mostra cheio de
os espelhos usados no antigo Es- disposição.
cort, facilitam as' manobras de Por outro lado, a pick-up da
estacionamento e a: desenvoltura Ford surpreende no

I'

no trânsito urbano, principalmente comportamento dinâmico. Graças à
com o vidro traseiro encoberto pela grande distância entre-eixos e à

carga. Com acaçamba vaziá, a visão suspensão bem calibrada, omodelo
sónãomelhora muite por que duas 'pula menosdo que se esperaria de
barras horizontais colocadas para uma pick-up. Esta qualidade émais

proteger a cabine são muito largas' notável com a caçamba vazia,
,e atrapalham .

um pouco a quando em geral as pick-ups ficam
retrovisão. mais sujeitas a solavancos. O

Sem carga, somente com os dois melhor é que, além do .conforto - .

passageiros, a SI se mostra um que écompletado com um,baixo
autênticd veículo multivãlvulas. nível de ruído interno -, o carro,

Antes dos 2.500 giros, omotor fica transmite segurança nas curvas ao

tímido e exige do motorista 'que' inclinar pouco a carroceria.

"LIa ....Jc>in"ille nº 3573
Fc>ne (047) 37'"1 -9822

....J.A.R.A.GUÃ DO SUL - SC:

.
'

CIVEL VElc'ULOS
. Rua Joinville, 2757

'

Fone: (047) 372-3300 ou 975-1999

Proteção deFibra interna,-lonamarítima e capota de
lona para todos osmodelos dePíek-Up, Fíat,Pampa,.

- ,

Peugeot, Corsa, Saveiro,D20 e FlOOO
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Montadoras querem aumento para a linha 98
o sonho do trabalhador em de uma concessionária na Rua

adquirir um carro zero Joinville, leva seus clientes ao

quilômetropodefícarmaís caro bancopara facilitar o crédito.
com a chegada da linha 98. O Vale tudo para agarrá-lo com

anúncio dó aument?, de 2,5 a unhas e dentes:
3% na linha Ford e de 2,75% Uma alternativa, cada: vez,
aténov:embro,naVOlkswagen, mais praticada pelos que já
'além de não agradar o cansaramdeesperarpelosonho
consumidor, provocou do zero quilômetro, é o carro

problemas às concessionárias. usado. As revendedoras de

'Algumas se declararam usadosestãotãoespecializadas
contrárias ao aumento e que também vendem com

prometem não o repassar aos financiamento,Assimcomonas

veículos, assumindo para si Q concessionárias, 90% das

prejuízo. ' vendas são concretizadas com a

Toda esta preocupação tem ajuda do banco.
mesmo razão' de ser. Em São As gáragens de usades estão
Paulo, 120 mil veículos estão de olho aberto para tudo o que
encalhados .nos pátios das acontece com os carros novos.

-concessíonãrias, apesar dos Todo e qualquer aumento no

descontos de até 15% para se mercadoparalelo ébem-vindo.
livrarem da linha 97: O Os 2,5% a mais não refletem
consumidormais chorão pode muitosobreos carrospopulares,
ganhar de 2 a 7% de desconto mas mexem no bolso dos que .

nos modelos populares, ,de 5 a podem comprar osmais caros.
10% nosmédios, e até 15% nos Para José Alves e Alcides
carros que custam mais de R$ Rocha,donos de umagaragem'
2Omil. naRua Joinville, o cliente está

" A "gentileza" faz parte do mais atento aos preços. "O

esforço que as concessíonãrias consumidornão vai pagarmais
estão tendo que fazer para caro só pará ter um carro zero,

,

agarrar o comprador, cada vez se pode ter um quase novo por
mais escasso e parapôrum fim , preçomais acessível", explicou
nomodelo 97.Mesmo assim-as ,Rocha
comprasàvistaestãoemb_aixa. Há quatorze anos na

NaFord"deJaraguádoSul,por profissão, Rocha aponta os

exemplo:90% das vendas são, carros mais comprados por
feitas' pôr financiamento. Os

'

trabalhadores. Este tipo de
modelos populares Fiesta eKa consumidor, segundo ele, tem
'saem com maior freqüência, umarendafamiliarmédiadeR$
porque possuem os chamados '1,2mil pormês. "Eles deixam
"opcionais", que barateiam o aqui o seu, e levamMonza,Es-
.preduto. Um espelho a menos cort e Gol. Carros que custam
ou um modelo menos na faixa de R$ 6 a R$ 7 mil",

"

incrementadopode representar infonna.
umaboaeconomianovalorfinal Com a experiência que lhe
do veículo. permite falar de assunto,Rocha

Algumas concessionárias aconselha quem quer trocar de
estão tão habituadas a vender carroafazê-Ioemgaragensque
comfinanciamento, quemantém seguem a tabelaQuatro-Rodas.
relações com bancos. O dono Destaforma,umcanoquevaíe;

��,® ,-'

�6':"Consó�cío ®
1�

'.; Regata, tJ�I
"".,

-

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

CB:X; 200Strada,•••••••••••R$ 113,50 um vendedorpelo
XLR 125._••••••••••�•••••••••••••R$ 95,50 \ 371-2999,ClOODream••••••�•••••••••••••R$ 61,88

Rua Adé/ia FisC?her, 239 � Centro - Jaráguá do Sul- SC

por exemplo, R$ 6,5 mil não é
negociadoporapenasR$ 5mil,
como aconteceu comMaria de
Lurdes Zacko. Ela perdeu
praticamente 30% dovalorreal
do Voyage 92 que possuía na

trocacomuniFiesta zerokm.
Hoje, ela rodapela cidade a .

bordo do Ford Fiesta, laranja
califömia, 'quatro .portas, 'mas
sabe do 'mau negócio que fez.

Para não fazer parte deste

quadro, é bom seguir algumas
dicas antes de negociar o seu

.

usado.

- Antes de levá-lo a qualquer
'garagem, façaumarevisãogeral.
Ccaserteoestofameatorasgado,
UIÍla possível ferrugem. Isto é
motivosaíiciente paradepreciar
seu veículoem5%.

- Ao se interessar por um
. veículo, verifique amarca.anoe
procedência.Depois compareo
preço cobrado pelagaragem na

listadaQuatroRodas. Possíveis
abusos poderão ser

- desmascarados desta forma. financiamenw, verifiqueseojuro
cobradopormês não é abusivo.

� Antes de fechar o negócio,
"

Alguns bancos chegam acobrar

verifique o estado do carro. i6% dejuros ao mês.
Pintura, lataria, estofamento,
fundo e p�eus devem estar

conservados.
'

concessionárias liquidam os

modelos antigos.
r--r-'

- Camus com um há dois anos

de uso podem ser uma boa

opção para quem não pode
comprarum zerinho, Além de
estarem conservados ainda,
saembemmaisemconta- Secompraro carro através de

"

- Não compre carro zero assim

quefor lançada. Se vocêpreferir
preço, espere pelas promoções'
de f1m de ano, quando as-

Oficina mecânica 'e injeção eletrônica
Latoaria e Pintura

TRABALHAMOS COM TODA'S,AS MA,RCAS
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'outo, na intimidade da
ssa alma, sentindo-a em
ada coisa,', em cada

Dstante, em todos os

omentos de nossa vida.
er-se feliz é um poder
homem consciente,
ido, que sabe perceber
grandeza e ii beleza de

cada' ,instante, para
conservar esse estado de

alma, vivendo o presente.
É buscar a essência, a luz,
a dignidade, o amor. A vida
nos ,oferece tudo isso, o
tempo todo. É preciso
irradiar, sentir, escolher,
para conquistar...

• -Ja do Sul, 15 de agosto de 1997 • CORREIO DO POVO· 7

I

Hoje (15), comemora-
se oDia dos Solteiros.

Parabéns a todos

aqueles que
continuam na batalha
do dia a dia, em busca'
de novas aventuras

e conquistas!

,

EH �'N7"N'4
rrConfirmado para apróxima sexta-feira, dia 22, oshow doGrupoFaróis Acesos,
na Boate Marrakech. Destaque para o hit "O Fim de Semana", muito executado nas

_

principais rádios brasileiras, que, no clipe, traz a paradisíaca Floripa como cenário.
, .

NIV-=R
Kamila S.Floriani (15/8), PatriciaRosa- "Tita" (16/8), Kilia� Sohn
Neto (17/8), MorganaP: ROZza (20/8), Fernanda L de Souza (21/

,,8)� Ramon Schrauth (21/8) e Zélia Breithaupt (21/8). -

'

É-multomelhor arrlsCltr coI�"s ,grandiosas e alcançar triunfos e gl6r1as, mes",o expondo-se
derrota, do que formar fI/a com OB pobr_ de _plrlto, que nem gozam multo nem sofrem

, porque vivem nellBll penumbra cinzenta em que não conhecem vitória nem'denota "
(Roosevelt)

Artigos para esta coluna de,vem. serenvladós para Rua Joio Plcol/i, 246. Jaraguá do Sul (SC). Cep: 89251-
-

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

, .

- - - - • .' - _: - - -·e I 1'1: E 'J\j\' Ja\ - - -.- - - - • - - - -

PARA GILLIAN
NOSEU

,ANIVERSÁRIO
- Direção: Michael Press
man.

