
Rua Reinoldo Rau, 399 - si 5

372-1907 ..

Tem sempre um

jeito de. fazer
melhor

Werninghaus garante terreno para
construção de condominio industrial

. o prefeito de Jaraguá do Sul, Geraldo Werninghaus (PFL), .assinou carta

mpromissodoando um terreno para a construção de um condomínio industrial

Município.
Há dois anos, aApevi vem reivindicando junto ao governomunicipal a doação

o terreno para implantar o condomínio indústrial, que vai reunir as pequenas
presas do Município. Página 5

.

oradores jogam diariamente toneladas
de lixo nos rios do Município

A Secretatia de Agricultura e Meio Ambiente de Jaraguá do Sul
formou, durante a .semana, que diariamente são jogados nos rios do

unicípio cerca de 5,2 toneladas de lixo, 10% do total de lixo doméstico
oduzido.

'
.'

,Para mudar o atual quadro, conscientizar a população e criar uma
eva cultura ambiental, 'o secretário Werner Schuster pretende
esenvolver uma campanha alertando para os prejuízos causados ao meio
biente. Página.12

População será atendida pelo
Consórcio' Intermunicipal de Saúde
.'0 Consörcío Intermunicipal de Saúde envolvendo os municípios da
mvali (Associação dos Municípios do Vale do Itapocu), vai Iicitar em
etembro, 1.080 consultas médicas, nas especialidades' de ortopedia,
ardiología e oftalmologia.
A licitação será a primeira atividade prática do consórcio, empresa constituída
vés dQS secretarias de Saúde da microrregião, que tem como prioridade o

mento da oferta de consultas médicas à I'0pulação. Página 13

VExpofeira começa hoje e

vai até opróximo domingo ..

- ---'�_. - -- - - _-
'.-. '1, Falos: Edson Junkes/CP

Atração: Parque deExposição deverá recebermais de 80milpessoas durante a VExpofeira
A abertura da,V Expofeira de

Guaramirim será hoje às 19

horas, no Parque Municipal de
Exposições, no Km 55 da BR-

280, com a presença do

governador Paulo Afonso Vieira

(PMDB). O evento é promovido
pela Prefeitura e Aciag
(Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim) e irá

apresentar, até o próximo domingo
(31), as

.

potencialidades
econômicas doMunicípio e região.

Esta edição vai reunir 51

empresas, que mostrarão seus

produtos e novidades, que contará
também com exposições de .

máquinas e equipamentos agrícolas .

e pecuärios,
A feira vai promover bailes e

shows com "Os Nativos", "Os
Garotos deOuro", "BandaCheiro",
da Bahia e Gaúcho daFronteira, e
o espetáculo deBeto Carrero.

A rainha da Expofeira será
escolhida durante o baile, marcado
para às 22 horas. Está sendo
aguardada a presença da Miss
Brasil/97, Maxine Rodrigues do
Nascimento. Página 7

Ladrões levam R$ 35 mil
.

do Bamerindus dePomerode
A agência-do HSBC Bamerindus de

Pomerode foi 'assaltada, no início da tarde
da última terça-feira (19), por cincohomens
fortemente armados, que levaram R$ 31 mil
em dinheiro e cerca de R$ 4mil em cheques,
além de blocos de cheques administrativos.
O assalto foi o segundo no período de dez

meses, o que levou o sindicato des Bancários
a fechar aagência por falta de segurança.

Os assaltantes portavam uma

metralhadora, escopetas e revólveres e em

menos de dez minutos limparam os caixas
e o cofre da agência, De acordo com

testemunhas, quatro dos cinco homens

entraram no banco, enquanto 6 quinto
permanecia fora, controlando a chegada de
clientes.

Os ladrões fugiram no Vectra cinza,
placas VDY%3002, roubado no domingo
anterior em São Bento do Sul. A Polícia
Militar informou que os assaltantes

seguiram pela Rodovia SC-418 em direção
a Blumenau, entrando por ':lma· estrada

.
secundária, passando pela localidade de

Garibaldi, em Jaraguá do Sul. Policiais
civis e militares fizeram buscas na região;
sem conseguir encontrar os ladrões.

Página 16

Dia: 30 de agosto
.

;

Local: Jeep Club
Hora: 11:00

, Valor: RS 5,00
APOIO: JornalCO�IO DOPOVO. Rotary Club Pérolalndustrial \

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A invasão da redação do Jornal O Tempo, em Belo Horizonte, por oficiais da Polícia na Alemanha, queimou um abrigo para estrangeiros - com os imigrantes dentro.
Militar ressuscita � ações sinistras d�s ó�gpos de seguranç�, que tanto am�ontaram o Nossa população vem se agredindo e se auto-mutilando. O altoíndice de abuso de
país no período mais truculento da históna recente do Brasil, No melhor estilo SNI, os �

,
, . _

'

,

militares ameaçaram funcionários e diretoresdo jornal, como se estivéssemos ainda sob a drogas (cocama, álcool, calmantes, etc.) confirma esse dado.Mu�tos nao conseguem
égide do generalMédici. A sociedadejá não admite mais desatinos desta natureza, cometidos sobreviver .com essa realidade. É óbvio que estamos num p�ocesso de mudanças, "
por aqueles que-deveriam ser os responsáveis pela integridade e.segurança da população. O onde vozés começam a questionar esse mecànismo perverse - a conscientização se

ato clI{acteriza falta de respeito às instituições econtraria o regime em vigor. estrutura desta forma.
O fato dos militares terem um mandado da Justiça Militar para vasculhar e apreender É

'

arquivos fotográficos referentes à cobertura do protesto dos policiaismineiros, ocorrido em
" aqui que aplaudo a,criação do Centro de Direitos Humanos de Jaráguá do Sul.

junho, quando um éa� foi assassinado por um colega de farda, não justifica a ação. O juiz Entidade sem fins lucrativos, nempolítico-partidários-religiosos. Precisamos repensar
Jadir da Silva, da 3� Auditoria Militar de Minas Gerais, poderia determinar a apreensão, as diretrizes básicas de nossas vidas e de nossa comunidade, garantind� direitos
das fotos se estivesse investigando um crime. Acontece que greve de PM's nãoé crime, mas fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa efraterna, E não adianta
indisciplina. Ali,;,ig, o juiz responsável pelomandado extrapolou suas funções e demonstrou

concordar comigo e não fazer nada. Participe, informe-se, promova e defenda OS
desconhecer as 4eis elementares de uma democracia.

.

Foi um ato arbitrário que fere o direito constitucional de preservação de fonte jornalística. 'direitos individuais e coletivos da DeclaraçãoUniversal dos Direitos doHomem.
Omandado dojuiz ameaça com prisão em flagrante "quem oferecer resistência" ou "impedir É nosso direito e nossa responsàbilidade.
o cumprimente". O fato pode abrir precedente e comprometer a 'liberdade de imprensa, tão
essencial numa democracia. Precisamos aprender com as lições do passado. Os 20 anos de
ditadura foram suficientes para atravancar o país e impedir o desenvolvimento intelectual
da nação. "

'
.

O absurdo não pode ficar impune. Bxige-se do Ministério da Justiça as providências
cabíveis. ,A barbárie desperta a apreensão de toda a sociedade e deve ser punida com rigor,
'para que possamos seguir adiante nc projeto de respeitabilidade mútua. Não podemos viver
sob o segime do medo, onde a força bruta dita as regras. É preciso uma reação firme do

governo para que se aborte no nascedouro possíveis tentativas de subversão da ordem.
,

opreço da honra
/ ACEI do Laboratório está agonizando nas mãos do presidente da Câmara de Vereadores,

Pedro Garcia, sem que seja lhe dada a chance de um enterro' digno: Quando o vereador .

GilmarMenel, relator da Comissão Interna, apresentou o relatório.Garcia prometeu para a

semana seguinte uma decisão. Passadas duas semanas; ele evita comentar a matéria,
informando que vai se reunir com os colegas para tratar do assunto "com isenção" e que
enviou o relatõrioao Tribunal de COntas do Estado e ao Ministério Público. Pelo andar da

carruagem, a CEI vai acabar morrendopor absoluta falta de atenção e tratamento daqueles
que deveriam'assistí-la.

Tem cheiro de pizza no ar. Desanimado, Menel admite dificuldades para a instalação da
CEI, embora garanta que o relatório conseguiu provar o favorecimento ao Laboratório

Jaraguaense e irregularidades n� prestação de serviços deste à Prefeitura.. Para que seja
instalada a CEI, cinco vereadores - um quinto da Casa - devem abonar a proposta. Mesmo
que consiga os votos necessários, a CEI não deverá-atingir os objetivos, já que os demais
vereadores continuarão fazendo jogo contrário, impedindo a transparência essencial no
processo.

O jogo político-econômico que se criou a partir do questionamento do caso, trilhou o

caminho e tem-se mostrado forte o suficiente para controlar a situação, apesar das evidentes
irregularidades que nortearam � questão. Há especulações de toda ordem. No início, quando

. as denúncias de Menel atingiram a cúpula do governo, o prefeito saiu em defesa dos
secretários, atirando para todos os lados, atingindo Garcia, a quem acusou de incentivar a

criação de loteamentos irregulares. As relações entre l;xecutivo e Legislative ficaram
estremecidas,mas um encontro entre os chefes conseguiu conciliá-los. Depois, a realização
'de obras em redutos eleitorais de Garcia pôs fim ao litígio.

.

_ Com a exoneração do ex-secretário Mado Sousa e da venda da parte do secretário de

Planejamento Inneu Pasold do Iabóratörio, o governo acreditou que havia encerrado a

'batalha. O vereador AdémarPossatpai,.·tnembfo da' Comissão -Interna que investigou os

documentos do laboratório" yQtou éontfário ao relatório. Ele é domesmo partido do prefeito,
fato que por si.sõ ç.ei�aduvid� qU�t9 a 'imp�cial}:dade do votó, No entanto, a argumentação
podeí:á·"Górlvence(',<W@un-os vereadores, cóntribuindo para apressar o quadro de inanição

. porque pa,ssa.aCEi,. Ínviàbilizando-a de vez, As futuras sessões 'serão pródigas em discursos,
mas ações... ,',

'

Lições do passado

-

AÇOES
COMPRAMOS AÇÕES EMITIDAS DA TELESC, TELEBRÁS,

FLORESTA, INCENTIVOS FISCAIS, OBRIGAÇÕES DA
.

ELETRoaRÁs, QANCOS, ETC.
COMPRAMOS AÇÕES nos CONTRATOS DA CONSTRQTEL DOS

- ANOS DE91! 97; .

. PAGAMENTO EM DINHEIRO.

'Telefones': 371-7221 e 973-5912
,

'

1

Rua·Epitácio Pessoa, 510 • Em frente Colégio Abdon Batista.
, .

'Carta aberta
A pior-melhor.
cidade ..do Brasil

,

..Afonso Carlos QuentsI de Moura

Há �gum tempo, um grande amigo perguntou-me como pude conviver com a'
violência no RiQ de Janeiro'. Pensando numa resposta sincera, precisei avaliar, pesar
e comparar o Rio de Janeiro com Jaraguá do Sul, cidade onde vivo, trabalho, onde
nasceramrneus filhos, enfim, que aprendi a gostar.Mesmo sendo ademelhorqualidade
de vida no Estado, talvez no Brasil, considero Jaraguá do Sul muito màis violenta'

que o Riode Janeiro. Nesses oito ano� em que viv? aqui� como cidadão.profissional
e ser humano, acredito ter sido muitomais agredido que nos 30 anos em que estive no

Rio de Janeiro.

Iludem-se as pessoas que só imaginam a viol�ncia do assalto, da tortura ou do
träfico de drogas. Esta é visível, mas não é pessoal. Em Jaraguá do Sul, a violência é

sorrateira, silenciosa e�caràda; Covardemente se esconde sob a forma de fofocas,
na preservação de determinados valores ou na explicação de ambições pessoais. A
violência aqui sé dáno dia-a-dia, no conceito que faz acreditarmos apenas no direito,

.•à um trabalho, no acesso à saúde, à educação ea duas semanas de praiano fmal de
ano. Naquela violência que permite que nossas mulheres trabalhem fora, porém,
mantendo sozinhas todas as responsabilidades da casa, sendo discriminadas nas

oportunidades, no salário, na gravidez ounuma'evelltual separação;
.'

Discriminação, aqui, é palavra invisível, Il!as sempre presente: contra negros,

mulheres, aidéticos" deficientes ffsicós, idosos, pobres e outras minorias. Não mç
parece diferente o discurso que culpa os paranaenses pelo desemprego e pela violênci
em nossa cidade, do que aquele apregoado pelo grupo neonazista que, ano passado,

.. Médico psiquiatra, cc,ordenador do Programa OST/AidS, presidente do
Conselho de Entorpecentes e·membro da Comis.sãD·PrDvls6rla cio CDWJS

Artigos para Ca.rta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cart..

devem conter no mbimo 30 linhas de 70 toques, o endereço ÓU telêfo,ne pará coniato. O jornal
se reservao direito ,de sintetizar o texto e faz�r ascorreções órtográflcas e gr;""atltals necessárl...

'. �.
, .

. .

Eugênl�VlctorSçhmöckel
Diretor
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OI texto« e colunas tl66inadol lio de relponsabilida!lel exelusivos dOI autores,
não refletindiJ, necels{lriomente, a opinião do jornaL

�ÓDUÇÂO Gráfica é Bditora CP'Ltda.
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Jaraguá do Sul, 22 de agosto de 1997

Jaraguá do Sul - A Câmara de
Vereadores aprovou,. na noite de ontem, em .

regime de urgência, o projeto de lei 085, que
autoriza aPrefeitura a ratificar convênio com
o governo estadual para obras de

pavimentação da rodovia que liga o Bairro
Rio 'da Luz à empresa Ceval, A· decisão

permite ainda que a Prefeitura invista R$
. 423.777,55 na obra, correspondentes a 36%
do totallicitado, cabendo ao EStado o restante
do valor.

. De acordo com o projeto, enviado à
Câmara Municipal pela Prefeitura, o

convênio garante a transferência de R$
742.109,84 do governo do Estado para o

Município, .repassados em parcelas,
observando o cronograma da obra. "O Poder
Público compromete-se a executar todos os

serviços de pavimentação asfáltica,
responsabilizando-se também pela
manutenção e conservação das obras após a

conclusão", diz um trecho do projeto.
O presidente da Câmara de Vereadores,

Pedro Garcia (PMDB), explicou que o re

gime de urgência solicitado pelo prefeito se
. deu em razão das obras já terem sido
iniciadas, necessitando da autorização dó

POLÍTICA

Urgente: Garcia considerou o projeto in4ispensáyel aoMunk(pio

Legislativo para legalizar o investimento.
"As obras estão em andamento, o que exigiu
o regime de urgência'.', declarou, informando

Décio Lima nega crise

financeira no governo

Câmara autoriza Prefeitura a
.

,

ratificar convênio comEstado

Blumenau - o prefeito Décio Lima (PT)
negou que o governo do Município esteja em

crise financeira. Para garantir a declaração,
Lima confirmou a presença do' secretário de

Finanças, Mauro Guimarães; no cargo. Os
boatos sobre a situação econômica da

administração petista e de uma possível saída
do secretário surgiram após o prefeito ter ido
aBrasílía atrás de recursos do governo fed
eral. Nil semana passada, peemedebistas

. divulgaram que o Município estava
"ingovernável".'

.

As especulações sobre a saída de
Guimarães seria resultado de um conflito na

Junta de Controle Financeiro, órgão
responsável pelas decisões sobre as finanças
do Município. Segundo "o prefeito, a cidade
passa por dificuldades momentâneas devido à
queda da arrecadação e repasses de verbas do
governo federal. "A reação já está sendo.

sentida. No mês passado, registramos uma

arrecadação em torno de R$ 7,4 milhões",
informou, acrescentando que para este mês, o
governo está apreensivo em relação à oscilação
do repasse'doICMS (Imposto sobreCirculação'
de Mercadorias e Serviços). ,

Na opinião dele, é preciso uma

radiografia das finanças do Município para
setraçar as metas administrativas. "A junta
vai trabalhar quando for convocada pelo
prefeita", impôs. O repasse do ICMS sofreu

queda significativa. O governo trabalhava
com a hípötese de receber R$ 400 mil, na
semana passada, e o Município recebeu

apenas R$ 152 mil, 62% a menos. "Deste

jeitofica difícil", reconhece o presidente da
Junta de Controle Financeiro, Antônio
Carlos Marchiori. Décio Lima participou do
encontro de prefeitos, em Natal, no Rio
Grande do Norte.

ASSIS"ÊNCIA TÉCNICÀ
ESPECIALIZADA

Computadores--
.Impressoras
Suprimentos
softwares

CURSOS DE
INFORMÁTICA

CORREIO DO POVO - 3

PT relaciona governo estadual
CQm esquema defrangos de SP

CésarJ�CP

Florianópolis - A deputada Ideli Salvatti (PT)
afirmou, durante sessão da Assembléia
Legislativa, que o governodo Estado superfaturou
a licitação, feita pela Secretaria de Educação, na
compra de 400 toneladas de frangos. Segundo a

parlamentar, a AlM Comércio e Representação,
vencedora da licitação em Santa Catarina, tem
como sócios pessoas ligadas ao esquema
implantado na Prefeitura de' São Paulo para
aquisição de frangos para a Secretaria de

Educação daquele Município.
Na licitação em São Paulo a.AIM aparece

como representante comercial da A D'oro, de
propriedade da esposa do ex-prefeito Paulo
Maluf (PPB),.e da Frigobrás, outra empresa
denunciada no escândalo que ficou conhecido
como "Frangoluf'. Na época, o atual prefeito
Celso Pitta, também do 'PPB, era o secretário

_
de Finanças, e foi o responsável pela
aprovação do contrato. A mulher de Pitta está
sendo Investigada pelo Ministério Público de
São Paulo, porque aparece 'como

intermediadora das' negociações entre a

empresa A D'oro e a Secretaria de Educação ..

. Segundo Ideli, a Frigobrás também está
, envolvida no processo de licitação em Santa
Catarina. Garantindo que há indícios de

"licitação viciada" e ligação com o esquema
'paulista, a deputada apresentou denúncia ao

Ministério Público e à Procuradoria-Geral
do Estado, solicitando a abertura de

inquérito.' "É preciso também que o TCE \

faça uma auditoria para averiguar ocaso",
declarou, informando que fez contato com

o responsável pelo inquérito do Frangoluf,
Alexandre Moraes, do Ministério Público,
para troca de informações.

que os serviços estão sendo executados pela
empresa Engepasa, num trecho de

aproximadamente cinco quilômetros.

Momento Cultural

'Fia .}feri contando historia» 'num doe
momcatoe cu/turaig' que acontecem aOB

iB8badOB ne GraBpel
Próximo evento:

'Sábado dia 30 às 11 horas
Tema: Castelo Rá-tim-bum

7��.�1
IN.FORMAÇÕES: 372-0137
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. POLÍTICA Jaraguá do Sul; 22 de agosto de 1997
=

lVIosa.ico Konellquer ser candidato
a deputado federal em 98

Condição
o prefeitoGeraldo Wern!nghaus (PFL) está tentando negociar com os

deputados federais catarinenses, que votaram a favor do PEF (Fundo
de Estabilização Fiscal), a retirada do nome deles dos, outdoers

. espalhados pela cidade..
A condição para isso é a seguinte; o deputado terá de conseguir recursos
de R$ 1 milhão anual para Jaraguá do Sul- não é empréstimo.
O valor definido por Werninghaus, equivale, segundo ele, ao total

retirado do Município pelo PEF.

De olhoem98
O PTB vai inaugurar; na manhã da próxima terça-feira (26), a nova

sede do partido.
'

Na oportunidade, os trabalhistas prometem entrevista coletiva para
divulgar a convenção da legenda com' vistas às eleições do ano que
vem.

Emcampanha
O deputado Paulo Bauer (PFL), que disputa a convenção do partido
para concorrer ao governo do Estado no próximo ano, tem percorrido
os municípios catarinenses em busca de apoio à candidatura. '

O parlamentar já visitou 290 cidades e, segundo afirmou, recebeu apoio,
de 70% dos,representantes dos respectivos municípios.

lmpasse
Continuam as divergências no Diretório Municipal do PPB de Jaraguá
do Sul. As lideranças não se entendem e o impasseprometemais alguns
rounds.

.

O coordenador regional, Luiz Antônio Grubba, garante .que será criada
a Comissão Provisória, que substituirá a atual diretoria,
Do outro lado, o yereador Gilmar Menel, afirma que o Diretório Mu

.

nicipal foi legitimamente eleito, não cabendo recursos.

Protesto'
, As servidoras de Saúde de Guaramirim protestaram contra os baixos
salários vestindo preto durante a campanha de vacinação, no sábado

passado.
Elas recebem R$ 190,00 e não têm perspectivas de reajuste.
Segundo o Sinsep, o prefeito Antônio Carlos Zimmermann (PMOB)
alega que a arrecadação vem caindo, o que inviäbilizaqualquer reajuste.

,

No entanto, o governo enviou à Câmara de Vereadores mensagem
"propcndo aumento de 60% nos salários dos secretários, hoje R$
1.113,77.

Aliás.
Zimmermann justifica o reajuste aos secretários afirmando que ps
vencimentos atuais impossibilitam a contratação de profissionais
competentes. ,

Com isso, o prefeito admite que os secretãriosmunicipais não preenchem
. os requisitos básicos e necessários para a função.

Ligação
A píadinha'domomento em Jaraguá do Sul é a denominação do prédio
da nova Prefeitura, que está sendo chamado de 'Yeg 5.

Palestra.
O médico Luiz Barboza Neto, docente da Fundação Logosófica de

Florianópolis, estará na próxima quinta-feira (28), às 19 horas, no
, auditório do CPL (Centro de Profissionais Liberais), ministrando
palestra com o tema: A trajetória do homem na busca de si mesmo.

Perguntinha
A Secretaria de Saúde de Jaraguá do Sul tomou alguma atitude em

relação as denúncias dos fiscais da Vigilância Sanitária ou apenas
ameaçou os funcionários de punição?

Rua Canoinhas, 361 • Centro
Fone/Fax: 371-2444

Valle Informática'

Você precisa ter!
:Você precisa ver!
Liguejá:372-3223

Rua Bario do Rio Branco, 620
Fone: (047) 372-1%8 ". Fax: (047) 372-1130

JIlJ'1IIÚ do Sul· SC

• Deputado acredita
que região precisa.de
um representante em

Brasma e lança o nome'
do secretário Duwe à
Assembléia Legislativa,

Jaraguádo SlJ} - O deputado'
estadual Ivo Konell (PMDB}
confirmou a disposição em

lançar-se candidato a deputado
federal no próximo ano. Ele disse

. que trabalha com a hipótese de
fazer uma dobradinha com o

atual' 'secretário do
.

DesenvolvimentoUrbano eMeio'

Ambiente, Adernar Duwe, que
'

deverá ser o candidato à
Assembléia Legislativa. De
acordo comKonell, a região tem
cerca de 120 mil votos, o que a

credencia a ter pelo menos dois
representantes na Câmara Fe
deral., Com a pretensão do

deputado Paulo Bauer (PFL) de
candidatar-se ao Senado ou ao

governo do Estado, Konell quer
integrar os partidos para colocar
em prática os planos.

- Acredito que temos de ter

pelo menos um deputado fe
deral. Não escondo o interesse
em ser candidato, mas. não, Planos: KoneU está decidido a 1ànçar-se candidato a deputadofederal
descarto a possibilidade em Geraldo Werninghaus (PFL). são os nomes mais cotados

apoiaroutronome..Nãoprecisa "Antes de ser eleito, para assumirem a presidência
ser o Ivo, precisa ser alguém Werninghaus falava em do diretório.
de Jaraguá do Sul, para nos parceria e que Jaraguá do Sul .o vereador Pedro Garcia,

representar em Brasília - era o seu partido, mas agora entretanto, antecipou que
discursou, insistindo em reage diferente", alfinetou dificilmente poderá aceitar o

,convencer. Duwe a aceitar a Konell. cargo, . porque já está

"missão". REUNIÃO - O encontro comprometido comapresidência
.

Os projetos eleitorais do dos peemedebistas foi para do Legislativo. ü'PMDB realiza

deputado Kone ll ." foram discutir nomes para substituir a convençãomunicipal no dia 19

discutidos na noite de ontem, o atual presidente do diretório; de outubro, quando elegerá os
,

, durante a reunião do Diretório Rudibert Schmelzer. Ele membros do diretório e da

Municipal do partido. Ele, anunciou a ,disposição em executiva. O partido quer, inclu- .

informou.que está buscando deixar a direção do partido, sive, promover' campanha para
entendimentos com outras alegando "já ter cumprido a buscar novos filiados. A

legendas da cidade, como omissão". O secretárioDuwe, os próxima reunião do Diretório

PPB, o PDT e até o PT, mas' vereadores Pedro Garcia e Municipal do PMDB está
revelou que tem dificuldades Gildo Alves, o médico Amaro

- marcada- para o dia 11 de

'para contactar com o prefeito Ximenes e o deputado Konell setembro.

Artes novas a
:cada coleção .

FoneIFax: (047) 376-3471
Rua Wolfgang Wege, 748

,

Barra do Rio Cerro

Cflorículfura
CfloríStlComércio de Cereai.

KAZMIERSKI

Frutas- Verduras· Atacado

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

Fone:: ,371-0602
Jaraguâ do Sul • SC

Mudas de árvores frutlferas,
flores e plantas oniamentais

Rua B,emardo Dornl)usch, 2433 "

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

Vila Lalau· Jaraguá do Sul
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CRIMES TRIBUTÁRIOS
A Lei 8.137/90, quando. editada, elencou os procedimentos fiscais, passíveis

de responsabilidade criminal. As disposições ali contidas, por si SÓ, não são

excessivas ou arbitrárias. O exagero e a falta de limites está na interpretaçäo das
disposições ali contidas.

.

Muito há que se analisar e considerar, antes de taxar determinado

procedimento comoCrime Fiscal. Que o pagamento dos impostos e contribuições
é obrigação de todo cidadão, isso não se discute, mas, quando não há o

recolhimento do. tributo, no tempo IIprazado, antes da caracterização deste ato.

como criminoso,muitas razões justificadoras poderão serencontradas.
Primeiro é necessário saber, qual o caráter do tributo. impago: trata-se de

tributo. de responsabilidade própria ou de terceiro? Todos os tributos ditos

"pröprios", aqueles cujo. contribuinte, "de fato." e "de direito", recaem sobre a

mesma pessoa, não reúnem elementos suficientes para caracterizar o crime de

Apropriação Indébita. Exemplo,disso é o ICMS, que, uma vez corretamente

lançado. e declarado, mas apenas impago, não tipifica o. crime. O crime de
,

apropriação indébita, pressupõe como elemento essencial, que os valores

"apropriados" pertençam a terceiro. Ora, se já está devidamente consagrado pelo
Superior Tribunal de Justiça, que o ICMS é imposto pröprío, como poderá o

contribuinte, ser responsabilizado por apropriar-se de valores que nunca

pertenceram a outrem?Amesma carácterfstica tem a contribuição a ser recolhida

,
ao INSS, de responsabilidade do. empregador. A parcela do. empregador, como
denominado, é contribuição. de responsabilidade própria . Se os valores que
correspondem a est!l parcela,jamais pertenceram a ninguém, não há como falar
então, em apropriação indébita. Assim em todos os tributos de responsabíhdade
pröpría, Quando. não. há o recolhimento do tributo, que fo.i devidaIilenteJançado
e declarado, existe um descumprimento obrigacional, jamais crime.

Existem, no entanto, os impostos e contribuições, que o contribuinte recolhe
em nome de terceiros; caso típico do INSS do empregado. ou ainda do Imposto
de Renda retido da fonte. Nesse caso o contribuinte, de direito, não se confunde
com o contribuinte de fato. Presume-se que o contribuinte de direito, no caso a

empresa, tem a posse de valores que pertencem a seus empregados, e que os

possui em caráter temporário, até o. recolhimento aos cofies da previdência. Este
recolhimento, se deixar de se realizar, poderá ser tido como passível de
responsabilidade criminal. No entanto, oPoderJudiciário vem ímpondo os limites
de legalidade aos.Inquérítos que vem sendo instaurados contra os responsáveis
pelo não. recolhimento.

, Já existe decisão, e não,apenas uma, mas diversas, no sentido de isentar de
.

responsabilidade o administradorda empresaque deixou de recolher tributos de
terceiros, quandó este provou que grave crise financeira o fez optar entre saldar
salários ouContribuições previdenciárias. Considerando a relevância do assunto,
destacamos, inclusive, ementa de urna decisão proferida peloTRFdaS'Região,
na Apelação Criminal nO 9S.0S2,3373�6:

"O não recolhimento de contribuições previdenciárias sujeita aempresa
a todauma série de retaliações previstas em lei.A caracterizaçãode ilícito
penal, contudo, depende de um contexto em que a autuação dolosa do
dirigente reste plenamente demonstrada naquele sentido. Comprovado
que se via premido pela conjuntura econômica (necessidade de pagar
aos empregados), de modo. a não se lhe podei: exigir diversa conduta,

. merece confirmação. a sentença absolutória".
Assim, fica o.alerta aos Senhores Dirigentes da empresas, que em termos

legais, são os responsáveis pelos recolhimentos dasContribuições Previdenciárias.
Erp primeiro lugar, para que não. se caracterize crime de sua responsabilidade, é
necessário que a empresa, registre corretamente todos os débitos, efetue os

lançamentos contábeis obrigatórios.Noentanto, em não havendo o. pagamento,
pormotivos justificadoresque possam sercomprovados, não há porque temer as
tentativas do fisco, que joga sempre com o ''terrorismo fiscal", para satisfazer o
''vampirismo arrecadatório".

'

BIll Illnll.11 ii;; ii·
6/97 ·'1,42

"1_-
4/97 - 0,60
5/97 - 0,11
6/97 - 0,35
Acumulado do ano 3,04

Apolo:
'

Cassull Áudltores e Consultores SIC Ltda.
.

Fone '(047) 371-4509 e 371�5611

'Guerra fiscal' entre os

estadospreocupa senadores
Brasília' - Os incentivos públicos muito mais que se fosse compromissos na difusão de

fiscais promovidos pelos
.

elaborado um projeto de geração tecnologia e na geração de

govemos estaduais ãmontadoras de empregos criticou, empregos",afirmou.,
· e.strangeiras que pretendem se acrescentando que o PT é O senador Waldeck Ornelas
instalar no país foram alvo de contrário a política proposta pelo (PFUBA) apresentou proposta
críticas dos senadores. Eles governador Antônio Britto de emenda constitucional

alegam que, alémde haver outras (PMDB) pelo fato de não investir garantindo ao Senado poderes
prioridades nacionais, como a em "projetos caseiros" para tentar pata estabelecer parâmetros
agricultura, por exemplo, os revertero quadrode desemprego. sobre a concessão de incentivos
incentivos fiscais favorecem Rochaacreditaque a vocação fiscais. Atualmente essa

apenas as indústrias e criam a do país é a agricultura. "Quantos .. atribuição é feita pelo Confaz

guerra fiscal entre os estados. empregos seriam gerados no (Conselho Nacional de Política
Para o senador João Rocha campo com os recursos que os

: Fazendária),entjdadequeagrega
(PFl./fO), está na hora do Brasil governos dos estados estão secretários estaduais de Fazenda

parar de atrair para si uma ' colocando à, disposição das "Na verdade, asmontadoras têm,
realidade que não é sua. O montadoras?", indagou, custo zero e nada garante que
senador LauroCampos (PTIDF) afmnando que o governo federal, elas continuem a produção'e

· concorda com-o colega. Na além de omisso em relação ao manutenção dos empregos",
opiniãodele;osincentivosfiscais assunto, incentiva o alertouRocha.OsenadorRamez
não trazem para -o Estado ós favorecimento às indústrias Tebet (PMDBIMS) lembrou a

benefícios prometidos. automobilísticas. Rochaentende situação financeira de alguns
-Osincentivosfiscaispoderão que,aoabrirmãodeumapolítica estados, que não permitiu

estar atraindo para o Brasil de desenvolvimento, o governo competir na concessão de
'

indústrias falidas. NoRio Grande federal obtém como resultado a incentivos. "Isso exige um

do Sul, os recursos destinados à guenafiscaleoenfraquecimento planejamento nacional de
GM e os incentivos fiscais do setor de autopeças. "As' desenvolvimento paraordenar o :

prometidos vão CUSqH" aos cofres montadoras não têm setor", aconselhou.

