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espancamento em.

MODA it:JTIMA COM QUALIDADE

Rua Reinoldo Rau, 399 - si 5

372-1907 Os gêmeos O.P.J. e O.P.,
de 16 anos, estudantes ·dô

.

Curso Sigma, E.B., de 16,
aluno' do Colégio Divina

Providência, Mário Karing
Júnior, de 18, universitário de
Direito, na Furb de
Blumenau, e um outro

identificado apenas' por
André Luís são os .pri�cipai�
acusados de terem espancado
seis jovens, entre eles 'cinto
menores.

Q crime aconteceu, na

madrugada do último
sábado (23), por volta das

5h30, nos cruzamentos das
,

ruas Reinaldo Rau com

Barão .do Rio Branco, e

Reinoldo Rau com

.��;:-
ALIMENTOS

Tem sempre·um
. jeito de fazer

melhor.

7'1. Encontro
Sul Brasileiro

de Motociclismo
DIAS 12/13/14
DE SETEMBRc;J

Domingos da Nova.
O menor Oziel Machado. Agressão: Ozielfoi espancado, tendo dois dentes quebrados

Vieira, de 16 anos, foi' perdeu dois dentes e deverá

atingido por socos na boca,' ter outros três arrancados, por
estarem comprometidos. . o caso está marcada para o

A'audiência para elucidar <Ha 21 de outubro. Página' 16JARAGUÁ DO SUL - SC'

Alunos é funcionários da Apae Nesta edição:
convivem com ratos e baratas

A diretora daApae (Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais); de

Guaramirim, LucilaMicheluzzi, denunciou
as precárias condições da unidade,
localizada embaixo do Salão Paroquial da
Matriz S�nhorBom Jesu�. Ela afirmou que

.

o prédio está infestado por ratos e baratas, .

IM-
:queentrampelosesgotos.Hábocas-cie-lobo .: """est S.A.
que saem nas salas da unidade, alagando as

dependências em período de chuva.
.

Especial Wiest 50 anos

O prefeito Antônio Carl�s
Zimmermann (PMDB) prometeu liberar
parte do antigo prédio da prefeitura para
instalar: a Apae.

•

.

O presidente.da Apae, Adauto Batista

Martins, disse que aumidade deixou marcas
'n!lS paredes e' toda a área utilizada pela
escola está sujeita a alagamentos.

O vereador Valériö Verbinem (PFL)
criticou a demora do Executivo em

providenc_iar a transferência da A�a. para
.

o prédio da antiga prefeitura. Página 12 Perigo: boca-de-lobo nacozinha; risco à saúde de alunos ffuncionários EspecialFERi 24 anos

Werninghaus quer
,

solução para as

saibreiras.
.

Página 3
\ .

ArlindoDõge assume
. apresidência da '

'Câmara,de
Schroeder.
Pagina 3

Banco do
Brasil lança .

financiamento
'pard agricultores.
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, Cilunla e Kohlbaeh:
, .

'unia ,pareer.ia de energia
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'
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A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo em cassar o alvará de soltura de João
Acácio Pereira da Costa, o bandido da Luz Vermelha, prevista para a manhã do último
säbado, traz.ã tona a discussão sobre o papel-do sistema carcerário do país. Em princípio,
supõe-se que as penas impostas aos Infratores sejam capazes de incutir o reconhecimento energia elétrica, em larga defasagem. Preocupa-nos a falta d
dó ato lesivo e reeducá-los para um futuJo convívio com, a sociedade, No-entanto, � planejamento para aduplicação da BR-280 principalmente o acesso a
público e notório que as prisões noBrasil não recuperam ninguém, e pior, são verdadeiras '

."

"

. .' ,

•

faculdadesdocrime. . Jaraguá do Sul, obra urgente e necessária, haja VIsta o tráfe$.o Intenso

o argumento usado pela promotora de Justiça Jonize Sacchi Oliveira, afirmando que.
Acácio sofre de distúrbios psicológicos, precisando de tratamento psiquiátrico, é um

atestado de incompetência e do descaso imposto aos detentos pelo sistema carcerário
brasileiro.A Justiça teve 30 anos para recuperá..Io e tratá-lo. Se neste tempo não conseguiu sociedade guaramirense, lembrando-nos que meras e boas intenções
sucesse..a culpa não é dó bandido.'A questão é polêmica, mas exige uma reflexão a

respeito. Até que ponto Luz Vermelha representa perigo para a sociedade? Quais serão
. não têm trazido assoluções adequadas e indispensáveis queGuaramirim

,

,

os tratamentos utilizados a partir de agora? Por que não foram utilizados antes?
, precisa e-merece.

O Código Penal proíbe pena superior a 30 anos. Quem está com a razão? O caso, no

entanto, poderá servir de exemplo e de alerta aos políticos para a necessidade de reformas Com a união de todos, buscaremos aquilo que é de nosso direito,
urgentes no sistema 'penal e carcerário. É preciso, em, primeiro lugar, punir com visando um FUTURO melhor com as ações do PRESENTE.
responsabilidade e isenção.Aspenas,alternativaspara crimesmenores deve ser instituída
como forma de se evitar a superpopulação carcerária; origem dasmais profundas feridas'
sociais nas prisões. Bandidos devem ser separados de acordo com a natureza dos crimes,
evitando que um ladrão de galinhas aprenda técnicas de guerrilha com traficantes de '

drogas.,
'

A cassação do alvará de soltura, revogado esta semana, mais por pressão do que por
obediência à lei, talvez implique numa ampla discussão nacional para diagnosticar as
deficiências do sistema e propormudanças.Quem sabe assim poderemos assistir às prisões

.

dos chamados colarinhos brancos.

CORREIO DO POVO -2

Sob O domínio domedo
A sessão de pancadaria, em princípio-sem motivos aparentes, promovida por um

.grupo de jovens jaraguaenses, namadrugada do último domingo, nos obriga a repensar
até que ponto estamos encaminhando-nossos filhos para assumirem o poder e a direção.
dos destinos da cidade, do Estado e do país. A cena descrita por um dos agredidos ,

não perde em nada para as brigas promovidas pelas gangues de ruas dos grandes
centros. Uma das vítimas foi internada e outras tiveram ferimentos sérios.

O que leva estudantes seçundaristas e uníversítãrío, de classe média, bem nutridos
e sem prob'emas mentais comprometedores a cometerem tamanha violência? A

covardia desses jovens é reflexo da nova educação concebida pelos "pais modernos",
onde tudo é permitido. O pior de tudo é a complacência da sociedade, que assiste à
tudo pacificamente. Estamos nos tomando apáticos em relação à violência. É preciso
darum basta em tudo isso, antes que seja tarde demais. Jaraguá do Sul não pode 'ser

.

comparada com as outras cidades. Não podemos copiar osmaus exemplos.
.

O crescimento não justifica. a. violência, Precisamos saber crescer com respeito
mutuo e responsabilidade. Para ISs() é mister a união de toda a sociedade, admitindo
10 problema, discutindo-o com profundidade C? i�eD.ção e questionando o papel e a

responsabilidade de càdaum.diante dos absurdos. As escolas têm ensinado os alunes
para o futuro? Os pais têm educado os filhos para as adversidades da vida? Até
quando a sociedade vai permitir que os nesses jovens comprometam os destinos da

.

cidade? Estamos nos acostumando a conviver com as mais profundas eniqüidades,
concebendo-as como o preço do progresso. ,

,

O fato também desvenda o descaso das autoridades em relação as mais elementares
regras de civilização. Na noite do terror, um cidadão telefonou para a Polícia Militar
informando que grupos de jovens estavam se digladiando, O militar antes de tomar

. as medidas, questionou o informante, querendo saber o nome, o endereço e

documentos. Isso não passa de perguntas improcedentes. O disque-denúncia, que
permitiu a elucidação de vários casos de seqüestros e assassinatos; ainda não é
aceito aqui. Se o policial tivesse tomado as providências imediatas, talvez não teria .

acontecido o pior.
/

Punição e recuperação..•
o

•
.

, '.

-

AÇOES
COMPRAMOS AÇÕES EMITIDAS DA TELESC, TELEBRÁS,

FLORESTA, INCENTIVOS 'FISCAIS, OBRIGAÇÕES DA

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

ANOS DE 91 A 97.
.

PAGAMENTO EM DINHEIRO.

Telefones: 371-7221 e 973 ..5912
Rua Epitácio PesSoa, 510 • Em fr�nte Colégio Abdon Batista.

PINIÃO Jara

Carta aberta
Guaramírlm - o futuro será de acordo

com nossas ações do presente
lt/va/da Kuczkawski

Despontando como um dos maioresmunicí�i.os de nosso Estado, em
arrecadação e movimento econômico, Guaramirim precisa aplicai
corretamente os recursos disponíveis.
Entendemos que para tanto, o Poder Executivo deve definit

prioridades, ouvindo a sociedade guaramirense, através das entidades

constituídas, tais como: Aciag, Rotary Club, Ação Social e Associações
de Moradores,

Cremos também que a reativação e criação de conselhosmunicipais,
f • (

•

•

nas mais diversas áreas, através da coleta de sugestões, em muito
. .

,
. \

contribuirão para o desenvolvimento de nossoMunicípio.
;.

.

Nos ültimos 20 anos, tivemos grande crescimento das atividades

industriais, comerciais e de prestação de serviços, inclusive c�m grande
crescimento populacional, bem acima da média, estadual. Estamos
contribuindo com significativaparcela na arrecadação de impostos, tanto

, '
.

na área federal como estadual. Infelizmente, não estamos recebendo a

contrapartida, situação que vem acontecendo de 'longa data.
Empersistindo tal quadro, vimos com preocupação a faltade soluçãc

dos nossos principais problemas, que demandam grandes investimentos.

Veja-se a falta'de saneamento. bäsíco, dístríbuição de água tratada

de veículos entre as duas cidades.

Existe a necessidade da união do Poder Público municipal com a

!
ftPresidente da Câmara Municipal de Guaramlri

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

devem conter no máximo 30 linho de 70 toqfes, o endereço ou telefone para contato. O Jorn
se reserva o direito de slnt.etlzar·o texto e fazer o correçõ� ortográficas e gramaticais necessárl

ÀdmlnlatraçlÓ: YVOnne A. S. Gonçalve. MTB-ORT 219' Maurruo de Carvelho - ORT/SP 2512"

Frenclsco Alva.

Financeiro: Sidney Garcia V.....dadM: Elo'" Pele ...

Co.,._rcl.l: Merla AP' Alve.
'CIrcuIaçIo: AIesaendra Sc:I1mOckeI GonçeIves Ane-Gr"Ica:' A�lano Trenllnl

------- Impresso.nas oficinas daGráficaeEdítoraCPLtda.------

RuaWalterMarquard� 1180- CGC: OO.106.7161OOO1.;sóln.cr.E.t.:262_711.244 IOEP.89259-7001
,

OaixaPoslal190EP89251-970· JalaPdoSU. FoneI'Fax (047) 371-1919-372-3363-371-1944,

Os textos e colunas assi1Uldos são de responsabilidades exclusivos dos autores,'"
iaão refletindo, 'necessariamente, a opiniii� do iornal.

. EXPEDlEN'IE
. CORREIO DO POVO·

CGC84.43E!.591/000t-34
.

EugênioVlctorSchm6ck.1
blretor

AuaWalII'Mlrquardt. 1.110 • Cap.: ".21HOO
CI. Po.1aI 11 • Jarigu' do SUl· SC

PRODl,JÇÃO, Gráfic� e Editora CP Ltda.
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Döge vai assumir apresidência Legislação sobre uso do solo
. da CãmaraMunicipaldeSchro!!..t1.!!! é contestada por Weminghaus

Scbroeder _\ o vice-presidente da
.

Câmara de Vereadores Arlindo Döge Jaraguá do Sul - O prefeito Geraldo o metro cúbico do saibro - R$ 1,5. "Existem

(PMDB) vai assumir, nesta segunda-feira Weminghaus (PFL) se mostrou irritado com a . ainda três locais onde se pode explorar.
(1), a presidência da Casa, sucedendo aJosé ·proibição da exploração do solo, em especial Precisamos negociar com os donos e ter a

Miguel Campestrini �PFL). A substituição as saibreiras. De acordo comele, o artigo 176 concessão do Ibama e da Fatma", afirmou,

no comando do Legislativo faz parte de um
da Constituição Federal, que versa sobre o acrescentando que a Codejas (Companhia de

acordo entre os dois partidos, que integram assunto, deve ser
-

alterado para que os Desenvolvimento de Jaraguá do Sul) entrou

a coligação de apoio ao governo municipal. municípios possam retirar areia, saibro, com-requerimento junto ao órgão ambiental
macadame e seixos para.a manutenção. de para ter assegurado o direito de exploração dosAs legendas decidiram que os parlamentares estradas do interior. O prefeito lembrou o caso terrenos. Para o prefeito, somente um

da bancada governista, composta por três de notificação e multa efetuadas pelo Ibama movimento envolvendo todas as prefeituras
vereadores de cada partido, irão assumir a (Insiítuto Brasileiro de Recursos Hídricos e poderá reverter a determinação.
'presidência da Câmara de Vereadores por M�io Ambiente), no início de abril, nas FÓRUM - Para tentar alterar a legislação,
oito meses. �

saibreiras da Serrinha Velha e TifaBIese, num ambiental, aPrefeitura vai promover, no dia dez
Döge, terceiro vereadormais votado, com .

,. valor total de R$ 28 mil. • de outubro, no Clube Atlético Baependi, o I
398 votos, ficará na presidência do .".f -t: Segundo Werninghaus, a legislação ,Fórum Catarinense de Extração Mineral, O
Legislativo até o final de abril do próximd �.4 '_" "'. ambiental determinaqueas áreas de exploração" evento pretende reunir cerca de 110 prefeitos
ano; quando será também substituído. Döge

-e,

'" :;;..."' ... '$j. dI:" sejam requeridas antecipadamente por do Estado e em tomo de 15 do Rio Grande do
disse que 'uma das primeiras providências a "'. ',' \t o(>

• '" - empresas ou Poder Público, o que tem levado Sul, além de parlamentares, secretários e

ser tomada serã tentar transferir a sede do
. RodIdD: DiJg.1 o pt'iIrNiro• altn7Iancia

empresas particulares a terem o direito de representantes de órgãos ambientais. Está
. Legislativo, que hoje funciona no sótão da entre 'govemistas exploração, inclusive em terrenos públicos.

.

prevista também a presença do secretário de
I

Prefeitura, para () prédio do Cart6rio de parlamentares. ''Toda Jaraguá do Sul, já está mapeada. Não Minas eMetalurgia doMinistério dasMinas e

Registro. "O local onde funciona a Câmara O prefeito Gregório Tietz é o segundo sobrou nada para aPrefeitura. Desta forma, não Energia, Giovanni Toniatti.
é inadequado, Precisamos de um lugar onde governo do PFL a administrar oMunicípio.' podemos explorar as saibreiras :

e, O fórum pretende apresentar a emenda à
possamos atrair os munícipes para Ele sucedeu o atual secretário de Indústria e conseqüentemente, não podemos retirar os Constituição, de autoria do deputado federal
acompanharem os trabalhos", argumentou, Comércio, Hilmar Hertel. A coligaçãoPf-L' '. produtos necessários", reclamou, informando Júlio Redecker (PMDB), que deverá ser

apostando que a medida irá contribuir para PMDB quebrou mais de 20 anos de que uma empresa de Joinville conseguiu o encaminhada ao presidente da Câmara Fed

incentivar a participação popular nas sessões hegemonia política dos adversários.
.

direito de explorar um terreno de 136milmetras eral, Michael Temer (PMDB). "O que
quadrados,pertencenteaoMunicfpio,noBairro queremos é uma modificação na

São João'. Constituição para que possamos atender as

C·r:".IW" •

di C if4
A • Oprefeitoafirmouqueaúnicaaltemativaé necessidades de exploração das reservas

WUUe .vaz·se zar
. oti e.rencza coDrarroyaltiessobreaexploração,jáquenão minerais dos municfpios", reforçou

. pode pagar o valerdefínido pela,empresà sobre Weminghau$.

RegionaideAssistência Social.-------------
LSP Informática
eseus objetivos

Com o 'objetivo de formar profissionais de alta

qualidade e jáfamiliarizados com o ambiente de
- .

trabalho, a LSP Informática criou um método

,J

Jaraguá do Sul - Os Conselhos

Municipais de Assistência Social das cidades
de .Joinville, São Bento dó Sul, São Fran
cisco do Sul e Jaraguá do Sul, além da
SecretariaEstadual doDesenvolvimento So
cial e daFamília vão promover, no dia 18 de

setembro, naAssociaçãoRecreativa da.Weg,
apartir das 8 horas, a IConferênciaRegional

.

de Assistência Social. O evento vai discutir
a avaliação do processo de implantação da
Lei Orgânica de Assistência Social nos

municípios.
De acordo com a .secretäria da.Família,

Sueli Müller, a conferência deverá reunir

prefeitos, secretários e profissionais da área
da Amvali (Associação dos Municípios· do.
Vale doItapocu) e Amunesc (Associação deis
Municípios do Norte e Nordeste de Santa

Catarina). "Na oportunidade serão

escolhidos os delegados que representarão a

região na Conferência Estadual, que
.

acontecera em Florianópolis, de 19 a 21 de
outubro", informou, acrescentando que foi
escolhida'para presidir à coordenação re

gional, em reunião realizada na quarta-feira

(27), em Joinville ..
A programação da conferência prevê

mesa-redonda, palestras, debates e plenária. ,

O presidente do Conselho Estadual do Idoso
e do Cress (Conselho Regional do Serviço
Social), Édi Motta Oliveira, vai abordar o
preconceito, na palestra "Combatendo a

exclusão, garantindo direitos". Estão

programadas ainda palestras com os temas:

"Sistema descentralizador e participativo",
com ValériaCabral Carvalho, conselheira do '

Cress; "Ações do Conselho Municipal de
Assistência.Social", pela secretária Sueli
Müller e pela diretora da Divisão da
Assistência aoAdulto, Idoso e Comunidades

. da Secretaria da Famílià de Jaraguá do, Sul.
De acordo com a secretária, a conferência

• .

irá ainda avaliar a conjuntura do Munieípio e

a política de assistência social implantada,
além do processo de descentralização e

participativo da assistência social, ''No final,
será apresentado um relatório conclusivo,
contendo 0& principais aspectos da

conferência, as propostas e possíveis
alterações", completou.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ESPECIALIZA·DA

Computadore-r.-
Impressoras
Suprimentos
softwares

,

CURSOS DE
I,NFORMÁTICA

dinâmico e um material didático de fácil
assimilação.
Venha conhecer nosso método de ensino,

'

.. aluno por c:;:ompu1:ador
.

Todo Material Gra1:u.1:o
Garantia de Aprendizado

. «; Alunos por Turma ,

Rua CeI. P,.ocój:>io G6mes de Öliveira. 8� - Sala 4
Frente Itaú - No mais novo Centro Comercial
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lVIosa.ico PTB confirma .Durval Vase
,

.
.

como candidato a deputado

r •

CORREIO DOPOVO - 4

Crítica '

Nanci criticou as declarações do ministro da Saúde;!Carlos'A1buquer-
que, que não faltaram vacinas contra o sarampo.

I
.

Ela garante que por mais de quatro meses os estados ficaram sem a

vacina, o que ocasionou o aparecimento de alguns casos no país.
Em Santa Catarina, for� registrados mais de 23 casos, em Jar�uá do
Sul, há cinco meses, 'uma pessoa contraiu a doença.

Aliás
A secretäria ficou irritada com as denúncias so�re "favorecimento" a
'certos estabelecimentos de Jaraguá do Sul em relação à fiscalização.
Segundo alguns fiscais da Vigilância Sanitária, há dentro 40 órgão,
instrução para que não sejam cumpridos à risca o Código Sanitário,
disciplinado pela Lei 1.768, e a Lei Estadual 6.320.
- A denúncia é irresponsável e não procede. Nada do que a Vigilância
Sanitária fez caracteriza proteção a "certos locais" - garantiu Nanci.

Constatação
O deputado estadual Carlito Merss (PT). enviou correspondência ao

presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, Pedro Garcia .

(PMDB), informando que a aprovação do PEF (Fundo de Estabilização
.

Fiscal) trará prejuízo deR$ 42.507.515,00 para o Estado.
O Município, segundo o parlamentar, vai deixar de receber mais de R$
390 mil. '

As contas de Merssnão coincidem com as do prefeito Geraldo

Werninghaus (PFL), ql!e divulgou prejuízo em tomo de R$ 1 milhão.

Proposta
A bancada suprapartidária, que reúne dez deputadosdas regiões Norte

.

e Nordeste, apresentou alterações ao projeto de lei complementar, em
trâmite na Assembléia Legislátiva, que cria as regiões metropolitanas..
Os prefeitos das regiões não querem a criação de uma nova estrutura

burocrática, sugerindo que sejam utilizadas as j,á existentes.
.

Eles pretendem também q�e o superintendente seja nomeado pelo
governador, escolhido de uma lista tríplice.

Conseqüência
Os parlamentares ainda não chegaram ao consenso em relação a criação
de regiões metropolitanas,
Alguns são favoráveis ao projeto original.A Comissão de Finanças da
Assembléia Legislativa deverá decidir sobt� a exclusão do projeto que
cria a Região Metropolitana de Joinville e �lumenau. .

Vozdopovo
Pesquisa realizada pelo Instituto Perfil; na segunda quinzena de julho,
aponta que 62% dos catarinenses querem o 'afastamento imediato do
governador Paulo Afonso (PMDB).

-

Vacinação .'

A. Secretaria de Saúde de Jaraguá do Sul superou as expectativas de
. vacinação contra a poliomielite. Segundo a secretária Nanci
Zimmermann, foram vacinadas 295 crianças além doprevisto, atingindo,
103% do total.'

.

Os 3% a mais são crianças ainda não registradas e que estavam no
.

Município durante a campanha.
A vacinação no Estado atingiu 95%.

Provisório
O CDH (Centro dos Direitos Humanos) de Jaraguä do Sul, ainda sem

sede própria, pode ser contatado pelos telefones 371-2322, com o

coordenador Sérgio dos Santos, e 372-0572, com Leonor Barbosa.

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

N.·
....····· .. · .. ··
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Você precisa ter! ".
Você precisa ver!
Ligue já: 372-3223

i
!'

\ .

RÚ8 Bario do�o Branco, 620
Fone: (047) 372·1968 • Fax: (047) 372.1130
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POLÍTICA

.• Ex-prefeito deverá
fazer dobradinha com

o presidente do
Diretório Estadual,
Roberto Zimmermann,
que disputará uma
vaga à Câm"ra Federal

Jaraguá doSul- Embora sem
ser oficializado, o ex-prefeito
Durval Vasel . (PTB) foi
confirmado como candidato a

deputado estadual nas eleições do
ano que vem. O anúncio foi feito
durante à inauguração da sede do
Diretório Municipal da legenda,
na manhã da última terça-feira
(26), no CentroComercial Carlos
Vase}. Amanhã, acontece a

convenção do partido que irá
definir a composição do diretório.
O vereador. Lio TIroni, deverá ser I.
reconduzido ao cargo' de Ipresidente. I "

. Na opinião' do presidente da IExecutiva Estadual, Roberto tZimmermann, as chances de Vasel··
em se eleger são muito boas. Ele ,
sustenta a afirmação apontando a l'.·· . . ,_.

.

.administração realizada no

Município entre 1993 e 96. "A
comunidade tem como avaliar á PtypOSIll: Zimmermann quer discutir o retomo da contribuição
administração do Vasef e, há de do Estado

reconhecer que ele fez um bom outro ponto primordial para o

trabalho na cidade", declarou, partido debater na campanha é
acrescentando que o ex-prefeito referente ao retomo das verbas do
também tem experiência como governo federal ao. Estado. - Essa estimativa é para o caso

parlamentar estadual, o que Segundo Zimmermann, Santa ' de sairmos em chapa pura. Se não
reforça as chances. Vasel evitou Catarina contribui com 4,2% do for possível, iremos negociar com
comentar as declarações de PIB (Produto Interno Bruto) os partidos coligados -' explicou
Zimmermann, limitando-se a dizer nacional e recebe em trocamenos" Zimmermann.

que está trabalhando para de O,�%.
conquistar o apoio da região. - Santa Catarina deveria

De acordo com Zimmermann, receber R$ 2,4 bilhões, que é o

a campanha do nrn para 'as valor correspondente aos 4,2% de
'.

eleições do ano que vem será em
.

participação no PIB. No entanto,
cima damelhoria da qualidade de recebeu apenas R$ 168 milhões.
vida da população e mais Não estamos recebendo o que
empregos. "É nesse ponto que o produzimos -lamentou.
Vasel sai na frente.,' A PERSPECTIVAS - O PTB
administração dele contemplou está trabalhando com a

esse item e não há quem não possibilidade de lançar' 48
reconheça", elogiou. Para ele, candidatos a deputado estadual e'

entre oito e dez federal, apostando
na .eleição de quatro' ou cinco
estaduais e dois federais.

.

O ex-vice-presidente do

Diretório Municipal, Orlando
Bernardino, não poupou críticas
aos atuais deputados do

Município. Ele acusa os

parlamentares de não trazerem

benefícios para a cidade. "Eles (os
deputados) não têm lutado para
trazer para o Município os

recursos enviados ao Estado. Pór
isso apostamos na candidatura de
VaseI" , completou.

CfJorlculfura
CfJorlsa 'C'KI I

: i:,
.� i, �".

.

Comércio de Cereais
KAZMIER$KI

Frutas - Verduras - Atacado
Artes novas a
cada coleção

Fone/Fax: (047) 376·3471
Rua Wolfgling Weege, 748

Sarra do Rio Cerro

. Mudas de árVores frutíferas,
flores é plantas ornam.entais

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

Fone: 371-0602

Jaraguá do 'Sul - SC

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

371-8146
.

Vila Lalau - Jaraguádo Sul
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Ciluma: tecnologia e qualidade
O Grupo Kohlbach desde fabrié'ante de motores

o fiial de 1996 vem sendo' ,elétricos da América Latina,

.
dirigido por umanova equípe ter se decidido pela Ciluma

de executivos, alémde contar Alimentos:

com vários nomes de peso da

antiga administração.
. Uma das prioridades
básicas dessa nova

administração prevê um

moderno sistema de relações
· humanas e industriais, voltado

"Pesquisando o mercado

do Norte catarinense,
chegamos a conclusão de que
a CUuma Alimentos se

enquadrava perfeitamente
com os objetivos do Grupo ,

Kohlbach, pois sua política
para obter um maior' de atuação corresponde com

envolvimento e as seguintes metas comuns:
,

comprometimento da equipe o,
- Sistema de parceria

.de colaboradores, através de imbatível;'
melhorias no ambíente de

, trabalho e um abrangente
plano de benefícios.

- Equipe de profissionais
,

altamente capacitada, com
domínio da mais avançada

Diversas empresas de tecnologia no ramo o de
·

refeições coletivas do Estado refeições coletivas;
e de outras unidades da - Sistema operacional ágil
Federação participaram .d� 'e moderno;

,concorrência para servir - A CílumaAlimentos

alimentação aos tem sede ,em Jaraguá do Sul,
colaboradores do Grupo seus diretores moram na

Kohlbach. cidade e estão sempre
.

As duras', negociações,
coordenadas por Luiz Garlos
dos Santos, e analisadas por

,
,

disponíveis;
- Seus restaurantes,

modernos e confortáveis;
uma equipe onde partícípava além de servirem refeições
o diretor Admínistrativo e contribuem para a

Financeiro, Aldo Pasold, e confraternização dos

liderada pelo superintendente colaboradores e contribuem

Paulo Leme, cons�ltor de para aharmoníaentre o grupo

empresas com experiência de colaboradores:
internacional, terminaram E, por último, o

com a escolha do'Grupo fundamental: o sistema de
, '

Ciluma. qualidade do Grupo Ciluma,
O sr. Aleire Cozzarin,

.

voltado para asatisfação dos

,diretor-presidente do Grupo comensais e baseado num
o

Ciluma, tomou a liberdade de programa de manutenção
solicitar que o .dasaäde ímpressionaatodos

I

superintendente Paulo Leme quanto estudam a atuação do
'\ '

justificasse a escolha de uma Grupo Ciluma no mercado
, empresa, que apesar de ter 25 de refeições coletivas.
anos de experiência no ramo, Foram estas,as razões que
efetivaniente não passava de levaram a nova diretoria do

umempreendimento regional. GrupoKohlbach a se decidir
O superintendente Paulo pela contratação da Ciluma

Leme assim resumiu os
, Alimentf:lS e vocês, sr. Aleiro

motivos de o .Grupo Cozzarin, podem divulgar
· Kohlbach. segundo maior isto".

Paulo.Leme
.

, superinte�dente do ,

Grupo Kohlbach e

Aleiro Cozzarin diretor

presidente do Grupo
Ciluma

Vzsta
externado
Restaurante
"

Kohlbtich

Restaurante

ôfereee
conforto aos

,
colaboradores

Tecnologia
e espaço

amplo éa
marcadas
cozinhas
Ciluma
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A

Enio Padllha Pilho
Parabéns Afonso',

..... E não adianta concordar comigo e não fazer nada."
O cidadão AfOJlSO Carlos Quental de Moura deu um soco na

mesa
..
Viu coisas �ue consider�u e�adas. e não tev� medo de dizer o

que pensa. Publicou, em vários jornais, um artige contundente,
pesado, denso ("A pior-melhor cidade do Brasil" do qual foi
extraída a frase que inicia esta coluna) e que, por certo, deixoumuitos
descontentes. Mas foi construtivo, namedida em que nos retirou da

letargia e da acomodação, buscando mostrar alguns caminhos para a

solução dos problemas apontados.
Esse cidadão, a quem eu não tive ainda o prazer de conhecer,

mostrou que não veio ao mundo à passeio. Não veio apenas para ler.:
Albert Einstein, que além de excepcional cientista.foi também

um dos mais brilhantes pensadores do nosso século, deixou-nos um
alerta muito importante a respeito da leitura: ele dizia que é inútil
uma pessoa atravessar a vida lendo os melhores livros, se não tirar
deles elementos para uma "ação no mundo".

Por "ação no mundo" entendemos a ação positiva, renovadora,
revolucionária.

O que Einstein fazia era uma convocação para a atividade. Um
convite à ação.

Ler bons livros,' bons jornais, ou boas revistas é coisa muito

importante e qualquer pessoa com omínimo de bom senso reconhece
·isto. O perigo está em admitir que a leitura é

o objetivo em si,
quando na verdade é apenas UQ1 meio. _"

.

Depois da leitura vem a segunda parte da tarefa-que é a ação no
mundo. Sem a segunda parte a primeira perde o sentido.

O que estou querendo dizer é que é necessário escrever a partir
dos livros.' E escrever tem aí um sentido bastante figurado: significa

, fazer alguma coisa, defender uma idéia, agir no sistema. Significa,
contribuir para o progresso. plantar sementes novas.

,

As pessoas esclarecidastem responsabilidades grandiosas diante
da sociedade.' Se vemos um caminho novo e não convidamos a

humanidade para avançar por aí, assumimos a responsabilidade pelo
atraso.· 9

Não devemos nos intimidar diante da ignorância e da
mediocridade que imperam nomundo. Não devemos deixar para os

"

outros o trabalho para o qual estamos preparados:
Se Pasteur (o descobridor da vacina) tivesse se acovardado diante

da estupidez dos seus contemporâneos (que o consideravam um

visionário e tolo) a humanidade teria amargado muitos anos de dor e
atraso.

Se Einstein tivesse passado seus dias-lendo livros de matemática
e física sem nunca ter se exposto (escrevendo suas conclusões e teorias
a respeito do que lia) ainda. estaríamos acreditando que o espaço e o

tempo são grandezas absolutas.
Se todos nós cruzarmos os braços diante das coisas que

considerarmos erradas, a humanidade ficará exatamente onde está:

Atrasada, moralmente subdesenvolvida e dominada pela ignorância
e pela maldade.

.

Parabéns ao sr. Afonso, pela coragem de se expor, de dizer coisas

, que algumas pessoas não querem ouvir; Parabéns pela coragemde

"queimar" um pouco da sua reputação e prestigio por defender uma
causa na qual acredita. Parabéns por não ficar esperando que os

. outros façam um trabalho para o qual ele já· está preparado.

,,�.j··Tillr.,· ,I i.··. iift.Wen "R�.'f@iE· m.
, Caixa posta/191 - .Fax: (047) 371-7942. - eniopf@netuno.com.br

:)

Blilança 'Rural-rápido' para
pequenos e médios produtores

Jaraguá do Sul - O interessado deve solicitar à novo financiamento para a

Banco doBrasil realizou, na , Epagri (Empresa de Pesquisa compra de sementes, adubos e
'

última segunda-feira (25), o Agropecuária e Extensão Ru- defensivos, e também para o

,lançamento do "BB Rural- ral) carta de homologação. O
'

pagamento -de mão-de-obra.

rápido", uma nova novo sistema dispensa a Na regrao da Amvali

modalidade de 'apresentação do comprovante (AssociaçãodosMunicípiosdo
financiamento instituída .do Incra (Instituto Nacionalde Vale do Itapocu), beneficiará
através do Pronaf (Programa Colonização e Reforma principalmente aos produtores

'

Nacional deFortaleciménto Agrária)' e de outros de arroz e banana. Já no

da Agricultura Familiar). A documentos exigidos em lançafuentodoprograma,cerca
linha de crédito é destinada outros tipos de empréstimos. de 20 agricultores entraram

a pequenos e médios "São, no mínimo oito" com pedidos. O 'agricultor
agricultores até o limite de

'

assinaturas amenos", afirmou Lides Borrinelli, da localidade '

R$ 5 mil e destina-se o auxiliar de gerência, de SantaLuzia, foi o primeiro
exclusivamente ao custeio Waldemar Schultz. De acordo 'a assinar 'contrato de

de lavouras. As vantagens com ele, o BB Rural-rápido empréstimo. Ele possui 8,4
do financiamento são a, tem prazo de financiamentode hectares e se dedica aoplantío
ausência de burocracia e as um ano, com juros de 6,5%, de arroz.
taxas de juros menores que lembrando,

'

que o Até o final de setembro, o
as do mercado. funcionamentoé semelhante ao Banco do Brasil pretende
A primeira providência do cheque especial, no qual o viabilizar também uma linha

,

para
'

conse.guir o
,
cliente paga sobre o valor de crédito simplificada para

financiamento é verificar a utilizado e com .renovação investimentos na �ompra de

situação do cadastro junto automática. máquinas e implementos
ao banco. Em seguida, o O agricultor pode requerer o agrícolas.

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

• A Kohlbach Motores inaugura hoje o restaurante industrial. Com 800 metros

quadrados' de área, o restauraute tem capacidade para atender 300 pessoas e será

supervisionado por nutricionistas da Cíluma,

)
• O presidente da Federação' dos Trabalhadores no Comércio de Santa Catarina, Fran-
.' .

cisco Alano, afirmou que ii liberação para o funcionamento do comércio aos domingos trouxe
prejuízo aos comerciantes.

"

SegundoAlano, aMedida Provisória é arbitrária, porque foi imposta e não abriu discussão
com as partes interessadas, e vai gerar desemprego. '

• O Sindicato da Construção Civil e do Mobiliário não conseguiu fechar questão
com os patrões em relação a data-base.

Após cinco rodadas de negociação, o impasse.continua. Os trabalhadores querem

reposição salarial de 4,85% e mais 3% de aumento real. Os patrões oferecem 3%.
Na tarde de ontem, patrões e empregados se reuniram na Junta de Conciliação par

tratarem da questão. ·Não houve acordo.
-

COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE.

WA @� �����l_ ..

\lIA:ÇAO
CANARINIfO
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Chefe da Vigilância Sanitária
I "

rescinde contrato com empresas
documento, datado de 25 de informações "sobre a que rescindi o contrato com então, acumulou a função
março deste ano, afirma que responsabilidade técnica de as empresas, elas estão sem com a responsabilidadé
a prestação de

'

,serviço Lukarsewski. Em resposta, o
'

um responsável", afirmou técnica das empresas. O

profissional de Lukarsewski "coordenadorde Fiscalização, Lukarsewski, admitindo que o coordenador de Fiscalização
fica rescindido por um Paulo CésarCordovaBorges, Departamento de Vigilância do Conselho Regional de
período de'30 dias, a partir da afirmou, que o médico Sanitária tem deixado de Medicina Veterinária
data da notificação. ' veterinário não tem contrato cumprir a função informou que não há

Há 15 dias 'o Jornal com nenhuma empresa do fiscalizadora. Ele prometeu
'

nenhuma lei que impeça que
CORREIO 00 POVO publicou setor alimentício. providenciar a fiscalização e, o profissional exerça as duas
nota afirmando que Lukarsewski informou exigir das empresas, ' funções.