- Elenco: Peter Gallagher,
Claire Danes, Kathy Baker,
Bruce Altman, Michelle'
Pfeiffer, Wendy Crewson,
Freddie Prinze Jr. e Laurie
Fortier.

,
- Gênero: Drama I Romance.

Sinopse
, O fim de semana doDia do
li'abalho na Ilha Nantuckel

representa uma reunião de
fanu1ia para David Lewis (Peter
Gallagber), e' sua' filha
adolescente: Rachel. (Claire
Danes),junto com-sua cunhada
Esther (Kathy Baker) e seu

cunhado Paul'(Bruce Altman). É
também a dàta em que amulher
de David, Gillian (Michelle
Pfeiffer),morreunum acidente de
barcoem seu aniversário, hádois
anos. Para ele, contudo, parece
que foi ontem. Na esperança de

ajudar David a superar sua dor,
,

Paul e Esther trazem para a ilha
uma mulher solteira e atraente

(WendyCÍ'e�son). Mas ele ainda
,não esqueceu Gillian. Na

verdade, David continua
'c9mpletamente apaixonado por,
ela: E como se a força de sua

devoção p:udrss�, trazê-la de
volta.

Enquanto a família comemora o
fim de semana com o tradicional
karaokê e com a competição de
castelos de areia,. os

relacionamentos são reavaliados
e as verdades reveladas. Quando

. David descobre que a obsessão

por sua mulher afetou sua '

,preciosa relação com Rachel,
percebe que tem de fazer algo
para reaver o amor de sua filha
mesma que isso signifique
esquecerGillian. .

A maior surpresa musical do ano é o estouro de
.

Claudinho & Buchecha. Atenta ao crescimento da

chamada melody explosion, a Universal Music,
mesma gravadora dos intérpretes do megahit
"Conquista", acaba de contratar outra dupla que já é

sucesso no Rio de Janeiro.. Trata-se, de Márcio &

Gorö, que agitam a cena black com uma bem
temperadamistura defunkehip hopemúsicas como
" Â Distância ", " Brilho no Ar " e

" Deitados na

Areia". O primeirosingledeMárcio&Goró a chegar
às rádios será" Atrevida". (ShoppingMusic).

•
' .•
•
'.
•
.'

•

•

•
•• Progl8m/lçjo válid/l pars o perfodo de 15/121/1.

_, . __
'

_.'_IiI __ -------f------

Av. Mal,'Deodoro
'da Fonseca, 1699
Fone: 371-7847 '

Jalaguá do,SuI· SC•

Manequim
e Modelo

RuaCd. ProcópioG.,deOUvein.l9O
FODe: (047) 371-7431 - J8J'lIIÚ do Sal • SC

,.

TODOMUNDOAMA DAR!
TODOMUNDOAMAGANHAR!

"

..

INFORMATIVO CENTER SOM

Títulos mais vendidos: Alexia .(Fan Club), Cheiro
de Am�r (Ao Vivo), TItãs (Acústico) e, Som Brasil

(Axé). Principal lançamento: Paralamas do Sucesso

(pólvora).<

JOINVILLE
.

eineMÜ811er 1: , Velocidade Méxima II.
, Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.
Para Gillian No Seu AnivelÚrio.
Horários: 14h30, 16h30, 18h30,20h30.

,

,A Outra Face.
'

Horários: 15h, 18h, 21h.

eine Müe//er2.

eine MÜ8//er 3:
.

BLUMENAU
eine Neutharlct 1: Velocidade Méxima II.

Horarios: 14h, 16h30,,19h, 21h30.
A Outra Face. '

..

Horários: 15h, 18h, 21h.
Mistério Na Neve.

, Horários: 14h, 16h30, 19h,,,21h30.
Beavia e Butt Heact Detonam a AiMrica..

Horários: 14h30, 16h30.
o Mundo Perdido.
Horários: 18h30, 21 h.
Homens ,de Preto.
Horários: 15h, 17h, 1911, 21 h.
Para Gillian No Seu AniverÚlrio.
Horários: 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.

eine Neumat1ct 2.

eine Neum/lt1ct 3:

eine Neumarlct 4:

eine Neumat1ct 5:

eine Neumarlct 6:

V,ÃR I G
. ,?� '" ,·.7
.r _� "Z't:'l+4'i."it.�:=�:... ,. .. .,____�

'CARGAS E PASSAGENS
Fone/Fax:

(047) 371-0091

�. Proc6pio Gomes
de OUveira, 481

. Jaraguá do Sul • SC
cep 89251;..200

:

FoneIFax: (047)
371·3633

�'
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Pampa. O grande cenano
da tradição gaúcha

. Coxilhas verdes _.onde
a vista alcança. Assim são as

imensas planícies do Pampa,
cenário das lutas que traçaram
a história. gaúcha. Como
extensão do pampa uruguaio

.

e argentino, sofreu muita
influência platina, COrnO o

hábito do chimarrão, o

churrasco de fogo de chão, os
trajes t�picos e as expressões
castelHanas. que se

.

incorporaram ao linguajar da
região. ,

.

O Pampa .possui um

comércio forte, princi-

COZINHANDO' COM O
MESTRE LEITE, - Um
trabalho do mestre Leite
sobre culinária sempre é
uma delícia para os

aprêclàdores e· uma
, ' ,

conquista para a cultura
rio-'!;! rande nse- do-su I.
Poucos sabem tanto sobre
esta arte como ele. Dotado
de uma sensibilidade só
encontrada naqueles que
têm o. dom natural,'
enriquecido pelo interesse
da pesquisa, pela
dedicação e pelo trabalho
mestre Leite consegue,
como que num passe de

mágica, transformar uma
.. simples comida campeira

palmente. DOS free-shops d�
RiveràlLivramento, e uma
arquitetura que .

tem

influências portuguesa - nos

casarões antigos de Rio Pardó
-, e inglesa - nas estâncias em
Dom Pedrito, São Gabriel,

. Rosário do Sul e Bagé - e tem
na catedral de Santa Cruz do
Sul, em estilo götico, sua,
expressão maior. Apesar do
predomínio de 'campos nesta

'

região, á natureza

caprichosamente esculpíu
cavernas e grutas como a Pedra
do Segredo, em Caçapava do

.

,

em um prato, que pode ser
. servido em qualquer
restaurante -lnternaclonal
com absoluto sucesso.
31 edição. - 1�5. - revista
aumentada-14x21ém -112

págilias

CINQÜENTA ANOS DE
POESIA - Jayme Caetano
BraIlIn - Ele é com

provadaments o mais
declamado e carismático
entre os poetas nativistas
no Rio Grande do Sul e
nos quatro cantes do
Brasil onde existem
contingentes de gaúchos,
havendo, inclusive, cen-'
tros de tradições- com seu

nome em Brasflia, Minas

,
Sul, e guardou exemplares de
árvores petrificadas no sítio

arqueológico na cidade de
Mata. Lajeado, Estrela e

Encantado' são cidades de
intensa exploração e comércio
de pedras semi-preciosas.

O lado festeiro da região
aparece em eventos come a

Califórnia da Canção, em

Uruguaiana, Fenarroz, em
Cachoeira do Sul, Tertúlia
Musical, em Santa Maria, a

Oktoberfest, em Santa Cruz
do Sul, e o Dança Alegre,
Alegrete .

Gerais, Ceará, Paraná,
Santa Catarina, Campo
Grande, Mato Grossö,
Goiás, Pernambuco, Ama
zonas' e Pará, assim
sendo já consaqrado
como poeta nacional, seus
livros 'são os mais ven
didos no RS e outros
estados. Estão reunidos
nesta' edição, atérn de
poesias inéditas,' as suas

mals declamadas poe
sias que encantam o

universo tradicionalista -

l' �dição 1996 -14x21cm.

MÃO GAÚCHA'(lntrodução
ao artesanato sul-tio

grandense) • Barbosa

CORREIO DO PóVO

l.losaneBenjamin sempre prese,," nosmelhores nenIM tnMIidonlllistar
da região

,,'

Vocabulário Guasca
BOLEADElRA, s. Instrumente de que se servem os campeiros para apreender os
animais e também para, nas guerras, abater os inimigos. Consta de três pedras
redondas, retovadas com couro e ligadas entre si por-cordas trançadas ou torcidas

que têm C) nome .de sogas. As, duas pedras maiores..de igual tamanho, são ligadas,
uma à outra, por uma'corda, ou soga, de aproximadamente um metro e meio de

comprimento; a terceira 'pedra, menor que as duas anteriores, é ligada, por uma
soga, com a metade 40 comprimento da primeira, ao meio da soga maior. A pedra .

menor tem o nome de maniela ou manica. Para usar as boleadeiras o campeiro
segura com a mão direita a manicla e imprime às outras duas bolas um movimento

rotativo, a.fim de conseguir impulso para lançá-las sobre o pescoço, o lombo-ou a

anca do animal, que, assustado, aos coices, procura, livrar-se delas, ficando, porém,
completamente enredado.

