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'araguâ ' do na rota da 7a etaf'ai!i..
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a Volta Ciclística de Santa Catari
'

, '<",i,

Tem semp,e um

jeito de 'aze,
melho,

atarmo

-

Parabéns a to'da' equipe da Rádio Jaraguá pe,los
49 'anos de serviços prestados,à cOl11u�nida,de . �

Os ciclistas' que Petrobras, que manteve

participam da 'l l" Volta velocidade média de 48 '

Cíclística de SantaCatarina quilômetros por' hora.
passaram hoje por Jaraguá Pagliarini venceu aetapaRio

.

do Sul, trecho da 7a etapa do SullPomerode, com o

da prova. Os atletas, tempo de 2h27min59s.
largaram às 9,horas, em' Valcemar /JUstino da

Pomerode, e chegaram por Silva, deBlwnenau, venceu
.'

volta do meio-dia, no a etapa contra o relógio in
Bairro Petrópolis, 'em dividual, num percurso de

,

Joinville. oito quilômetros, realizada
O vencedor dessa etapa na tarde de ontem, Com o

foi o atleta MárcioMay, da .tempo de 12min19s.
'

Equipe CaloiIPetrobras,de Os atletas da Equipe
São Paulo, assumindo' a Kohlba�hIFME, de Jaraguá
liderança da competição. do Sul, Aldo Cemin Júnior,
Até a etapa anterior, ,o' Douglas Müller e Murilo

líder era Luciano Pagliarini, Fischer, estão participando
também da Equipe Caloil da prova. ,

Na briga: ciclistas durante a r etapa; na BR-280, próximo a Guaramirim

Vera, Bagatoli vai, expor no
Museu de Artes de São Paulo

A artista plástica Vera - Transcendendo a re

Maria Bagatoli, de 19 anos, pre}entação sithbölica da
.

foi selecionada paraparticipar ,vida". ,i "

.

do 4° Prêmio Philips de Artes '.r!No anoPàssado,Verahavia,
para Jovens talentos, que participado de outros dois
acontece de 16 a 24 de eventos em Jaraguá do Sul, e
setembro, no Masp (Museu "do 23° Salão de Jacarezinho e

deArtes de SãoPaulo). Aluna daColetiva da GaleriadeArte
da Embap (Escola de Música 1ii\erameri�no. A artista
e Belas Artes' do Paraná), de acreditá que o. prêmio seja a

Curitiba, Vera é a única grande oportunidade para
catarinense incluída entre"12 mostrar os trabalhos. "No
artistas selecionados. Masp o trabalho será mais
Ela participou também divulgado. A gravura Começa

com um trabalho de gravura à tornar-se meu ramo artístico
Talento: Vera é a única representante catarinense noMasp emmetal, intitulado "Coração preferido". Página 14
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.

A caminho dá reeleição,
,

. ' ", '

Seja qual flllr o desfecho desta novela que se transformou a reforma eleitoral, uma,
coisa ficou comprovada com a proposta do governo: quer viabilizar todas as'alternativas
para facilitar a reeleição e distribuir favores- para ver aprovadas as alterações no .

processo. A tentativa de reduzir para 30 os diasde campanha política na TV e para 60
dias a campanha de rua; além de fixar o prazo para convenções entre 5 e -19 de julho,
encurtando a campanha eleitoral, mostra, a disposição do governo em evitar o debate e

o desgaste da imagem."
'

,

Embalado pelo Plano Real, que tem lhe garantido boa posição nas pesquisas de
opinião pública, FHC não tem nenhum interesse em colocar em xeque as realizações
do governo, criando turbulências' que possam abalar a supremacia dele sobre os demais
candidatos..O Palácio do Planalto não quer ver reveladas as mazelas do governo,
receoso de ser questionado durante a campanha, prejudicando assim o desempenho do
seu candidato. Com menos discurso, menos campanha e menos palanques, o governo '

assegura a autonomia e o monopólio da campanha polúica-eleitoral. -, anos, mostrou que as suas ações junto aos menos favorecidos não er
'

Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiçá do Senado apro�ou o fim do '

'

segundo turno para prefeitos e governadores e reduziu para 45% o número de votos para produto de marketing pessoal. O seu desencanto com o casamento real e

eleger o presidente já no primeiro turno. A proposta, irá para votação na Câmara e.no Sua atribulada vida sentimental não passam de ummero detalhe nalarga tic
Senado e deve ser rejeitada, mas confirma a manobra para impedir que "aventureiros" de realizações de seu currículo. A "rainha do coração dös ingleses" Foi frág
usurpem o poder. Para acalmar a revolta da oposição,mc propôs aumentar de R$ 42 para
R$ 420 milhões o valor do fundo partidário, que deverá ser dividido entre os partidos a

partir do próximo ano, o que foi rejeitado pela Câmara. Se aprovado, o PSDB receberia
nada menos que R$ 62 milhões.

,

A pouco mais de um ano para as eleições presidencial, governo e oposição se mobilizam
, para tentar convencer ,0S eleitores. O Plano Real continua sendo o carro-chefe da campanha
de FHC. A oposição bate no crescente aumento do desemprego, decorrente da .política
neoliberal implantada. Teorias à parte;

é

preciso seriedade no processo político, re�peítando
mais os eleitores, que precisam aprender a exigir o respeito: O grande problema do �fª�il
é que tem uma Constituição parlamentarista, um sistema de governo presidenciillÍstil'êAm
presidente com p,osições mon,árqulcas.' /,':' ',,<,

'

.. J',:: ,"' ..
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Questão de bom senso
Desde quando o ex-prefeito DurvalVasel promoveu mudanças ne trânsito da cidade, o

caos se instalou junto, Não há, como negar que a Inversão da Rua Reinoldo Rau com a

Avenida Marechal-Deodoro apenas complicou ó jãtumultuãdo tráfego.A alteraçãofez com
'que as mãos das ruas se cruzem na entrada e saída da cidade, contribuindo para dificultar a
vida dosmotoristas e no aumento de acidentes. Há especulações de que, na época, a intenção
de Vasel era desviar a atenção da população;já que a Câmara de Vereadores discutia algumas

,

irregularidades na administração, mas isso é outro caso.

No início do atual governo, Q secretário de Planejamento, Irineu Pasold, informou que
havia contratado uma empresa especializada para elaborar um estudo do trânsito e apresentar
alternativas que pudessem atenuar alguns problemas e, se possível, resolvê-los. Passados'
oito meses, a única solução encontrada foi a instalação desernäforos por t�os os lados, a
maioria sem sincronismo, prejudicando o fluxo de veículos. A alteração promovida por
Vasel criou amão-inglesa, na entrada doHospital São José, e conseguiu a proeza de contribuir

'

para o perigo de atropelamentos dos alunos na travessia da rua.
•

Para resolver o problema do trânsito é preciso que o 'governo tenha coragem
suficiente em enfrentar de frente as resistências e fazer o que tem de ser feito. O
benefício da comunidade deve sobrepor os ínteresses particulares. Há a necessidade
de projetar .novas ruas e avenidas que possam desafogar o trânsito e dar maior fluidez
ao tráfego: Com a mudança da sede da Prefeitura, e trânsito da-RuaWaltér Marquardt
ficou insuportável. O ideál seria dar continuidade a rua paralela à Walter Marquardt,
abrindo-a até a Barra do Rio Cerro. -Desta forma, as duas ruas teriam apenas mão

única, agilizando o fluxo e reduzindo açid�ri�éS.'
"

_.
O governo pode achar um absurdo a proposta,' �l�g�ndo que' o projeto exigirá muito

dinheiro e tempo. Mas é preciso se pensar no futúfö.,J\ cidade tem vocação progressista 'e,
conseqüentemente, o número qe ��íq:l!QS 'úicrescer considbra,\!�ljneQte nos próx-imos anos.
Governar não é apenas administrar 'Q êâi;xa, é ter visão 'ijo futurai ousar ê implantarmedidas
que visem a melhoria da qU1ilidacle de vida �e todos. Um 'governo que tem medo de gastar
está fadado-ao fracàs��.-�iPtçél$.o;dl!f {ll�ernªtivas viáveis ao trânsito e não apenas ficar em
paliativos que não résolvein'!'nadii;<� .' , ,:' " ,:
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.. "

.... ' !. r '.�., �
_

'.�

'.'

-

AÇOES
COMPRAM,OS AÇÕES EMITJpAS DA TELESC, TEtEBRÁS,

FLORESTA, INCENTIVOS FISCAIS, OBRIGAÇÕES DA
,

, ELETROB.RÁS, BANCOS, ETC. '

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

PAGAMENTO eM DINHEIRO.

Telefones: 371-7221 e 973-5912
I Rua Epitácio Pessoa, 510 • Ern frente Colégio Abdon Batista•

...

- �

.Jornallsmo versus Etíca.
_*Sônia Pi/Ion de Figueiró

O mundo. ainda está profundamente chocado com. o acidente fat

envolvendo a princesa Diana e o seu namorado, Dodi Al Fayed, perseguido
implacavelmente porpaparaszi, que ganham a vida bisbilhotando e invadindi

a privacidade de celebridades internacionais. O fato, por si só, coloca o pap
da imprensa aos olhos do mundo. Até onde devem ir os limites do trabalh

jornalístico? É lícito invadir acintosamente o univers() pessoal e familiard
alguém, só para ganhar dinheiro? E até onde os própriosleitores da chama

, "imprensa marrom", .ávidos consumidores desse tipo'de notícia, não sã
, também parcialmente culpados por esse mercado negro que se criou, .ond

, .'
. ,

,

somas astronômicas são oferecidas aos paparazzil
. No Brasil, felizmente, essa "globalização" do sensacionalismo ainda nã

assume.proporções tão grandes, embora também por aqui existam revistas

jornais especializados em "fofocas". Quem sabe esse não �erá um divisor d

águas entre o jornalismo sério, voltado à comunidade, e aquele desempenhad
por empresários sem escrúpulos, para os quais ter um veículo de comunicaçã
é 'apenas mais urna fonte de renda, na mesma proporção daquele que vend

tomates na feira?

-Uma coisa é certa: a comoção causada pela trágicamorte da princesa pod
e deve nortear as ações dos jornais e revistas sensacionalistas em todo o planet
o que é positivo. Por outro lado; é preciso que se tome cuidado para não s

generalizar e cair no radicalismo. É precis,o também diferenciar os fotógrafo
éticos dos paparazzi, sob pena do episódio' se 'transformar numa- "caça à

bruxas", com gran�es prejuízos para a cobertura dos fatos e o esclareciment
da opinião pública. Afinal, manter a liberdade de imprensa é imprescindív
num processo democrático.

De qualquer, forma, é triste constatar que a coibição de abusos só passe'
s�r feita a partir de uma tragédia dessas, Amada pelas suas posiçõe
humanitárias; pelo Seu carisma pessoal e simplicidade, Diana, ao longo d<:>

e forte, ao mesmo tempo, e soube desempenhar, como poucas, o seu papel cl
mulher, mãe e cidadã. Ao enfrentar com coragem as adversidades pessoai

contribuindo sobremaneira para as causas sociais, comoqualquer outramulh
da sua geração, ela se.tornou um exemplo vivo na luta pelaliberdade e pel
direito á ummundo rnaísjusto e menos desigual, Queo seu exemplo sirva d

, inspiração paratodos 'n0S!
v c <

,w ',' �, "

"

'; Artigos para- Carta Aberta, devem ser enviados, para Rua'Walter Marquardt, 1.180. As cart
" ,.dievem conter no máximo 30 linhas' de 70 toqlles, o, endereço ou 'telefone para �ontato. O jorn
','se reserva odireito de sintetizar o texto' e fazer as correções ortogräflcase gramaticais necessária '

EXPEDIENTE

CORREIO DO POVO
CGC 84.436,591/0001-34

EugênioVictorSchmöckel
, D�retor

Rua Walter Marquard!, 1.180' - Oep.: 89,259-700
Clt. Postal 1� - Jaraguá do Sul- se

-------, Impresso nas oficinas da GráficaeEditoraCê LIda,-------...

, RuaWalterMarquardt, 11 BO· CGC: 00.105.75510001-50 lnser. Est.: 252. 769.244 tCEPB925g.7001
,

CaixaPostaI199EPB9251·970· JaraguádoSul. Fone/Fax (047) 371-191�·372·3363·37H944

, Os textos e colunas ,assinados são de responsabilidades exclUSIVOS dos autores,
não refletindo, 'necessariamente; a 'ojJinião do jornal
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A Promoção Sai de éarro do Angeloni vai fazer multa

gente feliz. Afinal são muitos prêmíos.rnultas chanoes '

de ganhar. Para concorrer é muito simples, a cada

R$1 0,00 em compras você ganha um cupom para

concorrer a automóveis Gol. A, cada R$ 20,00 em

compras você ganha rnals um cupom para concorrer
.

,

ao incrível Audi A4. Se você estiver acompanhado de

, uma criança, ela recebe o mesmo número de cupons

para concorrer a videogarnes Nint�nçlo 64 bíts e

Minibugues. E com seu cartão Angeloni você sempre

leva o dobro dos cupons! Isso tudo é para premiar a:
I

, sua preferência pelo Angeloni.,. ,

-c
Q

%
-c

C)
-c

o
,�

N

Q

PROMOCAO
Cl

.,

'�ANGELONI
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lVIosa.ico
Promessa'
o prefeito deJaraguädo Sul,GeraldoWeminghaus (PFL), afirmou

'

que está esperando que o Senado vote a proposta do govérno fed
eral em prorrogar o PEF (Fundo de Estabilização Fiscal) para
fazer as alterações nos outdoors da cidade.
Werninghaus prometeu que não vai poupar nenhum parlamentar
catarinense que votar a favor damedida.

-

,

'

Em tempo: o deputado federal Paulo Bauer (PFL) votou a favor
da prorrogação do FEF na segunda votação.

"

Aliás
Weminghaus tem uma explicação para as' mudanças de última '

.hora e para a obediência ao governo. Segundo ele, os deputados
estão com oolho nas eleições do ano que veme não querem perder
o apoio do Palácio do Planalto. -,

- Posso falar o que quiser. não sou político de carreiraenão tenho
o rabo preso com ninguém - declarou.

Critica
O vereador Gilmar Menel (PPB) ocupou a tribuna da Câmara e

I ' ,
"

,

criticou a instalação de semáforos. De acordo'com ele, a cidade
não comporta o número de sinais de trânsito, afirmando que iSSQ
irá dificultar o fluxo de veículos.

,

- Espero que ()Conselho'Municipal deTrânsito tenha boa vontade
para fazer uma análise da situ�ão e se perceber que a iniciativa
'não melhorou o trânsito' da cidade, faça as devidas alterações -

solicitou.

- Alerta,
o secretário de Agricultura eMeio Ambionte de Jaraguá do Sul,
Werner Schustet, mostrou-se preocupado com o desrespeito.com
que'a população trata o meio ambiente, em especial aos rios, de
onde as. constantes limpezas têm-se tirado de tudo um po_UCQ.
A respeito disso, o secretário fez um 'apelo paraque as pessoas se

conscientizem da responsabilidade.
- A primeira carênciaque vamos sentir nesse país será hídrica.
Somente nos últimos anos os recursos foram reduzidos àmetade -

informou.'

Boinsenso
A Prefeitura de Jaraguá do Sul resolveu realizar um serviço na

AvenidaMarechalDeodoro, no centro da cidade, em pleno horário
de pico.

"

"

Caminhões, máquinaS e homens simplesmente congestionaram o

trânsito no local.
' ,

Obras em pontos considerados críticos devem serfeitas nos fmais "

de semana, apenas pof uma questão de bom senso,

Ossos do ofício
Depois demais de quatro meses da implantação da ''ZonaAzul",
em J8niguá do Sul, osmotoristas ainda nOO se deram conta que as
monitoras estão apenas eumpríndo determínação superior, e a lei
.municípal que regulamentao estacionamento rotativo.
Os mais exaltados chegam a ameaçar as moças, os mal-educades
têm "elogios" de toda a natureza.
E se fosse uma das irmãs ou a esposa deles, como se sentiriam?

RUa CanoiDbas, 361· Centro
FoÍieIFax: 371 ..2444

Você preeísa ter!
Você precisa ver!
Ligue já: 372-3223

-

RuaBarlo do RioBnnco.QO
FoDe: (IN?) 372·1968 • FM: (IN?) 372-1.J30

J�do SuI·se
I

POLÍTICA'

Indeciso: Gildo Alves niio desCtR10u (J possibllidoJk de deixlll' ;, partido
.

. Gildo Alves volta atrás e

adia desfiliação do PMDB
• Carta pedindo o

desligamento'do .

partido foi feita na
'manhã da última
segllnda-feira, mas
não chegou às mãos
do presidente do'
diretório

'

Jaraguá do Sul - o vereador
Gilda Alves não vai mais deixar o
PMDB, como havia prometido. Ele
chegou a elaborar a -carta de

- desfiliação para ser encaminhada
ao presidente do DíretöríoMunici
pal, Rudibert <Schmelzer, Dias foi
interceptada p.elo· deputado
estadual Ivo Konell, que, tenta
destituí-lo da decisão. De acordo.
com Alves,omotivo que o levou a

se desligar da legenda foi o
,

"descöntemamento" com a posição '

tomada Pelo PMDB em relação às

mudanças de diretores de escolas
'estaduais, em especial a Escola
Alvino Tribess, Maria das Dores

-

Winter. '

- Participei de QIIla reunião com
alguns membros da Executiva
Municipal, entre eles o vereador
Pedro Garcia, o deputado Konell,
AmaroXímenes eAntenorGalvan,
onde expôs a situação. Quando a

Arte« novas a
, cada coleção

Fone/F(IX: (047) 376-34:11
,

, Rua Wolfgang Weege, 748
Bilrra do Rio Cerro

coordenadora da CRB trouxe a devido a pedidos feitos por
exoneração da diretora,me revoltei membros do partido.
- revelou;' APOIO - O deputado' IVQ

Alves negou que tenha Konell afirmou que as
I

pretensões políticas, descartando a reivindicações de Alves tinham

possibilidade de fundar Q PSB no " fundamento,. tànto,' que
Município, conforme foi ventilado. providenciou reunião com
"A situação,política está caötica.A membros do partido para tentar

criação de um Outro partido é atendê-las. 0\ deputado
'

foi
, inv'iáv'el", declarou, afirmando que categórico em relação à desfiliação
não vai ser candidato a deputado de Alves. "Ele não vai sair",
nas eleições dt> ano que vem. O assegurou. Konell também
vereador disse ainda. que vai desmentiu que o vereador pleiteava"
aguardar o retorno da diretora ao a presidência do díretõrio. "Se ele

antigo cargo para s6 depois tomar quisesse, teria o meu apoio", .

uma decisão permanente: "A
.

afmnoÍl.'
,

tendência é continuar no partido, A divulgação de que Alves'
mas não está afastada a deixaria o PMDB levou os partidos
possibilidade de ,me desfiliar", da cidade a procurá-lo oferecendo
admitiu, informando que, caso filiação. Alves negou que o

deixe o PMJ?B, ficará sem partido, vereador Vicente Caropreso
Sobre as especulações emtomo

.

(PSDB) o havia convidado a se
da disputa ao cargo de presidente-. filiar à legenda, mas deixou escapar '

do Diretório Municipal, Alves que. recebeu outros convites .•.
afirmou, que nunca quis ser "Diziam que eu iria para o PT.

presidente. Ele fez questão de frisar Tenho amigos lá, mas tenho

que o pedido de desfiliação resultou algumas restrições. Se deixar o
do descontentamento com a direção pMDB, opção que está suspensa
estadual da legenda. "Não tenho por enquanto, vou ser
�enhum problema com o Diret6rio independente, ficarei sem partido",
Municipal", reforçou, afirmando insistiu, acrescentando- que a

que não pediu cargo para ninguém, intenção é desenvolver um bom

apenas gostariaqueadiretorafosse trabalho na Câmara Municipal,
mantida. Alves disse também que prometendo cumprir omandatoaté
a decisão em adiar a desfiliação é' o fim.'

'

t'floricu/fura
: Cf70rísaCK', J,,'

,

Comércio de Cereais
,

c, KAZMIERSKI'
Frutas· Verduras· Atacado

Mudas de áTvores frutíferas,
flores e plantas ortuunentiJis

Róa Ida Bon� Rocha, 84
FoneJFax: (047) 372�0246

Fone: 371-0602
JaragUá do

..

Sul- SC',

RuaBernardoDornbusch, 2433
Fone: (047).372-0695 '

371-8146
'

Vila Lalau • �aragu. do Sul
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'Ivo·Kone.lldesmente declarações
� r'·' ."

•.

4e·Werninghaus.sobre convênios
C4IIar JunkIIICP ,-...

deputado Konell havia informado que porque não poderemos fazernada,já
o governo não teria dinheiro para 'que a estrada foi estadualizada",
cumprir, os convênios. "Ele (Konell) declarou, alfinetando o secretárío
disse que não virá um centavo para Duwe, que garantiu a liberação da

Jaraguä do Sul", assegurou, lembrando verba. "Espero poder contar com a

que os R$ 240 mil para a construção palavra dele. Se até o final da
do prédio da Ação Social, não virá semana que vem não vier odinheiro,
"porque oMunicípio não está alinhado seremos obrigados a paralisar a

com o,governo estadual".Weminghaus obra", revelou.
disse ainda que a retaliação às Konell 'se irritou com as,

administrações de outros partidos pode declarações do prefeito. o deputado
ser coilfmnada através das divulgações afirmou que, de acordo com oCOnvênio,
fe�tas pelopróprio governo do Estado. publicado no Diário Oficial do Estado

- Para as cidades administradas em 30, de junho, Jaraguá do Sul deve
.

pelo PMDB não falta dinheiro. Jaraguá entrar primeiro com a paroela deR$
do Sul está esquecida - reclamou. 423 mil para que o Estado

RODOVIA - Sobre o convênio complemente. "Se o prefeito afirma

para. as obras de pavimentação da que o Município já investiu esse valor,
rodovia que liga o Bairro Rio da Luz à' ele não está falando a verdade",
empresa Ceval, Weminghaus afirmou desafiou, acrescentando que a

que o governo do Estado não enviou a Secretaria Estadual de Transportes e

primeira parcela dos R$ 742,mil, 'Obras vai cumprir as determinações do
podendo paralisar a obra caso não convênio, Konell negou também que o

cheguem os recursos. "O meu medo é " Estado .esteja "quebrado", como

o governo não honrar o eonvênio., divulgou Weminghaus: '

• Pr.felto afirmou que '

o governo do Estado
não tem dinheiro para
cumprlr'os
compromissos
Bssumldos com os

munlcfplos,

. lar_lU' ,do Sul - O deputado
estadual Ivo Konell (PMDB)
desmentiu'as declarações feitas pelo
prefeito Getaldo Werninghaus (pPL)

, de que o governo estadual informou

que não vai cumprir parte dos
, convênios assinados comosmunicípios
por fàna de dinheiro. Weminghaus
assegurou que a informação foi dada

porKonell, na noite daúltima segunda
feira (1), durante palestra na'

AS$OclaçãoComercial. De acordo com
KoneU, o "prefeito não entendeu as'
colocações", criandoum impasse entre
as administrações.

'

- O que disse foi exatamente o

contrário. Disse que o governo .estava
fazendo de tudo para cumprir os

compromissos assinados com os

municípios .' afirmou Konell,

,
informando que, momentaneamente, o

governo estadual está passando por
problemas de caixa, mas que está
tentando resolvê-los, buscando a

liberação dos cerca deR$ 320 milhões
das letras, negociar as, vendas de
estatais, tentar rolar a dívida do Estado
e empréstimos,

Namanhã da última terça-feira (2),
o prefeitoWerninghaus 'afirmou que o

Constituição garante dois anos de mandato par_a Pedro Gareid
resolver isso' da melhor maneira

.

questionaram a' alteração do 'prazo e

possível, sem que seja preciso recorrer recorreramdadecisão..EmGuaramirim,
,

à Justiça. Iremos cumprir o que a pröpríaCâmara revogou o projeto, já
determínaalei-reforçou.acrescentandó em Corupá, ci presidente Conrado
que caso fique' mais um ano na Müller (PPB) recorreu à Justiça e

presidência da Casa, vai viebilízar a ganhou a causa.

, comprade um terreno Pani a construção A discussão, ganhou repercussão e

do prédio para abrigar o Legislativo foi debatida pelos vereadores na sessão
Municipal. da última segunde-feira (1). Caríone

No final do ano passado, a Mesa Pavanello (PPB) quer que prevaleça ö -

Diretorada CâmaraMunicipal apresentou acordo firmado entre os parlamentares,
projeto reduzindo de dois para um ano o que definiu um ano de mandato.
mandato do presidente e dos demais ' "Confio no acordo", resumiu. Garcia
membros. A proposta foi aprovada e lembrou que a alteração conflita com

virou lei. Omesmo aconteceu em outras as constituições federal e, estadual.
cidades, como foi o casodeGuaramirim "Como verificaram que é, ilegal, estão
e Corupá. Neste ano, os presideittes, revendo", concluiu.

Jaraguá do Sul - As recentes

discussões em tomo do mandato 'do

presidente da Câmara de Vereadores,
Pedro Garcia (PMDB), deve entrar na
ordem-do dia. Garcia afirmou que
pretende cumprir a-lei e não descarta
a possibilidade de recorrer à Justiça
para assegurar o direito' ao prazo
definido pela Constituição, que
determiná dois anos de mandato para
a Mesa Diretora das câmaras e

assembléias legislativas. Ele,' no
entanto, fez questão de frisar que vai
se reunir 'Com os demais vereadores

pará discutir o caso.
,

- Pretendo cumprir o mandato
definido pela Constituição. Vou tentar

'

Assembléia Legislativa derruba
. ,"

veto do governador Paulo Afonso
'orçaDlento aSre precedentes para a

verdadeira democracia", discursou.
O substitutivo global do projeto de

lei que regulamenta o Orçamento
Regionalizado foi aprovado pelo
plen1irio da ;Assembléia Legislatíva, no
semestre passado, mas o governador
vetou por considerá-lo "ínvíãvel",

Na opinião do deputado, o projeto
democratiza o orçamento, permite a

participação popular edá condições.aos
municípios e regiões de definirem as

suas prioridades d'e obras e

investimentos. '''Neste momento é

importante que os prefeitos e ii

população se mobilizem para que as

audiências públicas sejam
representativas", conclamou,

, informando que o Plano Plurianual,
realizado a cada quatro anos - o

,próximo serä em 1999 - também terä'

emendas proveníentes do Orçamento
Regionalízado.

Florlàn6poUs - Por22 votos contra
11 e um em branco, a Assembléia
Leglslatlva derrubou o veto do

governador Paulo Afonso Vieira,

(PMDB) ao projeto que cria o

Ofçarnento Regionalizado. A proposta
de alteração constitucíonal foi
apresentada pelo líder da bancada
petista, deputado Carlito Merss, no fio.
nal do ano passado, com previsão de
ser implantada ainda,este ano.