'

Lukarsewski, mesmo sendo 'que, após a rescisão do, responsável técnico. - Desrecomendamos aos

diretor do Departamento de contrato com as empresas, No dia primeiro de profissionais ligados a'

Vigilância Sanitária, era o nenhuma contratou outro fevereiro de 1993, quando o qualquer órgão fiscalizador'

responsável técnico, das responsável técnico., A atual vice-prefeito, Irineu que" assumam

empresas. Segundo Nanci, a declat:ação,' no entanto, Pasold (PSDB) foi responsabilidade técnica.
secretaria fez contato com o contradiz corrias informações secre.tário de Saúde, Mais por questão de

'Conselho Regional de de dois dos empresários, que Lukarsewski assumiu a preservação do profissional,
Medicina Veterinária, em garantiram que já têm chefia do Departamento de doqueporinfração-explicou
'Florianópolis,' solicitando responsável técnico. "Desde Vigilância Sanitária, desde, Cardava.

• Secr,etaria de Saúde
tlpresentou cópia do

documento, que tem
validade de apenas 30
dia�. Duas empresas
estão ainda sem

résponsável técnico

.
Jaraguá do Sul - A

secretária de Saúde" Nanci ,

Zimmermann, apresentou,
durante a'semana, cópias da
rescisão de contrato entre o

diretor do Departamento' de
Vigilância Sanitária, Sérgio
Lukarsewski, e as empresas
alimentícias Gladis Il, Ango
Raduenz,FrigoríficoTomellin
e Deonilde Chiodini. O

. Esquistossomose ainda épreocupação no Estado
. .

'�
difundindoadoençaNaágua,os
vennesencontramnoscaramujos
condições ideais para se

multiplicarem Ao se instalarem
no corpo humano, os vermes

atacam os vasos sangüíneos do
fígado e do intestino. A

.
,

" esquistossomose em sua forma
• .rnais grave podematar.

- O local foi aterrado, os
doentes tratados ea situação
controlada, mas a erradicação
'da doença encontra

dificuldades - admite a

enfermeira sanitarista Rosa
Bezerra da FNS,
acrescentando que o número
de casos não é alarmante,
porque Santa Catarina não é

região endêmica, mas a

persistênci,a das ocorrências é
preocupante.

São Francisco do Sul- A

,

FNS (Fundação Nacional de
Saúde) intensificará a

campanha para a erradicação
.da esquistossomose no

Estado. A preocupaçãomaior
é com o Município, onde há,
mais de 18 anos foi registrado
mais de 700 casos. As obras
de modernização do porto
foram as pri�cipais,
responsáveis ' pelo
agravainento da situação. A
dO�,nça, também conhecida
como "barriga d'água", é

típica do Nordeste e está
sendo perseguida em Santa'
Catarina desde então.

Segundo a Coordenação
Regional daFNS, os precários
acampamentos dos operários,
nos bairros Rocio Pequeno e

Alerta: porto é área de maior incidência da esquistossomose

Acaraí, áreas alagadiças de

mangue, riachos de nascentes
e eventualmente de águas das
chuvas, contribuíram para o

aparecimento do verme no

,
Estado, já que a maioria dos
trabalhadores eram de Minas

Gerais, Paraná e doNordeste,
regiões endêmicas de

esquistossomose.

,

,
TécnicosdaFNS explicaram

que as fezes dos operários
contaminados espalharam ovos

'

do verme SChistosomaMansoni
sob a forma d,e larva no local,

CARGAS E PASSAGENS. .
.

. . '.

"

,/Fone/Fax: (047) 371-0091
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THFATFR
audio e video

IEIDIIÇI
Rua João Mareatto, 119
Centro - Jaraguá doSul- SC FONfJFAX: (047) 372·2128

VAFFE
'

I� MODÀ MASCULINA

RuaReinoldoRau,327· sala01·Centro
JaraguádoSUl· Fone: (047) 973-5432 '

He HORNBURG
Implementos Rodoviários

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

Jaraguá doSul- sc

"m-[!lilt�l�m qUina.

li . MáqllÔlMparaempaootamento
II RuaAraquari, 136 - Oba daFigueira

FONE: (047) 372-0540 - FAX: (04'7) 372-3203
Jatagwl doSul .. SC

.

:8 C�I:nLEX _.
Cortinas e Deoorações ,

CortiItG 0JrtiIu, toIIIl«i4os tIIIptlllnHulfllU lIfOÚrIfIIJ, 1IlICitHttIiI,
ÍIIIpOrtIIIIDS,eoltlrtls,�

DECORECOMBOMGOSlO,DECORECOMCORnLEX
RuaReinoldoRau,SSO-Centro-Fone: (047)372-0514

Cf),. 9lcy, 91ldekt CJlodrigues da Öl/va
Ortopedia e TraulÍUltologia

Cirurgia do Ioetho» Artroscollia
CONSULTAS SOMENTE COM �ORA MARCADA

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

pröximo dia cinco
setembro você pod
visitar a exposi
fotográfica "Flagrantes
Vida Campeira" , no es

.

.

cultutal daCaixa Econô
.

Federal. A mostra as
.

imagens e trovas d
renomados profission

.

Ingo Penz e Mano Te
O, filho, SU.iM, AlúlitJ, L.II, C14.4io. Ingo Penz, radícadó 'e
Renato, com a sobrinha AIJftUUIG, "" ,agrill Blumenau, é jaraguaen
•primeiro glll'J'tl/iiD tU riIrIuI de nascimento, e Ma

I Terra é presidente do FeS
Permanente <-, d
,comunicadores da tradi
Vale conferir:

INlclOS - é a exposição de esculturas em cerimic(
poliuretano de Ani Marcatto, que a Oficina de Arte apre

..

a partir do dia três de setembro. Visitação das nove às 12 h
e das 14 às 18 horas, na Rua João Januário Ayroso, 268.

FORMATURA - a SociedadeCultura Art{stiCjl- Sear,am...
amanhã (30) às I7hJO, em seu anfiteatro, o recital de forma
em violino da alunaCristine Marquardt. Ela executaráobras

\

<

Bach, Mozard, Villa-Lobos e Bartõk, enee outros. Parabéns,

NOITE ALEMÃ - o Lions Clube Jaraguá lIo Sul-Cen
promove há 12 anos "Uma nohe alemã em Jaraguá", no CI
Atlético Baependi, Será no próximo dia cinco de setembro,
partirdas 20 horas, com� pela BandaM8rcial doCo

.

Divina Providência. Às 21 horas apresentação folclórica,
21hJO jantar típico, às 22hJO homenagens, às 23 hOras.

.

com a Banda doCaneco e às 2 horas o café da manhã A
servirá para á aquisição de um veículo Topic zero quilô
que será doado para a Apae. Ingressos a R$ 35 por pessoa
Joalheria Seifert<ou pelos fones 372-05801372-1240.

PIU-PIU - a NolI'e Dame promove amanhã (30) a super
do Piu-Piu, em comemoração ao aniversário do bem lanç <.

Junior. A boate receberá iluminação e decoração especial e
super show com a Buda"Os Beethovens", de Curitiba.

FORMITZ- foi inau
no dltimo dia 15 de ag
nà BR-280 Km 60,
Frigorífico Formitz. C

tecnologia de primei
mundo, terá capacida
para abater mais de

cabeças diárias. Para
aocasal LuizeDelei

-

A ,empre ,imp6tictl Criltine Mtuqurdt·ap,e,e1llll recitlll
deformatura amanllil (30) às 171130, IUI Sockdode Cultura
At1Istka, SCM

<

No último domingo, dia 24, na
Sociedade Paraná (NJ!reu RtIIIIOs)foi
realiiodo or Encontro da FamfIiq, de

Ricardo Luiz e Frederica Woltolini

Floriani. O en.contro objetivou
res�atar a história da ftúnflia,

organizar a árvore genea16gica dos
descendentes e vivenciarmomentos

de con.fratemizaçiio

A apre,elllllfÍÚI _I..oiIu, jUlIo" _." Celeb1'tlÇÍÚI tU Sa1llll Mu,.. pollltJ lIlto •
.

IObriltllol-. 'e,"01ll1'O

estandes mais visitados
S· Expofeira Agroindu
de Guaramirim é o

Krüger'sModas; dos ami
Arnaldo e Roseli. C

manequim vivo, diari
atxiga grande concen

de plÍblico e curiosos..
AproxinratltutNnte JOD ,.,,0lIl JHI11idpanprI
•encontro' Sorriso ltugo IUI eJle01ll1'O deg�

/'''''{

MIII"iIilI lem.n Coma (EIiU M6.eú)Rainha. s
acompanhada da 1·P1'ineesa ViPian;Altrack (Krüge,', JI<
(Estolado,Ma,nne,)

o proprietário. Notre Dame Luiz. Ce,1l1' SU.a e °.DI
Marcelo, com a 'tUoloni,ta B�tina Si,ke, da Banda
Fincabaute

..
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UNlilLAST PARABÉNS WIeST!,
EMBALAGENS

Uniplast Indústria de Embalagens Ltda.
R. Roberto Zieman,n, 460 - Fone/Fax: (047) 371-2227

Jaraguá do Sul - SC

SÃO SO ANOS se
\ .

. .

rRAeALHO e CONQUEsrAS.

á exatos cinqüenta anos nascia, em Jaraguá do
Sul, a'Metalúrgica João Wiest S.A. Uma das

empresaspioneiras doMunicípio, a "Wiest", como
émais conhecida, atravessou os tempos com solide:
inabalável. Calcada em segurança, determinação

e espírito empreendedor, a empresa 'é hoje líder no

mercado de reposição de lojas para autopeças do Brasil.

Fundada no dia 27 de agosto de 1947 por João Wiest

Júnior, e com a sua primeira sede na Rua Expedicionário
Antônio Carlos Ferreira, a empresa contava com apenas
cinco funcionários. O jeito tímido de atuar tomou corpo,
e, hoje, a Wiest emprega 550 colaboradores divididos em

quatro parques fabris, instalados em Jaraguá do Sul e

Joinville.

Entre as suas qualidades, pode-se apontar, também, o fato
\

de serfornecedora de empresas como a Volvo e Scania. Daqui
/ saem nada menos que 150 mil conjuntos de escapamentos e

quatromil toneladas de tubos
.

de aço por mês. Uma história

de sucesso, de . determinação, de bem-querer por seus
colaboradores,

.

clientes e fornecedores, que vale a pena ser

contada.
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João Wiest - O empreendedor

João'Wiest Júnior,.o futultulor

defeito. O "possante" voltou a·

funcionar para alegria de
..
seu

. dono: Apartirde então, ganhou
fama de bom profissional. ,

Em 1946 veio a Jaraguá do

Sul, passando a morar na Rua

Domingos Rodrigues da Nova

Ao ensejo dosfestejos dos 50
anos da Wiest S.A. é uma honra

poder escrever sobre a

personalidade de um homem
que também construiu

"'_ Cz '

('. -'
"

,

grandeza' désta terra, e Delis

queira que um diapossa inclut:
lo hum livro que pretendo
publicar, para perenizar na
memõtia jaraguaense, figuras
huma� que, por serem-natos .

'aq�i,: tÚ4Ófizeram 'e aindafazem
.seus ;âes�ende,úes/ para

justifiear-a legenda de nosso

brasõo de armas - GRANDEZA"
,

PELO TRABALHO, tocando a
ele, João,Wiest, de modo espe
cial "uma -parcela

' de

reconhecimento. .

respeitável e
• I. _

.

merecida.
João' Wiest nasceu em

Jaraguá do Sul, em 17/9/1913,
filho dos ucranianos Johannes
Wiest e de LuizaMunch Wiest.
Com a morte do pai, em 1915,
a familia estabeleceu-se na

sede doMunictpio de Joinville,
do qual Jaraguá (ainda era

assim que se conhecia) era o
segundo distrito, onde

aprendeu o oficio damecânica
emontou com outro oficina em

São Francisco do Sul.
Conta sua esposaMaria do

Carmo,' que num Carnaval um
carro Opel, importado, de
Adolar Schwarz, lá na cidade Júnior .. a Rua 20 do, centro da

praiana, não queriafuncionar. cidade, uma casa verde de

Depois de tentar todos os , madeira, numpasto. Na esquina
mecânicos, lembraram-se de era o comércio deReinoldoRau.
João e lá foi ele examinar Estabeleceu-se depois na

detidamente, chegando a deiian-, oficina de Júlio Piazera,
se no porta-malas, com as comprando a propriedade, e

pernas para fora e encontrou o fabricando gasogênios para a

No'ensejo, cumprimenta a
Wiest SIA pela .passegem de

seus 50 anos.

região epara São Bento do Sul.
A idéia de uma nova indústria

começou com um Ford "A", de
propriedade de Artur.

Breithaupt. Estourara o

escapamento e' importar na
época era impossível. Com um '

martelo, guilhotinapara cortar
e máquina de . dobrar ele

fabricou um novo.

Estava descoberto o ovo de
Colombo.
João Wiestmeprecedeu dois

anos na . caminhada que
fazíamos pela Marechal- o

Calçadão dos dias atuais, . ele

�om sua térmica debaixo do

braço em demanda da oficina na
ExpedicionárioAntonio Carlos
Ferreira, e eu, em busca do
escritório de contabilidade,
instalado no antigo prédio do
"Hotel lfensersky", ao lado
construiriaposteriormente um
prédio de quatro pavimentos,

,

naMal. Deodoro, 122-130.
'Havià uma admiração

'mutua, elepelo que eupoderia
lhe ser útil no futuro
empreendimento e eu,

admirado desua persistência
num projeto e que, se

transformou na grandiosa .

realidade de hoje.
Infelizmente, com a saúde

combalida não chegou a ver o
seu: sonhoplenamente realizado,
ou quem sabe, numa outra'
dimensão esteja acompanhando

'. \

o desenvolvimento de sua

família.
Eugênio Victol"Schmöckel

Membro efetiva do Instituto Hist6rico
e Geográfico de Santa'Catarina

lIVi"."t

Revestimentos e peças técnicas em políuretanö
(011) 413-8355
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Will"'"
Maria do Canno - m�lher educadora ,e empresária

Sob este título aparecia na edição nO havia tempo pararetornar. Chamou-seàs que eu continuasse os estudos em gratificante para mim".
48 ':' Ano I, de 12-12-1990, do jornal pressas uma pretinha cujo nome não me Florianópolis, onde elemesmo registrou Nó dia 1/12/1937, casou-se com João'

jaraguaense editado pela minha filha lembro,mas que atendiapelo apelido de meu diploma. O primário era em Wiest" em São Francisco do Sul, civil e
Yvonne AliceSchmöckelGonçalves, na 'Maria Quebra Cuia'. Pelas suas hábeis ' português, 35/40 alunos, carteiras para -religioso, em casa, 'com festa íntima; as '

página quatro, uma entrevista que mãos de parteira é que vim aomundo, dois alunos e lembro das professoras, a presenças das professeras testemunhado,
desejava fazer há muito tempo. � em 1l/1l/19Ü, e permaneci comminha Mariquinha Nóbrega, casada com porMarcílio Santiago, diretor escolar e
Curiosamente. um subtítulo do Jaraguä- mãe os 40 dias de resguardo na casa de Manoel Fontes, que me marcou porque Leôncio Paulo da Costa, delegado de

Bote, um outro jornal qJe circulou em minha avó. Meus pais, Casemiro de registrou sua filha com o meu nome; polícia da cidade. A família Serrão, de
Jaraguä no ano de 1901, que este Oliveira CercaI e Maria Budal, me Zaira Serrão, muito amiga, impunha contentes, "pintaram os canecos".

homenageava, pois foi oprimeiro jornal ,registraram com o nome de Maria do respeito e autoritária, professora exem-, Tiveram os seguintes filhos: Jones, com
acircularemnossomeio,escritoamão, Carmo CercaI. Sou, pois, uma plardoprimário.Nacasadelamecasei' quem ela morava, Jairo, casado com

em alemão, em papel almaço, por outro francisquense, a minha mãe de e morei com oJoão-quando elas foram Marisa Garcia; Jamiro, casado com

idealista Hugo Schneider, porque Babitonga, a que os transferidas para Maura Schneider e Terezinha, casada
eIitendida o - guarda-livros do naturais assim O primeiro, Maceió. Ernestina com Francisco Dutra Santos.
comerciante Georg Czerniewicz, que os chamavam quando o d Chapeaux e D. Laura Maria do Carmo diz que João nasceu

imigrantes não podiam perder a sua' francês Binot contrato de ven a eram professeras de ,emJara�á do Sul, em, 17/9/Í913, filho
'cultura adquirida em outra parte do Paulmier de de silenciosos francês no comple- de Johannes Wiest e Luiza Munch, e o
mundo, metidos numa selva onde as Gonneville láchegou ' mentar e o professor conlieceu num Carnaval, em condições
autoridades imgeriais e republicanas os em 1504, ' 'foi fechado por Schwarz ensinava o pitorescas (o consertodoOpel.deAdolar
abandonavam. Chegava a ter quatro 'coniandimdo o Maria do Carmo. alemão. Colegas: Iria Schwarz, de outro artigo).
edições,comentando os acontecimentos veleiro "Espoir". Fui Ramos de Oliveira, Ela recordacomumaponta de orgulho
da emergente aldeia, seus problemas, batizada na Igreja A nota fiscal da Olga Serrão, Alba que vendeu o primeiro silencioso, em
suas vitórias e algum humor,'

,
Presbiteriana de São '

,

Vieira, Noemi Vieira Joinville, para Waldemar Koentopp, a
Nojornal de Yvonne Alice, também Francisco e a minha empresa registra a Máximo e Ineida primeira nota fiscal que faturou 12

'\ '

havia um subtítulo, que falava em prófissão de fé deu- venda de 12 Serrão". "Sou filha silenciosos,produção�etrêsdias.Foium
'trabalho, que não é novidade entre nós, seem4l4/1926, com única - diz, -, Ínas marco na história. Continua recordando
mas dízia : "JARAGUÁ DO SUL": A oreverendoAntonio silenciosos para tinha um irmão de o passada: "Tivemos problemas com

CIDADE QUE CULTUA A Marques, que ainda- criação.oprimo José matéria-prima.Escrevid4'etâmentepara
GRANDEZA PELO TRABALHO". vive. Papai era pro- Walde"!ßr Koentopp Schubert; pai de Getúlio Vargas, expondo o assurito. Dez

Foi na residência de JairoWiest que fessor e faleceu Samuel, Rubenaser, dias depois, o, coronel Santiago, da
-

_

acontece esse retorno ao passado, quando tinha oito meses. Era ligado às Uriel e Dina Schubert". Siderürgiça, comunicava o atendimento
enquanto se admiram os artísticos atividades pesqueiras e a mãe era Seus tios, do lado paterno eraJulinha; e, posteriormente os problemas foram
quadros de Berenice que enfeitam a sala' doméstica". Não conheceu os avós Do lado matemo lembrava de Eugênia /

resolvidos por outros canais. João chegou
de visita e a entrevistada serve refrescos paternos, que se chamavam Antonio de Budal, casada comTavares, ainda viva, a construirum iate napraia de Armação,
daqueles quase fim de primavera, num Oliveira CercaI e Tomazia.' Os avós com 92 arios em São Francisco do Sul. 14metros de comprímento e três deboca,
pingue-pongue colorido em que as _'matemos eramManoelFernandes Budal Ana, Augusto, João eMaria Julia, estes, que chamou de "Jaisa", homenageando

,

palavras s�m aos borbotões. eAndreza Lopes. Eram descendentes de todos falecidos. '

aprimeiraneta.Eraumhomem de grande
, Maria do Carmo Cereal conta-como espanhóis e ele tinhaumamarcenaria no A entrevistada afirma; "Aos 15 anos valor. Tenhomuito orgulho dele".

ela nasceu em meio de circunstâncias centro da Vila de São Francisco.' já lecionava na Escola de Pescadores Maria doCarmo, amulher.educadora
totalmente imprevistas. Mària do Carmo conta como foi a Frederico Villar, na praia do Mota. e empresária, esposa de João Wiest, foi

Deixemos que ela fale: "Mamãe educação: "EntreSeteeoitoanosingressei Depois lecionei no grupo onde estudei. o Destaque da Semana e veio a falecer
etravessava a baía da Babitonga, no Grupo Escolar Felipe Schmidt, que Casada, leci�nei na RuaCel, Carvalho, em.. ll110/1995, faltando um mês para
partindo de São Francisoodo Sul e, em' ainda existe no Centro da cidade, e lá .na Escola Estadual, junto com a alcançar os 84 anos.

chegando no pequeno povoado de Frias, cumpri, quatro anos de primário e o professora Mariquinha e Juventina EugênioVictorSchm�kel
assim conhecido, de repente entrou em 'complementar. O diretor Mareflic 'Maurer.Deixei omagistérioum ano após Economista, contador e'
serviço de parto. O que fazer? Já não Santiago era um verdadeiro pai e queria ' o nascimento � Jones. foi muito amigo da famma.

�AIR LIQUIDEJ Chegar aos �O'anos
é sinônimo de

seriedade, competência
e muito dinamismo.Gases Ind� e Medicinais

Rua Rui Barbosa, 700
Fone: (047) 435-4500

Joinville - SC Parabéns Wiest!

'''Parabenizamos a
-

Wiest SIA pelos' seus
cinqüenta anos

colabor�do para o

des,envoIvlmento do
'

Município e região"

•
COMERCIAL IMPORTADORA
DE ROLAMENTOS LTDA.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
N.S.K. -INA _-:IMKEN
Rua Dr. João Colln, 985
Fone: (PABX) 433-4777
Fia: (047) 422-1949

Jolnvllle - SC

I,

VJtóda e sucesso' são
frutos demulto trabalho,

, e.d/ndlllJsmo.

'Parabénsl

. ,[l[VA�OR[S
IARAGUA LT»4.

Rua Roberto Ziemann, 2201
Fone/Fax: (047) 371-4321 - Jaraguá do Só, - SC'

'".""'J:

elEVADORES
JARAGUA
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Receita de sucesso ...
\

Quando, há cinqüenta anos, o

terceiro pólo indústrial do Estado
contava' com poucas indústrias,
surgia em Jaraguä do Sul' a

.

, Metalúrgica, João Wiest. De

instalações 'modestas e

com apenas cinco

funcionários, a empresa
se especializou na

produção de es

capamentos para veí
culos.

-
'

Hoje, comemorando
o' seu Jubileu de ouro, a

empresa possui quatro
fábricas que ocupam
uma área de 3'0 mil
metros quadrados cons
truídos. Da modesta fäbrica de

escapamentos, naRuaExpedicionário
.

Antônio Carlos Ferreira, surgia em
, 1977, a Simesc Tubos - fabricante de
tubos de aço, em Joinville - e.pouco
tempo depois a Simesc Parish Ltda,
fabricante de lamparinas para chassi,

emCuritiba é Osasco. OGrupoWiest
também é master franqueador da
Midas USA, com lojas em Sã<> Paulo.

Com os parques fabris e a sede
administrativa instalados em dois

importantes pólos
industriais do Brasil, o
grupo tem motivos de
sobra para comemorar.
Chega aos cinqüenta
anos e cresce apesar de

'

atuar num setor em que
os efeitos colaterais da

globalização
.

têm
causado a falência de
muitas empresas.
'Nem mesmo ,a aber-

tura para as importações
tem abalado a "Wiest".O'segredo da
sobrevivência, segundo o diretor

presidente da empresa,JamiroWiest,
são os investimentos em moder-

\

nização, treinamento ele pessoal e as

, parcerias com companhias es

trangeiras.

A Wiest ontem e hoje

o iníCiode

, se,de, em '.

Jatagutído
Sul, com

Escapamentos•

. A modesta.
fábrica tem hoje

13 mil metrós'
quadrados de

dreá consiruída

, rrab�lho. perseverança e muito dinamismo
. fizeram o sucesso da"Wiest S/A. Parabé,ns

..

IIA'tIE ,

METALÚRGICA HAME LTDA..
.

.

.

SERVIçosDE TORNO - pLAINA - FREZA - ELETR,OEROSÃO - RE'l1FICA - PRENSA - PEÇAS ESTo\MPADAS - FABRICAÇÃODE
,

M>\11UZEs - MOLDES PLÁSTICOS - BORRACHA - ESTRUTURASMETÁUCAS EMÁQIiJINAS INDUSTRIAIS '

Rua -Paraná, 103'· Fones: (047) 371-4835 • Fax: 371-7911 • Jaraguá do Sul � SC

Primeiro o

pai, depois o

filho. A
administração
idealpara o

Grupo Wiest

FU·NDIÇÂO VITÓRIA
Wiest'eseapamentos

I (!

..
,.,'est S,A.

E como escolher
entre oõtimo, o ótimo e o ótimo'

Gio • Bere • Luiza • Maine ,.
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Wizard Idiomas inaugura instalações
exclusivaspara deficientesfísicos

.

.

F.2!!*��riMlCP
A Wizard Idiomas, uma das com a presença constante'. em

maiores escolas de língua' atividades é promoções desportivas
estrangeira do Brasil, inaugurou e em convênios, onde oferece
no último dia 21, na franquia de descontos em vários

Jaraguá do Sul, duas novas salas estabelecimentos da· cidade,
'de aula e instalações sanitárias mediante a apresentação' da
especialmente construídas para carteirinha da escola. Com os

.

pessoas portadoras de deficiência resultados positivosmostrados pelos
física de locomoção.A solenidade alunos, a escola possibilita uma

de inauguração contou com a formação com validade internacional
presença de autoridades, dos emconvênios com oTrinity College
proprietários LuizRogério Póvoas ofLondon, da Europa e com aAspect·

.

e Eliane Demarchi Póvoas e de
.

dos EUA, incluindo o direito a uma
I

Girlei Campestrini, um dos alunes semanade curso na Southern Florida
daescola.' University, em Orlando.

.

Segundo Luiz Rogério Póvoas, A liderança e a preferência dos
assalas especíais surgiram a partir alunos pela Wizàrd Idiomas é
dà necessidade de colocar estas comprovada pelas vantagens que
pessoas nummercado competitivo, as 350 escolas espalhadas por todo
onde poderão se destacar e o país oferecem a sociedade e pela
desenvolver o trabalho ou. franquia de Jaraguä do. Sul, onde,

,

profissão com mais empenho. "'A além de ser a segunda maior
idéia principal é poder facilitar o franquia do Sul do Brasil, foi eleita
acesso para estes' alunos pelo quarto ano consecutivo a

freqüentarem as aulas", salienta melhor no setor de idiomas,
"

j�6voas. Com cerca de 600 alunos, através da pesquisa Transglobal
a preocupação' com ,a segurança e Instituto de Pesquisas, do Paraná.

,o bem-estar dos alunos
têm 'sido uma das

grandes prioridades
para a Wizard, onde à
qualidade de vida e a

cultura são
constantemente

trabalhadas por toda a

equipe.
Além destes

benefícios destinados
aos alunos, a Wizard

Idiomas também
oferece uma

metodologia dinâmica
e descontraída para
maior assimilação dos
conhecimentos

.

passados em todas as

,modalidad�s. O

compromisso da PaulöKretl, (esquerda), superintendente da
escola ,. também .Wizard Idiomas do Brasil, Luiz Rogério e
favorece a sociedade, Eliane P6voas e o aluno Girlei Campestrini

na

'\1 inauguração
'l'das novas

instalações
'da escola .

____ ��_� ,

PARA CORTINAS i
SOB MEDIDAS I

SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DESTE CUP<=:M " 'y�lp�� .��3E'�B!.9�X :

ua 25 de Julho, 1430
I

aNova .

:' 371·7332
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VARIEDADES - 2

Confira aHistória
''A Hist6ria de nossa gente não pode ficar sõ na

saudade". O Passado s6 é' importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Bariode llapocu

,

Há8anos
- Em 1989, a, sociedade jaraguaense modificava-se rapidamente. O
seu constante'desenvolvimento atraía para o Município pessoas
procedentes de diferentes lugares do Estado e de outros estados da

federação, em busca de novas oportunidades na vida. Fenômen�
idêntico acontecia há anos com a capital do Estado do Paraná -

Curitiba, que se transformou no centro polarizador dos catarinenses
que não encontravam oportunidades e�peradas em sua terra natal. '

Dizia-se que, em certo tempo a "Cidade Sorriso" constituía a sua

população de 40% de "barrigas-verdes", que eramreconhecidos pela
sua forma cantante de pronunciar as palavras. Agora repetia-se o

fenômeno, em sentido contrário, aqui trabalhando para desenvolver
o terceiro parque industrial, diversificado. No RegistroCivil o índice

, de candidatos a casamento, revelava que 62,5% eram de fora e 37,5%
naturais de Jaraguá do Sul,

Há6 anos
-

- Em 1991, a "Tribuna de São José", de São José dos Pirihais-PR,
completava 34 anos e, na edição festiva, artigos lembravam as ligações
históricas com o Paraná. Em 1878" nosso fundador Emílio Jourdan
comprou entrePiraquara e Quatro Barras 11 juntas de bois de serviço e

três novilhas para procriarem na Colônia Jaraguä, que passavam por
São José via Fragosos, Rio Novo e dos Correas para atingir o lugar que,
em 1897 passaria a ser Hansa-Humboldt, hoje Corupá, seguindo em

frente pelo Ribeirão Cavalo e Ilha dos Monos até o Estabelecimento
Jaragu', pelas mãos firmes de Francisco 'fhomaz de Goes e Salvador
Alves de Siqueira. O caminho de Antonio Ferreira serviu durante muitos

·

anos de passagementre o litoral e o.altiplano, transportandomercadorias
'

do Sertão do Itapocu e o negócio, em 1899, de Johann Gottlieb Stein
com sua filial administrada por Leo Eschweiler.

,

Há4anos
- Em 1993, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça
Mangalarga - núcleo de Santa Catarina - realizava a 38 Cavalgada de
Integração, percorrendo 57 quilômetros de Campo Alegre até Jaraguá do
Sul, pela serra doManso, um passeio de nove horas sobre amontaria, com
muito ar'puro e natureza por todos os lados. O presidente do núcleo, dr.
Roberto Breithaupt levava a família (Rosani, esposa e as filhas Marina e

Débora), que. cavalgava e era um dos mais entusiasmados.
'

.,OPlebiscitoquequeria saberseobrasileiro queriaMonarquiaouRepública
· e governopresidencialista ou parlamentarista, de 21 de abril, divulgava o

óbvio ululante, onde muitos falaram o que quiseram e todos fingiram que
ouviram, serviu tão somente para manter tudo igual ao de sempre. Quanto
custou?No "Jornal Nacional deSeguros", edição 10: 18milhões de dólares,

,
ou seja 540 bilhões de cruzeiros.

Há2anos
- Em 1995, os bananicuItores estavam preocupados com a importação da
fruta do Equador. A Ascaban - Associação Catarinense de Bananicultura,

,

por Seu presidente AlcibaldoGerman entrava em contato com a congênere
·

de São Paulo, para pressionar oMinistério da Agricultura. Segundo ele, era
preciso fazer valer a lei que proíbe a importação de produto que possam
trazer doenças às plantas brasileiras. German previa muita pressão dos
importadores e no futuro a produção de países como Equador e CostaRica
também teriam acesso aomercado brasileiro.Os produtoresdamicrorregião
estavam apreensivoscomo o assunto estaya sendo tratado. Alémdaquestão
comercial, com a perda do mercado, existia também a possibilidade da
entrada de doenças hoje inexistentes, como era o caso da Sigatoka Negra,
uma doença füngica de difícil combate nas plantações nacionais.

Sexta- eira, Z9 âe a osto de 1997

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (77) • APONTAMENTOS
No dia 22 de março de 1927 falecia .no per.íodo do então -já falecido.

Ângelo Piazera, depois de curta engenheiro Hercílio Luz, como chefe da
enfermidade, importante industrial e colonização, medindo terras em Rio
tido como bem-sucedido capitalista. Adda, Garibaldi e Jaraguä. '

Nasceu na Áustria, em 1868 e emigrou Domingos Dernarchi, professor da

para Santa Catarina em 1876, indo Barra do Rio Cerro escrevia grata
localizar-se no interior de Blumenau. reminiscência, lembrando o humilde

Tornou-se pioneiro dos nossos franciscano R.P. Lucínio Korte, o

sertões, trabalhando na exploração, primeiro missionário que demarcou os
,

localização e construção de estradas, limites deste solo por ele consagrado e

especialmente na zona de Jaraguä-Barra benzeu a primeira cruz nesta virgem terra,
do Rio Cerro-Garibaldi, mudando-se, nesta casta solidão, lembrado pelo já
depois, para à sede do distrito e exerceu finado franciscano fr. Aurélio Stulzer, em
por mais de dez anos o cargo de seu livro O primeiro livro do Jaraguä,

. delegado de polícia e de juiz de paz. entre .as páginas 192/193, ainda pendente
Chefiou por longos anos a política de uma segunda edição, posto que a

local,' tendo militado na Revolta de primeira deu-se. em meio de grande festa
1893, ao lado de Hercílio Pedro da Luz de regozijo no longínquo ano de 1973,
e de Paula Ramos. Depois abandonou a com vistas ao centenário de fundação de

.

política e dedicou-se à vida-pãrticular. Jaraguä do Sul.
Era casado com Constância Em 1928 o dr. Ulysses Gerson Alves

Nico luzz.i, deixando 11 filhos: Costa, superintendente municipal de

Angelina, casada com Arthur Carstens, Joinville, comunicava' ao intendente
Emílio; Affonso, Hilário, Camíllo, Arthur Müller, que o Estado acabava de
Silvio, Silvino, Julio, Alice, Viola e transferir a Estação de Monta "dr.
Adélia. Miguel Calmon", para Jaraguá, que

Era irmão de Henrique e Victorio funcionava em Joinville. O intendente
Piazera e cunhado de Pedro Piccolli. ficava de conseguir um terreno adequado,
Seu enterro realizou-se no Cemitério de que ficaria na Barra do Rio Cerro,
Rio Serro. conforme nota sobre a Barra, em

À beira do túmulo falavam o padre Reminiscências de 8/92, de grande valia
Stolte e Arthur Müller, em nome do para o distrito e, especialmente para a

distrito joinvillense de Jaraguá, próspera região riocerrense.

depositando uma coroa de flores. O dr.
'

Fritz von Jaraguá - 8/97.

Ulysses Gerson Alves Costa,
superintendente municipal de Joinville
fez-sé representar pelo intendente
Müller e o desembargador Tavares
Sobrinho, progenitor do dr. Mário

, Tavares d'âcunhaMelo, e presidente do
. Superior Tribunal do Estado de Santa
Catarina, fazia-se representar, pelo ex

intendente no período de 1911-1920, sr.
Henrique Piazera.

,

A família enlutada ainda recebia

condolências, além dos da Barra, de
Luiz Piazera, Gustavo Richlin, Alberto
Diegel, Eudoro Baptista, Julio Ferreira,
coletor federal e cunhado do ex

governador Hercílio Pedro da Luz, João
Doubrawa, Georg Czeruiewicz,
Eduardo Schwartz, Eduardo
Kellermann, José Emmendoerf'er,
capitão Alpheu Barcellos, VictorWeiss,
irmão do Colégio São Luiz .

. Lembrava-se" na ocasião de seu·

passamento, que Ângelo Piazera
repousava sob a sombra da cruz que lá
se achàva levantado, que era comissário
da "Colônia Jaraguá" e participou do

desenvolvimento do lugar, agrimensor

A foto mostra a entrada para a Capela
do Noviciado, (uiBarra do Rio Cerro,
notável estabelecimento de ensino

religioso
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o corpo clínico do hospital, em 1942, naquele tempo
Fooe/Fax:(047)372-3574 denominado Hospital 'São José: as irmãs e o dr. Renato:

__R_ua_M_al_,F1_o_ria_D_oP_eix_o_to,_sI_oo_-a_o_lad_o_do_B_ra_des_c_o_. Câmara

Como na maioria dos serviços
públicos' e cotnunitetios, também'

em questões de saúde, até a

década de 30, Jaraguá do Sul
dependia de .Joinvit!e. Uma,

situação incômoda pere uma

população de quase, 15 mil'
habitantes. A remoção dos
doentes 'era difícil e m-uitas

vezes eles não sobreviviam, à
vieçem.