Lessa - A obra' é
.enrlqueclda com llus
trações de F. J. Ubertí que
transpassou para 'Ó

.

papel
.imagens de 'muitos
objetos familiares à sua

-lnfãncia. Eis plenamente
justificado pois, o reapare
cimento de "Mão Gaúcha",
através .. do qual nes

unimos a essa segunda
fase de reconhecimento
do trabalho como uma

das mala dinâmicas
expressões de Arte e

Cultura na vivência
tradicional do nosso povo.
2' edição 1196 • 22x28em
122 p'áginas '

I' MÇADSEU
""IDD ·'�RA:
Martins Livreiro
Editora - Ltda.
RuaRiachuelo,
U79 (fu,ndos)
CEP 90010-271

Porte Alegre - RS

E"quadrills d.AlumínioBENTO L�da.
Bspecializada em Box - EsqutUlrias '

'
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perfumes:
VARIEDADES - 9 .

I
/

I
acessorlos C1ue marcam persona idVldes

.J;xemplos estão expostos
nos novos modelos �ue estão a

disposiSãO dó consumido'!; como
os da linha CIr"idian D/�1",
onde .

o s ; fr'ascos '_são
minu�iosamente estudados
'par'a, o conteúdo �ue ir'á

denho dele. -O último
lansamento foi inspir'cido nél

décima �uarta nota, onde a

intensão er'a desenvolver" um"
per'fume �ue tivesse a 'e�sência
da felicidade' . Su":gia então,

o 'Dolce v� uma

inter'pr>et'aSão feminina, com �ue sUr'ge em uma ver'são mais

composição fr�sca e suave em mo��rma e 'Sofisticada, sern

. notas flor'ais'� com um toque pe:rder' a 'essência' de Chanel
de frutas e _especiar'ias. A ' O novo A//ure

.

pr-opõe a

Imagem. Jo frasco veio em r'eveldsão da per'sonalidade,
, tOr'nando as mulher'es mais

Alguns gosta.m Je �ausar'

1 g't"andes impactos" out+os

Prefer'em manter' a disCr'isão.
Independente do ch�ir'o

, exalado pai-- cada' pessoa, um'
peT'fume sempr'e conseguiu,
con�uistar' o olfato de muitos

L

ou até mesmo mal'ca-r

peT'sonalidades.' M'as, o
,

sucesso do per'fume depende do
.

aroma e da t;lpr>es;ntasão n�s
:. linhas de cdda frasco. O

mer'cado da cosmética tem

levado 'esbes item muito a'

Ginecologia e,Obstetrícia

Dr. Dagoberto
Quadros Royes.
Rua Joio Mafcstto, 13 - Sala 105
Edlffc/o Dom/ngos Ch/od/n/
Fone: (047) 372-2294
Cep.: 89.251-670

'

JSfaguá do Sul- SC

fOr'ma ar'r'edondada� com

pe�uenas cavidades, geT>ando
milhaws de pontos br'ilhantes,
semelhante ao �ue' a vida'
pbd�r'ia ser'"

J á o s per'fumes mais

clássicos, 'apar'ecem em vidr'os
rnois simples e básicos. A
hadicionaJ Chane/' �ue

ahavessa vár'ias décadas
com, o ChanelN° 5, la'nsa

.

out.ro clássico, com u'm frasco
igu.almente simples. A
difer'ensa está na fragr'dncia,

ir'r'esis-l::fveis, r'esultando em

um per'fume clássico
moder'no.
'> Como a tendê�cia
aponta, os per'fumes unissex
invadelill o mer'c61do elansam
uma fragr'dncia ver'sátil e

desconhafda �ue está

con�uistando homens e

mulher'es de todo o planeta.
O

.
gr'ande' iJeali'Zador' da

linha, foi o cf(o; d�
Ca/vin Klein, �ue colecionou
vár'ios adeptos pOr' ter' um

ar'oma �ue une notas ,dhicas
,

e frescas . .J;ste ano, à Ca/vln
Klein' voltou a ataca'!; com

outr'a ver'são unissex: od( be. '

Uma
haduSão r'efrescante de

Fruta," ctbr-icas. magnólia,
,

pêssego e s:dndalo. A 'car'a'
de cada p�r'fume não poder'ia
se;" outr'a: um visual clean e

básico.
I ndependente do g�sto de

'cada um, o s per'fumes
tOr'nar'am-se ver'dadeir'os

constonternenbe exibid�s por

mulheÍ'>es e homens. Uns
apostam em um só, sendo
fiéis a ele pOr' muitos anos.

'

Ouhos, manifestam-se de
acor'do com o' estado' de
espfribo de cad� dia, usando
o" melhor' ar'oma de acoT>do
com cada ocasião.

'Gráfica e Editora CP Ltda.
RUil WalterMarquárdt, 1180

Forae/Fax:
371·1919 372·3363

acessQr'ios �ue são

R

,

I.
,I

i
}

SUCESSO MONDIAl
Beleza e proteção para os seus cabelos

NOVALINHA

KÉRASTASE
COM PROTEÇÃO SOLAR

. SALÃO NEZIIA
CABELEIREIRA

A SERViÇO DE SUA BELEZA

.

R. PROCÓPIO GOMES - SALA 7,1550
FONE: 372-1463

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



I

I .

I
I

o .seqüe�tto
'

Samantha Hallahan

(RomaDowney, de
Umamulher chamada '

Jacqueline) vive feliz
.

'

com seu filho de oito

anos, Buddy (Keegan
Macintosh, 00 Lendas
da paixão)
no pitoresco Estado de
Washington, em uma

casapr6ximaàs
montanhas cobertas de
neve. Mas á paz desta
mulher vai ser
profundamente abalada
como

desaparecimento de
seu filho. Por trás dos

,

fatos, a terrível suspeita'
de que um seqüestro
. ,

bizarro está tendo
.

início naquele lugar...
Na rosca obsessiva de

, Samamha, dois I'

esraohospersonegens
se colocam no seu

. caminho para ajudá-la
a compor o perigoso
enigma que ronda
agora sua vida.

'I /.! ,'J .1I ' fI.1 J /) II' 1/'1'
!,�,!(.,,;-,,;fN!I( /),n

\rj·'.'!!!\,iJl t «

, Ajustede
contas

.Ó»

Alberto S'avejo é
professor uníversítärio
que desenvolve um

,

projeto para uma
fábrica da Fiat em

Turim. Um dia na rua
avista uma mulher

. comrosto conhecido e

de repente seu
.

passado lhe ve� a

"mente. Ela foi a

, terrorista que anos
"

,
atrás tentou assassinä

lo e que deveria estar

cumprindo pena de 30
anos por este crime.

, Todo seu rancor vem à
tona vendo-a solta

pelas ruas. Seu maior
desejo é conseguit

.

uma única resposta:
Porquê ele? Daí em
diante p�ssa a

perseguí-la, seu .

objetivo é acertar as

contas com aquela que
,

, um dia, quase tirou,
sua vida ..

..
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. VARIEDADES -11

fRAGMENTOS DE MEMÓ�IA
.

! '

.

,

.

5;OS "chupa cabras." (2)
Dada a repercussão e

atualidade de numerosos

acontecimento� que
: vêm

· ocorrendo ultimamente em

várias localidades dos Estados
· de São Paulo e do Paranä;
voltamos a comentar outros

..

episódios ventilados. pela
·

imprensa e pela televisão, além J' .

dos citados nos nossos i
fragmentos publicados pelo r..,
CORREIO 00 POVO de 25' de

julho último.
É o inexplicävel fato

verificado no Município de
I Ortígueíra, em um galpão da
Fazenda Vale do Sol, onde
foram atacadas muitas ovelhas,
�te��gadadoma��
de agosto último.
Das : oitenta ovelhas

existentes, sessenta e seis delas
estavam mortas e doze

agonizantes. Diante do curioso
massacre" que teve grande
impacto na opinião pública,
várias são as versões correntes.
As que admitem apossibilidade

, da ação.dos extra-terrestres, não

devem merecer maíor atenção,
.

conforme relatamos no artigo
anterior.

. Na opinião dos técnicos,
como é a do professor de

Cirurgia doHospitalVeterinário
de: Londrina, dr. Ney.Carlos
Reichert Netto, as ovelhas
teriam sido atacadas por cães
.domésticos, que se tomaram

selvagens e criaram o hábito de
matar animais, pelanecessídade
de alimentação e sobrevivência.

Como, todavia, os corpos
das vítimas não foram
dilacerados, volta à baila o

.-,

Rua Felipe Schmidt. 279 - Centro

Fone/Fax: (047) 372-0448 - Jaraguá do Sul - SC

fenômeno "chupa cabras", que
se supõe apenas a sucção do

sangue dos animais abatidos.
De nossa parte, admitimos

a influência da leí do

atavismo'; que justifica a

herança genética, dos

ascendentes sobre uma ou

mais gerações de animais
descendentes. Assim, trans
mitimos nossa pergunta aos

especialistas no assunto, sobre
.a hipótese dos fatores

predorninantés nos instintós,
já que o cão é tido como
descendente natural do lobo.

Estado de Santa Catarina
Poder Judiciário

Comarca de Jaraguã do Sul
Juízode Direito da 2" VaraCível

Edital de Citação - Prazo: 20 dias
A DoutoraHildemarMeneguzzi de Carvalho, Juíza de Direito da 2· VaraCível da Comarca de Jaraguá 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

requerida WeiherDazza Ind. e Com. e �epresentações Ltda.·, que por este Juízo da 2· Vara Cível ser
processam os autos da ação deF�NCIAN° 3697000662.6, em que é requerente ICOCOMERCIAL SI

A - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS e requerida a empresa supra, atualmente em lugar incerto e..
'

.

não sabido, na qual visa a cobrança de R$ 6.168,86, requerendo a CITAÇÃO 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 quantosbastem para a garantia do juízo,

. sob pena de penhora, cientificando-se, ainda, que terá omesmo prazo acima pára oferecer defesa. E, para
que chegue' ao conhecimento de todos, principalmente da empresa Weih�mazza Ind. e Com. e

Representações Ltda., para que ninguém alegue ignorância, foi expedido o presente edital, que será afixado
no átrio do F6rum e publicado naformadaLei. Eu, Cláudia Jenichen Janssen, Escrivã Judicial, o subscrevi.