,

O projeto de criação do Orçamento
Regionalizado (oi inspirado no

Orçamento' Participativo, implantado
nas cidades admínistradas pelo PT.

Segundo Merss, o projeto visa inCluir
no orÇamento do Estado do próximo
ano reivindicações apresentadas pela
sociedade, após, discussão em

audiências públicas. "Ê a forma mais
democrática de investimento do
dinheiro dos impostos. � participação
populllJ' no processo de elaboreção do

. MARKO INFORMÁTICA
MICROCOMPUTADOR DIGITRON 166MMX

Pentíum 166MMX Intel/16MB RAM
HD2.1 GB IDE

MonitorVfdeo 14" SVGA Color'
RS 1.450,00 ou' 9 X

R$ 210,00
.

.
. .

Ginecologia e Obstetrícia
, Dr. Dagobert,o '\ "

�> Quadro� Royes �
Rua' João Mareatto, 13 - Sala 105
ECJlffelo Domingos Chlodlnl
Fon":'(047) 372-2294
C"p.: 89.251-670

'

, JaraguUo Sul- SC

..
'

IMPRESSORA HP
DESKJET 692
R$ 520,00

.

ou9X

R$ 78,00
Manutenção preventiva - R$ 10,00 por equipamento

Rua Domingos Sanson, 420 .;. ..la 2 - Fones: (047) 37.1-8924 .. 973.&109
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Enio Padilha Pilho CDL estuda abertura do
Qualidade em Serviços comércio aos domingos•

Porque, afinal, é tãe complicado avaliar a.qualidade, quando o
.

assunto é prestação de serviços?
.
A resposta talvez esteja na nossa formação psicológica materia

lista, segundo a qual o valor das coisas está diretamente ligada à

possibilidade da representação material. Nós não desenvolvemos,
como atitude natural, o §.Cnso de observação do abstrato. E presta
ção de serviço é uma atividade com resultados abstratos, intangíveis.
muitas vezes impossíveis de serem qaantifícados, tocados, vistos,
cheirados, ouvidos...

Comprar um produto fisico, como uma televisão, um liqüidifica
dor, uma caixa de sabão em pó ou um automóvel não é, necessaria-.
mente, mais fácil do que comprar os serviços de um advogado, de
um engenheiro, ou de uma agência de publicidade. _

O que ocorre é

que' a nossa "prática" para lidar com as variáveis que definem a

qualidade de um produto é bem maior do que a nossa capacidade
natural de avaliar a qualidade de um serviço.
Mas nós podemos mudar isso, começando a prestar atenção em al

guns. "detalhes" que fazem diferenças entre prestadores de serviços
de um mesmo ramo de negócio. A esses "detalhes" nós vamos.
chamar de indicadores. Aqui estão 5 deles:

'.

1. PRONTIDÁOIDISPONIBILIDADE: é a velocidade da res

POsta às necessidades do. cliente. É a capacidade que o fornecedor
tem de atender rapidamente quando chamado, quer seja para execu

tar um serviço, elaborar uni orçamento ou mesmo prestar informa
ções;

2. EMPATIA: é a capacidade que o fornecedor tem de entender
o qúe o cliente quer. O que o cliente precisa. O que o cliente.
deseja. É a capacidade que o fornecedor" tem de participar do pro
blema vendo as coisas com os olhos do cliente.

\3. TANGIBILIDADE: é a capacidade que ofornecedor tem de

apresentar resultados concretos, quando isSp é desejável e possível,
Por exemplo, dois projetos de engenharia, igualmente bem concebi- ,

dos, serão diferenciados pela quantidade dédetalhes, apresentados,
listagens de material, cade�os de encargos, especificações técni-
cas...

.
.

.

4. GARANTIAS: é a capacidade que o fornecedor tem de, atra
vés de compromissos formais, minimizar os riscos para o cliente,
em caso de as coisas não saírem conforme o prometido. Isto é parti
cularmente importante no que diz respeito aos prazos de conclusão e

ao resultado principal do serviço contratado.
S: 'CONFIABILIDADE: é a capacidade que o fornecedor .tem

de ser digno da Confiança do cliente. Tem a ver com a sua reputa
ção profissional, comercial e seu comportamento social. Quanto
mais pontos positivos fizerem Parte da história de um prestador de '

serviços maior será a sua cónfiabilidade .

.

Para cada um desses indicadores poderemos atribuir um peso
correspondente ao grau de importância que nós, clientes, damos

.

aquele aspecto. No. final, feita a comparação, poderemos saber o

quanto (na nossa avaliação) um determinado fornecedor é melhor do
1ue os outros. Ai sim, vamos ver o preço de cada uín, partindo do

principio de que aquele fornecedor que é melhor do que os outros

pode ter o' preço um maior. Naturalmente o quantomaior pode .

ser o preço depende de o quanto melhor é o fornecedor em relação
aos seus concorrentes. . Não pode haver abusos:

.

Uma coisa, no entanto, é certa; comprar serviços baseado em

"quanto custa", por mais que isso seja comum, não é á maneira mais
.

inteligente de resolver 9 problema. .

.

CONVENÇÃO NageÍ'Jaraguá do Sul .

.. Ö

presidente daCDL (Câmara de
uma conquista histórica dos

trabalhadores e que o problema participou da 388 Convenção de
Dirigéntes Loj istas), Sérgio não reside na indução ao consumo Lojistas, que aconteceu entre os

Nagel, afirmou que a entidade ou fomento à compra, mas sim na dias 24 e 27 de agosto, no
está estudando a proposta de crescente diminuição do poder de Minascentro, emBelo Horizonte.

compra". ,O evento reuniu cerca de 5,8mil
, Na. opinião de Nagel, a lojistas de todo opaís. Entre os

abertura do comércio' aos

domingos. De acordo com ele,
a iniciativa é viável em cidades
com características turísticas,
onde o movimento é garantido
nos finais de semana, mas não

aqui. Nagel garantiu que a

decisão sairá de acordo entre
. .

os lojistas, afirmando que se a

categoria chegar a conclusão

que amedida será benéfica, vai

implantá-la.
A proposta de abertura do

comércio aos domingos, criada
pelaMedidaProvisória 1.539:-

34, de sete de agosto, está sendo

implantada em diversas cidades

no país e causando muita

polêmica entre lojistas e

, trabalhadores, OSindicato dos

palestrantes, o ministro da

Indústria e Comércio Francisco

Dornelles, o ex-ministro

argentino da Economia,

Domingo� Caval1o, e o cineasta
Arnaldo Jabour.

O Mercosul foi o assunto em

destaque nas palestras. Para
Cavallo, a sobrevivência

econômica dos países integrantes
doMercosul depende dÍretamente
do fortalecimento do mercado

comum. "O Mercos.ul é

necessário para que. nós

possamos enfrentar a

concorrência dos produtos de

outros países", afirmou. Com o

tema "Avaliação dos planos
econômicos, identidade brasileira
localizadae globalização", Jabour

abertura do comércio aos

domingos rião vai trazer nenhum

benefício, afirmando que amaioria
dos comerciantes da cidade é

contrária à proposta. ,"Queremos
a liberdade dos comerciantes para

optarem.Nada será imposto, mas
estamos alertando para que as

CDL's analisem a realidade de

cada cidade", frisou.
O presidente daFederação dos

Trabalhadores no Comércio de

Santa Catarina, Francisco Alano,
afirmou que a medida trouxe

preju'ízo,s'para os comerciantes das
cidades onde a liberação do

funcionamento foi implantada. Ele
disse também que a Medida

Empregados no Comércio Provisória que permite,a abertura
divulgou nota protestando aos domingos é arbitrária, porque
contra a medida. De acordo foi imposta sem ter sido discutida fez uma análise da situação
com o boletim, o presidente. com as partes interessadas. "Isso
Fernando Henrique Cardoso ,também vai gerar desemprego",
"ignorou que a medida retira declarou.

econômica atualdecorrente dos
diversos planos econômicos

implantados no país.

NOTAS�------------��-----------
• A Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) vai promover de seis a dez

de outubro, no Centro Empresarial, o 2° Curso Básico de Comércio Exterior.
O curso será dirigidó por Héli� Rengel, assessor e consultor de empresas nas áreas financeiras de

.

comércio exterior, e tem como objetivo transmitir conceitos básicos de ComércioExterior•.

• O prefeito de Jaraguä do Sule
,
Geraldo Werninghaus (PFL), afirmou que o Município remete

mensalmente à Secretaria Estadual de Fazenda algo em tomo de R$ 6 milhões.
Em contrapartida, recebe de retomo cerca de R$ 1,7 milhão. .:

• OOrçamento da União para o próximo ano prevê redução de 10% para a saúde. O governo
vai usar recursos da CPMF para cobrir a diferença.
De acordo com o projeto que criou a contribuição, a CPMF seria um dinheiro amais, além dos

recursos do 'Iesouro•.
Caixaposta/191 • Fax: (047) 371-7942 - enio"pf@netuno.com.br

/

COMPROMISSO COM O
I'

BOM TRANSP.ORTE.
. .".

wA.� ����lIILO_ ..
"

\JIA"ÇÃO
'.

CANARINH-O

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



laraguá do Sul, 5 de setembro de 1997 GERAL CORREIO DO POVO � 7
,

Nota detrabalhadores acusa chefe dos Correios de racista,
,

'

,

•
, -

S6rDIO Santoa
",

Orquestra 'Charlottenburg"
,dá show em .Jaraguâ do Sul

,

I ,

=
Edson JunkesICP,

• 'Ex-colegas de
Rosnei .de Morais,
,demitido da Agência
dos, Correios de./
Corupá, querem que
direção do 6rgão reveja
amedlda

Joinville - Funcionários da
IT (Companhia Internacional de
Tecnologia) e da Plansul

(Planejamento e Consultoria)
distribuíram neta protestando
contra a demissão de Rosnei

Aparecido deMorais daAgência,
dos Correios e Telégrafos de
Corupä, ex-auxiliar de

processamento das duas

empresas pormais de três anos.
De acordo com o documento,
.durante o tempo em que

trabalhou nas empresas, Morais
desempenhou a. função com

"brilhantismo e teve

comportamento irrepreensível".
A nota, assinada por 90 ex

colegas, afirma que a denúncia
de Morais vem reforçar o

"preconceito disfarçado de um
'

paternalismo que revela uma

'tremenda ternura' pelonegro",
A iniciativa da carta partiu de
Elisa Morandini, ex-colega de
Morais: De acordo com ela,
durante o tempo que Morais

trabalhou nas' empresas
prestadoras de serviço para a

CEF (Caixa Econômica Fe-
, deral), "sempre soube atender as
exigências da função,
conquistando a amizade de
todos".

laraguá do Sul- Cerca de 800
pessoas lotaram a IgrejaEvangélica

l Luterana, no Centro, -na noite, da
última segunda-feira (1), para
assistirem ao concerto daOrquestra
Sinfônica Charlottenburg, de .

Berlim, Alemanha. Regida pelo
maestro Elke Mentge, a orquestra
encantou o público durante mais de
duas horas de show. No repertório
músicas dos séculos 18 e 20.

Fundada em 1984, a orquestra
também conhecida como orquestra

'

jovem de Charlotenburg, é formada
por alunos da Escola de Música de

Charlotenburg e de conservatórios
da cidade de Berlim. Na

..apresentação na noite de segunda
feira, Félix' Mendelssohn
Bartholdy, Ludwig August Lebrun,
Dmitrij Kabalewskij e Johannes

PropostiI: Morais e a família querem voltarpara Joinvilk

- Q queme causou estranheza 'completou.
foi a declaração do chefe dá Na, opinião' de Elisa; a

agênciadeCorupáde queRosnei ' demissãodeMoraisfoimotivada
não atendeu às expectativas e não porracismo, embora ''velado''. Ela
teveumbomrelacionamento com afirmou que ospreconceituosos se
os clientes e colegas - protestou, esquecemque não houve racismo'
ihformando que enviou cópia da quando o branco veio para o

nota para a direção dos Correios Brasil. "Minha .indignação é
'

em Florianópolis. "Aguardamos quando.o ranço racista do século
urna apuração rigorosa dos fatos, teimaem persistir, desencadeando
providenciando a reparação de situações, no 'mínimo, mal

qualquer injustiça ocorrida", explicadas't.reforçou.

Show: Orquestra de Chiulottenburg. em JarQgIUÍ do Sul
Brahms. investe' na formação, de' pequenos

A orquestra mantém ensaios grupos de câmara, além de
semanais e realiza seminários oportunizar novos.intérpretes, A
regulares para a preparação de dois apresentação na cidade faz parte do .

programas anuais apresentados em intercâmbio internacional da
concertos festivos. A orquestra orquestra des,de a fundação.

ABERTAS

'Você escolhe quanto leseja pagar
Com qualidade imbatível nos corsos

TECNO CALHAS LTDA. - ME
- Serviços de calhas e'
coifas funilaria

i industrial '

.
.

- 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

,"
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Rua João Marcatto, 119
Centro - Jaraguá d9Sul- SC FONEJFAX: (047) 372-2128

A�oçÃO DO CINEMA COM O
CONfORTO DE SUA CASA. VlSnt.-NOS

x.""""ill ;� :?" :&=

THEATER
áudio e vídeo

IEIDOIÇA

VAFFE·I�'MOPA MASCULINA

RuaReinoldoRau, 327 • s�a01. Centro

.

JaraguádoSuI·'Fone: (047)"3-5432

He HORNBURG
Implementos Rodoviários

Av. Mal. Deodoroda Fonseca, 1479
. ..,.

.

Fone/Fax: (047) 371-2511
Jaraguá'do Sul!' sc

Máquinasparaempacotamento
Ru.Araquari, 136 - Dba da Figueira

FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203
Jaraguá doSul- SC

ti: ;o�!!�açOCs
Cortinas Cortilu, com�cidos empodrotulfellSmotImIIIS, 1IIIC101lÍliS'

importodos, coltluJs'e aJmofodtJs.

DECORECOMBOMGOSTO,DECORECOMCORnLEX
Rua leinoldoRaU, 550 - Centro - Fone: (047)372-0514

9),. 9lcy, 9fideki c_;todrigues da oilba
, Ortopedia e Traumatoh!gia
Cirurgia do. Joelho - Artroscopia

.
.

CONSULTAS SOMENTECOM HORA MARCADA

R. Dr. Wa/demiro Mazurechen, 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371�6511 - Jaraguá do Su/- SC

Maco'
TUDO"PARA CONSTRUçAp

-

MOSTRA'CONTEMPORÂNEA - o 3" Salão Elke Hering, m
contemporânea de artes plãstícas, será de 30 deste mês a 19 de OUlUbIQ.
A abertura oficial será no mês de outubro, correndo paralelamente à 1
Oktoberfest, em promoção da Fundação Cultural �e Bl�enau:
jaraguaense Sandra Anacleto, aluna da professora Tau, participarã�
b& obras', selecibna4as devido ao seu esforço e talento.

lHsIIIqrudag�sucesso,a tudYersariIurte TIuJIsAritureSc",rtII"
recebe as beiasflores déste sálHukJ
NOITE ALEMÃ - hoje (5), logo mais às �O horas no Clube Aa�tico

_

Baependi a 12' Noite Alemã com extensaprogramação. Recepção pela
Banda Marcial Divina Providência, a:presentação de Grupo Folclórico,
jantar típico, homenagens especiais, baile com a BandadoCaneco e café
damanhã completam a programação. Ingresso a razão de RS 35 por
pessoa. A renda servirá para a aquisição de uma Topic, que será doada .

.' para a Aplie.
•

Napresellfa doprefeitoAIfIoIIÜI Carlos Zimmemuuall, presi4
.

dàAciagAdriano Zimmennanll e Laum Frohlich, Qrlando
(Gúia) elltregou a chave do Ford Ka sorleo,do na S-Expofeira
GlUITtII1tirim lU} sortrul9 Luiz Carlos Ristow

•

MOTOGIRO-promove nos dias 12,13e 14,próximofinaldesem
o 7" Encontro Sul Brasileiro de Motociclismo. Serão três dias de m

.

festa,máquinas potentes e figuras expressivas emirabolantes desse n
Brasil varonil. O encontro terá como palco o Parque de Eventos,
Praça Ângelo Piazera e o ParqueMalwee, Mais de 1.000 motoqueiros'
confirmaram presença e deverão superlotar os hotéis de Jaraguä do S
Guaramirim eCorupá. É importante a comunidade receber bem todos

Na illtJUguTrlÇilo da RAC - CoeUlo Equipame"tos, da direita fJ(ITG
esquerda lacltsoll Alves, gerente reg;olllli MeL Schulz. Ade"';"
Sgroit, serviço de atendimelltö.1U} c,liente, Alfredo SeUJe11Ulll1I, tIS'
sessor diretoria Schulz. o proprietáriv Relly A. Coelho e Geraldo
FurloJlo, depromoçiJo epublicidade da MeL Schulz.

GARFO E BOMBACHA - agora, todas às quartas e quintas-feiras você
dança, canta e encanta na Churrascaria Garfo e Bombacha, anexa no

Portal de Jaraguá. Música ao vivo com LéO do Acordeom, carreteiro,
espeto corrido e carnes especiais. Vale.conferir.

OFICINÁ DEARTE- estãexpondo esculturas em cerâmica epoliuretano
de Ani Marcatto, de segunda à se�ta-feira das 9 às 12 horas e das 14 às
18;horas,na Rua João Januärio Ayroso. 268. A exposição derlominada
.. Inícios" está aberta ao público.

Mário e LorenaOruclwwski,proprietárivsda CtISIIDavi"; (lilie.
.

eo HotelEIIÚIIII) especialIzllda em decoTrlÇão de interiores
;

GAROTO ABDoN - o Colégio Abdon Batista promove no próximO
dia 13, sábado, na Boate Notre Dame, a partir das 23 horas, o concurso
"Garoto Abdon Batista". Cerca de 20 candidatos desfilarão para delf

.

dagalerafemínínaJngressos antecipados têm desconto especial e
ser adquiridos no colégio ou com os candidatos.

.

CASAMENTO - sobem ao .altar da Catedral Santa 'Ierezinha, em

Joaçaba, amanhã (6), Iuá e Guilherme, para troca de alianças na m

esquerda. ApóS a cerimônia religiosa os convidados serão recepcionados
no Salão Azul doClube lOdeMaio. I� é filha de Alzir Albino eDioge
M. Salete T. Marafon, de Joaçaba, eGuilherme é filho de Alfredo e Zil
Inês OselameGuenther, de Janiguádo Sul.

ocasalRe,,'e IVtulete (tItJ I.,adoJ"",.."Ita)FrdIIu comelfUN08
.

". ríIIúrta "lT""feira (2), o oIIino...feliz "''''lIeia conjugal
-lf'"

f
f

•

�.' ... '

r:f\'i*tt:&r)�i( ,.._ _ _ , .._._��
'Mahl e Jetlll, cltdos • tIIIIOr, co_lIIMtIIIdo o sepllilo fIIU' d.
IIIIIIIOTO
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CULTURA
\

Jaraguaense integrará Orquestra SinfõnicadoMercosul
.

.

" . .

.

' DIw

No auge de seus 16 anos,

Cristiane Marquardt,
jaraguaense e estudante do

Colégio Evangélico Jaraguá foi
.

escolhida como a .ünica
catarinense que' representará o

Estado na Orquestrá Sinfônica
do Mescosul.

"
Recentemente o público pôde

se .delictar com a apresentação
de Cristiane em seu Recital de

, Formatura, que ocorreu em 30 de

agosto, na Sociedade Cultura
Artística - Scar. CristianeMarquardt no momento de sua apresentação...

',' !

"

.. O eoligi� evangilico !llraglllÍ está compktaitdo
.

90 Ilnos" em sell$

ÚIlIlCOS eSCIJ./arcspl/$SllrlllllmllÍtosltomenscmullteres '1ue/izetlllll crescer
CStll cil/m/c.· IImll IJUÚl de progrcsso c respei�o ll(1 ser humilHo, '1ue
Iltrllf!eSsllgcrllfPes c '1uc scmprc estápensllJldo no /uturo. '

PIlfIl comemorllr VIlIIIOS/1lZCf umllgrllJlde /estll.
,

eonvitlmllos eK-llIlinos, pliis, prp/essores, c os·delHllÍsllmigo�.
Venda dos ingressos emçsl/$ no eoligio eVllnliiico flllrnputÍ, /one 371-
3022,
Dill do 1J1li1e: 12 de setcmúro/97
,(,oclll: elubeAtlitico '1Jllepcndi
)lorll: 221t3o

AnimllflÍlJ do grupo lVew VorlHllJIda Sltow

pxoq�çÃO
.

221t30' - Apresentilfíio do vídeo ('liistórill VivII"
221t45 - Aprescntllfíio de tJanfllS
23 Itorl/$ - Início do IJIliIe

,

24ltorl/$ - SlIrprcs4.

•••entre beijos e abraços.muitas
}lores"

.

PARA CORTINAS!
, I

'I

I

SOB MEDIDAS .�
SO�NTE COM AAPRESENTAÇÃO DESTE CUP�M -;-- '_Y�I�����3E'�8I_9�X :

ua 25 de Julho, 1430
·

a Nova

311·7332
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VARIEDADES - 2

Confira,aHistória

Bariode lIapocu

, "A �istória de nossa gentl! nãopoâeficar só na

saudadé", O Pas�ado só e' importante se

o seu tempo foi bem 'empregado.

Há8anos
- Em 19S9, a RBS transmitia o "Jornal do Almoço", diretamente de

Jaraguá do Sul, para marcar os 113 anos de fundação da cidade. No día
29-7-S9, diretamente da Praça do Expedicionário o programa era

transmitido para todo oEstado. O gerente da Sucursal daRBS em Jaraguá
,
do Sul, Mário Sérgio Peixer, informava que a programação teria duas
horas de duração, das 11h30 às 11h30, vindo para a cidade os

'

apresentadores Fenelon Damiani, Maria Odete Olsen, Cacau Menezes,
Luiz,Carlos Prates, Prisco Paraíso e toda a equipe de retaguarda.
Apresentação semelhante já fôra feita emBlumenau, Joinville e Lages.
- O dr. JoséAlberto Barbosa iniciava a publicação noCORREIO00POVO,
um importantíssimo trabalho, que o ilustre advogado irititulava
REFERêNCIAS E TEORIAS SOBRE O NOME ITAPQCU, que teve
enorme repercussão. Ainda, aguarda quem 'queira: converter o' trabalho
em umlivro.

' '

Há 6 anos
- Em 1991, os prefeitos da microrregião do Vale do Itapocu foram
conclusivos: ou o diretor geral da Fatma ace� a reabertura do posto
avançado de controle ambiental, em Jaraguá dó Sul, ou a própriaAmvali
trataria de abrir o seu escritório {egional.J) diretor da fundação, Anselmo
Hess, participavada assembléia,mas não trazia qualquer soluçãoconcreta
sobre o problema. Udo Wagner, deputado estadual confessava-se
envergonhado pela demora na reabertura do, Pacam, que vinha
comandando com eficácia o programa jíe proteção e recuperação
ambiental da baciahidrográficadoRio Itapocu, O prazo para a reabertura
ficava condicionada pelos, prefeitos até o dia 1 de agosto.

Há4anos
- Em 1993, na colunaReminiscências era abordado "O Salto Weissbach
na Força e Luz de Jaraguä", mostrando uina foto a barragem do Rio

Itajaí-açu e a usina, de onde a EMPRESA DE ELETRICIDADE
JARAGUÁ LTDA., fundada em,1S-1-1919, por Pedro Christiano
Feddersen e Eduardo Kellermann, depois de romper com Joinville,

,
consignava a energia para luz e força. A usina de Salto Weissb�ch foi
construída em 1909, estabelecendo-se melhora no fornecimento e

'ampliação da empresajaraguaense, que admitia novos sócios e adotava
a razão social de Empresa de Luz e Força Jaraguá Ltda. O governador
Adolpho Konder elogiava o surto de progresso no distrito de Jaraguä,
que não tinha Só a energia da Companhia do Salto, de Blumena:u, como
ainda reserva o grande salto do Itapocuzinho eommais de 3.000 HP, de
'força, clima temperado, ótimo para indústrias e facilidades de transportes
rodoviário, ferroviário e marítimo. A A.E.G., de Berlim; pela sua

poderosa filial no Rio de Janeiro comprava a empresa jaraguaense,
nascendo então a Empresul. '

' ,

Há2 anos
- Em 1995, oprefeito Durval Va-seI e o vice Alfredo Guenther
compareciam, acompanhados de diversos, secretários, em visita ao

programa de Educação de Adultos, rea:lizado pioneiramente em Jaraguá
do Sul. o pioneirismo estava na extensão do programa em níveis de 5&a
S&, séries, DOS períodos matutino, vespertino ,e noturno, dependendo,da
disponibilidade dos interessados em função dos seus compromissos
profissionais. De 1& a 4& séries haviam 300 alunes matriculados e de 5& a'
S& séries, haviam 570 alunos matriculados. Os' pólos de aulas eram a

Weg I (matutino e vespertino) e as escolas municipais Rodolpho
Dornbusch, Cristina Marcatto e Alberto Bauer (noturno). O programa
acontecia, também pioneiramente, numa parceria entre a Prefeitura
Municipal e a iniciativa privada, beneficiando a comunidade que
desfrutava de novas oportunidades de uma vida melhor.

-� ""_JIIIo...I_I' '.4 :",::,.' IIIIIIII__•

, Sexta- eira, 5 de setembro de 1997

RIO DO SERRO E SUA,HISTÓRIA (7á, .. APONTAMÉNTOS'

'Eslilfeslilmostra como·viviam e vivem osmoradores deslll rica região doMunicfpif!
'

de Jaraguá do Sul. Rio Cerro epródigo nessas manifestações, de que resultou a

Banda Lyra da Aurora, que ficou famosa nacionalmente, convidada parq o

Festival da Cerveja do Rio de Janeiro, onde eram confundidos como tiroleses,
�uando, na verdade, eram brasileiros catarinenses da gema

-

O coronelEugênio Luiz Müller, do ramo de
PedroMüller, de Itajaf (vide "ARIHURMÜlLER
no centenário de seu nascimento", edição 1995,
da Gráfica e EditoraCP Ltda.), então tabeliãona
capital federal, descia na Estação da Estrada de

,

Ferro, de Jaraguä, onde jáera aguardado pelo seu

filho, o industrial na cidade praiàna, José Müller,
e viajavam via Rio Cerro, para a cidade natal.

Eugênio, além de deputado fôra, também vice

governador, e governador em exercício.
O dr. João Dias de Paiva era o novo promotor

da comarca de Joinville e vinha aJaraguá para
assistir o sorteio dos vogais para o próximo
TRIBUNAL CORRECIONAL, deste distrito;
onde seriam julgados 27 réus, sendo 18 colonos
do Rio Serro (assim estava escrito) que
escorraçavam do seumeio o "feiticeiro" Manoel
Silvanó, e' nove do conflito havido num

'botequim, onde foram feridos Paulo Vergflio e

outros.