Para resolver este problema,
em 22 de agosto' de '1926,

, fundou-se a "Sociedade de
Chauffers de Jaraguá,

especialmente para propaganda
. em benefício do Hospital

Jaraguá" (da ata de fundação),
,

Arrecadaram fundos com
.

promoções e eventos e assim
conseçuirem resolver um dos
graves problemas da' época - a

fa.fta de hospital. O terreno foi
doado por Georg Czerniewicz.

Finalmente, em 22 de novembro
'de 1936, com grandiosa festa '

popular (segundo o Jornal
Jereçué) o hospital foi

inaugurado.

.• BATISTA PNEUS
Pneus novos PireU;' Firestone e Goodyear, pneu« recauchu,tados
para aritom6veis e caminhõe$, balanceàmentos, geometria,

c�Ubragem depneus com nitrogênio

por Egon Jagnow

Uma vista do hospital, como fõra construído

originalmente .

•
cozinhas

llerlim
PRODUZINDO POR EXCEL�NC'A

Rua Athanáslo Rosa, 1475 -'fax: (047) 373-0267
Fones: (047) 373-0467 - 373-0377 - 373-0297

Guaramirlm - SC
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A arte de comer,
Sales Tõrres-Homem era dos maisfamosos sibaritas que

,

o Brasil tem produzido. Os prazeres da mesa eram, para
. ,

ele, dos maiores. Comia, porém, com arte, com método,
não como um glutão, mas como'um verdadeiro artista do

paladar. Em certo banquete dizia ele a um vizinho:
"' Não coma do pão senão a côdea, meu amigo: o miolo
incha logo no estômago e ocupa lugar que pode sermais
bem preenchido!

Taunay - "Reminiscências", volume I, página 47.

Deus e a República
Em o conselheiro Paulino José Soares de Sousa provedor da
Santa Casa de Misericórdia quando foi intimado pelas
autoridades republicanas a acabar com'o "Deus'guarde" dos
seusQ/!dosao goVerno.
- Nãome é licito acederã intimação de V.Exa. - respondeu ele
aoministro do Interior: - neste estabelecimento ainda há Deus,
nem seo podedispensamomeiode tantossofrimentosemisérias
doshomens.

Enão alterou afórmula.

Taunay - ''Reminiscências'', volume 1, página 74. '

0rgU/h0 de umgênio
Joaquim Gomes de Sousa, o genial brasileiro, que, aos trinta
anos, resUmia todo o saberdo seu tempo, eraprofundíssimo em
tudo,principalmenteemmatemática.Na Câmara, discutia todas

asmatérias. Certodia; aoapartearumdeputadoquediscursava

sobre�, o orador retrucou veementemente:
- O assunto em discussão não éda especialidade de V. Exa.! E

Gomes de Sousa, logo, depé, com todo ofogodo seu orgulho:
- Épor issomesmoque euodiscuto com V. Exa. Se se tratassede

assunto de minha especialidade, eu não. admitiria V. Exa. à

discussão.

Humberto de Campos - "Carvalhos eRoseiras", página 63.

PROCESSO DINAMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

Gráfica e Editora CP Ltda.

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

'

Rua Walter Marquardt, 1180
Jaraguá do Sul- SC

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

todos os entraves que
ocorriam naturalmente na

época.
Por .ísso, .Maurício de Goes

Júnior, 'descendente de índio

carijö soube ser sempre
paciente, como foi ao longo
de trinta ànos de serviço que
caiu lamentavelmente no

esquecimento
. das

autoridades, tendo o inditoso
Maurício sido atendido pela
Secretaria de Saúde de hoje,
já em estágio terminal,
infelizmente.
Ao "Mauricinho" as

homenagens de todos' os
funcionários que serviu, dos
prefeitos e vice-prefeitos que
atendeu solicitamente e dos

juízes promotores 'e

funcionários aos quais esteve'
subordinado, haverão de
reconhecer no ilustre morto

as suas qualidades,
lembrando-o como um nome

para que, em futuro seja
lembrado como "funcionário
padrão" damunicipalidade.
Eugênio Victor Schmöckel
Patrono doArquívo Histórico

,

de Jaraguä do Sul.' '

fIM 8«,,.. 'f'tetM Sd.idet
FALECIMENTO

Maurício de Goes Júnior
Consternou a sociedade

jaraguaense a morte do
distinto servidor público
municipal aposentado -

Maurício de Goes Júnior
.

- ocorrida em 20 de agosto
de 1997. Filho de Maurício
de Goes e de Helena de

Ooes, era casado :

em

primeiras' núpcias com

Emília Hordi de Goes, com
'quem teve quatro filhos:'
Irene, Sílvia, SibilaeSílvio..
Do segundo casamento com
Ida Tomelin de Goes teve a

filha Sandra, Regina. Tem
ainda. oito' netos e cinco
bisnetos ..O seu corpo foi
velado'na capela de Vila
Lenzi e o sepultamento
ocorreu no Cemitério de

Jaraguá do Sul-Centro, com
grande acompanhamentd,
° extinto foi .servidor

exemplar e, por mais de seis
lustros foi zelador da
Prefeitura Municipal de
Jaraguá doSul, admitido no
tempo do prefeito Arthur
Müller e aposentado no

período doprefeito Eugênio
Strebe, onde. atendia o

Executivo, o Legislativo e a

comarca de Jaraguá do Sul,
cabendo a ele os serviços,
participando de todos os

acontecimentos que
ocorriam nas referidas áreas,
,especialmente na área

política, onde chegou a ser

, injustamente acusado, num
episódio no tempo da

política que envolvia o PSD,
UDN e PRP, em que o

prefeito recolheu as chaves
do prédio e impediu que a

Câmara Municipal de
Vereadorespudesse realizar
a sua sessão, resultando na

g}9Inos
,
I '

,
'

IA EDUCAÇÃO COMPLETA

existência de dois legislativos ,

que obrigou a íntermediação
do Judiciário, para voltar à

normalidade regimental e
constitucional.
A sua família perde-se na

esteira do passado, quando o
descendente de índio carijó
aventurou-se a uma longa
viagem que terminava na

conjunção dos rios ltapocu e

Jaraguä, contada pelomestre
EIIl11io .da Silva nas páginas
15 e seguintes, no 'Segundo
livro de Jaraguá - Um

capítulo da povoação do Vale
do Itapocu, que se deu' em
1868 e que, voltando a

Guaratuba-PR para.desposar
a sua amada, anos depois
ajudou na condução do gado
que adquiria EIIl1'1io Carlos
Jourdan em Piraquara e

Quatro Barras, atravessando
o sertão do planalto
chegavam, descendo a Serra
do Mar para sair na então
ainda não existente Hansa
Humboldt (hoje Corupä),
chegavam àColônia Jaraguá,
para a 'alimentação dos

trabalhadores, enfrentando,

"
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Dia de soll O céu azul. Dá ânimo de fazer os 'serviços caseiros, passear, pessoas, fale com'a voz do coração. Bem assim como, às vezes, você fala com

amigos ausentes. Comece, digamos, assim:
um pouco. Também se começa a colocar, as roupas de cama, aquelas "Jesus, meu amigo, m�u Deus, me� Salvador, vem! Eu quero falar contigo. Eu
mais pesadas, para fora e receber os raios do sol. Os casacos pesados de creio que estás aqui comigo. Sei que'me amas muito. Mas eu também te amo. E
inverno também vão para fora, para tirar aquele cheiro de guardado. muito! Quero aprender a amar-te sempre m,ais.
Tudo parece maravilhoso, o passarinho até,canta tão lindo e. assim'vai. Jesus, eu quero contar-te, hoje, os anos lindos que eu vivi comminha mãezinha.

Mas,'as plantas estão começando amurchar, porque o sol está forte; Sabe, Jesus, mamãe foi uma pessoamaravilhosa. Bem. Atua também... Mamãe e�
O que foi plantado começa a ser prejudicado e às vertentes de água vão uma pessoa tão amável" tão dedicada. Lembro sempre todo carinho que ela nos

ficandomenores.Algumas pessoas,começam a se preocupar com a falta dava... " e deixe seu coração falar, contar, dizer... Experimente! Você verá que

de chuva e torcem para que venha logo e até há quem ore para ela vir,
maravilha é poder falar com Jesus vivó. É claro que em detenninado momento ele

Outro dia nasce, o sol preguiçoso, nuvens começam a se formarem também vai querer falar sobre sua mãe. Deixe que fale! Escute atentamente. há
,

'

. " revelar coisas lindas de sua mãezinha, revelações que você nem imagina. Escute-o
no céu e então a chuva cai. As plantinhas parecem sorrir com aquela com os ouvidos do coração.
água que cai docéu, a poeira não levanta com o passar dos carros. Outro dia você toma outro assunto e volta a conversar com ele. Por exemplo:
Aí acontece o que não rnais percebemos: alguém diz: "Que tempo sobre a sua juventude, seus estudos, sua família, seus problemas familiares, seus

ruim hoje,' esta chuva chata agora vai estragar nossa festa, o rodeio '

ideais, enfim, tu,do o que você quiser.
crioulo, a pescaria que programamos... e os resmungos são variados! Você também poderia usar como assunto dos encontros com Jesus vivo, sua

Däpara entender? Por que o dia de sol é chamado de dialindo e o dia palavra escrita nos evangelhos, seus milagres, seus ensinamentos, suas parábolas,
de chuva, não? etc. Ficaria longo detalhar como fazê-lo, pois meu espaço é limitado. O importante

Eu, particularmente, gosto 'demais de dia de chuva. Não me refiro é você querer manter um relacionamento lindo e constante com Jesus. Os modos

aquela que faz enchentes e destruições.
de fazê-lo, você os aprenderá. Comece hoje mesmo. Faça-o todos os dias.Você verá
oque Jesus é capaz de realizar em sua vida.

Será que agimos certo, xingando os dias de chuva e bendizendo os
días de sol? Todos os dias trazem coisas agradáveis e coisas-menos, .-PA�:r_RO_c_IN_I_O:__�__.....__....___---,-_� _,____�-,-�

�as. '

Sexta-feira, 29 de agosto de 1997

Os 18lotesabrangiamas terrasdoWmter, FTa1IUIer, Stingí"m, Feliciano, Arnoldo
LeonardoSchmi'tt, JoõoBressani; DomingosCristiaiU, JoãoZapella; IsidoroPedri;
ÂngeloPiazera; Girolla; Busarello, FelicianoDemarchi; AngeloRubini eHenrique
Piazera; Vasel ePavanello:

Quando casou, o Cartório de Venâncio da Silva Porto, ficava no prédio de

AlfredoKlug (quejá comentamosnocapítuloXXIX), na entradadaatualPrefeiiuta,
na Rua Abdon Baptista, hoje, (1997) o Calçadão da Marechal. Padre Alberto'
Jacobs era coadjutor dopadre João, quando casou.

ArlhurMüllerfez convite para ser delegado de Polícia, mas não aceitou. Era
muito amigodeRenatoSaM, secretáriodaPrefeitura e do contadorAlfredoMoser.
Lembrava que aprimeira cervejaria eradopai dele, vendidoa 12vinténsa garrafa,
ou 240 réis, cada. Cada vintém valia 20 r�is.

'

Quando da entrega dos jornais que estamparam a entrevista, lembrou-seAnto
nióPedri ainda de outraspassagens: 1) - A queda daponteperto deMartim:Stahl.
Antigamente sepassavapor umapontepenada Casa Comercial deMartim Stahl,
só depois é que.fizeram outra, perto da Casa Comercial de Vailatti (hoje, então,
Supermercado Breithaupt na esquina da Marechal Deodoro para o jaraguá
Esquerdo). Dizia ele que o dia estava chuvoso é naquele domingo os irmãos se

preparavam para ir à misso; quando ouviram um bandho estranho. De longe já
podiamdivisarquetinha acontecidoalguma coisa naponte. Saíram correndopará
ver. Em lá chegando encontraram a ponte caída, tiparte domeio ruiupara dentro
do Rio Jaraguá, o carro de mola de Otto Rumor e os dois cavalos ainda presos à

carruagem, um cavaloficou despaletodo e o sn Rumor, sentado nomeio do rio, em
cima de Umapedra, com a água até o peito.

Voltaremos. Até aprôxima:

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Dia bonito, diafeio!

Não quer dizer se é dia de sol ou de chuva -,

Convido ao leitor desta coluna, para abrir sua B,íblia no livro de
Hebreus 6,7 etambém no Ev�gelho de Mateus 5,45.

Vamos, pois, deixar de xingar o tempo e deixar que Deus cuide disso?
AlbaPiske

VARIEDADES - 5

Jesus com você rumo
,

'

ao ano 2000 - (IV)
'.

.
.

Pe. 'A/frio J. Pedrlnl sei
Jesus Cristo é o centro da história da humanidade.Ela foi dividida entre "antes

de Cristo" (a.C.) e "depois de Cristo" (d.Ci);
Ocorre que Jesus.não é alguém retido no, e pelo passado. Ele ressuscitou! Está

vivo! Está entre nós! Está com você! Invisível e insensível. aos nossos sentidos

externos, mas realmente presente. Ele ama você profundamente. Quer estar em sua

vida como o melhor dos seus amigos, para ser seu Salvador, seu Mestre divino, seu

,
guia de caminhada.

Para poder amar você de verdade e poder .realizar uma obra de amor em sua

vida, ele quermanter um relacionamento muito bom, diário, amigo e crescente com
você. Quer que sejam amigos que se amam e relacionam-se. Que mantêm laços
fortes. Convivem. Conversam. Entreajudam-se. É o que Jesus vivo quer com você.

Basta você também querer.
Se esse rejacionamento acontecer, você verá as maravilhas que Jesus realizará

em sua vida: Ele tem poder de realízä-las .. Ele quer. Ele pode.fazer muito mais do
,

que você imagina! Basta abrir-lhe sua vida e relacionar-se 'Com ele.

Relacionamento com Jesus vivo
Como relacionar-se com Jesus?'Assim como você faz com um amigo íntimo.

Conversando com Jesus .sobre sua vida, suas alegrias, seus sucessos, seu trabalho,
, sua família, seus problemas. Se ele ouve? É claro! Ele disse: "Estarei com você

todos os dias...•,. onde quer que você esteja. Ora, se está presente, ele ouve.
Experimente começar. No seu quarto, ou em sua sala, ou no escritório, ou em

algum lugar apropriado, disponha-se a ter uma conversa com ele. Concentre-se por
um momento. Se quiser. feche seus olhos. Chame-o. Peça-lhe que se assente a seu

lado, ou à sua frente. Comece a falar. Se estiver sozinho, experimente falar-em voz

audível. É lindo você ouvir sua voz falando com Jesus vivo. Se estiver em meio a

LIVRARIA SÃO SDASTIÄO
ARTIGOS RELIGIOSOS PARA'PRESENTES

RUA MAL. DEODORO, 632 � FONE: 311�3091 ., JARAGUÁ DO SUL - se

•
i
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r:r Enquanto entidades
PIU-PltJ dango com os Garotos de Leils B. Pi/tz, daAgência BlackWhite. Arrasadora organizadas realizam. um

'

r:r No último sábado (30) - Ouro, lá deCruz Alta (RS)
. nas passarelas bonito trabalho, de

· do. mês, a Boate Notre - terra do saudoso escritor
Dame coloca as asinhas de Ériço Veríssimo. Já no esbanjando comunicação
fora e promove aNoite do dQmlngo.(31), últimodiado com o público, Tonínho,

.
Piu-Piu. A badalação evento, às 18h, a animação Luana, Mércia (vocais),

.
.

contarä com iluminação e estará a cargo do Gaúcho' Alexandre (tecladoslvocal),
decoração especiais eshow da Fronteira e, às 20h, da Victor (guitarra/vocal),
com a Banda Os' BRJa Flerte,

-

muito Fábio (contra-baixo/vocal) estão convidados a alguns boyzinhos locais

'Beetbovens, de Curitiba. conhecida da juventude da eSalmir (bateriâlvocal) são prestigiar o belo concerto voam pela Reinoldöltau a

Animaçãodas boas nanoite região, ' músicos requisitados com de música clássica da mais maisde 100Km,Ih.Quantoà
em q�� o Júnior, da Notre frequência em bailes de alta qualidade. Entrada Praça Ângelo Piazera, Virou

·

DameProduções eEventos, ZAWAJO'$ formatura e festas em geral, franca. pontodeexibicionismopuro, ,

estará comemorando mais r:r O bem-sucedido principalmente naregião da comaltoteordeignorância.
um ano de vida.

"

" Projeto Música na Praça, Grande Florianópolis. CINEMA '. Irresponsáveis travam as

da Secretaria de 'Cultura, r::r O Grupo Nadonal d� rodasdeseusveículos,pisaDl
Bsporte e Lazer, traz para a M\ÍSICA .Cinemas, 'empresa sediada fundo e fritam os pne� até o

r:r Die Reusen Kartoffel, PraçaÂngeloPiazera, neste CLASSICA em Porto Alegre, swgimento de uma fumaça
domingo(31), às·18,h30, a r:r Jaraguá do, Sul tem o proprietária das salas de quecobretudoeatodos. Se
Banda Zawaju's. Com n privilégio de receber, nesta exibição do. Shopping' sentem poderosos, Pobres-

.

�

anos. de estrada e. segunda-feira, lOde" Mueller, em Joínville e 'coitados!

PARQUE
.

Bodegueros, Habeas Cor-
MALWEE . pus e Urublues·são as sete

r:r Devido à importância bandas que estarão

turísticaque representapara participando do10 Jai:agWi
.

o Município, o Parque Net Rock, amanhã (30), a
Malwee bem que merecia partir das 21h, noPavilhão

'.

um 'melhor acesso. Para se B, do ParqueMunicipal de
chegar ao magnífico Eventos.A excelenteBanda

recanto ecolõgico, Fanw.y, c:teFloripa, quejá
.

visitantes ,têm que mostrou do.qaeé capaz.em
atravessar,uma estreita, julho, na Praça Ângelo
ponte, onde é permitida a Píazera, também estará

passagem de apenas um presente, como atração es-.
'

veículo, . causando pecial, Valor do ingresso:
s u c e 'S s i vos R$ 3,OO�
engarrafamentos;
'prin�palmente nos finais de EXPOFEIRA
semana. A espera, r:r A 5* Bxpofeira
transformaodiadelazel'em . Agroindustrial de

um verdadeiro teste de

paciência, Fica registrado o
àpelo à admínistraçãomu
nicipal.

Guaramirim tem na sua

programação para 9 sábado
(30), a partir das 19h30, .

showcom iiBandaCheiro,
da Bahia e às' 23h, um fan-

ROCK

.Desacato ao Sistema,
·

Dominio Boêmio, Manual
Criminous, Los

CONGELADOS E
FRUTOS DO MAR

,IIUA IIARAoDO RIO� III
, TEL.: (047) �n-2912

.IAIIAqUA DO IUL· 8C

•-o

.

,

v-�·
.

R IG'
"t/. .', ) � /.J ,

b��_���1J-zo.é::.-, ', '

CARGAS E,PASSAGENS .

Fone/Fax:
-

"

(04n, 371-0091

inaugurou na sema

passada o seu novo sís
de som, totalmente digi�
A pioneira tecnologia fol'

. importada da'Dolby�
.ratories Incorporated, <W

.

São Francisco, Califórnia;
totalizando uni
investimento de US$
140.000,00 (cento ê

.

quarenta mil. dõlares). Ás
duas importantes cidadet'
catarinenses podem se

orgulhar de possuir, a partir.
de agora, o que eXiste de
mais moderno em recursos

sonoros para cinemas no

mundo.

TRÂNSITO

conscientização com OI·

setembro, às 20 horas, na motoristas da cidade,
IgrejaEvangélica Luterana, álertando-os da liderançade
a presença da Ol"questra

.

Jaraguä do Sul na

C'harlottenburg, de quantidade de mortes em

Berlim, Alemanha. Todos ' acidentes no trânsito,

DISQUE·LANCHE·
371-53'09
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FERJ, 24 ANOS DE SUCESSO E

QUALIDADE DE ENSINO!

PERl - '24 anos abrindo o caminho para o -

,

desenvolvimento deJaraguä do Sul!

METALÚRGICA KV LTOA.
,

Fabricação de Esquadrias de Ferro, Janelas, Portas, Cercas;
Grade$, Pantográficas em Geral., ,

Rua Carlos Eggert, 114 - Fone/Fax: (047) 372-1S40
"

Bairro Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC
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2 fERJ 24_�·
24 anos de bem servlr a Jaraguã do Sul>

Implantação da Faculdade de Estudos Sociais, em 6/9/75

rll:R.J

EDITORIAL
No dia 31 de agosto de 1973, foi

instituída a Fundação Educacional

Regional Jaraguaense. As dificuldades
iniciais foram muitas; os resultados,
porém, que a FER) conseguia
acumular, 'sempre compensavam o

esforço despendido.
Com a instituição do Centro de

Ensino Superior de Jaraguä do Sul" e
cumpridas as exigênciaslegais, foi
autorizado o funcionamento, do

primeiro curso, o de Estudos Sociais,
que iniciou em março de 1976.
o Centro de Ensino Superior da

FERI cresceu, e os desafios também
foram'se renovando e se ampliando a

cada ano. As dificuldades foram sendo

superadas com dinamismo e

competência. Hoje, após 24 anos,

sentimos que omomento é especial, é
de decisões. Sentimos hoje na FERI,
o impacto de uma verdade simples e

óbvia, tão simples e tão óbvia que é
necessário um consciente exercício de

atenção para' não sermos

surpreendidos: as boas realizações do
passado não nos garantem o presente,
muito menos o futuro, nem podemos
esperar que o futuro traga asmudanças
para então agir.. Este, é um momento

.

especial no qual "quem sabe faz a

I hora, não espera acontecer", como diz
a, canção. Implantar novos cursos de

graduação; ampliar opções de pös
graduação; Integrar FERI e

comunidade pelas atividades de
extensão; crescer internamente na

busca permanente da qualidade e da

competência; ampliar espaço físico

para abrigar o crescente número de
alunos; desenvolver estruturas de

.
apoio ao ensino. Aí estão enumerados
alguns compromissos da FERI, na
energia de seus 24 anos. Qual será o

futuro do Centro de Ensino Superior
de Jaraguä do Sul- FERI?A melhor
forma deprevere futuro é criá-lo, diria
o mestre Peter Drucker. Alunos,
professores,

.

funcionários, líderes da
comunidade: creio não ser necessário

argumentar quanto à importância de
um Centro de Ensino Superior para a

comunidade regional; gostaria apenas
que todos nos convencêssemos de que
esta Fundação e este Centro serão

aquilo que nós fizermos deles.
,

FERJ

•
•

Retornemos, no tempo, ao ano de

1973 ... Há 24 anos nascia, em Jaraguä
do Sul; emergente p610 industrial do
Estado, uma necessidade e lançava-se
uma semente' ideal... Um centro de

formação superior. A cidade, que
necessitava de profissionais das mais

diversas áreas, precisava de um centro

formador de especialistas.
Desde a sua criação, em 31 de agosto'

de 1973, a FERI firma-se como entidade
séria e comprometida em formar

profissionais de valor para a sociedade
a que serve. De início tímido, mas com
vontade de oferecer mais aos,

jaraguaenses, a FE1;U comemora desde

o dia 5 de maio de 1975 a autorização
do funcionamento doCurso de Estudos
Sociais pelo Decreto Federal N'75.690.
No ano de 1976 foi ministrada a aula

inaugural do curso pelo Presidente do
ConselhoEstadual de Educação, prófes-

.

sor Nereu do ValePereira e, tendo como

seu primeiroDiretor o Pe. Elemar Sheid.
O Decreto Presidencial n" 86000,

demaio de 1�81, que sustava a criação
de cursos de ensino superior em todo

o país, poda uma das graudes
aspirações da instituição: o,

funcionamento do Curso de

'Administração em Jaraguä do Sul.

"
S6 em 1982, em parceria com a

Fundação Educacional da Região de

Joinville (hoje Univille), inicia o Curso 'Primeira formatura, em 14/10/78. Turma de Estudos Sociais
de Economia. Em 1983, a FERI assina.

uma

história de

esforço,
dedicação e

conquista

mais um convênio. Desta vez, para a

implantação do Curso de Ciências
Contábeis. Finalmente em 1986, inicia

_

o Curso de Administração
da própria instituição. O FER!:
ano de '1986 foi

importante, tanto para a

FERI como para os

jaraguaenses. Além do
início do Curso de

Pedagogia, .

cria-se o

primeiro curso de p6s
graduação, em nível de

especialização em

Administração, através do convênio com
aESAG/UDESC. De lá para cá,mais 22
cursos de especialização foram

,
.

.

T, comgranáe satisfação que a Papefaria Tania,
cumprimenta a !FtjJJ(J pelos seus 24 anos áe sucesso!

PAPELARIA TÂNIA
ATACADO

Comércio deMateriais para EscriMrio, Engenharia e Desenho, Aprimorada Linha de
Informática FIC 80 e 132 ç, Impressos Fiscais, Fitas para Impressoras, Disquetes, etc.

Rua Joinville, 3427 - Fone: (047) 371-4214,
,

Jaraguá do Sul - SC
.

li

II
"

oferecidos pela Ferj. Dentre eles, os de

Ges�o de Qualidade, Informática,'Mar
keting, Tecnologia
Mecânica e Têxtil. Áreas

aulas de graduação e 236 fazem p6s
graduação em nível de especialização .

O Centro de Ensino Superior de
Jaraguä do Sul espera a autorização do
Conselho Estadual de Educação' para
iniciar no pr6ximo ano o Curso de

Tecnologia em Mercado. Outros

objetivos de cursos serão elaborados
neste semestre, para posterior
encaminhamento, análise e aprovação do
Conselho

A FERJ não pára de crescer. Evoluir
e atualizar-se é necessidade e obrigação
para o Centro de Ensino Supertonque
se sente comprometido com a •

comunidade e com a realidade de um

nov� século.

importantes para a

realidade econômica de

Jaraguá do Sul.
Em 1992 é autorizado

.

o funcionamento de mais
três cursos de graduação.
São os de Ciências
Contábeis e de Letras

Licenciatura emPortuguês
Inglês e Secretariado

Bilíngüe em Português e inglês. Hoje, a
FERI conta com 103 professores e 1.433
alunos, sendo que, 1197 freqüentam

'P� ?E1<p, pêttu 4ee/4;

24.��a,�/·
. ,

JATEC INFORMATICA LTDA.
Vendas e Assistência Técnica Especializada
RuaWalter Marquardt, 486 '- Bairro Vila Nova
FoneIFax: (047) 371-2509- Jaraguá do ser- SC

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



CORREIO DO POVO Jaraguá do. Sul, 29 de agosto de 1997

Miscelânea globalizada
POR LUIZ ARTBUR PERES

AUTO' PREss
Na indústriaautomobilística,

globalização é sinônimo de

redução dos custos. Assim, o
alto mvestimento no projeto de
um novo modelo deve' ser

.

rentabilizado aomáximo. O Polo
.

Classic é o exemplo mais
recente desta nova estratégia

, -mundial a desembarcar no
Brasil. tE talvez omais explícito.

O três volumes é a versão
da Volkswagen alemã para o

Cordoba, da Seat - braço
espanhol da marca alemã. O
Cordoba foi lançado naEuropa
em 93 e é comercializado no

Brasil desde 95. Na trilha da

dupla Polo/Cordoba, a. Volks
ainda pretende trazer para o

mercado interno ainda este ano
o novo Passat, que faz
dobradinha com o Audi A6
reestilizado. E vai fabricar por
aqui, a partir de 99, o novoGolf,
que adota a·mesmaplataforma
doAudiA3.

Apesardo Polo Classic .ser
extremamente parecido com o

Cordoba espanhol, a Volks.
afirma que os dois não brigam
diretamente entre si.Segundo a
montadora, cada um dos 'sedãs
têmumpúblico certo, ditadopelo
preço e pelo apelo estético. O
Cordoba custa US$ 20.780 -

cerca de R$ 22.440 -, tem sta
. tus de importado e pretensões,
mais esportivas.

Já o Polo Classic sai por R$
20.990 e tem vocação para
carrode família.eomo denuncia
a carroceria de linhas sóbrias.
Nada de aerofólio em cima da

tampa do porta-malas nem
conjunto ótico que ocupede um

.

canto a outro da traseira eu

ainda saia dianteira de desenho

agressivo, presentes nomodelo
espanhol. No Classic, o toque
agressivo se limita à antena no
teto. Os pára-choques .são

.

homogêneos, assim como a
.

parte de trás, onde as lanternas
se restringem às extremidades.

Apesar de a 'campanha
publicitáriadaVolks - que vende
oPolo COmo o carromundial da
marca - não mencionar, o

modelo é fabricado na Argen
tina, De qualquer maneira,
chega às lojas como se fosse um

carro nacional, com regalias
fiscais do Mercosul e respaldo.
técnico das mais de 700
concessionárias Volks no país.

O modelo chegou no início
deste ano para ocupar o lugar

fh;;ata®�
CG 125 titan..••••.......•.••.•R$ 74,88 Sollette a visita de

CBX 200Strada.•••••••••••R$ 113,50 ' um vendedor pelo
XLR 12S••••••••••••.••••••••••••••R$ 95,50 37�1·2999ClOODream••••••••••••••••••••R$ 61,88

Rua Adé/ia Fischer, 239 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

liiÍL: _EllE wownn·'WO·w W .. =

do veteranöVoyage, extinto em
95, e ocupar também a lacuna
deixada pelas versões mais

simples do Logus, Rue saiude
linha este ano. O tamanho do
Polo é intermediário entre os

.dois finados modelos. Elemede
4,16 m, contra os 4,07 m do

Voyage e4,27mdo Logus. Além
disso, ó motor 1.8 do Polo
também é feito no Brasil, em
São Bernardo do Campo. Por
enquanto, ele é a única .opção.
As . versões 1.6 e 2.0,
prometidas para este ano, ainda
não foram lançadas.

'

. Omotor (lo Classic faz parte
da. nova família Mi de
propulsores, .que passou a

equipartoda a linha Volks. Ele
tem 1.781 cm3 e é alimentado

por injeção multiponto. A os opcionais também não

potência é de 99,1 cv a 5.500·· surpreendem. A lista de

rpm e o torque chega, a 15,1 kgf acessórios se restringe ao trio
a 3.500 gires - o antigo AP- elétrico.arcondicionadoerodas

.

1.800 gerava 90,5 cv e torque de liga leve que elevam o preço
de 14,2 kgf. Números que do carro para cerca' de R$
levam o novosedã aos 180kml 23.800.
h e de zero a 100 kmIh em 11,5 Mesmo assim, o Polo Clas-
s. Já a transmissão de cinco sic ainda ficamais barato que o

.

velocidades é fabricada na At- Cordoba, que só traz de fábrica
gentina pelaTransax, doGrupo direção hidráulica e, na mesma

Volkswagén. configuração, custa cerca deR$
O desempenho comedido 25 mil. Em compensação, o

reforça a vocação familiar do Cordoba ainda oferece, como
Polo" que também encontra opcionais, freios ABS, airbag,
abrigo no interior sóbrio, sem - direção ajustável e encosto de
maiores firulas, com acesso

..

cabeça para träs, que, segundo
facilitado pelas quatro portas. aVolks, fazem a diferença entre
Ele já traz de série direção QS dois carros. Mas aí o preço
hidráulica é rádio/toca-fitas. O do carro da Seat sobe para
paçote standard não é vultoso e quase R$ 2� mil.

.

'Oficina mecânica e injeção eletrônica
Latoaria e Pintura

TRABALI.IAMOS COM TODAS AS MARCAS.

faZ
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CORRÉIODOPOVO .2 VEÍCULOS Jaraguá do Sul, 29 de aaosto de 1997

PORROGéRIo loURO
. AuroPREss

Juntar os trocados'para pagar os

pedágios das estradas já faz parte do
dia-a-dia de muitos motoristas do país.
Este seria o preço para se ter estradas
melhores e mais seguras. Um preço,
ainda porcima, alto. PertodcisR$ 0,05
por quilômetro. Mas o que se viu neste

primeiro ano de estradas privatizadas
foi um aumento dos problemas.

Os números de acidentes e mortes
aumentaram. Emmaio de 1996 na Via
Dutra, que liga Rio a São Paulo, por
exemplo, houve 515 acidentes que
resultaram em 35 mortes. No mesmo

período deste ano, o número de
acidentes aumentou em 64% - saltou

para 846. O de vítimas fa!ais subiu em
51,4%, chegando a 53- óbitos. Na HR
116, que corta o Brasil de Norte a Sul,
amédiamensal de acidentescom vítimas

passou de 5,9 em 1995 para 7,2 em

1997 .

.

Nada disso ficou barato. Com a

autorização do Ministério dos

Transportes, os quatro pedágios da
Rodovia Presidente Dutra e o (la Ponte

. Presidente Costa e Silva:, entre Rio e

Niterói, subiràm em média 9%. Além
destas rodovias, as outras duas também
já.privatizadas no país - aBR 040, que
liga Juiz de Fora, emMinas, aoRio de
Janeiro, eaBR 116, entreAlémParaíba,
emMinas, e oRio de Janeiro - também
aumentarão seus preços até o início de
.setembro,

Os preços dos pedägíos de todas
as estradas ainda terão outro reajuste
em fevereiro de 1998. Tudo para,
segundo oMinistério dos Transportes,
ajudar os consórcios que cuidam das
estradas a fazeremmais .investimentos
em melhorias. Mas nãó se pode dizer
que as empreiteiras que assumiram as

rodovias estejam com o pires na mão.
Na Via Dutra, por exemplo, que tem

quatro pedágios e onde passam cerca

de 80mil veículos por dia, o aumento
de R$ 2,86 para R$ 3,30 aumenta o

caixa emR$ 1 milhão pormês se todos
os cerros pagassem um só .pedágio, o
q1,le qão ocorre.

Não se pode negar, por outro.lado,
que os investimentós já feitos peJos
consórcios transformaram as vias sob
concessão, Estio melhor asfaltadas e

ganharamnova sinalização,UTJmóvel,
telefonesdeemergência, reboques,entre

. outras novidades. A questão é que a

melhora não modífica o projeto origi
nal. Os traçados são os mesmos da

época que ándar a 80 kmIh era quase.
decolar. Ou seja: as estradás só parecem
boas.Mas é o suficiente.para convencer
o usuárib a pisar fundo.

"Os motoristos cuidtim mais .s
carros do que da vida. Com a estrada
sem brvacos, eles perdem o medo de

-

quebrar o veiculo e aceleram mais.
Acabam quebrando a cara", aãrma Jan
Guilherme presidente da fundação
Anjos do Asfalto, entidade que presta
socorro na Outra

Outro problema surge com omaior
movimento em alguns trechos. Como
não ganharam novos traçados,
continuam passando -no meio de

Efeito colateral

cidades que cresceram ao longo das
estradas..Quem usava um caminho

alternativo, acaba usando a estrada
mesmo. "O fluxo. cresceu e

,engarra/anfento I constante. Não I
mais uma estrada; Iumaavenida", diz
José Alves Neto, chefe de transportes
deCaçapava, cidadepaulistanamargem
da Dutra.

A maior' reação à situação vem

exatamente das pessoas que moram

próximas às estradas. Com o aumento

de velocidade dos carros, o índice de

atropelamentos cresceu. E fica difícil
convenceralguém ausaruma passarela
dediffcil acessoquando a pista não está

. isolada, como ocorre em rodovias.
realmente modernas. Essa população
também reage ao pedágio. OS postos
de cobrança não distinguem quem
utiliza a estrada por um longo trajeto
ou só quer circular no próprio
município.