HildemarMeneguzzi de Carvalho
Juíza de Direito

TECNO CA�HAS ,LTDA. • ME
.- Serviços de calhas e

1�1
coifas funilaria

• industrial
��"'!

I
_ Aquecedor solar ' ..
- Exaustores eólicos

.

maxiar equipamentos ,.
,

para retirada do calor,
umidade e poeira..

•'.

.

. CARGAS E PASSAGENS
VA�:i'� FonelFax: (047) 371.{)091

". _�....�.
•

I
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ivenáo em
o/iver, sentir e'

, transfonrar
Encontro s6 paramulhereS

,
Atendimento individual e ein grupo
Lucia H. Lopes e Milene

Butzke - Psicóloga
Inti.Lic�u daVida

372�1l41

lRENEZELAK
Plll'flJlw61oga (ih,e"polre tnIbtzIIIo co",
_lfIrDtertlpiG) $edüJdil e", C"rlIiIHIll

helli4a 7 ih $e'elflbro, 1924
rekfo"e: (tU1) 361-1648
• Objeti�o: Reorganizaçlo

di> Sistema de energia humana
, (limpeza dos chakras e aura),

•Auxílio li cura de depressiles, stress"
fobias, pesadelos, sistema nervoso, 'dores

. •

musculares, etc,
'

• INCLUSIVE TERAPIA OE VIDAS
PASSADAS.

Atende em Ja,.... do Sul
mensalmente no centro

INTI-Llceu da Vldli - Tel.: 372-1141

Enxaqueca, torcicolos. escoliose,
stress, depressão. problemas
menstruais, sinusite. rinite, ,má·

digestão. il!$ilnia. etc. Através
destas técnicas você conseguird
obter a cura radical ou melhor

qualidade de vida.

Dr. T.motlm
Schreiber '.rottl

VEíCULOS

'Carros Nacionais
e Importados

Rua Barão do Rio Branco,
353 - Centro

Fone: 372·1132

Qulrop.tl••
M.gn.toter.pl.
INFORMAÇ6ES:
372-,"4'

"Buscar saidaseprocurar entradas
,

Através do tarô a gente consegue fazer uma análise dó momento de
vida em que se encontra, delimitando a situação. Fortalecendo o

discernimento, a escolha e a responsabilidade.
Os arcanos são portais de acesso àexperiências integradoras. Percebê

los é ouvir-se. Eis o início da caminhada.
É feito também urna orientação da questão profissional da pessoa.'

,

,

orientando opções e condutas.

Consultas de tarÕ = autoconhecimento com previsões.
1 hora de atendimento

NOemy Ireny (d4ts 21, 22 e 23 de agosto - quinta, sexta e sábado)
,

INTI-Liceu da ,vida.
FoneJFax: 372-1141.

Massagem Biocranial
Especial para enxaquecas, prisão de ventre � com Rogéria - quintas-feiras

Atividades de grupo (cursos):

IRIIJItJ DI IOfM DD IIITI-UCIIIIM mM
MZE.DO' UMA V/viI/GAl

Tem um vírus solto no ar.

Será q,ue essa doença pega?
Os sintomas surgem quando, de repente, a pessoa tem urna tendência a pensare agir

com autonomia; não dáatenção às experiências ruíns dopassado qüe davam um referencial
de medo para caminhar pela vida.

Fica num estado de ânimo que cria e está apaixonado por cada
momento e pela vida.

'

, Freqttentemente, fícacem uma cara de criança que ganhou um
presente, conseguindo criar um sentímento de satisfação e integração
com os outros e com a natureza.

' '

Ri à-toa e parece que ri com o corpo e com o coração.
Assume uma postura de responsabilidade e honestidade com o '

que faz, e rnaís; acredita que o mundo é seu espelho e que ela é
responsável porcriar tudo na sua vida e quemerece essa detenninação
por estar vivendo a polaridade do amor.

Talvez, se continuar tomando cuidado e um bom complexo
vítamínico, consiga resistir a todos estes sintomas de algo que estão
chamando de paz interior.

'

Desejo que esse vírus .tome conta de você neste ano.

Ioga com a professora Tilin
Às segundas-feiras

, Ioga, com a prof�ora Laura,
Às terças-feiras. '

Unha ginástiCa, nataç6.o, dança, yoga,
company, hot buttered e acessórios"lI�é�".

,

N;lo fedlalllos para allllo,\o e all'ndl'lIIos

ati, 11):00 horas l' s:íhados ati, IJ:OO huru-

Center Foet- Rua, Reino/do RIU, 399 - Fon. 3121486
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.

ete a aparecer, na
'sta ·Playboy� será
ra Moura Rodrigues,

emie de dois fiIbos�
29

.

anos, Débora é
te do Movimento dos

Tem e vai abocanhar R$ 20 mil pela ousadia Segundo
adorei mais atentos, a moÇa está mais para sem-cintura

que� sem-teaa.

�j JlV�'� I" .'...l Ma. \ .... í.:, i tf

•.__ tk�a.WenNr,EIi$81IgeltlEncldng,Judiú
f••" Ju,.",. ltI.rDtIlpÜl:. Margit Wagner, Roberto.

Zelrntkr, Ro,tIlyH. Welclaenf.lMr, Rosane B. DtIlpitzz,
•

C. Brritllaupt e Vtddinri Tait silO OI fomuuulol 40
o tkGrtIdIuIçIo emUtras-lkenciatura emPoi:tup's'
r, da FeTj. A ,oknitltuü defortlllllura ,erd no dia 21,
·

e G CoItlf80 tk� nGArweg, no diG 22

,IA - a Semana da FamOia ptomovida pela'P�uia São .

.

0, através da Pastoral da Famflia, será encerrada neste
de semana. com várias celebrações. Amanhã; sábadó, às

e 19 boras na Matriz São Sebastião; às 17b30 nas

,,_'dad� Nossa SenhoraRainha da Paz e São LuizGonzaga
,

.

19 boras na comunidade Nossa Senbora do Perpétuo
· Domingo, às 7, 9 e 19.botas na Matriz São Sebastião;

B horas Da comunidade São Cristóvão e às 9b30 na

� .1IIIlicl1ade siO Benedito;

CLUSIVA - a Luldsa, distribuidOra de bebidas, revendedor
.

caparaaregilo, teráexclusividadedurante aS·Expofeira
fluaiamirim. na exploração � seus produtos no Parque de

· Trabalho brilbante da dupla Jonas Bebling e Gelásio

JaragUá do Sul, 15 de agosto ,

de 1997 - CORREIO .DO POVO - 7

e-mail clnagel@netuno.com.br

TI'OCtUYI1n aliançÔ8 nGmíio nquerdtzno tíIiürto
'diG 19 de jullao, WGnderléiG e Adilson. A '

cerim8nÜl religiosG deu-se nG IgrejG
EwmglhLutel'tl(llJ - Centro e G ,.cqJÇiioGOI

,

con"idodos iuI Sockdade RecreomGMtui8ol.
A noiWlljil1tG tkEbniro , LúdG Li1uúJnGnIl
LmIU, e o luJi'Pó deArildo e Fetklina K••r

MtuYpIIII'dt

AIIi"entuÜl tuIÚInllii (16) MIIrivI Ih Pula,
simptJtit:G_ntk,* da Ihj� 1m6".

l�guradti 1Ul úUimtl sexta-feira (8), 1Ul RlUI .

D_o"';"gos da Nol'a, aReceituário - Fai7nácitl de

ipulaçiio. Prestigiaram o el'entO 'médicos, dentistas,
.amigos e C01f,ridtulos da área farnuiCêutü:a

ltodel'llG ftu:1uuItI da Receilrl4tio - F�,.".tlcÚl de .' Mldieol PIIIIlo Sclli'Hlkr, Rieanlo PuJf e De1li6
ulGflo Artuíjoprellig/lmull G inIlupração

.' Comunidade SantaCruz, Estrada'1liraguazinholGaribaidi inaugura�anhã
(16);. se,u galpão de festas, a partil das 19h30. Nà programaçlo jaJitar típico

· gennAnico, churrasco e strudel, bingo e baile com o Trio Edelweiss.' A
entrada é franca.
• A Associaçio dos Veteranos da Força Expecucionúia Brasileira, Seçlo

Regional de Jaraguã do Sul, .promeve amanhl (16), almoço de

confraterni7.,açlo. Às Ilh30, concentraçlo no Monumento dos Pracinhas e

homenage� ao Soldado Brasileiro, e às 12h liJmoço de confratemizaçao na
Sociedade Vreirense. Todos os ex-combatentes é vidvas slo convidados.

.• Sociedade Guarani (Rio da Luz) promove amanbl ('16) Baile de Rei. Às 13
horas, concentraÇio dos sócios e às 14 horas saída da caravana em busca do
rei SUvéno Homburg. Às 22 horas início do baile animado pelo conjunto
Progresso, de Timbó.