Eram sorteados os seguintes vogais:
Guilherme (Wilhelm) Weege e Walter

Breithaupt, para o processo dos colonos, e

WalterHertel eEmmerich Ruysam, para o outro.
Atendendo a detenninações dos conselheiros

'

municipais e do superintendente de Joinville,
ArthurMüller, intendente do 2°distrito, divulgava
o Edital de Lançamento, dando o nome de todos
os lançados na Estrada Rio Serro I e laterais

(Germano, Alma,AlmaFundos, Rio-Molha), uma
extensa relação constante das edições doCORREIO
DO POVO, n" 468, 469, 471 e 475.

, Chegava em fins de junho de 1928 a Jaraguá
o capitãe João Marinho, ajudante de ordens do

governador Adólpho Konder, para receber e

acompanhar até a capital (Florianópolis), em
nomedo governador do Estado, o sr. ministro
João Pessoa, governador eleito da Paraíba,
vindo de trem até Jaraguá. O futuro governador
do Estado nordestino, percorria o Sul do país,

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

Fone: (047)372-1846

.antes dé assumir a, direção de seu Estado,
acompanhado do dr. Lindolpho Pessoa, deputado
federal e o engenheiro Lassance Cunha.As altas
autoridades nordestinas que desembarcavam em

uma estação ferroviária do Nordeste de Santa
Catarina, manifestavam-se admirados pelo
desenvolvimento jaraguaense que lhe era

oferecida pelo intendente Arthur Müller.
Admirava a comitiva o verdor da terra, o casario

,

em estilo de enxaimel e as culturas e pastos bem -

cuidados de Rio do Cerro.
Em setembro de 1928, a, Sociedade de

Atiradores·"Jaraguá", que se transformoumais
tarde em "Clube Jaraguaense" e Clube Adético
ßáependi, realizava um grande festival de tiro
na sua sede. na Rua Presidente Epitácio Pessoa,
ao lado da entrada para a hoje Kohlbach S.A.
Motores e Geradores. Compareciam em grande
número atiradores de Estrada Schroeder, 'São
Bento, Joinvílle, Mittelweg, Rio da Luz I, Pedra
d'A�olar e de Rio do Serro, sa�ando-se

, vencedores Augusto Fischer, do "Einigkeit" e

RicardoWendorff, da Sociedade de Atiradores _

Rio Serro - Teuto-ßrasUeiro, dessa região.
Se as diversões e os esportes geravam alegrias,

vez por outra ocorriam momentos de grande
preocupação. O industrialWtlhelmWeege, deRio
Serro comunicava à Intendência (Arthur Müller)-

,

que vários de seus animais estavam atacados de
febre aftosa. Feita a comunicação imediata ao

intendente, o dr. Ulysses Gerson Alves Costa,
superintendente de Joinville, determinava
providências ao veterinário local, Carlos Scholz e
à fiscalização da higiene. Em Blumenau, o "Der
Urwaldsbete", relatava que animais COm essa

terrível epizootia tinham sido trazidos da zona

serrana, o que era interpretado com preocupação
para a rica região que exportava produtos de
lacticínios, exportandomensalmente 12.000 quilos

Fritz von Jaraguá - 9/97
'
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por Egon Iagnow

'. Sem desmerecer outros, um nome que merece ser

lembrado dos primórdios da colonização de Jaraguá do

Sul é V de Gevrg'Czerniewicz: Nasceu em Berlim,
.

, .

. Alemanha, vindo a 1vinville em 1884, estabelecendo-se
com comércio. Em 1900, comprou V comércio de Yictor

Rosenberg. Em 1901, represoú V Ribeirão Tigre para
movimentar um moinho de fubá de milho, uma serraria e

um pilador de arroz: Em 1913,' construiu um belo

sobrado que, infelizmente, não existe mais. Localizava
se nas imediaçõesonde hoje se está construindo o novo

centro de cultura da Scar.

Sua importância se deve não a grandes realizações, mas
I

devido a sua permanenteparticipação e envolvimento

comunitário. Além do comércio e da balsa que serviam à

população, participou da vida politica de Jaraguá.. 'Nv seu

estabelecimento surgiu V primeiro jornal, editado
,

.

(manuscrito)pvr seu caixeiro, Hugo Schneider à luz de '(l,eorg Czemiewicz
lampião. Outro fato marcante foi a

doação do terrenopara a construção
do primeiro hospital de Jaraguá (o .

atual Hospital e Maternidade
. Jaraguá). Por esses e outros feitos seu

nome sempre será le"!bradvpela
história.

... BATISTA PNEUS
.

.

Pneus novos Pirelli, Firestone e Goodyear, pneus recauchutaâo«
.

para autom6veis e caminhões, balanceamentos, geometria,
calibragem de pneu« com nitrogênio

.

FoneIFax: (047) 372-3574
Rua Mal. Floriano Peixoto, s/no - ao lado do Bradesco .

Residência e comércio. Vendo-se, emprimeiroplano, oporto
.

- a balsa e canoa, que por muito tempo eram o único meio
de-travessia sobre o Rio Itapocu

•
.

cozinhas

lIerlim
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

Rua Athanásio Rosa, 1475 - Fax: (047) 373-0267
Fones: (047) 373-0467 - 373-0377 - 373-0297

.

Guaramirim - SC

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



VARIEDADES·4

Sangue e flores
Votava-se no Senado aLei doVentre Livre, a 28 de setembro de 1878.
Nas tribunas do Senado, repletas, apareciam as figurasmais eminentes
domundo diplomático, e entre essas, o ministro dos Estados Unidos.
A discussão do projeto foi brilhante e vigorosa, sob a presidência de
Abaeté. E quando, pela votação, se verificou a vitória deRio-Branco,
o povo que enchia as galerias irrompeu em manifestações ao grande
estadista, lançando-lhe sobre a cabeça braçadas e braçadas de flores.
Terminada a sessão, oministro dos EstadosUnidos desceu ao recinto
para felicitar o presidente do Conselho e os .senadores que haviam
votado o projeto. E colhendo, com as próprias.mãos, algurnas flores,
das que o povo atirara a Rio-Branco, declarou:
- Voumandar estas flores aomeu país, paramostrarcomo aqui se fez
deste modo, urna lei que lá custou tanto sangue!

TobiasMonteiro - "Pesquisas e depoimentos", página 34.

Vassoura e o ajuntador
Bernardo Pereira de Vasconcelos, no início da moléstia grave que
afinal o inutilizou para o serviço do país, sofria de uma paralisia nas
pernas, queo obrigava a arrastar os pés, quando andava. Entrava ele,
certa vez, no Senado, esfregando os sapatos no soalho, quando o

visconde de Caravelas, que era coxo abaixava-se de urna banda a cada
passada, lhe observou, rindo:

P .

- Que é isso, você está varrendo o Senado? ,

- É verdade - confessou o grande tribuno. - É verdade. E aludindoao
defeito doagressor:
- Eu varro o Senado e você ajunta o cisco!

,

Moreira deAzevedo - "Mosaico Brasileiro" página 141.

SOCIAIS

Enlace Baumann � Pauli
No dia de amanhã (6), � 18h,

aenfeitada Igreja deNossaSenhora
Aparecida, receberá os jovens
Joseane Baumann, filha dileta de
Rainaldo e Elzira Baumann, e
Marquinhos LaércioPauli, filho de .

José Damiano e' Inês Bemadete
Pauli, quando serãoabençoados
pela união de dois jovens na

formação de urn novo lar.
o Serão testemunhas por (larte da

noiva os casais Jorge e Rosane
Oechsler,OsnireValquíriaManske
e os jovens Mariléia Baumann e

. Genésio Behling e, por parte do
noivo pelo casal Max Alberto' e
Rosangela Luqueria Kon e os

PROCESSO DINAMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇAo DE
JARAGUÁ DO SUL.,

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

jovens Nolinho Ramires Pauli,
Arlete Fátima dos Santos, Marlize
Decker e Ricardo Pault

Deus há de sentir o desejo que
enche os corações desse casal e
guiar-lhes a existência entre o

conforto e venturas, entre bênçãos
e alegrias, argamassados pelo
amor que os aproximou e que se

há de intensificar na proporção do
tempo.

Que a caminhada para o futuro

seja, por esse jovem par.. sem

abrolhos, sem esforços, sem

angústias, sem desesperações, mas
plenà de contentamentos, é o que
deseja este jornal.

o

Gráfica e Edit9ra CP Ltda.

Foná/Fax (047) 372·3363
Fax (047) 371·1919

Rua Walter Marquardt, 1180
Jaraguá do Sul - SC

,SOCIAIS

O .r'sim" de Iuâ e Guilherme
Os distintos casais Alzir A.

Marafon e Diógenes M.' Salete T.

.

Marafon, pais de Iuä, e Alfredo
Guenther e Zilda Inês Oselame
Guenther, progenitores de

. Guilherme, expediram convites,
personalizados, para participar da
cerimônia religiosa do casamento.
de seus filhos, a realizar-se em data
de amanhã, seis de setembrode um
mil novecentos e noventa e sete, na
Catedral Santa Terezinha, em
Joaçaba, que se transformarä no

casamento do ano, que une o

florescente Município da região
Oeste de tão ricas tradições e de
renome pelo trabalho indormido à
altura do progresso da rica região
de SantaCatarinà, aoMunicípio de
Jaraguá do Sul, onde o progenitor
e sua esposa Zilda Inês, se

revelaram perfeitos anfitriões
quando no exercício dó cargo de

prefeito do terceiro parque
indústrial de Santa Catarina que,
com o prefeito Durval Vasel,
inovaram e renovaram a "Pérola do
vatedo ltapocu", e foram àEUI'Qpa
em busca das raízes da imigração
para terras brasileiras, estabele
cendo contatos que reverterão em
generosas retribuições em termos

de tradições, de tecnologia e de
intercâmbio com o primeiro
mundo, muito valioso para Santa
Catarina.

Os noivos por sua vez,
aplicaram-se nos estudos, e a

noiva é formada emEnfermagem,
,

especializada no controle de

infecção hospitalar, e o noivo

seguiu, com seu irmão Fernando, a
carreira do pai, exercendo entre nós
a profissão de cirurgião-dentista,
atendendo a uma grande clientela,
todos se especializando

o

e se

doutorando no ramo,

Ligades que estamos, pois o pai
de GUilherme Já trabalhou neste

jornal, razão porque nos toca de
maneira especial este

acontecimento social ao qual
'deveremos comparecer, para
festejar esta aliança entre as duas
sociedades catarinenses, ocasião
em que poderemos confraternizar
e cimentar melhor as relações das

duas importantes famfiias que nos

primórdios .

da
..

colonização
catarinense, tiveram participação
consagradora, agora revelada pelos

.

filhos que hoje se unem pelos laços
domatrimônio.

,

Gente bonita para- não botar
defeito. Parabéns antecipados do
coasao DO POVO ao jovem par
que

o

merece os nossos aplausos,
porque, .

ambos terão muita
oportunidade. para retribuir, em
benefício do Estado de Santa
Catarina.

Ao Guilherme e a luá, todas as

felicidades... com as bênçãos de
Deus!

1'5

so
A EDUCAÇÃO COMPLETA
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OttoRumor ainda não se havia refeito do susto. Souberam, então, que Rumor queria
viajar para Rio Cerro e lá .ficou interrompido o seu passeio. Tiraram a carruagem, os ,

cavalos, que estavam pouco machucados.
Com o trotear dos cavalos que causou trepidação, aponte não resistiu. Mas informa

AntonioPedri que eladevia serbem construída, porquepor ela passavammuitos carroções
com pesadas toras, conduzidas pelo carroceiro Symfrônio Rosa (vide flashes da cidade,
do "CP" 'UMA ROSA DE 100 ANOS'� ed. n" 3.498/88, pág. 10/11), o gaiteiro e João

,
Bachmann é que faziam as toras, que eram .levadas à serraria do 'dr. Cesar Pereira, aí
perto da ponte Abdon Baptista, bem no centro' da cidade, onde hoje está a fábrica de

persianas José Emmendoerfer, na rua que dá para a antiga ponte de ferro, atual Rua 31 -

JacobBuck.. ,

'Este dr. Cesar Pereira de Souza, que era filho de famâiailustre do Rio de Janeiro, a
exercer o cargo de Promotor Público em Joinville, entre muitas outras atividades, tinha
sociedade com o dr. Francisco, Tavares Sobrinho e Angelo Piazera, era dirigida, por
Kormann e Curt Vasel é quemanejava a serraria. Cortavam canela, araribá"jacarandá,
garuva e cedro, tudo madeira de lei, extraída do mato das redondezas de Jaraguá e Rio

, Molha (nas terras de Pedfo Bassani, noRio Molha; ainda tem a raizoe uma árvore que
tinha 15m de altura e que, cortada, dava 5 toras. O tronco era tão grosso (mais de um
metro de diâmetro) que Vasel fez um furo e tocou uma dinamite,'que partiu 'a tora em
duas panes e assim' foi levada para a serraria" em duas viagens. No mato tiravam a

madeira com as juntas de bois e os galhos que eram excelentes para lenha, ficavam tudo
abandonado nomato, não era aproveitado. Depois do perigo de passar pela ponte, outro
perigo era passàr pela estrada que depois chamou-se Abdon Baptista. Voltáremos. Até a

próxima.
•

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Lembrando €Jepessoas especiais!
Maria Edi� é 'natural de Quero-Quero Município de PaimeiraIPR. Aos dois anos de
idade foi acometida de meningite e desde então sua vida mudou. Voltou a andar com

quatro anos e, aos cinco anos, commuita dificuldade, voltou a falar. Devido a problemas
na coordenação motora, Maria Edite precisou se esforçar para acompanhar as aulas.
Tanto os pais como os professores sempre a incentivaram e a estimularam para prosseguir
nos estudos.

'
'

.

Foi num retiro de jovens que ela descobriu o,dom de se expressar através da poesia.
. Como ela mesma diz: "Descobri que escrevendo eu poderia ser útil ao meu próximo e

servir como instrumento nas mãos de Deus".
DeixemosMima Edite falar com a sua poesia:

MEUSOLItQS
Com meus olhos

posso.ver-te de três maneiras:
com olhos,visuais posso
ver-te fisicamente e conteinplar teu rosto.
Vet teu sorriso e o brilho do teu olhar.

Com os olhos mentais posso
ver teus defeitos e

'

tuas qualidades.
Posso admirar-te, compreender e te aceitar,

. Com' os olhos sentimentais,
os olhos do coração ...
posso te ainar!

,

Este amor sensível, extremamente carinhoso, eu aprendi a valorizar nas pessoas portadoras
de deficiência (física e mental), quando trabalhei no Oeste de SantaCatarina. Lá participei
ativamente do trabalho da Apae. Também realizamos värios cultos juntos com as pessoas
portadoras de deficiência e seus familiares. Aprendi a ver a fé sincera destas pessoas. A
fé que dá coragem para seguir a caminhada. Aprendi a ver o amor que não dá para

descrever commeras palavras. Aprendi o amor que é vivência, que é presençaConstante,
que é .preocupação, que é luta para superar obstáculos e barreiras. Também vi muitas
famílias com vergonha, Sentindo-se culpadas por terem um/uma filho(a) deficiente.
.São muitas as causas.que podem levar-uma pessoa a ser portadora de deficiência. É
necessário abrir o diálogo cada vez maior sobre este assunto. As pessoas portadoras de

. deficiência (ffsica ou mental) têm muitos dons, que podem ser descobertos e

desenvolvidos. Assim como aconteceu com Maria Edite. Vamos apoiar o trabalho de
nossa Apae! Isto é um sinal de amor ao próximo!

'

Pa. Claudete.B. Ulich

VARIEDADES .. 5

,

,A·

Jesus com voce rumo

ao ano·2000- (V).·
Pe: A/írio J. Pedrini scj

Jesus ressuscitado é o aniversariante festejado nas celebrações do ano 2000.
Sem dúvidas, é belo, gratificante, e causa alegrias ao seu coração' saber que Jesus
está vivo; está com você agora e em todos os momentos de sua vida diária; saber '

que ele ama você profundamente; saber que quer agir poderosamente em sua vida,

para libertar; salvar, curar seus males, e produzir vida melhor. É estimulante você
saber que Jesus vivo, o grande festejado do ano 2000, quer manter e crescer numa
amizade profunda com você, quer manter um relacionamento crescente e diário.

Jesus quer ser alguém muito presente e significativo para você. Quermanter e
. aprofundarUma amizade s6lida, 'bem como deseja cultivarum relacionamento diárió,
exatamente para poder ser seuSalvador pessoal, para poder fazer acontecer em sua

vida um processo permanente e progressive de salvação.

Seu Jesus é o verdadeiro?
Talvez sua formação religiosa lhe tenha criado uma imagem falsa de Jesus.

Tenham-lhe apresentado um Jesus não muito verdadeiro e,'por isto mesmo, não
muito simpático, atraente e cativante.Pode ocorrer que o seu, seja um Jesus até
'interessante por aquilo que viveu, falou e fez, mas seja um Jesus distante de você,
inatingível, que não se ímeeessa por vöeê, que não se impertacom sua vida. com
seus problemas, com suas necessidades. Pior. Talvez o seu seja um' Jesus

incompreensivelmenteexigente, umjuiz que fica anotando e condenando riúnimos
erros ou tropeços. Quero dizer-lhe que esse Jesus é falso. Aliás, não existe! Se foi
dessa forma que o apresentaram 'a você, mentiram. Enganaram você. Caricaturaram
Jesus. Mesmo que o tenham feito com boa vontade....

O Jesus real, verdadeiro, é bem diferente: Que ele é o Filho de Deus, o Messias
prometido e vindo como Salvador dá humanidade, é verdade! Que ele tomou um

corpo humano nó seio da Virgem, viveu trinta e três anos, anunciou e inaugurou o;
Reino de Deus entre n6s, morreu na cruz, ressuscitou e, depois de quarenta dias,
voltou ao seio da Trindade santa, é tudo verdade! Mas é absolutamente certo e

verdadeirc que, vivo; ressuscitado, está conosco, está com você todos os dias.Ama
..

você profundamente e quer participar vivamente de seu viver, quer dos momentos
bons, gozosos 'e gloriosos, como também dos seus momentos de sofrimentos,
problemas e tropeços.

'

.

Jesus é o Emanuel. Ê o Deus que veio em forma de gente PaI1i estar com você,
para caminhar lado a lado na sua hist6ria, paradar todo apoio, força e COlaboração
eficaz nos seus' trabalhos e boas realizações, bem como para agir com poder na
solução de suas necessidades, problemas e sofrimentos:Ele pode realizar em sua

vida muito mais do que você imagina, pois ele é Deus Salvador, e tem todo poder.
Ele é amor, e por isso quer intervir e realizar o quevocê precisa e deseja, quando for
para seu verdadeiro bem:

.

Um amigo à disposição
Jesus vivo está sempre disponível, à sua espera. À espera que você o procure, o

chame, queira ter ummomento de conversa, de diálogo. À esperá que você lhe 'peça
ajuda, lhe abra o coração, clame por socorro. À espera que você queira realizar um
encontro amigo, íntimo, profundo. À espera que você queira sua companhia amiga:
À espera que você lhe peça alguma intervenção libertadora, curativa, consoladora.
À espera que você lhe peça para ser seu Círeneu,.que o ajude a carregar as suas

cruzesde cadadia. É sempre confortante lembrar o que ele prometeu: "Estarei com
você todos os dias!" Ter uma presença tão significativa e manter com ele um

relacionamento amistoso.é, sem dúvidas, umadádiva que sõ seu imenso amor pode
oferecer.

. .

"Eis que estou à porta e bato! Se você abrir a 'porta (de seu coração) Eu entrarei
.

e cearemos juntos: você-comigo e eu com você!" (Apoc. 3,20) Por que não,abrir a
po� para tão importante amigo?

PATRocfNIO: f
I... .. '

"LIVRARIA SAO SEBASTIAO
/
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. AUTOMOBILISMO
.

r:rAs feras do volante estarão
neste final de semana no

Autódromo Rio Represo, em
São Bento doSul, participando
da sé.tima. etapa do

Campeonato Catarinense de

AutomobiUsmo, nas categorias
Marcas (A e N) e Stock Car
(5.000 cc). Amantes da
velocidade já estão na torcida

para que desta vez São Pedro
faça a sua parte. Nas duas
'últimas tentativas de realização

.

das provas, só mandou chuva,
Valor do ingresso, com direito'
a acampamento: RS 10,00.

lançamento oficial da IX
Schützenfest. Durante a noite,
acontecerá a escolha da rainha
e princesas da festa,
considerada amais autêntica de
Santa Catarina. Candidatas de
25 sociedades e Clubes de caça
e tiro participam do concurso.

CAMPEÃO·
� Com·, talento e'

determinação para dar e vender,
o jovem Sérgio R. Piazera

conquistou, no último domingo
. (31), em CainpoAlegre,o título
d>' 10 Campeonato Sul.'
Brasileiro de
Motovelocldade', categoria,

SCHÜTZENFEST' Força Livre Especial. Com
r:r Marcado para esta sexta- uma estrutura modesta de
feira (5), às 20h30, no Parque equipamentos e contando com
Municipal de Eventos; o" apenas sessenta por cento de

CENTERRSOM

C])'8 • DISCOS· FITAS

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

sua forma física - sofreu um

acidente há poucas semanas >,
o piloto jaraguaense andou na

frente de adversários

experientes, abiscoitando dois
terceiros lugares na última

'prova, Família, amigos e
.

patrocinadores parabenizam o

, campeão voador!

, e caça-talentos da famosa

agência estario fotografando os
rostinhos mais bonitos que
estarão circulando pela boate ..
Os selecionados, que serão

apresentados ao público no fi
nal da badalação, garantem
participaçâona etapa regional
de Curitiba ou Porto Alegre.

PASSEIO MARRAKECH

vem aí a Festa do MotogirO
com Banela Flerte,'na sext

feira (12) e escolhadaP�ntera
Motoglro, no sábado (13).

,

� A Boate Marrakech está

apresentando uma nová

proposta de entretenimento

para todos os jaraguaenses que
curtem a noite. A novidade é o

Projeto Quinta Alternativa,
um espaço dedicado amúsicos

.

que apresentam um trabalho.
alternativo, diferenciado, sem a

necessidade de execuçio �e
gêneros musicais que estão

presentes no dia a dia das
rádios brasileiras.' Para a.

quinta-feira (11), às 21 horas,
NOTRE DAME - já está confirmada a presença

r:r A Ford Models, uma das do Duo Avohay, formado por
maiores agências do,mundo,' Jean Cario (vocalista da
traz para a Notre Dame, neste excelente Banda Vlad V, de
sábado (6)� a partir das 23 Blumenau) e Beto Luciani. Fis

'

horas, o Super Of Braiil do Pink F1oyd, Led Zeppelin,
Model Ford Sul" uma noite Eagles, Raul Seixas, Zé
onde você poderá dar início à Ramalho, entre' outros, não
carreira de topmodel,Modelos podem ficar de fora dessa! E

r:r Grupo de ciclistas da
cidade realizam, neste sábado

(6)� oPasseioMountain Bike..
Uma aventura em duasrodas
que tem como destino aRepresa
Rio Bonito, localidade de
Palmeiras, emRio dos Cedros,
A saída será às 8 horas da
manhã, da Lanchonete
Pingüim, na Barra .. Para

participar, 'basta "apenas" estar .

preparado para enfrentar os 80
, quilômetros de estrada.

DISQUE-LANCHE.
,

'

371-5309

RIVAGE
r::r A moderna Rivage
Danceteria, de Blamenau,
promove na próxima quinta
feira (1.1), o lO Encontro d

DJ'� do Paran' e, Sant
Catarina. Profissionai

responsáveis pelos embalos d
pistas das principais cas

noturnas dos dois Estado
estarão lado a lado mostrand
do que são capazes quando
assunto é criatividade e rapid
no comando dos botões. Já n
sexta-feira (6), a Casa abre se

amplo espaço para a quint
edição da 'Gincana. d

Blumenau, com direito a show
da Banda Realce, da Bahia;e
eleição da Miss Gincana. N
ocasião, as cervejas Antarctica
e' Budweiser estarão sendo
vendidas por RS 1,00.
Ingressos: RS 5,00 (elas) e RS
7,00 (eles).

CURIOSIDADE
r:r- Sofrendo de mal nunc
suficientemente' esclarecid

Almagens & Fotografias

FOne: 372-3831
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Pretensão qualificada
POR LUIZ ARTHUR PERES

Atrro PREss

Quando se pensa em carros

de superluxo, o que vem à

cabeça são nomes como

Mercedes e BMW. Marcas de

prestígio, que fizeram história
calcadas '. em modelos

requintados. Nem todas as

montadoras esbanjam. tanta
tradição. Existem empresas,
porém, que nem por isso

desistem de ter um candidato a

este seleto clube. É o caso da
Nissan. A montadora japonesa
quer beliscar uma fatia deste
lucrativo segmento com o

médio-grandeMaxima.
O sedã não tem por trás uma

marca tão forte, como. os

modelos alemães, mas exibe
credenciais à altura: motor

possante, tecnologia de ponta e,
claro,muito conforto. Afmal de
contas, oMaxima encontra pela
frente pesos-pesados como os

automóveis Classe E, da

Mercedes, e Série 5, da BMW
- carros que, noBrasil, .Qão saem
da loja pormenos de US$�92mil
nem para dar uma voltinha no

quarteirão. E é aí que o carrão
daNissan tenta levar vantagem.
Isso apesar do preço,
definitivamente, não ser funda
mental para quem tem

disposição financeira para botar \

na garagem um modelo super
luxo.

Em todo caso, para
compensar à falta de tradição,
o Máxima tenta seduzir pelo
preço. Mais em conta mas, ao

mesmo tempo, não tão baixo a

ponto de tomar o modelo vul

gar: US$ 64.450, no caso da
. versão 30 GV, que já vem de

fábrica completa. Isso significa'
requintes como interior 'em
couro com detalhes imitando

madeira, CD player, banco do
motorista com ajustes elétricos,
piloto automático e airbag duplo.

Estes itens são encontrados
nos modelos europeus de luxo.
Mas o Maxima também tem

detalhes exclusivos, como

suspensão ativa com duas
regulagens, ar condicionado

.

totalmente digital e direção
hidráulica com bomba auxiliar,
para tomá-Ia mais macia em

baixas velocidades. Ou então
como os faróis auxiliares
colocados nas bordas dos pára-

. choques dianteiros,- que

\
CG 125 Titan•••••••••••••••••••R$ 74,88
CBX 200 Strada••••••••••••R$ 113,50

Solicite a visita de

um vendedor pelo
XLR 125••••••••••••••••••••••••••R$ 95,59
ClOODream••••••••••••••••••••R$ 61,88 371-2999'
Rua Adélia Fischer, 239 - ,Centro - Jaraguá do Sul- SC

I
!

�
. ,

acendem junto com a seta
�

indicadora de direção e ajudam
a eliminar pontos cegos nas'

curvas.