Empresas serão reunidas em condomínio industrial
,

Jaraguá do Sul - A proposta
de um condomínio industrial, que
vai reunir as pequenas empresas do

Município, começa' a ganhar'
forma. No mês passado, durante a

II Multifeira, o prefeito Geraldo

Werninghaus (PFL) firmou

compromisso com a Apevi
(Associação das Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu),
assinando carta que assegura a

· doação de um terreno para abrigar

o projeto.
Há dois anos, a Apevi vem

reivindicando junto ao governo
municipal a doação do terreno para
implantar o condomínio industrial.
De acordo com a direção da

entidade, 'o condomínio irá
incentivar os pequenos
empreendimentos no início das
atividades. "A intenção é propiciar
aosmicros e pequenos empresários
um -espaço, por um período

J.li1f.il'
Amaís completa linha de

parafusos - porcas -

arruelas - estopas -

ferramentas em geral

R. Bernardo Dornbusch, 1136
Vala Baependi • Jaraguá do Sul

FoneJFax: (047) 371-0010

AUDITORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA

CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARJAL

CASSULI
AUDIT:ORES TREINAMENTO DE PESSOAL

determinado, até que tenham

condições. de atuar com vida

prõpria", explicou o presidente da

Apevi, Laercio Coelho.
O prefeito WernÍlighaus

justificou a assinatura da carta

compromisso afirmando que as

pequenas empresas devem
merecer dos governantes atenção
especial. "São as grandes
geradoras de emprego erenda",
reforçou

Som automottvo
Alarme

Fabricação de
caixas selado.s

INSTALAMOS
PAINÉIS DE NEON

R. Carlos Eggert, nll 433 '

Bairro Vila Lalau

RuaDonaido

Gehring, 140
Centro

89.251-470
Jaraguã do Sul - SC
FoneIFax: (047)

371-4509
371-5611

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



CORREIO DO POVO - 6' ECONOMIA Jaraguá do Sul, 22 de agosto de 1997

A

Enio Padllha Pilho
Exercício de Poder

Em Jaraguá do Sul, às vezes é mais fácil conseguir falar com o

prefeito Geraldo Werninghaus ou com o diretor-presidente de algumas
das grandes empresas do que com certos empresários novos-ricos com
20 ou 30 empregados, ou com "altos" funcionários de algumas empresas
nem tão grandes assim. Motivo: essas pessoas são muito importantes

,

(V.I.P., Very Important Person). Eies têm poder!
O poder de uma pessoa, como se sabe, pode ser atribuído a uma

característica (ou soma de várias características) bem como às
circunstâncias em que essa pessoa está inserida.

Força Física, Riqueza, Cultura, Habilidades Artísticas, Coragem,
Beleza, Habilidades Políticas, Inteligência: .. são características que podem
conferir poder a uma pessoa. No entanto, é necessário que o ambiente
em que essa pessoa vive seja um universo que valorize aquela ou aquelas
características que lhe são fortes.

"

Em cada lugar, a sociedade estabelece seus códigos e seus valores.
Isto determina quem será detentOr de poder, Em uma cidade como

Jaraguá do Sul, movida pela ética do ter, a riqueza material representa
noventa por cento da fonte do poder estabelecido. E o poder representa
respeitO, consideração, obediência e outros benefícios.

O Exercício do Poder é a imposição dessas coisas aos outros.

Àqueles que não tem poder. que não têm aquelas coisas que géram poder.
.

Basta ter algum dinheiro, uma firma com 20 ou 30 empregados e

meia dúzia de fornecedores.ou ser responsável por um setor de alguma
empresa... pronto: a pessoa se transforma em V.I.P. E faz questão de ser
tratada assim.

.

Ter poder nem sempre é suficiente: é necessário exercer o poder. É
necessário fazer com que as pessoas percebam o degrau,

Você liga para um desses neo-poderosos.Atende uma secretária:
"O sr. Fulano está?" "Quem deseja falar?" "É o Sicrano, da firma tal."
(tempo... uma musiquinha de fundo... volta a secretäria.) "O sr. fulano
não está. O sr. querdeixar recado?" "Sim, pede pra ele ligarpara o Sicrano,
da firma Tal, telefone tal e tal.;," "pois não, pode deixar que eu dou o

recado..."

É claroque o sr, Fulano não vai ligar de volta. Afinal, é você quem
quer falar com ele. E ele s6 atende o telefone para alguns escolhidos. Por.
isso ele ensina a secretária para sempre perguntar "quem quer falar com
ele", antes de responder se ele está ou não. II-

Tentar falar com um Fulano neo-poderoso sem "agendar" é uma

tarefa difícil, quase impossível, Mas se, por sorte (ou merecimento),
você conseguir "agendar" uma "entrevista" com o sr. Fulano, prepare-se
para mais uma experiência triste: o chá de cadeira.

.O chá de cadeira é uma prática utilizada para humilhar a vítima.
Ao esperar por 10, 15, 30 'ou 40 minutos pelo outro, sem reclamar, a
pessoa está assumindo publicamente sua posição na relação corri o outro.
Enquanto espera, você reflete sobre a diferença de valor do 'seu tempo e

do tempo do, sr. Fulano, Descobre a diferença de importância entre as

outras coisas que você tem pra fazer (que podem ficar para outra hora,
outro dia) e as coisas que o sr. Fulano tem para fazer (muito mais

importantes do que o assunto que você veio tratar. Por isso ele está fazendo
agora, enquanto você espera). '

Um negócio que começa com um chã de cadeira sempre acaba com
um rosário de perdas para aquele que se vê obrigado a suportar opoder
dooutro.

.

Eu, de minha parte, como estou ainda nos degraus mais baixos da
escala local de valores, vou suportando, resignado, a esses e outros

desaforos. No entanto, apesar de admitir e reconhecer o poder do outro,
não posso deixar de ver, nesse tipo de comportamento, uma boa dose de

arrogância, prepotência, falta de humildade.e, acima de tudo, falta de

educação.

Caixapostal191 - Fax: (047) 371-7942 - eniopf@netuno.com.br

Sindicalista credita à medidas
econômicaso avanço neoliberal.

Grupo português projeta lucro
de R$ 100milhões no Big Shop

NOTAS---------------

• o Conselho Munidpal de Trabalho e Emprego aprovou mais cinco novos projetos de
financiamento do Proger (Programa de Geração de Emprego eRenda), atravésda CEF, no valor
de R$ 192.750,00, que serão repassados à micros e pequenas em,presas, gerando cerca de 34

empregos.
No mês passado, outros R$ 283.550,00 fo..am aprovados, çriando 52 novos empregos em�

R$,220 mil.
.
No total, são R$ 696.300,00 gerando algo em torno de 127.novos empregos.

• De acordo com o prefeito de Jaraguá do Sul, GeraldoWerninghaus (PFL), cerca de 90% do ISS

(Imposto Sobre Serviços) é sonegado noMunicípio, acarretando prejuízo de mais de R$ 2,4 milhões
mensais.

• A Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu), organizadora da n

Multifeira, repassou 40% da receita da portaria, R$ 9.019,16, para entidades assistenciais do

Município.
.

. Os recursos contemplaram aApae, aAssociaçãoAssistencial dosDeficientesAuditivos e VISuais,
Rede Feminina de Combate ao Câncer e Rotary Club.

'

Jaraguá do Sul - O que as medidas econômicas
diretor do Sindicato dos adotadas pelos .países são

Metalúrgicos, Silvino Volz, semelhantes e estão atingindo
afirmou que o avanço de forma negativa as causas,

neoliberal é resultado das
.

sociais.
medidas econômicas Os exemplos mais

implantadas pelo governo influentes são as privatizações
federal. Volz fez a e a força dos blocos
declaração, após o econômicos, como o Nafta;
encerramento do 6° Mercosul e Mercado Comum

CongressoNacionaldaCUT Europeu. -São cartéis

(Central Única dos internacionais que visam

Trabalhadores), que apenas o crescimento
aconteceu emSão Paulo.de econômico, relegando a

13 a 17 deste mês. Ele disse segundo plano os trabalhadores

Joinville- O Big Shop, que
será' inaugurado na próxima
segunda-feira (25), deverá
gerar lucro líquido de R$ 100'
milhões pOT ano ao grupo
português Sonae.Maior grupo
privado de Portugal, com
negócios na África, Europa e

América, o Sonae investiu R$
, 15 milhões na construção dos

9,5milmetros quadrados de área.
A previsão é criar cerca de 360
novos empregos diretos e outros

400 indiretos.
A Rede de Hipermercados Big

Shop iniciou as atividades no

Estado em setembro do ano

passado, com a inauguração da

loja de Criciúma. Em janeiro,
instalou outraem Florianópolis. A

.

- criticou.
Para a direção do

sindicato, o grande desafio
dos trabalhadores é o

fortalecimento da categoria
através de movimentos. "E
preciso criarmecanismos que'
forcem os governos a

aplicarem na área social toda a

riqueza gerada", ensinou,
conclamando os filiados da
CUT para uma greve geral
como forma deprotestar contra
o governo "que está a serviço
daclasseempresarial".

loja da cidade promete 30 mil'
. itens e estacionamento para cerca·
de mil veículos. A assessoria de

Imprensa doBig Shop informou
que será oferecido aos clientes o
Cartão Big, que permitirá o

parcelamento das compras e a

transferência eletrônica, de

fundos, sistema que elimina o

uso de cheque.

.

COMPROMiSSO COM O

BOM TRANSPORTE.
'IlAÇÃO
CANARINH-O ,

<,
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Comissãoorganizadora espera 80milpessoas na VExpofeira
FDI08: Edson JunkellCP .:

. participação naExpofeira, ocupando 80%
dos estandes. O restante ficará dividido
entre o comércio e agropecuäria. A
maioria dos participantes é dó próprio
Município. Estarão expostas desde

confecções e gêneros alimentícios até
.

produtos de informática. A agricultura e
. pecuária deverão. participar com mais
ênfaseneste ano, começando pelo Desfile
Agrícola; previsto para amanhã, às
14h30. A 28 Mostra de Bovinos

apresentará o avanço conseguido pela
pecuária no Município, através do

programa de inseminação e orientação
técnica. As atividades agrícolas, como a

.bananiculturà, rizicultura e apicultura
estarão expostas em 14 boxes instalados

--.nopátio;
O prefeito Antonio Carlos

Zimmermann (PMDB), presidente da
ComissãoOrganizadora, disse que existe
umagrandemobilização da comunidade
em tomo do evento, .que também vai

comemorar o 48° aniversário da cidade.
"A Expofeira é'um acontecimento
eminentemente de divulgação do que o

Município produz", defmiu o prefeito..

·

• O governador Paulo Afonso
deverá participar da abertura
do evento, que comemorará
também o 48t1 aniversário de
emançipação política
Guaramirim - Cerca de 80 mil

pessoas estão sendo esperadas para aV

Expofeira, que começa hoje e vai até o
dia 31, no Parque' Municipal de

Exposições, no Km '55 'da BR-280.
Promovida pela Prefeitura e Aciag
(Associação Comercial; Industrial e
Agrícola de Guäramirim), a Expofeira,
que acontece a cada três anos, tem como

finalidade mostrar as potencialidades
·

eeonômicas do Município e região. O
evento vai reunir 51 empresas, que
mostrarão seus produtos e novidades nos Atração: pavilhões dá VExpofeira devem receber cerca de 80mil visitantes

. estandes internos. espetáculo de Beto Carreto: O ingresso no domingo, dia 31, haverá o sorteio de
O espaço externo está reservado para custa um real e dá direito a participação' um Ka zero quilômetro.

exposições demáquinas e equipamentos "no sorteio de um automóvel. O horário de visitação do público será

agrícolas, além de boxes para os setores .

O governador Paulo Afonso Vieira das .17 às 22 horas, exceto nos finais de
da agricultura e pecuária. Segundo o (PMDB)deveráparticipardaaberturada' semana e 1_l0 feriado do aniversário da

presidente. da Aciag, Adriano feira, a partir das 19 horas, que contará . cidade, dia 28, quando o parque abrirá a

Zimmermann, foram investidos cerca de com dois shows pirotécnicos. A rainha partir das 11 horas.
R$ 150mil para a realização do evento. da Expofeira será escolhida 'durante o A indústria será o 'setor de maior

·

Estão previstas atrações para o público, baile, marcado para às 22 horas. Está
,

comobailes e shows com "Os Nativos", sendo aguardada a presença da Miss

'. "OsGarotos de Ouro", "BandaCheiro Brasil/97, ·Maxine Rodrigues
da Bahia" e Gáücho da Fronteira, e o. Nascimento. No encerramento da feira,

. I.• "GIA{ÃO "AIA O .ISIIIIIOIIII.,lIrO

De22a3J
de·agosfo de 97
-lxposlCj_
-·IaU Shows
-'.Ap �faCjõe. FolcI6r1ca.

.
- Grupos ... danCjtl.

.

- DesflI..
'

VINHA IMRr'C'PE DISTA 'ISTA
- PraCjCl de AlI....ntaCjão (comida típica)
- Show Pirotécnico

.

":' Parque de Diversõ•• (bung••-Iumplng)
- Pa�eios Aéreo.·(hellcóptero)
- Beto CGrrero Show

.

-.Programá César�uza (--I - ,. Jeep Cross adade de Guaramlrlm

.1ocaI:"..,.•....,......
"."....""..,.__

.

�.II-2BO .. 51

Realizaçlo:
'.

_MIE>:,.:.:,":>

.

.'!;;;V
.

.......-=---=- 111712DOO

fatroclnio:

I
.

1117/2000

Hoje, comemora-se o aniversárl(J de lima
pessoa muito especial. Sinjloriano Gerem,
que está completando 100 anos.
Nascido na Fazenda do .Sacramento Águas
Momas, na cidade de Santo A.maro da .

Imperatriz, comarca de Palhoça, "V6", como
I carinhosamente cluunado pelos

.

funcionários do Hospital São José, onde vive
há. alguns anos, casou-se e teve cinco filhos.
Ainda muito lúcido e ativo, apesar da surdez,
Gerem conta com desenvoltura os f'segredos"
de uma vida longà. De acordo com' ele, 1ÚlO
há uma f6rmula para a·longevidaile.
"Sempre bebi efumei. Trabalhava com·o

cigarro na Çoca", confessa, acrescentando
.

que trabalhou na rota, f6briea de 6leo e

lecularlíL
Gerem 1ÚlO soube informar o ndmero de
netos e poss(veis bisnetos e trl.netps que tem,

.

embora acretI!te que sejam muitos.
o registro de Gerentfoi feito qutmdo já tinha
18 anos.

I'-

REAL SAT IElETRONICA
Antenas Parabólicas, Televisores, Videocassetes, Alarmes para Carros,

Resídêncías e.Comércios em Geral, Som, Telefones.
Sistemas Individúais e Coletivos SkyNet - TVA Digisat .

PREÇO� PROMOCIONAIS PARA EXPOFEIRA

"A e/egância·e O requinte do design••. "
Móveis sob medida em madeíra e fórmica

Dormítõríos, cozinhas américanas,
estantes, banheiros; salas, etc.

Movarte Ind. de Móveis e Decorações Ltda•.
.

R. GerôniIilo Correa, 4OS .

Guaramirim - SC � Fone: (047) 373-0281

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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·A EMOÇÃO I)() CINEMA COM O
CONfORTO DE SUA cASA. VISITE-NOS

���h eJ ;...1::;. � JJ�

THFATFR
áudio e Video

IE_DO_ÇA
Rua João Mareatto, 119
Centro - JaraguádoSul- SC FONfJFAX: (047) 372-2128 -

VAFFEI� MOD-A ·MASCULINA

RuaReinoldoRau,327- sala 01-Centro.
JaraguádoSuI- Fone: (047) 973-5432

He HORNBURG
Implementos Rodoviários

-

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

Jaraguá�oSul- sc
.

m- ('lt]t.. , ;,
Máquinasparaempacotamento

RuaAraquari, 136 - Oba da Figueira
FONE: (047)372-0540 - FAX: (047)372-3203

Jaraguá.doSul- sc

ftrOlTI. sx .

...... " --, .

." Cortinas e Decorações
II

CottiItG CriIu, COlt tttidDs f!IIIptII/nnuIftllS 1ftOIItr1ItII, _ioItIJis,
úrtporttMIiJs, eoltlltlS ,oJmo/tllllll..

DECORECOMBOMGOSiO,DECORECOMCORTILEx
RuaReInoIdoRau,SSO - 9mtro - Fone: (047)m.oS14

Cj),. 9lcg' 9ltdekl Cfiodriguej· da at/Da
OrtOpedia e Traumatologia

C_irurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORAMARCADA

r

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

As simpáticas e competentes Margöt WoUstein eElisangeltl
Lanl."e, 'da Bolsa de Neg6cios de Santa Catarina; serão
anfttriiis na r Feira.lnternacional de S"bcontl'tltQfão, de
25 a 30 destemls, na Proeb em BlIlmenau

FORMATURA - a família Zehndet está orgulhosa do filho e irmllo'
RobertoZehnderpela formatura noCurso de Letras, Licenciatura em
PortuguêslInglês, naFeJj.A colação de grau será na noite deboje (22),
naAssociação RecreativaWeg. Parabéns de toda a famflia.

NIVER - aniversariou ontem (21) a gatinhaLarissaHelena RUncos.
Parabéns dos pais FredemareMar,gliret, do irmIo Rudolfo e de todos
os seus amíguínhos.

NEW VORK' -

afivelam. malas
rumo à lelTa do ''Tio

Sam"; amanhã (23),
"as bem lançadas
Andréia Marques,
Anne Luise
Franzner, Cleo
nides Rincaweski

Pellis, Daniela

AngelaLenzi,Gisele
Cláudia Martim e

Isalete Imroth
Póvoas. Por um

período de dez
dias, apreciarão as

belezas nova

iorquinas e conhe
cerão os "points"
mais badalados da
mais completa
metrópole do
mundo.

'4.
O cttsamentodelli4 eGidIIre,.",e será lieontecimento .,q,NI
agenda branca da temporada. Eles sobem ao altar da

CatedralSanta TerezJnha em JOOfflba; dia seis dé setembro,
às iOh30, para trÓca de alianças na mão esq"erda. Ap6s a
cerim8nia religiosa os convidOdos'serão recepciolUldos ntI
SaliioAzul dtJClube lOde Maio. lli4 éfil1ía deAlzirAlbino
eDiogenesM. Salete T. Marafon, de JOOfaba, e Guilherme
é filho de Alfredo (ex-vice-p1:efeilo de JartJiuá do Sill) e
Zilda Inis Oselaine G"enther

.

1>
Antonio Carlos e Maria TerezJMa ZimmermtUJll, prefeito,
m"nicipal e presidente da CCO da 5- Expofeira de

.

GIUII'tlIIIirim

Estas são as ctllUlidattu represenllintes dos S�iedad"
Clubes de Caça e 1'iTO.que cQßCo"em ao cobiçtulo titulo
Rainhada9"Schiitr.enfest, nopr6ximO.cinco de set
às 20h30, no Parq"e de Eventos. A Schiitze1.lfest ,
reali:uula tU 10 tt19 de o�ro

. se EXPOFElRÁ � a 5· Expofeira de Guararnirim, de 22 a 31 deste

mês, no Parque de Exposições Perfeito Manoel de Aguiar às

margens da BR-280, reserva grandes atrações artístico-culturais,
com destaque para a Caravana da Petrobras, com mais de 30 .

artistas, Mundo Mágico de Beto Carrero, apresentação de grupos.
de dança, grupos folclóricos, apresentação de corais e bailes com
... Redenção, Grupo Momento, Musical Transamérica, Os

. :l
Aventureiros, 'Os Incandescentes, Giro in Itália e Os Garotos de
Ouro. 'Shows com a Banda Mr. Einstein, Os Nativos, Banda
Cheiro da Bahia e Banda Flerte. O ingresso terá custo de apenas
RS I, concorrende a um Ford Ka zerinho.

,/

Elisangelll e Gilmar Valentini trocaram aliança na�
esq"eido, no último dia 26 de j"lho, na Igreja São J,dI
Tode". Ap6s a cerimônia religiosa os conl'idtulos fo'"
recepcionadof na Recreativa Breitha"pt

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JORGE RODRI�UES JORGE/CARlA Z NOTtCIAS

POR. LUIZ ARTHUR PERES
AUTO PRESS

Volta e meia, a Mercedes
aposta na nostalgia dos anos' 50

para temperar alguns de seus

.'lançamentos. Foi o que
aconteceu com o atual Classe E,
lançado em 95 com visual

renovado no melhor estilo da

década de 50, com pára-lamas
gorduchos e faróis redondos. A

marca alemã repetiu a fórmula no

:seumais novo conversível: o SLK.
�É um dois lugares' com molho
. clássico, mas recheado com

, ingredientes de última geração.·
,

Com direito, inclusive, a uma

sofisticada capota com

',acionamento elétrico.
A própria essência do modelo

- um roadster - relembra a década
-de 50, quando os pequenos

,
conversíveis de dois lugares eram
verdadeira coqueluche na

Europa. Agora, a moda está de

volta e tomou conta de todo o
mundo. No Brasil, além da

Mercedes. marcas de luxo como

a BMW, com o Z3, e a Alfa

Romeo, com o Spider, já estão

presentes com os seus novos

roadsters.
E o SLK é um autêntico

representante do segmento. E isso
é denunciado já no nome: a sigla

, é de Sportlich Leicht Kompact,
que se traduz como Esportivo
Compacto Leve. Além de ser

conversível e ter dois.lugares, ele
é curto, como deve ser todo road-

'

i ster que se preze: tem apenas 3,99
� rn de comprimento, 50 cm' a

;

1

menos que os conversíveis da
Classe SL.

A prova final é a parte traseira.
Afinal, segundo os mais puristas,

" para o carro ser considerado um

,l roadster, ela deve ser limpa, sem
iaerofóliós ou santantônio. Neste

aparece no capô. que possui dois,
ressaltos longitudinais que
lembram o Mercedes 300 SL de

1955, corihecido como Asa de

Gaivota por causa das portas que
abriam para cima. Junto a estes

detalhes de inspiração clássica,
convivem faróis e lanternas que
seguem o padrão atualmente
adotado em outros modelos da

marca: QS faróis são parecidos
com os do coupé Classe S,

enquanto as lanternas' são
semelhantes às da Classe C. A
tendência esportiva atual é
marcada pelas grandes rodas aro

16 montadas em largos pneus de
, perfil baixo e .pelos faróis
auxiliares embutidos nos pára
choques.

A nostalgia não tem vez na

quesito, o Mercedestambém

passa com louvor,
,

Ao contrário do que sé vê na

Classe,E, no entanto, a maior
alusão aos anos 50 está mesmo

no interior. É aí que, chamam

atenção os instrumentos de
desenho retrô, alojados em

compartimentos separados e

rodeados por um friso cromado.

Ou então, a soleira. da porta e os

pedais em -aço inoxidável, com
detalhes em' borracha.

A inspiração nos clássicos
esportivos também aparece nas

bolsas de couro nas laterais das

portas, que fazem as vezes de

porta-trecos. ,E nos arcos

, colocados atrás dos encostos de
, cabeça, que além de proteger em ,

caso de capotagem também

lembram os roadsters de 40 anos'
atrás.

Tudo isso é protegido pela
avançada capota feita em aço com
acionamento elétrico. Basta
pressionar um botão entre os

bancos, para que a o teto surja
do porta-malas. Em menos de 30

segundos, () carro se transforma
em um, verdadeiro coupé de
linhas arrojadas. 'O motorista não

precisa nem tocar nacapota, mas,
a operação só pode ser feita com

o carro parado para evitar
acidentes. Uma pitada de

tecnologia dos anos 90 em um

carro com preçotambém atual: a

'partir de US$ 91 mil - quase R$
99mil.

Dolado de fora, a referência
a estes áureos tempos também

motorização. Sob o capô de
desenho retrô, repousa' o
moderno motor de quatro
cilindros com 2.3 litros e 16

,válvulas, sobrealimentado por um ,

compressor mecânico. 'O mesmo

do sedã C. 230 Kompressor.
Graças a ele, a potência chega aos
193 cv a 5.300 rpm, enquanto o

torque fica em 28,5 kgf a 4.800

giros. Números suficientes para
levar o conversível aos 230 km!
h e acelerar de zero a 100 km/h
em 7,7 s com a ajuda tio câmbio
mecânico de cinco marchas. O
SLK também pode vir com a

avançada transmissão automática
de cinco velocidades.Uma opção
que acata a tradição de conforto
da marca, mas que não combina
com 'o perfil do carro.

, ��,�® .,

'

��.J8!"conS6rCiO
'

1��", ®
. 11; Regata ��I
....�, .

' Oficina mecânica e injeção eletrônica
Latoaria e Pintura

TRABALHAMOS COM TODAS AS'MARCAS

Solicite a visita de

um vendedor pelo
"CG 125 Titan•••.••••••••••.••••R$ 74,88

,) CBX 200 Strada.•�•••••••.•R$ 113,50
XLR 125•••.••.••••.•••.•••••••••.R$ 95,50
ClOODream•••••••.•••••••••••.R$ 61,88 371-2999
,Rua Adé/fa Fischer, 239 • Centro· Jaraguá do Sul- SC
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Movidos pelapaixão
'Brasileiros fazem coisas inacreditáveis para.curtírem um pouco maís seus veículos

P.OR ROBERTO l>urRA
.

AuooPRFSS
Montar um calhambeque dentro dé

casa, ir de moto tomar um cafezinho
em outra cidade ou torcer para cair um

temporal no final de semana, só para
seu jipe pegar bastante lama, Existe

.gente capaz de atitudes esquisitas para
apreciarmelhor sua paixãomotorizada,
seja de duas ou quatro rodas.

Thales Nherer e Lúcia Padilha são

apaixonados pormotocicletas e fazem
dessa paixão uma rotina. O casal, que
pertence a um moteclube do Rio -

Cavaleiros da Estrada -, viaja de moto
quase todo final de semana. A última

viagem mais prolongada foi do Rio a

Foz do Iguaçu porestradas secundärías,
nà ida e na volta, em apenas uma

.

semana. "Fizemos quase 1.000km em

u�a única noite, por estradas
totalmente desconhecidas",lembra
Thales.

Quase todo o lazer do casal é
dedicado à motocicleta. Freqüentam
encontros de motos por todo o país e
pilotamdiariamente - amoto é seu único
veículo particular. Thales define em três

palavras sua relação comamotocicleta:
"Paixão, emoção éproZer"�

Os que preferem as .quatro rodas

não ficam atrãs em dedicação. O
relacionamento com jipes, fuscas ou

carros .antigos também resulta em

histórias inusitadas e revela estranhas
manias dos proprietários, quase sempre
agrupados em clubes dedicados aos

motorizados objetos do desejo.
Um desses clubes reune gente que

torce para chover todo o final de semana
São osjipeiros, apaixonados pelo estilo
desbravador do utilitário americano
Jeep. Com as chuvas, as estradas de
terra ficam enlameadas, aumentando o
prazer dooff-road. "Se chovesse o ano
todo estaria 6timo", radicalizaMarcelo
Gomes Barros, do Jeep Club de Nova

Iguaçu
.

O diretor do J.eep Club do Rio de
Janeiro, João Marcos Venturini - dono
de uma Rural �9' apelidada de

'�Rurossauro" -, 'concorda e lembra

colegas que levaram a paixão ao limite.
O jipeiro Frank Moss, por exemplo,
levou para dentro de casa um chassi de
Jeep. Lá, montou o resto do veículo.•
Para sair, simplesmente mandou
derrubar a parede de casa,

'

Já o Jeep de Carlos Deveza rolou
uma ribanceira na serra de Ibitipoca,

.

emMinas Gerais. O CatTO capotado foi
deixado no local para ser resgatado, três
dias depois, .com o auxílio de um
guindaste .. Mas não sem uma

providencial tranca de direção colocada'
pele dono. "Para evitarroubo",explica

.

Os admiradores de carros antigos
também se destacam pelo fanatismo.
O presidente 'do Veteran Car Club do
'Rio de Janeiro, Roberto Dickman,

.

lembra que vários se Separaram de suas

esposasem função daexcessiva atenção
dedicada aos automóveis. "Alguns
emparedaram o CIll'TO dentro de casa,

, sôparafiCaradmirand(}"� garante.
Cada fã de carros antigos tem

inúmeras histórias para contar. O
colecionador José Cândido Muricy

\ IlUSTAAÇAO: ÃillONAUAoIeAATA z NOTIQI8

.

juntou dois carros em u�: comprou um "Às vezes, acordamos � vamos tomaro
. La Salle 1939 para reformar e depois café da manhã em outra tidade".Em
descobriu outro, num depósito do outras, .

estão a caminho de um

Detran, Pãssados três meses, encontrou determinado lugar eacabam indo parar
o proprietário e comprou o carro. O em outros ou pegam a estrada sem

preço: seis engradados de cerveja. destino certo. "Sôpara curtiramom",
Usando as peças de um no outro, a tessaltaLúcia.·
reforma durou dois anos. Recentemente, trocaram suaHonda

Muricy recorda outro caso CBX75092por.outraCBR600Fzero:
inusitado: um colega comprou um Ford Na troca; lágrimas brotaram nos olhos

39que estava num galpão rodeado por de Thales ao dar adeus à velha
uma plantação de abacaxis, Para sair . companheira. Com a nova moto, mais
com o carro, o nevo dono teve que viagens consecutivas.'Resultado: em
comprar o voluine de abacaxis que seria menos de duas semanas, a CBR 600 F

.

danificado pela-passagem do cobiçado já fez a primeita revisão.

calhambeque. Thales cuida damoto como sefosse
As associações de colecionadores uma filha. Em dias de viagem, acorda

de automóveis reúne gente de todos os uma hora antes para uma verificação
tipos. OClube do Fusca é um desses

.

geral e passar uma flanela para deixá-la
grupos heterogêneos: entre seus' brilhando.Alavagemésemanal,assim
associados se encontram feirantes, como a verificação dös componentes..
empresários e desembargadores. Seu "Sepudesse, estacionava eladentro de
presidente, AlexanderGromow.lembra casa, para termais segurança epara
de um integrante do clube que, numa poderficaradmir�do", confessa..
viagem de Campinas para São Paulo

.

,

para um casamento, viu arrebentar-se
uma correia do fusquinha. Ele então

pediu à esposa que tirasse a meia de
náilon e fez uma nova correia com ela.
A esposa acabou conseguindo assistir
ao casamento - mas com apenas uma
das meias..

Lazer sem desüno
ParaThales Nherer e Lúcia Padilha

o melhor programa é estar na estrada,
conhecendo lugares e pessoas. Mas
sempre de moto. Belo Horizonte,
Tiradentes, Serra Negra e Congonhas
são. alguns dos murtos 'lugares que os

dois cariocas já visitaram,
Algumasviagens são decididas com

.

antecedência, outras não. O destino'
pode sermudado nomeio do caminho.

o preço daobsessão
Manter uma paixão não 'é barato.

Mas também não chega á ser um

absurdo. O custo para se ter um carro

antigo, um Jeep ou umamotoestradeira,
por exemplo, varia de acordo com ano,

modelo e estado do veículo.
Pode-se dizer. que é possível

adquíeirumJeepWillyspor valores de
R$ 2 mil a R$ 8 mil, 'Mantê-lo não é
muito difícil, principalmente. nos
grandes centros, onde as peças ainda

. são encontradas com relativa facilidade.
Já uma moto estradeira nova pode

.

variar dös R$ 3.850,' preço de uma

Daelin Advance, aos indigestos R$ 33
'

mil.para uma Hatley-Davidson top de
linha

Já os carros antigos não,têm valor

definidos. Seus preços dependem do
estado de' conservação, mas,'

principalmente, do valor histórico: E, .

claro, do vàlor que tem para seu

(J
o

proprietário. Recentemente, UID

colecionador de Minas Gerais recusou
uma'oferta de R$ 1,5 milhão por um
Isotta de 1927 - em perfeito estado.

VeronaGompleto 95

Tempra.turbo 95

PointerGU 95

Tipo 1.6 ie eomp. conscorc. 95

PointerCU 94

Logus
. .

94

Peugeot 306 2.0 XSi 94

OmegaGLS 93.'
. �onza SLE 4pts. 93

Tempra compl. 93

Parati 91

Gol 91

VeroliaGLX 90

Ipanema 90

UnoCS 90.

SantanaGLS 4pts. 89
SantanaGLs 89
Escort XR3 completo 89

. EscortXR3 89
Belina 89

EscortGL 88
EscortGL 87

Chevy 86

Opalacompleto es
SantanaCb 85

Gol 83

OeIRey 83

Corceill' 81
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Classificados do CPa71-1919. .