'

• 1 ° Festival Sertanejo Sorvetes PerTutti, dia 23, a partir das 20 horas, na
SOI'Veteria, ao lado da Igreja de NereuRamos. Jnscriçftes até o dia 20 no local
ou telefone 371-S742 com Gilberto. PremiIÇIo para os cinco colocados.
• SOciedadeVirória(ßbadaFigueira)agaapresididapelow.readorbéSchmidt

(Zéca), promove amanhã (16) b8iIe de Rei e Rainha. Às 14 horas.saída da
caravana em busca dos reis Oldemar de Souza e Maria.Pellis; às 27 horas

· inicio do baile que serã animado por duas excelentes bandas.
• Neste fmal de semana (sábado e domingo) a grandiosa festa em honra à

Nossa Senhora de Azambuja, no Santu4rioem Brusque.Grande ndmeró de
romeiros e devotos eStarlo na caplt81 doi teddGi para participar das
diversas celebrações.

.

• JeepClub de Jaragu4 do Sul promove Íle$te fmal de semana, dias 16 e 17, o
,7° Jeep Raid-TiilhB Arco íriS. com partiQpaçIo de mais de 100 jipeiros.
Largada é chegada previstas para a Praça Ângelo ,Piazeia'

, .

• ParóqIJiaSio Sebastiio promove amaDbi (i6),encontro de confraternizaçio
comunitária, em seu galpão de festas. Ao meio-dia, chl1l1'llSCada; à tarde
diversio para as crianças e vdrios jogos e à noite o tradicional galeto dos
casais. Todas as famOias da comunidadeestio convidadas.

.-A s- Expofeira de Guaramirim, de 22 à 31 deste mês, tem moeda dnica,
própria, que valerá como dinheiro para todas as transações fi�iras
durante o evento, chamada de GIUI1áA exemplo do que ocorre em Lages.

,

na Festa Nacional do Pinhio o Real será trocado por auari. as frações de
10, 20 e SO centavos, e I e 50 reais.
• A Fesporte através da 19"CRB realiza amanhA (16), às 8 boras noGinásio

de E$portesdo Beira RioClube deCampo, a aberturaoficialdos 4° Jogos do
Professor, fase rilicrorregional.

.

• A Fundação Logosófica de Jaragúá do Sul convidando para' paIesua; "A
trajetória do homem na busea de si·mesmo", dia 28, às 20 horas, no
auditóriodoCPL.com o de LuizBarbosaNeto,médicoedocenlédaFundaçio
Logosófica de Florianópolis.

.• A SeCretaria de Cultura, Espone e.Lazer PJOIDove amanbl (16), às 20b30,
em Santa Luzia,NoiteCultural. Dia l!l, terça-feira,� auditório do SindiCato
do Vestu4rio, apresentaçlo da peçà teatral "Chü, Cadê oPingo do 11 às 10 e

I� horas.
'

'

• A�mana do Rosário senl� de 23 a 29,.na MiUriz.Sio Sebastião.
, Serio sete ,dÍas'de oraçio do terço e, adoraçlo ao Santíssimo Sacramento,
sem parar, asvíme e quatro horas do dia. Miliares informações com �
Martini pelo fone 372-0167.

.·DuraBte a S" Expofeira de Guaramirim, dia 24, domÍngo, às 16 e 19
horas, duas apresentações do "Mundo Mágico de Beto Carrero", no
Parque de Eventos.

• Papais nlo esqueçam, amanha, sábado (16),6 dia de vacinaçlo contra

a Poliomielite. Vaéine seus filhos com DJenos de S anos com a vaCina da

,
gotinha Sabin contra a poliomielite. Vacinar é um ato de amor.

• A l;otéricaPinga Fogo, do amigo.ErroI Zimniermann; está de casa pova.A
partir de segunda�feira (18), passará a atender na Rua ProcópioGomes de
Oliveira, 83, ap lado do Banco do Brasil. /'

NOVO ENDEREÇO .

Centro Médico Odontológico
Rua Guilherme Weege, 50 conj. 701

Tel (047) 372-1553 - Jaraguá do Sul - SC

PneumoIogia.Medidna
Jntema·Broncoscopia

. (Espeeialista.peIaSBB)
Reto$signioidoscopla

•Colonoscopia

Dr. Alexandre L.
ScbIanbendortf
CRM-7096

Dr.ClaudioLUiz
dosSantos

CRM-SC5694
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A

EniO Padllha Pilho
" Organização e Disciplina

Imagine a seguinte situação: você chega a um, digamos,
escritório de engenharia, e solicita a cópia de um desenho que

f�a parte deum projeto entregue hä seis meses. Apessoa que
o atende vai até um arquivo e com�a a procurar pelo desenho.
Abre uma pasta, tira de lá alguma coisa, verifica. põe de volta,
abre outra pasta, depois outra ,e outra... passam-sé chico ou dez

. minutos. Outras pessoas no escritório ajudam a procurar, você

percebe um certo desespero no ar,Meia hora depois o escrit6rio
está de pernas pro ar e, fmalmente, eis o desenho, são e salvo,
encontrado junto aos docnmentosde outro projeto que não tinha
nada a ver com o seu.

. Agora responda: você diria que se trata deumescritório sem

organização? Se você respondeu "sim ti, ou '.'claro que sim
ti

ou ainda "é obvioti, você pode estar redondamente enganado!
. Eu vou explicar: na verdadenão existe praticamentenenhuma

empresadesorganizadaaponto deprovocar um carnaval,desses
para encontrar um mero documento. Aquilo.que a maioria das

pessoas chamam de desorganização tem, em noventa-e nove

por cento dos casos, outro nome: chama-se indisciplina.
A organização deumescritörioou de uma empresa consiste,

simplesmente, em defmir o lugar, o tempo e amaneira de fazer
ou guardar coisas. Quando eu: disse que o desenho fôra
encontrado "junto aos documentos de um outro projeto" havia

.

ali, embutida,' uma afirmação: o desenho estava fora do seu
,

devido lugar. Quando �pessoa que o atendeu "foia um arquivo,
abriu uma pasta e verificou o seu conteúdo" ficou claro que ela
sabia onde procurar, Haviaum lugar.definido onde o taI desenho
deveria estar. A organização, portanto, existia.

"" .

Ocorre que alguém, .em algum momento, guardou'aquele
desenho no lugar errado. Problema de Disciplina.

O processo de organização defme um lugar para cada coisa.
Mas é a disciplina interna da empresa que faz com que cada
coisa esteja sempre no seu devido lugar.

Muitos empresários gastam fortunas em consultorias de

organização interna, desenvolvem sistemas sofisticados, filosofia
japonesa, alemã, americana..: e tudo vai por águaabaixo quando
,'0 Pedro, a Joana ou o Paulo abre um arquivo; tira de lá um

papel, utiliza e depois guarda noutro lugar qualquer, Seis meses
depois você entra nessa empresa e pede justamente.aquele
documento. O resto da história'você já conhece.

.

Umaempresàcom alto graudedisciplina consegue sobreviver
a um sistema de organização que não seja excepcional. No

entanto, uma empresa com um ,sistema de organização
espetacular não sobrevive aumúnico funcionário que não tenha

disciplina.
\.a�1&_�1&l\1%%'�@_.r�"Z_4.�._
Caixa posta/191- Fax: (047) 371.7942 - eniopf@iJetuno.com.b�

Cidade vai sediarDelegacia do Creci;
.

JaragUá do Stil - A partir do
dia 28, a cidade estará sediando a
DelegaciadoCreci (ConselhoRe
gional deCorretores de Imóveis).
O novo projeto substituí a sub

delegacia, que foiextintano início
d� mês. A primeira diretoria
tomará posse 'durante o 6°

Congresso de Corretores de

Imóveis, queaconteceentre osdias
28 e 30 destemês, noHotel Jurerê
Internacional, ,em Flcrianöpolis. . �;, '

Com a instalação da delegacia, Proposta: reunião que definiu fi· implantação d4 delegacia (Adejalr
"

será criada' também uma
Balsanelli à' esquerda)

. ,

Comissão de Ética com.amissão delegacia, teremos a liberdade de
de julgar as reclamações sobre o atendero público sobre todos os
setor imobiliário que chegam até assuntos relacionados à área.
adelegacia.

' .

.'

Não vamos permitir que os não
O futuro delegado, Adejaif' habilitados atuem" na área",

Estefano Balsanelli, disse que a prometeu, acrescentando que a

delegacia terá como finalidade intenção da diretoria é incentivar
principal fiscalizar a atuação dos as imobiliárias associadas ao'
profissionais da.' região, Creci para que

' levem os

atentando para os não problemas. internos para serem

habilitados e credenciados a discutidos.
.

"exercerem aprofissão, "Com a Em' relação ao exercício da

profissão, Balsanelli disse que a

profissão é definida pela
Resolução 326; de 1992, do
Código de ÉticaProfissional do .'
Conselho Federal de Corretores
de Imóveis. Para as reclamações
do setor, BalsaIielli informou que
a delegacia irá receber apenas as
que forem feitas por escrito. O
presidente daComissão de Ética
'será Roberto Rapozo de
Oliveira.