No design, por outro lado, a
Nissan não faz questão de
exclusividade. As linhas
clássicas até renegam as origens
japonesas, com um desenho
claramente inspirado em

modelos europeus. A dianteira,
por exemplo, apresenta um

grande grade, que faz menção
aosmodelos daMercedes e, em
conjunto com os faróis, lembra
também os Audi.

Mas o Maxima acaba se

entregando na traseira, mais
baixa que a atual tendência

mundial. É aí que o gigantesco
conjunto ótico ocupa a

carroceria de ponta a ponta,
resvalo de americanização
típico de carro oriental. Mesmo
assim o modelo desfruta de um
bom coeficiente de penetração
aerodinâmica para um veículo
do seu porte: 0,31 cx.

Esta eficiência encontra eco
numa motorização em total
sintonia com o que há de mais
moderno. O poderoso propulsor
V6 de 2.988 cm3 tem cabeçote
e bloco feitos em alumínio, o que

.

reduz substancialmente o peso.
. As 24 válvulas são controladas

por duplo comando no cabeçote
e alimentadas por injeção

multiponto. A potência é de 190
cv a 5.600 giros enquanto o

I
torquemáximo fica em 28,3 kgf
na faixa dos 4 mil rpm.

Apesar de a única referência
aUm pretenso bom desempenho
vir do "aerofélio instalado na

tampa do porta-malas; estes
números garantem ao carrão de
L388 kg um desempenho
invejável. Ele chega aos 215 km!
h e acelera de zero a 100 km/h
em 'J,2 s na versão equipada
com câmbio automático. Na
hora de parar, também não tem
miséria. As quatro' rodas são

assistidas por freios a disco -

ventilados na dianteira -

gerenciados por ABS.

Oficina mecânica e injeção eletrônica
Latoaria e Pintura

TRABALHAMOS COM TODAS AS MARCAS'
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A redivisão do bolo
, Liderança da Honda CG 125 Titan cede espaço para a concorrência cada vezmaior

POR ROBERTO DuTRA
AuroPREss

Durante '21 anos, o mercado
brasileiro de motocicletas foi
dominado por uma única moto: a

Honda 125 cc, batizada inicialmente
deCG, hojeCO Titan.Elamantém a

liderança do segmento até 135 cc

desde o lançamento, em 1976. Nos
últimos 12meses,porém, opanorama
vem sofrendo uma alteração lenta e,
aparentemente, inexorável. A CG
detinhano ano passado 63,7%.Hoje
está na casa dos 58,6% domercado.

A Honda, no entanto, não está
nem um pouco preocupada E tem

dois bons motivos para isso. O

primeiro é que a queda de 5% na

participação nos primeiros sete

meses de 97 foi relativa Os números
mostramque aCG ampliou as vendas
em 29,5%, em confronto com o

mesmo período do ano passado. O
outro motivo é que o herdeiro da

participação perdida foi a própria
Honda. A C 100 Dream pulou de
6,7% para 8,4%. A CBX Strada
cresceude 5,6% pera7,1%. EasXLR
125 ampliou o mercado de 3,1%
deixadopelaXL 125 S para6,9%.No

,

geral, aHondapassen de88,9% para
89,7%.

Por outro lado, a perda da
fidelidade do consumidor da ca
sinaliza que novas mudanças estão
vindo por aí. E apesar de amédiado
ano ainda não acusar, já há sinais

palpáveis nos últimos meses, com
as vendas das marcas Brandy,
Suzuki, Hyosung e Yamaha.

Nenhumdestesmodelos é, ainda,
uma ameaça real à CG Titan. E o

diretor comercial da Honda, Paulo
Yamakami,juraqueamareanãotem
intenção de desenvolver novas

estratégias de mercado para
combater a concorrência. "O
mercado está crescente ehá espaço
para todos", limíta-se .a dizer
Yamakami.

As outras marcas torcem para
.que aHónda realmente pense assim.
ASuzuki, com a Katana 125, é a que
mais se aproxima da CG. Ela tem

como maior atrativo o motor mais

potente do segmento, com 14 cv. O

design é discreto, onde.apenas uma
carenagem parcial sobre o farol
sobressai. E já soma 1.100 unidades
vendidas por mês - a CO está na

casa dös 22 mil. Mas a expectativa
da Suzuki, segundo o gerente
comercial Sérgio Detomy, é que
modelo ganhe mais 40% de vendas
e chegue a ser a terceira 125 no rank

ing. "Estimamos que ela ati1fia uma
média de 1.500 unidades mensais
em breve", diz. A 'moto custa R$
3.544.

Já a Hyosung aposta no design
dosmodelos GF eCruise. Enquanto
a primeira tem traços esportivos, a

Cruise apela para o visual clássico
das estradeiras. Equipadas commo

tor de 1-2,5 cv de potência e freio
dianteiroa disco com pinça dupla, a
GF e Cruise s6 perdem para a Titan
no preço - R$ 3.700 e R$ 4.450,
respectivamente, contraR$ 2.950da
best-seIler da Honda.
A Hyosung GF vendeu, .em

apenas um mês, 192 unidades. Mas
sua antecessora, a'IN 125, registrou
média mensal de apenas 57 motos

de dezembro de 1994 a agosto de 96.
A Cruise, líder damarca, vende 260
unidades mensais. O gereute
comercial da Hyosung, Douglas
LopesJúnior,dizquenãohá intenção
de competir com aCG . "Queremos
ser uma opção com relação custo/
benefício superior", tenta disfarçar.

. Já a Brandy aposta abertamente
no segmento. Segundo seu gerente
demarketíng,DieiksonBarbosa, foi
para ,isso que a empresa lançou o

modeloFT[25A,quecustaR$3.600
e temmédiamensal de 274unidades
vendidas. "Consideramos que o

mercado comportaria um

fabricante do porte da Brandy",
explica. A empresa acha que tem

.muito que crescer e deve investir em
outros modelos do segmento para
atingir. "Esperamos alcançar a
médio prazo um volume de 500
motos/mês", projeta Barbosa.

A mudança de comportamento
do consumidor se reflete atémesmo
em modelos que já estavam no

mercado antes. A Yamaha RD 135
com motor dois tempos está no

mercado M 10 anos, Ano passado,
vencliamenos de500mot?s por�ê$.
Em97, estäcomumamédiade 730.E
nos últimos quatro meses andou

sempre na casa das 900 unidades.
Um volume nadadesprezível.

RaioXda líder
O segredo do sucesso da CG

Titan é a simplicidade. O motor

monocilíndrico de quatro tempos tem
124 cilindradas, é arrefecido a ar e

traz comando de válvulas no

cabeçote.Rende 12,5 cv a9mil giros.
A transmissão tem cinco marchas
com embreagem de discosmúltiplos
banhados em óleo. As suspensões
da CG têm um projeto antigo, mas
adequado: utilizam garfo telescópico
na frente e braço oscilante na traseira,
com sistema bichoque de
amortecimento. Tudo semmistérios.

Alguns itens da Titan, porém,
ficaram ultrapassados: o sistema de
partida é somenteporpedal- ignora
a possibilidade de acionamento
elétrico - e os freios são a tambor na
frente e atrás - hoje até scooters de
50 cilindradas já dispõe de freio a

disco.Mesmo assim, aCG 125 Titan
semantém no gosto do consumidor
brasileiro pela imagem de robustez,
durabilidade e manutenção fácil e
acessível, resultado de um projeto
técnico eficiente.

Mercadoexal(ado
Nunca se vendeu 'tanta

motocicleta no país como neste ano.
Sustentado basicamente pelos
motociclos de baixa cilindrada - até
135 cc, com preçomédio deR$ 3 mil
- omercado brasileiro de duas rodas

'

vem passando por um momento
único.

Para se ter uma idéia, em 1986
foram comercializadas 166.170

, motociclos. O ano seguinte fechou
com 175.613e,entreJ988e 1992,as
quedas foram consecutivas, até

'chegar emmeros 53.450.Apartirde
então, omercado voltou acrescer, e
encerrou 1996 com nada menos.que

275.668 unidades vendidas - um

recorde absoluto.
Ano a ano,mês amês, omercado

vemmostrando números crescentes.
O último mês de julho registrou
38.818 motociclos vendidos,
mostrando um aumento de 3,1% em

relação a junho. Esse número
também representa crescimento de

53,6% emcomparaçãocomomesmo

mêsdeI996.
Além disso, o brasileiro está

descobrindo os scooters, veículos
de 50 cilindradas em média que já
são muito utilizados no transporte
urbano em países europeus. As
vendas de pequenos ciclomotores

superaram as mil unidades
comercializadas em julho e as 10mil
unidades este ano.

8-10 are dir. 96 azulmet.' gas.
GoifiGL completo 95 bordo' gas.
EscortHobby completo' 95 lil1aITOITI gas.
PointerGU 95 bordo gas
VercmaGLX completo 95 azul metálico gas.
Tipo 1.6 ie comp. conscorc. 95 preto gas.
Escort Hobby (12.000) 95 azul gas.
Tipo 4 pts. completo 94 pratamet. gas.
Logus 94 azul ale.

Peugeot 306 2.0X8i 94 branco �as.
OmegaGLS 93 verde gas.
Monza SLE 4pts. 93 "prata gas.
SantaQuantun CL 1.8 93 azulmet. alc.
Parati 91 prata gas.
VoyageGL 1.8 91 preto gas.
VeronaGLX 90 bege gas.
Ipanema 90 prata ale.
UooCS 90 verde gas.
8antanaGLs 89 prata ale.
EScort XR3 completo 89 cinza gas.
EscortXR3 89 preto ale.
Esci>rtGL 88 �met. ale.

Chevy 85 preta ale.

Opala completo ,85 branco ale.
SantanaCD 85· prata ale.

DeIRey 83 prata ale.
Parati 83 branca ale
Corcelll 81 branco ale.

F-75traçada 75 bege gas.

RlUlat ....JCJi""ill� 1Pr1Iº 3573

FCJ"�(047)37�-9822
....JA.RA.GuA 1:>0 SUL - SC:
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Classificados do CP371-1919
JARAGUÁ DO SUL E L REGIÃ,O

NaDicc's Móveis.você
compra todos os produtos,
inclusive móveis sobmedida
a preços a prazos imperdiveis

Móveis sob medida; Cozinhas e quartos
planejados ao seu gosto; Salas de jantar; Estantes .

e peças avulsas em geral - Visite-nos e confira!

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

.

.

. �

TROCA-SE TERRENO,' '

no bairro Jaraguã Esquerdo: Valor R$ 15.000,00,
por casa de alvenaria no valor até RS 35.000,00.
Contato: 371-9822 com Gilmar

,

, '

SEXTA-FEIRA, '5 DE SETEMBRO DE 1997

"

Consertos de ar condicionado de automóveis e'

fabricação e assistência de câmaras friase '

climatizadoras' - ar condicionado residencial e central

Rua.Jos6 Emendoerffer, 1183 � fundos
Nova Brasl1ia - Fone: (047) 372-2986

,

Jaraguá do ,Sul- SC

VENDEDORES:

Consörcío Regata Admite
ótimas comissões � prêmios por vendas

, .

Vagas limitadas

EXCURSÃO:
Reveilon espetacular em Porto

, Seguro - Vitória - Rio e São
Paulo.

.

Do dia 26/12/97 a 04/01/98.
Tratar 375-1056 ou 973-8281.

!:XCURSÃO:
São Paulo, Aparecida do Norte e Rio
de Janeiro. �

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

'

1 quartoe
demais

dependências
.Rua Alberto',

Santos
[Dumont, 582 "

Vila lalau.
Tratar:

372-0258
EXCURSÃO:
Piratuba, Águas Termais '

Do dia 02 a 05/10 por R4 145,00 (por
pessoa).

'

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

INTERIMÓVEIS
CRECI0914-J

Fone: (047) 371-2117 '

, Rua João Picolli, 104
�

Jaraguá do Sul- SC

Casa mista com.

83m2 (3 quartos,
sala, éozinha,
lavanderia,
.banheíro e

garagem)terreno
com 420m2 (todo
murado).
RuaAlberto
'Klitzki
(VßaRau)
Preço:
R$ 22.000,00

, (Negociáveis)

CARGAS E PASSAG.ENS
Rua CeI. Procópio Gomesde Oliveira, 246
Fone/Fax: (047) 372-0363 -' 371�0091 - 973-3999

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



''CORREIO DO POVO � 2 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS Jaraguá do Sul, 5 de setembro de 1997

bege met., ano 91 por R$ 8 mil.
Tratar 372-2190.

\

LOCAÇÃO
C6d. 601 - Casa de madeira cl 3 qtos, garagem· Rua Guilhenne Weege, 39S - Centro - R$ 300,00
C6d. 602 - caSa de madeira cl 4 qtos - Central - R. Eugênio NIcoIlni, ,184 - R$ 350,00
C6d. 604 - Casa de a1v. cl 2 qtos, 2 bwc's - Schroeder - R$ 300,00
C6d. 607 - Casa de aJv. cl surte + 2 qtos., dep. emprego - R. Ângelo Tancon, 20S - Ilha da Figueira. - R$ 580,00

•

C6d. 618 - Casa de a1v. cl 3 qtos. - Rua Walter Marquardt - prox. Argi - R$ 400,00
C6d. 631 - Apto. cl 2 quartos - Próx. Posto Behllng - Inreio Ilha da Figueira - R$ 350,00 (não tem condomrnlo)

,

C6d, 632 -- Apto. 2 qtos. - Ed. Papp - Barra do Rio Cerro - R$ 300,00
'

C6d. 647 - Apto. cl 2 qtos e dep. emprego - Ed. Jguá - Centro - R$ 350,00
c6d. 652 - Sala comi. cl 70inZ - R. Ângelo'Rublni (em frente Igreja católica) - Barra do Rio Cerro - R$ 300,00
C6d. 660 - Sala com. cl 30inZ - Center Foca - Á. Reinoldo Rau - Centro - R$ SOO,OO
.. .

C6d. 674 - Sala comi. cl 40inZ - Defronte Assoe. ComI: - R. Getúlio Vargas - R$ 350,00. '

C6d. 6Q5 - Sala comI. cl 6OinZ, 2 bwc's - R� Erwino Menegotti - Vila Rau - R$ 300,00

CRECI 001387 • J

C6d. 110 - Casa de a1v. cl 230inZ, 4 qtos. - Rua Jorge Lacerda - Área Nobre - R$ 10S.000,OO - ACeita apartamento
de menor valor.
C6d. 158 - Casa alvenaria com 100,bOinZ, com 3 quartos - Rua,Joaquim Francisco de Paula BaIrro Chico de Paula
- R$ 44.000;00 (Penn� com Imóvel em ltapoá - aceita carro)
C6d. 164 - Casa alvenaria com 9O,OOinZ,IocaIlzada a 4.500inZ após a Malwee - Á$ 16.000,00 - Aceita carrolterreno.
C6d. 214 - Apto. Ed. Schiochet cl surte + 2 qtos.• R$ 35.000,00 '+ financ.
C6d. 261 - Apto. com surte, 2 quartos, garagem - Ed. Barão � R$ �.OOO,OO
�. 300 - Terreno cl 69SinZ - Res. Joaquim Girolla - Barra do Rio Ce� - R$ 13.000,00
C6d. 318 - Terreno cl 730,32inZ - R. Miguel Salai - Centro - R$ SO.OOO,OO - Aceita parcelamento.
C6d.385" Terreno cl 40SinZ (1Sx27) - Vila Nova, Ruà do Fórum R$ 29.000,00 -'Aceita pequeno parcelamento.
C6d. 438 - Terrano cl 7.800inZ -local alto na Rua Epltáclo Pessoa - R$ 200.000,00

Parecer Comercial
Incorporação'

Vende - Administra
Compra - Aluga

DEFRONTE AO FÓRUM
CRECI00177o-J

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

JARAGU4 DO SUL - SC

TERRENOS
Cód. 006 - Ter. rua Guilherme C. Wackerhagen cl 384,OOm2 = R$ 75,00m2 (Setenta e cinco Reais o metro
quadrado)

,

'Cód. 052 - Ter. rua lateral José T. Ribeiro, próx. ao Agropecuário Curió cl 1.007,44m2 - R$18.000,00 - nego
Cód. 114 - Ter. rua 25 de Julho de esquina, próx. Panif. Primos Pan, cl 1.004,50m2 - R$ 90.000,00 - aceita
permuta
Cód. 115 - Ter. Ilha da Figueira próx. ao Vitória ct 450,OOm2 - R$10.000,00 nego
Cód. 119 - Ter. Vila Nova, defronte·a Igreja cl rua calçada de 392,OOm2 - R$ 22.000,00 - nego
Cód. 202 - Ter. rua Marina Frutuoso de esquina cl 434,65m2 - R$ 80.000,00 - aceita pêrmuta
Cód. 223· Ter. no Lot. Juventus - Jguá Esquerdo, cl 375,OOm2 - R$ 12.000,00 - nego
Cód. 269· Ter. no Lot. Juventus - Jguá Esquerdo, cl 425,OOm2 - R$ 13.000,00 - nego
Cód. 284 � Terrenos próx. aDuas Rodas Industrial, apartir de R$ 55.000,00 - nego
.cód. 293 - Ter. rua Martin Stah • Vila,Nova, defronte a San Remo cl 595,OOm2 - R$ 40.000,00 ,; nego
Cód. 306 - T�r. rua Erwino Menegotti - Rau, cl 450,OOm2 - 15/30 - R$ 13.900,00 - nego
Cód. 318 - Ter. rua Quilombo dos Palmares - COHAB � CI 450,OOm215/30 - R$ 8.000,00- nego
Cód. 322 - Ter. rua DonaAntonia esquina cl ruaOto Kuchenbecker - Nova Brasnia cl 555,OOm2 - R$ 35.000,00
- nego
Cód. 326 - Ter. rua Goiás - Vila Lenzi, cl 585,OOm2 - 15/39 - R$12.ooo,OO - nego

. VENDE-SE 4 KITINETES LOCALIZADAS NA RUA ARQUIMEDES DANTAS,
.

TODAS ALUGADAS - R$ 55.000,00 - NEG.

ALUGA-$E
- Apto. no centro Ed. Hertel, em cim do Unibanco com: 3 qtos, bwc, sala, coz, dependência de empregd,
lavanderia grande - R$ 450;00 - negociável.
- Apto. com: 1 suíte, 2 qtos, sala, coz, dispensa, bwc, garagem, lavanderia,' com 138,OOm2 Ed. Bergano
defronte ao Smurf lanChes· R$ 500,00 negociável.
- Apto. na Vila Nova defroRte ao 'Fórum com: 2 qtos, sala, coz, bWG, lavanderia, sacada, garagem - R$
350,00 - negociável.
- Apto. com: 2 qtos, sala, coz, bwc, área extema, lavanderia, churrasqueira comunitária, Rua Domingos
Rosa, pr6x. ao Posto Behling no iníciO da Ilha da Rgueira - R$ 350,00 - negociável.
- Apto. no Ed. Jaraguá cl2 qtos, sala, COZ., BWC; lavanderia, garagem I=t$ 350,00
- Casa em Três Rios do Norte - Lot. Sto. Antonio cl 3 qtos., sal" COZ., BWC, R$ 130,00
- Casa na rua Francisco Hruscllka C/ 4 qtos, suíte, cl hidromassagem, COZ., sala de jantar, sala de tv;'sala de
visita (bar), sala lareira, lavanderia, churrasqueira, BWC social, garagem- - R$ 700,00 nego
- ótimo galpão na rua Barão do Rio Branco - R$ 800,00 nego .

SIMPATIA PARA EMAGRECER
, CHICO XAVIER

duarta-feira pela manhã, coloque 1/2 copo de água e dentro dele o

número de grãos de arroz correepondentes aos quilos que você deseja
perder. Não coloque grãos amais:ao que deseja, pois os quilos perdidos,
não serão recuperados. À noite beba a água deixando os grãos de arroz,
completando novamente com 1/2 copo de água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando E>S grãos de
arroz, completando novamente com 1/2 copo de água. SeXta-feira pela
manhã em jejum, beba a água e desta vez com os grãos de arroz juntó.
É importante conservar sempre o mesmo copo. Não faça regime, pois a
simpatia é infalível. Publique na mesma semana.

C.B.

Vende-se Uno S à gasolina cor
branca em excelente estado,

_
motor 1.3, ano 90, 4 pneus
novos, impecável, com alarme,
preço de ocasião. Tratar 975-
1698 ou ' 975-5j84

-----------_ estacioriamento Mônaco.

Vende-se fábrica de blocos,
lajotas na entrada de Schroeder Vende-seEscortGL 87 ou troco

por R$ 12 mil. Aceito carro. por Kadett 90 à 93 pago volta
Tratar 372-1367. - em dinheiro. Tratar 975-1068.

Vende-se Jeep 4x4, 6 cilindros,
cl 4 pneus Fronteira novos.

Thdo funcionando R$ 3.000,00,
aceitamoto no neg .. Tratar 372-
1231 ou n Rua Getúlio Vargas,
809 em frente aEscolaTécnica.

· Vende-se casa de alvenaria cl

126m2, 3 quartos, 2 banheiros e
2 cozinhas e garagem. TratarR.
Afonso Bartei, 156. Tratar no

·

local. Preço 42 à 45 mil.
'

,
,

Aluga-se casa ria Rua Helmuth
Hansen, 42, pröx.: Cond.
Azaléias ou Esc. Cristina

Marcatto, mista, 4 qtos, 2 salas,
·

cozinha, lavanderia, bwc
externe e interno, galpão de
50m2 nos fundos, toda murada.
Contatos 371�0990, ramal 210
falar comMozart.

Troca-se uma casa no Jaraguá
Esquerdo próximo Cristina
Marcatto, por casa na área
central. Aceita proposta. Tratar'
372-3332.

, /

Vendo 3 poodles.pretos, R$ 80
cada. Tratar 376-7414.

Vende-se título Clube Atlético

Baependi. Valor R$ 400,00.
Tratar 372-0284.

Vende-se consórcio'Pálio 1.0.
ValorR$ 1.400,00 negociado, 7
parcelas pagas. Tratarpelo fone
371-0181 cl Fábio .

, Vende-se casa mista no centro

'de Massaranquba com 90m2,
terreno com 532m2, toda

murada, aceito carro ano acima
de 90. Tratar 975,2394 cl
Alexandre.

Vende-se casa de alvenaria nova
com 150m2, livre de enchente a
500 metros da Malwee. Tratar
376-4121 ou 975-1810.

Vende-se Escort GL metálico

por 6mil e vendo Gol1.8 à gas.

Vende-se Chevette DL 93 à
alcool por R$ 7.4ÖO,00 - aceito

proposta. Tratar 376-2557.

, Vende-seCorcel I, no 75 porR$
L5oo,00. Tratar 374-1263 após
11 horas - aceito mil reais em

materiais de construção e R$
500,00 em dinheiro,

Vende-se 1aIichonete e
,

"-

panificadora, aceito carro,moto
-

e proposta Tratar 372-3679.

Vende-se ou troca Passat 81 à

gas. bom estado por Opala por
R$ 2.500,00. T,atar Rua
Gustavo Lessmann, 26-1, bairro
Vieiras.

Vende-se casa alvenaria no

Jaraguá Esquerdo, terreno
845m2 - Financio. Tratar Rua
634 n° 35, Bairro Ana Paula II
em frente escola Jonas Alves.

Vende-semáquina overloque de
6.000 pontos por R$ 300,00 e

centrifuga por R$ 50,00. Tratar
973-3030.

Vende-se lote na Barra do Sul,
próximo a lagoa ou troco por
carrro ou moto + prestações.

, Tratar 372-0579.

y

Vende-se Bscort 84 por R$
4.500,00 por R$ 2.500,00 + 9 x
de R$ 230,00 aceito carro.

Tratar 973-5017.

Vende-se moto CG, ano 88 por '

R$ 1.500,00. Tratar 973-5309.
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Jaraguá �o Sul, 5 de setembro' de 1997 CLASSIF1CADOS DE IMÓVEIS

APARTAMENTOS

CORREIO DO povo .. 3

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

ENDERE O

� CASAS �
TIPO ENDEREÇO ÁREA(M2) Nil QUARTOS VALO R$ OBSERVAÇÕES

CGnstrurda Terreno
Alven. Rua Ant6n1o Estanlslau Ayroso, 495 - VIla LenzI 170,00 660,00 04 75.000,00 Aceha casa 'ou terreno
Alven. Rue Wa.er MarquaÍ'dl - lado nA 2556 70,00 332,50 02 54.000,00 Forma de pagamento à combinar
AIven. Rua Camilo Andresta sIn" '·Barre do Rio Cerro 340,00 621,00 04 195.000,00 Forma de pagamento à· combinar
Alven. Rua Thereza A. Hruscka nA 220 -� Eaquerdci 130,00 392,00 03 . 70.000,00 Farnia de pagam!ll1to à cçmblnar
Mista Rua 393 - Antonio Bemrdo Schmldt, nA 301! - Ilha da Flguel... 83,00 420,00 03 21.500,00 Forma de pagamento à combinar.
Alven. Rua,lnnio Leio Magno -'Loteamento Champagnàt 300,00 888,00 03 230.000,00 Condições de pagamento à combinar
Alven. Rua Alexandre Koaler, nA 35 - Ilha da Figueira 180,00 555,00 ·03 85.000,00 Forma de pagamento à combinar
Mista Rua Alberto Klltzke, 187 - Vila Rau 102,00 420,00 03 21.500,00 Aceita iroca por casa
Alven. Antonio Carlos Ferreira, ·1417 - VIla Lenz! 288,00 750,00 05 130.000,00 Aceha tr098 por aptos.
Madeira RUa Frieilrich '1'. Sonhelhold, n" 389 - Vila Lalau 70,00 325,00 03 26.500,00 Aceha-se propostas

•

Alven. Rua Jacob Gesser n" 209 - VIla Amizade 150,00 406,00 03 63.000,00 Aceita apto. até 30.000,00' no negócio
Alven. Rua Roberto Saldeln" 84 - CORupA - Central - Comerciai e Raaldenclal 750,00 1.284,80 04 150.000,00 Aceha-se imóveis em negócio
Alven. RUa Säo José n" 37 140,00 1.416,00 04 100.000,00 Condições à combinar
Alven. Ruà Floriano Freiberger, n" 70 , Centro 530,00 ,650,00 04 180;000,00 Aceita-se propostas
Alvan. Rua José Narloch - lado n" 1690 - Ja...!!.. Eaquerdo 88,00 350,00 03 35.000,00 Aceita Imóvel de menor valoi em negócio
Alven. Rua ,Carlos HaHermann n" 76 200,00 450,00 .08 79.000,00 Condições de pagamenlo à combinar
Alvan. Rua .Jalme Gadottl nA 350 - VIla Lanzl 100,00 523,22 03 30.000,00 Forma de pagamento à combinar

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 895 - Ed. Picolli - ao andar

Ed. Schlochel - 100 and&r
R. Friz Bartel sinA - Apto. 11 - Térreo -

R. Marina Frutuoso.- Ed. Dlanthus

Forma de pagamento à combinar
Financiamento. de 72 x de R$ R$ 884,00
Assumir financiamento de 46 x com bese de 1·,367 CUB ao mês

Condições de pagamento à combinar

53.000,00
42.500,00

. 18.000,00
110.000,00

OBSERVA ÔESQUARTOS VALORR$
02

03

03 (+ 1 sulle)
03

TERRENOS
VALOR R$ , QBSERVAÇÔES

Rija Goiás· Vila Lenzi • Lateral da R. Exp. Antonio C. Ferrreira
flua Otto.Meier· Vila Lenzi

. Rua Euzébio Depoy - Vila Nova
Rua JoãO Januário Ayroso (pr6x. Arroz Urbano)
Rua Alagoas· Ilha da Figueira '

Rua.746 • Lote 23 - Ilha da Figueira
Rua Tomáz Francisco de Góes - centro
Rua Amazonas· Centro
Rua. Pe. Alberto Jacabs esquina cl Rua Urbana Rosa - Vila Lenz!
Rua Bernardo Dombusch esq. cl rua Ney Franco
Rua Fritz Hasse - Centro .