'JARAGuA ;;JO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 1997

EXCURSÃO:
ReveiIon espetecular em Porto

.....--�----------------....., .. Seguro - Vit6rià - Rio e São Paulo:
Do dia 26/12/97 a 04101/98.

'

Tratar 375-1056 ou 973-8281.

TROCA·SE TERRENO
nó bàírro Jaraguá Esquerdo.

. Valor R·$ 15.000,00,
.

por casa de alvenaria no

valor até R$ 35.000,00.'
.

.

Contato: 371-9822 com Gilmar

IND. E COM.
DE MÓVEIS
LTDA.

M6vEI� ,sOB MEDIDA

Voc'êpodecomprarou encQmelildar �

seu�móv�is cgm.uma entrada e '

rnais 7 prestações oudesconto de
...1ftIII,. 15% para pagamento à vista -�,.

VÁLIDO SÓ PARA A FEIRA
DE 22 A 31 DE AGOSTO Oe"997
DICC'S Ind. e Com. de Móveis Ltda.

. BR-280 - Km 58,ao lado viaduto
.. '(047) 373,;,0077 e 373-0131
89270-000 - Guaramirim - SC

.

VENDEDORES:

Consórcio Regata Admite
..., -

.

Otmas comissões e prêmios por vendas
Vagas I,imitadas

Ofereço aulas particulares para
crianças de l' a 41 série do lI!

grau. Informações pelos fones:
975�0612 ou 372-3654.

EXCURSÃO:'
Piratuba, Águas Termais.

· .00 di� 02 a 05/10 por R4 145,00
(por pessoa). ,

Inclui: Hotel, café, almoço e janta.
Contatos no 375-1056 ou 973-
8281.

'

EXCURSÃO:
São Paulo, Aparecida do' Norte '�
Rio de Janeiro.

.

Saida: 25/12 e retomo: 29/12
Contatos com Rosana em .horário
corni. no 372-0448.

PERCA PESOsorril'Ídol
Minha sogra perdeu 10kg em 15

dias, e você quantos quilos?
Telefone 371-.4453.

'

'VENE>O - Chácara no centro em
· cendlções

.

. facilitadas.

Informações no 372-2059.

PRECISA-SE - com urgência
distrib,uid'or e· supervisor de
vendas, ótimos gaohos. Tratar
telefone 371-4453.

TROCA-SE - Casà no Jaraguá
Esquerdo, pröx, a Escola CristiRa
MarcaHo, por uma na área ceAtral,
aceito proposta, Tratar'372-3332-.

VENDE-SE - Casamista no centro.
de Massàranduba com 90m2,
terreno com 532m2, toda murada,
aceito carro ano acima de 90.'
Tratar 975-2394 com Alexandre�

Consertos de ar condicionado de ,automóve� e

fabricação e assistência de câmarasfrias e

climatizadoras � ar condicionado residencial e central:

Rua José Ement;loerffef'i 1183 - fundos
Nova Brasl1ia - Fone: (047) 372�2986

Jaraguá,do Sul- SC

Tratar 372-2371 �om �argarete .

GOLFGl - ano 95, cor verde, vendo /

ou troco por carro ou moto 'de
.

menor valor, Tratar com Margarete
372-2371.

r. '

in.clusive os não quitadoe.
Pagamento à vista e em dinheiro.
Informações fones 979-9666 ou

367�2325.

ANTENA PARAaÓLlCA - hidusat
com controle- remoto, marca

· Plasmàtic. Tratar 975-2394 com '

Alexandre.'
'

PROCURA-SE _0 moças para
dividir aluguel de apartamento na '

rua Reinoldo Rau, 400. Tratar com
Heike ou Ariame pelo fone 372-
0406 ou 372�1919.

.

GOL CL - ano 89, tratar 376-3122
com Almir.. '

VENDE-SE - Reboque para moto
. com 3 lugares, por R$ 30,0,00.
Tratar com Lucas 371-2117.

VENDE-SE - quatro á�os' para
Fusca, aro 15 com pneus. ,ratar
371-1919 recados ",ara Ezeran.

XT-600 - Yamaha ano 96, vendo'
ou troco por moto de menor vfllor.

TfTULO - do Clube Atlético
Baependi, por R$ 330,00. Tratar
372-2371.

.

LOTE -. com 585m2 em Nereu
, Ramos, fundos da igreja católica, ,

com toda infraestrutura. Aceita
negócio com imóvel de maior v.alor'
em Jaraguá do Sul com

financiamento da diferença. Tratar
rua l'omaz Francisco de Goes,
284 próx. a Apae com Altamir
'sábado após 13h�

MICRO-SISTI;M - Aiwa 1800W,
com 3 CD's, 2 decks, controle
remoto. Tratar 975.0456 'com
Cézar.

APARELHOS CELULARES -

uSadOS, facilito. Tratar 975-0456
com Cézar.

ENFERMEIRO; se ofe.rece para
trabalhar em particular, formado,
corn referências. Tratar rua Victor
Rozernberg; 258 com Silvio.

MÓDULO PYRAMID - 8ooW, novo
na caixa. Tratar 975-045,6 com

Cézar.

COMPRO � Ações Telesc, FIAT 147 - ano 82, gasolina, motor
Telebrás, contratos Construtel, novo. Tratar 975-0456 com Cézar.

12 FESTIVAL DA MÚSICA SERT"NEJAII

SORVETE'S PERITUTTI
li

Local: Sorvetería e Lanchonete Per 'Tutti
Nereu Ramos - Ao lado da Igreja II

Dia: 23/08/97 -Tníelo 20h
"

Inscrição gratuita até o dia 20/08

Premiação do 10 ao 50 lugar
Haverá no local completo serviço de bar e 'cozinha,

música ao vivo, com Teddy show

Maiores informações através do fone 371,;,5742 com
Gilberto ou na LanchonetePer'Thtti II

n

I
'�__�__� � � ���������============��================� ����==��

Micro TÂC DPC 650
A evolução do celular,

, mais vendido no Brasil

Centrais telefônicasQR,"rtirde
uma linha 5 ramais,

.

StarTAC.

Simplesmente omenor
domundoCentrais telefônicas residenciais,

com interface par« porteiro Aparelhos telefônicos
eletrônico

'

cf!nvincionais
,

Aparelho móvel celular

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



CQRREIODOPOVO -2 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS

LOCAÇÃO .. ,

C.6d. 601 - Casa de madeira cl 3 qtos, garagem - Rua Guilherme Weage, 395 - Centro - R$ 300,00
C6d. 604 - Casa de alv. cl 2 qtos, 2 bwc's - Schroeder - R$ 300,00

:

C6d. 618 - Oasa de ahi. cl 3 qtos. - RuàWalter Marquardt - Próx. Argi • R$ 400,00
. C6d; 631 � Apto. cl 2 garagens - Próx. Posto Behling - Inrcio Ilha da Figueira - R$ 350;00 (não tem
condomrnio) ,

C6d. 632 - Apto. 3 qtos. - Ed. Papp - Barra do Rio Cerro - R$ 300,00
C6d. 650 - Apto. cl 2 qtos - R. Erich Doubrawa - Ed. Savi (Fundos Color Brinquedos) - Centro· RS

, 350,00
C6d. 657 - Salas comls cl 17m2 - Rua Manoel Francisco da Costa, 973 - Bairro JoãQ Pesso� - RS ,

�OO'
. '

C6d. 660 - Sala com. cl 30m2 - Cent�r Foq8- R. Reinoldo Rau - Centro - R$ 500,00
C6d. 674 - Sala comI. cl 40m2 - Defronte ASsoe. Conil. - R. GetúlioVargas - RS 350;00.
Cód. 683 - Sala comi. - Ed. Miner • Centro - RS 500,00

VENDA
C6d.110 - Casa de alv. cl 230m2, 4 qtos.· Rúa Jorge Lacerda - Área Nobre - RS105.000,00 - Aceita
apartamento de men�r valor.

,

.

,

C6d,. 147 - Casa de alv. cl 204m2, 2 surtes, 1 qto - ;Em fase de acabamento - pröx, a R. Joinville - RS
50.000,00 � Aceita carro, casa de menor valör,

,

C6d� 149 - Casa mista cl 120m2, distante 1.800m do, PostoMarcolia (próx. Rodovia) RS16.000,00-
Aceita terreno, carro. ,

'

' ,

C6d. 214 - Apto. Ed. Schiochet cl surte + 2 qtO$. - RS 35.000100 + fin'al'lc.
C6d. 230 - Apto. Ed. Carvalho cl surte + 2 qtos, 2 garagens - NOVO - RS 75;000,00 - Ouitado.
C6d. 300 - Terreno cl 695m2 - Res. Joaquim Girolla - Barra do Rio Cerro - RS 13.000,00 ,

C6d; 318 - Terreno cl 730,32m2 - R. Miguel Salai - Centro - RS 50.000,00 - Aceita parcelamento .
.

C6d.385 - Terreno cl 405m2 (15x27) -:Vila !"Jova, Rua do Fórum RS 29.000,00 - Aceita pequeno
parcelamento.
Cpcj. 438,- Terreno cl 7.800m2 -Iocal'alto na Rua Epitácio Pessoa - RS 200.000,00

ParecerComercial
,

Incorporafão ,

,

Vende - Administra
.

,

Compra - Aluga

OEFRONTEAO FÓRUM
CRECIOO177ChJ

, FONElFAX(047)372!2990
'

CELULAR 973-9089
JARAGUÁ ÔO SUL, - SC

CASAS
C6d. 01� " Csa mista na rua Ad,Ao Norowski - Jiardini Lenzi - com 3 qtos, sala, copa, coz, bwc, lavanderia, garagem +

construção de, a1v. nosfundos, terreno com 400,00,m2 - R$ 33.000,00 aceita terreno e parcela, '.
C6d, 018 � Casa de a1v., Rua >Francisco de Paulà ao lado da recreativa Kolbach � com 2 qtos, ,i 'surte', cop"a; coz., sala de
visita, lavanderia, garagem, terreno c/ 4.800m2,,- R$ 70:000,00 - nego .

,

C6d. 021 - Casa de alv; rua Carlos Nieiz - Vila Nova com 3 qtos, 2 bwc, sla, copa, coz, lavanderia, garagem - R$
,

60.000;00 - nego aceita carro.
,

.

'
"

C6d; ()39 - Casa mista, pr6x. entrada do CTG � com a qtos, sala, copa, eoz, lavanderia, bwc, garagem - R$ 16.000,00
• aceita· carro, terreno parcela.

'

C6d. 048 • Casa de alv. no lot. Rozia, de esquina c/ 210,00m2 c/,4 qtos, sendo 1 surte c/' hidromassagem, sala, copa,
coz., lavanderia, bwc, aquecedor central, piscina, garagem, terreno c/ 474,00m2 R$ 70.000,00, aceita carro, terreno
casa de menor valor e parcela

'.

, C6d. 051, • Casa de madeira rua Francisco de Paula com 3 qtos, 2 salas, copa, coz, bmc, Ivanderia, garag�m, dispensa
• R$ 25',000,06 nego

'

C6d. 079 • Casa de alv. sobtado rua João Planinscheck, pr6x. Weg I c/ 2 surtes, 1 qto, copa, coz, sala, bwc, garagem
• R$ 58.000,00 aceita carro, terreno, parcela. "

.

C6d. 205 • Casa, de alv. rua Luiz Gonzga Ayr6s0 • Jarag� Ésquerdo c/ 3 qtos, 2 saiaS, co, bwc, dispensa, área de
serviço, garagem· R$ 50.000,00 • nego
C6d. 215- • Casa de alv. rua Lui:z; G. Ayroso • Jguá-Esquerdo com 3 qtos, 2 salas, coz, 2 bwc, lavanderia, garagem pl
3 carros • R$ 32.000;00 mag.

;
,

.

.

C6d. 240 , Csa de alv. rua Hermann Punhagem • Rau com 2 qtos, 1 surte,' sala, COZ, lavanderia, bWc, garagem • R$'
50.000,00 •neg.' li

_ ..,
C6d. 267 • Casa de alv. rua José Narloch SAo Luiz com 3 qtos, 2 bwc, 'sala, copa, coz, lavanderia, dispen$8, garagem,
toda muráda· R$ 50.000,00· aceita apto.• nego
C6d. 274 • Casa de madeira· Lot. Ouro Verde com 3 qtos, sala, coz, bwc � R$ 6.000,00 + 45 prestações de R$ 170,00

. mensais.
' ,

,.

C�. 314 • Casa de alv. no Jaraguá Esquerdo, pr6x. Conf. Mônica, com 3 qtos, bwc, COZ, sala, lavanderia, garagem,
murada· R$ 38.000,00 aceita carro e parcela.

.

. .

C64. 322· Casa de madeira rua Dona Antonia • Nova Brasßia, t�rrenQ c/ 555,80m2 • R$ 35.000,00 nego
.".

'
.

\
\
...

"

APARTAMENTOS
C6d. 140 • Apto na rua 25 de Julho· Vila'Nova com 2 qtos: sala, COZ, lavanderia, garagem· R$ 35.000,00 nego
C6d. 195· Apto na rua JoInvilie defronte o Udsl' Clube com 2 qtos; sala, copa, COZ" lavancleri�, garagem· R$ 30.000,00
.� .'

,

Apto. no Cond. Amizade com 2 qtos, saill, CQPa, coz, lavanderia, garagem· R$ 12�000,OO + R$ 326,00 mensais·

�ROCA-SE 2l.0TES NO LOT. MIRANDA POR 1 CASA'�A PRAIA NA REGIÃ� NORTE

EM BREVE LANÇAREMOS RESIDENCIALMIRANDA COM 100 LOTES; .

LOCALIZADO PRÓXIMÓ AOCOMÉRCIOWIGANDO MEIER, ESTRADA GARIBAI,.DI.
, VISITE�NOS PARAMAIORES INFORMAÇÕ.ES

, .JUSTIÇA ELEtTORAL
.

, CIRCUNSCRIÇÃO DE SANTA CATARINA
Juízo Eleitoral da 171 Zona

Jaraguá do Sul, 22 de agosto de 199.7,

. Jaraguá do SuVSC, em 29 d� julho de 1997

EDITAL'OE INCINERAÇÃODE PROCESSÖSDE
ALISTAMENTO ELEITORALJÁ DEFINITIVAMENtE HAMAIS

DECINCO: (05) PLEITOSCONSECUTIVOS.

PRAZO DE VINTE (20) DIAS

A DOUTORA HILDEMAR MENEGU�I DE CARVALHO, JUrZA
t:

ELEITORAL DA 171 ZONADE JARAGÚÁ DO SUL, ESTADO
DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES,

FAZ SABER, A TODOS QUANTOS 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 DOGRUPO WEG, NAS CALDEIRAS DE

SEÇÃO DE'AliMENTAÇÃO, SITOÀ RUAJOINVILLE NR. 3300,
DE CONFORMIDADE. COM A RESOLUÇÃO NI! 19307 DE

, .30.05.95, DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONALELEITORAL
DE SANTA CATARINA, SERÁ fEITA A INCINERAÇÃO DOS
DOCUMENTOS:

I) DIVERSOS MATERIAIS DE ELEiÇÕES, M,ESÁRIOS E

ESCRUTINADORES DE 86/88;
2) DIVERSAS PASTAS DÊ DOCS/OFrCIOS DE 86/88;
3) MANUAL DEMESÁRIOS DAS ELEIÇÕES DE a6/88;
4) ÖF(CIOS DIVERSOS EM PACOTES REF. ANO DE 86/88;
5) RELAÇÃO DE ELEITORES DE 86/87/88;
6) EDITAIS DAS ELEiÇÕES REF. 86/88;
7) RELAçóESANTIGAS DASSEÇÕES PARAVOTAÇÃO, NÃO,

.

MAIS USADAS;
,

.

8) RELAÇÃODENOVOS ELEITORES DE 88/89;
9) RELAÇÃO DE OFrCIOS DE 1.990;
10) SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE 1.990;
11 )BATIMENTODE CADASTRO ELEITORAL DE 88/89;
12) JUSTIFICAÇÕESDE 86/88;
13) ENVELOPE DE REGULAMENTO DE DUPLA INSCRiÇÃO
DE1.986;

,

1'4) ELEITORES CANCELADOS DO PMoBDE JARAGUÁ DE

1.986; \

1�) FOLHAS OE VOTAÇÃO DE 86/88;
.

16) CONTROLE DE VOTAÇÃO DE ELEICfORES NASSEÇpES
DE86/88;.'. '

.
17) PASTÀS ARQUIVO-MORTODOSPARTIDOS ELEITORAIS
DE 86/88;
18}. DAÄFE DE MULTASDE 1.990;
19) CX. DE RELAtÓRIO DEOCORR�NCIASDEATUALIZ:AÇÃO/
89;
20) RELATÓRIÓ DE ELEITORES QUE DEIXARAM DE VOTAR
DE 86188;
21) CX. D.E TrTULOS REF. 86/88;
22) RELAÇÃO SEÇÕES ZONA ELEITORAU86/8,8;

E, PARAQUE NINGU�M'POSSA ·ALEGAR IGNORÂNCIA FOI
·EXPEDIDO o.��ESENTE EDITAL PARATODOSOS I;FEITOS
LEGAIS, É PARA CONSTAR, EU LOURDES ANITA

HINTERHOLZj CHEFE DO 'CARTÓR.IO DA 17' ZONA,
OATILOGRAFE1 E SUBSCREVI.
DADO E PASSADO NA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL,
ESTADO DE SANTA CATARINA, ÃOS VINTE E NOVE DIAS '

DO M�S DEJULHO DE HUMMIL,NOVECENTOS, E NOVENTA
li SETE.

. HILDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO
. Jufza Eleitoral da 171 Zona

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



nPO ENDER�ÇO

C�A.SSlFICADOS �E IMóVEIs
,
,

,
CORREIODOPOvo-3

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

CASAS
ÄREA(M2) Ni QUARTOS VALOR RS OBSERVAçõES

Construída ' ,Terreno
170,()() ,660,oçi 04 75.000,00 Ace"!! C8aa ou terreno
70,00 332,50 02 54,000,00 Forma da pagamento' combinar
340,00 621,00 04 195�000,OO Forma da pagamento' combinar
130,00 392,00 03 70.000,00 Forma da pagamento' combinar

, 83,00 420,00 03 21.500,00 Forma da pagamento' combinar
300,00 '888,00 03, 230.000,00 Condições de pagamento' combinar
180,00 555,00 03 85.000,00 Forma, de pagamento' combinar
102,00' 420,00 03 21.500,00 Aceha troca por casa
288,00 750,00 05 130.000,00 Aceita trOOa por aptos.
70,00 '325,00 03 28.500,00 Acelta·se propostas

150,00 406,00 03 /83;000,00 Aceha apto. até 30.000,00 no negóciO
750,00 1.284,80 04 150.000,00 Aceha·se Imóveis em negócio
140,00 1.416,00 04 100.000,00 CondlçOes • combinar
530,00 650,00 04 180.000,00 Acelta·se prOpostas
88,00 350,00 03 35.000,00 Aceita Imóvel.de menor valor em negócio

200,00 ,450,ÓO 08 79.000,00 CondlQ6es de pagamento' combinar
100,00 523,22 03 30.000,00 Forma de pagl!mento • combinar

AJven.
AJven.
AJven.
AJven.
Mista
AJven.
Alven.
Miste
Alven.
Madeira
Aiven.
Alvan.
Alven.
Alven.
Alven.
AIven.
AIven.

Rua AntOnio EstanlSlau Ayroso, 495 " Vlill Lenzt
Rua Watter Marquardl : lado nO 2556

.

Rua Camilo.Andreata sino. Barra do Rio Cerro
RuaTheraza A. Hruscka nO220-....... Eaquerdo
Rua 393 • Antonio Bemrdo Schmldt, nO SOB • Ilhe di figueira
Rua Irmlo LeioMagno· LoINmentoChampegnat

.

, Rua Alexandre Koaler, nO 35 ·llhe di Figueira
Rua Alberto Klltzke, 187- VIIII R.u
Antonio Carlos Ferrillra, 1417 • VII. Lanz!
Rua Friedrich W. Sonhelhold, nO 369 • VIIII LaI.'
Rua JacObGesser .no 209 • VIII Amlzadl ','
Rua Roberto Seldal nO 84-CORupA·Central· Comerei". R......eI.1

,

Rua $lo José nO 37
'

Rua Floriano Freiberger, nO 70 • Centro ,

Rue José Narloch· lado nOl690·Jarag" Eíquardo
Rua Carlos Halfermenn nO 76
Rua Jaime Gadottl nO 350-VIla LanzI

APARTAMENTOS

Forma da 'pagamento'�blnar '

FInanciamento de72 x de RS R$ 684,00
,

Aeaumlrflnanclamentode48xcom base da 1,367 CUBao mês
Condições de Pagamento' combinar

Av. Mal. Deodoro di Fonseca. 895 • Ed. PIcoIIi • 3" andar

Ed. sehloche!' 10' andar
R. Friz Bertef. sIrf' • Apto. 11 • Térreo •

R. Marina Frutuoso· Ed. Diarlthus

OBSEIWA ÕES
02

.03

03 (+ 1 suite)
03

53.000.00
42.500.00
18.000,00
110.000,00

I\BGoiIs�VlaI..enZl-l..àlalaldaRElq>.Nt:noc.FemeIa
'

Rua ,Otto Meier - Vila Lenzl
Rua Euzébio Depoy - V,lIa Nova,
Rua Joio Januário Ayroso (pr6x. Arroz Urbano)
Rua Alagoas - Ilha da'Figueir.
Rua 746 - Lote 23 - Ilha da Figuerra
Rua Tomáz Francisco de Góes -. centro
Rua Amazonas - .Centro
Rua. Pe. Alberto ,Jacobs esquina cl Rua Urbano Rose - Vila Lenzt
Rua Bernardo Oombusch esq. cl rua, Ney Franco
Rua Fritz Hasse - Centro

.

Rua Exp. Antonio C. Ferreira - Vila Lenz!
Rua Leopoldo Janssen -_Centro

-

R. 545 - Augusto G. J. Hanemann - Lote 5

FLORIANI'
EOUIPAMENTOS

,

PARA ESCRITÓRIO

RUAVENÂNCIODA
SILVAPoRTO, 353·
FONElFAX:

(047)' 372·1492
JARAGUÃoOSUL

S;

17.00p,00
18.000.00
20.000,00
18.000,00
42.000,00
15.000,00
26.500,00
26.500,00
58.000,00
90.000,00
80.000,00
23.000,00
37.000,00
18.000,00

OBSERVAÇÕES
Condições de,pagamento à combinar
Parcela-se. Entrada de 50% = 12 X TR + 1%
Condições de pag�ento à combinar
Co(ldições de pagamento à combinar
Forma de pagamento à combinar
Forma de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
CondiçõeS de pagamento à C()mbinar '

Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à�mbinar
Condições de pagamento à Combinar
Entrada + 3 x

' ,

Condições de pagamento à combinar ,

VALORR$

582,90
'375,00

13.000,00
345,00
900.00
350,00
371,00
385,70
271,75
625,75

• 675,00
,

504,00
'586,25
456,05

Como montar um
escritório completo com

qualidade e economia? Manutenção
Contrato

Treinamento
, J' .

COMA :FLORIANI, E CLARO!
Na hora demontar o seu escritório .. residencial, executivo ou
comereíal passe antes naFloríani, Venha conferir de perto as

inúmeras vantagens em qualidade, variedade e economía que só
. quem possui uma história de 17 anos de sucesso DO comércio de

móveis ç equipamentos para escritório pode oferecer.

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

2a lombada t· esquerda

Fone: 975·1269
,89254-510

Jaraguá do Sul- sc

MICRO SISTEM - Aiwa com

Controle. Tratar 975-0456 com

Cézar.
'

MONZA - SLE �no 89/90, preto,
gasolina, 2.0, completo menos ar.

IPVA 97 pago em ótimo' estado.
Valor R$ 8.700,00., Contato 392�
3141 com Celso.

!lO,

MONZA - SL 2.0, ano 93, cinza,
gasolina, ar, direção, vidros e trava

,
elétrica, IPVA 97 pago. Valor R$
12mil. Tratar' 392-3141 com

Celso. maior valor. Tratar 375-1450., 450m2. Valor R$ 10mil + 20x R$
300,ÓO. Tratar 371-2410.

JEEP - 4x4, 6 cilrndros, com 4

pneus fronteira novos, tudo
funcionando, até dia 221ó8 passo'
o documento no nome. Valor R$ ,

3.500,00. Fone: 37g-1231.

, VENpE-SE - Casa em Corupá,
na BR 280-a 2km do centro por R$
15mil. Troca-se por carro ou

caminhão, OU R$ 10mil de entrada'
e parcela o restante. Tratar :375-
1450.

PROCURA-SE Càsa ou

apartamento para alugar, no valer
máximo de-RS 250,00. Tratar 371-
0121 ou 975-1620.

'

OPALA - Vendo Opala Diplomata
ano 81/87, preto, 4 portas, super BRASILlA - ano 80, tratar 973- ,

conservado. Tratarfone37t-3255. ,5824.

cobertura irídustrial por'R$ 750,00,
aparelho telefone celular Motorola
com maleta por R$ 300,00,e

" bicicleta Brisa nova por R$ 100,00.
Tratar Flua F'rancisco Zàcarias
Lenzi, 372;. Vila Lenzi.

MONZA � vendo 'ou troco -Monza'
SLE ano 89, preto em ótimo
estado. Valor R,$ 7.500,00. Tratar
373-0917.

'

,

. I
ESCOAT - GL ano 89 à gasolJnji, '

vendo ou troco por carro de maior
valor (Escort; Kadet, Gol, Verona).

.
Tratar Rua Frederico Todt, 619, a
'·tarde.

'

VENDE-SE : S-350, dlesel ou
, troca-se por carro ou caminhão de

CASA - de alvenaria em Nereu
Ramos de 81m2 com terreno de VENDE-SE máquina de
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'CLASSIFICADOS DE

',TERRENOS, APARTAMENTOS
CENTRO

EDiF.RES.DÚNKER�MCONSTRuçÃONOCORAÇÃODACIDADE2E3
QUARTOS.SOMENTE2APTOSPORANDAR

. ,

Edlf. Bergamo � 311 andar, �artamento cl 3 qvartoS sendo.1 sufte,
demais dep., cl sacada e garagem

.

Edlf. Jacó Emmendoerfer - Rua Domingos da Nova - 2R andar, apto.
cl 3 qtos, sendo 1 sufte + dep. empregada, garagem p/2 carros.

Edlf. Vila Nova.- 111 andar apto. c/90m2 - 3 quartos, demais dep. -

R$ 24.000,00 + financiamento
Edlt. Jaragué - 9v andar, apto. cl 80mt - 2 qtos, dellJ8is dependências,
si garagem.

CASAS

�. '

.

Compra � Vende

r.�........... Administra Im6veis

P IAZ'ERA ImplanÚzf�o e

I
. Vendas de

Loteamentos
.
CRECI1713-J

Rua 2S-de Julho, 1829. Vila Nova· Jaraguá do Sul
.

'Fone/Fax: (047) 372-1438

..

ÁGUA VERDE - Casa em alv. C/126m2 em' terreno cl 420m2, 3 qtos, .

demais dependências -' garagem pl 2 carrcs
CZERNIEWICZ - Casa em alv. cl 140m2 em terreno cl 410m2.

.
VILA RAU - Casa mista cl 88m2 em terreno cl 380m2 - R$ .18.000,00'
VILA NOVA Excelentec8saemalv.cl227rf12emterrenocl321m2,3qtos,
sendo uma sufte. pr6x. ao Fc)rum,
VILA NOVA - Casa em alv. cl aprox. 190ma em terreno cl 1 ..139,76m2,
prox. ao Beira Rio

RIO MOLH�, - Casa em alv. cl aprox. 120m2 em terreno cl 600m2, 3 qtos
e demais dependências. . •

SÃO LUrS - Casaem alv. cl 142m2emterrenomedindo392m2- 4 q�artos
e demais dep.
FIG�EIRA.�Casa nova em alVenaria cl 176fTi2 - 4 qtos. $ando uma sufte.
Localização. nobre.
SÃO LUrS - Casa em &Iv. cl 3 quartos, demais dep. - R$ 45.000,00
JOÃO PESSOA - ÉXcelente casa em'alv. cl 124m2 m8is anexo cl 24m2
e' terreno cl 4201:fl2 - R$ 45.000,00
CENTRO - Rua José Emmendoerfer, 1.309 - Exc�lente casa em alv. cl .

330m2 em terreno cI·1.50Qm2
VILA RAU - Lot. Mirante - Casa em alv. cl 82m2;'3 quartos, demais
dependênciaS - R$ 28.000,00

.

.JOÃO PESSOA - Casa em alv. e/ aprox. 150� em terreno cl aprox.
291,98m2

Casamista com 154m2
Bairro Chico de Paula
Valor R$ 34.000,00 '

Casamista com.lJômê
Bairro VilaNova

Valor R$ 30.000,00

TERRENOS:
Rua Alagoas. (Figueira)
771m2 - R$45.000,00

Rua489, (Vila Nova) 382,50m2
R$ 14.000,00.

Rua 489 .(Vila Nova) 765m2
R$ 18.000,00

-

8J� .. 371-7931
.Rua Antonio C. Ferreira 197

. 'IMÓVEIS CREOI174.1..J
COMPU • VENDE • LOTEIA • ADMINISTU • INCORPOU

DI Qtoí Gar Bairro EDdereçolPonto ReI. PreçoR$ lnfol'lll8Ç(ies Gends

CasaAlv. 190 4 1 .Sehroeder R. Princesa ISabel. 547 70.000 ·terreno 6.562tn2 - Parcela
, CasaMv. 15'2 3� 1 Rau R, 467 - Lot: Albino Lemlte 30JJOO Aceita casa demeilor valor .

·Casa Mis. 120 4
'

1 . Rau R, Luis Picolli• .149 28.000 Aceita carro até RS 8.000
Casa·Alv. 98 3 1

.'
A1iaPaula .R. 770 -.Ana Paula 4 - 6 . 23.000 Semi-acabada - Aceita lote

CasaAlv. 93 3 1 Champaghat R.' Irmão Magno. sin° 70.000
.

Àceitaapartamento C; carro
Casa.ldv. 98 3 1 Rau R, 363 - Próx. Renascença 32.000 Aceita casa-em Ioinville
CasaAlv. 170 3 2 ChicoPaula .. R.'Francisço de Paula 11.000 Em construçio!Negoci4veis

AptoOK 273 , 4 "2 CenÜ'O Ed. Atlienas - 4° andar 220.000 Quitado - .Todo mobiliado

ApioOK 153 . 3 .1 .Centro Bd. Sehiochet - 12° andar 29.000 + CEF INegociáve,is I Parcelado
AptoOK 130 . 3 1 Centro Ed, Isabéla - 3° andar 35,000 + CEF � Troca por casa

Apto,OK 88 3 1 VllaNova Ed. Vila Nova - l° aiidar 22.000 + CEF - Troca pl apio. 2 quartos .

Apto.OK 92 3 r Amizade Res. Amizade _l° andar 20.000 + CEF - NegoCiáveis
.

,Apto Oons. 85 3 >. 1 Centró Ed. Mathedi'- Construçio 38.000 Finan�ado elll48 parcelas

Lote 601 Azaléias Condomínio Azaléias 30.000 Negociáveis! Parcelado
Lote 630 . Azaléias COnqómínio, Azaléias 32.000 NegQCiáveis!Parcelado
Lote . 480 BIIITIl Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis! Parceládo

.

Lote 532. - . Champagnat
.

Rua JacobGesser 30.000 Troca por lIPartarnento
Lote 366 Guaramirim Rua 144 - Lot Rausisse 10.000 Negociáveis!Parcelado .'

Lote 371 ÁguaVerde Rua Paulo Kraemer 12.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 375 luventos Rúa Guilherme Hass 11.000 Negociáveis !Parcelado
Lote 425 'Iuventos Rua Guilherme HIIS$ (esq.) ·13.j)(lO NegoCiáveis!Parcelado
Lote 539 Rau Rua 467 - Löt, Albino I,emke 8.800 'Aceita terreno naFigueira
Lote 828 VII Nova

.

Ru do Breithaupt (Fórum) 85.oQa Negociáveis!Parcelado'
Terreno 1300. Molha 800mts.· após P9nte 15.000, Negociáveis/.Parcelado
Terreno 10000 - Nereu Após Nereu - BR 2.80 8.500 Negociáveis .