Um exemplo é Magé, noRio, que
cortada pelaBR 116. O pedágio divide
o município e quem quer ir do centro

para um bairro mais distante, tem de

pagar. E não adianta procurar um
caminho alternative. A CRT, que
administra o trecho, lacrou todas as

estradas vicinais. "CoIocDTrllllIlUll'Ooll
na E,strada.Mineira� tombada pélo
patrlm8nio hist6rico", reclamaEliseu
Pires, secretário de comunicação de

Magé..
Fila de esper�

Atualmente quatro estradas já
funcionam sob administração de
consórcios privados. Todas ficam nos

estados do Rio, São Paulo e Minas
Gerais. Mas para 98 o Governo Fed
eral promete expandir a privatização
pelo país.1á está em fim de elaboração
os programas defícíteçãe de 2.719 km
de estradas, mais de três vezes os 856

km até agora privatizados.
Estes números incluem rodovias do

porte da BR 101, que corta os estados
do Rio,Espfrjto Santo, Bahia, Sergipe,
Alagoas, Pernambuco eRioGrande do

. Norte. Ela será dividida em cinco

trechos, todos commais de 200 km de
extensão. Outra estrada importante no
pacote de novas privatizações é a BR

381, que liga Belo Horizonte a São
Paulo.

Para' 1999, outros 4.171 km de
rodovias federais vão passar para a

mãos privadas. Neste caso, entram

estradas da região Centro-oeste, como
a BR 163, que-liga Cuiabá a Campo
Grande.

O Governo Federal não quer
assumir o repasse dasestradas sozinho.
Por isso,muitas estradas federais esti�
sendo delegadas aos estados, que ficam'

.

responsáveis pelas licitações. Nesta
situação estio o Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paranã, Bahia,Goiás e

, Pará. Os trechos doados somam mais
5.472 km de rodovias, todas, porém,
ainda sem prazo para o começo das

licitações.
Viagemcara

AViaDutra é considerada a estrada
. mais importante do Brasil por ter o -

maior fluxo de transposte. Mas não é

nela, nem em outras grandes rodovias
em solo nacional, quejá cobrampedágio
onde osmotoristas pagammais caro. É '

o recém-inaugurado posto de cobrança
da estrada que liga RiQ Bonito a

Araruama, na Região dos Lagos, no
estado do Rio de Janeiro, que detém o

título de mais caro do país.
Enquantona Dutra cada pedágio

custa R$ 3,15, na Rio Bonitol
Araruama, os·motoristas têm de
desembolsar R$ 3,20 pa�a verem a

cancela do posto abrir. Isso nos dias

de semana, Nos finais de semana, a

tanfa.sobe parasalgados R$ 5,35. E
apesar dos protestos dos turistas e

moradores das cidades vizinhas à

Brasileiro paga pedágio caro e recebe em troca novos problemas'nas estradas privatizadas
AIvoNAUAO'CAATA Z No1fclAa

estrada, a Via Lagos, do�a da

concessão, não pretende, r:eduzir
preços. Detalhe: o trecho tem apenas
26km.

R fm@[fdP1?@Dr::::JD .
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Goifi GLcompleto 95 bordo gas.
EscortHobby completo 95 marron'I gas.
PointerGU 95 bordo gas
VeronaGl.)( completo 95 azulmetálico gas.
Témpra turbo 95 bord6 gas.
POinterGU 95 verdemet. gas•

Tipo 1.6 ie comp. COnscOIC. 95 preto gas.
PointerGU 94 prata,· ale

Logus 94 azul ate.
II

PeugeOt 3062.0XSi 94 branco gas.
OmegaGLS 93 verde' gas.
MonzaSLE4pts•. 93 prata gas.
Parati 91 prata, gas.
VeronaGl.)( 90 bege gas.

Ipahema 90 prata ate.

UnocS 90 . verde gas.
SantanaGLS 4pts. 89 gráfite gas.
SantanaGLs 89 prata , . ate.

EscortXR3 completo 89 cinza gas.
EscortXR3

.
89 preto ' ale.

EscortGl 88 begemeL' ale.

EscortGL ff1 prata ale.

Chevy "
85 preta ale.

Opala completo /85 branco alC.
SantanaCD 85 prata ale.

Ga 83 branco ale.

DelRey 83 prata ale.

Corcelll 81 branco ale.

R ....a Jc.>i.,."ill� .,.º 3573
Fc.>"'� (047) 37"1-9822

JA..RA..GUÁ. �<:> SUL - SC
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Classificados do CPa71-1919
JARAGUÂ DO SUL E REGIÃO'

Você pode comprar ou encomendar
seus móveis com uma. entrada e

mais 7 prestações ou desconto de
. 15% para pagamento à vista �.....

.

VÁLIDO SÓ PARA A FEIRA
DE 22 A 31 DEAGOSTO DE 1997

I

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

'11

. TROCA-SE TERJ_lENO'
I:
II ne bairro JaraguáEsquerdo.ValorR$15.000,00,· .

por'casa de alvenaria no valor-até R$ 35.000,00.
Contato: 371-9822 com Gilmar

SExtA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 1997

,

1 quarto e

demais
. dependências
RuaAlberto

Santos
Dumont, 582.
Vila lalau.
Tratar:

372-0258

Consertos de ar condicionado de autf!móveis e

fabricação eassistência de câmaras frias e
.

climatiZtUloras - ar condicionado residencial e central.

Rua José Emendoerffer,' 1183 - fundos,
Novà Brasl1ia - Fone: (047) 372-2986

Jaraguá do Sul- SC

VENDEDORES:

ConsórcioRegata Admite
,

Otimas comissões e prêmios por vendas
Vagas limitadas

EXCURSÃO: EXCURSÃO:,
Piratuba, Águas Tennais Reveilon espetacular em Porto
Do dia 02 a 05/10'por R4 145,00 (por

, S�guro· Vitória· Rio e São
pessoa). Paulo.
Inclui: Hotel, café; almoço e janta. Do dia 26/12/97 a 04/01/98.
Contatos no 375-1056 ou 973-8281. Tratar 375·1056 ou 973-13281.

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

.

Salda: 25/12 e retomo: 29/12
Contatos com Rosana em horário comi.
no 372·0448 .

. INTERIMÓVEIS
CRECI '0914�J

/Fone: '(047) 371.;.2117
RUIil João Picolli, 104
Jaraguá do Sul- SC

Casa em alvenaria 'cl 80m2 (3 quartos,
banheiro, sala, cozinha, lavanderia e

garagem), terreno com 420in2 (todomurado).
Região residencial (VOa Centenário)
Preço: R$ 32.000,00

Centrais telefônicas de

pequeno e grande porte

li "'P:ZZZ };:w:w '&."w;:: ._ ..

,

Aparelhofax Siemens

..

Casa em alvenaria c/110m2 (suíte, 1 quarto,
banheiro social, sala, copa, cozinha, lavand.,
banheiro de serviço, churrasqueira e garagem
fechada. Rua JoãoFranzner (Jguá Esquerdo)
Preço: R$ 35�000,OO

ApDTelho
Celular Life 1/
por umpreço
mais acess(ve�
oferece o vibr
call (a
chamadapor
vibração).

Temos outras
marcase

modelos
Identificador de chamadas
(Bina)

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



CORREIODOPOvo�2 'CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS Jaraguá do Sul, 29 de agosto de1m

.rolla
I M Ó V E I S L t ó' A' •

CRECI 001387 - J

, ,:LOCAÇÃO
C6d. 601 - Casa de madeira cl 3,qtos', garagem - Rua Guilherme Weage, 395 - Centro - R$ 300'00
C6d. 604 - Casa de alv. c/ 2 qtos, 2 bwc's - Schfoeder - R$ 300,00
C6d. 618 - Casá de alv. cl 3, qtos. - RuaWalter Marquardt - Pröx, Argi - R$ 400,00 ,

C6d. 631 - Apto. cl 2, garagens - Próx. Posto Behling - Infcio Ilha da Figueira - R$ 350,00 (não tem
cOl"ldomfnio), '

,

'

C6d. 632 - Apto. 3 qtos. - Ed. Papp - Barra do Rio Cerro - R$ 300,00 ' '

,

, C6d. 6$0 - Apto. c/ 2 qtos - R. Erich Doubrawa- - Ed. Savi (Func�os Color Brinquedos) - Centro ,- R$
350,00

'
"

C6d.657 - Salas comls c/ 17m2 - Rua ManoelFrancisco da Costa, 973 - Bairro João Pessoa - R$
200,00
C6d. 660 - Sala com. c/ 30rnZ - Center Foca - R. Reinoldo Rau - Centro - R$ 500,00
C6d. 674 - Sala corni. c/,4Om2 - Dfidronte Assoe. Comi. - pt Getúlio Vargas - R$ 350,00.
C6d. 683 - Sala comI. - Ed. Miner - Centro - R$ 500,00

.

VENDA
C6ci. 110 - Casa de alv. c/ 230rnZ, 4 qtos. - .Rua Jorge Lacerda - Área Nobre - R$ 105.000,00 - Ace�a
aPartamento de menor valor. '

"

C6d. 158 - Casa alvenaria com 1OO,OO�, com 3 quartos' - Rua Joaquim Francisco de Paula Bairro
Chico de Paula - R$ 44.000,00 (Permuta com imóvel em Itapoã - aceita carro)
C6d. 164 - Casa alvenaria com 9O,OOrnZ, localizada a-4.500rnZ após a Malwee - R$ 16.QOO,00 - Aceita
carrolterreno. "

,

.

,

C6d. 214 - Apto. Ed. Schiochet c/ sufte + 2 qtos. - R$ 35.000,00": financ.
C6d. 261 - Apto. com suíte, 2 quartos, garagem - Ed. Barão - R$ 55.000;00
C6d. 300 - Terreno cl 695m2 - Res. Joaquim Girolla - 'Barra do Rio Cerro - R$ 13.000,00.'
C6d. 318 - Terreno cl 730,32mZ - R. Miguel Salai - Centro - R$ 50.000,00 -Aceita parcelamento.
C6d.385 - Terreno cl 405rnZ (15x27) � Vila' Nova, Rua do FórumR$ 29.000,00 - Aceita. pequeno
parcelamento.'

,

C6é1.438 - Terreno c/ 7.800rnZ -local alto na Rua Epitácio Pessoa - R$ 200.000,00

ParecerComercial '

Incorporação .

"".
..,

i Vende. Administra
Compra - Aluga

(

DE�ONTEAO FÓRUM
CRECIOO177Ch1

FONElfAX (047)372-2990'
, CELULAR 973-9089

'

JARAGUÁ D�.SUL - SC

CASAS
C6d. 01 � • caia mista na rua AdAQ NoroWs!d • Jlardlnl Lenzl· com 3 qtos, 'sala, copa, COlo bwc, lavandella, garagem + construçAo de alv.
nosfundos, terreno com 4OO,()()mI. R$ 33.000,00 aceita terrano e parcela.
C6d. 018 � casa de alv. Rua Francisco de Paula ao lado da recreativa Kolbach • com 2 qI08, 1 suite, copa, coz., sala de vl$1ta, -lavandella,
garagem, terrenoel4.8()()InI·R$ 70.000,00 � nego " '.
C6d. 021· ,casa-de alv. ruaCarlos Nlelz· Vila Nova com 3 qtos, 2 bwc, &Ia, copa, coz, lavandella; garagem· a$ 60.000,00· nego açeIta carro.
C6d. 03t. casamista, próx. entrada doCTG • com 3 qtos, sala, copa, Coz, lavandella, bwc, garagem· R$16.ooo,00· aceItQ carro, terreno
parcela; '" '

C6d. 048·Casa de alv. no Iot. Rozza; de esquina eI 210,oomacl4 qtos, sendo 1 'suite eI hldromassagem, sala, copa, coz.,�vandella,�,
aquecedor cantral, piscina, garag�, terreno eI474,()()mIR$ 70.000,00, aceita carro, terreno casa (Je,menorvalore parcelas.
C6d. 051· casa de madeira rua Franclacode Paula com 3 qtos, 2 salas; copa, coz, bmc, lvandella, garagem, dlspellS!l· RS 25.000,00 nego

'

C6d. 07' ·Casa de alv. sobrado rua Joio Planlnscheck, próx. Weg I el2 suites, 1 qto, copa, coz, sala, bwc, garagem· R$ 58.000,00 acalta
carro, terreno, parcela. '

_

'
'

C6d. 205 • Casa de alv. rua Luiz Gonzga Ayroso • Jaraguá Esquerdo el3 qtos, 2�!as, co, bwc, dispensa, área de serviço, garagem· R$
50.000,00· nego
C6d. 215� casa de alv. rua luiz G. Ayro&O· Jguá Esquerdo com 3 qtos, 2 salas, coz, 2 bwc, lavandella, garage"l pl3 carros· R$ 32.000,00
mag.' ,

C6d. 240·Csa de .Iv. rua Hermann Punhag8l1)' Rau com 2 qtos, 1 suite, sala, coz, iayanderla, bwc; garagem· R$ 50.000,00· nego
C4d. 287 • Casa de alv. rua José Nartoch 810 lulz com 3 qtos, 2 bwc, sala, copa; coz, lavandella, dispensa, garagem, toda murada· R$

, 50.000,00· acaita apto. • nego
C6d. 274·Càsa demadeira· Lot. Óuro Verde com 3 qtos, sala, COZ, bwc· R$ 6.000,00 + 45 prastaçOes de R$170,OOmensais.
C6d. 322 • Casa de madeira rua Dona Antonla. • Nova 8rasllla, terrenO eI 555,60mZ • R$ 35.000,00 nego
Vende-sa casa nobalrro Floresta emJolnvllle· Rua CidadeHlrochlma • R$ 70.000,00·Negodável ou troca·sa porcasa na praia de Bana Velha
• casa zona sul de JolrNtlie. .

,

'

Incorpoia·sa 3.ooo,()()mI no fina! da Rua Mal. Deodoro da Forisac por área construlda.
ALUGA·SE

• Apto. no cantro Ed. Hertel, em cim'do Unlbànco com: 3 qtos, bwe, sala, COlo dependência de empregd, lavanderia grande· R$ 450,09 •

negociável.
-

, .-
• Apto. com: 1 suite, 2 gtos, saia, coz, dispensa, bwc, garagem, lavandella, com 138,()()mIEd. Bargeno defronte ao Sniurf Lanches· R$ 500,00
negociável.
,. Apto. na Vila Nova defronte ao Fórum com: 2 qtoS. saia, COZ, bwc, lavanderia, sacada, garagem· R$ 350,00 • negociável.
• Apto. Com: 2 qtos, iala, COZ, bwc, áraa extema, lavandella, churrasqueira comunltálla, Rua Domingos Rosa; plÓX. ao Posto Bahllng no Inicio
da Ilha da Flgualra • RS350.00· negociável.,

'
,

, APARTAMENTOS_,
C6d. 140· Aptó na rua 25 de Julho· Vila Nova com 2 qÍos, sala, COZ, IavandeJta, garagem· R$ 35.000,00 nego
C6d. 185· Apto na rua Jolnvlile defronte o Lider Clube com 2 qtos, sala, copa, coz., lavanderia, garagem· R$ 30.000,00 • nego
Apto. no,Cond. Amizade com 2 qtos, $81a, copa, coz; lavandella, garagem· RS 12.000,00 + R$ 326,00 mensais

TROCA·SE 2 LOTES NO LOT. MtRANDA POR 1 CASA NA-PRAIA NA REGIÃO NORTE
,

.

EM BREVE LANÇAREMOS ,RESIDENCIAL MIRANDA COM 100 LOTES,
LOCALIZADO PRÓXIMO AO COM�RCIO WIGANDO MÉIER, 'ESTRADA GARIBALDI.

,.
o

'

VISITE.NOS PARA MAIORES INFORMAçOeS

SIMPATIA PARA EMAGRECER
CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã, coloque 1/2 copo de água ê dentro dele o'

número de gr�os de arroz'correspondentes aos quilos que você deseja" '

perder. Não coloque grãos a mais ao que deseja, pois os quilos'
perdidos, não serão recuperados. À noite beba a' água deixando 08 '.

grãos de arroz, completando novamente com 112 copc de água. '

Quinta-feira pela �rihã em jejum beba a água deixanijq os grãOs de '

arroz, completando novamente com 1/2 copo de água. Se�·feira pela
manhã em jejum, beba a água e desta vez com os grãos de arroz junto.
É importante conservar sempre o mesmo copo. Não faça regime, pois
a simpatia é infalrvel. Publique na mesma semana.

'

C,B.
' .',

CHEVETTE • ano 84 por R$
2.800,00. Tratar rua Castro UNO - ano 96, azul, 4 portas.
Alves,as· Cohab°_ Vila Rau. Tratar 371-0809.

FREEZER - horizontal por j=t$ BElINAI-ano73emótimoestadó
600,00. Tratar 371,-6054. por R$ 750,00. Tratar 973-5185.

CASA - mista com 9()m2 no centro, OFICINA - Mecânica comilleta por
de Massaranduba, terreno de ,R$ 3.500,OO.Tratar rua ACre, 210

,

532rnZ todo murado. Tratar 975-
' -

com Iraci.
2394: '

VENDE·SE·� aparelho de Rodogás
para empilhadeira completo por
R$ 350,00. Tratar 971·2562 em

herärlo comi. nas segundas-
feiras.

'

DIARISTA· Trabalho de diarista
dois meio·dias por semana, tenho
referência e experiência. Contato
371·7687 com Iracema após às
18h.

TROCA·SE - casa no Jaraguá
Esquerdo com 170rnZ por uma na

área central. Tratar 372-3332.

SANTANA· CD ano 86, com vidro
elétrico, gasolina" preço a

combinar ou troco pof Fusca até
ano 8d. Tratar 371�7.

,.
,

DEL REY - ano 82, gasolina, em
bom estado, motorcom 12 mil km,
por R$ 2.800,00. Tratar rua

Manoel Francisco d" Costa,1381
• João Pessoa.

CASA· com 70rnZ de alvenaria em
Três Rios do Norte, terreno com

400m2 por R$ 12mil, aceito
proposte. Tratar 975·0215,

LINHA TELEFÓNICA - por R$
2.200,00.' Tratar ,372-4826.

SOM - Aparelho de som 3 em 1

por R$' 60,00, marca CC!:, tratar
372·3301.

--

. ,

ESTEIRA· manual semi·nova por
R$ 170,00. Tratar 975·0872.

TERRENO - no loteamento Santo
Antônio ou troco por. carro, valor
R$ 6.500,00. Tratar: 915·2351,.

MOTO - C� Titan/97 por R$
2.350,00 + 20� R$ 71',00, tratar rua
Alberto Santos Dumond, 500 - Vila
lalau.

TERRENO - na VUa Ral.! de
15x30m por R$ 7mil. e alugo
quitinete, tratar 372";()597.

CHEVEIFE HATCH - ano,79/80
por R$ 2mil. Tratar 376-8621.

ESCORT - ano 87 ou troco Por
Kadetano 99 + a,diferença. Trata�
975-2068•.

TERRENO· com êasa de macieira
7x8m eom meia-água nos fundos

_ em São José, Florianópolis, por '

R$ 12mii. tratar no
-

'Supermercado Fritsque, estrada
Aio da Luz.

'

CONSÓRCIO - Palio, não
contemplado, tratar 371·0181.

SAVEIRO - ano 86, vermelha por
R$ 4mil, tratar 372-0463 ou 973·
3190.'

CASA - alvenaria com 76m2 no

Jaraguá Esquerdo por R$ 23mil à
vista. Tratar 372-2574.

'

CONSÓRCIO de moto

contemplada: Okm por R$
1.200,00 (11 parcelas pagas).
Tratar 376·5821.

.

CG - 1'25 ano 88 por R$ 1.500,00,
tratar 975·1011.

LOJA com estoque e

equip�mentos; tratar 371-2053 óu
37.1-3057.

,

CELULAR,- tratar 975-0246.

PERCA PESO sorrindol
Minha sogra perdeu 10kg em '15
dias, e você quantos quilos?
Telefone 371-4453.

Ofereço aulas particulares pára
crianças de 11 a 41 série do 111

grau. Informações pelos fones:
975-0612 'Oo 372-3654.

"

UNO EP • ano 96, gasolina; Tratar
973-5307.'

'

TURUNA - .ano 80 por R$ 800,00.
Tratar rua 893, lote 3, Vila Rau com
Darci Monteiro • próx. Oficina
Becher

'

PAMPA - ano,89, gasolina por R$ ,FUSCA - ano 76, porR$ 1.500,00.
5.600,00. Tratar 376-4121. Tratar rua EmllioStein, 261 - centro. ,

,

'ESCORT • ano 86, batido por R$
1.600,00 + 12x R$ 279,00. Tratar
ruaArthur Eggert, 398.

SECADORA - Enxuta, nova por R$
70,00 e motor elétricoWeg por R$

,

40,00. Tr�tar 975-0654.

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



Jaraguá do Sul, 29 de agosto de 1997 CLASSIFICADOS DE

'

IMÓVEIS

CASAS

-----'-_."-._��-��----�-----'

CORRElODOPOVO -3

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

nPO

AJven.
AJven.
AJven.
AJven.
Mlata
AJven.
Alven.
Mista
AIven.
Madeira
Alvan.
Alven.
Alven.
Alvan.
Alven.
Alvan.
AIvan.

ENDEREÇO ÁREA(M2)

Rua António Estanlilau Ayroso, 495 - Vila Lenz!
Rua WaRar Marquardt - ,lado n' 2556
Rua Camilo Andreata sln' - Barra do Rio Cerro
Rua Theraza A. HI'II8Ck8n' 220 -Jar8g!ll Eaquirdo

, �ua 31!3 - Antonio Bemrdo Schmldt, nO 308 - Ilha da Figueira
Rualnnlo Leio Magno - Loteamento Champagnat
Rua Alexandre Koaler, nO 35 -Ilha da FJguéIra

'

Rua Alberto Klltzke, 187 - Vila Rau
Antonio Carlos Ferreira, 1417 - Vlla'Lenz!
Rua Frledricb W. Sonhelhold, n' 389 - Vila Lalau
Rua Jacob Gesser n' 209 - Vila Amizade
Rua Roberto Seidel n' 84 - CORupA -Central-C-claI.Realdancial
Rua SAo José n' 37
Rua Floriano Freiberger, n' 70 - Centro

,

Rua José Narloch - lado n' 1890 -Jarag'" Eequardo
Rua Carlos Haffermann nO 78

,
,

Rua Jaime Gadotti nO 350 - Vila Lenz!

Constru(da
170,00
70,00,

340,60
130,00
83,00 '

300,00,
180,00
102,00
288,00
70,00

150,00
750,00
140,00
530,00
88,00

200,00
100,00

Terreno
860,00
332,50
621;00
392,00
420,00
888,00
555,00
420,00
750,00
325,00
406,00

1.284,80
1.416,00
850.,00
350,00
450,00
5,23,22

75.000,00
54.000,00
195.000,00
70.000,00 •

21.500,00
230.qoo,OO
85.000,00

21.500,00
130.000,00
26.500,00
83.000,00

150.qoo,OO
100.000,00
180.000,00
35.000,00
79.000,00
30.000,00

HiQUARTOS VALOR RS OBSERVAçOES

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

02
'03

03 (+ 1 8ulle�
,

03

,

582,90
375,00

13.000,00
34�,OO
900,00
350,00
371,00
385,70
271,75

"

625,75
675,00
504,00
586,25
456,05

53.000,00
42.500,00
18.000,00,
110.000,00

AceHa cese ou terreno
Forma de pagamento à combinar,
Forma de pagamenlo à combinar
Forma de pagamenlo à combinar
Forma de pagamenlo à combinar
Condições de pagamenlo à combinar

, Forma de pagamenlo à combinar
Acena lroca por case
Aceha lroca por aplos.
Acella-se proposlas '.
AceHa aPto. alé 30.000,00 no negócto
Acelfa-se Imóvals em negócio
Condlç6es à combinar

,

Aceila-se proposlas .

Acella Imóvel de menor velor em negócio
Condições da pagamenlo à combinar
Forma de pagamenlo à combinar

17.000,00
18.000,00
'20.090,00
18.000,00
42.000,00
15.000,00
26.500,09
26.500,00

'

58.000,00
90.000,00
60.000,00
23.000,00
37.000,00
18.000,00 '

Foima de pagamenlo à combinar
Financiamento da 72 x da RS RS 684,00
Assumir llnanclamento de 48 x com bese de 1,387 CUB aomia

CondtÇoes da pagamento à combinar

FLORIANI,
EOUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO

RUAVENÂNCIODA
SILVA PORTO, 353·

FONE/FAX:
(047}'372·1492I , •

JARAGUADO'SUL
sc

Av. Mal. Deodofo da Fonsece, 895 - Ed. PIcoIII - 3" andar
Ed. SChIochel- 10" andar

'

R. Friz Bertet sIrfl- Apto. 11 - Térreo
R. Me,rIna Frutuoso - Ed. Olanthua

FUiGoiés-VIa�-l..aIenIIcBA.ElqlArtri>C.Femaia
Rua,Otto Meier - Vila Lenzl
Rua Euzéblo Depoy - Vila Nova
Rua João JanuárlO Ayroso (pr6x. Arroz Urbano)
Rua Alagoas - .IIha da Figueira
Rua 746 - lote 23 - Ilhada Figueira
Rua Tomáz Francisco de Góes - Centl'o
Rua Amazonas - Centro,
Rua. Pe, Alberto Jacobs esquina cl Rua Urbano Rose - VIII Lenzl
Rua Bernardo Dornbusch esq. cl l\Ia NBy Franco
Rua Fritz Hasse - Centro
Rua Exp. Antonio C. Fe0'8lra - Vila leozl
Rua leopoldo Janssen - Centro
R. 545 - Augusto G. J. Hanemann - Lote 5

Como montar um
escritório completo eom

qualidade" e economia?· ,�

'.

,

COM A FLORIANI, E CLARO!
Na hora demontar o seu escritório � residencial, executivo ou
comercial passe antes na Floriani. Venha conferirde perto as

inúmeras vantagens em qualidade, variedade e economia que só

quem possui umahistória de 17 anos de sucesso no comércio de
móveis e equipamentos para escritório pode oferecer.

Condições de pagamento à combinar
Parcela-se. Entrada de 50% = 12 X TR + 1%
Condições de pagamento à combinar
Condições dB pagamento à combinar
Forma de pagamento à combinar
Forma de pagamento à combinar
Condições de pagamBr.'Ito à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de p�gamento à cotrtblnar
Condições dB pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Entrada + 3 x
Condições dê pagamento à combinar

'

Manutenção �

Contrato'
Treinamento

RuaEdwardKrisdt,344
Lat. BR-28O • Sentido centro - Ferj

2110mbada ti esquerda

Fone: 975-1269
89254-510

Jaraguá doSul· sc

FUSCA - ano 79 por R$ 2.200,00.
Tratar 371-0035.

GOL - 1000 ano 95 por R$ 8.800;00
e compro Gareli ano 87 li 92. Tratar
372-1085. ,,'

,

VENDO - Chácara no centro em

.condlções facilitadas.
Informações no 372-2059.

PRECISA.�SE - com, urgência
distribuidor e' supervisor de
vendas, ótimos ganhos. Tratar'

telefone 371-4453.

TROCA-SE - Casa no Jaraguá
. Esquerdo, próx. a E$Cola Cristina
Marcatto, por uma na área central,
aceito proposta. Tratar 372-3332.

,

VENDE-SE - Casamista no centro
de Massaranduba com �Om2,
terreno com 532m2, toda murada,
aceito carro ano acima de 90.
Tratar 975-2394 com Alexandre.

ANTENA PARABÓLICA - Indusat

com controle- remoto, marca

Plasmatic. Tratar 975-2394 com

Alexandre.

GOLCl - ano 89, tratar 376-3122
com Almir.

VENDE-SE - Reboque para moto
com 3. lugares, por, R$ 300,00.
Tratar com Lucas 371-2117.

VENDE-SE - quatro aros para
Fusca, aro 15 com pneus. Tratar
371-1919 recados para Ezeran.

XT-600 - Yarnaha ano 96, vendo
ou 'troco por moto de menor valor.
Tratar 372-2371 com Margarete .

,

GOLFGl - ano 95, cor verde, vendo
ou. troco por carro 01,.1 moto de
menor valor. Tratar com Margarete,
372-2371.

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

lOTE - 'com 585m2 em Nereu

,

Ramo$, fundos da igreja católica,
com toda lntraeetruture. Aceita
negócio com imóvel demaior valor
em Jaraguá do Sul com

financiamento da difere,nça. Tratar
rua, Tomaz Francisco de Goes,
284 próx. a Apae eom Altamir
sábado apöe 13h.

ENFERMEIRO - se oferece para
trabalhar em particular, formado,
com reférências. Tratar rua Victor
Rozemberg, 258 com Silvio.
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APARTAMENTOS
CENTRO

EDIF.RES.DUNKER EMCONSTRUÇÃONOCORAÇÃODACIDAPE2E3
QUARTOS.SOMENTE2APTOSPORAND�
Edlt. Bergamo - 3° andar, apartamento cl 3 quartos sendo 1 surte,
demais dep., cl sacada e garagem
Edlt. Jac6 Emmendoerfer - Rua Domingos da Nova - 2G andar, apto.
cl 3 qtos, sendo 1 suIte + dep. empregada, garagem pl 2 carros.

Edlt. Vila Nova - 1° andar apto. cl 90m2 - 3 quartoS, demais dep. -

R$ 24.000,00 + financiamento
Edlt. Jaragu6 - 9° andar, apto. cl 80m2 - 2 qtos, demais dependências,
si garagem.
Edil. Resid. Amizade - ao andar - Bloco 02, apto. cl 2 qtos, demais dep.
cl garagem - R$ 18.000,00 + financiamento.

GUARAMIRIM-CENTROLOCAUZAÇÃONOB�E-
.rerreno CI 513m2, si benfeitorias, localizado n�

Rua Osmar Klein - RS 25.000,00 - PREÇO DE OCASIÃO

CASAS

VILA NOVA - Excelentes lotes financiados em 10meses - Pröx,

ao Fórum e ao Breithaupt
. CENtRO - Preso Epitácio Pessoa. Terreno cl 1.548m2 edificado.
cl casa de material e outras benfeitorias.

NEREU RAMOS - Terreno medindo 3.4oom2 localizado nas

margel)s da BR�280 - R$ 15.000,00

CENTRO - Terreno medindo 420m2 sibenfeitorias. - Rua Barão

do Rio Branco - R$ 5.7.000,00
JARAGUÁ-ESQUERDO -Cond •.dasAzaléiasterrenocl721 ,57m2
JARAGUÁ-ESQUERDO - Cond. das Azaléias terreno cl

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

AMIZADE -Lot, Versailles, terrenomedindo450m2s1benfeitorias
- R$ 14.000,00

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

Franzner � R$ 15.000,00

BARRA DO RIOCERRO -Casa�malv.cl110m2emterrenocl360m2em
frente a Clluma.

VILA. NOVA - Casa em'alv. cl 182m2 em terreno cl 456m2

ÁGUA VERDE - Casa em alv. ét 126m2 em terreno cl 420m2, 3 qtos,
, demals dependências - garagem pl 2 amos
CZERNIEWICZ - Casa em alv. cl 140m2 em, terreno cl 410m2.
VILA RAU - <::asa mista cl 88m2 em terreno cl 380m2 - R$ 18.000,00
VILA NOVA Excelentecaseem alv. cl227m2emterrenocl321m2, 3qtos,
sendo uma surte. próx. ao Fórum.

VILA NOVA - Casa em alv. cl aprox. 190m2 em terreno CI 1.139,76m2,

prox. ao Beira Rio

SÃO LUrS·Casa em alv. cl 142m2 em terrenomedindo392m2 - 4 quartos
e demais dep.
FIGUEIRA - Casa novaem alven.arl�cl 176m2 - 4qtos. sendo uma surte.

Localização nobre.

SÃO LUrS • Casa em alv. cl 3 quartos, demais dep, - R$ 45.000,00
JOÃO PESSOA· Excelente case em alv. cl 124m2 mais anexo cl 24m2

e terreno cl 420m2 - R$ 45.000,00
VILA RAU· Lot. Mirante - Casa em alv. cl 82m2, 3 quartos, demais

dependências - R$ 28.000,00
JOÃO PESSOA· Casa em alv. cl aprox. 150m2 em terreno cl aprox.
291,98m2

SALASCOMERCIAIS
EDIFrCIOMARK PLACE .6° andar- Rua Reinaldo Rau'

�'
.

Comp:.o - Vende

,�� . Administra lmôvels

,p IAZERA Implantação e
, Vendas de '

I Loteamentos,
CRECI171�

Rua 25 de Julho, 1829 - Vila,Nova - Jaraguá do Sul

Fon'e/Fax: (047) 372-1438

-8ft
.

� 371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

, IM,ÕVEIS CREC11741.J

COMPU • VENDE • LOTEIA • ADI!IINISTU • INCORPOU

. Qtos Gar Bairro EndereçolPonto ReI• PreçoR$ Informações Gents

CasaAlv. 190 4 I Schroeder R. Princesa Isabel, 547 70.000 terreno 6.562m2 - Paicela
,

CasaAlv. 152 3 I Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke 30.000 Aceita casa de menor valor
Casa Mis. 120 4 I Rau R. Luis Picolli,' 140 28.000 Aceita carro até RS 8.000
CasaAlv. 98 3 ·1 AnaPaula R. 770 - Ana Paula 4 - 6 23.000 Semi-acabada - Aceita lote
CasaAlv. 93 3 I Champaghat R. Irmio Magno, sin° 70.000 Aceita apartamento e carro
CasaAlv. 98 3 I .Rau R. 363 - Próx. Renascença 32.000 Aceita casa em loinville
CasaAlv. 170 3 1 Centenário R. Fidélis Stinghen, 254 65.000 Troca por,apto. menor valor
CasaAlv, 170 3 2 Chico Paula ·R. Francisco de Paula í7.000 Em construção I Negociáveis

AptoOK 273 4 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 220.000 Quitado - Todo mobiliado
AptoOK 173 3 2 Centro Ed. Juliana - 3� andar 70.000 Troca por casa menor valor

AptoOK' 153 3 1 Centro Ed. Sehiochet - 12° andar 29.000 'l: CEF I Negociáveis I Parcelado
AptoOK 130 3 1 Centro Ed. lsabelã - 3° andar 35.000 + CEF - Troca por casa

Apto.OK 88 3 1 VtlaNova Ed. Vtla Nova - 1° andar 2�;000 + CEF - Troca pl apto. 2 quartQs
Apto.OK, 92 3 1 Amizade Res. Amizade - ro andar.' 19.000 + CEF (7 anos) - Negocia
Apto.OK 92 3 1 Amizade Res. A�ade - 1° andar 20.000 + CEF � Negociáveis
Apto Cons. 85 3 1 Centro Ed. Mathedi - Construção 38.000 Financiado em 48 parcelas

Lote 601 Azaléias Condomínio Azaléias ·30.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 630 Azaléias Condomínio Azaléias 32.000 Negociáveis IParcelado
Terreno

.

3700 Centro Morro dos Irmãos Marisias 180.000 Com casa mistálNegocia
Lote 480 Bana Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 532 Champlignat Rua Jacob Gesser 30.000 Troca por aplllta}nento
Lote 366 Guaramirim Rua 144 - Lot. Rausisse 10.000 Negociáveis IParcelado
Lote 371 ÁguaVerde Rua Paulo Kraemer 12.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 375 luventos Rua Guilhenne Hass 11.000 Negociáv.eis I Parcelado
Lote 425 luventos Rua Guilhenne Hass (esq.) 13.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 828 ViI Nova Ru do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 1300 Molha 800mts. após ponte 15.000 egociáveis I Parcelado
Terreno 10000 - Nereu Após Nereu - BR 280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 865 Nereu Rua André Voltolini 12.000 NegociáveislParcelado
Lotes Vários - Figueira Residencial Piazera I 7.600' Ent. 2.000 + 48 x 240

. Lotes Vários Ainizade Residencial Behling 10.000 50% entrada - saldo 12 x
Lotes Vários Sta Luzia ' Residencial Geranium 7.000 ENTRADA 220 e 220 pl mês
Lotes Vários - Vila Rau

.