Rua Exp. Antonio C: Ferreira· Vila Lenzi
Rua Leopoldo Janssen - Centro
R. 545 • Augusto,G. J. Hanemann - Lote 5

FLORIANI
EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO

RUA VENÂNCIO DA
SILVA PORTO, 353 •

FONE/FAX:'
(047) 372·1492
JARAGUÁ. DO SUL

SC

582,90
375,00

13.000,00
345,00
900,00
350,00
371,00
385,70
271,75
625,75
675,00
504,00
586,25
456,05

17.000,00
18;000,00
20.000,00
18.000,00
42.000,00
15.000,00

.

26.500,00
26.500,00
58.000,00
90.000,00
60.000,00
23.000,00
37.000,00
18.000,00

Condições de pagamento'à combinar
Parcela-se. Entrada de 50% = 12 X TR + 1%
COndiçõesde pagamento à combinar

.

Condições de, pagamento à combinar
Forma de pagamento à combinar
Forma de pagamento à combinar
Condiçôes de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento àcombinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Entrada + 3 x

C?ndiçôes de·pagamento à combinar

Manutenção'
Contrato

Treinamento

Rua Edward Krisch, 344
Lat. BR-280 - Sentido centro - Ferj

28 lombada la esquerda
Fone: 975·1269

89254-510
. Jaraguá doSul- sc

Vende-se Fusca ano 78 branco. '

Trtar 371:-7814.

Vende-se MonzaHatch, ano 83

por 3 mil. Tratar 973-3140.

. Vende-se título do Beira Rio
Clube deCampoporR$ 500,00.

. Tratar 371-4933.

Vende-se Belina ano 89 por R$

Como montar' um
. .

'�scritório completo com
qualidade e economia?

'.

�

COM·A FLORIANI, E CLARO!
Na hora de montar o seu escritôrio - resídencíal, executivo ou
comercial passe antes na Florlani. Venhà conferir de perto as

. inúmeras vantagens em qualidade, variedade e economia .que
só quem possui uma história de17 anos de sucesso no comércio

de m6veis e equipamentos para eserítérío pode oferecer•.

5.500,00 e Verona ano 90 por
. R$ 5 mil + 5 prestações.Tratar
973-3030.

Vende-se Gol 1,000 ano 94
aceito carro menor valor. Tratar
372-1504.

Vende-se casa no João Pessoa

por R$ 8mil prestações. Tratar .

973-3321.
. ,

Vende-se Kadett ano 94 por :R$
11 mil e Uno 88 por R$
5.500,00. Tratar 372-3994,

Vende-se sobrado 230m2 bem

localizado, aceito troca com

apto., terreno ou carro e vendo

Tipo 2,0 ano 95 porR$ 9 mil ,..
16 x de R$ 330,00. Tratar 372- ..
3874. �

Vende-se Garelli 87 em ótimo
estado: Tratar 371-0499.

Vende-se Uno 84 CS por. R$
5.500,00 e Voyage CL 88 por
R$ 5.500,00. Tratar 372-1627,

Vende-se Pick-up Toyota, ano
82 porR$ 8.500,00. Tratar 372-
2197.

Vende-se casa na praia de

Piçarras toda murada (bonita)
.

.

por R$ 15 mil, aceito proposta.
Tratar 372-3631.

Vende-seCo 79 porIR$ 800,00
'aceito compressor de ar no

negócio RuaAntônio Bernardo
Schmidt na Mercearia Julio

Cesa,r 11a llha da Figueíra.
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CORREIO DO POVO· 4

CENTRO
EDIF. RES. DUNKER EMCONSTRUÇÃO NOCORAÇÃODACIDADE2 E
3 QUARTOS. SOMENTE 2 APTOS POR ANDAR
Edlf. Bergamo· 3R andar, apartamento c! 3 quartos sendo 1 sufte,
demais dep., cl sacada e garagem
Edlt. Jacó El'!1mendoerfer - Rua Domingos da Nova - 2R andar, apto. c!
3,qtos, sendo 1 sufte + dep .. empregada, garagem p/2 carros.

Edlt. Vila Nova � 1R ar;ldar apto. c! 90m2 - 3 quartos, demais dep. -

R$ 24.000,00 + financiamento
Ectlf. Jaraguá· 9R andar, apto. c! 80m2 - 2 qtos, demais dependências,
si garagem. .

'

Edit. Resid. Amizade - SV andar - Bloco 02, apto. c! 2 qtos, demais dep.
c! garagem - R$18.000,00 + financiamento.

CASAS

CLASSIFICADOS DE 'IMÓVEIS JaragUá do Sul, 5 de setembro de 1997

TERRENOS
GUARÀMIRIM - CENTRO LOCALIZAÇÃO NOBR.E •

·

Terreno c/5.13m2,.sl benfeitorias, localizado na
Rua Osmar Klein - R$ 25.000,00 - PREÇO DE

OCASIÃO

VILA NOVA - Excelentes lotes finanCiados em 10 meses'
�. Próx. ao Fórum e ao Breithaupt
CENTRO - Preso Epitácio Pessoa. Terreno cl 1.548m2

.

edificado cl casa de material e outras benfeJtorias.
NEREU RAMOS - Terreno medindo 3.400m2localizado

nas margens da BR-280 - R$ 15.000,00
JARAGUÁ-ESQUERDO - Cond. das Azaléias terreno cl

721,57m2

JARAGUÁ-ESQUERQO - Cond. das Azaléias terreno cl

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

AMIZADE .. Lot. Versailles, terreno medindo 450m2 si

benfeitorias - R$ 14.000,00
SÃOLUIZ - Terreno medindo.465m2 si benfeitorias. Rua

.
.

.

João Franzner - R$ 15.000,00

BARRA DO RIO CERRO - Casa em a1v. c! 110m2 em terreno c! 360m2
em frente a Ciluma.

VILA NOVA. - Casa em a1v. c! 182m2 em terreno c! 456m2
.

ÁGUA VERDE - Casa em alv. c! 126m2 em terreno.c! 420m2, 3 qtos,
demais dependências - garagem p/2 carros

CZERNIEWICZ - Casa em alv. c! 140m2 em terreno c! 410m2.
VILA RAU - Casa mista c! 88m2 em terreno c! 380m2 - R$ 18.000,00
VILA NOVA Excelente casa em a1v.,c! 227m2 em terreno c! 321m2, 3
qtos, sendo uma sufte. pr6x. ao Fórum.

.

VILA NOVA -Casa emalv. c! aprox. 190m2 emterrel'lo c! 1.139,76m2,
prox. ao e.eira Rio

SÃO LUrS - Casa em alv. c! 142m2em terrenomedindo 392m2 - 4 quartos
e demais dep.
FIGUEIRA - Casa nova emalvenaria c! 176m2 - 4 qtos. sendo uma sufte.
Localização nobre,
SÃO LUrS - Casa em alv. c! 3 quartos, demais dep·. - R$ 45.000;00
JOAO PESsOA - Excalente casa em a1v. c! 124m2 mai$. anexo c! 24m2
e terreno c! 4201J'i2 - R$ 45.000,00
VILA RAU· Lot. Mirante - Casa em a1v. c! 82m2, 3 quartos, demais
dependências - R$ 28.000,00
JOÃO PESSOA - Casa em a1v. c! IilProx. 150m2 em terreno c! aprox.�

291,98m2
.

.�. Compra-Vende
rtaIà.........

.

Administra Im6veis

p I�ERA ImplantGção e

I
Vendasde
Loteamentos

, CRECI1713-J

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

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

Casa mista com 136m2
Bairro Vila Nova
Valor R$ 30.000,00

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

Rua 489 (Vila Nova) 382,50in2
R$ 14.000,00

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

-

SALAS COMERCIAIS
EDIFfclO MARK PLACE � 6° andar - Rua 'Reinoldo Rau

»-:«. 371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

IMÓVEIS CREC11741..J

COMPH • VENDE • LOTEIA '. ADMINISTH • IHCORPOH

m2 .

Qtcis Gar .. Bairro EndereçolPooto Rer� PreçoR$ Informações Genis

CasaAlv. 190 4 1 Schroeder - · R. Princesa Isabel, 547 70.000 terreno 6.562m2 - Parcela
CasaAlv. ' 152 3 1 Rau R. 467 - Let Albino Lenike 30.000 Aceita casa de menor valor
CasaMis. 12(1 4 1 Rau R. Luis Picolli, 140 28.000 Aceita carro !Ué R$ 8.000
CasaAlv. 98 '3 1 AnaPauia R. 770 - Ana Paula 4 - 6 23.000 Serni-acàbada - Aceita lote
Casa Alv, 93 3 1 Champaghat R. Irmão Magno. s/n° 70.000 Acéita apartamento e carro

CasaAlv. 98 3 1 Rau R. 363 - Pröx. Renascença 32.000 Aceita casa em loinville '

Casa Alv. 170 3 1 Centenário R. Fidélis Stinghen, 254 65.000 Troeia por apto. menor valor
CasaAlv. 170 3 2 Chico Paula R. Francisco de Paula 17.000 Em construçio INegociáveis

AptoOK 273 4 2 Centro Ed. Alhenas - 4° andar 220.000 Quitado - Todo mobiliado
AptoOK 173 3 2 Centro Ed. 1uliana - 3° andar 75.000 Tl'QCa por casa menor valor
AptoOK 153 3 I Centro Ed. Schiochet - IT andar 29.000 + CEF I Negociãvéís I Parcelado
AptoOK 130 3 1 Centro Ed. Isabela - 3° andar 35.000 + CEF - .Troc!,- por casa
Apto.OK

.

88 3 1 VilaNova Bd, Vila Nova - 1°.andar 22.000 + CEF - Troca pt apto. 2 quartos
,

Apto.OK 92 3 1 Amízade Res. Amizade - 1° andar 19.000 + CEF (7 anos) - Negocia
Apto.OK 92 3 .1 Amizade Res. Amizade - 1° andar 20.000 + CEF - Negociáveis
AptoCons. 85 3- 1 Centro Ed. Máthedi - Construção 38.000 Financiado em 48 parcelas

Lote 601 - Azaléias Condomínio Azaléias 30.000 Negociáveis 'Parcelado
Lote 630 Azaléias

.

Condomíni6 Azaléias 32.000 Negoeiãveis I Parcelado
Terreno 3700 Centro Morro dos lrmios Maristas 180.000 Com casa mistalNegocia
Lote, 480· Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 532 Champagnat Rua Jacob Gesser 30.000 Troca,PQr apartamento
Lote 366 Guararnirim Rua 144 - Lot Rausisse ,10.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 371 Água Vefde ' Rua Paulo Kraemer 12.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 375 luventos Rua Guilhenne Hass 11.000 Negociáveis I Parcelado '

Lote 425 luvenlos Rua Guilhenne Hass (esq.) 13.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 828 Vii Nova Ru do BreiIhaupt (Fórum) 85.000 NegOC(iáveis I Parcelado
Terreno 1300 Molha 800mts. após ponte 15;000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 10000 - Nereu

·

Após Nereu - BR 280 8.500 Negociáveis ,
Terreno 8000 Nereu Pröx, Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 865 Nereu Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis1Parcelado "

Lotes Vários -. Figueira Residencial Piazera I 7.600 Ent 2.000 + 48 x 240
Lotes Vários - Amizade Residencial Behling , 10.000 50% entrada- saldo 12 x
Lotes Vários StaLuzia Residencial Geranium 7.000 ENTRADA 220 e 220 pl mês
Lotes Vários - VilaRau Residencial Renascença Diversos 30% entrada - Saldo 24 x
Lotes Vários - VilaLenzi Residencial Piermann I Diversos 30% entrada - Saldo 24 x
Lotes Vários 'Barra Residencial Satler Diversos 20% entrada - Saldo 36 x

OFERTA
IMPERD/VIL

APARTAMENTO NO ED. SCmOCHET (12" ANDAR) - AO L.,IDO DOANGELONI
POUPA:NÇ_t\ = R$ 29.000,00 '

.'

PRES"I:AÇAO = R$ 623,00 (Financiado plCEF).
-
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Lar .lmóveis
Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 1

V E N CA.S
- Casa de alvenaria c/235m2 no Loteamento Champagnat, aceita-se apartamento ou casa demenor valor.
- Casa de alvenaria cl 146m2 na Rua Francisco Hruseka.
-.Casa de alvenaria cl 70m2 no Loteamento Vieenzi e Gadotti.
- Casa de alvenaria c/146m2 na Rua Francisco de Paula.

.

- Sala comercial térrea cl 77,5m2 na Rua Reinoldo Rau, Centro. Aceita-se casa ou terreno.
- Terreno na Rua Carlos Ferreira cl540m2•
- Terreno na Rua Francisco de Paula cl650m2
- Terreno no LoteamentoDivinópolis - Figueira cl397m2 .

- Terreno cl j .209m2 naRua Bernardo Karten.
'

.
'. . \

- Terrenosfinanciados no Loteamento Vieenzi e Gadotti, Bairro SantoAntônio
- Chácara emNereu Ramos. 88morgos clcasa de madeirá, água e luz.
- Chácara-Três Rios doNorte el23 morgos

Vende-se terreno. na

Ilha da Figueira 13x26
cl meia água. Rua
Maria Antônia
Mascarenha - última
casa - Rua do. Hotel
Panorâmico por R$ 11
mil.

Vende-se computador
486. Valür R$ 150,00
por mês. Tratar 975-
1269.

Vende-sePassat ano. 83,.
branco, ótimo. estado.
por 3 mil ou

financiamento. Tratar
975-0122.

Vende-se Kadett 90
SLE por 9 mil. Tratar
975-2033.

Vende-se Uno. EP 96 4

portas, completo ou

troe por carro. até 70%
do. valor, preço. a

combinar, Tratar 973-
9728.

Vende-se Monza 85

SLE, 1.8 a álcool por
R$ 5.500,00. Tratar
371-4324.

Vende-se DT 180 ano

,87 em perfeito. estado,
toda original, motor
novo por R$ 1.700,00.
Tratar 371-�043.

Vende-seFusca ano71,
motor 1.5 por R$
1.500,00 à vista. Tratar
372-2224.

Vende-Se casa alvenaria
próximo. Giardine

Lenzi, 70m2 e vendo.

apto, no edifício. Vila
Nova, 90m2• Tratar
371-4535.

Vende-se casa alvenaria
, 6x8 Rio. Molha;. troca,
por outra ou terreno.
Tratar 975-2547.

Compra-se consórcio.

não. contemplado de
carro. Tratar975,-1405.

Compra-se Pick-up
Toyotaßandeirantes do.
'ano. 88 paracima, Tratar
375-1451.

Vende-se Brasília
branca 81 por R$
1.700,00. Tratar 372-
2717.

Vende-se celular
Mütürüla e nláquina
reta. Tratar 371-2075.

Vende-se casa 70m2 no
Loteamento Santo.

Antônio, terreno.400m2
pür R$ 12 mil e

financiamento. Tratar
975-0215.

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

Vende .

ITERRENOS' I
- Terrenos lot. Ouro Verde, após a Malwee - 20% entrada, saldo am 30x - total

I RS 10.000,00 . I- Terreno eI 315,00rn', lot. Dayane, Bairro São luIs - RS 3.500,00 de entrada

1+3OXRS25O,00 ITerreno no Resldenclallmparador - Rua Joio J. Ayroso - R$ 8.000,00 entrada
+ 30x de,RS 233,33 - To18115.ooo,00

I Terreno el2.791,00m· - Rua WaHer Marquardt, defronte ao Posto Mime - Rsl180.000,00 em 20 vezes '

I Terreno eI 696,00m·, loteamento Girolla, na Barra - RS 16.000,00 I'

Terreno eI 434,84mt, J�rdlm Hruschka II, Bairro São luis - R$ 5.doo,00 + 30 x
,

RS234,00

I stnOs I
1-

Sitio eI 62.000,00, THa Rapp, distante 3.500mts da Malwee - R. Exp. Amoldo

IHamburg eI casa de alvenaria eI 15OmOOm· e do caseiro am alv. eI 5O,00rn',
, piscinIl eI n,OOm·, água - aceita outro imóvel no negócio - RS 45.000,00

I CASAS
" I

I-CaSllmlstael180,00m.,
RuaMariaNagel,202-BairroSãoluls- R$2O.ooo,00

I' .

- 50% entrada + seldo 2Ox.
- Case de alvenllria eI 140,00m·, 2 ewc, Rua 585, na Barra - RS 45.00Q,00 (em

I parcelas) I- Casa dé alvenaria eI 100m·, 3 quartos, gllragem, lavanderia - R. Pstor Albelt

I Schneider, condições: 50% entrada, seldo em 12x, total- RS 30.000,00
, I'• Casede madeira eln,OOm· - Rio Carro ii, terreno el880mt - RS 13.000,00

- Casa de madeira el85,OOrn' - RUIIAfooso Hafferrnann, 9� - Barra - RS5.000,00

I + 24x RS 500,00 I- Case de alvenaria semi-acabada eI 154m· - Rua Domingos Rose, Ilha da

I Figueira, lIC8ita carro
.

pailir anoI93 - RS 20.000,00

I
'

LOCAÇÃO
1- Apto. 2 quartos - R. Horácio Rubini, defronte NANETE.- RS 200,00 I

, - Gaipio em alvenaria eI 110,00rn', loteamento Ouro Verde - RS 300,00

1-
Sala comercial cl 20,43m·, Rua Angelo Rubini, 1197 - RS 170,00

I- Sala comerciai cl�,48in2, Rua Angelo Rubini, dafronte a Igreja da Barra - RS
280,00 ,

1- Apto. el3 iltoB,"garagem,'laYànderla, - Rua Clernen�dl, na Barra - Rsl300,00
,

1- Casa de alvenllria el2 qtos., Ribeirão Grllnde da luz, 1523 - PróximoCavall- RS 150,00
"

.

- Case de alvenaria el1 quarto, Ivllndérla, Rua VerOnica D. Rasá, fundos, na .

I Barra - RS 100,00
'

I- Case el1 quarto, churrasqueira, lavanderia, toda muradá - Rua Júlio Padri, si

I
nO- RS3OO,00 '

I.

� Galpio alvenaria eI 320,00m·, BWC (masc. e fam.), 2 condiclonlldores. de ar,
na Barra - RS 700,00 e telefone

1- Apartamentoel2 quartos, garagem - Rua EletoStin",en, na Barra - RS 300,00 I- Ca� de alvenaria el3 quartos, 2 ewc, garagem - R. Adolfo Votkrnann • RS

1350,00 I-Casadealvenariael2quartóS-Rua VerOnicaD. Rasá, 129, casa3- RS1�,00

l-cllsadealvenariael2quartos- RuVer:Onica
D. Roaá, 129, case4- RS15O,00

I- Casa de madeira 0/ 3 quartos - 'Rua Bartha Waage, 902 - RS 225,00
- QuHinlite CI 35,00rn' - Rua PlIStor Albert Sçhneider, 1187 - RS13O,00

1- Casa de madeira eI'2 quaros - Rua Abramo Prado, 330, na Barra
-,
RS 250,00 I- Casa de madeira eI 3 quartos, lavanderia - Rua Botllfogo, 73 - RS 280,00 .

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

TERRENOS

I
ReI. 001 - Lote n° 046 - Lot, Luis Manfrini - Jaraguá Esquenlo -

RS 8.500,00 '

ReI. 002- Lote nO 047 - Lot. Luis Manfrini • Jaraguá Esquenlo -

RS8.000,OO
Rei. 003 - Terreno ell.541Jm2 - Próx. Sear - Centro - RSlOO.OOO,OO
ReI. 004 - Terreno cl 5.184m2 - Rua 199 (Vda Nova) - RS 140.000,00
Rer. 006 - Terreno Domingos dá Nova com 260m' - RS 75.000,00

I
ReI..OO7 - Tem:no cl 85.ooo,Q0m2 - RioMolha (ao Isdo dá Gruta) - RS 80.000,00

I
Rei. 008-Tem:noel537,Q0m2Loreamento VersallesOoteno053)- RS 15.000,00 .

Rer.,
009: Tem:no cl 3Q0m2· Rua 382 (prox. HOS.pita! SloJosé)

- RS 35.000,00
,

'ReI. 010 - Lote n° 002 Lot. Ana Paula II - Rua 209 cl asfalto - RS 15.000,00
'

Tem:no com 1.150m2 situado naRua Bertha Weege RS 15.000,00
,

_ ,CASAS '

ReI.OU-Ya'suaAlvenariacl40,Q0m2(AnaPaulaIV)loteno067 - RSI2.000,00 '

ReI.Oll- CasaemAlvenariacl I08,Q0m2 (RuaVictorVitikosld) - RS 32.000,00

I
'Rei. 013 - �asamadeira cl 48,Q0m2 Ana Paula m - RS 15.000,00

I
Rei, 014 - Casa em Alvenaria cl 280,Q0m2 Pró.

X. Condomlru·o Azaléias - RS
'

80.000,00 '

Rei. 016 - Casamista cl 50m2 - Loreamento Liodoro Rodrigues lote it° 073 - RS
14.000,00 ,

Rer. 017 - Casa mista ellQ0m2 - Rua 209 - Francisco Hrusclikll- RS 21.000,00
Rer. 018 - Casa mista com 90m2 - Rua Campo Alegre nO 504 - Figueira. RS
25.000,00

I
ReI. 019 - Ya Á�ua no Ana Paula IV - Rua 326 - José narloch (Xavier) -

RS1
15.000,00 .

.

Rel.02O - Ya ÁguaAlvenaria-Ouro Verde - RSIO.OOO,OO [+35 x RSRSI75,00]
Ref. 021 - Casa alvenaria cl 15m2 - Ouro Verde (nova) cl fmanciamento - RS
32.000,00
ReI. 024 - Sobrado com área de 388m2 - Na Rua Joio Stein

Rer.OlS-Casade6Om'IotenoI80AnaPauiaIV - RSI4.000,00 [+16xRSI70]
Rer. 027 - Casa emalvenaria cl 85m2 - Lote 11S LiodoroRodrigues - RS 23.()()(),00
Rei. 028 - Casa em Alvenaria cl II ()m2 - Rua 326 José Narloch - RS 20.000.00

I
Casa mista 60m2 Rua 770 - Ana Paulam -lote 16 RS 14.000,00

I
Casa mista 11pm' Rua Luis Bortolini, 435 - JaraguA Esquerdo RS 25.000,00
Rer. 032- Casa madeira 48m2, lote nO SO ConstantinoPrsdi. Valor RS 7.000,00
+ .,_taçiSes . ,

OFEKI'A
COBERTURA

Rer, 023 - Ediflcio Argos com 2SO,Q0m2 " RS 180.000,00
LOTES FINANCIADOS

I

I
Loreamento Cirilo Zangheline

ILoreamenlO Ouro Verde

Loteamento Camposampiero
Loteamento Constantino Prsdi

LoIeame!Ito São Cristovão II

Resi_laJ Ftamboyant
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CORREIO DO POVO e 6 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS Jaraguá do Sul, 5 de setembro de 1997 �

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nll 1594 .

Jaraguá do Sul· SC
FONE (047)

372.00153.; 371-6475
CRECI1762.J

VENDAS:
APARTAMENTO: c/ 3 qu8l1o$, sala, copa, cozinha, 1 bwc, área de serviço e

garagem. EDIFfclO VILA NOVA. Bloco aBa nQ 401 R$ 22.000,00 entrada + R$
614,00 mês.

.

CASAALVENARIA: c/2 qu8l1o$, sala, cozinha, 1 bwc, áraa de I18rviço e garagem.
Rua Max Doering CZERNIEWICZ R$.24.000,OO entrada + R$ 78,00 mês.
CASA ALVENAR.IA: c/3 quartos, 1 bwc, sala, copa, cozinha, área de serviço e
garagem. Rua Walter Marquardt R$ 55;000,00
CASA ALVENARIA: c/3 quartos, sala, copa, coalnha, 2 bWq, área de serviço e
garagem. Rua Bertha Waage nil 1628 BARRA DO RIO CERRO
CASA ALVENARIA: c/3 quartos, sala, copa, coalnha, 1"bwc, área de serviço e

garagem. Rua João Plcolli R$ 27.000,00
'

.

CASA ALVENARIA: c/ 3 quartos, sala, copa, cozlnha,.1 bwc, área de serviço e
garagem. Rua Ardulno Pradi nQ 484 JARAGUÁ ESQUERoO R$ 48:000,00
CASAALVENARIA: c/1 suite, 2 quartos, 1 bwc, 2 salas, copa, cozinha, dispensa,
área de serviço e garagem LOTEAMENTO CHAMPÁGNAT R$ 65.000,00 nego
CASA ALVENARIA: c/3 qu8l1o$, 2 salas, copa, coalnha, 1 bwc, área de serviço,
2 garagens e toda murada. Rua Luis Gonzaga Ayroso nQ 105 JARAGUÁ
ESQUERDO R$ 55.000,00
TERRENO: c/ 350,()()m2 RESIDENCIAL MIRANOA A$ 2.800,00 entrada + 48
vezes de R$ 210,00 mês ou R$ 8.500,00 à vista.
TERRENO: c/392,OQm2 LOTEAMENTO JUVENTUS. R$ 10.000,00
TERRENO: Cf, 450,OOm2 LOTEAMENTO VERSAILLES' R$ 13.500,00
TERRENO: c/ 2.0oo,OOm2 RuaWalter Marquardt próximo ao Curtume Schmltt·
R$ 60.000,00 ou 50% entrada + saldo a combinar

. TERRENO: cl 450,OOm2 RuaMathias Ryusam ILHA DA FIGUEIRA R$18.000,OO
TERRENO: cl733,OOm2LOTEAMENTOMARQUARDT BARRA 00 RIOCERRO
R$8.000,OO

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

372-3090

NSEN

TECNO ·CALHAS LTDA. • ME

··m·'�'••••••
.: .