Terreno 8000 - Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelilr
Terreno 865 Nereu Rua.André Voltolini J 12.000 Negociáveisi'Parcelado
Lotes Vários - Figueira R�dencial Piazera I '7.600 .Ent 2.000 + 48 x 240
Lotes vários - Amizade Residencial Behling 10.000 50% entrada - saldo 12 x
Lotes Vários - StaLuzia Residencial Geraniiun 7.000 ENTRADA 220 e 2.20 pl mês

, Lotes Vários - Vila Rau·' Residencial Renascença Diversos 30% enttada - S81do 24 x
Lotes vários - - VllaLenzi . Residencial Piennann I Diversos 30% entradá - Saldo 24 x
Lotes Vários Barra . Residenciai'Satler Diversos 20% entrada - Saldo 36 x I

,

,Chácara
.

1Il500 Garibaldi Ribeirão Húngaros - Km 13 20.000 Sem moradia - Trocezparcela

GUARAMIRIM-CENi'ROLOCAUZAÇÃONOBRE
Terreno cl 513ß12, si benfeitorias, localizadq na

Rua Osmar Klein - R$ 25.000;00 - PREÇO DE OC�IÃO
VILA NOVA - E,xcelentes lótes financiados em 10meses '- Próx.

ao Fórum e ao Breithaupt .

ILHA DA FIGUEIRA - Terreno de esquina cl 579,00m2
. CENTRO- Rua WalterMarqúardt - Excelent�s lotes frente ao

Supermercado �reithaupt
CENTRO - Preso Epitácio f'essoa. Terreno cl 1.548m2 edificado
cl casa de material e outras benfeitorias.

.

"

NEFIEU RAMOS -
. Terreno medindo 3.400m2 localizado nas

margens da BR-280 - R$ 15.000,00
. CENTRO - Terreno meçli':ldo 420m2 si benfeitonas - Ru� Barão

do Rio Branco - R$ S7.000,OO .

JARAGUÁ-ESQUERDO-COnd. dasAZaléiasterrenocl721 ,57m2
. JARAGUÁ-ESQUERDO - Conej. das Azaléias terreno cl

·1.061,82m2
CENTRO - Rua; Amazonas, terreno m�indo 388,50m2 sem

benfeitorias.
AMIZADE ';Lot.Ve�mes, terrenomedindo450m2s1benf�itorias
- R$ 14.000,00
GUARAMIRIM Localidade denominada Rio Qua�i- á�ea rural cl
58 alqueires.
SÃO LUIZ - Terreno medindo 465m2 si benfeitorias. Rua João
Franzner - R$ 15.000,00

SALAS COMERCIAIS'
, .

\

EDIFrCIO MARK PLACE � 60 andar - Rua Reinoldo Rau

, OFERTA ,

,.,ODIVIL
APARTAMENTONO ED. SCHIOCHET (12" ANDAR). AO LADODOANGELONI

pOUPANÇA = R$19.000,00
.

.' .

PlUlSTAÇÃO = R$ 613,00 (Financiado plCEF)
.

..
,
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Motogiro promove mais um encontro demotociclismo
o Clube de 'Motociclismo Motogiro de. Jaraguá do Sul estará promovendo,\ '. ,

. .

nos dias 12, 13 e 14 de setembro, o 7° Encontro Sul Brasileiro de

,

.

Motociclismo. O evento, que terá a participação de vários motociclistas de
'

todo o Brasil, conta com uma. programação onde acontecerá homenagens,
música, diversos sorteios e jantar festivo,
Considerado um dos melhores organizadores de eventos demotociclismo do
Sul do país, oMotogiro é um clube destinado exclusivamente para promoções
de eventos, para os praticantes de motociclismo, promovendo o turismo na

cidade, repassando toda a sua renda para a Apae de Jaraguá do Sul.
Para a edição deste ano, além das' atividades normais da programação, o
clube realizará no sábado (13), durapte jantar, o sorteio de umamoto Honda

(doação da Regata'Motos) e· de uma passagem para Miami (doada pelo
Motogiro).

.-_- �_,

PARA CORTINAS:
I

SOB MEDIDAS I

SOMENTE CÖM A APRESENTAÇÃO DESTE CUPC:M - _' __ 'y�LI?����3E'�8{9�X :

ua 25 de Julho, 1430
"a,Nova

371·7332
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VARIEDADES - 2

I

- Em 1993, a viúva de Carlos Leopoldo Mey - Frieda Janssen Mey,
completava o seu 85° ano de existência. Filha do saudoso Leopoldo
Janssen, patriarcadagrei Janssen, foi no passado ex-intendente, delegado
de polícia e juiz de Paz, do distrito .de Jaraguá, do Município de
Joinville. A nataliciante viveu tempos de importantes melhoramentos
na década de vinte, especialmente em 1928, 'quando o dr. Carlos
Wenhausen e o coronel Juan Ganzo se reuniam .em Joinville, para
tratar com o superintendente (prefeito) dr. Ulysses Costa, a instalação
de telefone entre Joinville, Bananal, Jaraguá e Hansa. Dona Frieda
era a primeira telefonista, instalado no prédio de seu pai, e abria
uma,nova forma de comunicação, que até então s6 se conhecia o

telégrafo, participando dos episódios da Revolução de 193Q� quando
a telefonia foi ocupada pelas tropas revolucionárias.

Há 2·anos
- Em 1995, o advogado José BeneditoCampos escrevia um artigo,com
o título Repensando Jaraguá do Sul, em que desenvolvia a-tese de

que nos p9' anos de fundação de Jaraguä do Sul, colonizada pelos
alemães, italianos, poloneses, húngaros e brasileiros oriundos do Norte
a Sul do país, a despeito de se� ideal e trabalho em prol do progresso,
empreendedores, preocupados com o trabalho e cultivam suas tradições;.
visando, perpetuar a sua cultura, seu folclore e suas tradições que
diferenciam Jaraguá do Sul das demais cidades doBrasil, ainda faltavam
algumas mudanças. Citou, então cidades típicas, como Pomerode, Treze
Tílias, Brusque, Gramado e Blumenau. Mesmo a iniciativaprivadaCOrno
o Poder Público têm colaborado na preservação e divulglção destas

tradições, mas que se deveria desenvolver projetos típicos de urbanização
e construçãocivil de acordo com as tradições de seus colonizadores:

Confira aHistória
"A História de nossa gente�o podeficar só na

saudade"� O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Bulode Itapocu

" Há8anos
- Em 1989, cadastrar os im6veis tombados pelo Patrimônio Hist6rico
e Artístico, ou os não tombados" mas que possuem grande valor
hist6rico-cultural no contexto em que foram inseridos, era uma das
tarefas que a SPHAN/pr6-Mem6ria vinha desenvolvendo há algum
tempo. Sete -municípios de Santa Catarina tiveram os imóveis que
integram seus sítios hist6ricos visitados, medidos e fotografados por
técnicos, documentando as principais características, dentre eles

Jaraguá do Sul, que integra o "Roteiro Nacional de Imigração" e, que
por isso terá casas; salões e cemitérios tombados, concluído, o
inventário cultural. Jaraguä tinha quatro casas dé enxaimel tombadas
em nível nacional e vinte e quatro em nível municipal, igrejas, salões
deRio da Luz, TrêsRios doNorte, Nereu Ramos, RioMolha e Estrada

Itapocuzinho. O trabalho de restauração devia concluir-se até agosto,
CQm a visita do ministro da Cultura, José Aparecido.

.ns 6 anos
- Em 1991, o colunista Egon L. Jagnow, �m Matütando, abordava
aspectos que interessavam a assinalação de mais um ano de
existência, que concluía: "E ao comemorarmos os 'i 15 anos de nossa
história, queremos parabenizar aqueles que, no passado e no presente,
se empenlÍaram em preservar a mesma, ao Poder Público municipal
que vem valorizando nossa cultura e hist6ria, valorizando assim nossa

liberdade'. E conclamar o povo jaraguaense a continuar a zelar pela
sua história e liberdade".

'

.. Fritzvon Jaraguá, em hist6ria IocalfescreviaA q.estão de Jaraguá, -

lembrando as lutas e os lances de parte a parte, até que, por fim, venceu
o mais forte. A 22 de julho de 1898, foi feita a anexação de Jaraguá a

Joinville, sob c�ja tutela esteve até março de 1934.

Há4anos

Sexta- eira, 22 de a osto de 199'1

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (76) -'APONTAMENTOS:'
.

o almirante Paul Behkcke falava sobre a' sua faixa, entre os dois cavalheiros, aperecendo entre
vida dos alemães no Brasil, dizendo que todos os identificados o sr. Ricardo Wendorff de çhapéu
os alemães também deviam ser bons arredondado, na fileira de cima. Todos POrtavam
brasileiros, rima vez que para aqui emigraram espingarda, como se vê; entretanto, eram armas de
e que a adotassem como nova Pátria. Na madeiratomeada,imitandoumaespingarda,queera
página alemã do CORREIO DO POVO, escrita por usada porque o governo proibira a marcha por
Fritz Vogel, revelando que o ilustre visitante qualquer forma de grupamentos não militares,
era considerado herói alemão pela sua permanecendo as armas verdadeiras na sede social,

, participação na Batalha de Skagerak, para as competições.
.

encontrando entre os que o visitavam vários Eram muito divertidas as festas do "Teuto:
veteranos daquela batalha, o que o alegrou Brasileiro", que no período de 1925 a 1931, pessoas,
muito, ele que era considerado como um dos da sede de Jaraguá compareciam ali com

organizadores da marinha de guerra alemã. regularidade, entre eles o já falecido Moritz Max

Viajava para Blumenau e Florianópolis, Wllhelm,querecémcompraraafábricadegasosade
levando boa impressão da região. Thiedcke e distribuía o seu produto em veículo,

Entre outros acontecimentos dignos de próprio, em bailes, aos sábados ou domingos,Walter

registro, apontamos os seguintes: , .: Hertel, Wllhelm Sonnenhohl, Georg Czerniewicz,
Em 1922, o CORREIO DO POVO trazia uma Jorge Weinzitl, Eduardo Kellermann e Hermana

nota em alemão: "Konkurrenz -Ausschreibung Púschkeit,
- Bau des Pfarrhaus am Jaraguä-Rio SeJ,To Die Formava-se, assim, uma sólida amizade entre os

Vorlagen können eingesehen werden beiHerrn doRio do SelTO e a sede de Jaraguá.A edificação fu
WilhelmWeege woselbst auch die Oferten bis anos que foi demolida. Situava-se no lado pequeno
zum 26. März einzureichen sind. Die do Rio do SelTO n, com entrada nas proximidades
Baukommission - W. Weege, Fr, Dumke, A.' da igreja evangélica, a nova construída em 1931'

Krehnke, E. Mathias P. Matthias" - e o rio possuía uma ponte de madeira, por onde
traduzindor. Edital de Concorrência - andava todo o tráfego entre o Sul e o Norte do

Edificação da Casa do Pastor no Jaraguá-Rio país até 1960. Hoje se alcança o lado pequeno por
Serro. Os prospectos podem ser vistos com o umaPonte de concreto que substituiu a demadeirá
sr. Wilhelm Weege onde também serão Também não existe mais a escola que ficava ao

recebidas as ofertas até 26 de março. A lado da Sociedade de Atiradores Rio Serro Teuto
comissão de construção - W. Weege, Fr. Brasileiro, na esquina, defronte da casa de
Dumke, A. Krehnke, E. Mathias, P. Matthias. enxaimel do veterano'professor de escola, o

Em 1925, realizava-se um grande baile primeiro, cuja casa deveria ser tombada pelo
público em.Rio do Serro Ii, ano em que era PatrimônioMunicipal,mas que foi desaconselhado
fundada ali a Sociedade de Atiradores Rio' devido o seu estado precário, sendo, então;
Serro - Teuto-Brasileiro, consoante se vê da demolida, estando em seu lugar um bonito e

foto que acompanha. Pelo número de pessoas caprichado jardim. Do. professor Albert Rahn
é fácil imaginar-se o sucesso da Festa do Tiro pe�anece apenas um conjunto de ranchos, com
de 'Rei, postados em frente do prédio da algumas reformas que lembram aqueles tempos
sociedade, para a posteridade. Naquele dia o quando começou a surgir a povoação.
"Rei do Tiro" era o professorAlbertRahn, com Fritz von Jaraguä - 8/97. '

Esta foto é de ,1925, da Sociedade de Atiradores Rio SenYJ - Teuto-BrtlSileiro" com os

s6cios fomuuJos na frente da sociedade, situado no lado pequeno de Rio Serro 11, muito
freqüentada por pessoas da Vila de Jaraguá. Na ocasiiio o professor Alberto Rahn era

recebido como Rei do Tiro
.,

DaasRoclas
Industrial

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

Fone: (047)372-1846
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Sexta-feira, 22 de agosto de 1997 VARIEDADES - 3 .

Oe' BATISTA'PNEUS·
Pneus novos Pirelli, Firestone e Goodyear, pneus recauchutados
para autom6veis e caminhi!es, balanceamentos, geometria,

calibrag'em depneus com nürógênio

por Egon Iagnow

Os dados eetettsticos servem para
.dar uma' noção de como' uma

determinsde região se desenvolveu.
· Inclusive estes dados, na maioria das
vezés, dão a resposta ao porquê
determinado Ivgar desenvolveu-se de
uma detefminada forma.
Com Jaraguá do Sul não é diferente.

·

Se olharmos os dados estatísticos do

passado, vemos que a indústria, desde
·

os primórdios,. desponta como forte
voceçêo do Município.
Basta observar, por exempló, os

dados estatísticos de 1956 .. Jaraguá do
· Sul tinha uma metetúrqlce. 48
madeireiras, ums fábrica cje artefatos
de borreche, uma indústria de 'ó/eos
vegetais, oito indústrias têxteis, cinco II C······· d"

.

..

d h
". '

fábricas de calçados, três indústrias de Marcatto e 'la. - .a ln .

üstria e c apeus,-
vestuário, 89 indústrias de bebidas e fundada em 1923. Foto de 1956
estimutentes., 117 indústrias de '.,

_.'
. .

- etimenteção, cinco na área de
.

construção, duas'gráficas, 15 teorices
de tttove!s, dois curtumes e 41
indústrias diversas, totalizando 338
indústrias. Para o tamanho do
Município era' um número muito' ;"""'"<.,, ,",'",.",

expressivo. E, embora a atividade
'in1:Justrial tenha s€/ desenvolvido em

outras direções, a vocação industrial
de .Isreçúé do Sul estava
caracterizada.

Torrefação e moagem do' Café Bauer,FoneIFax: (047) 372-3574

...__R_ua_.M_aI_�_F1_or_ian_o_P_eix_oto_,_SI:_no_-a_o_la_do_d_O_Bra_d_es_co__ fundado em 1942

PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA
Rua Athanásio Rosa, 1475 - Fax: (047) 37300267
Fones: (047) 373-0467 - 373-0377 - 373-0297 .:

Guaramirlm - SC
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Franqueza eprudência
Professor das princesas, filhas de D. Pedro II,

Joaquim Manoe.l de Macedo, o célebre

romancista deAmoreninha, desempenhava o seu
mandato de deputado geral, quando o conselheiro
Francisco JoséFurtado, organizadordo gabinete

.

, ,

Liberal de 31 de agosto de 1864, o convidoupara
·a Pasta dos Estrangeiros.
Recusada a honra, mandou o imperador chamar
o escritor à suapresença, e indagouo motivo do
seu gesto, quandopossuía tantas qualidodespara
ser um bom ministro. .

-

�Admita-se que eu tenha as qualidades que vossa
majestademe atribui, - respondeuMacedo: - mas

eu não sou rico, requisito indispensável a um
·

ministro que queira ser independente.
.

E decidido:
- Eu não quero sair do Ministério endividado ou,

ladrão!'
.

· Salvador deMendonça- Artigo n'O Imparcial", ·1913

Senadores ' 'barbeiros"
· Zacarias de Góis e Vasconcelos era orgulhoslssima e

fiuiaquestãode, 'quando,falava, serouvidaateniameme
por toda a casa. : Um dia; achava-se ele na tribuna,
quando notou que dois velhos colegas, o barão doRio
Grande e o barão de Pirapama., que eram

projiwJamente surdos, conversavam em voz alta, para
·

seenienderemsdne navalhasafiados. Zacariasparou.
.

,
E como a interrupção causasse estranheza:
- Estou esperando que os barões de Pirapama e do
Rio-Grande acabem de se barbearl

'Tl ''R.
. A • " l l'�. '26iaunay -. emauscenaas, va ume .pagtna, .
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PREMIAÇÃO
.

Golfinho de Ouro para .Itaocara:
. l'

Itaocara - RJ - Lemos Ouro - 97. Tão auspicioso' em contato com seus.

'na edição n° 68� de dois a
,

fato ocorreu no dia 2n/97 membros, semprê que
16dejulhódocorrenteano e a entrega do prêmio possível- pela enorme

(Ano IV) do Jornal deverá ocorrer no mês de distância que nos separa,
Noroeste Notícias, que outubro vindouro. mas pr6ximo no 'bem-
tem circulação em querer e prestigiando'.
Itaocara, Aperibé, Pádua, o Golfinho de Ouro é sempre as grandes -obras .

São Sebastião do Alto, um "prêmio para pessoas em 'que .desponta o

Miracema, Itaperuna, Laje -ffsicas que tenham trazido ',admirávefdr. Kleber Leite.
do Murié, São .Fidéiis, contribuição pública e De um outro amigo nos

Cambuci e Cordeiro, uma notõria para .
o lembramos, que , .'

interessante nota de capa desenvolvimento da recentemente enviou um

que diz respeito ao ilustre cultura do Estado doRio de cartão, do dr.. Carlos
dr. Sebastião Kleber da Janeiro, respeitadas as Moacir de Faria Souto, de
Rocha Leite, seguintes' categorias: 27/7/1997, acusando o

arquipresidente da AlL educação, ciências sociais, recebimento do opúsculo
(Academia Itaocarense de humanas, exatás enaturais; editado em 1996: "Caro :

Letras), de cujo sodalício 'hteratura; música popular, amigo &gênio V.
,

nosso diretor faz parte, música erudita; artes' Schmöckel -' Belo e

ocupando a Cadeira n" 29, plásticas, 'arquitetura e comovente o 'Lembras-te,
com o Patronato de urbanismo; artes cênicas e mano' que, gentilmente me
Melhem Bey Lahard, um dança; cinema e vídeo; enviou e que considerei
emérito educador : nas. comunicação; imprensa,'

.

como uma honra a mim

plagas fluminenses. rádio e televisão; concedida. Admirável a
Dada a 'importância de preservação do patrimônio ordem, a delicadeza do,

que se reveste a nota, histórico, artístico e trabalho e que passa a

tomamos a liberdade de . cultural; ecologia. e meio integrar a pr6pria história
.

transcrever parte do bem ambiente. Daí ser'tal desse Estado como uma
.

elaborado artigo do prêmio de suma das pedras do seu alicerce...
prezado jornalista, a saber: importância para O· Parabéns não apenas ao

"Kleber Leite leva movimento literário amigo,.mas à fanrília
,

Itaocara ao Goltinho de Itaocarense o Schmêckel, à família
Ouro - Os 'vôos' literários reconhecimento oficial à Zettel, e às que a elas se

.

do Jornal Letras contribuição do Bali no ligaram nesta ronda pelo
Itaocarenses, da Academia campo' I da Iiteratura planeta Terra. ,Constituem,'
Itaocarense de Letras, fluminense e até mesmo pedra do alicerce s6lido e

magnificamente dirigidos .nacional, com 'vôos' por sadio de Santa Catarina....
pelo dr. Kleber Leite, todos os continentes. S6 Abraço-o felicitando-o".

'

levaram o, Conselho mesmo o genial Kleber' Daqui partem
Estadual de Cultura do Leite seria capaz de antecipados aplausos,
Estado do Rio/de Janeiro, conseguir honraria quando o nosso querido
através de um Colegiado tamanha para a pequena, presidente dr. Sebastião "

presidido pelo dr. Raul Cid mas inigualavelmente bela, Kleber da Rocha Leite, for'
'Loureiro, procurador do a cidade de frei Tomás ... " chamado .em solene
Estado (RJ), a conferiruma Feliz está nosso diretor cerimôriia, para receber o
honraria sem precedentes a quese sente gratificado por

,

- seu merecido prêmio.'
Itaocara: O Golfinho' de pertencer a esse sodalício, Honras ao Mérito!

g}91no.s
,

,

A EDUCAÇÃO COMPLETA
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Antonio Pedri, em 1990, foi "Destaque da Semana - n" 25", com o título:
Antonio Pedri .. Filho doprimeiro cervejeiro, publicado no "Jaraguâ-Bote" - 'O

Mensageiro de Jaraguâ. Já preso a uma cadeira falou longamente de sua vida,
que foi tanta que sobrou matéria para justificar o que faltou para contar. ..

Contava ele, em entrevista na tarde de 2 de julho de 1990, que.o tenente.

Leõnidas Cabral Herbster era um tremendo carrasco, que tirou Lauro Braga
(cearense, cabra da peste!) da Prefeitura para não precisar pagá-lo como

funcionário federal que era e colocou o "bebum" Oscar Hering para vacinar
bois, vacas, gato e até cachorro, até terminar as vacinações.

Disse mais, que as terras tinham pouco valor, tanto que seu pai tinha em

Jaraguá 24lotes de terra: sete noRibeirãoMolha; dois noAgropecuário; cinco
no Jaraguâ Esquerdo, um no Rio Branco, em Guaramirim, um em Luís Alves e

oito em Itapocuzinho, em Santa Luzia, no tempo de Luiz Maffezzolli. Um dia

pararam na casa de seu pai o Schwarz. Abdon Baptista, Tavares Sobrinho (pai
de Mário Tavares) e faziam uma avaliação do que ele possuía e chegavam a

conclusão que o patrimônio de meupai valia 180 contos de réis, 'O que não era

pouco. Assim, desde a ponte sobre o Rio Jaraguâ, no Vailatti (hoje, então,
SupermercadoBreithaupt) atéo Weege, o que valiamais, na época, era um terreno

.

o mais caro e o melhor, que foi vendido por oito contos de réis, do. Vict6rio
Piazera; hoje pertencente ao Faustino Girolla; onde está o Posto de Gasolina,
ao lado da Garagem da PrefeituraMunicipal. Dizia-se que toda a área, do Vailatti
até o Weegepodia sercompradopor 75 contos e, elemesmo, Antonio Pedrifaz a
conta dos 1810tes, que abrangia uma extensa área, cujos nomes serão nominades .

naprâxima semana.

VIDA ROTÁRIA
. . .

Intercambistas viajam.

.

o intercâmbio de. jovens é um dos
.

programas mais populares de promoção da
compreensão internacional e de
desenvolvimento de duradouras amizades. O
programa começou em 1927, com o Rotary

. Club de Nice, \la França, sendo em· 1939

implementado um intercâmbio de jovens
entre aCalifórnia e aAméricaLatina. Desde

.

.

então, o programá foi ampliado para todo o

mundo:
As experiências do intercâmbio de jovens

não são apenas compartilhadas pelos
estudantes de. 2° grau, mas também, pelas
famílias anfitriãs, pelos clubes

patrocina�ores, pelas escolas 'que os

estudantes freqüentarão e pela comunidade

emgeral.
O programa oferece aos jovens

oportunidades interessantes. e ricas

experiências para conhecer outras partes do
mundo.

Na reunião do Rotary Club Jaraguä do.

Sul, de 12 do corrente foram apresentados
os intercambistas (a 3a da esquerda), a jovem
Tia Lucile Jeffson, americana deWisconsin,
que passou a residir na residência do

engenheiro Alido Krutzsch, seus "pais
adotivos" para o período.

O jovem (20 da esquerda) é Sandro

Krutzsch, filho de Alido, que seguiu dia 15
de agosto/97 para Defiance, Ohio (USA).

ESperamos que os jovens, ao retomarem
aos seus lares de origem levem a mensagem
do Rotary que visa o fomento da

compreensão e de boa vontade internacional.
Boas-vindas à jovem Tia Lucile Jeffson,

VARlEDAl)ES - 5

Jesus com você rumo
ao ano 2000 - (111).

Pe. Alírio J. Pedrini scj
Caminhamos para as grandes celebrações dó fim do segundomilênio e do advento

do terceiro milênio. Estas datas são inteiramente relativas ao nascimento de Jesus

Cristo. Ele, portanto, deve ser o grande celebrado nestes festejos.
A grande celebração dos 2.000 anos do nascimento de Jesus repercutirá em sua

vidanamedida em queeleforumapessoa importante para você. Se Jesus ressusçítado
for um desconhecido, oualguém do passado histórico e sem qualquer importância
para você, ou alguémque não faz parte de sua vida e dê sua amizade, ou alguém que
não ocupa um lugar no seu coração, então a festa dos seus 2.000 anos também não

será interessante, e nem importante para você.
Quantomais Jesus vivo for conhecido, amado, acolhido, importante, significativo

pára você, tanto mais seu coração irá vibrar, e tantomelhor você irá celebrar aquele
aniversário.

Jesus vivo é realmente importante para você? Ele OCupa um lugar de destaque
em sua vida? você já parou para responder a essas duas perguntas? Eis a tealidade

.

que desejo segredar-lhe: Jesus ama muito você! Acredite! Jesus conhece você

profundamente! Sabe seu nome. Sabe quem são seus pais e irmãos. Sabe como

você viveu sua infância, meninice e juventude. Conhece toda sua vida. Jesus conhece
profundamente todo o seu lado bom. Conhece, também, suas lutas, seus problemas,
seus anseios, seus ideais, suas vitórias ou tropeços.

Jesus ama você
Nesse amor, Jesus acolhe você como é. Aceita sua vida e realidade tal qual é.

Jesus ama você sem restrições e sem pôr condições.Se você é bom, ele o ama para
que possa ser aindamelhor. Se você fosse alguémmau, viciado. perverse.desumano,
Jesus amaria muito você para tirá-lo do abismo e transformá-lo emnova criatura..
Se você já o ama, ele corresponde comum amor aindamaior. Se você não o amasse,
o odiasse, o desprezasse, dissesse que ele não existe, ele amaria você muito, muito
mais, para abrir seu coração, para poder entrar em sua vida e trazer-lhe toda espécie
de benefícios e bênçãos.

Jesus quer muito ser seu amigo. Entrar em sua vida e conviver com você. Jesus

quer ocupar um lugar especial em seu coração. Sabe porque ele o quer? Para poder
ainar você de modo tão profundo, poderoso, maravilhoso e eficaz, como só ele

pode e sabe amar.
Ele quer estar em sua vida para levar você pelos melhores caminhos, os da

.

felicidade verdadeira. Quer tirar todas as suas dúvidas. Quer curar seus medos, suas
depressões, seus desamores, suas rejeições, seus desequilíbrios, seus vícios, suas

enfermidades espirituais, psíquicas, emocionais e' físicas. Quer realizar uma obra
maravilhosa.

Jesus quer você feliz
Ele quer fazer de você uma pessoa feliz! Ele sabe fazê-lo! Ele tem poder para

fazê-lo. Por que você não aproveita este momento para abrir seu coração e dizer
lhe: "Jesus, vem! Tonta posse do meu coração! Entra emminha vida! Eu preciso de
você!Vem, Senhor!Vem com teu poder e teu amor. Toca-me! Converte-me! Liberta
me! Cura-me! Faz de mim uma nova criatura! Eu me entrego, Jesus! Toma conta e.

dirigeminha vida Obrigado, Jesus, porque eu sei que estás atendendo aomeu pedido.
Eu quero conviver todos os dias contigo. Eu quero cultivar uma amizade profunda
contigo. Jesus, eu quero preparar-me com todo cuidado e empenho para a grande
festa dos 2.000 anos de teu nascimento, Faço questão de estar presente. Obrigado
por teu grande amor pormim".

PATRÖCINIO:

LIVRARIA SÃO SEBASTIÃO
ARTIGOS RELIGIOSOS PARA PRESENTES·

RUA MAL. DEODORO, 632 - FONE: 371-3091 - JARAGUÁ DO SUL- se
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BRASILEIRO
, DE BICI'CROSS
r:rGurizada radical do pedal

",

de várias regiões do País' já
,

estão em Jaraguá do Sul para
-

participar da nona e décima
"

etapas do Campeonato'
Brasileiro de Bicicross. As

PI'?vas acontecem hoje (22)1 '

amanhã edomingo, napistado
Parque .Malwee. Sempre
conquistando excelentes

colocações nas mais diversas

competições'que participam,.

as feras locais prometem fazer

bonito diante de sua, torcida.

Prestigie!

AVENTURA
r7Admiração pela natureza,
integração e a queima de

quantidade considerável de

calorias são as razões que
levaram alguns ciclistas à

realização do Passeio Moun
tain Bike, programado para
este sábado (23).O destino da

saudável aventura é aRepresa
Rio Bonito, localidade de

.
.

....

Palmeiras, emRio dosCedros.

A, saída será às 8 horas, da

. ,

DANÇA
r7 Na união de esforços de
professores, alunos

CENTERRSOM

Av.Mal peodoro, 406
FONE: 371-2847

I .

direção, acontece hoje (22),
'

no Ginásio de Esportes do

ColégioDivinaProvidência, ,

a 2· Mostra de Dança. O
,

evento, que tem início

marcado para às 20 horas, é
aberto ao público.

FARÓiS,
ACESOS

rr o' grupo baiano Faróis

Acesos, autor do sucesso O

F.im' de Semana, ilumina a

Boate Marrakech, hoje (22),
na apresentação do seu

segundo disco - O Nome Eu

NãoMe Lembro -, composto
por 12 músicas gravadas no
início do ano, na Companhia
dos Técnicos, no Rio'. É
formado por Tenison Del

Rey ,(voz e guitarra),
Reinaldo Maia (teclados e

vocal) e Nando (bateria).
Seu sommisturapop urbano,
reggae, ragga, salsa e rock,

..
'

acompanhado de algumas
formas

,
poéticas

Apesar da insistência

que obsessiva,
ofissionais de remix -'

nsáveis pela introdução
batida dançante em

Jaragwi doSuI, 21 de oRo de 1997 • CORREIO DO ,POVO· 7

versão que produziram para a

eterna canção Stairway to

Heaven, do Led Zeppelin.

CURIOSIDADE
r7 Se a grande MUralha da

China fosse transportada para

principalmente os defensores

do bom rock and roll

agradecem. Vitória do bom,

Apreciadores da boamúsica e oBrasil cobriria umadistância

que vai da'cidade de Laguna,
no Sul de Santa Catarina, até

BeiémdoPará, linha instituída

no Tratado das Tordesilbas.

ersos tipos de mäsica - não

seguiram emplacar a nova
'

senso. Ufa!

EH �'N70N'1J
� Apreciadores da música clássica têm encontro marcado com a Orquestra Sinfônica,
Charlotenburg, de Berlim, Alemanha, dia lOde setembro" segunda-feira, às 20 horas, na

,

',Igreja Evangélica Luterana. Um concerto de qualidade, com entrada franca, que merece a

presença de um grande público.

Ana Christina Garcia (esq.) e Lilian Hennemann, bem
estilo confissões, de adolescente
um grande s�cesso nas

rádios e que alcançou a

esportiva do Cruz de Malta,
no Rio da Luz.'Vale uma

'

inúmeras:tãs catarinenses.

e concedendo autógrafos

terceira colocação no Disk visita, principalmente nas

MTV. A nova empreitada de sextas-feiras, quando o

André voltou-se ,proprietário.dopointassume
,

,

exclusivamente para o pop o violão e mostra todo o seu

reggae; sendo que a música 'talento.

de trabalho - "Me Diz" - já é

presença obrigatória na

programação das principais
emissoras de FM do Brasil.

ATOR
'GLOBAL NA

"

'RIVAGE

rudímentares dos cantadores
. de feira do Nordeste.

MÃEDARUA; BIERPLATZ r7 O jovem ator da Rede

Globo, Rodrigo Faro - or::if"" A Rivage Danceteria ,r7 O boa gente Edmilson
reserva para sexta-feira (22),' Freitas, também conhecido

PROGRAMA
LIVRE

N I V E R
Nair S. de Souza (24/8), Alessandra Ponticelli (24/8), Isabela
Gian�sini (24/8), Fernanda Mateus (25/8), Jackson da Costa

Bastos (26/8), SandroL. Schmitt - "Tõto" (26/8), SuziSchvambach
,

, (27/8) e Juliana Papp (28/8).