Residencial Renascença Diversos 30% entrada -.Saldo 24 x
Lotes Vários VtlaLenzi Residencial Piermahn I Diversos 30% entrada - Saldo 24 x
Lotes Vários Bana Residencial Satler Diversos 20% entrada - Saldo 36 x

Chácara 111500 - Garibaldi Ribeirão H,úngaros - Km 13 .20.000 Sem moradia - Troca/parcela

,OFERTA APARTAMENTONOED. SCHIOCHET (12"ANDAR)· AO L�DO DOANGELONI

IM,nD/VfI. POUPAN�,t\ = R$ 29.000;00
PRESTA AO = R$ 623,00 (Financiado pl CEF)

Casamista com 154m2
BairroChico de Paula
Valor R$ 34.000,00

Casamista com 136m2
Bairro Vila Nova,

Valor R$ 30.000,00

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

Rua 489 (Vila Nova) 382,50m2
�R$14.000,00

Rua 489' (Vilã Nova) 765m2
R$ 18.000,00

-
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Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, '683 - sa'la 1

VENDAS
-

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

VENDAS
- Casa de alvenaria c/ 235m2 no Loteamento'Champagnat, aceita-se apartamento ou casa, de menor valor.
- Casa de alvenaria c/ j46m2 na Rua Francisco.Hruscka.
.' .. .. �

- Casa de alvenaria c/70m2 no Loteamento Weenzi e Gadotti.
- Casa de alvenaria c/ 146m2 na Rua Francisco de Paula.
- Sala comercial térrea c/ 77,5m2 na Rua Reinoldo Rau, Centro. Aceita-se casa ou terreno.
- Terreno na Rua Carlos Ferreira c/540m2•
Terreno na Rua Francisco dê Paula c/650m2
Terreno no Loteamento Divinâpolis - Figueira c/ 397m2'-J

Terreno c/ 1.209m2 na Rua Bernardo Karten.
- Terrenos financiados no Loteamento Wcenzi e Gadotti, Bairro Santo Antônio,
- Chácara em Nereu Ramos, 88 morgos c/casa de madeira, água e luz.

.

- Chácara Três Rios do Norte .c/23 morgos

COMPRO - Ações Telesc,
Telebrás, contratos
Construtel, inclusive os não
quitados.. Pagamento à
vista e em' dinheiro.
Informações fones 979-
9666 ou 367-2325.

PROCURA-SE � moças
para dividir aluguel de
apartamento na" rua

- Reinoldo Hau, 400. Tratar
com Heike ou Ariane pelo
fone 372-0406 ou 372-
1919.

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

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

MÓDULO PYRAMID - 8ooW,
novo na caixa. Tratar 975-
0456 com Cézar.

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

'

MICRO SISTEM - Aiwa com
controle. Tratar 97570456
com Cézar.

. MONZA - SLE ano 89/90,
preto, . gasolina, 2.0,
completo menos ar, IPVA 97
pago em ótimo. estedo. Valor
R$ 8.700,00. Contato 392·
3141 com Celso.

.

MONZA - SL 2.0,' ano 93,
cinza, gasolina, ar, direção,
vidros e trava elétrica, IPVA
97 pago. Vàlor R$ 12mil.
Tratar. 392-3141 com Celso ..

URGENTE - JEEP - 4x4, 6
cilrndros, com 4 pneus'
frohteira novos, tudo
funcionando, até dia 22/08
passo o documento no

nome. Valor R$ 3.200,00.
.Fone: 372-1231.

MONZA HATCH - Vende-se,
ano 83, SLE, gasolina. Valor

R$ 3.300,00. Tratar 372-
2264 com Roberto.

OPALA - Vendo Opala
Diplomata ano 81/87, preto,
4 portas, super conservado.
Tratar fone 371·3255.

VENDE-SE - S-350, diesel
ou troca-se por carro ou

caminhão de maior valor.
Tratar 375·1450.

VEN'DE-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..

BRASILlA • ano 80, tratar
973-5824.. '

.

.

CASA - de alvenaria em

Nereu Ramos de 81m2 com
te�rehO de 450m2• Valor R$
10mil + 20x R$ 300,00,
Tratar 371-2410.

PROCURA-SE - Casa o!J
apartamento paea alugar, no
valor máximo de R$ 250,00.

,

Tratar 371-0121 ou975-
1620.

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

VENDE-SE - máquina de
cobertura industrial por R$
750,00, aparelho telefone
celular Motorola com

maleta por R$ 300,00 e

bicicleta Brisa nova por R$
100,00. Tratar Rua
Francisco Zacarias Lenzi,
372 - Vila Len�i.

ML - ano 81 por R$ lmil e
Fusca ano 70 por R$
1.600,00. Tratar 392-3138�

DEL REY GHIA - ano 88 por
R$ 5.500,00 e Gol PI!Js ano
95 por R$11mil. Tratar 426-
3399.

"

A' 2-1%W: .ww .. ··� ......=. . -

�--
CRECI NR 1589 j

I
I
I
I
I
I" ,FONE: (04v� 372-2734

I
TERRENOS ,

I• Terrenos Lot. Ouro Verde, após aMalMe· 20% entrada, saldo em sax· totel

I
RS10.000,OO '

I• Terreno ai 315,OOml, Lot. Dayane, Bairro 810 Luis· ÀS 3.SOO,OO de entrada +
30 x RS 250,00

I
Terrenó no Resldanclallmperador • Rua Joio J. Ayroso • RS é,ooo,oo entrada I'
+ 30x da RS 233,33 • TOlal 15.000,00

.

IT-,
ai 2.791;()()m2 • Rua Wetter Maiquardt, deftonte ao Posto Mime·

RSI180.000,00 em 20 vezes . .

Terreno ai 696,OOmI, lOteamento GlrOlla, na Barra· RS 16,000,00

I Térrllfio ai 434,84mt, Jardim Hruschka II, Bairro 810 Luis ·,RS 5,000,00 + 30 x IRS 234,00 ."

--- ..
I
I
I
I
I
I

.�

Barra Sul
Imóveis

I stnos '. I• Sitio ai 62.000,00; Tlfa Rapp, dlslente 3.5OOmts daMalMe: R, Exp, Amoldo

I
Homburg ai casa de alvenaria ai l5Om00m" e do casairo em alv. ai

5O,()()m2'1piscina ai n,OOm", ligua • aceba oulro Imóvel no negócio • RS 45.000,00

I CASAS I• Casa miste ai 180,OOmI, Rue Maria Nagel, 202 • Bairro 810 Luis • RS

1_*00
.

,

I.

.

• Cisa de alvenaria ai 14O,OOm", :ii BWC, Rua 585, na Barra· RS 45.000,00 (em
parcelas). '

I· Casa� alvenaria ai l()()m2, 3 quartos, garagem, lavà,nderla • R. PSlor Albert ISchneider, condlçõ8s: 50% entrada, saldo em 12x, tolal • RS 30.000,00
.

I'
Casa de madélra ai n,OOm"· Rio Carro II, terreno ai 680m". FIS 13,000,00 '1• Casa demadeira al65,()()m2· RuaAfon80Haffermaon, 91· Barra·R$5.000,OO

. + 24x RS SOO,OO

I· ,Casa de alvenaria seml-acabada, ai 154m"
• Rua Domingos Rosa, Ilha da IFigueira, aceHa carro partir anol93 • RS 20.000,00

I���artos, R. Horácio Rublnl, defronte NANETE • RS 200,00 I
I· Galpão em alvenaria ai .110,00II1", Lot�menlO Ouro Verde· RS 300,00 I• Sala comerciai ai211,43m", �uaAngeio Rublnl, 1197 • RS 170,00

• Sala comerciai ai33,48m·, Rua Angelo Flilbitil"defronte a Igreja da Barra·Rr

1280,00 ',' I
.

• Casa em alv, ai3 qtos., garagem, lavanderia, 2 BWC, pr6x. li Choco Lette· RS

1200,00 . ,

I'

• Apto, ai 3 qtos, garagem, lavandeiia, • Rt,la Clemenie Pradl, na Barra • RS

1300,00• Casa de alvenerla Ç/ 2 11108., Rlbelrilo Grande de Luz, 1523. PróximoCeval·1RS150,OO

I·
Casa dealvenaria cll quarto,lvanderia, RuaVerOnlca D. Rosé, fundos, naBarra I• RSloo,OO

I· casa,
cll quarto, churrasqueira, lavanderia, todamurade· Rua Júlio Pedri,

slnol'• RS 300,00 .

• Galpão alvenaria cl 320,OOm", BWC (masc. e fem�, 2 condicionadoras de ar,

I na Barra· RS 700,00 eteiefone .

I'• Apar;tamentoCt2 qUárt9s�garagem. Rua Eleto Stlnghen, na Barra "R$ 300,00 ,

• Casa de alvenaria ai 3 quartos, 2 BWC, garagem· R. Adolfo Volkmann • RS

I�oo . I• Casadealvenarlacl2quartos·Rua VerOnicaD, Rosé, 129, casa3· RS150,OO

I·Casadeelvenarlaal2quartos. RuverOnicaD., Rosé, 129,casa4·RS15O,OO I• Casa da madeira cl ,3 quartos· Rua Bartha Weege, 902 • RS 225,00

I·QuHlnete cl35,OOm"· R�a Pastor Albert Schneider, 1187· RSl30,OÓ

I• Clisa de madeira cl2 queros • Rue Abramo Prado, 330, na Barra· RS 25O�OO'
• Casa de madeira cl 3 quartos, �val1derla· Rua Botafogo, 73· RS 280,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

-

( TE�RENOS

I
ReI. 001 • Lote nO 046 • Lot: Luis Manmni • Jaragu' El4uerdo •

I
RS 8.500,00

' .

ReI. 002 • Lote n° 047 • Lot. Luis Manmni • Jaragu' El4uerdo.
RS 8.000,00
ReI. 003 • 'reiTeno cl 1.54Om2 • Pr6x. Scar • Centro· RS 100.000,00
ReI. 004 • Terreno cl 5.l,84m2

• Rua 199 (Vila Nova) • RS 140.000,00
,

ReI. 006 • Terreno Domingos da Nova com 260m2 • RS 75.000,00
ReI. 007 • Terreno cl 85.000;00m2 • Rio Molha .(ao lado da Gruta).· RS
80.000,00

'

I :;,Ii:.o��erreno
cl 53�,OOm2 Loteamento

ve,rsalles (lote,
nO

053)'1ReI, 009 • Terreno cl 300m2• 'Rua 382 (prox. Hospital Sio José) • RS
35.000,00
ReI. 010 • Lote nO 002 LOl. Ana p,aula II . Rua 209 cl asfalto· R$
15,000,00
Terreno com 1.1501ß2 situado na Rua Benha Weege RS 15.000,00

CASAS
Rei. Oll • � água A1venÍria ai 4O,OOm2 (Ana Paula IV) lote nO. 067 • RS
12.000,00

.

I
ReI. OU • Casa em Alvenaria cl 108,00m2 (Rua Victor Vitikosld) •

RSI
32.000,00 '

Ref,
' 013 • casa

m,
adeira ,cl 48,OOm2

An,
a Paula 111 • RS 15.000,,00 •

, ReI. 014 • Casa em Alvenaria cl 280,oom2 pr6x. Condomínio Azal6ias
• RS 80.000,00 '

,

ReI. 016 • Casa mista cl 50m2• Loteamento Liodoro Rodrigues lote nO ,

073 • RS 14.000,00 ' .

ReI. 017 • Casa mista cl 100m2 • Rua 209 • Francisco HruscIika • RS
21.000,00

.
.

I.
�:$�\�ooi� mista COlD 90m2 • Rua Campo Alêgre nO 504 • Figueini

I
.

Ref,' 019
• � Água no Ana

,Pauía
IV • Rua 326· J� narlocb (Xavier)

• RS 15,000,00 .

ReI. OZO • � Água Alvenaria· Ouro Verde - RS 10,000,00 [+35 x RS RS
175,(0)

, Ret. OU • Casa alvenaria cl 75m2 • Ouro Verde (nova) cl financiamento
• RS 32.000,00 "

.

ReI, 024 • Sobrado com área de 388m2• Na Rua Joio Stein
ReI. Ol! ·Casa de 6Oin' ·lote nO 180 Ana Paula IV • RS 14.000,00 [+16
xRS"�

,

Rei. 0:7 • Casa em alvenaria cl 85m2 • Lote 11 5 Liodoro Rodrigues • RS
. 23.000,00

I
Rel.018 • Casa em 'Alvenaria cl 110m2• Rua 326 J0l6 Narloch •

RSI20.000,00
.

Casa mista 6Om' Rua 770 � Ana Paula ur· lote 16 R$ 14.000,00'
Casa mista 120m2 Rua Luis Bortolini, 435 • JaraguäBsqeerdc RS
25.000,00 .

Rei. 032 • Casa madeira 48m2• lote nO SO Constantino Pradí., Valor RS
7,000,00 + prestações

OFERTA
COBERTURA

I
ReI. 023 • Edifício Argus com 250,OOm2 • RS 180.000,00

I
LOTES FINANCIADOS
Loteamento Cirilo Zangheline

. Loteamento Ouro Verde
Loteamento Camposampiero
Loteamento Constantino Pradi
Loteamento Sio Cristovio II
Residencial Framboyant
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Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nt 1594
Jaraguá do Sul· SC

FONE (047)
372�153·371�75

CRECI1762.J

VENDAS:
CASA ALV.: c/1 surte, 4 quartos + clep. VILA LALAU R$ 90.000,00
CASA ALV.: c/1 surte, 2 quartos +'dep. CHICO DE PAULA
CASA ALV.:c/l surte, 2 quartos + clep. LOt CHAMPAGNAT R$ 65.000,00
CASA ALV.: c/4 quartos � clep. ANAPA PAULA R$ 37.000,00
CASA ALV.: c/4 quartos + dep. JARAGUÁ ESQUERDO
CASA MISTA: CI 2 quartos + clep. SANTO ANTONIO
CASAMADEIRA: c/4 quartos + dep. ILHA DA FIGUEIRA

TERRENO: c/1.061 ,82mZ CONDOMrNIO AZALÉIA
TERRENO: c/420,0Qm2 LOTEAMENTOVIEIRAS - BARRA
TERRENO: c/35(),oomZ VILA LALAU
TERRENO: c/1 0.256,00mZ ATRÁS DO POSTO VARGAS
TERRENO: c/12.00ö,oomZ· BARRA DO RrO CERRO
TERRENO: c/10.000,oomZ ILHA DA FIGUEIRA '

TERRENO: c/600fn2 RUAWALTER MARQUARDT

TERR�NO: ,c/7.5()()m2 RODOVIAWOLFGANGWEEGE
TERRENO: C/329,oomZ VILA NOVA
TERRENO: C/375,oomZ, LOTEAMENTO DO JUVENTOS
TERRENO: C/334,oomZ LOTEAMENTOMARQUARDT
TERRENO: c/51 o,oomZ ILHA DA FIGUEIRA
TERRENO: c/16.240,oomZ RODOVIAWOLFGANGWEEGE
TERRENO: c/25.000,oomZ RODOVIA ESTADUAL SC-416
TERRENO: cl429,oomZ LOTEAMENTO PAPP BARRA
TERRENO: C/392,oomZ JARAGUÁ ESQUERDO
TERRENO: C/465,oomZ ILHA DA FIGUEIRA

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

372-3090

NSEN

FIAT UNO - Sano 91 por R$
6.500,00 'e,Celular'por R$ 650,00.
Tratar 973,-3436.

CASA - em Schroeder I, 6xSm +

garagem e lavanderia, terreno de
450m2 cercado, na rua principal.
Tratar 973-8568 após 10h.

FIAT - ano 84 vermelho por R$
1.500,00, tratar 975-2598. LANCHONETE - completa ou só

o ponto, na rua Cei. Procópio'
Gomes, 440 em frente a Famac•.

TERRENO - no Cbico de Paula
com terreno de 450m2 com 'casa
por R$ 9mil. Tratar 985-1912.

BRASfLiA - bege ano n, por R$
1.500,00 e Chevette ano 75 por R$
600,00. Tratar 372-0597.

CASA - em Massaranduba - no

centro, com 90m2, terreno com

532m2 por R$ 22mil,' aceito
proposta. Tratar 975�2394.

CHEVETTE - ano 76 por R$
1.800,00 ou troco por carro áté R$
5mil, pago a diferença. Tratar 975-
2315.

UNO - S gasolina, branco,
excelente estado de conservação,
motor 1.3, ano 90, 4 pneus novos
impecáveis, com alarme. Tratar
372-3402 ou 973-5384.

MÁQUINA - Cobertura e Overlock,
tratar 372-0579.

F-1000 - ano '89, cabine dupla,
turbinada. Tratar, 975-2449.

CELULAR - Motorola transferrvel,
tratar 371-2075.

'"

, MOTO - Consórcio contemplada
de uma CG 125 por R$ 1.300,00.
Tratar 376-5821,.

, FUSCA - ano 74, tratar 372-2125.

, CRECI1873-J
EIIIFIIBOIIENIOIIICRJÁIIOSLlDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

PREÇO DE OCASIÃO SOMENTE P� AGOSTO
.; , R$ 50.000,00

Área: 200m2 de
construção em

alvenaria.

Locali1.tlÇão: Rua
Olívia Chiodini
Pradi, 33·
Jaraguá
Esquerdo,
próximo (J()

Condomínio
Azaléia.

Oba.: Preço n01'1lUl1
R$ 65.000,00

"

APTOSEMCONSTRUçAo
Edltfelo Tower Cent,r • Rue João Mereetto e.qulne com e Rue Clemente Seretto • Centro
- APTOS: 1 suite, 2 quartoS, sala estarf)8ntar, sala de tv, sacada cl churrasqueira, ewc, copa; cozinha, lavanderia, 2
vagas de garagem, a partir de R$ 1.047,80/mensais (Entrada: 5 parcelas)
- SALAS COMEijCIAIS: com 1 ou 2 garagens, copa, BWC e distribuição iriterna de acordo com a necessidade do cliente,
a partir de R$ 440,16/mensal (Entrada: 5 parcelas),
Edil. Petún/e • R. Josi Emmendoerffer· NOVO

, - Apto. cl 111 j112 - 2V 'andar, cl 2 qtos e demais dep., garagem, portão e portaria eletrönica - R$ 50.000,00
Edlt. Dlenth�•• Rue Merlne 'Frutuo.o
- Cobertura Duplex �03 ou 904 cl 397,80�, cl3 suites e demais dependênclSS" lareira, churrasqueira na sacada, 2 vagas
garagem, piscinas e salãc5 de festas no prédio - Preço final incluindo acabamento diferenciado - R$ 184.700,00 - 50% à
vista e saldo a comblnar�
- Apto. 702 e 801 cl 225j112 - Suite + 2 qtos., sacada cl churrasqueira, dep. Empregada, 2 garagens, salão de festas, 'piscina

,

- Preço final incluindo acabamento diferenciado R$ 110.000,00 - 50% à vfsta e saldo a combinar.
'

Edlt. Amerenthu. Rue AdoNo Saeerl • let de Rue Amazona (SCAR)
,

- Apto cl 3OOj112, temos dlsponlveis apartamentos nQ 301, 302, 501., Entrada + parcelas condomlnlo de 3,65 Cubs (R$
1.548,55)/mês.

CASAS
- Casa alv. cl 13O,Q{)J1l2 - 3 quartos e demais dep. troca-se por apto. - R$ 55.000,00
- Casa Alv. cl 03 suites + 03 quartos e demais dep. - Rua Canolnha, 71 - Centro - R$ 180.000,00
- Casa cl 320,00j112 - 02 suites + 1 quarto + 2 Bwc social, sala estar�antar, çozinha mob., dep. empregada, sala Jogos,
churrasqueira, piscina 5,00m x 10jOOm - R.'Gustavo Hagedom - Vila Lenzl- R$ 180.000,00
- Sobrado em alvenaria cl estilo rústico, bom estado, cl suite + 02 quarts e demais dep. com móveis fixos em rnadÉlira e
tijolos maciços - Barra Velha - R$ 150.000,00 - aceita-se permuta por apto em Blumenau próximo a Furb.
- Casa cl 250j112 + garagem p/3 carros e piscina - Rua Bemardo Dombusch � R$ 150.000,00
- Casa alv. cl 03 quartos, cl 180,00j112 - Lot. Flamboyant - Piçarras - R$ 35.000,00 - aceita carro ou imóvel em Blumenau.

,
'

TERRENOS
- Terreno cl 450j112 - R. Amélia Fischer Enke; Vila Rau - R$12.900,00
- Terreno cl 392,ooj112 - Rua Emesto Lessmann - Vila Lalau - R$ 18.000,00
- Terreno cl 396,22j112 - Rua Eleonora S. Pradi, Centro - R$ 37.100,00
- Terreno cl 350,00j112 - R. Lat. - R. Lat. da José T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada

'

R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
-

- Terreno cl 616,00j112 - R. Bemardo Dombusch - próx. Marlsol- R$ 65.000,00
- Terreno cl 420,00j112 - R. Donaldo Gehring - Ao lado Cos�o Turismo - R$ 45.000,00 - troca-se 'por casa ou apto.
o Terreno cl 7.750j112 - Estrada Santa Luzia - R$ 38.000,00 ,

- Terreno cl 2.937,00j112 - R. Alberto Santos Dumont - Vila Lalau - R$ 120.000,00
- Terreno cl 86.000,00j112 (20.000,00) • Barra do Rio Molha - 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno cl 6.209,ooj112 + 3.300,00j112 área <;onstrulda, Imóvel para usos Industrial ou 'OOmercl$l - R. Carlos B�ck - R$
800.000,00
• Terreno cl364,00j112· R. Erich Sprung - Vila Rau· R$ 15.000,00

GALPÃOINDUSTRIAL/COMERCIAL
- Pr.édio industrial cl 3.300,00m2 + 300,00j112 de área construlda e terreno cl 6.209,00j112 - Vila Lalau -

R$ 800,000,00
.

LoCAÇÃOIAPTOSICASASfSALAS
- Apto cl 3 qtos - Rua Eleonora satler Pradi (centro) •

• Apto. cl 03 quartos, sala, cozinha e demais dep.• BR 280 GuaramirIm
,

- Casa cl 03 quartos e demais dep, - R. EmestoPlseta· Guaramlrlm
,

Apto. cl02 quarios e demais dep. - R. Guilhenne Hi,lrlng, 70 • Ed. Érica
• Apto.' amplo cl 03 quartos e den1ais dep. - R. Bemardo Dombusch" 590
- Sala cl mesanlrio - Av. Marechal. Deodoro Ediflclo Fíorença - Térrea
- Loja cl 400,ooj112 • BR 280 Km 21 • Em frente ao Portal
-, Aptos cl 2 qwu10s ,e demais dep.• R. 25 de Julho - Ed. Alberto Marangoni • Primeira locação
• Aptos. cl 1 suite + 2 quartos e demais dep. - R. 25 de Julho - Ed. Alberto Marangoni - Primeira locação
- salas comerciais em diversos locais

,

,.

- Galpão cl 150j112 + 2 salas pl escritório + recepção, cl rede trifásica - R. Joaquim Francisco de Paula, 1284
- Apartamento cl 2 quartos e demais dependências,; Rua Antônio Carlos Ferreir�, 950.
• Apto. cl 02 quartos e demais dep. - R. José Emmendoerfer, �533 - Prédio novo.

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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OPALA - ano 90 por R$ 3.500,00 +

"19x R$ 370,00. Tratar 973-9948.

APARTAMENTO' - próximo à
Rodoviária, em construção por R$
2.900,00 + pretações cada mês.
Tratar 975-2572.

CHEVETTE - àno 74, branco pOr
R$ 1.300,00. Tratar 374-1341 .•.

GOL - ano 83, gasolina, branco
por R$ 2.700,00 e Corsa 96/96,
gasolina, 4 portas, por R$ 11mil +
.18x 310,00. Tratar 371-4933.

. TERRENO - de 15x30m livre de
enchente em Schroeder I + área
de 12.500m2 também em

Schroeder I, aceito carro. Tratar
'

374-121S.

16 mil. Trater Rua 884, lote 6

quadra F após Meta.lúrgica João
Teneira. .

MONZA - ano 94, com trava e

vidros elétricos, ar quente e frio,
alarme, valor R$ 12mil, aceito'
carro de menor valor. Tratar 372-
0080.

MOTO - RO 135 ano 93, preta, com
7mil km rodados, único dono, por
R$ 1.500,00. Tratar 372-0080.

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

.TERRENO - com área de 1048rn2,
casa de 110rÍl2 na Vila Nova por
R$ 57mil, aceita-se carro e terreno
em Guaramirim como parte do
pagamento. Tratar 372-3434.VENDE-SE - 2 casas de alvenaria,

120nf no Jaraguá Esquerdo por
R$ 32mil e uma de 55m2 por R$ .

UNO EP - ano 96, gasolina,com

ar quente, vidro elétrico,
desembaçador traseiro, alarme e

som. Vendo ou troco por motivo
de doençaTreter com Edson 973- .: ----�--,----

5307...

VENDE-SE - serra circular
. completa, por R$ 200,00. Tratar
372-2723.

.

ESCORT - l ano 94 por R$ 11mil.
Tratar 372-0801.

CASA - com 101m2, situada em

Três Rios do Norte, loteamento
Santo AntÔnio, Rua O, lote 554,
tratar com Geraldino no local.

PASSAT POINTER - motor 1.8, ·ano
87, por R$ 5.300,00. Tratar 371-
4435.

GOL - 1000 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$ 11mil.
Tratár 372-3337.

0850.

5.800,00 + 15x R$ 395,00. Tratar
371-2154..

VENDO - Mercado com açougue,
equipamentos e. estoque MÁaUINA-overlockporR$350,OO
'completo na ,Rua Rio de Janeiro. e Marcenaria completa por R$
Tratar 973-3111. . 20mil. Tratar 371-2154.

GELADEIRA - Brastemp Biplex em
.

ótimo estado por R$ 500,00. faço.
em condições e Freezer Horizontal
Prosdóéimo 350L por R$ 350,00.
Tratar 372-21'44.

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

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

KADET - Gl, motor 1.8 à gaSolin!!,
ano 95, aceito carro de menor.
valor; e vendo Terreno próx. a

Malwee. Tratar 376-4�21.

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

-�--------
- VENDO - lote/terreno na Vila Nova

COMPRO - Pampa do ano 82 a - Rua do Fórum 14,5 x 26,5 =

85, pago à vista. Tratar 372-0198. 384,25m2 - Área nobre . próx.
Centro. Preço Av. R$ 29.000,00 ou
entrada + parcelas. Tratar com

.

Beto: (047) 372-3534..
SANTANA - ano 89, bordõ e vendo

,

Celular, com linha. Tratar 975-

ENTRAMOS NO "..JOGO" I.
•

"

DIZEM... QUE SÓ NOSSO SERVIÇO MÉDICO
PÂRA EMPRESAS É FORTE!

'

AGORA AL'ÉM DA MELHOR TECNOLO.GIA E EST�UTURA EM
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO,

NOSSATAXADE RECRUTAMENTO, PARTE DE

ZERO%
SUA EMPRESA 'JÁ TEM UMA TAXA NEGOCIADA?I

t,
.'

GARANTIMOS FAZER.PIOR MENOS.

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE EFETIVOS
.

·E TRABALHO TEMPORÁRIO
'.

,

. Fone: 371'.4311 'Fax: 372.1091

A HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESA!

POSTO MARECHAL LTDA.
* COMBUSTíVEIS

* TROCA' DE' ÓLEO
* LAVA RÁPIDO

* GÁS

HUMANA
ASSESSORIA EM RH

ru."C/rAA \U41

372-0705
372-1888
371-0905

Avenida Marechal.'Deodoro da Fonseca,' 961 - Jaraguá do Sul - se
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'

LEGAIS

ALUGUEL,
DETRAJES

FONE: 372-3349

RUA .EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

. PROCLAMASDE CASAMENTO
Margot Adélia Lehmann, Oficial do Registro
Civil do 1 Q Distrito da Comarca de Jaraguá

..
.

do Sul, Estado de'Santa Catarina, faz saber

que compareceram neste Csrtorio exibindo
seus documentos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar os seguintes:

. EDITAL NQ 21.263 de 26-08-1997

..AURÉLIO BERNARDO MAENCHEN E

SILVANA CILENE STINGHEN

Ele, brasileiro, solteiro, fiscal, natural de Jereçu«,
. do Sul,' domiciliado e residente na Rua Alfredo

Benke, 255, São Luiz,
.

nesta cidade, filho de João
.

Bernardo Maenchen e Salvelina Maenchen.

Ela, brasileira, sotteire; proiessore, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente ne Rua

Alfredo Benke, 255, São. Luiz, nesta cidade, filha
de Ari Lauro Stingheri e Anita Ferraz Sttnghen.

E para que chegue ao conhecimento de

todos, mandei passar o presente Edital, que.
será oublicedo pela imprensa e em Cartório,
onde' será afixado por 1-5 (quinze) dias.

UJHa data especial, lIIerece a{go JHllito especial
VenHa couHecer. ••

Presentes para todas as datas

ED.lTAL
PATRICIATAVARESDACUNHAGO� TabeliãeOficial deTftulosdaComarca de Jaraguádo
Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei - etc.

,

Faz sabera todosquantoesteedital viremque seacham nesteTabelionato paraProtestoosTítulos contra:
Adrian Rene Soliz Bncínas - R. Jose Maria Gomes, 69 apto. 9 - Nesta;

.

Arremata Ind. Com. Conf. Ltda. - R. Av. Presidente Kennedy, 371 - Nesta; ,

Bauhaus Jaraguá Mat: Constr. Ltda, - R. Joinvillé, 4885 - Nesta;
By House Ind. de Art. de Madeira Ltda. - R. Proc. Gomes de Oliveira, 1263 - Nesta;
Bar e Merc. Florinda ME - R. Estreito Itapocuzinho sinD - Nesta;
Comercial Baumgardt Ltda. - ME - R. 692 n° 100 - Nesta;
Comercial Multisom Ltda. - R. João Planinscheck, 1424-Nesta;
Crisje Ind. Com. Conf, Ltda. - R. BR-280 Km 48 - Nestâ;

.

Conf. llena Ltda... R. João Planinscheck 845 - Nesta;
ConfIlenaLtda, - R. João Planinscheck, 845 - Nesta;
Cristal Têxtil Ltda. - Estrada Schroeder I Km 03 - Schroeder;
Comércio de Tintas MC Ltda. - R. Procöpío Gomes de Oliveira, 1550 s. 12 - Nesta;
Claudimir Buttner - R. André Voltoline, 1323 - Nesta;

, C9nf. Baby Ling Ltda. - R. Emmerich Ruy Sam, 110 - Nesta;
CeliaRita Ambrozíno Livio - R. Colátina sinD. Nesta;
Denis Bianchini - R. Rodovia BR-280 Km 89 n° 195 - Corupá;
Deni Com. de Alimentos Ltda. - R. Quintino Bocaiüva alc Choperia da Praça - Nesta;
Eliseu Trindade Vaz ME - R. José NariochslnD -Nesta;
Elisabeth Benetta Horst - R. Leopoldo A. ÇJerent,. 26 - Nesta;
Eloi Prestini - Estrada Sta. Luzia - Nesta;

.

Floriani Autopeças Ltda. - R. Barão doRio Branco, 72 - Nesta;
Frios e Defumados Corupá Ltda. - R. Estrada Pedra de Amolar sinD - Corupá; .

Geraldo Soares - RiExpedicionário Antonio Carlos Ferreira, 295 - Nesta;
.

Helio Nadai de Masi - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429 sl102 - Nesta;
Handiness Malhas Ltda. - R. Emílio Behling, 100 Vila Nova - Nesta;
Iria BianchiniMillnitz - R. 21 de Abril, 80 - Nesta; .

JamesGiuliano Pommereiling - R. Ponte Pensil, 53 - Schroeder;
JamesGiuliano Pommerening - R. Ponte Pensil, 53 - Schroeder;
Jorge Bduardo Oppermann - R. Exp. Gumercindo daSilva, 90 - Nesta;
Jangadas Ind. Com. de Conf. Ltda. - R. Ernesto Lehmann sinD - Compá;
Jathoba Com. e Repres. Ltda. - R. Julio Bauer, 54 ..Schroeder;
Jathoba Com. e Repres. Ltda. - R. Julio Bauer, 54 - Schroeder;

.

José Ramalho Menezes - R..Presidente Epitáci!> Pessoa 111, .ap, 34 - Nesta;
Juliána Behling - R. João Planinscheck, 197 - Nesta;
Kerg Malhas Ltda, " R. João Planinscheck, 1587 - NctSta;
Landder Ind. Com. Conf. Ltda. - R. Exp. AntonioC. Ferreira, 1345 - Nesta;
Laudder Ind. Com. Conf. Ltda. - R.. Exp. Antonio C. Ferreira, 1345 - Nesta;
Merc, dos Móveis de Jundir Daufemba - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1067 - Nesta;
Móveis Pradi Ltda. - R. João Januário Ayroso, 2286 - Nesta;

.

Móveis Pradi Ltda. - R. João Januário Ayroso, 2286 - Nesta;
Moveis Pradi Ltda. - R. João Januärio Ayroso, 1722- Nesta;
Móveis Pradi Ltda. - R. João Januário Ayroso, 2286 - Nesta;

. Marize Wascher - R. Otto Hillbrecht - Corupã;
Móveis Qualibel Ltda. - R. João Planinscheck - Nesta;
Mercearia Marechal Ltda. • ME - R. Mal. Castelo Branco - Schroeder;
Maria Denk Deretti - R. Fritz Hasse, 96 - apto. 01 próx. Verd. Raquel- Nesta;
Meier Ind. Com. de Móveis Ltda. - R. Alvim Meier, 561 - Nesta;
Metalllrgica Franza Ltda. - R. Heinz Mahske, 210- Nesta;
Mauro Roberto Piccinini - R. Adão Noroschny, 196 - Nesta;
Netuno Infonnática e Comunicação Ltda. - R. Jacob Beiclç,l06 - Nesta;
Nutrigam AI. Ltda. - ME - R. BernardoWerner Gruppa Jr., 90 - Nesta;
'Nutrigam Al. Ltda. - ME -R. BernardoWetner Gruppa Jr., 90 - Nesta;
Normando e �oSCQ Com. Repres. Ltda. - R, Francisco Hrusehka, 276 - Nesta;
Nilson Bavaresco - R. Reinoldo Rau, 21 Piso superior - Nesta;
Oficina Merc. Kniger - R. Ernesto Frídson, 136 - Nesta;
Pedras Jaraguá Ltda. - R. Joinville, 4133 - Nesta;
Pirâmide Diversões Eletr. Ltda. - R. 259 Neco Spéziá, 117 - Nesta;

.

Rac Ind. Com. Ltda. - R. Joaquim Francisco de Paula, 484 - Nesta;
Radtke e Souza - R. Rudolfo Hufenuessler, 440 - Nesta;
Refrigeração Tex FFio Ltda. - R. CeI. Bernardo Grubba, 290 - Nesta;
Refrigeração Tex Frío Ltda - R. CeI. BernardoGrubba, 290 - Nesta;
Roberto Bassi sinD - Nesta;
Simone Krueger daMota - R. Luiz Sarti sinD - Nesta; .

SR Zonta e Cia. Ltda, - R. João Planinscheck, 293 - Nesta;
Silvio Luiz Klimekoslci - R. Águas Claras sinD - Nesta;

. Santa Marta Constr, e Incorp. Ltda. - R. Walter Janssen, 82 - Nesta;
Super Som Eletrônica Ltda. - Av. Mal. Castelo Branco, 3434 - Scbroeder;
Transportes Lupe Ltda. - R. 322 sln Caixa POstal 422 - Nesta;
.Teiji Thiago HiragamaKonell- R. Neco Spézía, 194 - Nesta;
Tis.si Com. e Inst. Mal. Bletr., 'Hidr. - Ribeirão Ca�o BR-280 Km 76 - Nesta;
rrálisportadora e Repres, Transfrios - R. Floríanõpélís, 75 - Nesta;
Vipa AlimentosLtda, - R. Luiz Sarti, 1185 - Nesta;
Vitor Antonio Lopes Amorin - R. José Marlon,142 - Nesta;
Verd. Ana Paula - R. João Narloch sinD - Nesta;
Zelia Dorri Dec. Uda. - Av. Salomão C. de Almeida, 171 - Nesta.

E, como os ditos devedores não foramencontrados ou se recusaram a aceitar a devida íntímação, fitz por
.

intermédio do presente Edital, para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur
Müller, n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidaro seu débito, ou então, dar razão por que não o faz, sob \

a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.
LS/Jaraguá do Sul - 27 de agosto de 1997 '

Dton Hoffmann
Tabelião Substituto

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



Jaragwi cio Sul, 29 de.•gostode 1997 VEÍCULOS CORREIODOPOVO .3

A novata

d mercado de peruas importadas está ganhando um novo concorrente. Trata-se da Renault Nevada, -a versão
station wagon do notchback Laguna. A origem pode ser constatado pelo desenho da dianteira, iguJI ao do modelo de
dois volumes e meio. Na traseira de corte abrupto surgem grandes lanternas horizontais nas extremidades.