- Serviços de calhas e

coifas funilaria
industrial I

J.
_ 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

CRECI 1873-.1
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Edlflclo TowerCenter· Rue Joiío.Mercsno ..quine com e Rue Clemente Sereno· Centro
- APTOS: 1 suite, 2 quartos, sala estarljantar, sala de tv, sacada c/ churrasqueira, BWC, copa, cozinha, lavanderia, 2
vagas de garagem, a partir de R$ 1.047,80Jmensais (Entrada: 5 parcelas)
- SALAS COMERCIAIS: com 1 oU 2 garagens, copa, BWC e distribuição interna de acordo com a necessidade do
cliente, a partir de R$ 440,16/mensal (Entrada:.5 parcelas).
Edlf. Petúnia· R. José Emmendoerlfer e NOVO
- Apro. c/111 m2 - 2g andar, c/2 qtos e demais dep., garagem, portão e portaria eletrônicá - R$ 50.000,00
Edlf. Amerenthus Rue Adolfo Secsrl·/et de RUe Amezones (SCAR)
- Apto'C/300m2, temos disponlveis. apartamentos nQ 301, 302, 501. Entrada + parcelas condomlnlo de 3,65 Cubs (R$
1.548,55}/mês.
Res/denc/el Tullpe • R. Angelo Schlochet
- Apto 601 c/ suite + 2 quartos e demaís dep. - Entrada R$ 18.249,00 + assumir parcelas de 2,04 Cub's (869,53) - entrega'
chaves abriV2000'

.

CASAS .

- Área: 200m2 de construção em alvenaria. - Localização: Rua OlIvla Chlodini Pradl, 33 - Jaraguá Esquerdo, próximo ao
Condomlnio Azaléia. R$ 65.000,00
- casa alv. C/130,00m2 - 3. quartos e demais dep. troca-se por apto. - R$ 55.000,00 .

- Casa Aiv. c/ 03 suites + 03 quartos e demals dep. - Rua Canolnha, 71 ._ Centro - R$ 180.000,00
'- Casa cl 320,00m2 - 02 suites + 1 quarto + 2 Bwc social, sala estar�antar, cozinha mob., dep. empregada, sala logOs,
churrasqueira, piscina 5,OOm x 10,00m - R. Gustavo Hagedorn - Vila Lenzl - R$ 180.000,QO

.

- Sobrado em alvenaria c/ estilo rústico, bom estado, c/ suite + 02 quarts e demais dep. com móveis fixos em madeira e
tijolos maciços - Barra Velha - R$ 150.000,00 - aceita-se permuta por apto em Blumenau próximo a Furb.

.

- Casa c/250m2 + garagem. p/3 carros e piscfna - Rua Barnardo Dornbusch - R$ 150.000,00
- Casa alv. c/ 03 quartos, c/180,OOmz - Lot. Flamboyant - PiÇar� - R$ 35.000,00 - aCeita carro ou imóvel em Blumenau.
- Casa alv. C/156,OOm2 + sobrado c/300,OOmz - Guaramlrim - R$ 150.000,00 - aceita carro/apto..

TERRENOS
- Terreno c/450m2 - R. Amélia Fischer Enke: Vila Rau - R$ 12.900,00
- Terreno C/392,OOm2 - Rua Ernesto Lessmann - Vila Lalau - R$ 18.000,00
- Terreno c/396,22m2.- Rua Eleonora S. Pradl, Centro - R$ 37.100,00

(I)

- Terreno c/350,00m2 - R. Lat. - R. Lat. da José T. Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada
R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00

.

.- Terreno C/616,00m2 - R. Bernardo Dornbusch - próx. Marisol- R$ 65.000,00
- Terreno c/420,00m2 - R. Donaldo Gehring - Ao lado Cosmo Turismo - R$ 45.000,00 - troca-se por casa ou apto.
- Terreno c/7.750m2 - Estrada Santa Luzia - R$ 38.000,00
- Terreno c/2.937,00m2 - R. Alberto Santos Dumont - Vila Lalau - R$ 120.000,00
- Terreno c/86.000,00m2 (20.000,00) - Barra do Rio Molha - 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno ç/6.209,00m2 + 3.300,00m2 área construfda, imóY91 para usos industrial ou comercial- R. Carlos Blanck - R$
800.000,00
- Terreno C/364,00m2 - R. Erich Sprung - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Terreno C/337,50m2 - R. José Theodoro Ribeiro - R$ 10.600,00
- Terreno de esquina c/562,OOmz - R. José Theodoro Ribeiro - R$ 15.000,00

.

GALPÃO INDUSTRIAL ICOMERCIAL
- Prédio Industrial c/3.300,OOm2 + 3OO,00m2 de área construlda e terreno c/ 6.209,OO� - Vila Lalau -

R$ 800.000,00
LOCAÇÃO/APTOSICASASisALAS

- Apto c/a qtos - Rlia Eleonora SaUer Pradl (centro), .

- Apto. c/ 03.quartos,. sala, cozinha e demms t1ep .. - BR 280 Gua!!BrYllrim
.

- Casa c/ 03 quartos e demais dep. - R. Ernesto Piseta - Guaramlrim
Apto. c/ 02 quartos e demais dep. - R. Guilherme Hering, 70 - Ed. Érica
- Apto. amplo c/ 03 quartos e demals dep. - R, Bernardo Dornbusch, 590
- Sala CI mesanino - Av. Marechal Deodoro Ediflcio Florença - Térrea
- Loja c/ 400,oOrnz � BR 280 Km 21 - Em frente ao Portal
- Aptos c/2 quartos e demais dep. - R. 25 de Julho - Ed. Alberto Marangoni - Primeira locação
- Aptos. c/1 suite + 2 quartos e demais dep, - R. 25 de Julho - Ed. Alberto Marangoni - Primeira locação
- Salas comerciais em diversos locais
- Galpão cl 150m2 + 2 salas pl escritório + recepção, c/ rede trifásica - R. Joaquim Franéisco de Paula, 1284
- ApartameAto cl 2 quartos e demais dependências - Rua Antônio Carlos Ferreira, 950.

Edif. Dianthus -

Rua Marina Frutuoso
- Cobertura Duplex 903 ou 904
cl 397,80m2, c/3 suftes e

'

demals dependênoías, lareira,
churrasqueira na sacada, 2
vagas garagem; piscinas e
salão de festas noprédio -

Preço final incluindo
acabamento diferenciado e

R$ 184.700,00 e 50% à vista e
saldo a combinar.
e Apto. 702 e 801 c/225m2 e

Sufte + 2 qtos., sacada cl
churrasqueira, dep.
Empregada, 2 garagens, salão
de festas, piscina - Preço final
incluindo acabamento

,

diferenciado R$ 110.000,00 -

50% à vista e saldo a
combinar .

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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Aluga-se casa na Rua_Helmuth
Hansen, 42, próx. Cond. �aléias
ou Esc. Cristjna Marcatto, mista, 4
qtos, 2 salas, cozinha, lavanderia,
pwc extemo e intemo, galpão de
50m2 nos fundos, toda murada.
Contatos 371-0990, ramal21 O falar
com Mozart.

Troca-se uma casa no Jaraguá
Esquerdo próximo _Cristina
Marcatto, por casa na área central.
Aceita proposta. Tratar 372-3332.

Vendo 3 poodles, pretos, R$ 80
cada. Tratar 376-7414.

Vende-se título Clube Atlético
6aependi. Valo( RS 400,00. Tratar
372-0284.

Vende-se consórcio Pálio 1.0. Valor
RS 1.400,00 négociado, 7 parcelas
pagas. Tratar pelo fone 371-0181
cl Fábio.

Vende-se casa mista no centro de
Massaranduba com 90m2, terreno
com 532m2, toda murada, aceito
carro ano acima de 90. Tratar
975,2394 cl Alexandre.

Vende-se casa de alvenaria nova

com 150m2, livre de enchente a

500 metros da Malwee. Tratar 376-
4121 ou 975-1810.

Vende-se fábrica de blocos, lajotas
na entrada de Schroeder por RS
12 mil. Aceito carro. Trtar 372-
1367.

Vende�sel Escort GL metálico por
6 mil e vendo Gol 1.8 à gas. bege
met, ano' 91 por RS 8 mil. Tratar
372-2190.

Vende-se Chevette DL 93 à alcool
por R$ 7.400,00 - aceito proposta.
Tratar 376-2557.

Vende-se Corcel I, no 75 por RS
1.500,00. Tratar 374-1263 após 11
horas - aceito mil reais em

materiais de construção e RS
500,00 em dinheiro.

Vende-se lanchonete e

panificadora, aceito carro, moto e

proposta Tratar 372-3679.

Vende-se ou troca Pássat 81 à gas.
bom estado por Opala por RS
2.500,00. Tratar Rua Gustavo
Lessmann, 261, bairro Vieiras.

Vende-se casa alvenaria no

Jaraguá Esquerdo, terreno 845m2
- Financio. Tratar Rua 634 nll 35,
Bairro Ana Paula " em frente
escola bonas Alves. .

Vende-se máquina overloque de
6.000 pontos por RS 300,00 e

centrifuga por RS 50,00. Tratar
973-3030.

Vende-se Uno S à gasolina cor

branca em excelente estado, motor
1.3, ano 9'0, 4 pneus novos,
impecável, com alarme, preço de
ocasião. Tratar 975-1698 ou 975-
5384 estacionamento Mônaco.

Vende-se lote na Barra do Sul,
próximo a lagoa 01:1 troco por earrro
ou moto + prestações. Tratar 372-
0579.

Vende-se Escort 84 por RS
4.500,00 'por R$ 2.500,00 + 9 x de
R$ 230,00 aceito carro. Tratar 973-
5017. \

\
Vende-se Escort GL 87 ou troco

por Kadett 90 à 93 pago volta em

dinheiro. Tratar 975-1068.

Vende-se moto CG, ano 88 por RS
1.500,00. Tratar 973-5309.

Vende-se Fusca ano 78 branco.
.Tratar 371-7814.
/

Vende-se Monza Hatch, ano 83 por
3 mil. Tratar 973-3140.

Vençle-se Utulo do.Beira flio Clube
de Campo por RS 500,�. Tratar
371-4933.

Vende-se Belina ano 89' por R$
5.500,00 e Verona ano 90 por R$
5 mil + 5 prestações. Tratar 973-
3030.

Vende-se sobrado 230m2 bem _

localizado, aceito troca com apto.,
terreno ou carro e vendo Tipo 2.0
ano 95 por R$ 9 mil + 16 x cIé RS

, 330,00. Tratar 372-3874.
Vende-se GoI1.000 ano 94 aceito
carromenorvaIoI:. Tratar372-1504.

.,

'DIZEM... QUE SÓ NOSSO SERVIÇO' MÉD�CO,

PARA EMPRESAS É FORTE!

ENTRAMOS NO ".JOGO'" !
AGORA ALÉM DA MELHOR TECNOLO,GIA E EStRUTURA EM

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, -

NOSSA TAXA DE RECRUTAMENTO, PARTE DE

ZERO%
SUÄ EMPRESA 'JÁ ,TEIYI UMA TAXA NEGOCIADA11'

GARANTIMOS FAZER PiOR MENOS'.

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE EFETIVOS
'. E TRABALHO TEMPORÁRIO .

Fone: 371.4311 Fax: 372.1091 '

'

A HUMANA É PARTE DE SUA EM_'RESA! HUMANA
.UEa.ORIA EM RH

�
,

POSTO·MARECHAL· LTDA.
* COMBUSTíVEIS

* TROCA DE ÓLEO.
* LAVA RÁPIDO

* GÁS'

It"'UI�r:.I'"AA \U41

372-0705
372�1SS8
371-0905

Avenida Marechal Deodor'o da Fonseca, 961 - Jaraguá do Sul - SC
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, -

Jaraguä do ·SuI, 5 de setembro de'!997

ALUGUEL
DETRAJES.

FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMASDE CASAMENTO
Margot Adé/ia Lehmann, .Oficial do Registro Civil do 1 Q

Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
. Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório
exibindo seus documentos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL NQ 21.264 de 27-08-1997 -

ROGÉRIO. CARLOS WEILER E SANDRA VOLKMANN .

Ele, brasileiro, solteiro, comercierio, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente na Rua Leopoldo Jenssen.
.434, nesta cidade, filho de Renato Weiler e Armi.Bertoldi
Weiler.
Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente na Rua João Piccoli, 336,
nesta cidade, filha de Lauro Volkmann e Alzira Kreis
Volkmann.

EDITAL 'NQ 21.272 de�02-09-1997
NELSON RICARDO FALLGA TER E
ROSANGELA BEATRIZ KLEIN

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, netuie! de Jaraguá
.. do Sul, domiciliado e residente na Rua -Rudolfo
Hufen.uessler, 103, nesta cidade, filho de Nelson'
Fallgater e Renate Viergutz Fal/gater.

.

Ela, brasileira, solteira, vendedora,' natural de Jaraguá'
do Sul, domiciliada e residente na Rua João Klein, 133,
Vila Lenzi, nesta cidade, filha de José Osmeire Marlene
Scnslinski Klein.

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei
passar o presente Edital, que será' publicado pela
Imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15

(quinze) dias.

Uma data especial, merece alu"milito especial
Venha cOlffteccr. •.

.

(!:r, .

N�nai�' 8. lin�rfad�s'j
Presentespara todas as datas

'EDITAL
· PATRICIA TAVARESDA CUNHAGOMES Tabeliã eOficial de TÍtulos daComarcade
Jaraguä do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei - etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Tabélionato para Protesto os

Títulos contra:

Altemio Lodi Rissini - R. João Januário Ayroso, s/n° - Nesta;
· Alvaro Preti - R. Ney Franco, 343 � Nesta;

.

Adernar A. Pacheco Filho - R. Guilherme Guielow, 107 - Nesta;
A. T. S. e Cia. Ltda. - R. Marechal Deodoro da Fonseca; 136 - Nesta;
AntonioMarcosSchlepka - R. Albino Zanghelini, 1414 - Nesta;
Antonio Carlos Carolina - R. Constantino Pradi, 54 - Nesta;
Bertoldo Hinsching - R. Ano Bom - Corupá;
Beno Fischer - R. Rodolfo de Paiva, 79 - Nesta: .

Brilho Contabilidade José Lino Fausti - R. Victor Rosemberg, 400 - Nesta;
BaI Maq Equipamentos p/ Escritório Ltda. - R. Padre Alberto Romuald JA 134 - Nesta;
Casa dós Enfeites Ana Raquel Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 158 - Nesta;

.

Celio Rengel- R. João Januärio Ayroso, 1088 - Nesta;
.

Codel TR Com; Cam Couro Ceb Bov - R. Três Rios do Norte Rua 429 n" 45 - Nesta;
Comase Com. de Mal. de Segurança Ltda, - R. Henrique Bortoline, 50 - Nesta;
Cheve Caminhões � R--: BR-470 anulon s/n° • Corupá;
Comunidade EvangélicaMartin Lutero - R. EIn11io Raedke. s/no - Nesta;
Comercial Jaraguá Í,;tda. � R. Coronel Procópio Gomes, 99 - Nesta;
Comercial Finta Lida. - ME - R. Fco. Hruschka, 600 - Nesta;
Deter Kuhz - ME. R. CarlosEggert s/n° - Vila Lalau - Nesta;
Decortec Decorações Ltda. - R. Exp. Gumercindo da Silva, 636 - Nesta;
Daimler Indl, Ltda - R. Procópio G. de Oliveira, 1626 Bloco B - Nesta;
Edson JoãoVieira - R. Bernardo Dornbusch - Nesta;

.

-

.

Edson Luiz da Cunha - R. Alagoas, 230 - llha da Figueira- Nesta;
Eletro Produtos Wersta Ltda. - R. Exp. Gumercindo da Silva, 452 - Nesta;
Formabor Ind. Com. Art. Borr. Ltda. - R. Leopoldo Janssen, 120 - Nesta;
Forniabor Ind. Com. Borr. Ltda. - R. Leopoldo Janssen, 120 - Nesta;
Fabiane Juçara K: Eleutério - R. Bernardo Dornbusch, 2324 - Nesta; r

:

Instaladora Bertoldi Ltda. - R. CeI. Proc. Gomes de Oliveira, 1089 - Nesta;
Ivonete Lourdinha Cani Prusse - BR-280 Km 60 s/n° - Guaramirim - SC;
.James Giuliano Pommerening - R. Ponte Pênsil, 53 -Schroeder;
James Giuliano Pommerening • R. Ponte Pêsnil, 53 - Schroeder;
José Lino Faustino � R. Victor Rosemberg, 400 - Nesta;

,

Jomel Conf. Ltda. - R. 25 de Julho, 577 - Nesta;
José Voltolini - R. Otto Mayer s/n° Cx. Postal338 - Nesta;
Jundir Dufem Back - ME - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1067 - Nesta;
Jaime de Souza - R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, /965 - Nesta;
Kanoppus Conf. Ltda, - R. Joaquim Francisco de Paula, 295 - Nesta;
KWB Comunicação Ltda, - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 - Nesta;
Khaloa Empreiteira de Mão-de-Obra Ltda. - R. Otto Mayer s/n° Cx. Postal 338 - Nesta;
Kafam Têxtil Ltda. - ME - R. Silvado s/n° - Schroeder;

,

. Laudder Ind. Com. Conf. Ltda. - R. Exp. Antonio C. Ferreira, 1345 - Nesta;
Lanch. e.Petiscaria Ltda - R. BerthaWeege ao lado do n° 500 - Nesta;
Lucia Buzzi - ME - R. Marechal Castelo Brancolj 5033 - Schroeder;
Luiia Figueiredo Risso - R. Angelo Rubini, 1089 - Nesta;
Loja Sanrio - R. José Narloch s/n° - Nesta;
Malhas do Tipo Ltda, - R. João Januário Ayroso, 531 - Nesta;
Malhas e Mad. Recanto da Cachoeira Ltda. - Rio da Luz - Nesta;
Mariano Adelfo Bom - R. Luiz Sater - Nereu Ramos - Nesta;
Marmoraria e Pedras Jaraguá Ltda. - R. Joinville, 4\33 - Nesta;
Notre Dame Prod, Eventos - R. Marechal Deodoro daFonseca, 104 - Nesta;
Nilson Severino - R. Max Doering, 95.- Nesta;
Pedalando Gostoso Com, Peças p�a Bicicletas - R. José Ernmendoerfer, 44 " Nesta;
Rubia Luzia Luz de Abreu - R. Hermann Schultz, 23 - Nesta;
Rosangela Fatima Fedechim - R. José Roza sinD em frente 65 - Nesta;
Rivelino Fernandes - R. Guilherme Hering, 70 apto. 205 - Nesta;

I

Regicelis Com. de Conf. Ltda; - ME - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 889 - Nesta;
Supermercado Junges L�. - R. José Theodoro Ribeiro, 540 - Nesta;
Tereza CarnicaCamacho - R. Angelo Rubini, 105 - Nesta;
Tereza Elisabeta Schmidt - R. João Franzner, 1011 - Nesta;
TransportadoraMarquardt·- R. Rio da Luz I -Nesta;
Transportes Theimar Ltda. - R. Estrada Garibaldi - Nesta.

"

. • I

E, conto os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação, faz por intermédio do presénte.Edital, para que es mesmos compareçam neste
Tabelionato na Rua: ArthurMüller, n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou

·

então, dar razãopor que não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da

Lei, etc.
I

LS/Jaraguá do Sul- 3 de setembro de 1997
Iiton Hoffmann

Tabelião Substituto

I
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Retidão, flexibilizada DIVULGAçAO' -

A Saab Automobile está dando o passo inicial na direção das linhas arredondadas. A marca sueca

lançou o novomodelo Saab 9-5, o primeiro modelo a esboçar o abandono dos ângulos retos. Trata-se
de um luxuoso sedã com motores de 2.3litros e quatro cilindros ou 3.0 litros com õcilindros em V. O
carro será comercializado em nadamenos que 45 mercados diferentes, sendo que a versão top estará
-disponívelapenasem1998.'

,

Os motores do carro foram concebidos seguindo o conceito Ecopower da marca, que procura
conciliar economia e desempenho no propulsor através de configurações multiválvulas com

turbocompressor de última geração.
O grande atrativo do Saab 9-5, além das motorizações, é o sistema de redução do efeito-chicote -

movimento de ida e volta que a cabeça dos ocupantes faz em caso de colisão traseira. O sistema
limita es movimentos da cabeça, através de uma.conexão do encosto da cabeça com o do banco. Em
certos tipos de colisão, o encosto da cabeça movimenta-se para frente e para trás evitando o efeito
chicote. O sistema leva em conta a força com que o ocupante é imprensado contra o banco, a
magnitude do impacto e o peso do indivíduo.

Tempo de lucrar
A Volkswagen está que

, não se aguenta de àlegria.
Apesar dos períodos
recessivos que vêm tomando
conta do mercado europeu
nos últimos anos, a

montadora fechou o primeiro
semestre deste ano com um

I

aumento considerável no seu

desempenho. A montadora
lucrouUS$ 268 milhões rros.

.

seis primeiros meses de 97,
o q:ue significaum aumento de
Dada menos que 73% em

'.

relação ao primeiro semestre
de 96. Um dos fatores que'
contribuiu para' o bom
resultado foi incremento das
vendasmundiais damarcaem
12% no período. O total
comercializado no primeiro
semestre chegou a 2,18
milhões de CarFOS. Neste to

tal, o Brasil foi responsável
por 321 mil unidades - quase
15%..

Duro de vender
Ainda não foi desta vez

que o mercado de carros

usados assistiu a um

aquecimento nas vendas.

Segundo a Assovesp, que
congrega os comerciantes de
usados do Estado de São

Paulo, nos primeiros 15 dias
de agosto a queda Das vendas
chegou a 3,5% em relação ao
}Desmo período. do mês

passado. Foram 21.026
unidades comercializadas no
início deste mês contra os

21.782 carros vendidos na

primeira quinzena de julho.
Os lojistas de usados"

afirmam que a culpa pelo
desaquecimento das vendas é

. da recessão que, segundo eles,
estáatingindo vários setores da
economia brasileira. "Há
excesso de oferta e os

consumidores estão
endividados ou com a renda

comprometida", justifica
George Assad Chahade,
diretor do departamento
mercadológico daAssovesp.

Nova chance

Depois de tentar com o

Chevette e o Kadett, chegou a

blasileira, o câmbio automático
Jematrelado aoutrosopcionais:
direção hidráulica, espelho e

vidros elétricos.

Luxo secular
AOldsmobile está fazendo

aniversário. A mais antiga
fábrica de automóveis dos
Estados Unides está

completando 100 anos" em

agosto. 'A marca teve até
direito a festa em Lansing,
Michingan, com apresença de
centenas de proprietários de
Oldsmobile de todas as partes
des Estados. Unidos.
Atualmente a Oldsmobile

pertence ao grupo General
Motors. A marca funciona
comoumadivisão de carros de

luxo, com modelos como o

Eighty Eight, de 5,09 m, e o

Regency, que tem 5,23 m.

Ambos remanescentes da

época de ouro dos antigos
carrões americanos.

Estrela da vez
Uma das' maiores atrações

do stand da Mercedes-Benz
no Brasil Motor Show" em
outubro; será o coupé CLK.

.
Com a voltá dos cupês à

moda, ninguém quer ficar de
hora da General Motors .

fora deste segmento. Muito
experimentar a popularidade menos a Mercedes, que já
do câmbio automático no .lançou na Europao seu mais
Corsa sedã. O pequeno três novo modelo duas portas.
volumes da General Motors Apesar do nome parecido, o _

passaacontarcomaopçãodo carro não apresenta muitas
câmbio automático de quatro semelhanças com o

marchas, que é importado do conversívelSLK, que inclu
Japão. sive se transforma em um

A transmissão conta com coupé com a capota rígida
dispositivoanti-patinagemque levantada. O CLK segue
fazcomqueocarrosósaiaem mesmo são as linha dos
terceiramarcha, o queevitaque carros da Série E, com direito
as rodasgiremem falso durante aos mesmos faróis redondos
arrancadas eD;1 pisos de estilo retrô e pára-lamas
escorregadios.Além desse, ele gorduchos.
traz dois modos de operação:

.

Na Europa, o' modelo é
econômico, em que as trocas comercializado com três tipos
de rnarchas sãofeitas abaixos de motores. Dois são de
giros, e esportivo, em que as quatro cilindros com 2.0
marchas são mais esticadas

paramelhoraro desempenho.
Paradoxalmente, 'essa

transmissão só está disponível
para a versãomais simples do

. sedã, aGL, que tempreçobase
de R$ 17.263. A escolha do
câmbioautomático significaum
acréscimo deR$ 3.434porum
pacote deequipamentos -como
ainda: é comum na indústria

litros: um aspirado com 136
cv e um Kompressor com
192 cv. O terceiro é um V6
de 3 .2litros com 218 cv. Para
oBrasil, só devemvir os dois
motores mais potentes: o

Kompressor e oV6.
OCLK só será apresentado

oficialmente no Brasil em
outubro. Porém, aexpectativa
pela chegada do carro já é

grande. Tanto que a

concessionáriaAgo do Rio, a
maior dá América do Sul, já
está anunciando a chegada do
carro e recebendo pedidos de
encomendas do novo cupê.

Redução percentual
A Kia Motors ganhou a

maiorcotaentre os importados
de veículos para o Brasil que
não possuem fábrica no país.
Navigênciado segundo ano de
exercício do sistenia de cotas,
a montadora coreana terá
direi to a trazer 10.475
unidades com alíquota de

importação reduzida para
31,5%. A cota daKiaMotors,
que' antes era de 8.564

unidades, corresponde a

72,4%, do total do bloco
coreano comercializado no

mercadobrasileiro.
A redução da alíquota, an

tes em 35%, levou aKiaMo
tors aelaborarumanova tabela
de preços para seus veículos.
A diminuição média de 1 %

atingiu os modelos Clarus,
'Sephia, Sportage e Besta.

Desta forma, a Besta GS -

top de linha recém-lançada no
país - passa a custar US$
31.450, contra osUS$ 31.900
praticados anteriormente. O
Clarus caiu de US$ 27.900

para US$ 27.580. O Sephia
passou de US$ 22.900 para
US$ 22.650. O preço do

Sportage caiu de US$ 30.900
paraUS$ 30.600 e o da Besta

I

EST passou de US$ 29.767
para US$ 29.450.

L A V A <; A ()

MENDONÇA
,

SE O PROBLEMA DO SEU CARRO É.