"A vida não 4 um problema pars ser re.olvido, uma pergunta pars .er re.pondlda;
ela é umml.térlo pars ser contemplado" (Anthony de Mello)

Dirigido
eternamente

competente
Groissman, o

Livre, do' e

completando, esta sem

. os seus seis aninhes de i
A comemoração açont
na quarta-feira (2'0), co

presença de inúmer

personalidades. Entre el

Deborah Blando, Cida

Negra, Roger (do Ultraje
Rigor), Baby do Brast '

Maguila, Fernando Scb

(Xuxa), Oscar e Hortên
"

:
É, sem dúvida, o melbi

Artigos para esta co/una devem ser enviados para Rua JoIo Pico/li, 246, Jaragu� do Sul (SC), Cep: 89251-
_

,

590. Se preferir, para ,os fax: 371·1919 ou 372·3363, aos cuidados deste c:o/unista.

INFORMATIVO CENTER SOM

Títulos mais vendidos: Titãs (Acústico), Só Pra '

Contrariar, MTV Video 97 Music Brasil (Vols. I e

11),Aléxia (FanClub).Principallançamento: As Sete'
. .

Melhoresda Jovem Pan (Vol.7)�

--------.- - -c ti'l f i'I\J.\- ----- - - ----

dar respaldo à cerimônia de
descerramento da obra prima.
Convidam, então, a Royal National
Gallery, da Inglaterra, a enviar o seu

- Direção: Mel Smith. mais respeitado funcionário para
- Elenco: Rowan Atkinson, Bort acompanhar o processo.

Reynolds, Peter MacNicol, ,
Foi o pior erro que poderiam ter

Pamela Reed, ... ' cometido. Os ,ingleses nllo' enviam
- Gênero: Comédia. seu maior erudito. Ao invés' disso,
.

mandam o mais detestado e incapaz
, Sinopse funcionário, num esforço
"Outono de 1997. Um milionário desesperado de se livrarem dele.

(Burt Reynolds), benfeitor da O nome deste empregadoé Beau. Mr.'

:Galeria Grieson, da c8Iifómia, Bean. Seu QI é 007 e tudo em que
doa $ 50.000.000 para trazer de ele mete as mãos se transforma em

,

volta a mais importante pintura um verdadeiro caos. .

.

americana - "Whistler's Baseado no personagem criado e

Mother" - até então exposta no interpretado por Rowan Atkinson,
Musée d' Orsay, em Paris. Os, "Bean - O' Filme" conta á história

-admínístradores da galeria de um homem muito simples com

querem um expert de um bonito e.charmoso cabelo. Com

, reconhecida importlbicia para apenas alguns dias em Los Ange�alternative e aconchegante
localizado próximo à sede

estará abrindo o Jogo sobre programajovem da televi

suá vida pessoale profissional brasileira.

, .

Filmagens & Fotografias
) ,

Fone: 372-3831

Lanchonete Pingüim, na,
Barra, e a chegada está

prevista para às 16 horas.

Qualquer pessoa pode durante a festa denominada como Ed Jamaica, que ao Indomada _, é a atração da
participar, desde que esteja "Noite Boombastic", um lado do músico André Rivage Danceteria" neste

preparada para enfrentar os .show com a banda carioca ,Pereira anima às noites de sábado' (23), a partir das 23
cerca de 80'quilômetros de ',Mãe de Rua. O grupo surgiu quinta-feira, naPraçaÂngelo horas. O artista, de 23 anos,
estrada. ' pelas mãos do jovemmúsico Piazera, há quase dois meses commais de 400participações

.

André Rafael, que integrou, vem . comandando o emcomerciais de televísão ao
o extúió Rotnitxe, Bierplatz. um barzinho longo dos últimos 15 anos,
conhecido em todo o País

pelo hitReggae da Polícia -e

Beraldo 'da novela A,

. DISQUE-LANCHE

-371-5309

MISTER BEAN -

,O FILME

les,' Bean quase destruiu.

completamente o casamento, •
carreira, enfim, a vidà de seu
anfitrillo David Langley (Peter
MacNicol) e de sua adorável

esposa (Pamela Reed) e filhos (An
drew Lawrence e Tricia Vessey).
Quando o diretor da galeria (HlIJ'ris
Yullin) deixa Bean sozinho na sala
com "Whistler's Mother", cometeu
outro desastroso erro.
"Bean" é o mais recente filme
catástrofe do ano. Esqueça vulcões
'e invasões de extraterrestres - o hor
ror tem uma face humana quandoMr.
Qean cria suasmágicas peculiares em
galerias de arte, hospitais, aeroportos
e casas de família.
Tenha medo. Tenha muito medo .

Tenha muito, muito, muito, muito,
muito medo.
Mr. Bean está vindo para o Brasil.

o CD O Grande Encontro, registro do .show que
correu oPaís reuníndoAlceuValença.BlbaRamalho,
Zé Ramalho e Geraldo Azevedo, já chegou à casa

das 400 mil cópias vendidas, o que vale ao quarteto
um disco de platina - correspondente a 250mil cópias
-

, entregue recentemente pela BMG Brasil. A

, gravadora anuncia que até o. final do ano sairá O

Grande Encontro 2, desta vez pvado emestüdio.

Só não se sabe se Alceu, que foi pára a Som Livre,
estará no novo disco ou se será substituído, mas já é

certa a .participação de Dominguinhos. ,(Shopping
Musie)

JOINVILLE
Cine MÜB/ler 1:

.

. Anacond8 (lançamento nacional).

. Horários: 14h, 16h; 18h, 2Oh, 22h.
Velocidade Múima II.

:
Horários: 13h45, 16h15, 18h45, 21h15.
Ur. Besn (lançamento nacional).

'

Horários: 13h30,15h30,17h30, 19h30,21h30.

1

I,
•
•
•
1

••

•
•

- program_çlo v�/;d_ psrs o perfodo dtl22• 28/B.

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

Av. Mal. Deodoro
da Fonseca. 1699
Fone: 371-7847
Jaragué doStj • SC

:mlltllUI

, Ru CeI. ProaSpioG. deOliveira;290
FI*: (M7) 37J·743J - J8I'IIIÚ do StIl· SC

Cire MÜB/le!2.

Cine MÜB/ler 3:

BLUMENAU
Cine�Neumarlct 1: Anaconda (lançamento nacional);

, Horários: 14h, 16h, 18h, 2Oh, 22h.
Ur. Besn (lançamento nacional).
'Horários: 13h3ô, 19h30, 17h30, 19h30, 21h30.
Velocidade Múima II. .

Horários; 14h, 16h30� 19h, 21h30..
A Outra Face.
Horários: 15h30, 18h30, 21h15.

•A� (lançamento nacional).
Horários: 13h30, f5h30, 17h30, 19h30, 21h30.
A Lente do Amor.
Horários: 15h, 17h, 19h, 21h.

TODOMUNDOAMA DARI
TODOMUNDOAIfAGANHARI

Cine Neumarlct 2.,

Cine Neumarlct 3:

Cine Neumarlct 4:

Cine Neumarlct 5:

Cine Neumarlct It

*,. .

.

.

R. Proc6plo Gomes
deOUvelrà, 481

'

Jaraguá do Sul- SC
cep 892S1-200
FoneJFax: (047)
371-3633

CARGASEPASSAGENS
,
Fone/Fax:

(047) 371-0091
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Operação resgate: o corpo:
preparado para o verão

•

Gineçologia e Obstetrícia

Dr, Dagoberto
Quad�os Royes'
Rua Joio MaTcatto, 13 - Sala 105
Edlffclo Domingos Chlodlnl
Fone: (04.7) 372-2294
Cep.: 89.251-670 .

JaTaguá do Sul - SO

06 prlrnelroe dia6 de
calor já começam a

lembrar do clima de féria6,
de roupa6 curtas e de um

corpo em forma. A

prome66a de que "eete ano
eerla diferente" foi,
6ub6titufda por falta de

tempo e, principalmente,
pela falta de vontade de

reequilibrar a alimentação
e praticar algum tipo de
exercfcio. 'Ficar em forma,

,

eem éande6 6acriffci06 é
o que toda mulherg06taria
de alcançar. Ma6, ape6ar
de faltar pOUC06 meeee

para a chegada do verão,
a falta de tempo não

poderá male aervlr de

de6culpa ee o objetivo é
ccnquletar o corpo
equilibrado para as féria6
de verão, afinal, a moda

,

.

,

6ugere mlnleealae 6uper
curta6 e decote6
gener06061

Exercícios
A primeira provid�ncia é

voltar à'ativa (eem forçar)'
colocando o corpo em

movimento com

carnlnhadae, ou até
meemc alguma academia.
Qualquer atividade

proporciona a queima de
gordura6' (apQ6 20
mlnutoe), acelerando o

proce660 .

de
emagrecimento,
tonificando a pele e

Gráfica e Editora CP Ltda.
Rua WalterMarquardt, 1180

'\ Fone/Fax:
371-1919 372-3363

male fina e propfcia para
um brozeado uniforme.

devolvendo a firmeza 6106
rnúeculoe do corpo:
Hidratacão Alimentação
Tratar da peíe e 6106

.

Antes de eecolher uma
cabelos também é um dieta é intere66ante'
fator importante para que de6cobrir ,quai6 06

não fiquem re6�ecad06 produto6 que eétão 6endo
com facilidat::le no verão. Se ing·erid06 e e6tão
o cabelo eetlver queimado engordando. A melhor
nas ponta6, o ideal é maneira é anotartudo que'
realizar um .corte e fazer· ee come durante o dia e, "

banhoa de crernes aseím, podercortartod06 .

semanale (ou meneare, ee 06 allmentoe "lmpréprloe"
0$ fíoe forem muito para uma 'dieta 6audáveL
0Ie0606).

'

Começar a6 refe�õe6
Uear um hidratante pela ealada, além de ser

com filtro eolar é um 6106 um hábito saudável •.
prlnclpale pont06 para aumenta a eeneação de
cuidar da pele. Ma6, além 6aciedade, reeultando em

.

de6te cuidado bá6ico, a alimentação equilibrada e

pele neceeelt.a de uma com poucas calcrlae.

limpeza profunda com Outro item importante é
rnáecarae, exfollantee .e fazer até cinco refeiçõe6
tonificante6. E66e6 por dia. íntercaladae com

produt06 renovam a pele. doi6 lanches (como uma

devolvendo a firmeza e o fruta. um iogurte). 1660
,

brilho. Outro produto que evita que .à fome não
ajuda na renovação celular, e6teja com tanta
são 06 cremee a baee de inten6idade quando' for
ácido glicólfco que ajudam eentar-ee à mesa. .'

a afinar a pele e deixá-Ia Fonte: Revita Boa Forma,
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INoo PENZ, nascido em Jaraguádo Sul, com sua câmera, é
'. de uma sensibilidade rara. Dedica-se, exclusivamente à

fotografia e suas realizações são acompanhadas de um
perfeccionismo exuberante. o início de suas atividades, em
1967, na cidade dePomerode, foi o trampolim para entrar no
Jornal de Santa Catarina onde, de 1975 a 1978, exerceu o

cargo de chefe de departamento. Nesse mesmo período
executou trabalhos especiais em 16mm (preto e branco) para
a TV Coligadas, onde participou também da transformação
da emissora parao colorido. Vários trabalhos seus foram
exibidos no programa Fantástico. O destaque especial fica
para uma reportagem de 12 minutos sobre as cheias 'de
Tubarão, de 1974, exibida no inundo inteiro. Suas fotos

jornalísticas ocuparam páginas e capas dosjornais OEstado
de São Paulo,Folha de São Paulo e O Globo, bem como das
revis�s OKIn, Ícaro, LatinÚlad (Integração Cone Sul),
Manrksmann Dustrierte.(daAlemanha),RevistaGeográfica
Universal eGuiaTurístico de SantaCatarina, Ingo participou
e obteve destaque em exposição sobre Fotojornalismo
realizada em Blumenau e em Salão Especial na Fundação

-

UniversidadeRegional,deBlumenau, nacategoriaFotopoema.
Em 1979, passou a ser free lancer dos Diários Associados,

'

da Revista Presença e do Jornal O Estado. Paralelamente,
deu vazão a sua sensibilidade dedicando-se ao audiovisual,
captando imagens pàra trabalhos de RNStudio e,ViaVídeo,
como Badesc, Brametal, Brandão, Celesc, Cetil, Cecrisa,
Gemballa,Hotéis Plaza'Centro deConvençóesCarlosGomes,

_ Linhas Círculo, Karsten, Kavo do Brasil, Metisa, Olinkraft,
prefeíteras municipais de Canoinhas e Timbö, Schloesser,
Schuermann, Secretaria. da Fazenda, Sulfabril, Syncrotape,
Teka, TIgre eWeg. Ingo executou as 480 belíssimas imagens
para o multivisão Poema Líríco-Fotogrãfíco de Blumenau,
produzido porRN Studio com texto-poema de LindolfoBell,
trilha sonora de Horácio .Braun e direção de Bernardete

Spengler,
Comsensibilidade ímparpara a luz que valoriza e até "faz" a
imagem, Ingo P<lDZ presta serviços free lancer para a Via
Vídeo, sendo o responsável pela direção de fotografia dos
vídeos empresariaisMannes, Metalúrgica Turbina,Cremer
eDicave/Volvo. Atualmente, produz imagens para aVonpar
de Blumenau (Coca-Cola e Kaiser)

,

.

Sempre usando de criatividade, Ingo Penz tem sido
responsável Pela produção de folhetos turísticos para as

prefeituras de Blumenau, Pomerode, Massaranduba,
Guaramirim, Corupá, Jaraguã do Sul, Schroeder, nmb6,
Ibirama, Lages eRio dosCedros, bem como para as entidades:

Abratuit,:Serratur eORT (Organização Regional deTurismo),

E.qu.dri•• d.AluminioBENtO Ltd•.

Especializada em Box - Esquadrias
de Alumínio e Antenas Parab6licas

Rua Domingos Silnson, 400
Vila Baependl

FoneIFax: (047) 372-0728

CONVITE
EXPOSiÇÃO FOTOGRÁFICA: .

Flagrantes da Vida Campeira
Associando imagens e trovas dos renomados

profissionais IngoPenz'Mano Terra
Promoção: ,Caixa Econõmiça Federal

RuaGumercindo da,Silva, 45 - Jaragu� do �ul- SC IPatrocínio: Vonpar (Kaiser/Coca-Cola)
Data: 25 de agosto de 1997

-

Hora: 19:30 '

Período da Exposição: 25/8 ii 5/9
*Durante o CoqueteldeAbertura regado a chopeKaiserhaverá apresenta�o
da qupla França& Mario Binder, também do trio Rufinos Seibt (bandónion),

Vi/marMedeiros e Ingo Penz (harmónicas de boca)

,

I

DE CARNES
E FRIOS

• A melhor carne da cidade -

CORREIO DO POVO - 9

.

Desejamosfelkidades
ao xirú Edson

Milbratz, ,!ue
aniversariou no

último dia 20.
Parabéns dos anúgos

Odair, Edileusa,
Céi.ar, Ioetma,

Adriana e 'Piá Arthur:

MARTIN FlEARO
(Edição Bilrngüe -

Português x Espanhol) -

José Hemández - Trad.
de J. O. Nogueira Leiria

,

-' "Em defender o
pelego todo homem
corre parelho; atenta
no meu conselho, do

que digo toma caso: o

diabo sabe por diabo,
porém maís sabe por
"

velho". 6- edição.21-

Bilfngüe (Edição de

'Luxo) ,1991 - 14x23,
264 páginas

MÇA OSlU
""",0. 'ARA:
Martins Livreiro
Editora· Ltda.
R� Riaéhuelo,
1279 (fundos)
CEi' 90010�271
PortoAlegre - RS

Rua Joio Planin.check, 407,
Fonea:(047) 372-0524-371-4547-371-8275

_ JARAGUA DO SUL - SC

COMÉRCIO
, -Pássaros importados,

filhoús de cães, gatos,
-

pavão, faisão, galinhas
de rafa gigante, nuurecas
importadas, cisnes e

_______iii completa linha de �ões
FONE: (047) 372-0672 e (047) 983-2010

.

Aua Aio de Janeiro, 79 - Jaraguá doSul- SC

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



VARIEDADES - 10 Sexta- eira, 22 de a osto de 199

CONTRASTES DA SOCIEDADE
, ' "MOMENTOS DE REFLEXÃO

O luxo e o lixo de Dias atuais
,I " ,

"

.. Iaraguâ do Sul
A foto desta nota parece

traçar um paralelo entre o

luxo e o lixo da sociedade '

jaraguaense.
Nos fundos o luxo de que

nos orgulhamos, que
imprimimos em postais para
mostrar aos forasteiros a

beleza da paisagem em que
vivemos, de onde partem as

asas-deltas e os parapentes,
além das repetidoras que
oferecem o conforto aos

moradores de uma vasta

região.
No primeiro plano um

lixão a céu aberto quemostra
> •

que o secretário Schusterestá reciclar o lixo, para não cair
, os rejeitos da progressista tomando providências e' no submundo, pois acham
comunidade jaraguaense, pretende com eles dialogar, o que Q trabalho é honesto e

'onde os desempregados, que é' salutar; entretanto.. ' ajuda a sobreviver,'
envergonhados e não querem' enquanto não acontece a ' possuindo, inclusive clientela
pedir esmolas', se solução desse delicado que compra a seleção do lixo,
transformam em catadores :

problema, mesmo não embora não alcance o preço
desses

" rejeitos e querendo que se proíba urn desejado.
transformam, ' com o trabalho pela sobrevivência, Um dos catadores, filho de
sacrifício de sua saúde num dói no coração da gente, ver- Jaraguá do Sul' e que em
ganha-pão que, contudo, não ,se que adultos e crianças outro Estado também foi'

passa dos R$ 200,00, abrem os sacos plásticos e� catador de lixo, prometeu,
segundo depoimentos retiram de lá restos de comida escrever um artigo, para
colhidos. Mais de 30 pessoas ,e vimos uma delas pegar.uma abordai aspectos que
colhem ali a sua maçã, limpar na manga da envolvem a reciclagem dos
sobrevivência e dão as costas camisa e comer a fruta, que rejeitos, da sociedade, o ,

para a objetiva Para esconder nos deixou profundamente reconhecimento des-sa

() ponto mais baixo da chocado. atividade e a formação de

.

miséria humana. Há os que Vimos, também;. o lixo ,uma associação por onde,
jãusam luvas para não se colocado fora daquele local, possamse protegen enquanto
contaminar, mas não tem o que nos causa espécie ver 'não conseguem um emprego
'máscaras com as quais isso acontecer. melhor.
evitam inalar os fétidos Em conversa com esses Quem sabe, equacionado

, odores . que podem infelizes, enquanto não 'pinta' o, problema o lixo possa se

comprometer a saúde. um emprego melhor eles transformar no luxo dos
,

-Os catadores informam admitem que se deva a 'eles desafortunados da sorte.

CARGASEPASSAGENS
,/

,
,

Rua Cei. Procópio Gomes de ·Oliveira, 246
Foni3/Fax: (047) 372-0363 - 371-0091' - 973-3999

Vivemos em ummundo em transformação.As pessoas
são surpreendidas diariamente por notícias e novas

descobertas que influenciam e modificam nossas vidas.

Atordoados por estas descobertas, vamos seguindo
nossas 'vidas e, sequer percebemos que Deus continua

agindo nestemundo.No entanto, diariamenteEle derrama
suas bênçãos sobre n6s. Ele nos mantém a vida e nos dá

co�dições para vivê-la da melhor maneira possível.
Apesar de nossa má-vontade, Deus continua agindo em

n6s e em nossomundo com amor, Porém, você.queme lê,
pode perguntar. Se é assim, então porque há tantamaldade
no mundo? A isto eu gostaria de responder: reàImerite a

maldade existe e é danosa.No entanto, não é da vontade

de Deus que há mald�de no mundo, apesar de ela
acontecer por que Deus permite. A maldade existe de

nossos desejos maus, no entanto, ela não é maior do que
a bondade de Deus. E, através do Batismo, Deus nos

comissionàcorno ,seusmordomos. N6s e não anjos, somos
os responsáveis por nossas vidas e pela conservação de

nosso mundo. E, para isto, Deus nos dá' sabedoria para
lidarmos com as diversas situações diárias. Esta sabedoria
é urna bênção divina. E assim tambémele regula omundo
e nos coloca nele para que o transformemos em um lugar
melhor para que todos possamos viver bem nele. Isto

inclui todas as pessoas. Destamaneira, saberemos que o

, amor divino, através de n6s, atinge 01l:tras pessoas, que,
pelo egoísino humano, muitas vezes são excluídas deste

'

amor.Minha amiga: considere sua vidaumabênção divina
e agradeça diariamente a Ele, emtodos os momentos,

por tudo de bom que Ele lhe oferece, desde o raiar do sol, .

sua.saúde, o alimento na mesa...
Deixe sua vida ser um intenso agradecimento a Ele,

que em sua bondade, cuida de si .
Gostaria de terminar esta coluna'desejando muitas

felicidades a dona Cínova pelo seu aniversário dia 18 de

'agosto, desejando que Deus continue cumulando-a de

bênçãos pela sua vitalidade e pelo seu ânimo de vencer

as dificuldades em sua saúde.

MartaMoura Streppel
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FALECIMI;NTO

Carlos Gomes de Oliveira
Faleceu em 15/8/}�97, fundação deste legislatura (1928/1930).

,

aos 103 anos incompletos hebdomadário, iniciou as Volta aJoinviIle, passa a Ser
(12/10/1894), na vizinha _ atividades de advogado, membro do Conselho
cidade de Joinville, o quese estenderam até 1933. Consultivo Municipal da
estimado cidadão' Acapital paulista iniciou cidade dos Príncipes,
joinvilense Carlos Gomes, o estudante de Direito aos passando a exercer o cargo
de .Dliveira, e a encantos da imprensa e de Inspetor Escolar
municipalidade e a região como tal.assumiu adireção Municipal, sem remu
do -Nordeste de Santa ·do"JomaldeJoinvIDe",que neração, mas atendendoao
Catarina prestou justas muitos anos depois passou chamamento de. seu

homenagens pelo valor-que para os "Diärios sentimento nacionalista,
representou no seu Associados'!,' de . Assis por excelência, trazendo à,

desenvolvimento. Chateaubriand, e funda o luz - no dizer de Carlos
Era filho de Francisco "Correio ele Joinville". Adauto Vieira, ao prefaciar

Gomes de Oliveira e de Homem ativo, em 1923 o .livro do ilustre extinto,
dona Isabel Vieira Gomes; aceita a gerência da "Tntegraçãe - Estudos,
Osestudos primãrios foram .Empresa de Luz e.Força de sociais e históricos -

feitos na terra natal e o São Francisco. Nova Joínville"- as razões pelas
curso ginasial n<? Colégio guinada, na sua vida quais os lusos ..brasileíros
Catàrinense,' dos padres atribulada: em 1927 passa' falharam em tantos

jesuítas', bacharelando-se a ser, vice-prefeito do, em p r e e n.d im en tos,
em Direito pela Faculdade Município de Joinville. Em enquanto" o europeu,
deDireito de São Paulo, em 1928 é deputado à particularmente os

1918. .AssembléíaConstítuinte de nórdicos, obtiveram
.Jã em 1919, data da Santa Catarina e à 138 sucesso":Jaraguáestavano

contexto, segundo informa
, ,TECNO'CAL,HAS L1iDA,• ,- ME,

o professorEmílio daSilva,
pois era Jaraguä o segundo
distrito' do Município de

Joinville, preocupava-se
desde a I Guerra Mundial

'(1914/1918) com o ensino
da língua portuguesa aos

filhos ,dos imigrantes,
mesmo reconhecendo que,
tanto no tempo do Império
como no da República, os
governos descuravam
muito o problema do ensino
e, na falta de escolas

brasileiras, os imigrantes
não querendo que seus

filhos permanecessem Da

ignorância em plena selva
em que foram

- Serviços de calhas e

coifas funilaria
lndustrial�'n ,

� Aquecedor-solar
- Exaustores eólicos

.• .
'

maxtar equipamentos
para retirada do calor,

,

umidade e poeira.

.�

Rua Felipe Schmidt, 279 .. Centro

Fone/Fax: (047) 372-0448 - Jaraguá do Sul - SC

abandonados, estes Consultoria Jurídica do
escolhiam entre os mais Estado e secretário do
instruídos os que poderiam Estado do Interior e Justiça
.ensinar as primeiras letras, até 1617/1946.

para não perder a cultura Acabou eleito senador

que trouxeram da Europa, daRepúblicaparaoperíodo
chegando a formar escolas de 1951/1959' e 10

alemãs, em ,que o currículo, secretário da, Mesa
era todo em alemão, com Diretora, em 1955, no

uma hora para a -língua' exercício daPresidência do
portuguesa, que o autor Senado, deu posse ao

dessas liIlhas aindachegou presidente 'Juscelino
a alcançar, emCuritiba, ejä. Kubitschek de Oliveira e ao'

'

eram brasileiros, natos. vice-presidente João

,
Na Era Getuliana, foi Goulart. Era casado com

nomeado sub-chefe de dona Sara Maria Gomes de

polfcia do Estado.em 1932. Oliveira, filha de Procópio
Em 1934, a época' do Gomes de Oliveira, ilustre
Integralismo, foi deputado filho que hoje ostenta o seu

,

àConstituinte àCâmara dos nome no quadro central de
Deputados. Depois roi Jaraguä do Sul, a Rua 6.

deputado à Câmara dos . Pertenceu a Academia
,

Deputados, no período de .Catarinense de Letras e era -

1935/1937. Acabou sendo sócio Emérito do Instituto

professor da Faculdade de
Direito de Santa Catarina e

do Colégio "Coração de

Jesus", e� Florianópolis"
em ,1938. De 1938 a 1945
foi diretor e presidente do

, Instituto Nacional doMate,
depois de passar pelo cargo
de organizador e diretor do
'Departamento de Munici

palidades do Estado, no
tempo deNereuRamos, em
1938, compreendendo o já
Município de Jaraguä,
emancipado desde 1934, e
acompaIlhando os aconteci
mentos que se verificaram
em Jaraguä,

Passando o turbulente

período, em 1945 organizou'
e foi seu diretor, da

Histórico e Geográfico de
Santa Catarina que no ano,

de 1996 viu passar o seu

, primeiro Centenário.

Quando do passamento de
sua esposa,' cumprimen
tamos o ilustre' homem

'

público, juntamente com o

dr. Paulo Menezes, de

Mendonça e outras

personalidades presentes,
de Joinville. Que Deus o

teIlha na Santa Paz!

Eugênio Vretor Schmöckel
Membro efetivo do
Instituto Histórico e

Geogr.dficl) de Santa
Catarina e Patrono do

Arquivo Hisiôrico de

Jaraguá do SuL

1
__ -

, \
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Enxaqueca, torcicolos. escoliose,
. stress, depressão, problemas

.

menstruais, sinusite, rinite, mâ
digestilo. insônia. etc. Através
destas técnicas você conseguirâ
obter a cura radical ou melhor .

qualidade de vida.

Dr. remotim
Schreiber Perottl

Viver, sentir e
. transformar ..

Encontro s6 pára mulheres
Atendimento individual e em grupo
Lucia H. Lopes. e Milene

Butike - Psicóloga
Intl-Iäceu da Vida

372-1141

QulroP!ltlae
Magnetoterapl..
INFORMAÇÕES:
37.2-1141

..

IRENEZELAK
Parapisic6/oga (dtsenvolve trabalho com
mantroterapia)SedUida em Curiliba a

Avenida 7 de Setembro; 1924
Telefone: (041) 362-1648
•Objetivo: Reorganização

do Sistema de energia humana
(limpeza dos chakras e: aurli).

• Auxflio à cura de depressões. stress,
fobias, pesadelos. sistema nervoso, dores

musculares. elc. .

• INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS
. PASSADAS.

[, Atende em Jaragú do Sul.
mensalmente no centro

IN'J1I-Llceu da Vida - Tel.: 372-1141

·MAUR(i)'
VEíCULOS

Carros Nacionais
e Importados

Rua Barão do Rio Branco,
.

353 - Centro
Fone: 372-1132

.. APRENdA A fAZER EM ApENAS UMA AulA,lO Tipos de ARRANJOS FLORAIS
orlent.I.·�om mo,lvo. eJ(ó,,�o. E ds SURpREENdENTE bElEZA.

NÃO pfRCAI

FONE: 372-1141 LOCAL: INl'l..;ll:CEU DA VIDA

Gráfica e Edit()ra CP Ltda.
Fone/Fax (047) 372-3363

Fax (047) 371-1919
Rua Walter Marquardt, 1180

Jaragllá do Sul - sc

Somos o que pensamos
Uma área recente da medicina - a psiconeuroimunologia, que estuda a

, relação entre pensamentos, emoções, comportamento e o sistema

I· imunológico do homem - confirma cientificamente o que diversas tradições
esotéricas sempre defenderam: somos o reflexo do nosso mundo mental.

Quem são os arautos dos novos conceitos sobre a saúde? Hoje em dia eles
se multiplicam. e podem ser encontrados em bom número inclusive entre

diplomados pela medicina alopática, como Andrew Weil, Bernie Siegel
ou Deepak Chopra. Mestres da Saúdé Holística•.
Exercício centra a raiva oculta

"Sente-sé, feche os olhos e permita que seu corpo e suamente se relaxem.

Aí, imagine que você está num teatro escuro, em: frente-a um pequeno .

-. palco. Nesse: palco você põe a pessoa que lhe dá mais raiva (urría raiva
escondida). Essa pessoa podeter atuado .no seu passado ou estar atuando

,

nesta sua vida; pode estar viva oumorta. Enquanto a vê à sua frente, imagine
essa pessoa feliz, alegre, afetuosa. Ela está rindo, rindo para você. Mantenha

-

essa imagem por algunsminutos e deixe-a desaparecer depois. Quando o

palco estiver vazio de novo, vocêmesmo se põe ali e se vê também feliz,
rindo. Agora você está consciente de que toda aquela felicidade e alegria

·

é para todos nós, é inesgotável".
LouiseHay

Emoções destrutivas
Para descobrir se determinadas atitudes emocionais ou mentais são

prejudiciais ou, destrutivas, oferecendo um campo fértil às células
·

cancerígenas, o dr. Sirnonton pede aos seus pacientes que respondam às
í cinco perguntas seguintes:
1) Essa atitude está baseada em fatos?

.

2) Ela protege minha vida e minha saüde?

3) Ela me ajuda a evitar meus conflitosjndesejãveis?
4) Ela ajuda a me sentir como euqueria?
5) Ela me ajuda a concretizarmeus planos, t_anto aqueles realizáveis num
tempocurto como num prazo mais demorado?

I

·

Essa lista foi inventada pelo psicólogo comportamentalista Maultsby, O
paciente deve carregá-la consigo durante 'um bom.tempo, até que ela se

tome uma parte inseparável de seu pensamento. Se ele, a respeito de
determinado tema, consegue responder três vezes sim, está indo bem.Mas,'
muitas vezes, nem consegue responder um único sim, porque, segundo
Simonton, quase todas as convicções culturais são insalubres. (Muitos de
nós conhecem pessoas que,.apenas confrontadas por uma doença perigosa,
tiveram a coragem d� transfónnar-se radicalmente e, como' conseqüência,
se tomaram tão. felizes e equilibradas que se despediram com facilidade
de sua doença ou vice-versa...)

.

Quando, com a ajuda das cinco perguntas, o paciente encontra uma atitude
da qual quer se livrar (por exemplo: "Meu corpo nunca vencerá o câncer"),
ele se pergunta como formular uma atitude nova e saudável. E começa a
"trabalhar'; com tal atitude, imaginando-três vezes por dia, ein estado de
total relaxamento, como seu corpo estä liquidando o câncer. Conforme as

experiências de Simonton mostram, as primeiras mudanças se anunciam
de modo incontestável em três ou quatro semanas de um trabalho

,

conseqüente.
.
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Larlmóveis

rCLASSIFICADOS DE, IMÓVEIS

Av. Mal. Deodoro, 583

CORREIODOPOvo-5

sala 1

VENDAS
,..,

lOCAÇOES
LOTEAMENTOS

,

- Casa de alvenaria cl 70m2 no Lot. Viéenzi e,Gadotti.
,

- Casa de alvenaria cl146m2naRua Francisco de Paula
- Chácara emNereuRamos 88morgos, tendo casa demadeira; ,água e luz
- C�cara em TrêsRios doNorte cl231'11Qrg_os

.

- Vende-se uma oficina de kltoaria completa inclusive c/ciborg e elevacar. Õtimoponto. A combinar aceita-se carro ou terreno de�ioi' oumenor valor:
- Sala comercial térrea com 77,50;,,2. RuaReinoldoRau, Centro.
- Terreno naRuaAntonio Carlosferreira com 540m2
- Terreno nRua Francisco de Paula com 650in2
.. Terreno loteamentoDivinõpolis - Figueiracom 397m2
- Terrenosfinanciados no Lot. Vicenzi e Gadotti, bairro SantoAmonio.