O modelo só virá para o Brasil na versão RXE, que custa R$ 47.500. Ela já vem bem completa de fábrica: trio elétrico,
direção hidráulica, ar condicionado eletrônico, toca-fitas com controle na direção e computador de bordo. Aperua da Renault
ainda pode vir com bancos em couro, ajustes elétricos nos assentos da dianteira e uma terceira fileira de bancos. Nesta

configuração, o 'modelo sai aR$ 51.400. Sob o capô da Nevada repousa a mesmamotorização do Laguna 2.0 i6V: propulsor
de 140 cv e 19,0 kgfde torque, que leva o carro amais de 200 kmIh.

Bomdeponada
Um tes� realizado na Inglaterra

com novemodelos do segmento de
carros compactosapontou o Ford
Fiesta como omais seguro em caso

de colisão.A avaliação foi feitapela
International Testing andResearch,

· uma entidade independente, com a

colaboração do Ministério
Britânico dos Transportes e da

Federação 'Internacional de
Automóveis - FIA.

Os modelos avaliados foram,
alémdoFiestà, OpelCorsa,Peugeot
106, Nissan Micra, Renault Clio,
Volkswagen Polo, Fiat Punto,
MaZela 121 eRover 111. Para fazera

avaliação', as três entidades
· reunidas promoveram colisões
frontais e laterais .. Na frontal, o
veículo passou por uma simulação
de impacto contra uma barreira
deformável a 64 km/h.A simulação
de colisão lateral foi feita no lado

. .

esquerdo do carro, a 26 centímetros
dealtura e a uma velocidade de 50
kmIh.

Nos dois casos, os possíveis
efeitos do impacto sobre ocupantes
foram medidos por meio de

manequins .no interior dos carros.
Dois bonecos com o tamanho de
adultos foram colocados nos

bancos dianteiros, enquanto um

manequim com tamanho reduzido
foi colocado no banco traseiro.
Com sensores. ligados a

computadores, e.sses bonecos -

duÍld::s dummies

possibilitaram amedição da força e
da velocidade do impacto. No final

·

do teste, os dummks que estavam
no Fiesta foram os que saíram
inenos avariados.

Leasingmais barato
Ter um carro importado zero

quilômetro durante dois anos pelo
·

preço de uma corrida de táxi diária
É isso que a Citroên está

prometendo com um novo sistema
- de leasing - chamado de Citroên

Leasing Operationnel.
Com o sistema, paga-se apenas

metade do valor do veículo, com
uma entrada de 20% eo restoem 24
vezes fixas em real. A outrametade
será paga ou não como resíduo no
final do contrato. A· taxa de
financiamento é de 2,6% mensais.
No fim do prazo, oumesmo em seu

decorrer, o cliente pode trocar o
·

carro por outromodelomaís novo.
Ao final do contrato, ele exerce ou
não a opção de compra: pode
adquirir o carro pagando o resíduo
ou devolver o carro e começar tudo
de novo..

Se o consumidor optar, por
exemplo, por ummodelo que custe

R$ 20mil, todo o cálculo será feito
com base no valordeR$ 10mil.No
caso do ZX Paris, a parcela ficaria
em R$ .594.O sistema abrange todos
osmodelos Citroen comercializados
no país.

Semasmãos

Dirigir sem as mãos,

preocupando-se apenas em ver a

· paisagem. Impossível?Nem tanto.

A primeira estrada inteligente do
mundo já está funcionando
experimentalmente em San Diego,
naCalifórnia. Em sua inauguração,
dez Buicks Le' Sabre foram
conduzidos por 12 quilômetros da
estrada - batizada oficialmente de
rodovia automática - e os

motoristas não precisaram fazer

qualquer esforço.
A estrada automatizada

recebeu controladores de
velocidade e de direção, que

. passaram a comandar os carros sem

que os motoristas precisassem
acelerar, frear oumudar de rota, Os
comandos eram recebidos por
sensoi:es ligados. a computadores
adaptados nos automõvels, que se
mantiveram a uma distância fixa de
1,80 metro uns dos outros, em fila
indiana.

O investimento na automação
consumiu US$ J 1 milhões e o

projeto faz parte de estudes do
Governo dos Estados Unidos e da
indústria automobilística, que
tentam aumentar a capacidade de
fluxo das estradas americanas

. eliminando o pára-e-anda e

. aumentando a velocidademédia,
que poderá chegar a 160 kmIh com

segurança, já que os carros com
sensores automáticos identificarão
outro à frente e reduzirão de
velocidade automaticamente. Com
o sistema, também se espera que o

-

número de acidentes caia.
Estrelaqueparte

A Fábrica de ônibus da
Mercedes-Benz de Campinas
deverá ser desativada até o final de
1999. A unidade produzia apenas
plataformas de coletivos - a

produção de ônibus completos já
havia sido-suspensa no final do ano
passado. A fábrica, que chegou a

contar com mais de 3 mii
funcionários, hoje tem apenas
1,134.

AMercedes-Benz alega que os
custos operacionais na região de

Campinas estão muito elevados e

diz ainda que não há definição
sobre o destino da fábrica, que
também abriga um depósito de

componentes para atender às

concessionárias da marca. O mais

provável é que ii área de 2,1 milhões
demetros quadrados seja vendida.

No ano passado, a montadora
se associou à empresa alemã
BenteierAG, que comprou parte do
terreno para instalar uma fábrica de
estampados. Com o encerramento

das atividades em Campinas, a

Mercedes-Benz 'vai centralizar as

atividades em São Bernardo do

Campo, no ABC Paulista, onde
produz caminhões e ônibus, e em
Juiz de Fora, na Zona da Mata

mineira, onde inicia a produção do
compacto Classe A em dezembro
do ano que vem.

, Orien�nordestino
O Brasil vai, ganhar mais uma

fábrica de motocicletas com

témpero asiático. A Speedcross
Distribuidora e Indústria de
Motocicletas, pertencente ao

GrupoFresatde São José dosCam
pos, e o grupo chinês Qingqi Mo-

torcycle estão se associando para
montarmotocicletas na Paraíba. O
investimento total dajoint-venture
supera os US$ 50 milhões. No

começo, serão produzidos dois
modelos - de 50 e 100 cilindradas
e posteriormente seré ampliada a

linha de produtos.' Como as

negociações estão no começo,
ainda não foram definidos o vol
ume de produção anual, mas a '

construção da Iinha de montagem
deve começar ainda este ano.

Som titânico
A 1BL está lançando no

mercado brasileiro a linha de alto
falantes GTO. A linha GTO foi
desenvolvida para uso nos espaços
originais dos veículos e é composta
por modelos coaxiais, triaxiais e

sistemas compostos por alto
falantes e tweeters independentes.
-Os novos alto-falantes estarão

disponíveis em 22 diferentes

conjuntos, divididos em dois

grupos: Titanium Séries, com cones

compostos de titânio, e Poly-tex,
com cones feitos de polipropileno
texturizado.

L A V A ç A ()

MENDONÇA
SE O PROBLEMA' DO SEU CARRO É.

RUÍDos,CONSULTE-NOS

372-3719
-

�ESQUINAO
, VEICULOS

Go11.0 branco G 1995

Verona LX 1.8 azul A 1994

;Escort L 1.6 branca. G 1994

Kadett SI 1.8 ver.melho A 1993

MonzaSL 1.8 . branco .A 1991
.

Uno 1.5 preto G 1991

Kombi Furgão branca G 1991
.

Kombi envidraçada branca ·G 1991

Kadet GS comp. cinza A 1990

Kombi envidraçada branca G 1989

Chevi500L vermelha G· 1989

Belina GLX 16c dir azul 1989

XR3 conversfvel preta 1986

Diplomata 6cc comp. preto G 1988

Goi CL 1.6 branco A 1987

Parati LS bege G 1985

Rua Epitácio Pessoa, 1.160 - Centro

Fone: 372-3614
JARAGUÁ DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Clone da alemã do Cordoba espanhol,
Polo Classic argentino tem motor brasileiro'

"."

versao

Audi A6. Apresentado no Salão de
Genebra, em março, ele chega ao

Brasil este ano. A dianteira é
basicamente amesma do Passat, com
exceção das quatro argolas da Audi.
A personalidade do modelo surge na

. traseira, que exibe lanternas

parecidas às do cupê-conceito TI.
Sob o capô, quase nada de identidade
própria.

. O próximo passo na direção da

cooperação entre as duas marcas será
o novo Golf, que foi espelhado no

Audi A3, já comercializado por aqui.
Por isso, não é à toa que ambos serão
fabricados junto' com o Passat no
Brasil, também a partir de 99. A
estréia do novoGolf, porém, será no
Salão de Frankfurt, mês que vem. A
semelhança entre os dois nem é tão

grande - a frente ficou até parecida
com a do Gol. Mas a plataforma é a

mesma e deixou oGolf 11 cmmaior

que omodelo atual: 4,13 m. Omédio
.

compacto da Audi ainda emprestou
refinamento interno, em requintes
como o pára-brisa com sensor de
chuva. A motorização também tem a'
mão da Audi na gama que vai do 1.4
com 68 cv ao VR6 de 193 cv.

Estética no
,

espelho
As profundas semelhanças

.percebidas do lado de fora entre o Polo
Classic e o sedã da Seat se repetem no

interior. Essa similaridade significa, logo
de cara, um bom espaço interno para
os 4,16 m do três volumes da Vcilks.
Até os compridões têm bom espaço
para pernas e não raspam a cabeça no
teto, estejam nos bancos da frente ou

no de trás'. Mesmo quando se leva a

lotaçãq do carro à risca, as três pessoas
que ocupam o assento traseiro não
ficam espremidas. Entretanto, o

'revestimento interno do Classic é
menos chamativo, com grafismo de
tons mais sóbrios que o do Cordoba.

Em outros pontos, porém, o

habitáculodoPolo é idêntico aodo carro,
.
da Seat. Como nos puxadores das

portas, no desenho do painel e na

localízação dos comandos. As poucas
diferenças estão no .volante mais

simples e na cor dos números dos
instrumentOs, que no Polo são brancos,
em um'estilo mais familiar que os

alaranjados dó Córdoba. Fora isso,
saídas de ar, varetas de acionamento do
limpador de pára-brisa e das setas,
porta-luvas. Tudo é exatamente igual
aos do modelo espanhol.

Isso inclui também a problemática
localização dos botões dos vidros

elétricos, que ficam no console central
lado a lado. Nada indica qual comando
abre cada uma das quatrojanelas.Além
disso, eles obrigam omotorista adesvier

aatenção do volante pára acioná-los. '

'

Outro 'ponto que merecia ser

melhorado é o acanhado tamanho do

-
'

tradíeíonal porta-luvas que, de qualquer
maneira, é compensado pela presença
de outro compartimento. parecido no
lado do motorista, porta-mapas nas

quatro portaS e umporta-trecos no con
sole central. Já o porta-malas não se

faz de rogado e, .como denuncia a

traseiraalta eprotuberante, se abre para
generosos 455litros de bagagem. Para
variar, amesma capacidade domodelo
Seat,

Entre amtas semelhanças, oPolo
argentino podéria ter adotado também,
pelo menos como· opcionais,
equipamentos de segurança ·como os

freios 'ASS e airbag, presentes inclu
sive na versão alemã do carro da Volks.
Pelomenos oClassic já vemcom barras

.

de proteção centra impacto nas portas
e cintos traseiros de três pontos na

frente e nas laterais da tráseira.

usados também no Audi A3.
Toda a sofisticação do Passat foi

apenas o prelúdio do que seria o novo

Novidades
clonadas

A dobradinha Cõrdoba/Polo.:
Classic é apenas uma engrenagem na

agressiva política de cooperação que
a Volkswagen está implantando entre
as marcas que formam o seu

conglomerado econômico. O fruto da

parceria com a espanhola Seat foi a

primeira a chegar ao mercado

brasileiro, mas a empresa alemã já
prepara lançamentos de novos
modelos geminados.

Desta vez, a cooperação será com
a Audi, que emprestou o requinte de
seus modelos para dar um pouco mais
de prestígio a 'dois modelos Volks:
os novos Passat e Golf. O Passat foi
reestilizado no final do ano passado
e serä produzido na unidade de São
José dos Pinhais,.no Paraná, a partir'
de 99. Mas ele já será apresentado
ao público no Brasil Motor Show,

.

em outubro; na versão alemã que será
importada ainda este ano.

O sedã ganhou um desenho
claramente inspirado nos modelos

Audi, com direito a linhas mais
arredondadas e interior requintado.
Couro, detalhes em madeira,
regulagem elétrica dos bancos, piloto
automático e ar condicionado com

controle automático fazem parte do

pacote de equ'ipamentos do novo

sedã da Volks. Isso sem falar na
segurança de última geração, com
aírbagslateraís e portas com barras
centra impactos laterais e enchimento
de espuma de borracha.

A colaboração entre as marcas é

de corpo e alma. O Passat usa alguns
motores de quatro cilindros e 20
válvulas também da Audi, No

importado, o motor é. 1.8 com 125
. cv, enquanto o nacional deve ganhar
o 1.8 turbinado de 150 cv, ambos são

ProteçãodeFibra interna, lonamaritima e capotade
lona para todos osmodelos dePíek-Up, Fiat,Pampa,

Peugeot, Corsa,Saveiro,D20 e FlOOO

-AUTONOVO
VEíCULOS'

CABROS OKM,TODAS AS

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

CIVEL VEíCULOS
Rua Joinville, 2757

Fone: (047) 372-3300 ou 975·1999
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O aluno sempre em primeiro lugar

rTRI

De 1,974
paracá, aFerj cresceu, emuito.

Oprimeirobloco, construídoem 19'18,
foi rodeado pormais quatro, que

. compõem 7.472

metros quadrados de área A Política de
construída Os cinco blocos'

possuem 35 salas de aula, um
auditório, dois laboratórios de
informática, um de maque
taria, de conforto ambiental,
de habitação, de proJetação,
casado professore biblioteéa
com' acervo'de aproxima
damente 16millivros.

A FERIcontaainda com
um quadro de 118 pro
fessores que ministram aulas para os 1196
alunos dos oito cursos de graduação, e para

os ·184 pós-graduandos que freqüentam os

sete cursos de especialização oferecidos pela
fundação.MUitos dos professores têm títulos

de especialização, mestrado
e doutorado na área em que
atuam. Outros 42 se

especializam para oferecer
ao estudante da FERI as

mais novas tendências e o

conhecimento científico
necessário para cada área.
Isto é devido à Política de

.

Capacitação e Atualização
de Recursos Humanos da
FERI, que propõe aos

funcionäríos, docentes e

técnicos administrativos a busca por
habilitação e aperfeiçoamento.

. Capacitação e
Atualização de Recursos
Humanos proporciona
ao estudante da FERJ

,professores altamente
qualificados e capazes
de formarprofissionais
com competência

A FERJ ONTEM

Primeiro
bloco da

;.;.{�FEDF.""fV 1.t.J'

\
. i:':3t:Construído

"_'; em 1978

A FERJ HOJE

Projetação.
rquitetura
eficiente

. Vall� ·Informática DEDICAÇÃO AO ENSINO
SEMPRE FEZ PARTE D�

SUA HISTÓRIA.

PARABÉNSRua Dario do Rio Branco, 620
Fone: (047) 372-1968 - Fax: (047) 372-:1130

Janguá do Sul - SC

...FERJ, há 24 anos trabalhando para o
progresso.e desenvolvimento da nossa região!
�\D,"ÇI\lf,oif Vulros, Espelhos, Aquários e Molduras.

Orçamento sem compromisso
Fone: (047) 371-0568WILLE

Rua Friedrich Sonnenhohl, 314 '. fundos - Vila Lalau
(Próximo Weg II) - ,Jaraguá do Sul ,- SC
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PRIMEIRO PRESIDENTEDA

FER) É HOMENAGEADO
,

Abrindo a semana de comemorações do
vigésimo quarto aniversário, a FERI

homenageou o primeiro presidente da

fundação, Pe. Elemar Scheid, dando seu

nome à biblioteca. Professores, acadêmicos;
autoridades, coordenadores dos cursos e

convidados participaram da cerimônia.

Depois de descerrar aplaca, emocionado,
Scheid agradeceu a homenagem e disse, que
vibra com o progresso do Município e com

'

. o desenvolvimento daFERJ. '

Há 19 anos afastado de Jaraguä do
Sul, da FERI, e da Paróquia São
Sebastião, onde foi vigário por muitos
anos, Scheid deixa 'o Estado de São
Paulo, onde reside atualmente, para
rever os amigos a cada ano. Depois da
cerimônia, que foi breve, Scheid visitou
a biblioteca acompanhado da atual

presidente da FERI, professora Carla
Schreiner, e teve de se retirar. As poucas
visitas ao Município e o curto espaço
de tempo lotam a sua agendá. Namesma
noite Scheid ainda fez um culto para os

formandos de Letras - Licenciatura em

Português e Inglês, Letras- Bacharelado
em Secretário Executivo Bilíngüe na

'. Igreja Evangélica Luterana.

Cerim8nia de descemunento. A biblioteca agora chama-se Pe. Elemar Scheid
I

Pedreira Rio Branco Ltda.
Escritório: Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.179
" Fone: (047) 371·8522· Jaraguä.do Sul .. SC

PAPELARIA

Sentimo-nos

orgulhosos em

participar desta
história de sucesso

Material para Escritório· Escolar ·,_Informática � Impre$$os .. em seus.�4anos.

Rua 2 de Set:embro, 3.780 - It:oupava Nort:e
Fone: (047) 323-3665 - Blumenau - SC

omaior vestiblliar de Santa CaÍ4rinajá tem�marcada. 11 instituições
oferecem aproximadamente 15.000 vagas

•

(.1 ConstMora elncorpOi'adora Jaraguã Ltda.
Projetos, Construções e Incorporações de Im6veis

ftR), 24 anos a seJVIço da fonnação ProftssIonal!
Rua CeI. Bernardo Grubbà, 246

Fone/Fax: (047) '372-0014 - Jaraguá do Sul - SC
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:

A ColunaExpressão comemora, amanhã (30). seu primeiro aniversário
aqui no CORREIO DOPOVO. Sua existência � fruto do apoio recebido de

seuspatrecínadores, da constante dedicação da direção e funcionários deste

jornal, fiéis leitores, colaboradores entusiastas e amigos que não escolhem
, hora,nem lugar para aqueles sempre necessários incentivos.

EH �'N""N'IJ '

'rrVem aí aFesta - 08M!Uma bigpariyque será embaladapela baridajaraguaenselnNatura e por
t, � um DJ famoso de SantaCatarina. A agitaçlo estámarcada para 12 de setembro, em local que ainda
"1 ,do podemos divulgar, apedido dos organizadores. Dica: seránuma residênciacom vistaprivilegiada
:; para o Rio I�u, próxima àmaior pizzaria da cidade. Já está agendada!

N I V E R
Matiza R. dos Santos (29/8), Ariane Kanzler (29/8), Fabíola M.
G. Sens (30/8), EleomarEmmendoerfer - "Nino" (31/8), Andréia

I \ C. Gonçalves (219), Jaison N. Tomazelli (2/9), Viviane Vegini (3/
-

I 9)� SandroM. Poffo (3/9), Fábio R. de Oliveira'- "Binho;' (4/9).
! �--�------------------------------------�----------------�-----

! I "Os outrospodem tI! animar, estimular. .. mas soment(:f dentro de ti ,

I' "encontrarás forças para vencer"
I'
f
��--------------------�-------------------------------,----------,

, Artigos para e.ta Q"luna devem sllr enviados plira' Rua '/0'0 Picolli. 246. Jaraguá do Sul (SC). Cep: 89251·

1 .... ..,_S_9..".o._s_e-p-re-fe-n-."-p-a-ra-"-s-'a-x-:3-7-1-.'_9_'9...,.0_U_3_7._'2._3_36�3�._ao_s_c_ul_·da_d_0_s_C!_es_t_e_co_'u_n_is_ta_.---'----__._

I - - -.- - - - - - - - C t ·r-I ·.E:M·A :..::: - - - - - - - ---
ANACONDA I

CIne,MiJsller1: A,.condL, IHorários: 14h, 16h. 18h.2Oh.22h(hoje). 14b. 16h.18h,
- DinlçIIo: LuisUosa. , vidas entrelaçadas transfOflDiUD-se num índiosSbirisbama. o ban:o é dirisidopor 2Oh, 22h (amanha). 14, 16,1811, 2Oh, 22h (domingoà
• Elenco: Brie Stoltz, Jennifa'Lopez. labirinto sinistro. Emboscadas peÄgosas Máteo (VlCCDtCastellanos). No caminho quinta).' 'IIce Cube, Owen Wilson, Kari em cadacanto do poderoso AmazoIl8ll e encontramPaul Sarone (Jon�isbt),ein =:: ....horAmIgo (pré-estráia).
�,Jciaatban Hyde. JonVoisbt.

'

seus exóticosbabi� provam que slIQ dificuldades num barco abandonado.
CineMiJeI,.,2. Força A6nI!8 Um(lançarnentonacional). Itiomortais quanto belos. No topô desta Sarone, homem solitário ê carismático rá 6h' Ho rios: t4h10, 1 30, 191'1, 21h30.'

complex. e poderosa corrente de que viveu sozinho por muitos anos na CineM,iJeI,.,3 Ur. BeM.

Isobrevivência está ii maior e mais ßoresta,conseguenllosolllCl1feaamizade Horários: 13h30; 15h30,17h30.19h30,21h45.
assassinacobradomundo ... aAnilconda. mas também a total confl8DÇB do grupo,
A equípe de filmasem de' um filme ümnando conhecer a misteriosa tribo BWMENAU, Idocumeiltário entra neste mundo Sbirishama. Eles o sesuem rio abaixo' ClneNeumarlct1: ForçaA"'Um(lançamemonacional).

'

,

â doreeeí
Horários: 14h,16h30,19h,21h30.

misterioso, armada com c meras, lIJICII'f oreeetoquesentem. CineNsumarlct2. Ur.BeM. Iequipamentosde som e o otimismo dos Mas Sarone tem seus'próprios motiV08, Horários: 13h30, 15h3O, 17h30.19h30.21h1S.
iniciantes. Liderados pelo antropóloso parà levá-los através do río, Está a caça CineNeumarfd3: �
Steven Cale (Erlc Stoltz), a equipe, deumaAnacondaassassinade 12metros, Horários: 14h,16h. 18h, 2Oh, 22h,. Iincluindo a diretora 'ICpi Flores (Jenni� um predador tio vil que transformou-se OC8umentodoMeu ....horAmIgo (pnHstréia).
Cer Lopez), o cinegrafista Danny (Ice emleöda.Eleirásacrlficitrqualquercoisa Horário:22h(sábedo).

CineNsumarlct4: AnecondL ICube), o t6cniéo de som Gary (OWen ou pessoa Para encontrar sua oponente. Horários: �sh. 17h.19h, 211\. . '

Wilson), a serente de produçlo Denise A expediçlo se toma um pesadelo coma CineNeumarfd5:
'

VeIocldlldeMóI......
Kulbers(KaÍiWubrer)eonarradorWar- obsessla de Sarone levando-os Horári08:15h30.16h1S.
ren Westridse (Jonathan Hyde), diretamente às g� do mais terrível AOuIra r=.c.. .

embarcamnumaexpediçloàprocurados demônio, e deverio utilizar todos es CineNeumarlct_6: OSegredo.
leSend4rlos e ainda nIo documentados recursospossí\'eÍsparasobreviverem. Horários: 14h30.16n45,19h1S;,21h30.

• prog,.",.po v�/Ida,.,. opwIododeaw.".-
------------

• G6Jer0: Aventura.

SIno.-
Deslealmente emboscado num río
da Amazônia,' o barco segue,
desc� seu destinofmal-;-o
éncontro com a Anaconda sisante;
A Ocresta tropical brasileira possui
lUa própriâ ordem antisa e,

paradoxal. As jóias enSanadolas da
mata. pássaros de cor néoo cantam

• ','cm galhO& deúvcrespr6-bistóric:as,
IIiaca:oIliseirospulam nos troncos.

CaimGes e serpentes sinuosos'
,. " deslizam para a escuridlo do rio
"

AmIzonas.OPoente brilhante cede
lu"" à tórridas 'nOites. Loso estas

o ROCK MOSTRA SUA CARA
O livro Os Rolling Stones e 9utros Heróis, com fotos de
David Baíley, lançado, pela editora DBA-Melhoramentos,
chega ao mercado não só para os stonemaníacos. O fotógrafo
inglês reuniu imagens de vários, ídolos do rock que
despontaram a partir dos anos 60 e revolucionaram não só a

música como o comportamento de toda uma geraçio. Amigo
pessoal dos integrantes dos Stones, Bailey registrou o grupo
ao 'longo da carreira, captando desde um Mick Jagger ainda
adolescente atéo cinquentão de hoje.Mas a obra não se atém
aos Rolling Stones, há ainda Leunon & McCartney, The
Who, Bpb Dylan, Sting, Patti Smith, Tina Turner, John
Lydon, Alice Cooper, Marianne Faithfull, Elvis Cöstello,
Queen, Seal, Boy George, U2, entre outros. ,O livro inclui
também fotos de David Bowle com Catherine Deneuve (ex
mulher de Bailey) e Susan Sarandon, feitas à época em que
os três atuaram no filme Fome de Viver, e ainda de três ícones
de forã do mundo do rock' n' roll: Fred Astaire, Miles Davis
e Duke Ellington. São 112 páginas da mais alta qualidade,
com preço médio de R$ 59,00. Vale.a pena. (Sltoppilt,M';'lc)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulosmais vendidos: Só Pra Contrariar, Aléxia (Fan Club),
As 7 Melhores da Jovem Pan (Vo)'7) e Cheiro de Amor (Âo
Vivo). Principal lançamento: Blues Traveler (Straight On
Till Morning).

'

I
I

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

CENTE'RR'SOM',

CD'. - ))]SCOS • FITAS

Av. MaL Deodoro,_
FONE: 371-2847

-BRua 'Marina iFnmoeo, 180, '�FoneIFax: 372-3306, Zi:CADi
!

Jara�do�· SC :a e
o II

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

•.lar!Ig_uii do�. SC

filmagens '&,Fotografias

FOne: 372-3831

·I-tldnrl
(O..UOII DE SEGUROS

, \

R. Procópio Gomes
de OUveira, 481

Jaraguá do Sul - SC
cep 89251-_
FoneIFax: (047)
371-3633:

TODôIfUNDOAlfADARI
TOOOIfUNDOAIfAGANHAR,
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ame-rlcana

, Donna Ka-ran é' a
, estilista Cjue f�ltavCl
pa-ra -reali'Za-r o sonho
de CjualCjue-r gua-rda
=oup«. f;m 1986' o
olho clfnico desta
mulhe-r t-r.ansfo-rmou
vá-ri'as pessoas em

,adeptas convictas de
peças s e n sucns ,

confo�t�veis e

p-rót i'ca s , o nde a

-reg-ra básica .é

c:apt�-r b ha-rmonia
d-a .esti lo de cada'
pessoa.

Tanto
t�le�to

sucesso e.

r-esu Ita-ram

em uma admi-raçao
constante da mfdia
onde citaVam Cjue a

, estilista' e-ra a novo

�st1"ela da moda
(feminina e

masculina) e

ac-rescentavam ainda
Cjue a 'dife-rença

ent-re e'la e es out-ros

estilis:t64,ç-e�tava nas

c-riações mode-rnas e

simples que se

ajustavam com

pe-rfeiç,ào no co-rpo e

nenhumCj ue

Rua Joio Marcatto, 13 • Bala 105
Edlffclo Domingos Chlodlnl
Fone: (047) 372-2294
Cep.: 89.251-670
Jaraguá do Sul- SC

prdt/co e sensua
.

espo-rtiva, -roupa de
cama, pe-rfumes,
coleções de alta

. .

Imaginava,. ap1"OVOU o -

nome da etiCjueta
feminina e ade-riu ao

estilo DK, onde hoje
acumula bons clientes
como:

'8eatty, ,"

Nicholson
p-residente
f;UA,
Clinton.

d'esenvolvimento de '

e o coleções pr'áticas, Cjue

. d o.s andam na -rua du-rante '

8i II o dia, e à noite podem,
até i-r a Uma festa,
dominando o mistério

Cjue cada tipo de co-rpo
"

esconde, oferecendo Cl

eles, certes e proporções
eCjuilibadas.

Ginecolo'gia e Obstetrícia

Dr. Dagoberto
Quadros Royes

custu-ra ,e p=é t-à

parle." (m�da do dia
a dia). Minuciosa e'

dete-rm i nada', o

II' II Ic o n c o -r -r e n t e suce s so -rea mente

chega-ria ao n(vel de aconteceu po-r pu-ro

Donna. Com uma talent�. Um exemplo
habilidade inc-rfvel em é Or 1inha masculina,

. encob-ri-r e disfa-rça-r Cj ue a pr-i ndp'io ela
CU1"vas e saliências, pensou ·em coloca-r 'o
ela escolheu o p-reto nome de D-M�n,
como Or 'co-r básica, e

'

depois optou po-r Don
tem ainda um g-rande Ka-r0n,' m�s acabou
pode-rerry detecta-ros deté-rmin61ndo �ue

IIdefeitosll dß se-ria Donna Ka-ran,
Cj uai Cj u e-r

.

r-o upa ig Uc;;l I Cio nome da linha
alhei� ou até das CjUé feminina. A maio-ria

ela mesma c-riou. dos ,homens, ao

AJém d'as coleções cont-rá1"io do Cjue se

·Iançada s a cada,
estaçao, o i rnpér io '

Donna, Ka-ran
t�mbém possui
p-rodutos de béle'ZQ,
jóias, (t"nge.,,/e, linha

Hoje, com 48 �nos,

Donnà vive dentro de
um impé-rio onde
pr'atiw com pr'a'Ze; o

,seu maio-r hobby: o'

, ,

Gráfica e Editora CP Ltda.
Rua WallerMarqlUll'dt, 1180

Fone/Fax:
'

371�1919 372-3363
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eTG Leodato Ribeiro· entrega. título às 1 as . prendas
No dia23 de agosto oCfG LeodatoRibeiro, da cidade

de Schroeder, realizou mais um evento tradicionalista de .

grande valia, a escolha das primeiras prendas que
representarão o CI'G no período de um ano.

O bailefoi animado peloConjurito Cantos do Sul, a
presença do público"foi grande para prestigiar o evento,
havendo ainda a presença de autoridades locais,
patrocinadores e representante do MTG de Santa
Catarina que entregaram as premiações às vencedotas
do concurso.

'

A faixa de Primeira Prenda Juvenil foi entregue à

Ângela Klegin: "Desde menina meu sonho era

representar UII) CTG, e hoje meu sonho se realizou",
falou emocionada. A Primeira Prenda Adulta é Dalma

Lourenço, que também almejava receber o título .

. O patrão Flávio Ribeiro agradeceu a presença de
'todos os tradicionalistas, dando continuidade ao evento.
Confira alguns flashes da noite.

E.quadria. d.AlumínioBENTO Ltda.

EspeciaUzada em Box- Esqumlrlas
de Alumínio e Antenas Parabólicas

Rus Domingos Ssnson, 400
Vlls Bsependl,

Fone/Fsx: (047) 372-0728

Fotos: Adriano T.....tlnVCP

Piquete Estampa de Taura

promove segunda cavalgada

,Clênio e Neuza Vargas pt:estigiarrun o evento

JUarez e Rose Lombardi do eTG Leodato Ribeiro

Que ànimação·tchê! Os xirús Adir, Gilson, Adalto,
Éder e Elemar "farreando"

O
Piquete Estampa de Taura filiado ao cro Laço
Jaraguaense, promoveu nos dias 16 e 17 de agosto
de 97 sua segunda cavalgada. Participaram durante

o percurso 41 cavaleiros além de dois c.arros de apoio. A
cavalgada iniciou na cidade de Corupá às oito horas

chegando no Haras Tomelin aproximadamente às 12h30,
onde foi servido o almoço. O grupo de cavaleiros percorreu
uma distânciatle 38km, chegando noCTG Leodato Ribeiro
às 17 horas, onde as 'esposas, namoradas, amigos e

familiares aguardavam para uma grande confraternização
que reuniu aproximadamente 60 pessoas desde 'aquele

.

momento até o final de domingo. Após o jantar, realizou
se um sorteio de brindes a todos os presentes, anunciando
o nome do patrocinador antes de cada sorteio. Os membros
doPiqueteEstampa deTaura: Adalto.Gaiato, JoãoCarlos
de Souza, Sandro Wille, Marcon e Wanderson Rau,
agradecem aos senhoresFlávioRibeiro eHonório Tomelin

pelo grande carinho e hospitalidade que nos foi oferecido.
Agradecemos aos patrocinadores dos brindes e a todas

as pessoas que de umamaneira ou de outra participaram
da cavalgada, e diante do sucesso desta, prometemos outra
para uma breve data.

, Uma verdadeiraprovade tradicionalismo e amizade foi
dada por um grupo de oito cavaleiros de Rio Negrínho.que
partiram cavalgando daquelacidade na sexta-feira às 13
horas e chegaram em Corupá às 22 horas, integrando-se
ao nosso. grupo no sábado de manhã. Nosso muito

obrigado a estes verdadeiros tauras.

Pássaros importados,
filhotes de cães, gatos,
pavão,fa�ão,gaUnhas

FONE: (047) 372-0672 e (047) 983..201 Q
,

Aua Aio de Janeiro, 79 - Jara9_uá do Sul- SC

C'OMÉRCIO
DE CARNES

E FRIOS

.. A melhor carne da cidaâe ..

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

.

JARAGUÁ DO SUL - SC
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EmpresárioWanderWeege patrocina
.

. "

,

a reforma da seele doOube União

J..raguá do Sul - Com a sede

completamente reformada, à
Sociedade Recreativa União, da
Vila Lenzi, está em condições de
.reviver os seusmelhoresmomentos
na comunidade. A sede desta

entidade, fundada em 1950, estava
em situação precária, de quase
abandono: As instalações estavam
corroídas pelo tempo, 'sem
condições de uso e inviabilizando
a retomada da atividade social, cul
tural e folclórica que marcou a

existência da Sociedade Recreativa
União, em outros tempos.

Foi através de um gesto de
cidadania dó empresário Wander

Weege, que o Clube União pôde
ingressar numa nova fase e

preparar-se para ser novamente
,

uma entidade realmente ativa. A
reforma foi inaugurada na última
sexta-feira (22), em ato que contou
com as presenças do casalWander

eLauríta-weege e dos filhosMar
tin e Guilherme. O vice-prefeito
Irineu Pasold esteve prestigiandoo
ato.

O empresário Wander Weege
recebeu na oportunidade" 'uma
placaem sua homenagem, entregue
pelo presidente da Sociedade,
Sidnei Luís da Cruz. "Hã muito

tempo ficava sensibilizado ao

passar por este local, com a

situação de abandono do clube.
Veio-nos então a idéia de fazer algo
por esta entidade", declarou o

empresário, em seu

pronunciamento. Weege também
recordou a tradição social e cultural
do Clube União, ressaltando a

notável contribuição no campo das
manifestações folclõrieas. Citou de
forma especial neste contexto, a

-

pessoa de . Manoel Rosa, o

"Manequinha", hoje com 77 anos,

que foi um expoente nas promoções
carnavalescas' e outras

manifestações populares. Também
fez a entrega de urna foto ao sr,

Osvaldinho Gomes, um, dos

fundadores do '

clube,
documentando ap_recária situação
da sede social, antes de serem feitas
as reformas. "Alegro-me em dar a
vocês esta contribuição, que tenho
certeza produzirá muitos frutos"�
acrescentou.

Na oportunidade, adiretoria do
ClubeUnião, teve o primeiro gesto
pela retomada da vida social e cul
tural. Foram entregues " 25
medalhas homenageando antigos
fundadores e outras pessoas que

-,
-

�

!
I

Entidade revive melhores momentos

,

ReigQÚ; o elllJ11'ftlliW Ielllb"", ,. acaritltlb• re.glllllr epre.entll'
o. vtdoretCllitumis

-

E1MÇiio: empre.ário e f(J1lJflia no mom�nto da i1UlUguração da ,eM

de alguma forma tiveram

participação significativa na
existência da entidade. Wander

Weege não revelou o valor do
investimento. .