Yacinação deve atingir,nove mil crianças em JS
Jaraguá do Sul - A A campanha de vacinação, às crianças de até cinco anos,

Secretaria de Saúde está seräfeitanos 15 postos de saúde" num totaI de aproximadamente
trabalhando com a expectativa nas escolas João Romário 8,6 mil. Esperamos ainda,

,

de vacinar cerca de nove mil ' Moreira, noRio Cerro II, Victor vacinar em tomo de 400 outras' .

crianças çom as vacinas tríplices:
- informou Nanci.

crianças, durante a campanha de Meirelles, em Três Riós do '

vacinação. Somente amanhã, Norte, AlvinoTribess, no trevo
sábado, acontece a vacinação de Schroeder, e por equipes

II
contra a poliomielite, entre oito volantes. A secretária de Saúde,

..
1'

e 16 horas. A campanha prevê Nanci Zimmermann, faz alerta
também a vacina tríplice aos pais, cujos filhos estão com
bacteriana, difteria, tétano e a carteira de vacinação atrasada,
coqueluche; e a tríplice viral, para que procurem o posto de
caxumba; rubéola e sarampo, saúde daRuaReinoldo Rau pata
devendo atingir cerca de 400 atualizá-la.

'

crianças, que ainda não foram - A vacina Sabin, centra a

imunizadas; . ' paralisia infantil, seráministrada

'NeONI'
IN,CONI
"NeONI

Amortecedores
Molas
Pastilhas

CONTABILIDADE
FONE: (047) �71·5087

A 11 naMaster Pesquisas.lnvestindo no
silêncio e no conforto do seu carro.

. � õniO da hllo] .... !au\{t\!. eo para p" 8oJdam'
{at-etl .•. ... TeselVá_lo .

M�alú,g,ca 80na
.",.....,....,_ �
,...". ("7)l71-U2I-_ _

....... ..,.sc
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Ferj entregaLaboratôriopara
.

acadêmicos do Curso de Arquitetura
No dia quatro de agosto, aconteceu a

inauguração dos laboratórios de Maquetaria,
Habitação, Projeto e Conforto Ambiental do Curso

de Arquitetura da Ferj. Estiveram presentes
autoridades locais, regionals e estaduais,
professores, acadêmicos e convidados.

Apôso ato inauguralfoi.servido aos

presentes um' coquetel, oferecido pelo Comércio

e Indústria Breithaupt.
.

..

A Fundação Educacional Regional
Jaraguaense r Ferj, agradece a todas as

empresas que colaboraram na doação de
.

produtospara equipar os laboratórios.

STIDORESQA
.,

DMlNlSTUÇAO

. Iaraguâ do Sul merece

um shopping center
. Jaraguá do Sul, como o terceiro parque industrial do Estado merece um

shopping center.
'.

.

Acredito que esse pensamento é compartilhado com a grande maioria
dos cidadãos jaraguaenses,. principalmente os jovens, que teriam, além de
um centro de compras, um.local de lazer e paquera, não precisando sair pára
municfpios vizinhos.

Mas a grande indagação é o porquê? Falta investidores? Será que Jaraguá
do Sul não comporta um shopping center? Ou será que interesses ocultos

interagem em benefícios próprios?
Dé qualquer forma nada disso interessa. Acredita-se que é urrur questão

detempo,
Recentemente fomos presenteados com a vinda do Angeloni, maior rede

de supermercados de SantaCatarina, oportunizandci aos jaraguaenses e região,
a liberdade de escolher omelhor atendimento, preço, ambiente e outras opções
a mais. No entanto,' tivemos que torcer e esperar para que um dia isso
acontecesse. Felizmente aconteceu. A verdade, sem desmerecer os já
existentes, é que a concorrência faz bem para nós consumidores.

E assim 'esperamos que seja com relação ao shopping, uma questão de
tempo, afinal estamos na era da globalização da economia, o que significa
também {l expansão dosnegócios por parte de algumas empresas nomercado.
interno.

Elaborado por: Valdir Esteves, aluno do
80 semestre de Administração

.

Coordenação: Cláudia Regina Althoff

"Espaço acadêmico para
colaboradores de 2° turno"
A Fundação Educacional Regional Jaraguaense .. Ferj, através dos

acadêmicos do Curso de Administração - 10- fase está realizando uma.
pesquisa junto a comunidade empresarial, com o objetivo de identificar
demanda que justifique a implantação de cursos de nível superior, no
períodomatutino, tendo como público alvo profissionais que trabalham
no"2° turno.:

.

A iniciativa partiu dos próprios acadêmicos, preocupados com a
crescente necessidade de formação exigida pelas organizações, aliada à
dificuldade de conciliação do horário de trabalho de 2° turno com os

cursos superiores disponíveis.
.

Acadêmicos que estão desenvolvendo a pesquisa: .

Debora Cristina Borges Edi Marcos Ludvíchak
Ingelore Emmendorfer Julio Ces.� dá Silva
Maurício Ferrazza . Pedro Decker

Sérgio Moser Vanessa Pereira
'

Professor coordenador: Nelson Luiz Pereira.

.

. �t VOCÊ P"","�
eO�AQUI TEM/�

Brinquedos
Apare�s Eletrônicos

Vídeo-Locadora
Presentes - Games

(Aluguel.oú
·Sala Vip)

Programa de .

Educação Permanente
SEGUNDAS-FEIRAS

-

. Noções básicas de Espanhol
Horário: 14h30 às 15h45
Local: Sala 2 - Bloco B

Vagas: 30

Oficina de Serigrafla
Horário: 16h às 17h15
Local: Sala 2 - Bloco B

Vagas: 30

TERÇAS-FEIRAS
Conquistas do séeul� XX - Artes
Horário: 14h30 às 15h45

(quinzenal)
Local: Sala 2 - Bloco B

Vagas: 30

·Relações Humanas
.

Horärio: 14h30 às 15h45

(quinzenal)
Local: Sala 2 - Bloco B

Vagas: 30

Oficina de Criatividade
Horário: 16h às 17h15
Local;Sala 2 .: Bloco B

Vagas: 30

Informática - Iaternet
Horário: 16h às 17h15
Local: Laboratério de
Informática - Bloco B

Vagas: 30

QUARTAS-FEIRAS
Noções básicas de Espanhol
Horário: Sh às lOh
Local: Sala 2 - Bloco B

Vagas: 20

Escolinha de Dança
(adolescentes)
Horário: 14h30 às 15h45
Local: Sala 4 - Bloco B

Vagas: 30

D�ça de Salão (adultos)
Horário: 16h às 17h15
Local: Sala 4 - Bloco B

Vagas: 30

QUINTAS-FEIRAS
Etiqueta é Cerimoilial
Horário: 14h30 às 15h45

, Local: Sala 2 - Bloco B

Vagas: 30

informática - Internet
Horário: 16 às 17h15
Local: Laboratório de
Informática - Bloco 'B '

Noções básicas de Espanhol
Horário: 14h30 às 15h15
Local: Sala 2 - Bloco B

Vagas: 20

SEXTAS-FEIRAS
Noções básicas de Inglês
Horáriô: Sh às lOh

Local; Sala.2 - Bloco B

Vagas: 20.

Matrícula:
Horário: 14 às 20 horas.

.
Local: Coordenação de Pesquisa

e Extensão - Ferj
(Bloco A) - Ferj.

Fone: 371-0983 - ramal 49
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Fôrum vai debater legislação
do uso da exploração do solo

Jarag1iá do Sul- A Prefeitura vai
realizar no dia dez de outubro, no
Clube Baependi, o Fórum Catarínense
(je Extração Mineral; que pretende
discutir. a: legislação que regula a

extração mineral. O assunto está em

alta na região devido as constantes

fiscalizações
.

dos órgãos
governamentais. Ao Município
interessa especificamentea questãodo
u�o das saibreiras para a retirada do
macadame. O evento terá o apoio do
Ministério das Minas e Energia.

Na última terça-feira (12), o

secretário de : Desenvolvimento

Urbano.Valdir Bordin, admitiu que o

Município vem explorando
irregularmente algumas saibreiras.

A . Prefeitura enviou

correspondência aos municípios para
participarem do evento. Além da

partícípaçãodos prefeitos, estão sendo
convidados perlamentares e

. representantes de organismos
preservacionistas. Entre eles, o

deputado federal Júlio Redecker, RS,
autor de uma emenda constitucional

referente a extração míneral, Segundo
o diretor da Codejas (Companhia de
Desenvolvimento de Jaraguá do Sul),

. Humberto Travi, a emenda poderá ser

a única saída para a atual situação.
.

O prefeito Geraldo Weminghaus
(PFL) foi o primeiro governante no

Estado a questionar a legislação, que
impede a exploração dás saibreiras.
Em abril, a administração municipal
foi surpreendida por duas multas,
decorrentes da, utilização das
saibreiras localizadas na Tifa Biese e

na Serrinha. Velha. Esta última

pertencente inclusive ao pröprio
Município .. A alegação do lhama foi
de confrontação.com a Constituição
Federal, que veta a exploração pelo
setor público. .

.

A Prefeitura aguardamanifestação
do DNPM (DepartamentoNacional de
Produção Mineral) para uso do mate

rial da Tifa Biese, mediante acordo de

cooperação com a Companhia Bogo e

Bogo e de pelo menos outros cinco

locais que estão sendo pleiteados
através da Codejas.