INTERIMÓVEIS
CRECI 0914;.J

·VENDA:

Casa em alvenaria cl
180m2 (3 quartos, 3
banheiros, sala,

copa, 'sala de festas,
2 churrasquelras,
cozinha, lavanderia,
escritório, dep.

empregada, garagem
pj 2 carros e piscina),

'

terreno com 450m2•

Preço: RS 90�OOO',OO
(parte parcelável).

�
.: _

•
CRECIN01589J � �'=r
I
I
I
I

FONE: (O�7) 372-2734I Vendi
TERRENOS '

'

1- Tenenocl 140.480,OOmo, RIb8Ir1oGiandeda luz. Aceltatrocarporterrenona IBarra do Rio Cerro - RS 20.000,00 ,

1-Terranocl 100.000,00, Rlodaluz, dlstante4lcm daM�Iwee-Aceltacarronovo I.,' RS 23.000,00
' ,

- Terrano cl 225.ooo,OOmo, no Bairro Amizade, distante 4Icm do Centro - RS

1350.000,00 (financiado) , I- Teirenos lot:Ouro Vard8, após a Malwee - 20% enlrada, aaldo em 30x -lotai,
RS 10.000,00

'

"

'

1- Terreno cl 448,OOmI, Loteamenlo Papp Rua 541 - RS 26.000,00 I- Terrenoci 315,OOrnf, lot. Dayane, BalrroSAolul.- RS3.500,oodeantrada+

130 x RS 250,00
'

ITerreno no R88ldencla' Imperado.r - Rua :tolo J. Ayroap - RS 8.000,00 enlrada
+ 30x de RS 233,33 - Totel15.ooo,oo

I Terreno cl 329,OOm° - Rua Emesto'l_ann - VIIà lalaú - RS15.500,oo ITerreno cl 2.791,OOm° - Ru. Watter Marquardt, defronle'ao Poeto Mime, - R$
, 180.000,00 em 20 vezes '

I Terreno cl 898,OOrn", Ioteamenlo GlroIla, na Barra - RS 18.000,00 ITerreno cl 434,84mI, Jardim Hruschka n:Balrro SAo luis - RS 5.000,00 + 30 x

I
RS 234,00 "

stnos

'1- Sillo cl 62.000,00, Tlfa Rapp, dlstanle 3.l!OOmts da Malwae - R. Exp. Arnotqo I,Hornburg cl ca.. de alvenaria cl 15Om00rn" e do caaalro em alv. cl 5O,OOrnI,
piscina cl n,OOrn-, água - aceita oulro Imóvel no negócio - RS 45.000,00

1- Sftio cl 14.800,OOrn-, cl caaa de madélra de 97,5Om°, Ilroores,frutlferas, água I' para lagoas, localizado na Tifa Klein, 3km após o Parque da Malwee - RS

126.000,00 (aceita carro no .,.Ior de alé RS 4.000;00) ,

'I��S' '

'1-
Ceaa mista Ci 180,õom-, Rua Maria N.agel, 202

- Bairro SAo luis -

RSI20.000,00 '

,

- CeSll- alvenaria cl 12O,()()mI, Qaragem, 2 bwc"terrano cl898,25m" (15x45,75) -

I RS 22.000,00 acetta carro, negociável.
'

,

I'

- 4 caaas em alv. 1 cl 1OOrn", 3qtoe, garagem,lavanderla: R. Paslor .... Schneider, .

50% entrada aaldo 12x - Total RS 30.000,00 '

'

'1- Ceaa de alvenaria cl 8O.ooo,OOrn", terreno cl 8OO,OOrn", TH Klein, 3km apóS a IMalwee - RS15.000,00, '

..
I
I
I
I
I
I

I
,

Barla Sul
Imóveis'

I LOCAçAO , I- Apto. 2 quartos - R. Hor,cIo RubInI, defronte NANETE - RS 200:00

I'
.

- Ceaa de made.Ira cl 2 quartós, Rua 634, lundoe, TIfaMartins - RS 180,00

I- Galplo em alvenaria cl 110,OOml, loteamentoOuroVerde - RS 300,00
'

� Sala CQITIerclal cl 20,43mI, RuaAngalo Rublnl, 1197 - RS 170,00

1- Sl!1a comerolal cl 33,48m°, Rua Angeio RubInI, defronle a Igreja da Barra - R$I280,00 ,"
- Caaa em .Iv. cl 3 qtos., garagem, lavanderia, 2 ewc, próx. a Choco lebe - RS

'

1200.0
'

, ,

'

I- Apto. cl 3 glos, garagem, lavanderia, - Rua CIern�e Pradl s/n' - RS 300,00

I'
Celia de madeira cl 3 qtos., garagem, lavanderla- "lua Botafogo, � 73 -

RSI300,00 '

'

,

- CeSJ de alven8rla cl 2 qtoe., Rlb!tlrlo Grande da luz, 1523 - Próximo Ceval-

I RSl50,oo _-

'I- Apartamen,lo, cl 3 quartos, garagem, laleral da Frida Pleke, na Barra - RS
, 270,00 "

'
,

1-Caaade alvenaria é/1 quarto; lvand8rla,RuaVerOllIca D. Rolá, fundos, naBarra I- RS12O,oo
'

,

1-
Ceaa cl 1 quarto, churrasquelra,iavanderla. ' toda,murada

- Rua Júlio Pedro, s/ I'� - RS 300,00
'

- Galplo alvenaria cl 320,OOrn°, ewc (masc. e flim.), 2 condicionadores de ar,

I na BBrra - RS 700,00

I
RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

I

TERRENOS '

I
Ret. 001 - Lo� nO 046 - LOt Luis ManMni - JaraJluá Esquerdo -

'I
R$ 8.S00,OO

'

.

Ret. 002 - Lote nO 04'7 - Lot. Luis ManMni - Jaraguá Esquerdo -

,R$ 8.000,00 '

ReI, 003 - Terreno cl l.S4Om2 - Pröx, Sear - Centro - RS 100.000,00
ReI, 004 � Terreno cl 5.184m2 -

Rua. 199 (Vila Nova) - RS 140.000,00
Ret, '006 - Terreno-Domínges da Nova com 260ni2 - RS 75.000,00
ReI. 00'7 - Terreno cl 8S.OOO.Q0in2 - Rio Molha (ao lado da Gruta) - RS

, 80.000,00

I
Rel.008 - Terreno cl

537,.oom2 Loteament.o
VersalIes (lote nO 053)

-'I
R$ IS.ooo,OO·

'

, Rei. 009 - Terreno cl 3()()m2 - Rua 382 (prox. Hospital Sio Jo&6) - R$'
3S.oo0,OO

'

Ret. 010 - Lóte 'no 002 Lot. Ana Paula II - Rua 209 cl asfilto - RS
IS.ooo,oo '

Terreno com 1.150m2 situado na Rua. Bertha Weege RS IS.ooo,oo
, CASAS ,

I
���� � 4gua AlVenaria. cl 4O,()0m2(Ana Paula IV) lote nO 067,-

RSIReI, 012 - Casa em Alvenaria cl 108.()0m2 (Rua Victor Vitikosld) - RS
32.000,00 '-

,

ReI. 013 - casa madeira cl 48,oom2 Ana Paulalll - R$ IS.OOO,oo
'

ReI. 014 - Casa em Alvenaria cl 280,()0m2' pr6x. Condomínio AzaI6ias
- R$ 80.000,00
ReI. 016 - Casa mista cl S0m2 - Loteamento Liodoto Rodrigues lote nO,
073 - RS Ill.ooo,OO '

ReI. 017 - Casa mista cl 100m2 - Rua 209 - Francisco Hruscllka o R$
,

21.000,00

I
ReI, 018 - Casa mista com 9OJDz' - Rua Campo Alegre nO S04 - Figueira

I
- R$ 2S,ooo,OO
ReI. 019 - � Água no Ana �aula IV - Rui 326 - Jós6 narlocb

(Xa,
vier)

- RS 15.000.00 "

ReI, 020 � � Água Alvenaria - Ouro Verde - RS 10.000,00 1+3S x,RS RS
I1S,oo), ;

,

,

Ret. 021 - Casa alvenaria cl 75m2 - Ouro Verde (nova) cl fmanciamentq
,

- RS 32.000,00
'

,

ReI. 024 - Sobrado com área de 388m2 - Na Rua Joio Stein
'

ReI. 025 -Casa de 60m2 lote nO 180 Ana Paula IV - RS 14.000,00 [+16
x RS 170)

I
Rei. 027 - Casa em alvenaria e/'85m2 - Lote 115 Liodoro Rodrigues -

lUl
23.000,00 ,

ReI. 028 - Casa em Alvenaria cl 110m2 - 'Rua 326 José Narloch - RS
20.000,00' .',

Casa mista 60m2 Rua 710 - Ana 'Paula UI - lote 16 RS 14.000,00
Casa mista 120m2 Rua Luis Bcrtolíni, 435 - Jaraguá Esquerdo RS
2S.OO0,OO '

OFERTA'
COBERTURA

I
ReI, 023 - Edifício Argus com 2S0,OOm2 - RS 180.000,00

LaTES FlNANClAD()S
Loteamento Cirilo Zangbellne
Loteamento Ouro Verde

Loteamento Camposampiero
Loteamento Constantino RIadi
Loteamento Sio Cristovlo II

Residencial, Framboyant

-eI
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'CORREIODOPOVO·6 CLASSIFICADOS' DE IMÓVEIS .faraguá do SUl, 22 de agosto de 1997 .:.

RuaMarechal Deodoroda Fonseca, n'1594
Jaraguá do Sul· SC

.

FONE (047)
372-O153�371�75

CRE01762.J

VENDAS:
CASA ALVENARIA: eil suíte, 2 quartos + dep ..180m2· Lot.
Champagnat

.

CASAALVENARIA: el2 quartos + dep. Rua UruguaiCENTRO
CASAALVeNARIA: eil- suíte, 3quartos + dep. 158Jn2 BARRA
00 RIO CERRO

'

CASA ALVENARIA: el3 quartos + dep. CI.197m2 TRÊS RIOS·
'OONORTE
CA$AALVENARIA: el4 quartos + dép. VILA LALAU
R$ 34.000,00
CASA ALVENARIA: el3 quartos +dep, Toda murada COHAB
R$ 18.000,QO

TERRENO: eI392m2JARAGUÁ'ESQUERDO R$11.000,00
TERRENO: cl 39:725!25m2 $AIRRO AMIZADE .:
TERRENO: cl 375m2. LOTEAMENTO JUVENTUS
TERRENO: eI, 460m2 .CENTRO 1 entràda + parcelas
TERRENO: CI 7.500m2' RIO CERRO

. .

TERRENO: cl 559m2VILA LENZI
TE.RRENO: cl 1.230m2 RIO MÖLHA
TERRE:NO: cl 429m2 • CENTRO
TERRENO: cl 2.000m2• RUAWALTER M�RQUARDT

Valorize Seu Imóvel
. .

.

Instaie:
Sistema
de Alarme
Portão

. ,

, Eletrônico
Video Fone
Iníerfone

372-3090
,

NSEN

ML - ano 81 por R$ 1mil à Fusca
ano 70 por R$ 1.600,00. Tratar'
392-3138.

excelente estado de conservação, '.

motor 1.3,. ano 90, 4 pneus novos
impecáveis, com alarme. Tratar
372-3402 ou 973-5384.

.

DEL REY GHIA - ano 88 por R$
5.500,00' e Gol Plus ano 95 por
R$ 11 mil. Tratar 426-3399.

CELULAR - Motorola transferrvel,
tratar 371-2075.

FIAT' UNO - Sano 91. por R$
6.500,00 e Celular por R$ 650,00.
Tratar 973-3436.

.

FUSCA - ano 74, tratar 372-2125.

CASA - em Schroeder I, 6x8m +

garagem e lavanderia, terreno de
450m2 cercado, na 'rua principal.
Tratar 973-8568 após lOh.

FIAT - ano 84 vermelho por R$
1.500,00, tratar 975-2598.

CASA - em Massaranduba - no

centro, com 90m2, terreno com

532m2 por R$ 22mil, aceito
proposta. Tratar 975-2394•.

LANCHONETE - completa ou só
o ponto, na rua CeI. .Procöplc
Gomes; 440 em .frente a Famac.

TERRENO - no Cbico de Paula,
com terrerio de 450m2 com casa,

"por R$ 9mil. Tratar 985-1912.'

BRASfl:.lk- bege ano 77, por R$
1.500,00 e CheveUe ano 75 por R$
600,00. Tratar 372-0597.

CHEVETTE - ano' 76 por"R$'
1.800jOO ou troco por cano até R$
5mil, pago a diferença. Tratar 975-
2315.

,UNO - S gasolina, brànco,

I,

, CREC11873.J
,

EMIImD'tV4IOSIIIIC&JÁIIOSLTDA"

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

PREÇO DE OCASIÃO' SOMENTE PARA AGOSTO
,

"'- �.

R$ 50.000,00.
Área: 2()Om!de
construção em
alvenaria.

'

Localização: Rua
Olívio Chiodini

, Pradi, 33,,.
Jaraguá .

Esquerdo,
pr6ximoao
Condominio
"Azaléia.

Ob,.: Preço normal
R$ 65.000,00

APTOSEMCONSTRUÇÃO
Edlffclo Tower Center;. Rua Joio Marcatto esquina com a Rua CI.mente Baratto • Centro

.

- APTOS: 1· sulte, 2. quartos, sala estar/jantar, sala de tv, sacada cl churrasqueira, BWe, copa, C()zlnha, lavand�rla, 2
vagas de garagem, a partir de R$ 1.047,80/mensais (Entrada: 5 parcelas) ,

.

- SALAS COMERCIAIS: com 1 ou 2 garagens, copa, BWC e distribuição Intema de acordo com a necessidade do cliente,
'

a partir de R$ 440,16/mensal (Entrada: 5,parCelas)�
Edlf. Petúnia ; R. Josl§ Emmendo.rlfet - NOVO
- Apto. cl 111m2 - 2iI andar, cl 2 qtós e demais dep.,' garagem, pOrtio e portaria eletrônica - R$ 50.000,00
Edlf. 'Dlanthus - Rua Marina Frutuoso'

'

- Cobertura Duplex 903 ou 904c/ 397,80m2, cl 3 surtes e demais dependênciaS, lareira, churrasqueira na sacada, 2 vagas
, garagem, piscinas e salão de festaS no prédio - Preço final incluindo acabamento difere!1Clado - R$ 184.700,00 - 50% à
vista e. saldo a combinar .

.. Apto. 702 e 801 cl225m2 - Surte + 2 qtos., sacada cl churrasqueira, dep. Empregada, 2 garagens, $8Ião de festas, piscina'
- Preço final incluindo acabamento diferenciado R$ 110.000,00 - 50% à vista e saldo a combinar.
Edlf. Amaranthus Rua Adolfo Sacarl • lat da Rua Amazonas' (SCAR)

,.
- Apto cl 300m2, temos, disponrveis �artàmentos nQ 301, 302, 5(11 -, Entrada + parcelas condomrnio de 3,65 Cubs (R$
1.548;55)/mês.

'

'

Resld_enclal Amarl/ys • R. Angelo rorlnelll (Vlía Nova) .

.

- Apto cl 148m2, cl 01 surte + 2 quartos e demaisdep. -.Entrada R$ 26.500,00 + assumir parcelas de condomrnlo de 1,833
Cub'� - Entrega chaves de/98.

.

CASAS
- Casa a1v. cl 130,00m2 - 3 quartos e demais dep. troca-se por apto.• R$ 55.000,00
- Casa A1v; cl 03 surtes+ 03 quartos e demais dep. - Rua CatlOinha, 71 - Centro - R$ 180.000,00
- Cas� cl 320,00Jl12 - 02 surtes ... 1 quarto + 2 Bwc social, sala estar/jantar, cozinha mob., dep. empregada, sala Jogos,
churrasqueira, piscina 5100m x 10,OOm - R. Gustavo Hagedorn - Vila Lenzi - R$180.000,00

'

,

- Sobrado em alvenaria cl estilo rustico, bom es�do, cl surte + 02 quarts � demais dep. com móveis fixos em madeira e

tijolos maciços - Barra.Velha, R$ 150.000,00. aceita-se permuta por apto em 'Blumenau próximo a Furb.
- Casa cl 260m2 + garagem-p/3 carros e piscina - Rua. BernardO Dornbusch - R$ 150.000,00

.

- caSa alv. cl 03 quartos, cl 180,00m2, Lot. Flamboyant - Piçarras - R$ 35.000,00 - aceita carro ou imóvel em Blumenau.
,

TERRENOS
- Terreno cl 450m2 - R. Amélia Fischer Enke, Vila Rau, R$ 12.900,00
- Terreno cl 392,00fnz - Rua Ernesto Lessmann - Vila Lalaw � R$ 18.000,00
- Terreno cl 396,22m2 - Rua Eleonora S, Pradi, Centro - R$ 37.100,00
- TeR'eno cl�0,00m2 - R. Lat. - R.Lat. da José T. Ribeiro - Pröx, Tubos Mohr'- R$ 10.500,00 ou entrada
R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
• Terreno cl 616,00m2 - R. Bernardo Dornbusch - prox. Marisol- R$ 65.000,00· '

- Terreno cl 420,00m2 - R. Donaldo Gehring - Ao lado Cosmo Turismo - R$ 45.000,00 - troca-sepor casa ôu apto.
- Terreno cl. 7.750j112 - Estrada Santa Luzia - R$ 38;000,00

'

- TerrellÓ cl 2.937,00roa - R. Alberto Santos Dumont - Vila Lalau - R$ 120.000,00
- Terreno CI 86;OOO,00m2 (20.000,00) - BarRt do Rio Molha - 500 metros da gruta • R$ 40.000,00

.

- Terreno cl 6.209,00m2 + 3.300,00j112 área construrda, imóvel para usos industrial ou comercial - R. Carlos Blanck - R$
800.000,00
- Terreno cl 364,00m2 - R. Erich Sprung - Vila Rau - R$ 15.000,00

.

"

GALPÃOINDUSTRIAL/COMERC,IAL
- Prédio industrial cl 3.300,00m2 + 300,00m2 de área construrda e teueno cl 6.209,00m2 - Vila Lalau -

���OO
,..

LOCAQÃOIAPTOSféASASISALAS
- Apto. 3 qtos., - R. ,Mário Lobo - prox. Hospital Dona Helena e Shopping C.ldade das Rores - Jojnville
- Apto C/3 qtos - ,Rua Eleonora SaUer Pradi (centro)

,

- Apto. cI'03 quartos, sala, cozinha e dem8is dep. - BR 280 G�aramlrlm
- Casa cl 03 quartos e demais dep. - R. Ernesto Plseta - Guaramirlm
� Sala cl mesanil10 - Av. Marechal li>eodoro Edifrcio Florença - Térrea
- Loja cl 400,00m2 , BR 280 Km 21 - Em frente ao Portai
- Aptos cl 2 quartos e demais dep. - R. 25 de Julho - Ed. Alberto Marangonl- Primeira iocação .'

- Aptos; cl 1 surte + 2 quartos e demaiS dep. - R. 25. de Julbo - Ed. Alberto Mar8llgoni - Primeira Iocaçãor
- Salas come,,?iais em diversos locais

,

'
'

- Galpão cl 150m2 + 2 salas pl escritório + recepção, cl rede trifásica. R. Joaquim Francisco de Paula, 1284
- Apartamento cl � quartos e demaiS dependências - Rua AntOnio Car:los Ferreira.

,

"

R. EPITÁCIO PESSOA. 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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CLASSIFICADOS CORREIODOPoVO.-7.

Jaraguá do Sul, 22 de agosto de 1997

MÁQUINA - Cobertura e Overlock,
tr$tar 372-0579.

VENDO - Mercado com açougue,
equipamentos e estoque
completo na Rua Rio de Janeiro.
Tratar 973-3111.

TERRENO - de. 15x30m livre de

enchente em Schroeder I + área
de 12.500m2 também em

Scllroeder I, àceito carro. Tratar
374-1215.

Amizade, tratar 372-3391 ou 973-
5442.

'Irmão Leandro, 91.

ESCORT - l ano 94 por R$ 11mil.
Tratar, 372-0801.\ F-1000 - ano 89, cabine dupla,

turbinada. Tratar 975-2449.

MOTO ;. Consórcio contemplada'
de uma CG 125 por R$ 1.300,00.
Tratar 376�5821. I

TERRENO - com área de 1048m2,
casa dê 110m2 na Vila Nova por
R$ 57mil, aceita-se carro e terreno
em Guaramirim como parterde
'pagamento. Tratar 372-3434.

GELADE;IRA - Brasteh,p Biplex em
étimo estado por R$ 500,00, faço
em condições e Freezer Horizontal '

Prosd6cimo 350l por R$ 350,00.
Tratar 372-2144.

CASA - com 101 m2, situada em

Três Rios do Norte, loteamento
Santo Antônio, Rua D, lote 554,
tratar com Geraldino no local.

VENDE0-SE - 2 casas de

alvenaria, 120m2 no Jaraguá
Esquerdo por R$ 32mil e uma

de ,55m2 por R$ 16 mil. Tratar UNO EP - ano 96, gasolina,com
Rua á84, lote 6 quadra F após .: ar quente, vidro elétrico,
Metalúrgica João Teneira. desembaçador traseiro, alarme e

som. Vendo ou troco por motivo
MoNzA - ano 94, com. travá' e de doença. Tratar com Edson 973-
vidros -elétricos, ar quente e frio, 5307 .:
alarme, valor R$ 12mil; aceito-:' ---�-----,.-�-�

carro, de menor valor. Tratar 372- CElUt.AR '- marca Nokia '232.
0080. . Contato 372-1133.

OPALA -anô 90 por R$ 3.500,06 +
19x R$ 370,00. Tratar 973-9948.

APARTAMENTO - próximo à
Áodoviária, em construção por R$
2.900,00 + pretações cada mês.
Tratar 975-2572.

.

PASSAT POINTER - motor 1.8, ano
.

87, por R$ 5.300,00. Tratar 371-
4435.

'

KADET - Gl, motor 1.8 à gasolina;
ano 95, aceito carro de menor

valor; e vendo Terreno próx. a
'

Malwee. Tratar 376-4121.
GOL - 1 QOO Plus, ano 95, com
33mil km, cor bege urânio,
modelo novo por R$ 7mil + 17x

R$ 359;00 (com vencimento dia
20 de cada mês) ou R$ ttmll.. . COMPRO - Pampadc ano 82 a'
Tratar 372-3337.

.

85, pago à vista. Tratar 372-0198.
OHEVETTE - ano 74, branco por
R$ 1.300,00. Tratar 374-1341. GOL - ano 89, gasolina, vendo ou

troco por terreno na Vila Lalau,
Tratar 372-1835.

MOTO - RD'135 ano 93, preta,
com. 7mil km rodados, único
dono, por R$ 1.500,00. Tratar
372-0080.

- .

GOL - ano 83, gasolina, branco
por R$ 2'.700,00 e Corsa 96/96,

. gasolina, 4 portas, por R$ 11 mil +
18x 310,00. Tratar 371-4933.

VENDE.SE· - serra' circular' SANTANA .• ano,89,bordôevendo
completa, por R$ 200,00. Tratar Celular com linha. Tratar 975'-
372-2723. 0850 .

TERRENO - nSVilà lenzi com 3
casas por R$ 17mil. Tratar ruaTERRENO - de 19mil m2no bairro

. /

,

ENGENHEIRO civu, /. .

�
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uma Parceria II
CORREIO DO I"OVO.' '.
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.:::.. (s�UÍMICC) (�jtUijt..) (.M nlDICO)
SILVIA 9.73.SS30
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_---.-------------.
'At,JX. ESé1UTóRIO
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VIVIANE 372.0276

PROGR,AMAOOR
HJnTOR 371.8091

COMPRAS
ruDITE' 372.3241

REC1!;PCIONlSTA
SILVIA

.

371.6S54

CAR.GOS ESALÁRIos
,SILVESTRE 372.2636

TECELÃO
,u.LJND0 97S.0934

TEe. CONTAB.
,DANIEL 979:0074

.

" SECRETÁRIA
.

,ANOELFTA 372.30S6

. !

INFORMA

...
-.

--,t Dra. Márcia Nippes Gasparlnl
CRM6294

Clinlca Henri Ey
Rua Preso Epltáclo Pessoa, 746 '

(próx. ao Colégio Jangada)
(047) 371-1713 ou 371-1898

SEeRRAR90 E,XEeUG1'O,
Nivel superior, carro próprio, disponibilidade para viajar

.

REPRESEtIT",TE COMERa.
.

PARA�A DE wstu.ÁR!o
.

.
II

CIRENTIINDUSTRIAI.
'./

. A HUMANA RECEBE PRÊMIO!
CI níval �upe,.io,. am químic", P"'''''' �,.e", da ",Iimanto�.' A r.0RONE Pesquisa e Opiniões, entregou à

I, �/S<At>O� E <O�TAt>O� ,�E �fH.tAS·) 1 M�CÂ�nCo MÁOUINA DE COSTURA I !li=::���:��:!AB:::' :np= .

Top Empresârial 97; de melhor prestadora de

serviços da área.
Pata .nos foi motivo de muito orgulho' e satisfação
pelo reconhecimento, que obtivemos pela entrega
deste prêmio.

. /

TRABALHO, TEMPORÁRIO,I I

ES••PAN•
,

. (

INFORM�-SE NA HUMANA. S.OBR!: A I' Ci experiência em revestimento e acabamento ,

URGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO

(. MARCENEIROS -) ( . A,uxiliar de Cozinha ) ( c.sr.,..,"",) ,Para' atender dE! forma global e concatenada à nossos

Clientes integraram-se lilS esforços técnicos da:
FAUSEL & ASSOCIADOS LTDA.

e .

HUMANA AS$ESSORIA EM RH'
0W>�(f��0(f ,�� e(llQ��H(f�

... r:

TORnEIRO
� �

Zeladora
-�.

�t..
eIl· GRAU COMP. E EXPERI�NCIA

'I

mECÂnICQ P/3°Tumo
------....,

,PROFESSOR DE�

INGLÊS
AMBULATÓRIO ·MÉDICO ,PARAEMPRESAS

MEDICINA DO TRABALHO ( PCMSO ) • AUDIOMETRIA .

RECRUTAMEN�O E SELEÇAo - cu�sqS�"ÁREA DE'RH;
.' .

. URGENTE TRABALHO TEMPORARIO .
.

.

RUA HENRIQUE soH'i.l, 33 • CAIXA POSTAL 200· CEPo 89.255-240.:JARAGuA DO $U). - sc
'

.

. Fone: (047) 371.4311 Fax: 372,109� E-�all: HUMANA@NETlllNOcCOM.BR

A.·H.UM'ANA É PARTE DE SUAEMPRESA!HUMANA
AMESSO"IA EM RH

\.

POSTO MARECHAL LTD-A.
* COMBUSTíVEIS

* TROÇA.DE·ÓLEO
* LAVA ,RÁPIDO

* GÁS
Avenida Marechal D.odoro da FO�$eca, '961 � Jaraguá do Sul - SC

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



'CORRElODOPOVO ·8 PUBÚCAÇÕES LEGAIS
,

Jaraguá do Sul, 22 de agosto de Im��.

ALUGUEL
DETRAJES'

FONE: 372-3349

I RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMASDE CASAMENTO
Margot Adélia Lehmann, Oficial do Registro Civil do,rbistrito da Comafca de Ja�aguá
do Sul, Estado de Santa Catarinll,faz saber que compareceram neste Cartório exib(ndo seus

documentospela tei, afim de se habilitarempara casar os seguintes:

EDITAL N° 21.232'de 13�08-1997
SANDRORODRIGOSCHELLEREADRIANAAPARECIDAKLEIN

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, naturalde Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
·

Leopoldo Mahnke, 72, apto. 07, nesta cidade, filho de Wernet Scheller e Maria Helena Cordeiro
Scheller.

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguádo Sul, domiciliada e residente naRuaProcópio
Gomes deOliveira, 1.493, nesta cidade, filha de Norivaldo Leonardo Klein eMara Lúcia Klein.

)
. '

, EDITAL N° 21.237 de 14-08-1997
..

.
.

Cópia recebida do eartõríe deMassarandubl!, .neste Estado
J()ÃOBATISTADA SILVA FRANCOEAPARECIDADORILDA FERRARI

·

Ele, brasileiro; solteiro; fotégrafo, natural de Bagé, Rio Grande do Sul, domiciliado e residente em
·

Guarani Mirim, Massaranduba, neste Estado, filho de Glicerio Pereira Franco e Vivina da Silva'
Franco.

.

'

,
'

.

Ela, brasileira, solteira, auxiliarde produção, natural de Jaraguá doSul, domiciliada e residente na Rua
Adão Noroschny, 257, Vila Lenzi, nesta cidade, filha de Augustino Ferrari e Ilda Ferrari,

EDITAL� 21..235 de 14-"08·1997
JOÃO ARLINDO DA ROSA EMARIA DOS SANTOS

Ele, brasileiro, viúvo, funcionário público, natural de Jagüari, Rio Grande do Sul, domiciliado e

residente na Rua Andradas, 415, Santa Maria, Rió Grande do Sul, filho. deTaurína da Rosa.
Ela, brasileira, solteira; do lar, natural dePato Branco, Paraná, domicil�ada e residente na Rua.Ana
Karsten, 70, nesta cidade, filha de João Felicio dos Santos e Maria Rapelato dos Santos.

.

.

EDITAL N° 21.240 d� 18·08-1997 I
.

'

. ITAMARDELFINONE�HERBONESOLANGEAPA�CIDATEXEIRAEle, brasileito, solteiro, piscicultor, natural de Joinville, neste Estado, d�mieiliado e residente na RuaValdir JoséManfrini, 408, São Luiz, nesta cidade, filho de Delfina Negh�rbon eMercedesNegherbon.Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Saudades pChopinzinho, P á, domíciliadae residente
na Rua Carlos Schultz, nesta cidade, filha de Pedro Domingos Texeira Lourdes Ramos Texeira.

-

EDITAL N° 21.246 de 19.08.1997
AGEMIRPEREIRAENELSÍTEREZINHAD SOUZA

Ele, brasileiro, soíteiro, serviçosgeraís, 'natuFal de Itoupava - Blumena ,nesteEstado, domiciliado e
residente na Rua José Picolli, Estrada Nova, nesta cidade, filho d Augusto Alfredo Pereira e

Terezinha FagundesPereira.. : .

Ela, brasileira, solteira, digo, divorciada, professora, natural de Jaraguä o Sul, domiciliada e residente
na RUa José Picolli, Estrada Nova, nesta cidade, filha de Ingoberto onell e'Terezinha de Souza
Konell.

'

EDITAL N° 21.248 de 19·08-1997
NALDO 'wILtEECÉLIAAPARECIDAH

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Jaraguä do S�,domicili do e residente naRuaCarlos '

Eggert, 90, Vila Lalau, nesta cidade, filho deWernerWille e Loni VogefWille. ,

Ela, brasileira, solteira, comerciante, natural de Cascavel.Paranä, domiciliada e residente na Rua
Carlos Eggert, 90,Vila Lalau, Resta 'cidade, filha de Juventino Hatz e SalvelinaHotz,

.
'

Epara que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar.o presente Edital, que será
publicado pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

Uma data especia!, merece algomuitu 'especial
VenHa couHecer. ••

I
.

"

Prcs�JttC$ . para. todas as datas

PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã e Oficial de
. .

Títulos da Comarcade Jaraguá do Sul.Estado de Santa Catarina, na

forma da Lei -' eté.
Faz saber � todos quanto este 'edital virem que' s� acham neste

Tabelionato para Protesto os Títulos'contra:
.

AnitaGaribaldi de Souza Mendes. - R; PastorAlberto Schneider, 178
- Rio Cerro - Nesta;
Adolar Machado .. R. Leopoldo Borges, 10. - N�sta;, .

By House Ind. e Com. de Artef. Madeira - R. Adolfo Puttjer, 435 -

Rio Molha - Nesta;
. By House Ind, e Com; Artef. Madeira - R. Procópio Gomes de

. Oliveira, 1263 - Nesta;'
,

Canaveral Com. Prod. Hig. Limp. Ltda. - R. José Emmendoerfer, 19
.

,

- Nesta;
Celia Rodrigues - Av. Getúlio Vargas, 145 - Nesta;
Cacau Chocolates Ltda. Marcos L. - Nesta; .