RUÍDOS, CONSyLTE-NOS
372-3719
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Nissan Maxima apo,ta na relação custo/
benefício para brigar no segmento de a/to luxo

FOTOS: JORGE ROORIGUES JORGE/CARTA Z NoTICIAS

Inteligência ativa
. O que mais chama atenção no

Nissan Máxima é, sem dúvida, o de
sign, que impõe respeito, e o

requinte interno. Uma das maiores

qualidade do modelo, porém, está
sob a carroceria: a suspensão
traseira. Batizada deMultilinkBeam
- viga multiarticulada -

, ela liga as

duas rodas traseiras entre si por um
eixo de torção. Este eixo, por sua
vez, é ligado ao chassi por
amortecedores e por um conjunto
de braços articulados - dois

longitudinais e quatro pequenos
braços transversais. Graças a eles,
as inclinações da carroceria durante
as curvas não são transferidas ao

eixo.
O resultado é que as rodas estão

sempre perpendiculares ao solo.
Isso garante sempre o maior atrito

possível dos pneus com o piso e

ameniza os efeitos da aceleração
lateral nas curvas. Ou seja: total
inexistência do efeito roUing, prin
cipal responsável por transmitir
sensação de insegurança ao

motorista. Quando o Maxima

ultrapassa o limite de aderência, ele
I

.

apenas desgarra um pouco a

traseira. Isso não chega a assustar

o condutor, que consegue corrigir
facilmente a trajet6ria, já que o

modelo tem tração dianteira.
Na traseira, o conjunto

complementa o bom trabalho da
dianteira com um sistema

independente do tipo McPherson
com barra estabilizadora. Uma
solução clässrca que se adequa
bem ao amortecimento ativo. Este
sistema,

. que tem a pretensão de se

auto-ajustar a diversas situações,
possui duas regulagens:
automática, a mais macia, destinada
a quem quer mais conforto, e

esportiva, a mais firme, para uma

condução - mais agressiva. A

seleção é feita através de um botão
no lado esquerdo do painel.

A despeito da, opção de

regulagem, o grau de rigidez é
comandado por sensores de

aceleração lateral e de acordo com

as irregularidades do piso. O
sistema atua em cada roda

separadamente, já que cada um dos

AUTONOVO
VEíCULOS

R. JOINVILlE, 2050

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

amortecedores vem acoplado a um

pequeno motor, responsável pela
calibragem da suspensão.

Amplo requinte
Todo carro que reclame para si

o título de modelo de luxo tem de
ter mais que apenas uma boa lista
de . itens de série. É preciso
realmente ter requinte e conforto
interno. E oMaxima tem isso emais:
um habitáculo espaçoso. O sedã da
Nissan é um daqueles carros que
cumpre o que promete a ficha
técnica em relação à capacidade de

passageiros. Há realmente lugar
para cinco pessoas. Ou seja: os que
andam atrás, mesmo três adultos,
não correm o risco de raspar os

joelhos nos bancos da frente e

muito menos a cabeça no teto. Pena
que a Nissan não levou mais a

.

fundo esta virtude e estendeu ao

quinto passageiro o cinto de

segurança de três pontos: ele ainda
é do tipo sub-abdominal.

De qualquer maneira, melhor
mesmo são apenas dois ocupantes
atrás. Não por causa de uma

suposta falta de segurança, mas é

que, sem um terceiro intrometido,
os ocupantes da parte traseira

podem usufruir do descansa-
•

braços central escamoteável
revestido em COUl;O. Também não

podem reclamar que só quem anda
na frente convive com os detalhes
imitando madeira no painel e con

sole entre os bancos. O mesmo

material emoldura os controles dos
vidros elétricos nas portas
traseiras. I

De qualquer maneira, o

motorista e o carona do banco
dianteiro podem deixar os demai�
com inveja por disporem de porta
copos entre os bancos, por estarem
sob o teto solar elétrico e por terem
o controle do som. Afinal de contas,
o carro já vem com rádio/toca-fitas
e CD player, tudo de painel e com

200 W de potência. O ar

condicionado não fica para trás e é
totalmente digital. Ou seja, com
exceção do recirculador de ar, todas
as funções são exibidas no visor
de caracteres azuis: da temperatura
pré-selecionada pelos ocupantes
ao direcionamento da saída do ar,

. CARROS OKM TODAS AS

MARCAS A PRONTA ENTREGA.

DIRETO PARA O

CONSUMIDOR COM O MELHOR

PREÇO DO MERCADO�

ACEITAMOS CARTA DE

C�ÉDITO OU SEU USADO.

passando pela intensidade da

ventilação. Para ser completo s6
faltava mesmo saídas de ar para a

parte traseira do veículo.
O motorista é mesmo o mais

beneficiado. Seu banco tem

regulagens de altura e inclinação
elétricas e lombar mecânico, que se

completam com o ajuste da coluna
de direção. O airbag, porém, está
disponível, tanto para quem assume

o volante, como para seu

acompanhante da direita.

Apesar do amplo espaço
interno, a Nissan não esqueceu das
miudezas. Uma prática gaveta
forrada com feltro, instalada no

console central é ideal para abrigar
os 6culos. O porta-trecos
escondido sob o apoio de braços
central também pode absorver

bugigangas. Grandes objetos
também têm lugar cativo no

honesto porta-malas de 440 litros.

Proteção deFibra interna, lonamarítimae capotade
lona para todos osmodelos dePíek-Up,Fiai,Pampa,

Peugeot,Corsa,Saveiro,D20 e FlOOO
.

..

CIVEL VEíCULOS
Rua Joinville, 2757

Fone: (047) 372-3300 ou 975-1999
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(sífilis? banseníase?) Antônio o pröprío Aleijadinho, pormais
Francisco Lisboa o de uma vez, decepou dedos das
Aleijadinho (1730,,: 1814) - mãos, pondo sobreeles o fiode
perdeu todos os dedos dos pés, um formão,' ordenando aos

sendo obrigado a andar de escravos que o assistiam que '

joelhos; os dedos das mãos se dessem uma forte pancada
atrofiaram e curvaram, nessa ferramenta para cortar o

chegando' alguns deles a cair, dedo num só golpe. Mesmo
restando apenas os polegares e assim trabalhava dias seguidos
os indicadores. Mesmo assim com cinzel emartelo amarrados
as dores eram tão atrozes que ao antebraço.

Para quem não pôde ír
ao show (Acústico)
dosTitãs , em

Joinville, temmais
uma oportunidade

,

nesta sexta-ferra (5),
no Pavilhão C, da

'Proeb, emBlumenau.

r:;- Juventude da Região Norte de Santa Catarina estará tirando os pés do
chão, no próximo dia 12 (sexta-feira), a partir das 22 horas, no Kartödromo
Internacional de Joinville, no show demil e uma agitações do baianoNetinho.

) 'N I V E, R _

José Schmitz Ir. - "Zeca Jr:" (5/9), Thais A. Schmitt (6/9),
,
Dércio J. Junkes (6/9), Tatiana R. Gomes (7/9), Paulo L.
Schütz (7/9), Nathalia Marchiori Iensen (9/9) e Alessandro
CQelho (11/9).

·0maiorhomem domundo é aquele que nãoperde seu coração de aiençe'
(MengTzu)

Artigos para esta colu.na devem ser enviados para Rua Joio Picol/i, 246" Jaragu� do Sul (SC), Cep: 89251-
'

590. Se pteferlr, para os fax: 371-1919 ou 372-3363, aos cuidados deste colunista,
'

Chegam aomercadomaís títulos da bem sucedida série 2 é
, DemtlÍS!, da WEA. Cada CD traz, na íntegra, dois LPs de
um mesmo intérprete ou grupo. A nova fornada vem com

, PepeuGomes, Baby Consuelo, BenitoDi Paula, Camisa de
Vênus & Marcelo Novae Heróis da Resistência. O CD de

,

Pepeu traz hits como Eu Também Quero Beijar, Fazendo
'Música, Jogando Bola,e Um Raio Laser. Baby vem com,

Ele Mexe Comigo, O Que WerEu Traço e Menino do Rio,
entre outros.Ovolumedediqldo aBenitoDi Paula tem como

destaquesAh, ComoEuAmeie urna releitura deNãö Quero
Ver Você Triste; de Roberto Carlos. O CD de Camisa �
Vênus & Marcelo Nova inclui' sucessos como Simca
Chambonle Sóo.Fim.Odedicado aosHeróis daResistência

,

contém dois díseos fracos do grupo (omegahit SóPro Meu
Prazernão está presente). No geral, são itens interessantes,
resgatando discografias até então não disponíveis em CD.
(Shopping Muic)

INFORMATIVO CENTER SOM ;

Títulos mais vendidos: Aléxia (FanClub), TItãs (Acústico),
Vanilla Ice (ToTheExtreme) e BandaEva (Ao Vivo) ..Prin
cipallançamento: 'à'd Di Camargo & Luciano (É Minha
Vida).,

• FORÇA AÉREA UM

,

- Direção: Wolfgang Peterson.
1 - Elenco: Harrison Ford, Gary Oldman, GlennClose, Wendy Crewson, Liesel Matthews,

•
PaulGuilfoyle,Xander Berkeley,WilliamH. Macy,William H.Macy, Dean Stockwell, ...
- Gênero: Ação.

'. SinopSe terroristas começarão a, Este homem é o Presidente
BWIENAU

•
Um grupo terrorista eliminar metodicamente os dós Estados Unidos. O avião CineNeumarkt 1: ForçII�Um.
tomou de assalto um passageiros. Porém, se as é o Air Force One. ' Horários: 14h,16h30,19h,21h30.

CineNeumarlct2: Mr. BeM.

• avião, exigindo a' exigências forem cumpridas Harrison Ford estrela, no Horários: 13h30,15h30,17h30,19h30;21h15.
, libertação do General e Radek for' libertado, papel de James Marshall, CineNeumarIct� Aneconâa.

HOráriOlil: 14h, 16h;18h, 2Ob, 22h,

• Alexander Radek, um centenas de milhares de Presidente dos Estados CineNeumarkt4: Nlrv.....•

tirano impiedoso que, pessoas com certeza U,nidos, este thriller de ação,
HOrários: 14h30, 18h45, 191'1, 21h15.
·Sábado (6), 22h, será exibido o,filme'

'1 vinha explorando o que morrerão. do diretor . Wolfgang ·OC"'manliodoMeuMelhorAmigo-.
CineNeumarkt5: ,'VelocIdadeMál.... I;;

restou de uma Rüssiaem Um homem precisa pesar a Peterson ("Na Linha de Ho......_ 'hIGI""": 15 ,17h30.

I, escombros. A não ser segurançade sua família, que Fogo", "Epidemia,")" OSegredo.

que este líder seja posto está à bordo, centra a nominado duas vezes para o CineNeumarktlt =="AdoidIIdo.
I em liberdade, os segurança domundo inteiro. 'Oscar. Horários: 15h30,17h30,19h30,21h30.,

, , ,

• """ra""'9fo q/kM,parao I»rl'odode5a 11". '

• _' _ III '

• • • _

Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, 1899
Fone: 371-7847

• Jaragué do sw - SC o Boticário

TOOOMUNDOAMADARI
TOOOIfUNDOAIfAGANHARI

� a, Procópio Gomes
deOUvelra, 481

Jaraguá doSuI- SC '

cep 89251-200
FODeJFax: (047)
371-3633

CONGELADOS E
FRUTOS DO MAR .

RUA lWtAo DO Rio BRANCO; 111
Tl5L.: �7) 312-2912

.IARAGUA DO SUL - sc

•-

.

,

V-.íI I/G_I/.")..-z "
',. ,'J./;/' JI ...� <'.'

�...;:_�' �#��: &.--c.::..-,

CARGA.S E PASSAGENS
Fone/Fax:

(047) 371-0091

I
I
I
I
I

I

I

•
I

__
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VARIEDADES PUBLICAÇÕES LEGAIS Sexta-feira, 5 de setembro de 1997

II
II

II

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DELEILÃO
A DOUTORA Hll..DEMARMENEGUZZI DE CARVALHO
MM. nnzx DE DIREITO DA 2& VARACÍVEL
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUUSC,
NA FORMA DA LEI, ETC ...

FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, ou ainda a
quem interessar possa.que no dia 14.10.97, às 14:00 horas, realizar-se-á no átrio
do edifício do Fórum, o leilão do(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos da ação
executiva n° 3697000805.0, em que é exeqüente BANCO ITAÚ SIA e executado

· JOVELINANART, qual(is) seja(m): um televisor em cores SEMp, 16", em bom
estado de conservação e funcionamento, semi-nova, avaliada em R$ '300,00,'
uma bicicleta Monark; modelo feminino, aro 26, avaliada em R$100,00. Total
da avaliação: R$ 400,00

..
,

Não havendo licitante(s) na data e hora acima, ou se o(s) bem(ns) 'não
alcançar(em) lanço superior à importância da avaliação, será(ão) oís) mesmo(s)
levado(s) a segundo leilão, pelo maior lanço oferecido, desde que não irrisório,

.

no dia 29.10.97 às 14:00 horas.
Fica(m) o(s) executado(s) intimado(s) das solenidades designadas, caso não

seja(m) encontrado(s) pelo Oficial de Justiça.
Não há ônus nem recursos pendentes dejulgamento sobre o(s) bem(ns) . acima

mencionado(s), de conhecimento deste Juízo. E, para que chegue ao conhecimento
de todos e para que ninguém alegue ignorância, mandou-se expedir o presente
edital que será publicado e afixado na forma da Lei.

.

Dado e passado nesta cidade e comarca, aos vinte e cinco dias do mês de agosto ,

·

de 1997.

Eu, Cláudia Jenichen Janssen, que o digitei e subscrevi.
HildemarMeneguzzi de Carvalho

Juíza de Direito

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

, ,

COMARCA DE JARAGUA DO SUL
SEGUNDA VARA CÍVEL

.

EDITAL DE LEILÃO
.

ADOUTORAHll..DEMAR MENEGUZZI DECARVALHO
MM. JUÍZA DE DIREITO·DA 2" VARA CÍVEL
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUUSC,
NA F.ORMA DA LEI, ETC. ..
FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, ou ainda a
quem interessar possa, que no dia 08.10.97, às 14:30 horas, realizar-se-á no átrio
do edifício do Fórum, o leilão do(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos da ação
executiva n" 3696000543.5, em que é exeqüente BANCO ITAÚ S/Ae executado·
FREIMUNDO LEWERENZ EMARLISE LEWERENZ BITTELBRUN� qual(is)
seja(m): 20 jogos de containers especiais para indústria de confecções" todos
novos, cadajogo no valar de R$ 600,00, totalizando.a quantia de R$ 12.000,00.

· Os bens penhorados encontram-se em poder dos executados,' na Rua Alberto
Klitzke, 188,. nesta cidade.

.

Não havendo licitante(s) na data e hora acima, ou se o(s) bem(ns) não alcançar(em)
lanço superior à importância da avaliação, será(ão) o(s) mesmo(s) levado(s) a

segundo leilão, pelomaior lanço oferecido, desde que não irrisório, no dia23.10.97
às 14:30 horas.

Fica(m),o(s) executado(s) intimado(s) das solenidades designadas, caso não seja(m)
. encontradoís) pelo Oficial de Justiça.
Não há ônus nem recursos pendentes de julgamento sobre o(s) bem(ns) acima

mencionado(s), de conhecimento desteJuízo. E,para que chegue ao conhecimento
de todos. e para que ninguém alegue ignorância, mandou-se expedir o presente
edital que será publicado e afixado na forma da Lei.
Dado e passado nesta cidade e comarca, aos vinte e cinco dias do mês de agosto de
1997.

'

, Eu, Cláudia Jenichen Janssen, que o digitei e subscrevi.
Hildernar Meneguzzi de Carvalho

Juíza de Direito
'

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

.

. ,
�

COMARCA DE JARAGUA DO SUL
..

.
-

"

·SEGUNDA VARA CIVEL

•

:0

.

EDITAL DE LEILÃO
A DOUTORA'HILDEMARMENEGUZZIDE CARVALHO

MM. JUÍZA DE DIREITO DA 2·VARA CÍVEL
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUUSc.,
NA FORMA DA LEI, ETC ...

FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, ou ainda a

quem interessar possa, que no dia 14.10.97, às 14:30 horas, realizar-se-á no átrio do
.

edifício do Fórum, o leilão do(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos da ação executiva
n° 3696000867.1, em qúe é exeqüente BANCO ITAÚ st« e executado METAL
WAGEM INDUSTRIAL LTDA., MARLISE LEWERENTZ BITTELBRUN E

MARCOS BITIELBRUN, qual(is) sejaún): 60 jogos de containers especiais para
qualquer segmento industrial, modelo'MW 112, novos, de fabricação da primeira
executada, no valor unitário de R$ 300,00, totalizando a quantia de R$I8.000,00�·
60 jogos de containers especiais para qualquer segmento industrial, �odelo MW
113; novos, de fabricação da primeira executada, no valor unitário de R$ 250,00,
totalizando a quantia de R$ 15.000,00. Os bens encontram-se em poder dos
executados, na Rua Alberto Klitzke, n" 178, nesta cidade.
Não havendo licitante(s) na data e hora acima, ou se o(s) bem(ns) não alcançar(em)
lanço superior à importância da avaliação, será(ão) o(s) mesmo(s) levadots) a segundo
leilão, pelo maior lanço oferecido, desde que não irrisório, no dia 29.10.97 às 14:30
"horas.

.

.

.

Fica(m) o(s) executaâo(s) intimado(s) das solenidades designadas, caso não seja(m)
encontrado(s) pelo Oficial de Justiça.

.

,

Não há ônus nem recursos pendentes de julgamento sobre o(s) bem(ns) acima

mencionado(s), de conhecimento deste Juízo. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e para que ninguém alegue ignorância, mandou-se expedir o presente edital que
será publicado 'e afixado na forma da Lei.

.

Dado e passado nesta cidade e comarca, aos vinte e cinco dias domês de agosto de 1997.

Eu, Cláudia Jenichen Janssen, que o digitei e subscrevi.
HildemarMeneguzzi de Carvalho

Juíza de Direito

ESTADO DE SANTA CATARINA

,
PODER JUDICIÁRIO .

COMARCA DE JARAGUÁ .DO SUL .

SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE LEILÃO
A DOUTORA HILDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO
MM. nnzx.os DIREITO DA 2" VARA CÍVEL
COMARCA DE JARAGUÁ DO SOUSC,
NA FORMA DA LEI, EtC ...

FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, ou ainda a

, quem interessar possa, que no dia 0$.10.97, às'14:30 horas, realizar-se-á no átrio do'
edifício do Fórum, o leilão do(s) bem(ns) penhoradoís) nos autos da ação executiva
n": 3696000254.1, em que é exeqüente BANCO ITAÚ SIA e executado'

NEU�RODUTKT
. COMÉRCIO DE IMPORTADOS LJ'DA.; ADEMIR

SCHALINSKI EMARlA SALETEG. SCHALINSKI, qualüs) seja(m): 2.190 (dois
.

milcento e noventa) afiadoresdefacas eferramentasmanual "SHÁRKY", importados
daAlemanha, preço unitárioR$11,87, totalizandoR$ 25.995,30. Os benspenhorados
encontram-se em poder dos exêcutados na Rua.Cel. Procópio Gomes de Oliveira,
382, nesta cidade.
Não havendo licitante(s) na data e hora acima, ou se o(s) bem(ns) não alcançar(em)
'lanço superiorà importância da avaliação, será(ão) o(s) mesmo(s) levado(s) a segundo :

leilão, pelo maior lanço oferecido, desde que não irrisório,. no dia 23.10.97 às 14:30
horas:

.

Fica(m) o(s) executadots) intimadots) das solenidades designadas, caso não seja(m)
. encontrado(s) pelo Oficial de Justiça.

'

.

Nãohã ônus nem recursos pendentes de julgamento sobre o(s) bem(ns) acima
mencionadoís), de conhecimento deste-Juízo. E, para que chegueao conhecimento
de todos e para que ninguém alegue ignorância,mandou-se expedir o presente edital

,

que será 'publicado e afixado na forma da Lei.
. ,

Dado e passado nesta cidade e comarca, aos vinte e cinco diàs do mês de agosto de

1997.

Eu, Cláudia Jenichen Janssen, que o digitei e subscrevi.
Hildeinar Meneguzzi de Carvalho

Juízade Direito
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Estância Peão Farrapo inaugura
)

sede com 'baile doGrupo Sarandeio

mpoucaspalavras aEstância Peão
Farrapo revela hábitos, trajes e

linguajar de um Estado quemuitos
desconhecem. Investir na tradição

gaúcha como forma, de lazer fez com que
Waldemar e Liomar Meseh, se tornassem

proprietários de uma área onde a natureza

fala mais alto, que fica a quatro quilômetros
do ce_ntro de Jaraguá do Sul. O visitante vai
ter a. oportunidade de descobrir a -

hospitalidade, além de poder compartilhar
uma cuia de chimarrão, ou ainda saborear da .

·came preparada à moda gaücha tservida na
. tábua}.

O Grupo'Sarandeio vai animar a noite de

inauguração da sede, hoje, ein um galpão de
300 metros quadrados com entrada franca.
No local tambémfoi construído um estábulo

.

para pensão de cavalos; que proporciona
maior comodidade aos proprietários nos

finais de semana.

PÉ NO CHÃO
ONDE É - Quatro quilômetros do centro de
Jaraguá do Sul, no Bairro Vila Rau.
COMO CHEGAR - Seguindo pela antiga estrada
em direção ao C'l'G Laço Jaraguaense, terminando
o calçamento 300 metros à direita.

E.quadria. deAlumínioBENTO Ltda.

Especializada em Box» Esquadrias
deAlUmínio e Anienas Parabólicas .

Rua Domingos Sanson, 400
VilaBaepandl

Fone/Fax: (047) 372-0728
.

FoIOI: Edlen JunlrallCP

CORREIO DO POVO - 9

\.

Pássaros importados,
filhotes de cães, gatps,
pavão, faisão, galinhas
de raça gigante, marrecas
importadas, cisnes e

compkta linha de rações
FONE: (047) 372-0672 e (047) 983-201-0

Rua Rio de Janeiro, 79 - Jaraguá do Sul- SC

PAHAIS() ElAS AVI S I I)()�. - u 'I(lll�.

TOURO MECÂNICO
BALIZA COM ARGOLA
PROVA DE RÉDEA
PROVA DE TAMBOR
PROVA DE ESTAFETA
SENSACIONAL FUTEBOl
LAÇO DE VACA PARADA
MONTARIA PROFISSIONAL E
AMADORA EM TOUROS E CAVALOS
MONTARIA INFANTIL EM CARNEIROS

COMlfRCIO
DE CARNES·

E FRIOS
- A melhor carne da cidade -

,

Rua João Planin.check, 407
Fones: (�7) 372.()524·371-4547 ·371-&275 .

JARAGUÁ DO SUL· SC
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EIÊXTASE
Centro de Terapia e Meditação

Fone: (047) 372-3104
Rua Ângelo Taneon, 106 - Ilha da Figueira - CEP 89250-210 - Jaraguá do Sul - SC

Livre-se .do estresse, com

o auxílio do taí-chí-chuan
o mundo moderno cobra

sucesso, eficiência e rapidez,
condenando o homem a repetidas
crises de ansiedade e tensão. As

conseqüências são desastrosas:
alimentos mal assimilados,
fragilidade mental e física,
propensão ao desenvolvimento de
.doenças.

.

Se o quadro parece assustador,
pelo mimos não 'é irreversível.
Existem atividades que se propõem
a resgatar a serenidade 'e o

equilíbrio interiordo homem, como
o tai-chi-chuan, que preserva e

potencializa ii saúde mental e os

sistemas nervoso, cárdio

respiratório, sexual, hormonal e
locomotor.

.

A disciplinamilenar, de origem
chinesa, baseia-se emmovimentos
harmoniosos que fluem suave e

continuamente, objetivando não

apenas um trabalho muscular, mas
também uma verdadeira massagem
das vísceras; complexos vásculo
nervosos, ligamento de ossos -

circulando na quantidade certa e

pelos caminhos corretos. A energia
vital.

Os movimentos se inspiram na

água, no vento, nos astros, nos
animais e no próprio homem,
buscandorecriar o perfeitoequilíbrio

.

que caracteriza a natureza.

Ao . relaxar o corpo em'

movimento, permitimos que este se
solte ao mesmo tempo em que a

mente serena, garantindo um

descanso em profundidade. A
beleza do movimento e a força vital
que comunica sensibilizam tanto
quem pratica como quem assiste.

Os efeitos positivos são

experimentados desde o primeiro
contato com os exercícios, não
importando sexo ou idade do

praticante. Com delicadeza, prazer
sensível e estético, obtém-se uma

vida longa e plena.

Qualquer pessoa que queira
recuperar o bem-estar e a saúde ou

apenas preservá-los pode fazer tai
chi-chuan. Comprovadamente ele
atua como extraordinária
ferramenta no combate ao estresse,
completando e acelerando
tratamentosmédicos e terapêuticos.

E não é incompatível com
qualquer outra prática física ou

esportiva, pelo contrário, pode
potencializar a performance,
capacidade de aproveitamento e o

prazer da realização. Também

-

ajuda a evitar luxações, distensões
e torções, promovendo abundante
irrigação sangüínea e oxigenação
de todos os ligamentos emúsculos
do corpo.

MiniStrante:
Mestre Byung Ii Lee
Diretor do Instituto de

MedicinaOriental
Formado pelo I.A.M.O. Seul,

<Coréia do Sul (Reg. n° 0293-193)
International Association of

Mareial Arts andOrientalMedicine
Presidente da ABT-PRO

PROGRAMAÇÃO DO CURSO
* Chi-Chong, 8 exercícios medicinais, respiração Dan-Jun, *

Movimentos com Bio-Energética (Tai-Chi-Chuan), * Vibração do corpo
humano, * Eletricidade do corpo, * Sistema de Bio-Energética {fogo e

água), * Shim-Ki-Hul-Jung (Bio-Energética, consciência limpa), *
Limite da Bio-Energética, * Respiração da pele, * Hwal-gong-,

Técnicas e práticas: * Sua origem e fase Fisiológica, * OsMeridianos,
* A EnergiaQI (Chi), Variações deQi em relação as estações, horas do
dia, temperatura e emoções, pontos de entrada e saída, * Massagem
Facial e Corporal com Bio-energética, * Técnicas de recuperação da

energia, * Auto massagem Do-In, Shi-At-Su, * Meditação e

relaxamento.'
.

ACUPU'NTURA
,

A aplicação por acupuntura visaa restabelecero equilíbrio de energia
(Yin e Yang) no corpo, curando' assim as diferentes enfermidades.

Asmoléstiasmais facilmente curáveis pela acupuntura são em resumo

as seguintes: cabeça, nevralgias, dores de cabeça, desmaios, nevralgia do
trigêmeo, tique e espasmos..

Membros emúsculos: fibrose, reumatismomuscular,Ciática, lumbago,
edemas, descoloração, fraqueza, alguns tipos de tremores, nevralgia dos
ombros e braços, bursite rädio-umeral, estados reumatöides primários.

Digestão: úlceras do estômago e duodeno, hiperacidez, 'gastrite,
dispepsia, azia, espasmo polörico, näuseas, vômitos, prolapso retal, prisão
de ventre, diarréia, vários tipos de cólicas, atonia, dorperianal, hemetêmese,
insuficiênciahepática, fígado sensível, hepatite, colecistite crônica, colite,
'disenteria.