Ele manifestou interesse pela
. preservação dos valores culturais e
folclóricos da comunidade. "São

riquezas da nossa gente que não

podem morrer", disse Wander
Weege. O empresário, que' já
contribuía antes com promoções

.

carnavalescas lideradas pelo
Manequinha, disse que não

conseguia aceitar o definhamento
de um clube que havia sido tão
ativo. Wander Weege acha que a

nova fase do Clube 'União
contribuirá para a revitalização do
Carnaval na cidade. Ressaltou
também autilidade das instalações

-

reconstruídas, para a comunidade
de ummodo geral, na realização de
eventos sociais, encontros,

congressos e seminários. Disse que
tem tido outras iniciativas
semelhantes, colaborando com

entidades e instituições diversas,
sempre que imbuídas de objetivos
sociais e comunitários.

Finalizando, conclamou aos

dirigentes para conduzirem a

entidade' novamente a uma

existência ativa.
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FALECIMENTO

Conrado Riegel
Mundo perdido (Gian Depiné)

. Nada se encaixa

quando tudo está perfeito,
porque a vida passa,
voando como o vento.

esportivo da cidade.
Conrado Riegel em recente

registro deste semanário foi
lembrado como presidente do
"Clube dos Doze", entidade
esportiva filiada à Associação
RecreativaMenegotti, onde seus

. integrantes se dedicam ao esporte
da bocha, lembrando todos os

sócios que já passaram' por
.

aquela sociedade de homens dá
terceira idade.

O seu corpo foi velado na

Igreja Evangélica Luterana de

Jataguá do Sul-Centro de onde
fazia parte dó coral e o

sepultamento deu-se para o

Cemitério da Vila Lenzi.
Este' jornal apresenta

respeitosas condolências aos

enlutados.

Muito sentida amorte domuito
estiÍnado cidadãoConradoRiegel,
aos 78 anos, ocorrida em 23 de

agosto. O falecido estava longos
anos'estabelecido com empresa
que 'se dedicava à construção de

carroçarias demadeira, no que era
especialista do ramo.

Homem afeito a esportes de

todo o tipo, era sócio do Clube
Atlético Baependi onde se

notabilizou no bolão e no esporte
do tiro, onde colheu várias

comendas, além de franquear as
suas instalações industriais para
a realização da festa anual do

Bspírito Santo, com marcha da
sociedade pelas ruas da cidade,
quando os laureados eram

homenageados por todos os

sócios do principal clube

Não vou mais tentar.mentir,
sobre aquiloque não sei.

Você podefalarpor mim:

Nada é de graça,
tudo tem o seu preço.
S6 épreciso que se faça,
o que deve serfeito.

Não sei mais o que dizer,
"0 meu mundo se partiu.
Agora eu vou tentar me refazer.

COMEMORAÇÃO CENTENÁRIA
.Sinfloriano GerentVocê pode decidir:

que caminho percorrer;
que estrada vai seguir,
em que mundo vai viver.

Aconteceu no dia 22 de

agosto de 1997 o centenário
.

do sr. Sinfloriano Gerent.

Personagem aparentemente
desconhecida em Jaraguä do

Sul, o seu centenário de
nascimento ocorreu em

Jaraguá do Sul, no Hospital
São José, onde foi adotado

pelas irmãs da Divina
Providência, pois sua filha,
religiosa da Ordem faleceu,
assumindo aCongregação das'
Irmãs da Divina Providência,
o encargo de.suamanutenção.

Aconteceu, pois, a seu

centenário de nâscimento e o

fato foi comemorado no

Hospital São José de nossa

cidade, com uma assinalação
religiosana capela ali existente,
a que coinpareceram as mais

representativas autoridades do

lugar, as irmãs da Divina
Providência e seus parentes
próximos e longínquos.

Não publicou a imprensa'
que' o centenário Sinfloriano
Gerent era irmão de Leopoldo

Apoesia acima, étambém o tema-da música, com o

mesmo nome, compostapor: Gian Depiné e Rafael ,

Foerster, e interpretada por Habeas Corpus.

TECNOCALHAS LTDA. - ME
- Serviços de calhas e

coifas funilaria .

industrial Augusto Gerent, o primeiro
prefeito eleito pelo voto

popular, em Jaraguä do Sul,
depois de sua emancipação do
Município de Joinville, em
1934, que teve destacada

administração e seuirmão
. -----

lutou até que as' forças
COntrárias - no período daEra
Getuliana, o cassou para
nomear administradores
municipais do Estado Novo,
embora tivesse uma

administração voltada.
inteiramente para o bem-estar

dos seusmunícipes, conforme
publicaram os órgãos de

. imprensa daquela época.
Ao aniversariante .os

cumprimentos de tão longeva
idade, que foi muito festejada
'pelos presentes. Honras à
Divina ,Providência,· que
perseverá na manutenção do
homem que alcançou os seus

100 anos de vida. Eugênio
Gerent, filho do ex-prefeito
Leopoldo Augusto participou
das homenagens festivas ao

seu tio.'
.

- Aquecedor solar
- exaustores eólicos

.

maxiar equipamentos
para retirada do calor,
umidade e poeira.

.-

Rua Felipe Schmidt, 279 - Centro

Fone/Fax: (047) 372-0448 - Jaraguá do Sul - SC

, \

!
i
I ,
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SE voei SOFRE
DESTIS MALES:
Enxaqueca. torcicolos, escoliose,
stress, depressiIo. problemas
menstruais. sinusit�. rinite, md
digestiIo. insônia, etc. Através
(lestas técnicas você conseguirá
obter a cura tadical tiu melhor

qualidade de vida.

Dr� Tamoglm
SCh...l..... PerotU

o/iver, sentir e
transformar

Encontro só paramulheres
Atendimento individual e em grupo
Lucia H. Lopes eMilene

Butzke - Psicôloga
Inti-Liceu da Vida

372-1141

Qul,opetla a
Magnatota,apla
INFORMAÇÕES:
372-1.141

Alguns membros da nossa ameaças, dinheiro; desses sentimentos e a

. comunidade vêm pondo em propaganda política sequer natureza das pessoas que os

präticaos seguintes princípios, pela educação.No entanto, por provocam.
e creio que eles também meio do diálogo compassivo, 7-' Não se perca em

podem ser úteis a quem ajude os outros a abandonar o alienações e no ambiente que
precisar fazer opções quanto à fanatismo e a intolerância. o cerca. Pratique a respiração
forma de viver em nosso ,4-Nãoeviteoconmtocom consciente p�a retomar ao

mundo contemporâneo. Nós o sofrimento nem feche os que está acontecendo no
.

!

os chamamos de quatorze olhos diante dele. Não ignore momento presente. Entre .em
preceitos da Ordem de a existência do sofrimento na contato. com o que é
Interser, vida do mundo. Descubra maravilhoso, revigorante e

1. Não idolatre ou se meios de estar com os que curativo, tanto no seu íntimo

prenda � nenhuma doutrina, sofrem, de alguma forma, seja quanto ao seu redor. Plante em
teoria ou ideologia. Os por contato pessoal e visitas, 'sí mesmo as sementes da
sistemas de Pensamento são seja por imagens e pela voz. alegria, da paz e da
meios de orientação. Eles não Com isso, desperte sua compreensão para facilitar a
são a verdade absoluta. ' conscilncia. E a dos outros transformação nas

2. Não pense que Q. paraarealidadedosofrimento profundezas da sua

conhecimento que você possui nomundo. consciência. .

nó presente é a verdade 5- Não acumule' fortuna 8- Não pronuncie palavras
absoluta.E imutável. Evite a enquanto milhões passam que provoquem. a discórdia e

intolerância e o apego às fome. Não adote como projeto causem desentendimentos na

opiniões atuais. Aprenda e de vida a fama, o lucro, a comunidade. Empregue todos I,

ponha em prática o 'desapego riqueza ou o prazer sensual. os esforços no sentido de
às opiniões para estar aberto Viva. com simplicidade e reconciliar e

" resolver
aos pontos de vísta dos outros. partilhe seu tempo, energia e quaisquer conflitos,· por
É na vivência que se encontra recursos materiais com os insignificantes que sejam...
a verdade no mero necessitados. 9� Não diga mentiras para
conhecimento conceitual. 6- Não guarde ódio ou

. favorecer interesses pessoais
.

Esteja disposto a aprender rancor. Aprenda a penetrar' ou para impressionar OS
. durante a vida inteira e a neles e a transformä-los outros. Não diga nada que

. observar sempre a realidade enquanto eles ainda forem provoque o ódio e a ruptura.
em si .mesmo e no mundo. sementes em sua consciência. Não espalhe notícias das quais

3- Não force ninguém, nem Assim que a raiva. ou o ódio não tenha certeza. Não critique
as crianças, por meio algum, surgirem, volte sua atenção

.

ou condene aquilo que não
a adotar seus pontos de vista, para a respiração a fim de ver sabe ao certo. Fale sempre a

.

quer pela autoridade, por e compreender a natureza verdade e com intenção
construtiva. Tenha a, coragem
de denunciar situações de

injustiça, mesmo que essa

atitude ponha em risco sua

própria segurança.
10- Não utilize a

comunidade religiosa para
- vantagens ou lucros pessoais,
nem transforme sua

comunidade num partido
político. Uma comunidade

lRENEZELAK
PlUVlJ'isie6loga (de,envol,ellYlballlo com

_ntroteTtIJIÚI) S,tlla4a em Curitiba It
AJ"nitla 7 de S,wnbro, 1924
Tekfon,: (fUI) 362-1648
* Objetivo: Reorganização

do Sistema de enelJia humaDa
(limpeza dos chakras e aura).

* Auxßio 11 cura de depressões. stress.
fobias. pesadelos. sistenla nervoso. dores

musCulares. etc.
*INCUJSIVE TERAPIA DE VIDAS

PASSADAS.
Atende em JángÚ' do Sul
mensalmente no cêRlro

INTI·Llceu da Vida· Tel.: 372.1141

Carros Nacionais
, e.Importados

Rua Barão do Rio Branco,.;'
.

353 - Centro
Fáne: 372-1132

religiosa deveria, entretanto, outros enriqueçam com o:
tomar uma posição clara sofrimento humano ou de
contra a opressão e a injustiça, outros seres vivos.

esforçando-se para mudar a 14-Nãomaltrate seu corpo>
situação sem se engajar em Aprenda a tratá-lo com

,

conflitos partidários. . respeito. Não considere seu'
11- Não conviva com uma corpo apenas um Instrumente,

vocação queseja prejudicial à Preserve sua energia vital para
humanidade e à natureza. Não

.

a realização do. caminho. A
invista em companhias que expressão sexual não deveria

privem outras pessoas da ocorrer sem amor e

oportunidade de viver." compromisso. . Nos
Escol'ha uma vocação que relacionamentos sexuais,
ajude a concretizar seu ideal esteja consçiente' do,

de compaixão. sofrimento futuro que pode
12- Nãomate. Não permita deles decorrer.' .

que
.

os outros matem. Para preservar a felicidade
Descubra os meios possíveis dos outros, respeite seus

para proteger a vida e impedir direitos e compromissos.
a.guerra.

.

Tenha plena consciência da
13- Não possua nada que responsabilidade de trazer

devesse pertencer a outra novas vidas aomundo.Medite

pessoa. Respeite a propriedade no mundo para o qual está
dos outros;mas 'impeça que os trazendo 'esses novos seres.

IOGA PARA GESTANTES
Nossa proposta de trabalho abrange:
IOGA, à partir do terceiro mês de gestação, objetivando:
:. trabalhar a coluna da lombar, o períneo e a bacia;
- melhorara circulação, o trânsito intestinal e a digestão; .

- evitar as varizes internas e externas;
- trabalhar os grandes peitorais para os seios;
';' trabalhar os glúteos, parafortalecer as nádegas;
- respirações variadas;

-

"

- equilibrar � acalmar emociorialmente a gestante para
enfrentar uma nova fase da sua vida;

,

- atuar. na formação do bebê com a técnica: "Conversando
com seu bebê para uma vida melhor".

Início da Turma de Ioga: tde setembro
,

Todas às segundas-feiras, das 18h às 19h1S

Preço: R$ 45,00 por pessoa ,

PRIMEIRA AULA experimental (gratuita)
Inti-Liceu da Vida - Fone/fax: 372-1141
Janete Silvina Chiodini Marcatto

" '
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GrupoWiest: 50 anos de crescimento e visão no futuro.
•

•

•

• •

•

f

.O"
etentora de qu�tro parques fabris que "

. também' são animadores. Até dezembro
.

ocupam 30 mil metros quadrados de espera-se crescer 31%.
área construída, aWiest visa dobrar Os esforços para que os índices

de tamanho até o ano 2000. E tem tudo para continuem bons não são medidos. Tudo isso
chegar lá. Foram poucas as empresas que é devidoao investimento de U$ 35 milhões
cresceram em média .31% nestes últimos em equipamentos, tecnologia e

quatro anos. Para este äno, os índices produtividade. A empresa está, mais do que

Wle6t E6COpt11tNnto6 - De6de 1947fabricandoprudulo6para todas iza linluu de velculo6
de pa"eio, utilitári06, caminhõe6 e ônibu6, opera principàl",ente no mercado de

rep06içlw, onde é lIder.
""

.

A Wle6t oferec,e cerCa de 380 tip06 diferenteide e6capamento6, cobrindo toda a frota de
velculo6 de pa66eio para cerca de 6ete,mil cliente6 em todo o mercado nacional

_.� .........
"

_.............�ôiiil

"Sime6C Wle6t, e6pecializpda em tub06 com c06tara em àçO laminado a quente ou a frio,
redond06, quadrad06, retaiagulare6, com format06 e comprim�nt06 e6peciais. Apl�açiio
em indÚ6triaa moveleira, de Iqzer, automobil(atic� e indu6trial

/
A busca constante

pela qualidade em

seusprodutos tem

sido seu marco.

Parabéns',

RODOVIÁRIO:
PARANÁ - SANtA CATARINA

-

(LITORAL) E AÉREO
.

(TODO CONTINENTE)
-

JARAGUÁ DO SUL - sc - BRASIL
,

"

KillinG
ADESIVOS

r1?NBALHO'" DINAMISMO'" PA1?CE1?IA = sucesso

PARA�tNS Wlesrl
a ,

J

qualquer outra, preparada para enfrentai: a
concorrência. A produção dos sistemas de
exaustores para veículos daMetalúrgicaJoão
Wiest, de Jaraguá do Sul, dos tubosde aço,
na Simesc, instalada no Município de

Joinville, de longarinas para chassi de
caminhões e ônibus, através da Simesc

Parish Ltda,. e finalmente pelo
franqueamento' internacional de seus

produtos pela Midas, 'deixa a Wiest com
posição privile�iada no mercado, Todas
essas parcerias e a diversificação em seus

produtos permitem que a Wiest franqueie;
exponha e venda os seus produtos .

...�

Si�6C Pariah. Há maia de uma déciula a Wie6t, atravé6 da Sime6C, vem fornecendo a
cliente6 e6pecioia, como a Volvo, Scania, FoTd e Volk6wagen, as longarinaa para Cluu6i
de caminhõe6 e ônibu6.

'

..

Vuando a aquiaição de novaa tecnologioa e a /abricàção de cluuai monllulo, em 1994 a
Wie6t aa60ciou-se a Dana Corporation-USA, formando a joint ventare Sime6C Pariah

Midaa. A Wle6t é aMaater Franqueadora•Midaa InternationalCorporation, empre6a'
que opera franquul há 40 anos em 13 pa(aes, com 2600 lojaa. Ela é a lidermundial nQ
segmento de 6erviç06 para autom6veia.:
A Maater-Franquia representapara a Wle6t,-além• oportunidade de chegarmaiaperto
do cliente consumidor, o acessô integral à tecnologia mais moderna de produção de

e6capamento6 exiatente no mundo

JUIRA
Uniform••.
Profissionais

HOMOLOGADO
SANTISTA

Av. Procópio Gome.,
1426 - Bue_Nin

Fon,: (047) 422..7805

RUA SÃO PAULO - 2520
FONE: (047) 323-7344 - BLUMENAU - SC
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em mesmo o espírito
empreendedor de João
Wiest Júnior, fundador da
,Metalúrgica João Wiest, em

27/8/47� poderia prever no que a

modesta empresa se tornaria. De

início timido, a empresa fabricava
.iniciaímente 'silenciosos e tubos de

escapamentos para os estados'mais

desenvolvidos do país e para os

poucos carros que trafegavam pelas
ruas do Munictpio.
Cinqüenta ano� depois, a João

Wiest, instalada no Bairro Vila Rau,
, '

,

produs; 150 mil conjuntos de

escapamentos por mês. Os 380 tipos
diferentes, são utilizados por toda a

frota de veículos do mercado nacional.
A sede pequena da Rua Expe
dicionário Antônio Carlos Ferreira

t!,mou corpo. Hoje, ela tem 13 mil

metros quadrados de área construída.
O número' de funcionários também se

multiplicou geometricamente. De

apenas cinco em 1947, o número subiu,

para 336 divididos em três túrnos.
'

,

Ao. longo do te,mpo a W�est
"Escapamentos se projetou como líder

nacional no mercado de reposição do

produto, com 20%, de participação,
atendendo a sete mil clientes em todo

o país.
Outro, capítulo que ilustra a

intenção dos administradores em

erguer um grupo sólido é a Simesc

Tubos. Com cerca de sete mil clientes'
em todo o Brasil, a empresa fabrica
tubos' de aço' para indústrias de

bicicletas, eletrodomésticos, auto-
•

1[1
•

<

peças e transformadôres elétricos.

Neste setor, ela detém 8% do mercado.

se como

quadra
patrocin
Há3

Congralftlações à 9!1elalúrgíca CUJieslpelo dnqüenienârio
, ....

de fundação. 91 direção, funcionários eparceiros de
irobalbo nossos Dolos de sucesso!

G. MAIOCHI a CIA. LTDA.
,

Concessionária - NewHoland

�()d. BR·280 - Km 58, n" 13314 - Guaraniirim - sc.
,

C�. P. 3S - Fone (047) 373-0198 - Fax,: (047) 373-0058
Rua Erwino Menegotti, 10· Centro

·FoneIFax: 372-3802 - Jaraguá do Sul- SC � E-maU: foscolos@n"tuno.com.br

EM.F �Ú�4e
eM�46�;\.
'�""�46,46
�� SO tMtI4-.

Manutenção
e Comércio
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A empresa oferece:
Itr TíQUETES E REFEITÓRIOS
OS refeitôrios internos das unidades fabris garantem economia, alimentação.
balanceada e conforto para os funcionärios. Quem trabalha na sede administrativa
recebe tíquete alimentação. Nos dois casos, a empresa paga 80% do. valor das

refeições.
'

o ASSISTÊNCIA MÉDICA
'Iodos os funcionãrios têmdireito ao. Saúde Bradesco. A empresase responsabiliza
por 100% do.convênio dos funcionãrios e aindaajuda nas despesas dos dependentes.

� AMBULATÓRIO
Em todas as unidades existem ambulatörios médicos equipados para atender aos
funcionärios.

o �SSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
OS funcionários de Jaraguä do. Sul têm assistência odontolõgica com dentistas

conveniados. Em Joinville, háum consultório que presta atendimento na própria
unidade.

o RECREAÇÃO
Para as horas de lazer junto com a família ou com os colegas, a empresa coloca à
disposição. suas sedes recreativas, A Abesi, de Joinville, e a Arwiest,de Jaraguá
do. Sul, promovem eventos esportivos, recreativos e culturais.

o FARMÁCIA
A empresamantém convênios comdiversas farmácias, entre elas, as redes do Sesi
e da Drogaria Catarinense .

.� TRANSPORTES
O funcionárioqueutiliza traasporte coletivo tem ônibus.especial ou vale-transporte,
conforme anecessidade.

o SEGURO DE VIDA EM GRUPO
Todos os funcionärios têm seguro. de vida em grupo. e de acidentes pessoais.

o ADIANTAMENTO QUINZENAL
A Wiest antecipa 30% do. válor do. salário. nominal, depositado. na conta do.
funcionário. e descontado na folha de pagamento.mensal.

,

0 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
. A primeira parcela de participação. nos lucros da empresa foi repassada aos

funcionärios no ano. passado, A segunda está programada para o. final deste ano,

•

Qualidade em
.

seus produtos, aliado
a muito trabalho e

seriedade deram a

Wiest o sucesso merecido.
Parabéns!

COMPUSERV
A informática servindo você

Rua Ministro CaJógeras, 815
'Fone: (047) 433·1137
Joinville • SC

ws '_'.:a CM •• ,�
..._. ,;" fi"" IA 1Pt" .... _ A �, J ...

Wiest é uma

conquista de todos os

seus diretores e

colaboradores.

cn

<

o

c

'exemploaser seçu/do.
Que este exemplo de

esforço e dedicação
seja sempre seguido
pelas novas gerações.

Senfimo-nos orgulfliosoS
.

. II!
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é
Molas Brusque

Ind. e Com. de Molas Brusque Ltda.
Rua Osvaldo Niebuhr, s/n2 - 'Nova Brasnia
Fone: (047) 350-1585 - Fax: (047) 350-0103

B'rusque - Santa Catarina

\ ..
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Parceriaseassociações:debraçosdadospaao futuro
Nahistória doGrupoWiest, háum

outro capítulo que ilustra a intenção
dos diretores em erguer um grupo
sólido. É aSimesc Tubos. Com cerca

de 700 clientes, dentre
eles indústrias, de

bicicletas, eletro
. domésticos, autopeças
e transformadores

elétricos, ela detém 8%
do mercado.
A partir da Simesc,

vi�raIn as parcerias e

franquias com

empresas internacionais. Elas

garantiram ao Grupo Wiest uma
solidez que poucas empresas
possuem. "Na realidade, unimos
forças para enfrentarmos juntos a

concorrência do mercado", disse '

.JamiroWiest.
Ao se observar a história da

empresa, nota-se que aWiest sempre
. \ . '-

procurou parcenas ou associaçoes

em seus negócios. Um jeito de
administrar que segue as tendências
de mercado. A diversificação e a

qualidade dos produtos são quesitos
essenciais para as

segurar o sucesso de
uma empresa. O

mercado consumidor,
cada vezmais exigente
com a abertura das

importações' passa a

conhecer produtos
idênticos,

.

que tem

maior eficiência, por
preços mais baixos. Aí, só cabe a

empresa se reestruturar e oferecer um
produto tãobom quanto o importado.
Em um momento como esse, de

quebrade empresas, omelhoré seguir
o exemplo e a história de quem
sobreviveu por planos econômicos,
viveneiou guerras e viu a.bomba de
Hiroshima explodir, mas não se

abalou•.

t

Comércio e Representações Ltd•.

RevendedorSUPERGASBRAS

Parabéns
Wiest, afinal
são 50anos
de muito
trabalho!

Instalações comerciais,
industriais e residenciais

Rua Bernardo Dornbusch, 240

Fone: 371'-4533

50 anos de detetminação e experiência
F----------- Fundação �----------.

27 de agosto de 1947, emJaraguádo Sul, com a fabricação de
silenciosos e tubos de esca amentos.

�-�-------------Funwmoc----------

JoãoWiest Jr, (1913-1977),jaraguaense, filhó de imigrantes alemães .

,

PUALITY·
.11

Qualidade comoII

ROGRESS '

! meta de trabalho ao
� .·SetvIço8 LIda.'<

/
!

de 50 anos.Rua João Marcatto, 13 ,longoEdif. Chiodini - sala 405 !
"

Fone: (047) 371-7409 Parabéns Wiest!
Jaraguá do Sul - SC - '�

A qualidade indiscutível em seus. produf�s, está
estampada na.satisfação de seus.,clientes•. Parabéns!

Metalúrgica Leoni Ltda.
Serviços de·Solda Mig e Eletrodo - Serviço de Manutenção em Geral- Montagemde Máquinas e Aparelhos Industriais

Rua Tuf.ie M..hfud, 210' - ,Fone/Fax: (047) 371-0521 - 973-3875 - Jaraguá do Sul - sc
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J..,.guá do Sul, 29 de agosto de 1997 • COI\REIO DO POVO -

e-mail clnagel@netuno.com.br
-------------------------------------------.

Diretores tUJUi do
Cp, Francisco AI.,es
e Y'Vonne Alice ,

Schmöckel

Gonçal.,es. Ela será

c�mprlmentad(ssi"'"
domingo (31), pela
idade nov«:

Parablns e

jelici4lldes ma
Dion"e u,cowie" tmi.e"ario" IUI quartil
feira (27). A '''perfISIlI do, 15ano, ,erá "oje
(29), no BaeperuJi

ARROZ'MARTINI - inovação trazida pelos
amigos da Sularroz de Massaranduba·para a sa
Expofeira de Guaramirim' é a degustação de

pratos especiais a base de lIITOZ. Carretjili'o, lIITOZ
árabe, arroz a jardineira e outros pratos deliciosos
estão sendo servidos para os visitantes. Tudo
com o delicioso lIITOZMartini, é claro. A cozinha
é um show � parte,

,,_ D.A.E.N.

Da geraçiJo •
Anulido LeolUlTtkJ
Schmilt, O primeiro

encontro dIIs

prinuu•••

••• na bela
.

resldincüi de
Célia Guscho

'. fotos e fllJDagens
.Book
• Casamentos
• Batizados .

, • Aniversários
• Eventos em geral
Rua João Januário Ayroso, 1804 - Jaraguá Esquerdo

Fone: (047) 975-1763

• A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaraguá do Sul
lançou acampanha "Doe um sacodecimento", novalordeR$7,junto aS
escolas da cidade, visando arrecadar parte do que será utilizado na

edificaçio da novaJededaentidade. emconstruçãoproximoao Por1al de
Jaraguá.Participe.
• A cOClldenaçãoda5"ExpofeiraAgroindustrial deGuaramiriin,preocupada
com osmoradores mais distantes, sem condições de transporte para o
centro dacidade, contratou ônibusespeciaisque viria dediversos baiITos
da cidade até oParque.de Exposições, amanhi (30) e domingo (31).
• Bonita a cerimônia de inauguração das novas instalações do Avaí, de

Guaramirißl. UD1f festa estrondosa, com direito a fogos de artifício e
muitochope, néDinho. ,

.

• Estamos presentesna sa Expofeira Agroindustrial deGuaramirim COlD

os amigos da Studio FM, trazendo todos os detalhes, a programação
completa, em diversds flashes diários, com convite explícito para o

públicocomparecer.
• Ainda relaciOnadocom a S- Expofeira deGuaramirim, amanhã (30) às

19h30, um super show com a Banda Cheiro. da Bahia, no palco de
eventos.E no salão de.bailes o fandango ficaporCOiltadoConjuntoOs
G�deOuro.
• Próxima quinta-feira, quatrode setembro, som ao vivocom QGega no

Smurfs Lanches, a partirdas 20 horas. Vale conferir.
• Botafogo FutebolClube, da BanadoRioCerro. promOve amanhã (30),

Bailede Rei.A concentraçãodos sóciÔs na sede será às 14 horas paraa
busca de rei Jaimee rainha \à'a Piazera. Às 22h30começaogrande baile
animado pelaBandaBadenBlu, de Blumerulu. Vai ser umagrande festa,
comcerteza.

• A5"ExpofeiradeGuaramirimdeu um banhodebelezàeorganização nas
demais realiZadas este ano na nossa região. De parabéns a comissão
��

,

• SociedadeRio daLuz, Salão�arg, promove amanhã (30) sensacional
baile de aniversário, apartirdas 22h30,com�ãodaBandaOtama

Show, doParIIM, pelaprimeira vezna região..
• RotaryClub de JaraguádoSul cadastradomingo (31), das 8 às 11 horas,

noSalãoCristoRei, famßiascarentesdacldade parao "Natal daCriança
Pobre". Serão inscritas crianças na faixa etária de um a nove anos que'

.

comprovadamente residam noMunicípio,mediante a presença do pai
ou damãe,com certidiode nascimentoe um tatonáriode�ua ou luz.
• OLá.KábiadoamigoMonsoRasá, emSantaLuzia,dispõedecampode

futebol sufçoCOOl iluminaçãoe umbarzinhomuitoacoochegante, servindo
costela todas às sextas-feiras,e diariamente cervejageladae petiscos.
• Próximo dia 21 de setembro será realizado o 10 Encontro de ex

Seminaristas daConsolata, noParque da Fej)QI, emRio doOeste. Para
eonfumarpresençaé Só ligarpara 843-0231 ou 843-0222.
• ASemanadoRosário(CereodeJericó)que temseuencemmentomarcado .

peraa noitede hoje(29), naMatrizSãoSebastiio, recebeu adesãode fiéis
de todas aS idades, grupos de rçf1.exão. famílias, encontristas e váriOs
movimentos. Foram setediasde oraçãodo rosário, às vintequatrohoras
dod�

,

• A Ferj abre matrículas de 22 a 24 de setembro para o Curso de P6s

Graduação "Latu Sensu" em Gestão Empresarial, destinado a

empresários e executivos. Informações na secretaria da Felj ou pelo
telefone 371-0983.
• Preparem suasmáscaras. vemaía la Noite das Máscaras naBoate Notre
/ Pltme, noproximodia 19dé setembro.Ogrupomaiscaracténzadoganhará

umacaixadecerveja.A pomoçãoé�CursodeSecretariadodaFeIj.

NOVO ENDEREÇO

Doençasdo intestino grosso,
retoeinus

PnewnoIogia - MedkinIi
Interna • Broncoscopia
(ESpecialista pelaSBB)-,

Retossigmoi4oscopla
Colonoscopia

Dr.AlexandreL
ScbIanbendortf
CRM -709.6

Dr.Claudio LuIz
dosSantos

. CRM-SC 5694

Centro Médico Odontológico
Rua Guilherme Weege, 50 conj. 701

Tel (047) 372-1553 - Jaraguá do Sul - SC
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COllREIO DO POVO· 10 FERJ '

Jaraguá do Sul, 29 de agosto de 1,"
,

.

FERJ PRESTA HOMENAGEM AO FUNDADOR
·E EX-PRESIDENTE PADRE ELEMAR'SCHEID

No dia 21 de agosto
aconteceu uma

homenagem ao Padre
Elemar Scheid, na "

FERJ� A Proj. Carla,
Schreiner falou sobre

o crescimento e
'

avanço da Instituição
e que tudo foi

possível graças a

iniciativa da
comunidade e a

, ,coordenação do
-Padre Elemar.A.
cerimônia contou

com a presença de
autoridades

educacionais,
funcionários e

acadêmicos.Após a
-

cerimônia todos
visitaram as novas

dependências da

Biblioteca, que

passou por uma nova
,

ampliação,
oferecendo

maior qualidade no

atendimento aos
.

acadêmicos e a

comunidade. Mareio., Francisco, Graça e CristhÚJne

A' referida palestra
. aconteceu na FERI no
.dia 14 de agosto,

ministrada pelo
, professar �r: Paolo
Nosella, doutor e,

mestre em Filosofia da

Educação pela Pl.!C
SP, especialista em

Análise, Crítica -

e

Estrutural do "FILM" ProfessorMes�e João Gascho (a I!squerda) eDr. Paolo Nosella

e graduado em programas' de 10 'obras publicadas.
Filosofia pela Mestrado e Doutorado Neste evento estiveram

ALÓISIAiyUM Facolta em Educação na presentes acadêmicos e

di Filosofia, na Itália. Universidade Federal, membros' da
, Coordenad.or dos de São Carlos-SP, com' comunidade.

OSRISCOSDO
RACIOC'ÍNIO·
MAQUINAL

Em dezembro de 1981, um operário foi morto em
uma fábrica japonesa. O assassino? .Um robô. A ..

vítima trabalhava em uma linha de montagem de
automóveis e um braço mecânico não "viu" que ele
estava ali. Só que o rapaz estava no lugar certo.A
máquina pulou um pedaço da programação e acertou
o na cabeça ..

,

.Embora a conseqüência seja incomparável, pode
se dizer que o que aconteceu ali foi algo como tomar
um choque no banho porque o chuveiro não
funcionou direito'.

Máquinas, às vezes, apresentam defeito, mesmo
-- as inteligentes. Em "2001: UmaOdisséia no Espaço",

o computador simplesmente decidiu que matar a

tripulação era a melhor saída para cumprir a tarefa
,

que lhe havia sido dada - não abortar a missão de

jeito nenhum. Digamos que só apresentou uma

resposta, sem usar,bom senso, coisa que ainda não
se consegue dar às máquinas. Devemos chamar a

atenção para esse tipo de perigo, que logo deve deixar
de ser coisa de ficção científica. ,

,

Para evitar raciocínios assim, os computadores
teriam conhecimentos sobre a natureza humana.

Será suficiente? Talvez- não. Por enquanto
máquinas apenas obedecem.

Coordenação: Cláudia ReginaAlthoff
Elaborado por: Mariane Marquardt, Nívia

,

Engelmann e Thaís A. Schmidt, alunas do 10°
semestredo curso de Administração.

\)f. voeI P.f#�
\\�AflUI J:EM!�

Brinquedos
Aparelhos Eletrônicos

Vídeo-Locadora
Presentes - Garnes

(Aluguelou
Sala Vip)
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·Vendas em'

Consignação
É prática comum, tanto nas revendas de veículos, quanto

nas garagens de automéveis, a venda de automóveis usados,
deixados por seus proprietários, em consignação.

Embora a figura da intermediação mercantil, bem como

das vendas por consignação sejam previstas e regulamentadas
em nossa legislação, o fisco estadual, diante das situações em
concreto, prefere ignorá-las, para notificar os comerciantes,
�onsiderando a operação como sendo de compra e venda,
fazendo incidir o ICMS;

Há formas de se evitar esse ICMS, que embora indevido,
vem sendo exigido. No entanto, é necessário que o

comerciante, no caso os revendedores' de veículos ou
.

garagistas, tomem algumas providências para que, no

momento da exigência do Imposto, com a tentativa de

qualificação da consignação como se fosse uma compra e

venda, o direito possa ser alegado ea cobrança do ICMS
afastada.

Obviamente que, diante desse quadro, o comerciante se

sujeitará, não mais ao ICMS, mas ao ISS, cobrado

legitimamente pelas fazendas municipais, em razão da

pres'tação de serviço de intermediação me�cantil.
No entanto, simples cálculomatemático demonstrará que

émuitomais econômico, pagar o Imposto sobre Serviço (que ".
-

tem alíquota certamente menor) sobre o valor da comissão,
do que oICMS, sobre a\operação de compra e venda, cuja
base de cálculo émaior e a alíquota tambémmais onerosa.

'Deve, dessa forma, o comerciante, estar legalmente
\ .

investido da" capacidade de intermediador mercantil, bem
como, deve transformar esse ato, de ter em seu pátio para a

. venda o veículo pertencente ao particular, realmente emuma

Consignação, na forma em que a lei estabelece.
.

.

'
,

Em assim procedendo, o comerciante estará se isentando

do pagamento do ICMS, pois não estará havendo a operação
tributável, embora esteja obrigado ao }?agamento do ISS:, que ".

é muito IIléljÍs econômico.

11111l1li

.

Weg ..

Motores conquista VTroféu FritzMüller'
-Jaraguã dosei- A Fatma

(Fundação de Amparo
. Tecnológico ao Meio

Ambiente) concedeu à Weg
Motores o Troféu FritzMüller,
em reconhecimento aos

esforços empregados pela
empresa para a preservação do

.

meio ambiente. Com o início
da operação .da Fundição III,
em 1992,' a Weg vem

investindo em equipamentos de
controle ambiental, além de
tratar os efluentes antes de
lançá-los nos rios. Segundo
informações, a empresa

.

aplicou US$ 1,2 milhão para
eliminar ou reduzir a. geração
de resíduos, através da

utilização de novas'

tecnologias.
.