'Constru-HausCom. deMat. deConstr. - R.Marechal CasteloBranco,
2300 - Nesta;

, Construção Ind. Com. Ltda. - R. Antonio Gesser, 74 - Nesta;'
Dionei Roberto Kotàrski - R. Roberto Ziemann, 3608 - Nesta;
Elemar Baumann - R. Bertha Weege, 34�0 - Nesta;
Frios é Defumados Corupá Ltda, - R'; Estrada Geral Bairro Pedra de

Amolar .; Corupá;
Guiomar Carlos Guilow - R. Pastor Alberto Schneider sIn° - Nesta;

. Ind. Fio Têxtil - R. Walter Marquardt, 727 - Nesta;
Julio Cesar Pereira - R. Valdemar Weme, 665 - Corupä;
.Jathoba COl1;l. e Repres. - R. Julio Bauer, 54..; Nesta;
James Giuíiano Pommerening - R. Ponte Pênsil, 53'- Schroeder;
José Lino Faustino - R. Victor Rosemberg, 400 - Nesta;

)

Kerg Malhas Ltda... R. João Planinscheck, 1587 - Nesta;
Limercio Mathias - R. Tifa Mathias Rio ,Cerro - Nesta;

.

Loribert Sabin Ltda. - R. Bertha Weege s/n° '- Nesta; .

Lourdes Granemann Tribes '" R. Antonio Francisco Diemon, 98 -

-Nesta;
.

Móveis Spézia Ltda. - R. Guaramirim sIn° - Nesta;
MC Muller - R. Marina Frutuoso, 191 -Nestà;
Nutrigam Alimentos Ltda. - R. Angelo Schiochet sIn°' - Nesta;'
Storil PalaceBingo ComI. Admn ..Bingos Ltda. - Av. Getúlio Vargas,
.170 -: Nesta;

I

.' .

Sonia Portela da S. Pereira - R. AfonsoPíazera, 2405 - Nesta;
Transportes Lupe Ltda. - R$ 322 s/no'- Nesta..
Vipa Alimentos Ltda. - R. Luiz Sarti 1185' - Nesta;
Vipa Alimentos Ltda. - R. Luiz Sarti 118� - Nesta.

E, como OS ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram

a aceitar a devida-intimação, faz por intermédio do presenteBdital,
pára que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur
Müller, n° 78, noprazo da Lei; a fim de liquidar o seu débito; ou
então; dar razão por que não o faz, sob a penade serem os referidos

protestados 'na forma da Lei, etc.
LS/Jaraguá do Sul> 20 de agosto de 1997

. I1t9n Hoffmann
.

'

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



Jaraguá do Sul, 22 de agosto de 1997

Encalhe inflacionado
Não adiantou muito os

,

concessionários reclamarem dos estoques
altos. Apesar de milhares de carros

estarem encalhados nos pátios das

revendas à espera de .compradores, novos
aumentos, foram anunciados pelas

, montadoras. A linha de modelos 98 da

Volkswagen, que já está chegando às lojas,
foi reajustada em 1,75%. ,O popular Gol
1.000 Mi modelo 98, que custava R$
12.455, passá a R$ 12.673, apesar de ser

exatamente igual à versão 97. A empresa

pretende repetir a dose em novembro,
só que desta vez com aumento de 1%. A

General Motor é outra 'empresa que

pretende aumentar seus preços na semana

que, vem. O reajuste para os carros 98

será de até 2%.

Com destino
Entre os dias 28 a 31 de agosto,

milhares de aficionados pelas Harley
Davidson tem um encontro marcado em

Penedo, É o IV Penedo Only Harley, que
congrega os lãs das famosas motocicletas
americanas na pequena cidade no sul
fluminense. Serão quatro dias de festa,
gincanas, shows, feira de peças e.'
acessórios e competições de habilidade
sobre ,duas rodas.

São esperados .mais de dois 'mil
motociclistas para o evento, organizado
pelo Penedo Moto Group. Em 1996, o
número superou os mil participantes,
fazendo a festa de hotéis e restaurantes

,

da cidade turística.

Boxer 100 mtl'
A BMW superou a marca das 100

mil motos fabricadas com o motor Boxer.
Este motor equipa os modelos da Série R
da BMW presentes no Brasil: a R 1.100

R, R 1.100'GS, R 1.100 RS e R l.l00 RT.

Todas com motor de dois cilindros

opostos refrigerados a ar e óleo de 1.085
cm' com potências que variam de 80 cv

a 90cv.
O mais recente modelo da marca a

adotá-lo é a RC 1.200 C Cruiser, lançada
recentemente nos Estados Unidos e que

, estará disponível no mercado brasileiro
a partir do segundo semestre:'A moto é a

primeira estradeira da BMW e vem com

1.170 cilindradas, quatro válvulas por
cilindro, alimentação via injeção
eletrônica e transmissão por eixo 'cardan.
Este propulsor faz parte da última geração
de motores boxer da BMW, 'que foi

lançada em 1993, e vendeu, até o último'
.mês de maio, cerca de 14 mil unidades
'em todo o mundo.

Coreanos de Itu
A crise da Kia na Coréia não afetou

até agora os planos dá empresa no Brasil.

Depois de lançar a pedra fundamental da
fábrica da Asia Motors, pertencente ao

grupo coreano, em Camaçari, Bahia,
agora é a vez da própria Kia confirtnar
sua unidade. A cidade escolhida foi Itu, a
100 km de São Paulo, onde a fábrica tem

previsão para começar a funcionar em

julho de 99.
O investimento total será de US$

50 milhões, feito pelo grupo Gandini,
A empresa, atual' 'representante da
marca no país, não acredita que os

problemas financei.ros enfrentados

pela matriz coreana influenciem na

fábrica brasileira. "O investimento é
todo nacional, a Kia s6 entra com a

tecnologia, por isso estamos

tranquilo�", afírma José Luiz Gandini,
presidente da Kia Motors do Brasil.

Na primeira fase, será montado na

fábrica brasile.ira o caminhão leve
Bongo, .que tem capacidade para 1.550

kg de carga. A produção começa com

índice de nacionalização de 10% e,

depois de três anos, a expectativa da
Kia é que passe a 60%. De olho no

Mercosúl e Chile, a empresa pretende
produzir inicialmente 10 mit unidadesl
ano. Deste número, 7 mil unidades
serão 'destinados ao mercado
brasileiro'. O restante será exportado.
Em uma segunda fase, ainda sem data

prevista, serão produzidos também a

van Besta e o sport utility Sportage.

,

Lameiro-de butique
08', j ipeiros de asfalto vão, ganhar

mais uma opção. Trata-se do Volvo
V70 XC - Cross Country, para quem
adora exibir um, visual off road, mas

não sabe o que é colocar o pé;: ou
melhor, a roda na 'Iama. O modelo,
como o nome denuncia, é derivado da
station da série 70, que há pouco tempo
recebeu uma pequena maquiagem pará
suceder o, antigo 850.

O XC até tem tração nas quatro
rodas e pneus maiores, que aumentam

o vão livre do solo em 2,5 cm em

relação aos demais V70. Mas não se

trata de um verdadeiro' trilheiro. O
maior, apelo fora-de-estrada está
mesmo no visual da grade, spoiler e

pára-choques, que ficaram mais

agressivos. Tanto que o motor é de
um autêntico esportivo: um 2.5 litros
turbinado com 193 cv de potência. Ele
pode vir acoplado ao 'câmbio' mecânico
ou automático- e leva o carro a mais de
200 km/h.'

'

Estréia anunciada
A Honda está mesmo confiante na

inauguração dá sua fábrica no Sumaré,
região metropolitana de São Paulo,
ainda este ano. Tanto que já marêou a

data para o primeiro Civic brasileiro
sair da nova linha de montagem: dia 6
de 'outubro. A produção inicial da

fábrica, que recebeu investimentos de
US$ 100 milhões, será, de 15 mil

carros, destinados basicamente ao

mercado interno. Oprinjeiro Civic a

ser produzido aqui será o sedã quatro
portas em duas versões: EX e LX. A
maior diferença entre elas está na

motorização. Ambos têm propulsor de
quatro cilindros, 16 válvulas e 1.590
cm'. No EX, o motor pertence à
família VTEC e atinge a potência de
127 cv. Já o propulsor do LX não

pertence à linha de motores oriunda
das pistas de FI e gera apenas 106 cv,

De vento em proa
Não é todo mundo que gosta de

férias. Principalmente comerciantes de
carros usados. Para eles, as férias
escolares foram 'a principal razão pela
queda de 8% nas '(endas durante (J. mês
de julho, em relação a junho. De acordo
cóm a Assovesp,"entidade, que reú�e 'os
comerciantes de, usades de São Paulo, o
volume comercializado caiu de 57.575
unidades em junho para 52.876 unidades'
no mês passado. Se comparado à julho
do ano passado - 53.854 carros vendidos
- a diferença cai, mas continua negativá:
'queda de 1,8%.

'

Por outro lado, parece que as férias
não fazem ,mal ao mercado de motos

usadas. Pelo contrário. Nem mesmo o

inverno, período tipicamente' ruim para
a venda de motos, derruboll o bom
desempenho' que o setor vem

apresentando nos últimos meses. Em

julho, o crescimento foi de 3,9%: Foram
19.022 unidades comercializadas contra

as l8:�02 motos de junho.

Ladeira abaixo
O mercado brasileiro de veículos não

consegue escapulir do efeito gangorra:
Depois de junho ter registrado aumento

nas vendas e produção de, veículos em

relação ao mês anterior, em julho o

segmento automobilístico registrou
quedas em seus nümeros A �rodução de

VEÍCULOS
•

CORREIÓDOPOVO -3

automóveis caiu 5,8%. Em julho, foram
produzidos 146.100 automóveis contra

155.104 unidades de junho. As vendas de
carros de passeio seguiram a produção e

caíram.
-

No mês passado, foram
comerciálizados 120.634 unidad� contra
126.497 em junho, uma queda de 4,63%.

Os comerciais leves também

seguiram o mesmo caminho. A produção
registrou um decréscimo de 14%. Das

linhas de montagem nacionais saíram em
'

julho 22.500 comerciais leves contra
26.164 unidades de junho: Nas vendas a

queda foi ainda maior: 16,6%. Enquanto
em junho foram comercializados 20.237
comerciais leves, em julho o total foi de

,

16.879 unidades.
Na briga pelo compradores de

automõveis, a Volkswagen conseguiu abrir
vantagem para a Fiat, que nos últimos
meses vinha .incomodando a líder de
vendas do mercado nacional. A Volks
fechou julho com 32,1% de participação.
Já a Fiat ficou com 25,4%. Mas se a Volks

pode respirar, no mês passado foi a vez

da Fiat ser apertada. A General Motors'
grudou na traseira da montadora de Betim
e obteve 24% de participação das vendas
de automóveis. E, em meio à briga, a

Ferd continua na lanterninha com 16,7%
de participação.

Negócio crescente'
As motos continuam acelerando no

mercado nacional. Como acontece desde

,

o ano passado, os fabricantes brasileiros
,

de motocicletas superam mais um mês
com a vendas em ritmo crescente. Isso

apesar da produção ter diminuído. No
mês passado, foram produzidas no país
3.8,866 motocicletas, contra 39.586
unidades em junho, 'o que representa uma

, queda de \,8%. Em compensação, as

vendas subiram 3,%. Em julho, foram
comercializadas 38.818 motocicletas
contra 37.657 unidades no mês anterior.

Segundo a Abraciclo - entidade que
reune os fabricantes de motocicletas no

país -, as motos de baixa cilindrada, até
125 cc, continuam sendo as grandes
irnpulsionadoras do mercado nacional,
representando 82% das vendas totais de
motocicletas. A Honda CG 125 Titan
continua, disparada, sendo a moto mais

. vendida do país e só em julho registrou a

marca de 21.974 'unidades
comercializadas, 58,6% de todas as

vendas do setor de duas rodas no mês.

De cara nova

Um dos maiores sucessos de vendas
da Volkswagen em todos os tempos, o
Golf, aparece reestilizado em setembro

,

no Salão de Frankfurt, na Alemanha. E é
exatamente esta nova versão do Golf quê
será fabricada no Brasil, a partir de 199�,
na unidade conjunta da Volks com a Audi
em São José dos Pinhais, no Paraná. A
linha, que já teve mais de 17 milhões de

unidades comercializadas em todo o

mundo: ganhou visual com contornos

mais arredondados, sem, porém, se

distanciar muito do formato da versão

atual. Já a parte frontal' ficou parecida
com a do brasileiro Gol.

Além' do desenho, o novo' Golf ficou
maior e mais largo, O novo modelo 'tem
4,13 m de- comprimento e ficou II 'em
maior do que o Golf atualmente
comercializado no Brasil. Já na largura
ganhou 4 cm, agora tem 1,73 m. Os itens
de conforto do carro também ficaram
mais generosos e, além' dos itens
tradicionais, como ar condicionado e trio
elétrico, o carro ganhou limpador de
pára-brisa com sensor automático de

•
chuva e sistema de navegação por

.

satélite. Na Europa, a nova geração do
Golf conta com motores que vão de um

quatro cilindros em linha de 1.4 litro com

68 cv até um V6 todo em alumínio de
,2.8 litros com assustadores 190 cv.

AUTONOVO
VEíCULOS

CARROSOKMTODASAS,

MARCAS A'PRONTA.ENTREGA.

DIRETO PARA O
..

.

CONSUMIDOR COM O'MELHOR

PREÇO ,DO MERCADO.

ACEITAMOS CARTA DE
CRÉDITO OU SEU USADO.

R. JOINVILLE, 2050

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

LAVAÇAO

MENDONÇA
SE O PROBLEMA DO SEu' CARRO É

RUÍDOS', CONSULTE-NOS

372�3719

.�,' ,ESQUINÃO�VEíCULOS
Go11.0 branco

Verona LX 1.8 alui

Escort L 1-.6 branca

Kadett SI 1 .8 vermelho'

MonzaSL 1.8 branco

Uno 1.5 preto
Kombi Furgão branca

Kombi envidraçada branca

Kadet GS comp. cinza

Kombi envidraçada branca

Chevi500L vermelha

Salina GLX 16c dir azul

XA3 conversível preta

Diplomata 6cc comp. preto
Goi CL 1.6 branco

Parati LS bege

G 1995

A 1,994
G 1994

A 1993

A 1991

G 1991

G 1991

G 1991

A 1990

G 1989

G 1989

1989

1986

G 1988
'

A 1987

G �985

Rua Epitácio Pessoa, 1. 160 - Centro

Fone: 372-3614
JARAGUÁ DO SUL - SC
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. O raadstermercede
. "

com altasdoses del
Teor tecnológico podia ficar sem pelo menos uma

O roadster SLK resgata uma,
.

mexidinha tecnológica. No SLK foi

moda,que tomou conta dás ruas e um,mexidão. O motor de 2.3litros
estradaseuropéias na década: de 50; é sobrealimentado por um compres-
A essência dos' peql,!enos sormecânicoquegaranteaornotor
conversíveis de dois lugares, 43 cv a mais que ,o propulsor
porém; aparece preenchida pela aspirado. Este equipamento tem a

tecnologia de ponta dós anos 90. E mesma função de um turbe: mandar
não se trata só da capota elétrica, mais ar para dentro dos cilindros.

apesar desta ser unia das atrações Só que o compressor é ligado ao

do esportivo. Da construção aos motor por uma correia e não

itens de segurança, a Mercedes depende dos gases do motor para
dotou o carrinho com alguns dos funcionar. Antes de entrar nos

equipamentos mais avançados cilindros, o ar aindaéresfriado em improvável; mas possível. O toque
usados pela indústria atual. um intercooler. de requinte fica por' conta do

Apesar do tamanho reduzido, . . O aumento de potência trouxe ,revestimento de couro que toma

os conversíveis não são carros também o controle de tração, que conta dos bancos e do volante. E
leves se comparados a sedãs de não deixa 'as rodas girarem em não é só isso. Mesmo sendo um

tamanho similar, pela necessidade falso. Sempre que um pneu ameaça roadster, que originalmente e um
'

de reforços estruturais para derrapar, a injeção de combustível. tipo de carro espartano, o SLK traz

compensar a ausência de teto e de é cortada até que ele ganhe tração umagama de itens de comodidades
coluna central. por' is so, a ,novamente.Atecnólogiaaserviço que fazemjusà estrela que canega
Mercedes

.

lançou mão do da segurançatambérn.estäpresente no capô. Tudode série. Mesmo

magnésio, tim material 50% mais nos airbags, que são, frontais e detalhes, como espelhirihos nos

leve que o aço, para fazer parte da laterais. Para não desperdiçar os pára-sois do motorista e' carona,

estrutura da carroceria, como na airbags do carona, graças a um sen- estão presentes.
chapa que separa o porta-malas do sor . no banco, ele s6 funciona .

O carro traz trio elétrico; sendo
tanque de combustível., quando o' motorista estiver que os vidros elétricos dos dois'

É a primeiravez que estemate-' acompanhado. lados possuem o sistemaum toque
rial é adotado em um Mercedes de Climacontrolado para abrir. Como não podia: deixar
série. O magnésio também está O engenhoso ato de abrir a de ser, o carro-vem com toca-fitas.

presente nomotor, que tem a tampa capota do Mercedes SLK sempre Afinal de contas, passeios ao

dás válvulas feita com base neste : reúne uma)'latéia de curiosos onde vento não são completos sem Uma
material. O resultado é que o SLK q�er que 0 carro esteja. Depois que trilha sonora. Ou sem o clima ideal.

pesa 1.325 kg,bem razoável pata o o teto é totalmente recolhido, as Por isso, o condicionador de ar
•

segmento, aindamais nummodelo atenções se voltam para o interior quente e frio possui regulagens de
que tem capota rígida. O Alfa domodelo, que na unidade avaliada temperatura distintas para o lados
Romeo Spider, por exemplo, que

.

exibia a vibrante combinação das' direito e esquerdo. O ar

, possui capotade lonamanual, pesa .cores vermelho e pretó. O vermelho . condicionado tem até uma utilidade
1.420 kg. toma conta do painel, console cen- inusitada: serve para manter as

Os faróis tambémforam alvo da trai, centro dos bancos e detalhes bebidas na temperatura ideal, já que
utilização demateriais altemativos. no volante. O preto ainda pode ser' um porta-copos retrátil se abre bem

'

Como na Classe E, eles não são de ,combinado com verde, bege, azul. na direção das saídas centrais de
vidro e sim de policarbonato. Além .Quem gosta de ser mais discreto ar, Para quem mora em regiões de
da economia de peso - 50% em pode optar por um interior todo clima predominantemente frio,
relação ao vidro -, este material preto. 'como o Sul do país, e não abre mão
plästice ainda possibilita mais Independenternente da cor, o des prazeres de um conversível,
precisão na criação de novos de- interior.é todo emborrachado, o que têm no SLK um equipamento que,
signs. facilita a limpeza e evita estragos faeilita sua vida. Trata-se do

, Em um esportivo, O motor não provocados pela chuva, risco 'aquecedor de bancos, que possui

duas regulagens. Conjugado com

o condicionador de ar quente, ele

ajuda os mais corajosos nos

passeios sem a capota em dias
menos calorosos. '

De maneira geral, os roadster

garantem boa acomodação para
dois passageiros, mas são alvos de
.reclamações sobre 0 espaço
destinado a miudezas. O SLK, não
foge à regra. Pelo contrário ele

segue à risca a tradição deste

segmento e praticamente não

possui espaço atrás dos bancos.
Junto aos pés do carona, cabe no

máximo uma valise tipo 007. Para !,
tentar contornar esta'exiguidade de

espaço, a Mercedes dotou o carro

com um porta-luvas bem honesto
,

. pára este tipo de carro. Além disso,
bolsas de couro, nas portas e atrás
dos bancos, funcionam como

porta-trecos. Se elas não chegam a

resolver o .problema, pelo menos
.

contribuem para aumentar ocharme
doSLK.

'

Proteção deFibra interna, lonamarítima e capota de
lona para todos osmodelos de Píck-Up, Fiat,Pampa,

Peugeot, Corsa, Saveiro,D20 e F1OO9

I,
I

1:-
I
I

,

r
I
'I,
'I

CIVELo VÊíCU,LOS
Rua JdinviUe, 2757

Fone: (047) 372-3300 ou 975;-1999
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•

160 (24), 1111 soéudatk PtITtIM (Btura do RibeiriJo
e), ',em reali:.ado o r Encontro da Fa",aia tle
LIli:. e Fretlerica W. Floriani. Será a primeira
túfilho', nonu, ndos, bisneto,,' lIItIlrtmeto, e se",

.',_.........Iuurú" co", o objetipo tle resgaúU' a hist6ria tia

orgtuii:ara ánore genealógica dos tliScentúnús e
ior momentos tú confraternização. Na foto, Ricardo

,

,Fretlerica WoltoUni FlOriani, com o, fil/ro, (tia
,. para tlinilll) Jo,l, Afonso, Uno, Silvino, Adlio, ,

•

,RelUllo, HiIda, Tere:JI e Luú

Dtlta Control entrega ao ",erelldo tle tnIbalho tia regiilo
rim turma e'pecialitJlda em infomuilka.Da e,querda
direita, o instrutor DaPitl, Silvia, Ro,e",eri, Santlra,
"n" Jacir, Vantlerlei (tliretor), Eli,a, Vaneitle e

.

nei. Selltlldoi, Daniel, MarceUno, Wandenon,
mn e Ó,mar. C'!",prilMnto, ao,fomuuulo,

CLIENTE SUMIU - o Sen8C, agência local, traz a Jaraguá do Sul
aula sobre atendimento ao, cliente denominada "Apenem os

, o cliente sumiu". Será dia 28 (quinta-feira), às 20b30, no
Atlético Baependi. Ingressos antecipados no Senac, na Mal.

, 1.594 a RS 15 por pessoa
DO local (no dia) a RS 20. Você,
amigos, seu viziobö"seu cbefe e

asua sograestio convidados.Mais,
.....l8ÇÖespelo 372-2166.

Co",emoN 'itltItú no.a /roje (22) So'rtIÜI N.
Magal1úiG, e", tomo de abrtlfOl ",il I

�claFGto

Ro,ekne e Gilberto Langa uniram-,e pelo6
laços ,agrado' do motrim8nio'no último dia
no.e. A cerimônia religiosa túu-,e 1111 Igreja

'

NOSla Senhofd dai GI'tIfIU, lUJ Btura do Rio
Cerro

fotos e FII�agens
.8001
• Casamentos
• Batizados
• Aniversários
• Eventos em geral
Rua JoiO Januário Ayroso, 1804 - Jaraguá Esquerdo

,

Fone: (047) 975-1763

NOVO ENDEREÇO

IVQfIcl · S----------Jaraguá-'-d�-'S_uI,....._22_d_e_ag_osto_,_d_e_l_fJfJ7_-_C_O_RREI_O_DO_PO_V_O_-_'
,

" 'Y'

,,���.�:\ .e-mailclnagel@netuno.com.br
.....

>A CAMPEntA - na próxima ., AdignidadeeodireitoàsegurançadodeficientementalnlloélllelO'queaquela
nda-feira (25), será aberta

S'
do ser oormaI, e deve-se Cam" todo o possível para reabilitar e babilitar os

te aExposiçãoFotográfica deficientes auma vidaútil tãonoonaI quantosejapossível na sociedadeemque
tes da vida campeira", dos vive. SemanaNacionaldoExcepciooal de21 a28deagosto�
os profissionais IngoPenz e • Brincando nobairro, promoção daSecretariadeCultura, EsporteeLazer,

Terra. no espaço cultural da que estavaprogramado para a Vila Nova, foi transferido para a Crecbe
Econômica Federal, às 19b30. Municipal 'RosaMariaDonini; na RuaMarisol, 190, neste domingo, das
te o coquetel de abertura regado a cbope Kaiser (patrocinador nove às 12 boras.
Dto), baverá apresentaçlo da dupla França&Mariei Binder, do • Se você quer se consultar com o dr. Fritz, em São Paulo, participe da
Rufinos Seibt (baildÔnion), Vilniar Medeiros e Ingo Penz excursão que sairá dis 28 destemês. Informe-seCom aCristina pelo fone

.

ca de boca); A exposição permanecerá aberta para visitaçlO 973-3321.
dia cinco de setembro. • Hoje (22), amanbil (23) e domingo (24), no Parque Malwee, maís uma

-

etapa do Campeonato Brasileiro de Bicicross. Cerca de 400 pilotos de
vários estadosmarcarllo presença. vaIe incentivar.
• No próximo dia 21 de setembro será realizado o 1° Encontro de ex-

·

Seminl!l'Ístas DA CONSOLATA na cidade de Rio do Oeste, no Parque
da Pepol, Para confirmar presença ligue para os fones 843-0231/843-
0222/843-0223.

• OMovimento Gnóstico de Jaraguá do Sul promove amánhã (23) Curso
de Autocoobecimento gratuito, apm das 17b20, em sua_ na Rua
Cabo Harry Hadlicb, 546, ao lado daOficina Rllbocb. Após o início do
curso as inscrições continuam de forma permanente, todos os dias, das
19 às 20horas..

.

• Será jniciada amaribil (23) aSemana do Rosário, naMatrizSilo Sebastião.
Serão sete dias de oração do terço e adoração ao Santíssimo Sacramento,

.
sem parar, as vinte e quatro borasdo dia. Participe com sua família, seu

.

grupo de reflexilo, movimento oc Pl!Storal. A abertura será amanhã (23),
às sete boras da manhã com SantaMissa e o encerramento dia 29, às 20
boras, naMatriz São Sebastiilo.

.

• Foi fundado em Jaraguá do Sul oCentro deDireitos Humanos. Sua sede
, provisória fica anexa ao Sindicato doMobiliário, na RuaEpitácio Pessoa
e o atendimento ao público pelo fone 372-0572.
• Amanbil.(23), será realizado o 1°Festival Sertanejo Sorveies Per'Tutti,

ao Iadci da igreja, emNereu Ramos, apartirdas 20 boras. Haverápremiação
, para os cinco primeiros colocados e uma caixa de cerveja para amelbor

torcida. Também no local completo serviço de bare cozioba emúsica ao
,

vivo com Teddy Sbow. Informações com Giiberto pelo fone 371-5742.
• TonioboCabeleireiros conrmais umapromoçãopara seus fregueses. Corte

masculino, femiÍlinoe infantil arazllo deR$ 6comdireitO a concorrer auma
, viagem ao BetoCarreroWorld, o 5"maior centro de lazer do mundo. Se o

ganbador for criança, terá direito a levar os pais, com tudo pago.
• Próximo dia 29, às 19h30, na RecreativaDuas Rodas serárealizado jantar

poradesão, para a criação doCentro deCultura Alemãem Jaraguá do Sul.:
IJigressos em número limitádo estão àdisposição na PapelariaGrafipel e
na Policlínica Rio Branco, ao preço de RS 8 por pessoa.
• ORotary Club deJaraguá do Sul fará as inscrições das famílias carentes

que têm filbos na idade de um a nove anos, para o Natal da Criança
, Pobre.Opaiouamãedeve .comparecerdia31 (domingo),dasoitoàs 11

, boras, no Salilo daParóquia Silo Sebastião, coma certidão de nascimento
e um recibo de água ou luz.

'

• oColégio Divina Providência promove boje (22), a partir das 20 horas,
em seu ginásio deesportes, a 'rAmostra deDança.Oeventooportunizará

.

aos pais, familiares e amigos dos alunos do Curso de Dança do colégio,
apreciaro aprendizado e viveneiermomentosde rara beleza.Compareça
• A 'r Noite nosMares do Sul, prolJlOÇi1o do Clube Atlético Baepeodi no

seu parque aquático, será no dia 14 de novembro, com aniJnação do'
Qmjunto PopBand emais um super sbow paraanimara noitada. Algumas

, novidades serão introduzidas este ano, como exemplo, vários camarotes.
para abrigar a turma

..

in".
'

Doenças do i,!testino grosso,
retoeânus

Pneumologia -Medicina
Inte�.Broncoscopia
(Especialista pela SBB)

RetossigmoidoscopJa,
ColonoscopJa

· Dr. Alexandre L.
SchIanbendorff
,CRM-7096

Dr.Claudio Luiz
.

dosSantos
CRM-SCS694

Centro Médico Odontológico
Rua Guilherme Weege, 50 con]. 701

Tel (047) 372-1553 - Jaraguá do Sul - SC
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Marim Pradi ,Floriani Garcia - Diretora de Registro e Controle
Acadêmico da FERl e Coordenadora Local do Vestibular de
Inverno da ACAFE/97

Ana, Delmara, Eliane e Iracilda - equipe organizadora do
Vestibular de Inverno da ACAFE/97

.

No último dia 14/08/97,foi
realizada . na FER] a

Reunião'de Avaliação do
Vestibular de Inverno

Unificado ACAFE/97.
� Estiveram presentes os

Coordenadores Locais de
todas as Instituições de
Ensino Superior filiQ.4as a

.

,ACAFE e a Comissão

Organizadora do Vestibular.
Além da avaliação foram
decididos outros assuntos

.

referentes ao. Vestibular de
Verão Unificado ACAFE/
98. Ficou estipulado o

seguinte: .

DATA DAS INSCRIÇÕES: .

lSa24m9�7 �._---_.-

DOCUMENTOS PARA A.
INSCRIÇÃO: FotocópÜl. da
Carteira de Identidade e

duas fotograflas tamanho

Sx7, iguais e recentes•.

ENTREGA DO

REQUERIMENTO DE

INSCRIÇÃO:IS a 26[09/97.
ENTREGADA ETIQUETA

. DE CONFIRMAÇÃO: 03 a
14/11/97� 14 às 20 horas.
·"PROVAS: 06 e,07/0l/98 das
8ãs 11 horas e das 15 às 18
horas.

Jaraguá do Sul, 22 de agosto de 1997'

�

ENERGIA'ELETRICA
.

.

SABENDO USAR, DÁ PARA PAGAR

A preocupação com a questão energética,mais claramente
com a fatura ao final de cada mês', está cada' vez mais

-<,

presenteem centenas de empresasbrasileiras, Ameaçadas
pelo blecaute e pelo custo, o assunto tomou-se pauta do
dia. Em outras' palavras, hoje as indústrias não podem

.

mais se dar ao luxo de esbanjar como em outros tempos,
onde as tarifas subsidiadas.justificavam e até estimulavam
o desperdício. A razão é óbvia, De alguns anos para cá, a
necessidade de novos investimentos no setor energético

,

nacional e os-prejuízos das, concessionárias obrigaram o

governo a praticar' tarifas realistas, conforme os preços
nomercadomtemacional.
A ·busca da eficiência do sistema e·da racionalização
energética S9 funciona se for permanente. Pouco adianta
controlar os desperdícios durante seis meses e' depois
voltar ao que era antes .

Percorrendo todas as instalações da empresa, anote os

. desperdícios e liste máquinas e equipamentos de maior'
'consumo. Anali�e ó funcionamento de cada um e

identifiquemedidas que permitam reduzir o consumo.sem

prejuízo para o processo produtivo.
.

Nomeie responsáveis pelo assunto em cada setor dafábrica
e implante um programa de racionalização. A avaliação
de uma hora por mês pode fazer milagres.
Estas são algumas dicas que bem' aplicadas, poderão
reduzir o consumo desenfreado de energia elétrica.

Fonte: Revista Expressão ano 7 n° 78/97.

. Coordenação: Cláudia ReginaAlthoff.

Elaborado por: Ivan Cesar Fallgatter; Márcia Roseli S.
Ranthun, Rosilene Negherbon e Valderes

Kuchenbecker, alunos do 9� semestre de administração.
!

\)f. VOCÊ P.f#� .

O�AQUI7EM!�
Brinquedos

. Aparelhos Eletrônicos'.
Vídeo-Locadora

Presentes - Garnes

(Aluguelou
Sala Vip)
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DE FLORIANÓPOLIS

ad�o ao simples
, As prefeituras municipais
ainda não aderiramemmassa

ao processo do Simples, mas
é uma.questão de tempo e

bomsenso.

O Sebrae tem sidoardoroso

defensor doprocesso porque,
na prática, ele atinge vários

objetivos entre eles o de.

alimentar a
.. arrecadação de

.. impostos pera simplificação
.

burocrática da forma de

pagamento dos tributos e

também porque torm/mais
fácil a. administração de

pequenas emicroempresas.
Ainda falta uma campanha
maciça, envolvendo as

. lideranças comuriitárias, os
vereadores e a' própria
administração municipal,
citando'exemplos do que está
ocorrendo nos municípios

· onde se fez esta adesão, mas
Q .Sebrae está buscando a'

parceria da imprensa do

interior para que isto
I .