Reunião define instalação do CDH
Jaraguá do Sul- O CDH (Centro .

dos Direitos Humanos), que será
oficialmente instalado no .Município

.

na noite da próxima segunda-feira
(18), com assembléia' marcada para
acontecer na Ferj (Fundação
Educacional Regional Jaraguaense),
deverá reunir integrantes deCDH's de
Blumenau, Joinville, Rio do Sul,
Brusque, Itajaí e Florianópolis. Sem
fins lucrativos, o CDH tem como

objetivo informar, divulgar, promover
e defender os direitos individuais e

coletivos constantes na Declaração
Universal .dos Direitos Humanos, da
ONU (Organização das Nações
Unidas).

A entidade é integrada porpessoas
das mais diferentes atividades e

setores, como igrejas,OAB, sindicatos

e associações de moradores. De acordo .

com a direção provisória, a assembléia
do dia 18 vai aprovar também o

estatuto do CDH de Jaraguá do Sul,
que será administrado por uma

Diretoria Colegiada, com mandato de
dois anos, podendo ser reeleita, por
uma Assembléia Geral e Conselho
Fiscal.

Os recursos financeiros para a
.

manutençto do CDH são de convênios,
acordos, contratos ou mensalidades e

contribuições. A Comissão Provísõría
já mapeou algumas áreas de atuação
emergencial na cidade, entre elas são

destaques: a violência contra amulher,
a violência e a segurança no trabalho,
a violência policial, as doenças
epidemiolögicas e o problema das

drogas.

SERVIMOS DIARIAMENTE
* A Ia carte (Almoço e Jantar)·

* Buffet aos Domínços (das t thaornín às 14.h30min.)
* Frutos do Mar * Prato Ttpico (Marreço) * Pizzas

* Lasanhas * lanches * Petiscos

ATIaNDEMOS
* Casamentos * Batizados * Crismas * 1- Comunhão

* Convenções * Cóquetéis" Outros eventos

Carlinhos - Sócio-:gerente

Agradecemos a Preferência

Rua .Exp. Gumercindo da Silva,.237 - Fone:· (047) .371-3121
89252-000 - .Jaragua do Sul - Santa Catarinà

FALECIMENTO

FranciscoPavanello

..*PROIVIOÇ.ÃO*
Ferro CA 50 5/16" � , ; R$ 2,971br
Ferro CA 50 3/8" : , R$ 4,181br
Ferro CA 60 Estribo R$ 0,82/br
Tela soldada para laje epíso R$ 1,25/m2
Viga/coluna soldada 5/16" R$ 15,80/pç

"'Vendemos e entregamos qualquer quantídadev

AUTO ESCOLA lESSMANN LTOA.

PElA SEGUNdÀ VEZ CON�idERAdA dESTAQUE
do ANO pElA MASTER PEsQuisAS.

já que o rädio engatinhava e o Democrático, concorria com Erich
cinema era privilégio de poucos da Baptista, Henrique Boeder, João
sede dos distritos e municípios. Mathias Verbinnen, Raymundo •

Francisco Pavanello jogava futebol Adolfo Emmendoerfer, Vitório
por amor à camisa. Em 1955 fazia Lazzaris, João Hermílio Cardoso e

parte da equipe da Sociedade Domingos Chiodini..
Espórtiva João Pessoa e, naq'fle, Pelo PRP (Partido de
ano sagrou-se campeão absoluto de Representação Popular),
1955, da 2& Divisão dá Liga concorriam Waldo Krutzsch,
Jaraguaense de Desportos, que João Alberto Ballock, Luiz Maffezzolli,
LüciodaCosta, como.presidente e Pedro Bdelberto Gerent e João
Erico Froehner, como secretário, Gaschô.
certificavam num diploma. Pelo PSP - Partido Social

Como político foi uma- Progressista - concorriam Gilio

conseqüência de .sua atividade em Antonio ·D. Lenzi, Francisco
prol das comunidades, que viam Fernando Fischer.. Domingos
nele um líder que foi até o.final de Sanson e Clemenceau do Amaral e
sua vida. Em 1958, com amorte do Silva.
líderArthurMüller eram críticas as Francisco Pavanello

eleições e ospartidos iam às urnas. representava na CâmaraMunicipal
O Juízo Eleitoral da 1� Zona, uma grande área do. nosso

. após opleito, entregava os diplomas: Município: Vila Chartres, Santa
UDN - União Democrática Luzia, Alto Santa Luzia, Greta
Nacional- diplomavaVíctorBauer, Funda e Manso, que sempre
Albrecht Gumz, Francisco

.

decidiam as eleições noMunicípio.
Pavanello (3°· mais . votado), Foi um dos poucos políticos que
Valeriano Zanghelini, Murillo sempre foi fiel ao seu partido
Barreto de Azevedo e suplentes, .original e·nunca trocou de partido
Eugênio Victor Schmöckel, Álvaro visando benefícios pessoais. A

, Severino Piazera, Mario Nicollini história haverá de reconhecer nele
.

e Alexandre Haake. um dos homens íntegros da política
O PSD -. Partido Social municipal jaraguaense. (EVS)

.

372-2922
R. Conrad Riegel, 170

J,araguá do Sul

(Ao lado do
-

Ferro VelhoMarechal)

Da última vez que o vi, vivo, foi
no dia 11 de agosto de 1997, às

8h30, ele sentado na amurada da
Studio FM, na Domingos da Nova.
tomando o sol da manhã.

Cumprimentei-o com o aceno

no outro lado da calçada, em direção
da Reinoldo Rau; Encarei a sua

.

atitude como normal.

Depois, o impacto de suamorte,
às três da madrugada, no Hospital
São José; dia 13�8-97, o seu corpo.
velado ná residência e o

sepultamento, às nove horas do dia

14, Para o Cemitério da Vila Lenzi.
Francisco Pavanello nasceu em

3-12-1922 (7� incompletos); filho
de Andréas Pavanello e Hermínia
Tecilla Pavanello, um dos quatro
irmãos e cinco irmãs.

Casou e teve oito filhos, quatro
'.

homens e quatro filhas.
"Chico" Pavanello pode ser

classificado como. empreendedor,
como esportista e homem político.

Como empreendedor ele
estabeleceu-se.com linha de ônibus
entre Jaraguá - Santa Luzia e

Schroeder, pioneiramente
aproximou o centro de Jaraguä do
Sul com uma região densamente
habitada e a. região do atual

Município de Schroeder.
Posteriormente estabeleceu-se

com empresa de transportes de

cargas, levando arroz beneficiado

para o mercado de São Paulo, e na

volta, trazia.amatéria-prima para a
Porcelana Sçhmidt, do vizinho

Município de Pomerode. Concorreu
para odesenvolvimento da região.

.

Como esportista destacou-se
sobremodo. Naquelaépoca o futebol

. /

era a úniéa diversão dos habitantes,

GERDAU

Rua Relnoldo Rau, 520 - Sala 02

próximo ao Supermercado Breithaupt
.

Defronte ao Smurf's Lanches
FonelFax: (047) 371 ..5933

Jaraguá do Sul - �C

CONGELADOS E
FRUTOS DO MAR

RUA BARAo DO RIO BRANCO. 553

TEL.: (047) 372-2912
JARAGU.( DO SUL - sc
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FUTEBOl!.. DE SALÃO: resultados da 9" e 10" rodadas realizadas em 06 e

1l/08/97: Argentina 8 x 4 Chile, Brasil 8 x 3 Colômbia, Colômbia 14 x 4

Equador, Argentina 4 x 1 Uruguai e Brasil 11 x 8 Chile.

Angelo (Colômbia) o artilheiro com 21 gols.
Dalto (Argentina) o goleiro menos vazado com 20 gols sofridos.
A repescagem eliminatória será realizada nos dias 13 e 18/08 a semifínal
dia 20/08 a final com a entrega da premiação e encerramento com churrasco

e chopp a todos os participantes será no dia 22/08.

ESCOLINHA DE VOLEIBOL: estará em funcionamento a partir do dia

11 a escolinha de voleibol, coordenação Prof" Cezar de Oliveira e das Prof"

Silvia e Marlei com aulas nos seguintes horários:
2" e 4"'-feiras das 8 às 9, 9 às 10 e 10 às 11 horas

3" e 5"-feiras das 13:30 às 14:30,)4:30 às 15:30 e 15:30 às 16:30hs.

Sócios 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

'ItNIs: no último final de semana aconteceram as partidas finais com o

encerramento do torneio de Tênis iniciantes, que apresentou nas categorias:
Adulto Juvenil:

Mensalidades:

o

e

e

1° colocado: Elemar Vavassori

ZO colocado: Marco A. Schiochet

30 coloCado: Cesar L. Pradi

1 ° colocado: Cleyton Hinterholz
20 colocado: Ricardo Kuhn

30 colocado: Felipe Kasmirski

Nestefinal de semana acontece o nosso evento maior, o VII

Jeep Raid - Trilha doArco-Íris. São 106 quilômetros de trilhas
pela nossa região. Deveremos ter a participação de 150jipes
de toda região Sul do Brasil.

Os patrocinadores oficiais do nosso VII Raid são:

Fleischmann e Royal (Chocoleite) e Adagha Ind. do Vestuário

(Boca Grande). Contamos também com o apoio da Secretaria

de Culiura, Esportes e Lazer, Carroçarias HC, Carrocerias

Argi, EstofadosMannes, Sesi, IvoKonell, PolíciaMilitar, Fidelis
Nicoluzzi e Chapéus Marcauo.