Entre os equipamentos
instalados pela empresa estão
três coletores de pó, do tipo
filtro de manga, para
'processos'. de fusão,
recuperação de areia,
jateamento e rebarbação e dois
lavadores de g'ases para o

processo de recuperação de
areia. "Com isso,

.

as

quantidades de material

particulado, lançado no ar, são
inferiores a 50miligramas por
metro cúbico", informou o

engenheiro Luiz Carlos Scoz, -

acrescentando .que os três
fornos -fusores, com

capacidade produtiva de
. quatro toneladas, são elétricos,
o que elimina a utilização do
carvão mineral ea emissão de

gases contendo enxofre.
De acordo co� Scoz, aWeg

implantou' ainda centrais de

fluídos de corte, onde são
filtrados, recompostos e

devolvidos às máquinas para
serem reutilizados, formando
um circuito fechado. Ele
informou que a empresa
investiu nas duas outras

fundições cerca de US$ 800
mil. "As esmaltadeiras
convencionais tambémforam
substituídas pormáquinas com
queima catalítica de solventes,
o que permite o

reaproveitamento da energia
térmica gerada na própria
máquina", completou.

.0 prêmio foi instituído em

1982 para contemplar à

instituições de pesquisa e

ensino, associações
ambientalistas não

governamentais, empresas
públicas

•

ou privadas,
pesquisadores e profissionais
que trabalham para a

preservação do patrimônio
ambiental. Para a concessão
dos prêmios, a comissão
julgadora analisa vários

aspectos, entre eles, o

atendimento às exigências da

legislação, o uso da melhor
tecnologia disponível para o

controle da poluição,
monitoramento e destino de

resíduos, e sistema de gestão
e

.

auditoria . ambiental
institucionalizado na empresa.

SERVIMOS DIARIAMENTE
• A Ia carte (Almoço e Jantar)

• Buffetaos Domingos (das 11h30min às 1"4h30min.) .

• Ftutos do Mar· Prato Tfpico .(Marreco) • Pizzas
- • Lasanhas • lanches • Petiscos

ATENDEMOS
• Cásamentos • Batizados • Crismas • 1- Comunhão

* Convenções * Coquetéis • Outros eventos

Carlinhos - Sócio-gerente
Agradecemos a Preferência

Rua Exp. Gumercindo da SlIva� 237- Fone: (047) 371-3121·
. --

89252-000- Jaraguá do Sul· Santa Catarlnà" .

'.li'b.11"
Amais completa linha de
parafusos· PQrcas •

arruelas o: estopas •

ferr�entas em geral

R. Bernardo Dornbusch, 1136
Vila Baependí- Jaraguá'do Sul

FonelFax: (047) 371-0010

AU'DITORIA CONTÁBIL, FISCAL ·.E TRABALHISTA

CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL

CASSULI
AUDI"FORES

. TREINAMENTO' DE PESSOAL

AMEGJI. .

VJco__�_;)eM
Som automotivo

Alarme

.FabricaçiJo de
caixas seúulas

INSTALAMOS
PAINÉIS DE NEON

R. Carlos Eggert, nll 433
Bairro Vila Lalau

RuaDonaido
Gehring, 140

Centro.
89.251�470

Jaraguá do Sul � SC
FoneIFax: (047)

371-4509
371-5611
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• Jaraguá do Sul I
'

A secretária de Educação, Isaura Silveira, está participando do I Enco�tro
Nacien;u sobre aceleraçãono ensino fundamental, que começou on tem e

vai até amanhã, noCentro de Convenção Ulisses Guimarães. em Brasília.
'O encontro, promovido pela Secretaria de Educação doDistrito Federal e
FundaçãoEducacional, através do Departamento de Pedagogia, discutirá
os temas: "Políticas educacionaiâ no BrasÚ�', "Defasagem idade-série" e
"Estudos acelerados - Alternativa temporária ou política permanente".

• Jaraguá do Sul II , ,

Ö lançamento da IX Schützenfest, com eleição da rainha e princesas da
festa, está mareado para dia cinco de setembro, às 20h30"no Parque Mu
nicipal de Eventos.
A programação vai iniciar às 18 horas, com uma competição de tiro entre

os profissíonais de imprensa,
A rainha será escolhida entre representantes das 25 sociedades e clubes
de caça e tiro do Vale do Itapocu,

• Jaraguai do Sul IIi
ORot8ry ClubJaraguá do Sul fará neste domingo, das 8h às l lh, inscrições
para a promoção Natal da Criança Pobre.

' :

• Guaramirim
A Câmara dê Vereadores' realizou, na noite de ontem, sessão solene em

homenagem aos 48 anos de emancipação política do'Município.
, Na oportnnídade, foram homenageados com títulos·de cidadão honorãrio
e cidadão benemérito, o professor Direeu José Rebelatto, o padre ítalo
Cemin e o empresário Francisco José Doubrawa.

• 'Massaranduba
Delegações rotarianas de RegiãoNorte,promoveram, no ältímo fmal de
semana, o Torneio Gijo, "O companheirão", realizado emMassarandoba,
O torneio constou de várias modalidades esportivas. Jaraguá do Sul ficou

,

'com a 15" colocação, somando 27 pontos.

.' Sehreeder
A Sociedade Escolar Estrada Schroeder I, Escola Básica Professora Elisa
Cláudio de Aguiar, estará sorteando um Fiat Uno e uma motocicleta co
125. O sorteio será dia 13 de dezembro pela Loteria Federal, Os bilhetes
estão sendo vendidos a R$ 2,00. '"

Os recursos da promoção serão investidos em melhorias na escola.

• Balneário Cambotiú
Um incêndio destruiu, na noite ele segunda-feira (25), o setor de cadastros
da Prefeitura de Balneário Camboriú. O fogo durou uma hora e destruiu
os dados de 80% dos imóveis do munícípio.

-

A adminístração garantiu que a destruição dos cadastros não prejudicará
a cobrança do IPTU, que esta registrado em disquetes.
Peritos da Polícia Técnica estão apurando a causa dó incêndio.

D.esde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA

,CONFIRA NOSSOS'
PREÇOS PROMOCIONAIS

Rua Exp. Gumercindo da' Si/va, 90
1 Q andar - sala 02 - Caixa Posta/ 197

Fone/Fax: 371-1788

Risco: esgotos tIm contato direto com as salas de atividades

Jaraguá do Sul, 29 de agosto de 1

Infra-estrutura da Apae coloca'
em risco a saúde dos alunos
• .1nstalaçõe$·da
'entidade sofrem 'com

,

alagamentos e com a

, invasão de ratos e
batatas

'Guaramirim - A diretora da
unidade da Apae (Associação de
Pais' e Amigos dos

Excepcionais), Lucila
Micheluzzi, vem reclamando das

péssimas condições em que se

encontra o prédio. De acorde
com ela, a sede da entidade, que
está localizada embaixo do Salão'

Paroquial daMatriz Senhor Bom
Jesus, precisa de reformas

urgentes ou ser, transferida, Ela

garantiu que o local está
infestado de ratos e baratas, que
entram pelos esgotos: Há" inclu
sive, bocas-de-lobo que saem nas

salas da unidade, alagando' as
dependências em período de
chuva;

, .

- Não há espaço físico
'suficiente, além de estar sujeito a

alagamentos - confrrmou Lucila,
O prefeito Antônio Carlos

Zimmermann (PMOB) prometeu
liberar parte das instalações da

antiga prefeitura para a entidade.
"Mas ainda precisa ser feita
adaptações", condicionou. Para a

diretora, fruta também um veículo'
para o transporte dos alunos. Na

opinião do presidente da Apae,
Adauto Batista Martins, é preciso
mais apoio da comunidade, para

, que a,entidade possa atender: os
'pacientes e' prestar melhores
serviços. Atualmente, 73 alunos
são àtendidos nti ensino especial
da Escola Maria Anna Malutta.

- A falta de espaço físieo im- '

pede que a escola ofereça ensino
demelhor qualidade para os alunos

"

- reforçou Martins, acrescentando

que não existe um local adequado
para recreação, prática esportiva e

cultivo de horta.
A umidade deixou-marcas

nas paredes e toda a área
utilizada pela escola está sujeita
a constantes alagamentos. Os
ratos e baratas entram no prédio
pelas boeas-de-lobo. Uma delas,
inclusive, está na cozinha da

Apae, colocando em risc� a

preparação de alimentos. A
cozinheira Vandeluce Ganancio'
Simon, há sete anos no serviço,
afirma que todo dia é despejado
inseticida, sem que o problema
seja, pelo menos, atenuado.
"Outro desses escoadouros existe
junto às mesas de refeições.
Freqüentemente eles exalam
mau cheiro", reclamou.

POSIÇÃO - O vereador
Vàlério Verbinern (PFL)
denunciou a situação da Apae,
na sessão -da Câmara de
Vereadores, na última segunda
feira (25), e criticou a

administração ' municipal,
acusando-a de não providenciar

uma solução. Segundo' o
parlamentar, a transferência da

.Apae para o antigo prédio da

prefeitura não exigirá custos
,

elevados. "Não tem justificativa
tanta demora", criticou.

Lucila garantiu que, apesar
das dificuldades, a' escola
mantém o atendimento aos

, alunos. 'Ela lembrou que as

crianças até 14 anos são
atendidas no maternal e jardim
e que, a partir dessa idade, se

tiverem 'aptid'ão são

encaminhadas para o ensino

regular ou são encaminhadas
para as oficinas de produção.
A oficina fabrica estopa e

amaciante de roupa, gerando
renda que varia entre R$ 25 a R$

,

30 para cada, aluno. "A escola
sobrevive de doações, verbas de

convênios e dos carnês das
contribuições da comunidade",
explicou Lucila, lembrando que,
na maioria das vezes, não são
suficientes para atender as

despesas da unidade, que giram
em torno de R$ 8 mil.

Nota de Falecimento
Comunicamos com pesar
o tetecimeoto do amigo
ERNESTO REGUELIM,
ocorrido 'no último dia 26/
8/97, com a idade de 28
anos.

Deixando profundamente
consternados seus emiços
do MOTDG/RO.
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Schrauth·quer·legalização dos loteamentos da cidade
'. Secretário não
descarta a

. possibliidade de
recorrer ao Ministério
Público pata exigir.a
regularização.

, Jaraguá do Sul
.

- o
, Secretário do Desenvolvimento
,

Econômico, Sólon Schrauth,
, 'afinnou estardecepcionado com
a falta de empenho da maioria
dos proprietários de loteamentos
irregulares. Na opinião dele, não
há nenhuma providência pára
legalizar a situação dos cerca de

.

130 terrenos. Schrauth informou

'qÚe está fazendo apelos paraque
os donos procurem a Prefeitura
na tentativa de regularizar as
4feas.

- Eles (os proprietários dos

loteamentos) não têmmostrado
vontade em regularizar os

terrenos. Estou fazendo apelos"
mas não estou sendo atendido e

reclamou, afirmando quemuitos
,

alegam não terem condições de
arcai' com os custos, deixando

por conta da Prefeitura.
O secretário fez questão de

alertar os futuros compradores
para que procurem a Prefeitura

para se . certificarem da

legalidade dos loteamentos. "A
compra de um terreno irregular
poderá trazer prejuízo para, as
famílias que compram os lotes",
reforçou .. Ele não descartou a

possibilidade de recorrer ao
Ministério Público' para
pressionar. os proprietários de
loteamentos a' buscar solução
para resolver o caso.

Apesar das dificuldades, os
loteamentos Casa Nova Il, com
17910tes, eAlfredo Koehler, com

.

15, já foram.regularizados pela
Secretaria do Desenvolvimento
Econômico. Os loteamentos:
Bartolomeu Petri, Aldrovandi,
Andreas Horongoso e Renato

Koegennum total de 110 lotes,
estão em. processo de

regularização.
De acordo com Schrauth,

muitos loteamentos estão forado

perímetro ,urbano, cuja
regularização necessita de

notificação junto 'ao Incra

(Instituto de Colonização e

Reforma, Agrária). "São
necessários também projetos de
distribuição dos lotes com

arruamento e plantas
altimétricas"; explicou,

'Plano orientará o
_

crescimento
sôcio-econõmicodo Municipio

Jaraguá' .do Sul - °
desenvolvimento sõcio-econômico
doMunicípio vai ser orientado por
um planejamento estratégico. A

administração municipal e a Acijs
(Associação Comercial e Indus
trial .de Jaraguá do Sul) estão
elaborando estudos e debates na

FUTEBOL DE SALÃO: resultados da semifinal e final realizadas
em 20 e 22/8: Colômbiaôx-l Chile, Brasi15x5 Argentina, Chile 6xl
Argentina e Colômbia 9x4 Brasil.

_

Campeão: Col�mbia
Vice: Brasil
Gerson (Chile) o artilheiro com 30 gols.
Dalto (Argentina) o goleiro menos vazado com 31 gols .sofridos.
ESCOLIN.HA DE VOLEmOL: está em funcionamento nó clube a

, Escolinha de Vo.eibol, coordenação Prof., Cezar de Oliveira'e das
Professeras Silvia e Marlei com aulas nos seguintes horários:
Segundas e quartas-feiras: das 9 às Wh e 10 às llh, masculino e

feminino. '

Terças e quintas-feiras: das 13h30 às 14h30, 14h30 às .15h30
masculino e féminino.

'

Mensalidades: Sócios do clube R$ 5,00

,
Estudantes escola pública R$ 10,00
Estudantes de escolas privadas R$ 15,00

Maiores informações na secretaria do clube ou pelo fone 372-0413.
i

,DOMIl'lÓ: teve início tio ültimodía '/,7 o torneio de dominó de duplas
com a participação de 20 duplas, com quatro chaves de cinco duplas
cada, com fadadas todas ls q�feiras a partir das 19b4S.

GUARAMlRlM 373-0055

lembrando que a ausência destas

providências básicas, cria

problemas para os compradores.
.Os projetos precisam ainda de

aprovação do setor de

Planejamento da Prefeitura.
- A legislação exige a

instalação de sistemas de

energia elétrica, água e esgoto.
Os casos mais complicados s6

poderão ser solucionados,
mediante aprovação de

projetos especfficos pela
Câmara de Vereádores -

.

r .

afirmou, revelando que até o

momento; a Prefeitura não

encaminhou nenhuma
.

proposta de alteração da atual
legislação à Câmara de _

Vereadores.

J

Hospital Iaraguâ 'tem
cozinha dietoterápica

tentati va de encaminh�r· a
proposta e implantar a iniciativa
na cidade. O Planejamento
Estratégico de Desenvolvimento lnovtlfil,o: cozlnluz vm'agilizar � melhorar a qualidiule das r�/eif6�,

'

servirá de balizador das
atividades sócio-econômicas da
comunidade.

, ° vice-presidente da Acijs,
Gilmar Moretti, informou que
o projeto. está em fase 'de
estudos', precisando definir os

procedimentos. "A proposta
começará a evoluir a partir de .

três encontros de lideranças,
previstos pára os meses de
setembro, outubro e novembro,
na Acijs", adiantou,
acrescentando que a primeira
reunião, promovida pela
Fundação Empreender,
aconteceu em agosto e contou
com a, presença do consultor
alemão Peter Pfeiffer, que,
ministrou palestra sobre teoria
de planejamento estratégico.

Moretti considera que o

projeto possíbilitarä uma união
dos empresários em torno de

propostas' concretas, que
venham a atender todos os

setores produtivos do

Município. "0.sJ estudos vão
definir a estratég ia de
investimentos e abertura de
novos 'empreendimentos",
declarou: Já o secretário do
Desenvolvimento Econômico,

,

Sólon Schrauth, acredita que o

planejamento estratégico será
um do caminhos para enfrentar
dificuldades econômicas na

cidade, como a questão do

desemprego.

. Jaraguá do Sul - ° Hospital. 500, refeições diárias serão

Jaraguá inaugurou, na .semana ,preparadas com maior rapidez.
passada, uma cozinha Sandra, que também é

dietoteräpica (alimentação com responsável pelo Setor de

prescrição médica), equipada com Alimentação, disse que com o

equipamentos modernós de linha recebimento 'dos novos

indústrial. A nutricionista Sandra . equipamentos, foi possível instalar
Maria Pereira afirmou que a nova uma cozinha para atendimento
cozinha vai permitir que as' exclusivamente dos pacientes. "A
refeições, destinadas aos pacientes, cozinha tem também um exaustor

sejam preparadas com mais que vai eliminar a gordura", '

qualidade e aproveitamento dos informou, num investimento total
,

nutrientes. De acordo com ela, as de R$ 97 mil.

.' Nota deAgradecimento
, A, família de Claudinéia
Lucena' (Farmácia São
José), vem através deste
jornal eçredecer todas as

.

manifestações de carinho
e atenção recebidas por
ocas/ao de seu fale-
cimento em 15/8/97. \A todos que a amaram v

.

verdadeiramente 'a nossa

eterne gratidão.
Famflia Lucena

"
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Cerca de 40 milpessoas visitaram a-VExpofeir.
Guaramirim o Expofeira, que termina no

· presidente da. Aciag próximo domingo,
· (AssociaçãoComercial, In- conseguiu divulgar os

.
.

dustrial e Agrícola de produtos e serviços do

Guaramirim), Adriano Município e apresentar
Z i m In e r m á n n, Guaramirim como "uma

coordenador da comissão
.

cidade progressista". Ele
. organizadora da V afirmou que, apesar da

· Expofeira, afirmou que a
.

feira ser apenas de amostra,
feira atingiu os objetivos os expositores têm grandes
propostos. O anúncio foi

.

cbances de negócios
feito; na noite de ontem, futuros. "Não temos como

durante a sessão solene na . contabilizar as

Câmara de Vereadores, em comercializações. Mas a
.

c ,

homenagem aos 48 anos de freqüência °dos visitantes
aos estandes nos levaa. ..

deduzir que os objetives Realizado: Zimmermann acT�dita que a vExpofeira conseguiu os objetiv re

foram alcançados" " agrícolas. A abertura do organizadores é que cerca pes��as já havÚun visita ��
declarou.' evento 'contou com a de 80mil pessoas deverão a feira. O que posso di' el

AV Expofeira, que teve
.

presença do governador passar pelo parque durante é que se a feira terminas fo

início _ na
.

sexta-feira Paulo AfonsO'. Vieira a V Expofeira. hoje já teria atingido .r �
passada (22), reúne 5.1 (PMDB), deputados da - Até ontem (quarta- objetivos .

afirmo d

emancipação política do

Município. De acordo com
ele, até na quarta-feira,

/

.cerca de 40mil pessoas já
haviam visitado os

pavilhões do Parque de

ExposiçãoPerfeito.Manoel
de Aquiar, 60% deles de

outros municípios.
Na ,. 'opinião

Zimmermann, a

empresas expesítoras,
.

mostrando' os produtos e

de novidades, além de

V máquinas e equipamentos
P .

região e autoridades. A feira) cerca de 35 mil Zimmermann
coordenação promoveu

. shows e bailes durante toda
a semana-. A previsão dos

Varig vai integrar 'Star Alliance'
PortoAlegre - A Varig . informou quea integração entre elas", declarou,

(Viação. Aérea Rio total da empresa ao acrescentando que o

Grandense) assinou, na consórcio _ ocorrerá acordo reúne as empresas
semanapassada,emFrank- 'somente em outubro, e constitui uma só força,
furt, Alemanha, um acordo quando entrará em vigor o , "ond� o grande beneficiado
de inclusão na "Star Alli- programa de milhagens será o passageiro" ..
l!nce':. O convênio, que intercambiáveis {horãrios

.

Segundo o presidente, a
permite a aliança com as de vôos coordenados,

.

StarAllience vai dar aos

megacarries intemaiional resultado do sistema de passageiros mais opções e'
UnitedAirlines, Lufthansà, malhas combinadas, que' alternativas : de . vôo.,
SAS, Air Canada e Thai

.

reduz' o tempo das ganhando com o .aumento

Airways, é omaior contrato conexões e check-in único de eficiência di qualidade
operacional do mundo. O esimplificado). dos ser�iços. "O acordo

·

acordo prevê que a Na .opiniãö ,do destaca-se pela iniciativa
companhia 'brasileira presidente da Varig, pioneira de reunir seis das

integre a frota com 81 'Fernando Pinto..o acordo maiores companhias aéreas
aeronaves:' servindo 24 marca uma nova etapa da do mundo em operação,
países, numa malhaaérea competição, 'entre as que cobrem praticamente
de 174 milhões de companhias aéreas. "A. tod"o o planeta",

.

passageiros, com 1.334
.

nova tendência mundial é argumentou, lembrando
aviões que voam para 578 um acordo desta natureza, que. as empresas
cidades de 106 países.

.

que permite que as integrantes do acordo
.

A Assessoria de empresas aéreas apostem vcam naAméricadoNorte

Imprensa, da Varig no sucesso das alianças � do Sul, Europa e Ásia.
,

. Agradecimento e Convite para Culto

Afamília enlutada de

Conrado Riegel ]r.
aindaprofundamente consternada-com o seu

fa_lecimento, agradece.a todos osparentes,'amigos,
vizinhos, "aos quê enviaram coroas, cartões, flores
-e a todos que o acompanharam até a sua última

. .

morada. Outrossim, convidapara o.Culto que será .,

celebrado na Igreja Evangélica no centro de

Jaraguá do Sul, às 9h30 de domingo; dia 31/8.

Agradece a famili,!
/' Conrado Riegel Ir:

AUTO ESCOLA LESSMANN lTOA.

�E1À SEGUNdA VEZ çONsidERAdA dESTAQUE
do ANO pElA' MASTER PEsQuisAS

Rua Relnoldo Rau, 520 - Sala 02 .

próximo ao Supermercado Breithaupt.
Defronte ao Smurf's Lanches.

,

FoneIFax: (Q47) 371.-5933
Jaraguá do ser- SC
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ironi é opresidente do JAe em 'definitivo
Clube 'deverá assumir

antiga denominação de '

rêm/o Esportivo
I

uventus, mudad(! na
,

ministração Ângelo .

argutte '

laraguá do Sul- o empresário
'io Tironi, também vereador pelo
prB; foi escolhido pua presidir o
AC (Ja�aguá Atlético Clube). A
ecisão saiu de uma reunião
realizada, na noite de ontem, na
sede do clube, quando foi definido'

bém à diretor de Futebol e o

diretor Social, ficando a cargo de

:AIeir Pradi e do ex-presidente .do

Conselho. Deliberativo, Sérgio
Uva, respectivamente. Tironi

informou que o vice-presidente será
escolhido na próxima semana,
durante reunião interna. Ele vinha
respondendo interinamente pela'
,função' desde o início de julho.

� Dirigentes do JAC estiveram
reunidos também na segunda-feira
(25)'para tratar da de(inição da nova
diretoria e da reorganização do
clube.

.

,

-

.

Na reunião de segunda-feira, foi
formada uiná comissão com' 19
nomes, com a fínelídade de apoiar

,

.

o presidente .. 0 �rincipal objetivo
O da nova diretoria serã' recuperar a

credibilidade do clube e "acertar as

dívidas", hoje estimada em R$ 700
mil. Para isso, a direção proviséria
quer conseguir novamente o apoio
dä comunidade e, principalmente
dos empresários. A falta de

confiança é tamanha, que a direção
encontra obstáculos até na venda de
nümeros para o sorteio de um Fi

esta, dia 10 de dezembro.
- Fui obrigado a passar, por fax,

a cópia do documento de compra
do carro para certificar que
realmente existe o veículo - revelou
Tironi, acrescentando que a rifa é
aprimeiramedida para se conseguir
os recursos necessário� para saldar

as.dívidas. Amaior partereferente
ao 'pagamento de reclamatórias
trabalhistas. Existem 19 delas

pendentes, num valor aproximado
de R$ '400 mil. . ,

.
A 'Campanha pela reconquista

da confiança da torcida deverá .

contar com a participação do padre
Elemar Scheid, fundador e ex

dirigente do Juventus por 15 anos ..

O padre reside boje em São Paulo,
mas deve comparecer em Jaraguá
d9 Sul para auxiliar nos contatos

da nova direção com a população,
putra medida será a retomada do .

antigo nome do clube, que passará
a se chamar Grêmio Esportivo
JÚventus.

.
.

.

Ciclista de Schroeder conquistaPanamericano deMountain Bike
EdIon J"'*-ICP,

Schroeder - o ciclista Markolf
Brasmus Bercbtold, de 17 anos,

conquistou no último sábado (23), o
Campeonato Panamerícano de Moun-:
tain Bike, categoria Júnior, na

. modalidadeDown.Hill, que aconteceu
em Córdoba, Argentina: Bercbtold

.

competiu com outros 24 ciclistas e

, conquistou a medalha de ouro, com o

tempo de 3m 19s 19 centésímes, As

provas tiveram ainda as categorias
Master, Elite. e Damas, reunindo 7,6
atletas de 14 países. Outro atleta do

Município que também participou pela
categoria Júnior, CauêCordeiroWeiss,

.

ficou em sexto lugar. A brasileira

Patrícia Roxo foi campeã na Damas.
Esta foi a segunda competição

intemacional disputada porBercbtold,
.

que no ano passado esteve noMundial
da Austrália. Entre os dias 11 e 21 de
setembro o atleta participa da outra

prova na Suíça O ciclista é bicampeão
catarinense e poderá tornar-se também
bi-campeão brasileiro..Eie venceu

todas as provas já realizadas pelo
brasileiro e estará na-última etapa no
Rio de Janeiro, PnspectiWl: Berchto14 JIOtÜrd Ie toriuu' biclllllJlelo brasileiro

,

No próximo dia seis de setembro, às 14h,
estaremos realizando um bingo na nossa sede.
Evento este que está sendo organizado por um
grupo de esposas do nosso clube.

II
Na última terça-feira recebemosa visita, do Jeep
Clube de Guaramirim, na qual nos convidoupara

,
" participarmosdo desfile, nosábado(30), etambém
s do Jeep Cross,' no.domingo às 9h.

Nosso clube participou, nodia 16/8 passado, dat
camPanha da vacinação. levando os vacinadores

í aos pontos de difícil acesso. Mais uma vez

prestamos
-

a nossa colaboração com, a

comunidade.
O nosso amigo e cozinheiro do clube, Moise, está

,

em destaque numjornallocal, 'sendo considerado
omelhor cozinheiro do mundo. Dizem que ele está'
recebendo propostas de restaurantes

internacionais.

,
.

Jogos dá Semana da Pâtria começam na próxima segunda
. ...",

..

.

.

Jaraguá do Su1- A abertura dos

Jogos E'scolares da Semana da
Pátria será realizado 'segunda-feira
(1Q), às 10h30, no Ginásio Artbur
Müller. A competiçãe é organizada
pela FME (Fundação Municipal de
Esportes) e contarä com delegações
das 28 escolas municipais, estaduais
e particulares.: O programa de
abertura contará com a presença do
patrono da competição, MuriHo

Barreto de Azevedo, que será que depois serão aproveitados em

homenageado. competições regiónais e

Cerca de mil atletas, com idade futuramente nos Jasc (Jogos Abertos
entre 10, e 14 anos, estarão de Santa Catarina)", explicou."
disputando sete modalidades I O Colégio São Luís terá a maior

esportivas diferentes. Na opinião da representação nos jogos, com 100.'
coordenadora dos jogos, Cleide . atletas. O coordenador de esporte do

. Mosca, a competição é Q maíor colégio, professor Airton, Luiz
evento esportivo do ano no Schiochet, o Ito, aposta na vontade

município. "Dos Jogos da Semana dos atletas para vencer a

da Pátria, sa�m os novos valores, . competição.

"

,NOTAS----�--------------------------
I .

• A equipe da ADJ/Jangada conquistou, no último rmal de semana, em Brusque; o CilÍnpeonato
Estadual de VÖ.leibol Masculino. Os atletas jaraguaenses venceram três dos 'quatro jogos disputados.
• O Campeonato Jaraguaense de Xadrez, promovido pelo Clube Jaraguaense de Xadrez, de 22 a 24 de

agosto, teve os seguintes vencedores: Minm - 10 lugar, Rebson Schellemberg; Infantil - 10 lugar, Glauber de
BonaçFeminino - }O lugar, Roseane Hruschka; Absoluto _10 lugar, Horácio Matsuura.

,
,

• Os ciclistas da equipeKohlbacblFME.mostraraJnque estão reaJmente numa boa fase, ao chegarem
nas primeiras posições na 14· etapa 40 Campeonato Estadual de Ciclismo, realizàdo sábado (23), nQ
percurso até São Bento do Sul. Aldo Cemin, Douglas Müller e Murilo Fischer, fonUn respectivamente
primeiro, segundo e terceiro colocados.

, ;rj'. '
l

• Os atletasRodrigo Luz eAndréHohl, da equipeBaependilFME, foram os campeõesdas categoriaS
Peso Super Ligeiro e Meio Leve, respectivamente, na Copa de Judô JuveniVSeletiva, realizada diá 23
em Florianópolis. Garantiram vagas para o -campeoaato brasileiro da categoria.

ESTOFADOS' MANNES
Mannes Ind. com.

Espumas,:e
Colchões Ltds.

GERDAU

'*PROIVIOçAo*

II iFãnN
FERRO PARA CONSTRUÇAO

.

,
,.

372-2922
Ferro CA 50 5/16" : R$ 2,97/br
Ferro CA 50 3/8" ; : , R$ 4,l81br
Ferro CA 60 Estribo: , , R$ 0,821t>r
Tela soldada para laje e piso : : , R$ 1,25/mz
.Viga/coluna soldada 5/16" �, ; R$ 15,80/pÇ ,

*Vendemos e entregamos qualquer quantidade=

R. conma Riegel, 170

Jaragua do Sul

(Ao lado do
Ferro Velho Marechal)
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CORREIO DO POVO - 16 POLÍCIA

Menoré internado .em hospita
.

'.

sido espancado
. � .

apos ter
• Grupo de jovens
promotleu sess'ão de
pancadaria na

madrugada de sábado,
que causou ferimento
emmenores

Jaraguá do Sul - Os menores

Oziel Machado )"ieira, de 16 anos,
Ângelo Marcos Saviatto, de 14,
Carlos Alberto Dias, de 15, Luiz
Mayer Júnior, de 15, e Bruno César
Rui Lopes, 16, além de Douglas ,

Fabiano LealdeAlmeida.de 18, fo
ram espancados, na madrugada do
último sábado (23), Ror volta das
5b30, nos cruzamentos dás ruas

Reinoldo Rau com Barão �o Rio
Branco, e Reinoldo Rau com'

Domingos da Nov;a. As. vítimas
acusam os gêmeos O.PJ. e O.P., de
16 anos, estudantes do Curso Sigma,
E.B., de 16, aluno doColégioDivina
Providência, Mário Karing Júnior,
de 18, universitário de Direito, na
Furb de Blumenau, e um outro

identificado apenas porAndré Luís.
. Oziel.que é auxiliar'àe latoaria,
compareceu somente naquarta-feira
(27), ria Delegacia de Polícia, para
prestar queixa. De' aíordo com.

Edson Junkas/CP

-rSojrime"to: ()ziel teve dois demes quebrados e podé'perder outros tris.
.

Oziel, ele e os amigos Carlos e Dou
glas voltavamdaBoateNotreDame,
quando foram surpreéndidos.pelos
ag&ssores, que estavam num Fiat
Uno verde, cuja placa não foi

anotada. "Eles (os agressores)
pararam na sinaleira,· saíram

.

do
carro e começarapt a nos agredir",
contou Oziel na delegacia,
acrescentando que os agressores

"

Margutte quer indenização deR$1,2milhão dejornal
Jaraguá do Sul - O ex

presidente do JAG (Jaraguá
Atlético Clube), Ângelo Margsue,
entrou com uma ação contra o

Jornal
.

CORREIO DO POVO,'
exigindo R$ 1.296.000.00 de
indenização por danos morais.

Margutte argumentá que o jornal
veiculou matéria difamatória,
violando os artigos 49 e 50 da Lei
de Impr-ensa. e artigo 5° da

Constituição Federal. O advogado
Adolfo Mahfud Júnior, informou,
que Margutte deverá entrar com
um processo criminal contra o

presidente do Conselho
Deliberativo do JAC, Sérgio Silva,
autor das denúncias publicádas
pelo CORREIO DO POVO. em oito

de agosto.
.

A ação impetrada por Margutte
tem como base amatéria, onde Silva
afirma que o ex-presidente do JAC
desviou dinheiro do clube. O

presidente do Conselho Deliberativo
do JAC afirmou já' estar.

providenciando a documentação e

acionando os setores competentes
para apresentar a defesa: Ele
adiantou que solicitou à Telesc
(Telecomunicações de Santa

'Catarina) cópias dos cheques
entregues por Margutte para o

pagamento das contas telefônicas do
clube.

'

Mahfud explicou que, em

princípio, é .contra o órgão que
divulgou as declarações

"difamatórias". "A Lei de Imprensa _

é clara a esse respeito. Se um texto

tiver difamação que diz respeito à
vida privada de alguém, o

responsável imediato é o órgão de

divulgação"; argumentou,
informando que o processo poderá
ser transformado riuma regressiva...

contra o responsável direto pela'
afirmativa caluniosa.

A reportagem do Jornal
CORREIO DO POVO tentou contato

com o ex-presidente Ângelo
Margutte, sem conseguir. A 'Ielesc
informou que ele não tem telefone,
Mahfud disse que não conhecia
outro telefone, ínformando o

endereço que consta na ação, onáe
não foi encontrado �inguém�

na ru
.

deviamestarembriagados. Ozielfoi na boate, conforme foi falad
atingido por socos na boca, que lhe afirmou, descartando a 'hipótese
custou a perda de dois dentes e "acerto de contas".

' .

comprometimento em outros três. - Um deles rios perseguiu até
As demais vítimas tiveram fraturas proximidades daVerdureiraRaqu
nas costelas, nos braços e 'na Rua Procópio Gomes de Olive'
hematomas pelo corpo. - lembrou Oziel.

Na polícia foi feito apenas um PROvmtNCIA - A família
Termo Circunstancíado.jã que

é

um Oziel ao vê-lo com as roup
caso para o Juizado de Pequenas manchadasde sangue o encaminh
Causas, O pai deOziel, ValdirLopes ao Hospital São José, onde fie
Vieira, funcionário do Sesi, afirmou internado. Até a última quarta-fel
ter ficado satisfeito em sabér que o (27), o menor. não hav
caso terá tramitação rápida. A comparecido ao trabalho. "Est
audiência está marcada para o dia com medo de perder O emprego

, 21 de outubro. declarou, acrescentando. que não te
O outro menor agredido pelo . o costume de ir à boate.

grupo, Ângelo Marcos'Saviatto, .

O coordenador doCDH (Cen
disse que ele e mais os colegas dos Direitos Humanos), Sérgio d
estavam no cruzamento das ruas Santos, informou que a entidade v
Reinoldo Rau e Barão do Rio acompanhar o caso para que sej
Branco, quando sete pessoas apuradas as responsabilidades
desceram do Fiat e começaram a tomadas as medidas judicia
espancá-los. Segundo ele,' os ,cabíveis.Segundoele,aagressão
agressores, dos quais identificou enquadra nas atribuições do CD
apenas os gêmeos; sem nenhuma motivo pelo qual está empenha
razão aparente, iniciaram a sessão. em desvendar o caso e.punir

'

de pancadaria. "Eles nem .estavam culpados.

Morte na BR-280-'
'-

O projetista,. Ernesto
.

feira (25), na BR-280, no trevo
Reguelim, de 28 anos, morador acesso à cidade. '

do Bairro Progresso, em Reguelím sofreu ferimento
Guaramirim, morreu' quando a. graves: Levado ao Hospital Sã
motocicleta foi atingida por um José, morreu meia-hora depoi
Bscort.. O motorista do A jovem Marilei Silveira, de J
automóvel evadiu-se do. local anos, que estava na garupa dI
sem ter sido identificado.' Reguelim foi levada à UTI d

O acidente aconteceu por voltá Hospital São. José, com suspeit
das 21 horas da última segunda- de traumatismo craniano. j

,

SILENCAR
ESCAPAMENTOS�
--g....

Amortecedores
Molas
PastilhasAMORTECEDORES

I

A 11 naMaster Pesquisas.lnvestindo no
silêncio e no cónforto do seu carro ..

Rua Adélia Fischer, 52 _

FoneIFax: (047) 372-1307 - Jaraguá do Sul- SC

CHOPP

Distribuidora de cerveja, chopp, refrigerante e água mineral.
Também 'atendemos eventos. (casamentos, aniversários,'

. ,

festas em geral) COMENTREGA A DOMICILIO

LUKISADISTRIBUIDORADE BEBIDAS LIDA.
Rua Reino/do .Rau, 414 - Jaraguá do Su/- SC
Fone: 371-1271 - 371-9954 - fax: 371-9011

CERVEJA

"

.
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