.aconteça ainda este ano, antes
da v�tação do Estatuto da.
Pequena e Microempresa.
O poder dos vereadores
Comum contingente de mais
de sessenta. mil

representantes, os vereadores
são a maior força política
deste país.
Em cada município existem

pelo'menos sete para cada
prefeito eleito. No entanto, o
processo de treinamento para
a função pública' tem

·

impedido que amaioria deles
·

consiga explorar, com a
>.

importância concedida pelo
voto popular;' todas as

potencialidades do cargo.
O Tribunal de. Contas do

Estado já est� treinando os

vereadores para . o

acompanhamento e

supervisão dos

procedimentos . da

administraçãopüblicaquanto
ao uso adequado e legal dos
recursos.

A Câmara dos Deputados
pretendelançar aTV Câmara

onde se pretende interligar os
poderes legislatives em todas
as esferas e também para

permitir um treinamento à

distância dos nossos edis.

As comunidades

penhoradamente agradecema
iniciativa.

Perguntar não ofende
E se alguém anunciasse e

invadisse oacampameato dos
sem-terra, como, agiria o

governo e a polícia?

COMTERKA.

ESEM
SUSTENTABILIDADE

Pedra fundamental da
.

.

reforma agrária neoliberal, o
Cédula da Terra, lançado na

semana passada pelo
presidente Fernando

Henrique, que disponibiliza
crédito de até R$ 10mil para
acesso à terra, tem seus.

méritos, mas empurra com a

barriga uma questão que a

reforma agrária brasileira,
travestida de panacéia dos

sem-terra, não consegue

observa Simon.

Para o superintendente do

Incra, o sucateamento da

agriculturade pequeno porte
só será resolvido com crédito

subsidiado de fácil acesso

comiserada dos sem-terra, assentamentos", explica o com prazos> e juros
pela carência de recursos e superintendente do Incra, diferenciados e com

infra-estrutura, pela "estamos assumindo funções implantação de atividades de
morosidadeda Justiça e, em que cabem aos estados. Na . manuseio e agroindustriais

. SantaCatariJ;lapelodesmonte origem do Incra, tivemos a que agreguem valor e

dos programas de extensão função de colonizar como verticalizem a. produção:
rural do Estado, o Incra que, sinônimo de ocupar "Para fixar o pequeno
perdefinição deveria garantír, fronteiras. Depois o foco agricultoréprecisocondições
também, ,em ação mudou para a de vida. Os conceitos da

complementar com os desconcentração fundiária. neopolítica - eficiência,
estados, a sustentabilidade .Agora, é claro,' que não eficácia e competitividade -:

.

dos pequenos agricultores adianta acesso à terra sem estão invadindo as pequenas
com terra, não vai além da garantia de 'suporte técnico e propriedades. É preciso uma
política de assentamentos. financeiro", considera.

.

resposta.e a solução efetiváé
"A Epagri está voltada para. O Pronar, do governo federal . umprograma específico para

�
.'

.
.

a capacitação do' agricultor, . que dispónibiliza créditos aos. cuidar destas questões, que
que

é

umdcscomponentes da pequenos agricultores, integre. a ação de vários

sustentabilidade, mas as segundo Simon, chega na órgãos".
atividades de extensão estão ponta' acompanhado de um Ação comunitária'
sendo assumidas apenas por excesso de exigências e A reforma agrária brasileira,
algumas secretarias garantias que o pequeno como em outros tempos idos,
municipais. O pequeno proprietário não pode bancar. está de novo na condição de

agricultor brasileiro está "Existem outras alternativas um verdadeiro barril de
desassistido, endividado e de crédito' lançadas pólvora pronto paraexplodir..
não sabe como se livrar do recentemente. Vamos ver se Nas manchetes dos jornais da
atravessador", reflete o geram resultados. Tenho semana passada, o pröprío
superintendente do Incra em confiança. A verdade é que, Incra alertava para o perigo.

. Santa Catarina, Adernar dos últimos governos, o do Se �s com terra engF<?ssarem
Paulo Simon. presidente Fernando' o pavio, o cheiro daexplosão

.

Mais privilegiados dos que es Henrique é o único que tem pode não ser de pólvora ..
pequenos agricultores com traçado e alcançadometas em péssimos tempos aqueles de

terra, os sem-tetra assentados relação à reforma agrária", caserna.

estão cobertos porprogr�
de crédito subsidiado em

50% e assistência técnica:

"Estamos vendo filhos de

agricultores com terra sem

sustentabilidade,
abandonando e vendendo

seus pequenos lotes e

engrossando. a 'fileira dos

sem-terra. Sem falar dos

desempregados urbanos que
estão vendo na reforma

agrária uma . forma de.
sobrevivência" .

Apesar-de reconhecer que o

Incra 'não consegue

desempenhar sua

r e s p o n sa b il i d a d e

sequer assumir corno meta

tangível: o problema e as

dificuldades de produção dos

paralelo dentro do Estado,
não tem .responsabilidades
diretas com educação e

pequenos agricultores com .assistência do agricultor".
terra. . A solução
Pressionado pela. mídia "No caso dos

complementarcomeficiência,
Simon é enfático e esclarece;. Rua Exp. Gumercindo da SlIva� 237 - .Fone: (047) 371-3121'

89252-000 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina"O Incra não .é um governo

SERVIMOS DIARIAMENTE
. * A Ia carte (Almoço e Jantar)

* Buffet aos Domingos (das 11h30min às 14h30min.)
* Frutos do Mar * Prato Tlplco (Marreco) * Pizzas

* Lasanhas * lanches * Petiscos

ATENDEMOS I
* Casamentos * Batizados * Crismas * 111 Comunhão

* Convenções * Coquetéis ,* Outros eventos

. Carlinhos - Sócio-gerente.

Agradecemos a Preferência
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Cidades__- ______

• Jaraguä do Sul I
A Secretaria de Agricultura eMeio Ambiente prometeu plantar .

duasmil árvores este anona cidade, entre quaresmeira, pata-de- .

vaca, extremosa e ipê anão.
Para o ano que vem a intenção é plantar outras quatro mil.
O secretárioWerner Schuster informou que é preciso urnamelhor

, seleção das espécies, que deverão ser plantadas em tubos de
cimento para forçar as raízes' para o fundo, evitando danos äs
calçadas.

.• Jaraguá de Sul II
.

A Secretaria da Família firmou convênio com a Associação
Jaraguaense dos.Deficientes Físicos no valor de R$ 3.360,00
para transporte dos associados�oCentro deEducação deAdultos.

• Corupá I -

APrefeitura espera conquistar o apoio de empresas particulares
para encontrar umasolução na questão do uso das saibreiras. A·

legislação veda ao setorpúblico a exploração, dificultando para '

asprefeitutas autilização de cascalho no revestimento de estradas .

. O prefeito Luís Carlos Tamanini (PMDB) quer a colaboração
do geólogoNorbertoCorbelini, de Blumenau.

• CorupáII
O prefeito Luís Carlos Tamanini realiza nos próximos dias a

licitação para a execução da obra do Ginásio de Esportes da
.'

.

Escola Aloísio Carvalho deOliveira. O ginásio terá 700 metros
quadrados de área, num investimento previsto de R$ 60mil. O ,

. .

Município terá o apoio financeiro da Secretaria Estadual de
Educação.

•. Schroeder
A Administração Municipal vai reforçar a Patrulha Agrícola,

. com a aquisição de um trator. A compra será facilitada por um
financiamento da Secretaria de Agricultura do Estado, no valor
de R$ 25 mil.

.

• .Massarandaba
O Rotary'Club vai promover neste fmal de semana, no Centro

Esportivo Municipal Erich Rode, o IX Torneio Regional Gijo,
"O companheirão", com diversas modalidades esportivas.
Deverãoparticipardo evento 20 c1ubesdeRotary dosmunicípios
daregião.

.__p.,,,..... .
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Populaçãojoga diariamente
toneladas de lixo. nos

l"esponsabüidade: lixo retirado dos rios durante a "Operação Limpeza"
.

.
.

Jaraguä do Sul - A 100 pessoas estarão 'acrescentando mais um no

conscientização ambiental participando da limpeza do . ano de 2005, custaria cerca

ainda está longe de atingir o RioMolha, desde aponte até deR$ 73milhões. De acordo
ideal. Segundo informações acima da gruta, num trecho com Schuster, somente

do secretário de Agricultura de aproximadamentequatro. Jaraguá do Sul se interessou"
e Meio Ambiente, Werner quilômetros. em conhecer mais detalhes
Schuster, diariamente, cerca - No sábado passado, a do projeto.
de 5,2mil quilos de lixo são secretaria promoveu um cONVÊNIo O

jogados nos rios ·do treinamento com os líderes convênio frrmado, no final
Município, 10% do total de das seis equipes, formadas de abril, entre o governo do
.lixo doméstico produzido. pela associação. de Estado e a Amvali
Além da poluição visual e moradores, para a limpeza. (Associação dos
tóxica das águas, o lixo A participação da Municípios do Vale do
arirado nosrios pode causar comunidade tem como Itapocuj pararepasse deRâ
enchentes e trazer doenças objetivo conscientizar as 30 mil para estudos de um

sérias, como a Ieptospirose pessoas sobre os prejuízos projeto sobre a destinação
e a esquistossomose. cansados aomeio ambiente final do lixo, ainda não

Na opinião de Schuster, - declarou o secretário, chegou. Schuster afrrmou
para uma mudança da informando que 35% de que, caso o governo
conscientização e criarwna todo o lixo poderia ser estadual não cumpra o.

cultura ambiental serão reciclado. acordo até o final do

precisospelomenos 20 anos O secretário informou . próximo mês, oMunicípio
de trabalho junto à ainda que a.Secretaria assumirá sozinho a

comunidade. "Isso implica Estadual de responsabilidade em

necessariamente na Desenvolvimento Urbano e viabilizar o estudo.

implantação de uma Meio Ambiente elaborou O secretário disse que é
estrutura governamental e estudos referentes à intenção contratar uma

.ensino de ética", destacou, destínaçãodo lixo.incluíndo empresa especializada para
.' lembrando que as limpezas amentagemdeumausinade preparar ,wn estudo técnico.
dos rios coordenadas pela incineração, no Norte do Segundo. . ele, seriam
secretaria confirmam o Estado, nas cidades de necessários R$ 1 milhão
desconhecimento. da

.

Joinville, Blumenau, ltajaíe p�a a implantação de um
.

população em relação aos Jaraguádo Sul. Ainstalação serviço de seleção e

'prejuízos causados ao meio da usina, com três. reciclagem do lixo na

ambiente, Amanhã, cerca de íncineradores inicialmente, cidade.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Consórcio Intermunicipal de Saúde
.

. .

licitar mil consultas médicas, . - ,

•

vai
Jaraguá do sei . d CIS

(Consórcio Intermunícipal de
.

Saúde), constituído pelos
municípios da Amval]
(Associação dos Municípios do

,
.

Vale do Itapocu), vai licitar em
setembro L080 consultas
médicas, nas especialidades de

ortopedia; cardiologia e

oftalmologia.. A licitação será. a

primeira atividade prática do

'consórcio, formado pelas'
secretarias de Saúde da

microrregião. O objetivo é

garantír o aumento da oferta de
'consultas médicas à população.

Com essa primeira licitação,
o CIS pretende atender a

demanda de três meses em todos
os municípios consorciados:
Guaramirim, Massaranduba,
Corupä, Barra Velha, Schroeder,

··Nota de Agradecimento
Os familiares deAntonio JoãoRadtke,
ainda protundemente consternados

pelo seu falecimento ocorrido noúltimo
dia 9 de_agosto, agradecem a todos,que
envierem flores, coroas e o

,acompanharam até sua última morada,

Agradecem ainda' a
, equipe ,de

enfermeiros doHospitalJaragvá e aUTI
do Hospital São José e em especial ao
Dr. Luiz Carlos 8toerbel.

Agradecem: esposa, filhos, noras, genros,
netos e demais parentes e amigos'

I

FUTEBOL DE SALÃO: resultados da Repescagem eliminatória
realizadas em 13e 18/8/97: Chile 9 x 5 Equador e Chile 11 x 6

Uruguai.
Gerson (Chile) o artilheiro com 27 gols.
Dalto (Argentina) o goleiro menos vazado com 20 gols sofridos.
Classificaram-se para a semifinal e final, Colômbia, Brasil, Argentina
e Chile, que serão realizadas nos dias 20 e 22/8 respectivamente.
Após a finaI no dia 22/8 acontecerá a entrega da premiação e o

encerramento com churrasco e chope a todos os participantes.
-

,

ESCOLINHA DE VOLEmOL: estará em funcionamento a partir
. do dia 11 a escolinha de voleibol, coordenação 'professor César de
Oliveira e das professoras Silvia e Marlei com aulas nos seguintes
horários:

-

2as e 4as feiras das 8 às 9, 9 às 10 e 10 às Hhoras.
3as e 5as feiras das 13:30 às 14:30, 14:30 às 15:30 e 15:30 às 16:30
horas ..
Mensalidades: Sócios do clube R$ 5,,00
Estudantes de escolaspüblieas R$ 10,00
Estudantes de escolas privadas R$ 15,00
Maiores informações na.secretaria do clube ou pelo fone 372-0413

DOMINÓ: oClube estarápromovendo apartir do dia 27/8 um torneio
de dominó de duplas com.rodadas às quartas e sextas-feiras. Inscrições
a RS t2�OO por dupla na portaria com .o guarda, até 24/8/97.

Edson JunkeslCP

Novidade: Zimmermànn vai,presidir também Consôrcio fie Saúde

São João' do Itaperiú e Jaraguá
do Sul. O coordenador regional
de Saúde, Amaro Ximenes

explicou que as secretarias

municipais de Saúde poderão
permutar as consultas,
racionalizando' o atendimento
médico. "O excedente de um

Município serä.aproveítado pejo
, outro", completou,

acrescentando. que uma das

grandes vantagens do sistema
será o acesso gratuito da

população a especialistas.
Os médicos que desejarem

participar deverão habilitar-se
diretamente na sede da Amvali,
no prédio anexo à Câmara de
.Vereadores. A secretaria da'
Amvali fará o pagamento aos

médicos e todo os serviços
'administrativos. A data da

licitação ainda .não foi -definida.
De acordo com Ximenes,
poderão participar do
atendimento especialistas da

microrregião. "No futuro serão
contratadas outras
especialidades", prometeu..
A Amvali é uma das

,

primeiras regiões do Estado ii
viabilizar o consórcio de serviços
médicos,' sistema incentivado

pelo Ministério da Saüde.. O
presidente da Associação dos

Municípios, Antonio Carlos

Zimmermann, prefeito' de
Guaramirim, vai acumular a

presidência do consórcio. Por
enquanto, não foi definido o local

para a marcação das consultas em
Jaraguä do Sul. Estão em estudos
a sede daAmvali ou o PAM (Posto
de Atendimento Médico), no

andar térreo do' prédio do INSS

(Instituto Nacional do Seguro So
cial). O funcionamento dó

consörcio terá acompanhamento
do Conselho Mícrorregional de
Saúde.

Obras do prédio da Apae
concluídas em 98

"",

serao
JaraguádoSul-Apesárdeter do total. "O custo mensal da reálizaeventoscomafmalidadede

concluído a primeira etapa dás entidade é de R$ 12 mil. Para reforçar o caixa.
obras da nova sede da Apae pagamento de pessoal técnico, RosaneacreditaqueJaraguádo
(Associação dos Pais eAmigos dos refeições e transporte", lembrou ,Sul contará com uma escola'
Excepcionais), somente no Rosane. modelo, quando a obra estiver
próximo ano será entregue.todo o Para obter recursos, a Apae concluída. "Nó próximo ano,

conjunto. Localizado no Bairro promove campanhas, como, por teremos duas comemorações. O
. Centenário, próximo ao acesso a exemplo, "Adote um excepcional"; término das obras e os 25 anos de
Schroeder, o primeiro bloco foi que arrecada 70 salários mínimos funcionamento da Apae",
iniciado há nove meses e tem 1,4 (R$ 8,4 mil) junto à empresas, e informou, cobrando uma

mil metros quadrados, onde comunidade. As oficinas prestam participação mais efetiva das
.Tuncíonarão as oficinas serviços para empresas e fabricam prefeituras dos municípios
pedagógicas, programas de prática ' produtos. A entidade também atendidos.
esportiva e atividades culturais,
contando inclusive com palco e

arquibancadàs. O segundo blocojá
foi iniciado e deverá ser maior,
abrigando todo o setor

administrativo, consultórios e

dependências de serviços.. '

A área total terá cerca de 4,9
mil merros quadrados, num

investimento de aproximadamente
.R$ Imilhão. As novas instalações,
mais amplas e adequadas
possibilitarão um melhor'
atendimento' aos 180 'alunos .

.
Segundo a presidente da Apae,
Rosane Vailatti, foram investidos
R$ 350mil, algo em tomo de-30%
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Reunião define diretoria do
. --

. .

Centro dos Direitos .Humanos
Jaraguá do Sul - o

CDH (Centro dos Direitos

Humanos) empossou, em
reunião realizada na noite
de ontem,' na Casa

Paroquial da Igreja São

Sebastião, a diretoria da

entidade, quedefíníu como
prioridade a capacitação
profissional para o

atendimento na área.de
Direitos Humanos. O
mandato da diretoria é de
um ano etem como diretor
coordenador o jornalista
Sérgio Luiz Homrich dos
Santos.

Para. o primeiro- .

secretário doCDH, Afonso
Carlos Quental de Moura,
o principal objetivo da
entidade é a

conscientização da

sociedade, abrindo de deixar de ser egoístas e Deficientes Auditivos e Comunicação; e o líder
,

discussões para que a partir para o confronto Visuais, Luiza Helena comunitário 'Dalmo
. população assuma a direto com as injustiças", Rosa, secretária; o Machado, diretor de Base:
responsabilidade pelos conclamou, acrescentando presidente do Conselho O Conselho Fiscal está

.

direitos e deveres diante do que a consciência sobre Municipal de composto pela líder:
desrespeito à pessoa direitos humanos deve ser Entorpecentes, Afonso sindical Ivonete de Stefani,
humana;' "O CDH é uma propagada diariamente. Carlos Quental de Moura,' pela contabilista Maria
entídade que pode criárum Os demais integrantes primeiro-secretário; o ex- Terezinha Bispo, pelo

. espaço político, podendo da diretoria colegiadasão: diretor da Escola Técnica advogado Rubem Flexa,
servir de representante das a líder sindical, Leonor Federal, JoséMariaNunes, representante da Seccional .

minorias" ,. afirmou, Barbosa, tesoureira; a primeiro-tesoureiro; O' da OAB, além das
lembrando que a busca de representante da jornalista Maurílio de jornalistas Silvia Pinter e

novas alternativas para Associação. dos Carvalho, diretor· de Sônia Pillon de Figueiró.
uma vida melhor está,

,.-__-,--_--------------------------,

dentro das finalidades do
CDH.

O primeiro-tesoureiro,
José MariaNunes, acredita
que as' pessoas têm que
pensar diariamente nos

direitos humanos como

meta para uma melhor

qualidade de vida. "Temos

Nova sede do Senac vai
• • •

permitir mats cursos

Jaraguá do Sul - O
Senac (Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial)
inaugurou, naúltimaquarta
feira

.

(20), as novas

instalações, . à Avenida
Marechal Deodoro. A
cerimônia contou com a

presença do presidente da
Fecomércio (Federação
Catarinense do Comércio),

. AntônioEdmundo Pacheco.
Na oportunidade, foifeita a

. instalação doposto do Sesc.

(Serviço Social 'do
Comércio), Para o chefe da
unidade do Município,
Alcides Alves Machado
Neto, a transferênciapara o
novo endereço vai permitir
umamaior oferta de cursos.

. A unidade do Senac

passará a oferecer também
cursos técnicos' nas áreas
de vendas, representação
comercial e alimentos. O
funcionamento dos dois
cursos, a partir do próximo
ano, ainda depende da

aprovação do Conselho .

Estadual deEducação. São
oferecidos regularmente
em Jaraguá do Sul cursos

para jovens que estão se

iniciando' no mercado de
trabalho e também para
adultos. Cerca de .200
pessoas freqüentaram os

cursos neste ano.

As opções são as

seguintes: Datilografia,
Secretariado, Informática,
DesenvolvimentoGerencial

.'
e Matemática Financeira.

EdIon JunkeeICP

Atransferência da sede do Executivo de Jaraguá do Sulpara a Rua Walter
. Marquardt tem causado alguns transtomos no já complicado tt:ânsit� da

.

cidade.
_

.

Prevendo que o movimento da rua aumentaria consideravelmente, a

Secretaria dePlanejamento optouporcolocarsinalde trânsito no cruzamento
das ruas WalterMarquardt eAdolfpüttjer..

.

.

O problema, no entanto, não foi solucionado. Pior, tem causado
congestionamentos nos horários de pico, no sentido Barra do Rio Cerro-
Cmtr�

-

AUTO ESCOLA LESSMANN lTOA.

PElA SEGUNdA' VEZ CONsidERAdA dESTAQUE
do ANO pElA MASTER PEsQuisAS

Rua Relnoldo Rau, 520 - Sala 02
próximo ao Supermercado Breithaupt

Defronte ao Smurf's Lanches
FoneIFax: (047) 371 :'5933
Jaraguá do Sul :- SC

CONGELADOS E
FROTOS DO MAR

RUA BARÃO DO RIO BRANCO. 5S3
TEL.: (047) 372-2912

JARAGUÃ DO SUl· sc
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Congresso define jogos
'da Semana da Pátria
Jaragu' do Sul - Os

.

.

\
.

logos Escolares da Semana

da Pátria, que acontecem no

Município de primeiro a seis

de setembro, nos ginásios de

esportes, terão a

participação de 27 escolas .

municipais. estaduais. e
particulares. No início da

-,

semana,. a FME (Fundação
Municipal de Esportes)
promoveu o "Congresso

.

Técnico" para definir os

6.ltimos detalhes para a

realização dos jogos. Os

atletas, com idade até .14
anos, disputarão as

modalidades de atletismo,
basquetebol, futebol de

salão, handebol, vôlei,
xadrez e tênis de mesa.
Estará ein disputa O

Troféu Murillo Barreto de

Azevedo, instituído no ano

passado e conquistado pelo
Colégio São Luís.. Na

opinião do diretor- técnico da
.

FME, Luderitz Gonçalves
Filho, a competição é a mais

importante. entre
.

os

escolares. A' abertura está

prevista para às 9h30! no
. Ginásio Arthur Müller.

A escola que vencer a'

comp.etição três vezes

consecutivas, ou cinco
.

alternadas, ficará em

definitivo com o troféu.
As provas serão

realizadas em diferentes
'locais: Atletismo, Clube
Atlético Baependi; Tênis de

Me.sa, Parque Municipal de
Eventos: Xadrez, Clube
Jaraguaense de Xadrez:
Handebol, Ginásio do Sesi;
Basquetebol, Ginásio do

Colégio São Luís; Vôlei,
ColégioDivina Providência,
e Fu'tsal, ginásios da AABB

(Associação Atlética Banco

do Brasil) e Arthut Müller.
.

Neste último serão realizadas
as finais.

o nosso VII Jeep Raid foium sucesso. Tivemos a

participação de 144 jipeiros de diversas cidades do
Sul do Brasil, os quais saíram de Jaraguâ do Sul

satisfeitos com a nossa hospitalidade e organização.
- ,

Queremos agradecer aos patrocinadores oficiais:
Prods. Alim. Fleischmann e Royal Ltda. {Chocoleite)
eAdagha Ind. do VestuárioLtda. (Boca Grandei.pela
confiança' e apoio, como também a todos' que nos
ajudaram através de seus serviços e ajudafinanceira,
para que esse evento se tomasse realidade.

Somos um clube de apenas trinta sôcios, mas, a
União e o esforço sempre está presente, contando
também com amigos especiais; que nunca nos negam
apoio, quando necessitamos.

Os vencedores do nosso VII Jeep Raidforam: .

r·lugar;. Pomerode
2° lugar - Curitiba

3°1ugar - Brusque

ESTOFADOS ·MANNES
Mannes lnd. Com.

·Espumase·
Colchões Ltda.

---

Dedicação: atletas jàraguaenses vêm se des�andtJ nas disputas

Jaragu' do Sul - A equipe
de Ciclismo daKolhbachlFME,
venceu oCampeonatoBrasileiro
de Ciclismo, categoria Júnior,
prova de estrada, realizada no

último final de semana', em

Londrina, no Paraná. Os
ciclistas jaraguaenses somaram

. 32 pontos naclassificação geral,
conseguindo dois segundos
lugares e dois terceiros, levando'
quatro <ias nove medalhas

disputadas. \
.

Na primeira prova realizada,

contra-relógio individual, na técnico Rogério Müller. Os
sexta-feira (15); o atleta Aldo " atletas Aldo Cemin, Douglas
Cemin Júnior, chegou em Müllere Murilo Antônio Fiscber
terceiro lugar, ficando airidaem voltarão a pedalar amanhã,
segundo lugar na provi- de 40 'quando participarão da 14-

quilômetros . .Na prova de etapa doCampeonato Estadual,
resistência (100 quilômetros), no percurso entre Jaraguá doSul
Douglas Müller e Murilo e São Bento do Sul. Eles
Antônio Fischer, chegaram em disputarão pela principal, já em
segund�.e terceiro lugares, preparação aos Jogos .Abertos
respectivamente. em Concórdia. A prova válida

Os resultados obtidos em . pelo estadual começará "as
Londrina foram considerados 14h30, com largada no Posto

Marcolla,bastante animadores pelo .

número oito, tiveram perda de

apenas 48 pontos, mostrando o

melhor desempenho entre os 135

competidores que percorreram a

Trilha do Arco-Íris, O piloto
Eduardo Leisner, de Curitiba,
com perda'de 55 pontos, ficou
em segundo lugar,e em 'terceiro,
Vilimar Ullrich, de Brusque,

com 56.
Amaior representação veio de

CUritiba, foram 23 veículos. O Jeep
Club local voltará a sediar uma
nova competição em agosto do

próximo ano. Dias 20 e 21 de
, setembro, o Jeep Club de Jaraguá
do Sul participa da trilha de São
Bento do Sul.

372-2922
R. Conrad Riegel, 170

Jaraguá do Sul

(Ao lado do
Ferro Velho Marechal)

KohlbachlFME conquista
. .

.

.

o brasileiro de ciclismo

Iipeiros de Pomerode vencem o 7°Jeep Raid
Jaraguá .do Sul - A equipe

do jipeiro Gerson Burger, de
Pomerode, foi' a' vencedora do
7° Jeep Raid, realizado no sábado
passado (16), num trecho de

aproximadamente 105

quilômetros pelo interior do

Município. Os representantes de

Pomerode, que tripulavam o jipe

-
laJ
GERDAU.

*PROIVIOÇÃO-
Ferro CA 50 5/16,. : � R$ 2,97/br
Ferro CA 50' 3/8,. ; R$. 4,18/br
Ferro CA 60 Estribo : _ , R$ O,82/br
Tela soldada para laje e piso ; �R$ l,25/m2
Vigalcolima soldada 5/16,. R$ 15,80Jpç,

"'Vendemos e entregamos qualquer quantidade'"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bamerindus de Pomerode é roubadopela segunda ve
.

.

.. Edson JunkesICP .

• 'Slndlcato dos
.

- _.

Durante à semana a Políci

Bancários fecha a Civil de Jaraguá do Sn

agência exigindo mais prendeu dois suspeitos.

segurança e quer prime!ro no Centro deCorup
estabilidade de um ano.

na noite de quarta-feira (20.
e o outro na manhã do dr

para funcionários . seguinte, na localidade d
vítimas de assa/tos Ribeirão Cavalo. Os suspeit

Pomerode - Cinco homens foram levados a Pomerod

fortemente armados

invadiram, no início da tarde
da última terça-feira (19), a
agênciado HSBC (Hong Kong
and Shangai Bank Corpora-

. tion) Bamerindus, da Rua XV .

deNovembro, no Centro. Em
dez minutos os ladrões

limparam os caixas e o cofre
do banco levando R$ 31 mil
em dinheiro e cerca de R$ 4
mil em cheques, além de
blocos de cheques
administrativos. O assalto foi
o segundo no período de dez

meses/o que levou o sindicato
dos Bancários a fechar a

agência por falta de segurança.
O� assaltantes portavamuma

. metralhadora" escopetas .e
.

revólveres. O vigia estava no

banheiro e foi rendido em

seguida, tendo a arma tomada.
No momento do assalto, não
havia nenhum cliente no banco,
o gereute Vilmar Ern e alguns
funcionários haviam saído para
o almoço. Quatro dos cinco
homens entraram na agência, .

enquanto o quinto permanecia
fora, 'controlando a chegada de
clientes.

Os assaltantes usaram de
violência contra Ivan Ninow,

24 anos, que atendia num dos funcionários chegou a ver sem conseguir encontrar os
caixas. Eles levaram todo o semelhança entre um dos ladrões.
dinheiro dos caixas e ladrões com CláudioAdriano

obrigaram a tesoureira, Maike Ribeiro, o "Papagaio". A
Vieira, a abrir também o cofre, PolíciaMilitar havia feito pela
A polícia só foi acionada manhã uma blitz na cidade,
depois que os assaltantes já suspensa ao meio-dia.
haviam deixado a agência, . De acordo com a Polícia

fugindo no Vectra cinza; Militar, os assaltantes

placas VD,Y 3002, roubado no seguiram pelaRodovia SC-418
domingo anterior do em direção aBlumenau,
aposentado Telêmaco Pereira entrando por uma estrada

Liberato, de São Bento do Sul.
.
secundária, passando pela

Segundo os funcionários do . localidade de Garibaldi, em
banco, um dos ladrões ficou no Jaraguä do Sul. O carro usado
caixa durante alguns minutos no assalto foi encontrado uma

antes.de anunciar o assalto, Os .
hera depois na serrinha de

bandidos não usaram· Pedra de Amolar, em Corupã,
máscaras e não hesitaram em O proprietário do Vectra esteve
usar de violência para em Jaraguá do Sul na última
controlar a situação. O·· quarta-feira . (20) para
comissário de polícia, Lauto recuperar o veículo. Policiais
Voltolini, disse que numa civis e militares dos
tentativa de reconhecimento municípios da região fizeram
por fotografia, um dos buscas no interior de Corupá,

.

'Motociclistasmorrem em acidente naBR-280
Guaramfrím - o agricultor

. Valdevir da Conceição, de 41

anos, e o menor C.V.; de 15,
. morreram após sofrerem

acidente, no Km 58,2 da BR-

280, pröximo ao Portal de

Jaraguä, no último domingo
(17), por volta das 3h30m. As
vítimas estavam na

motocicleta Yamaha, placas

Distribuidora de cerveja" chopp, 'refrigerante e água mineral.
Também atendemos eventos (casamentos, aniversários,

. , .

festas em geral) COMENTREGA A DOMICILIO
.

LUKISADISlRIBUIDORADEBEBIDAS LIDA.
Rua Reino/do Rau; 414 - Jaraguá do Su/- SC
Fone: 371-1271- 371-9954- fax: 371-9011

.CHOPP

LXG-6115, de Guaramirim,
que foi atingida pela picape
Nissaó, placas ET-5349, de

Curitibanos, dirigida por
Djeison Stassun, de 18.

Em seguida, o Fiat Uno,
placas LXS-5826, conduzido
por Tito Flávio Teixeira da

Fonseca, que vinha DO sentido

contrário, atingiu a

motocicleta.
O menor C.V. ainda estava

com vida quando foi socorrido
pelo Corpo de Bombeiros e

levado ao Hospital São José, de
Jaraguá do Sul, onde veio a

falecer três horas mais tarde. O .

carona Valdevir morreu no lo
cal. Osmotoristas envolvidos no
acidente nada sofreram.

.

Rua Adélia Fischer, 5�, _

Fone/Fax: (047) 372-1301 - Jaraguá do SuI,- Sc.

,A 11 na Master Pesquisas.lnvestindo no
silêncio e no conforto do seu carro.

r,
.

mas não foram reconhecido
. pelos funcionários dobanco.
polícia aguarda a vinda do
proprietário do Vectra para
reconhecimento.

O outro assalto contra
, agênciaHSBC Bamerindus d
Pomerode ocorreu em outubr
do ano passado, quando doi
homens . levaram

aproximadamente R$ 7 mil.

Amortecedores
Molas
Pastilhas

CERVEJA'

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