O companheiro Jorge, Malhas Jarõ, patrocinou um uniforme
personalizadopara os sócios do nosso clube. Muito bonito por
sinal. Obrigado. .

O aniversariante da semana é o companheiro Anizio L.

Lima, no dia 08/08. Parabéns.
. Na última' terça-feira, oferecemos um jantar aos nossos

amigos da imprensa, no qual foram esplanados assuntos

pertinentes ao nosso VIIJeepRaid, como também as atividades

do nosso clube.

ESTOFADOS MANNES
Mannes Ind. Com.

Espumase
Colchões Ltda.

. .

VII Jeep Raidpromete trazer
150 jipeiros a Iaraguâ do Sul

Jaraguá do Sul - Cerca de 150

jipeiros do Sul do país deverão estar

neste final de semana na cidade, para
participar do VII Jeep Raid, uma
promoção do Jeep Club local. A

chegada dos jipeiros está prevista para
às 17 horas de hoje. A pãrtir das 21

horas, no Parque Municipal de

Eventos, acontece o sorteio de largada,
A Prova "Trilha doArco-íris" tem 105

quilômetros de percurso, distribuído
nos municípios -de Jaraguá do Sul e

Corupá.
O local de largada e chegada dos

competidores será a Praça Ângelo
Piazera, no Centro. A prova inicia

amanhã, sábado (16), às 7h30 e terá

8,5 horas de duração. Esta é uma prova
em que prevalece a regularidade de

desempenho do competidor, explica o
presidente do Jeep Club de Jaraguá do
Sul, Cláudio Finta,' um . dos
coordenadores doVII JeepRaid Nesse

tipo de prova, em trechos íngremes e

fora de estrada, são usados jipes 4x4,
tracionados. Estão sendo esperados
nove modelos diferentes de veículos.

.

Dezoito cidades dos três estados
do Sul vão participar do evento. De
acordo com os organizadores, mais de
130 jipes Já confirmaram presença,
aguardando outros dez. Entre os

participantes, estarão 17 mulheres

navegadoras e uma piloto.

A trilha. escolhida para este VII

Jeep Raid abrangerá as localidades de
Garibaldi, Chico dePaula e Nereu
Ramos. O ponto mais elevado da

passagem dos jipeiros é a Trilha

Marcatto, com 800 metros de altitude.
"A possibilidade de ocorrer tempo
chuvoso no 'final de semana, não

preocupa. A chuva e a lama apenas
tornam a prova mais desafiadora",
declarou o jipeiro Sandro Lessmann.

O encerramento do VII Jeep
Raid será marcado com um jantar,
na Sociedade Alvorada, onde
acontece a premiação dos '.
classificados entre a primeira e

décima-primeira colocação.

Adrenolina: pilotos tUsafiam os obst6culos e,!, trilhas perigosas

Cidade vai sediar duas etapas do Campeonato Brasileiro de Bleicross.

NOTAS----------------�----------

• Fundação Municipal de Esportes vai participar dos 37° Jogos Abertos, em Concórdia, com uma equipe
formada basicamente porjovens. Antes, a representação jaraguaense, formada de atletas juvenis e infanto-juvenis,
será testada na fase regional, em Brusque, neste tinal de mês.

Jaraguá do Sul- A realização da
nona e décima etapas do Campeonato
Nacional de Bicicross, que acontece

neste final de semana, no Parque da
Malwee, deverá reunir 300 atletas,
entre seis e 50 anos, divididos em 35
categorias. O evento está sendo

organizado pela Federação .Cata
rinense e equipe Duas Rodas, com
patrocínio da Fundação Municipal de
Esportes e Malwee Malhas.

Atletas de dez estados estarão

participando da competição em

Jaraguá do Sul. O campeonato
brasileiro deverá ter neste ano mais
outras 14 etapas. Os atletas

jaraguaenses, Robson TeIles, na

categoriaMaster (acima de 18 anos) e
Salete Moretti, na Damas (acima de

. 16), são os destaques da equipe e têm

condições de asseguarar os primeiros
lugares.

A movimentação no Parque
Malwee começou hoje, quando os

. atletas fizeram o reconhecimento da

pista. No domingo. passado (lO), o
bicicross também

-

foi atração na

cidade. A quarta etapa do Campeonato
Estadual reuniu 140 atletas, nomesmo
local. Os atletas da equipe Duas Rodas
conquistaram nove troféus. De acordo
com o 'presidente da Federação
Catarinense de Bicicross, Valdir
Moretti, a equipe de Jaraguá do Sul
tem grandes chances de garantir boas

. colocações.

• De primeiro a seis de setembro, serão realizados em Jaraguá do Sul, os Jogos da Semana rui Pátria. Alunos com
idade até 14 anos disputarão sete modalidades. Estará em disputa o Troféu Murillo Barreto de Azevedo.

• Prevista para este tinal de semana em Jaraguä do Sul a 4· Etapá do Campeonato Catarinense de
Motovelocidade. Amanhã, haverá treinos com entrada franca, e no domi�go (17)� a competição, com pilotos d�
diversos municípios catarinenses.
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CORREIO DO POVO - 12 POLÍCIA Jaraguá do Sul, 15 de agosto de 1

. Polícia aumenta açãopreventiva ao crime
Jaraguá do Sul- As Polícias Civil e

,

Militar intensificaram, esta semana, a

fiscalização na cidade, na tentativa de
reduzir a criminalidade. Diversas blitze
estão sendo realizadas desde terça-feira
(12). A última delas está prevista para a
manhã de hoje, num local a ser ainda
definido pelo comando. Numa única

operação, feita quarta-feira (13), pela
manhã, na Rua Joinville, 120 veículos
foram abordados, destes, 10%

apresentaram irregularidades.
O delegado regional de Polícia,

Adernar Grubba, disse que a intenção é
combater o crime. Jaraguädo Sul e

municípios próximos estão registrando
com freqüência casos de assaltos, furtos
de veículos e tráfico de entorpecentes,
\

Preocupação: Grubba disse estar alarnuulo com o aumento de furtos
alémde carros sem documentos ou com

. documentação incompleta.
Os assaltos no posto do Besc (Banco

do Estado de Santa Catarina), na Barra
do Rio Cerro, e na agência do Bradesco,
em Corupá, influenciaram na ação
policial. O último assalto a banco

,registrado na cidade havia ocorrido em

novembro do ano passado, no posto
bancário da empresa Malwee. No

período, entretanto, ocorreram vários
assaltos junto aocomércio e residências.

O índice de furtos de veículos também
é alarmante, Nos meses de julho e agosto,

, 35 carros foram roubados. Grubbaadmitiu

que os furtos têm aumentado na cidade,
considerando a hipótese de existir um

esquemadedesmanchede carros naregião.

AG. 'O , N" D U S T • , A -L,
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de agosto de 97

, YENHA EMRr'C'PE DEsrA fEsrA
- Exposições
- lalle. e Shows
- Apre.entações Folclóricas
- Grupos de danças
- Desfiles

,-.Programa César Souza (_..".)

- Praça de Allmentaçâo (comida típica)
- Show Pirotécnico
- Parque de Diversões (bungee-Iumplng)
- Pa••elos Aé�o. (helicóptero)

,

- Beto Carrero Show
- 10 Jeep Cross Cidade de Guarandrim

local: "..,.Municipal."",...
l'erIe!fo 1IIIanoel.Ag-' - 11l-2BO .. 55

Realização:

--
,..._._

Patróclnio: '

a
1&

, 1881/2000

Recém-nascidi
abandonado
numa lixeira

.......-
..-

São Francíseo do Sul - A Polí '

Civil de São Francisco do Sul ou
.

quarta-feira, o depoimento da men

S.G., de 16 anos, sobre a qual pesa
suspeita de ter procurado se desfi
de um recém-nascido, do sex

masculino, de nove meses e peso
dois quilos emeio, jogando-o em u

lixeira. o caso foi levado àpolícia pe
mãe da jovem, Vera Lúcia Nun
Pereiral que encontrou a criança den
da lixeira em sua residência. Is
ocorreu no dia quatro de agosto, e

Acaraí, noMunicípio de São Francis
do Sul.

O exame cadavérico do legis
NelsonQuirino,mostrou que a crian
apresentava um edema na cabeça
abertura de cavidade toräxica e ar n

pulmões, o que indica choro ao nas
AescrivãNerci, que examinou o lau
cadavérico, acreditaque a criança ba
a cabeça no vaso sanitário ao .nasc
sendo a causa da morte. O delega
Carlos Roberto Pereira, encaminhou
caso ao promotor da laVara da Infânci
e Juventude.

PREVINA-SE

.,EeUROI e.a.RCIA
FGne/Fax 371-1 78.

I

Distribuidora de cerveja, chopp, refrigerante e água mineral.
Também atendemos eventos (casamentos, aniversários,

,.
.

. . ,

festas em geral) COMENTREGA A DOMICILIO

LUKISADISfRIBUIDORADEBEBIDASLIDA.
-:

q-loPP
Rua Reino/do Rau, 414 - Jaraguá do Su/- SC
Fone: 371-1271- 37r-9954 - fax: 371-9011
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