SiStema respiratório: asma, bronquite; respiração pulmonar, edema
dos pulmões, resfriados freqüentes, tosse e infecções pulmonares benignas.

SiStemas cardiovascular: angina pectoris, pseudo-angina pectoris,
dor e peso na região cardíaca, desmaios, palpitações, traquicardia,
bradicardia, arritimia, insuficiência cardíaca, edema, cardites, obstrução
de válvulas, pressão alta ou baixa, espasmo arterial flebite, hemorróidas,
linfagite, adenite, palidez.

SistemaGênio-urinário: insuficiência renal, pielite, alguns tipos de
cólica renal, lumbago, irritação e espasmo da bexiga, enurese, hipertrofia
prostática primária.

.
.

. SiStema sexual: dor pélvica, menstruação dolorosa, menstruação
.

irregular, metrorragia, corrimento, dor vaginal, pruridos, distúrbios da
menopausa, dor nos ovários, impotência, frigidez, esterilidade, indiferença
sexual, ninfomania.

Olhos: vista fraca, cansada ap6s pouco' tempo de leitura, defeitos que
sejam óticos, visão de pontos pretos e ziguezagues, dor por trás ou ao
redor dos olhos, glaucoma (algumas vezes), conjuntivite, blefarite, irrite
(algumas vezes).

Ouvido, nariz e garganta: febre do feno, ríníte,epistaxe, espirros,
perda de olfato (alguns tipos), sinusite, catarro, gengivite, boca amarga,

. boca seca, tonsilite,laringite, afonia, zumbidos dos ouvidos(somente casos
primários).

. . .

Pele: acne, comichões, eczemas, urticária, tumores, neurodermatite,
etc.

SiStema nervoso e fatores psiquiátricos: nervosismo, depressão,
ansiedade, fobias, obsessões, timidez,medodo público, neurastenia, ânsia
demorte, agitação, acessos de temperamento, bocejos, logorréia, insônia,
terrores noturnos .

Em geral: anemia, fadiga.Iassidão, suor abundante, sono excessivo.
Durante milênios a prática da acupuntura foi repassada de pai para
filho, até que foi administrado o treinamento de gerações de estudantes
orientais de medicina no decurso demilhares de anos. Com a prática e
a técnica desenvolvidas em dimensões' cada vez mais crescentes,
matéria incorporada aosmodernes currículos-médicos-científicos não
somente na China, como no Japão e também na Europa.

Atendimento individual com horamareada às segundas-feiras.
Com oMestre Byung Ii Lee
Diretor de Instituto de MedicinaOriental
Formado pelo I.A.M.O�· Seul, Coréia do Sul (Reg. n" 0293-193)
International Association ofMarcial Arts and Oriental Medicine

. Presidente da ABT-PRO

Dores nas costas, gastrítes.noítes
maldormidas, tensões musculares,
estresse. Quem nunca passou por

pêlo menos uma dessas .

desagradáveis experiências?
A Reflexologfa MioCasceal é uma

terapia alternativa que resolve esses
.

e muitos outros problemas, através
de uma reprogramação do corpo,

Terapeuta: Sw. Pren Sainudra
(AirtonGuardeni)

Consultas com horamárcada

RQTA DA íNDIA
Centro de

Terapia e

Meditação
Fone: (047) 372-3104
Rua Ângelo Tancon, 106

. Ilha da Figueira
CEP, 89250210·

Jaraguá do Sul - se

II
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COMEMORAÇAO

OS 50 anos da WiestS.A.
Joinville - Sábado passado (30)

teve lugar no Centro Esportivo'do
Sesi-Joinville a comemoração dos ..
50 anos daWiest S.A. (com encane

no CORREIO DO POVO, ed. n°
4.110, de 29-8-97), que se estendeu
das 9h30 às 21h, de 30 de agosto,
com variada programação que ia
desde a visita ao Showroom,
cerimônia religiosa, audiovisual,
almoço festivo, jogo de

basquetebol, bingo, baile e show

pirotécnico e atividades para
crianças, correndo todo o dia a

distribuição de cachorro-quente,
pipoca, suco e chope.

O Pavilhão Esportivo do Sesi
Joinville ficou totálmente lotado de
autoridades, homenageados,
convidados especiais e de
colaboradores das várias empresas
do grupo, -.

numa expontânea
manifestação de regozijo pelo
transcurso do meio século. de
existência da importante empresa
que um dia se estabelecia, no ano

de 1947, em Jaraguá do Sul.
O Grupo Wiest se constitui de

Wiest .Escapamentos, Simesc
Parish, associação daWiest com a

Dana Corporation - USA, Simesc
Tubos e Master Franqueada, da
Midas International Corporation,
empresa que ópera franquia há 40

anos, em 13 países, com 2.600

SOCIAIS

Nestaloto, ·durq.nte a cerlmßiliarellgiosll, Jamiro Wiest, sua esposa e'osftlhos

lojas. lídermundial no segmento de
serviços para automöveis.

Parabéns ao Grupo Wiest que
honra o parque fabril catarinense.

o aniversário, de tia Hilda

1

Hilda Henschel Brunner e a

cunhada Adele Bartel, viúva de
ArturHenschel.

.
À aniversariante

.

os

cumprimentos deste jornal com
votos de Iongos anos, ainda.

No domingo passado (31)
transcorreu o 8� ano de vida da

.

sra. HildaHenschel, viú�a deAlois
Otto Brunner, vivendo na capital do
Estado de São Paulo.

Desde 1986retornou aJaraguá
do Sul, passando a morar no "Lar
das Flores", local onde no ültímo

domingo a família Henschel se
reuniu para um 'café da tarde e

recebendo os cumprimentos, dos
parentes de Jaraguä do Sul, de
Joinville e de São Paulo, estes
últimos representados pelo casal dr.
Mário Qlivastro e esposa TeIma.

AJoto mostra da "e" as irmãs
Hertha Henschel Marquardt, Olga
HenschelMahnke, a aniversariante'

.

\
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Enxaqueca. torcicolos. escoliose,
.stress, depressão. problemas
menstruais, sinusite, rinite, má·

digestão. insônia. etc. AiraV'és
destas técnicas você conseguirâ
obter a cura radical ou melhor

qua(idade de vida.

Dr. Temoglm
Schreiber 'erottl

'Viuer, sentir e
transformar

Encontro só para mulheres
Atendimento individual e em grupó
Lucia H. Lopes eMilene

Butzke -Psicôloga
Intí ..Liceu da Vida

372-1141'

Qulrop.tl••
Milgnetoter.pl.
INFORMAÇÕES:
372-1141

IRENEZELAK
Parapisic610ga (desln.ol.e trabalho com .

ItUllÜroterapia) SedúuJa em Curitiba I)
henida 7 de Setembro, 1924
Telefone: (fUI) 362-1648
• Objetivo: Reorganização

do Sistema de energia humana
.

(limpeza dos chakras e aura).
• Auxflio à cura de depressões. slress.

fobias, pesadelos. sistema nervoso. dores
mescuteres. ele.

.

. • INCLUSNE TERAPIA DE VIDAS
PASSADAS.

Atende em Jaragu' do Sul
mensalmente no centro

INTI·Llceu da Vida· Tel.: 372-1141

CURSO DE

ARRANJOS FLORAIS
EM ESTILO II<EBANA

APRENdA A fAZEIt EM ApENAS UMA AulA,lO Tipos ds ARRÀNJOS FLORAIS
.rlellt.l. comm.t"'•• exótlc•• E dE SURPREENdENTE bElEZA.

.

NÃO PERCAI
. .

FONE: 372-1141 LOCAL: INTI-LICEU DA' VIDA

OPerdão
oPerdão é uma liberação energética

que nos deixá livres do momentum de
causa e efeito.

Nenhum de nós será livre enquanto
existir no mundo uma pessoa; uma

relação, um amigo do passado contra o
qual haja temor de desarmonia ou

ressentimento que ainda abrigamos em
nossas mentes e corações.

Perdoar é o ato centeal da vida.
, "Perdoai as nossas ofensas assim
como, nós perdoamos quando somos

.ofendidos" .

Esta cláusula é o momento

culminante do Pai-Nosso, a chave para
todos os problemas. Vemos assim, que
temos de estender o perdão a todos

aqueles a quem devemos' perdoar.'
Não se pode fugir, é preciso perdoar,

por mais fundo que tenhamos sido

feridos ou por rnais que tenhamos

sofrido; pois efetuamos "contratos"

mútuos que podem durar várias vidas e

podem incluir não apenasum indivíduo,
mas todo um grupo de pessoas quando
acalentamos o desejo de vingança em

nossos corações. Através desse

sentimento continuamos ligados ao

momento da agressão, recordando a

cada momento, mesmo

inconscientemente, as dores do passado
e com isso conduzindo

-

o agressor ao
umbral e nos prendendo a ele também,
através de vínculos kármicos que
continuam agindo. Exceto quando a

vítima transmutar pela misericórdia do
Perdão esses laços kärmícos,

Libertar os outros querdizer libertar
se a si mesmo, pois o ressentimento é·
uma forma de acorrentamento.

.

Quando se guardar ressentimento
. contra alguém, a pessoa fica ligada à

outra por um elo cósmico (kãrmieo).
Você está ligado vor um laço cósmico à

coisa que você detesta. A única pessoa,
. talvez, em todo omundo, que você odeia
é justamente aquela a quem você está

ligado por um elo mais forte do que o

aço.
É isso Q que quer?
Deseja continuar a viver assim?
Lembre-se, você pertence à coisa à

qual está ligado empensamento e, mais

VEíCULOS
MAUR(i)·

. Carros Nacionais.
e Importados

Rua Barão do Rio Branco,
353 - Centro

Fone: 372-1132

cedo oumais tarde, se esse laço persistir,
o objeto de seu ressentimento será
novamente atraído para suavida pela lei
kármica e poderá lhe trazer mais

problemas.
.

Você acha que pode agüentar isso?
Você precisa cortar todos os laços

que lhe prende e acorrenta ao outro,
através de um ato de Perdão nítido e

espiritual.
Você .precisa perdoar, antes de mais

. nada, pois a Lei do Perdão é o antídoto
contra ressentimentos, ofensas, mágoas,
culpas ...

A fim de nos libertarmos da

escravidão do karma, precisamos
humildemente pedir a Fonte Criadora a '

Dissolução de todo Erro Cometido,
pedindo-lhe o perdão, de tal modo que,
por sua graça, possamos perdoar com a

energia do Amor, a todos que nos

causam dano.

Nunca poderemos ser felizese nem

ter harmonia, enquanto guardarmos
mágoas.. e ressentimentos. Jamais

poderemos ter paz, enquanto não

lavarmos o íntimo com o perdão.
Devemos. perdoar a nós mesmos e

aos demais todos os dias e buscar

-perdão, antes que as mágoas se

cristalizem como cimento seco. Dizem
os orientais que as ofensas deveriam ser

gravadas sobre a areia, para que a água
ou Ó vento as desmanche depressa. Mas
ii gratidão deveria ser gravada sobre

pedra.
' .

Oamargore o ressentimentoazedam
o íntimo de quem os nutre, Roubam-lhe
a alegria. Anuviam-lhe a visão da vida,
Bloqueiam-lhe o acesso ao amor,

O fatô de nãoquerermos perdoar anós
mesmos de alguma falta passada, revela
orgulho e pretensão. Orgulho' (ferido) de
termos sido desmascarados num ponto
falho; pretensão de que somos muito

elevados, impecáveis e jainais deveríamos
errar. Ora, aprendemos mais através dos
erros sinceramente conscientizados, do
que dos acertos.

Negar-se a perdoar é uma atitude

inflexível, dura, que nos mantém
prisioneiros da mágoa, da desarmonia,
da infelicidade.
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Keidy e To,,;nlw [)(Irem COlllelllOnllll dominlO, (1),'
dois titIOS de indepeNlincia tIIIIOroStl

.

EM' BRASíLIA - Luciana Lazzaris e a professora
Lucimara P. Souza. doColégio AbdonBatista, assistirão
� DésfdeCívico de 7 de setembro ao lado do presidente
FernandoHenriqueCardoso, em Brasilia. Luciarutvenceu,
o concurso "Declare seu amor pelo 'Brasil", promovido
peloMEC, com a frase "Amar é ter omundo e querer só
oBrasil". Ganhou o privilégio de conhecer o presidente,
entre i5utros presentes. O colégio ganhou 'livros e a

"

.

professora Lucimara ganhou ÍllDa videoteca.

No esliUlde de M6"eis Satkr, lItI s-Expafeim. de GIItIIYIIItÚ'ÚII dD
esquerda parti direita, prefeito A"tonio Ctlrlos Zimmermann,
seeretério de, Estado 'Ademar Duwe, Miss Bnuil MlIXine R.
NtlScimento, governadorPtluloAfonso, Orlando Salier e aposa, e
Adriano Zimmermann

'

Lucialltl .Lawuis, ftUui• Laiz CeStJr e Lucll,.
Tomelin Lazzaris,mulltl doColtgioAbdon Batista.
tlSsistirá oDesftkamode 7de setembro tIO lIulo do
presidente FeT'1ltllldoHenrique ClITtloso, emBrosOia

s- EXPOFEIRA .: foi das feiras mais

organízadas dos últimos tempos, com
infra-estrutura 'de dar inveja,
demonstrando a pujançadeGuaramirim,
que cresce a passos' largos e acima de
tudo a harmonia existente entre os

poderes constituídos e a
_

.

,

iniciativa privada. Participei
ativamente durante dez dias da
re;ilii.ação e pude constatar a

preocupação, mas

principalmente a

responsabilidade do prefeito e

presidente da CCO Antonio
Carlos Zimmermann, do

presidente da Aciag e

, coordenador Adriano
Zimmermann, do coordenador
Orlando Satler, e de umaeqüipe
decómpetenteS abnegados, que
realmente se dedicaram pela 4 �
causá, para obter o sucesso

_

O garomo 1",0 MartpUll'dt Bogo
, desejado, além I

do aplauso ani"el'Stlriou nodiadois, terçà-feiro, ,

, ,daqueles que por lá passaram. eloi cumprimentadopor seus Pai.s,
Parabéns a 'todos.

'

DM e 4IIIiguinlws

,

enio do v{deo "No
rádio"pelo 'Grupo
Teatro da Scar
'última sexta-feira
ivamentepara a

e ,,{deo locadoras, no
da Scar, muita

,
'Scon�ão'

• Já está circulandopeladty o novoplaylistda StudioFM (99,1). É uma,

lista de sucessos para fac�tar o pedido musical do ouvinte, editada
mensalmente,com QS trintamaiores sucessos nacionaise internacionais,1 .

• A laFestaCampeiraeShowCountryseráhoje(5),amaJihã(6)edorningo
(7), no Autódromo doJ�uáMotorClube, em Nereu Ramos. Entre

,

outrasatrações touromecânicQ,provasderédea, tambore estafeta; futeboj
vaca parada e montaria profissional e amadora em touros e cavalos:
Comida, bebida emúsica aovivocompletam a programação.

� O bicampeão catarinenseebrasileiro, e campeãoPanamericano deDown
. Hill,MarkolfErasmusBerchtold, de Sehroeder, participarã de 11 a 21
destemês, doWorMMolintain BikeCluunpionshipsemChâteau-d'Oex,

, Suíça. Ele vai competircomosmelhoresdomundo namodalidade.
• Grupo de Escoteiros Jacotitaba promove domingo (7), a partir das 11

horas, nogalpão de festasdaMatriz São Sebasp�o, g31e,toacompimhado
demaionese, pãoe salada, por apenasR$ 3,50,V� conferir.
• ODesfileCívicode 7 de setembroseráao longodaRuaReinoldoRau, a
partir das 9 horas, com participação de eniidades, escolas, jipeiros,
motoqueiros, cavaieiros,lJOIiciais e bombeiros. A abertura dodesfile será
feita pela 3� Cia. do Batalhão da PolíciaMilitar e o encerramento por
cavaleiros doCfG LaÇoJaraguaense.
• A coordenadoraRegional deEducação,MariaSaletePatrfciodos Santos

. recepcionarã o secretário de Estadoda Educação JoãoBatis';'Mattos:
amanhã (6), às 8 horas, na Sear, oportunidade em que será efetuada a
entrega dos certificados aos alunos doCursode Informática Básica na
Educaçãoe a entrega daOrdemdeServiços para aEscolaGiardini Luiz
Lenzi.

f

• A Associação dös Veteranos da FEB participará do desfile do Dia da
Pátria, domingo (7). A concéntração será na RuaReinoldoRau, esquina
comJorge Lacerda. Os "Pracinhas",devem estarno local por volta das

, 8h30, com uilifonne completo.
• Hoje (5), logomais apartirdas 2Oh3O acontece0 lançamentooficial da9'

Schützenfest, no Pavilhão.Â do, Parque Municipal de Eventos. Na
oportunidade será promovida a competição de tiro da imprensa, CQm
divulgaçãoe premiação após o cerimonial de abertura da festa.
• A Legião da Boa Vontade lançou a promoção �'LBV dá Sorte". Você

adquire um cupom e concorre a jet ski, motoneta, geladeira, fomo
microondas, TV, vídeoemuitos outros. Se você não receber uma ligação

, daLBV, Íigue pra lápelo433-2202 e diga'sim,
• A BoateMarrakech promove napróxima sexta-feira, dia 12, a Festa do.

Motogiro, apartir das 23 horas, com a BandaFlerte e o balanço doDJ
Marrakech. E a festaoficial doMotogiro, que deverá reunir motociclistas
de todo oBrasil. No sábado (13) acontece a "Noite das Tribos", com a

escolhada PanteraMotogiro, uma loucura total.
• Associaçãode Moradores da Ilha daFigueira promove amanhã (6) na

Sociedade Vitória, b�edeescolhadà.Rainhada Figueira, c!>fDanímação
doConjuntoCantos do Sul. Na pista dois, sommecânico. '

• Sociedade Paraná promove dias 13 e 14, a grande festade aniversário,
com extensa programação. Festival esportivo, festival da canção,

·

ilPfCsentaçõesmusicais, bingoe churrasco nos dois dias. Vale participar.. .
.

.

• Agredir uma criança é um atestado de fracasso, que os pais passam a si
· próprios, porque demonstram para a criança que perderam o controle da

, situação.

NOVO ENDEREÇO

fotos e ßlmagens
.BoOk
• Casamentos
,. Batizados

.,Aniversários
,

.• Eventos e", geral
Rua João Januário Ayroso, 1804 - Jaraguá' Esquerdo

Fone: .(047) 1!!75-1763
,

�tI." ..JlRESfIlTAçAtI DEmAllfllleltl
MIIIIE 51 Df ","tllITtJ

Doenças do intestino grosso,
retoeânus

PneumoIOgia.Medicina
Interna-Broncoscopia
(Especialista pela SB.Q)

Retossigmoidoscopla
Colonoscopia

Dr. Alexandre L.
Sehlanbendorß'

CRM-7096,

Dr.Claudio LUiz
dosSantos·

CRM-SC5694

Centro Médico Odontológico
Rua Guilherme Weege, 50 conj. 701

Tel (047) 372-1553 - Jaraguá do Sul - SC
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CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO IILATO
-

SENSUn EM EOUCAÇAO ESPECIAL

GARGA HORÁRIA: 450 HORAS/AULA
"

NÚMERO DE VAGAS: 40
INíCIO: 12 DE SETEMBRO DE 1997
TÉRMINO: 12 DE SETEMBRO DE 1999

GRADE CURRICULAR

DISCIPLINAS I CARGA HORÁRIA
01. Noções de Internet . 05 h/a

02. Fundamentos em .Educação Especial 4Sh/a

03. Princípios Básicos do Desenvolvimento Humano 30 h/a

04. Metodol,ogia da Pesquisa e Produção Acadêmica 30h/a

05. Neuropsicologia . 30h/a

05. Estimulação Essencial 30 h/a

07. Técniçasde Observação 15 h/a

08. Avaliação e Planejamento em Educação Especial· Deficiência Auditiva 30 h/a

09. Avaliação e Planejamento em EducaÇão Especial· Deficiência Visual 30 hla
._

10. Avaliação e Planejamento em EducaçãO Especial· Deficiência Mén1al 30h/a

11. Tendências e Perspectivas na Alfabetização 30 h/a

12. Metodologia do Ensino Superior 60 h/a

13. Tópicos em Educação Especial /

13.1. Edu�ação Especial em Santa .Catarina \
.

.

13.2. Legislação em Educação Especial I

13.3. Saúde e Prevenção
"

"
I

13.4. Educação, Trabalho e Proflsslonaüzação 30h/a

14. Seminários de Orientação Monográfica 60 h/a

FERJ PARTICIPA DA ··IV
CONVENCIÓN DE LAS'AMÉRICAS"
Na semana de 25 a 30 ainda,' do Brasil,' a

,
de agosto, . realizou-se na Universidade' da Região '

Universidade de de Joinville (Univille) e a
Çhampagnat, em Universidade Metodista

- Mendoza - Argentina, a de São Paulo. Integram a

'''N CONVENCIÓN DE convenção universidades
LAS AMÉRICAS". A do México, Argentina,
FERI se fez presente Equador, Chile e

neste evento através do Venezuela.
acadêmico Einstein Um dos objetivos da
Randal Pereira Gomes, convenção, realizada
do Curso de anualmente, é analisarasI

'Administração. Presente
.barreiras' efacilidades do

.

Mercosul 'pára o

desenvolvimento de
atividades.profissionais
[ora do país em que a

pessoa, obteve a

graduação.
A Diretora Acadêmica

da FERI Professara Iria
'Tancon, que acompanhouo

I

acadêmico, ressaltou a
I

importãncia da integração
internacional entre

estudantes e universidade;

•

Bi .••...··iiJinN
GEItDAU FERRO PARA CONSTRUÇAO
*PROIVIOçAo·" , 372-2922

Ferro CA 50 5/16" , R$ 2,97/br
Ferro CA 50 3/8" ; : : R$ 4,187br
Ferro CA 60 Estribo R$ 0,82/l:lr
Tela soldada para laje e piso R$ l,25/m2
Viga/coluna soldada 5/16" R$ 15,80/pç

,

*Vendeinos é entregamos qualquer quantidade*
'

R. Confad Riegel, 170

Jaraguá' do Sul
(Ao lado do

Ferro Ve7ho Marechal)

,

STIDORES DA'

DMINIsTuuo,'
I

O'SALTO
NORDESTINO'

Um dos fenômenos mais animadores dos últimos
anos é o crescimento acelerado dos estados

nordestinos, Aos poucos, o Nordeste está deixando
de ser tratado como um reduto de miseráveis para se

,
'

transformar numa nova fronteira econômica.
Nas últimas semanas surgiram várias boas notícias

a respeito disso, como:
"

Produto Interno Bruto (Plß) da região cresceu bem
mais do que o da média brasileira;
Rendimento médio das pessoas ocupadas

aumentou mais do que no restante do país; ,

-O índice de desemprego nas capitais nordestinas
é menor que nas cidades do Sul e do Sudeste; o .

emprego está aumentando no Nordeste sem carteira
assinada;

Pela, primeira' vez na história, a população
, nordestina foi a que menos cresceu no Brasil.

Ao conseguir, finalmente, controlar o crescimento
populacional, fica filais fácil aos nordestinos planejar
seu' futuro e distribuir melhor seus recursos - saúde,
educação, empregos e oportunidades.
Nunca o Nordeste atraiu tanto investimento'

privado como agora. Só o Ceará,recebeu 250 novas
empresas nos últimos dois anos e meio.

Antes, o Nordeste era uma' reservade mercado de
empresas do Sul e do Sudeste protegidas por uma
legislação paternalista e uma economia fechada. Hoje,
o Nordeste se tornou uma alternativa para quem quer
aumentar competitividade e reduzir custos.

Enfun, o Nordeste está atraindo empresas, criando
empregos emelhorando o nível de vida, sendo assim
um recordista de crescimento.

?

Coordenação: Cláudia ReginaAlthoff

Elaborado por: Mariane Marquardt, Nívea '

Engelmann e Thaís A. Schmidt, alunas da
,

108 fase Administração
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LOCAÇÃO. .

Houve tempo em que a relação entre locatário e

locador era insuportável. A 'instabilidade jurídica
era barreira para o investimento em imóveis.
A liberação do mercado foi impulsionada pela

/"
.

.

,

! Lei n° 8.245/91, onde flexibilizou e pacificou as
"

relações locatário e locador. Uma lei modema com
I

previfã'O de tutela antecipada, desocupação
inclusive com rito processual próprio, sem ser

restritiva ao . Código de Processo Civil.
O pensamento lógico e a hipossuficiência nas

relações locattcias, tratando diferentemente os

diferentes, são pontos básicos na citada lei.
Pontos ." pacificas estabeleceram-se

jurisprudencialmente, sendo, que entre' e eles,
destacam-se:

- o levantamento imediato daparte incontroversa
dó valor em ação revisional de aluguel;

-< a nulidade da fiança sem 'Outorga do cônjuge; .

- valoração dà prova pericial em 'processos
renovatórios;

- a açãode execuçãoparacobrança de aluguéis,
já vencidos.

Pouco usado, talvez por desconhecimento, é a

negociação do direito de preferência, 'quando o

contrato de locação encontra ..se registrada no

Registro de Imóveis.. Obedecido este requisito, é um
direito real de preferência, servindo de objeto de

compra e venda, caução e garantia.
Curiosamente, tem-se visto na prática, que a lei

como meiodefacilitar e disciplinar relações, ainda
não seja invocada pois transmitem uma falsa
segurança de que não seria eficaz.

Os atos certos nascem do conhecimento de seu

resultado.

..........
4/97 - 0,60

.

5/97 - .0,11
6/97 - 0,35 .

.

Acumulado do ano 3,04

Apoiq: Cassuli Audl�ores e Consultores SIC l.,tda.
Fone (047) 371-4509 e 371-5611

Previdência Sociallança
.. .,'';

J··Prêmio' deIornalismo
Florianópolis . A

Previdência.Sociallança nesta
segunda-feira (8), no auditório'
da Superintendência Estadual
do INSS (InstitutoNacional do
Seguro Social), o I Prêmio
Previdência Social de
Jornalismo. O concurso, que
está sendo apresentado no

Estado, vaidistribuirR$32mil
para os trabalhos jornalísticos
de rádio, TV, texto impresso e

foto seibre a realidade do
sistema previdenciário do
Brasil. Promovido pelo
Ministério da Previdência e

.

Assistência Social, INSS e

Dataprev, o resultado será

divulgado' no dia 31 de
dezembro.

De acordo com a

Assessoria de Comunicação do
Ministério; as inscrições
estarão abertas a partir do dia
primeiro de outubro e podem
ser feitas até sete de novembro.
Poderão participar jornalistas

. profissionais registrados no
.

Ministério doTrabalho, desde'
que não sejam ligados aos

quadros das entidades
promotoras. Os trabalhos

devem ter sido veiculados na

imprensa nacional entre

primeiro de setembro do ano

passado a 31 de outubro cfe

Massaranduba - A. Manutenção e

Secretaria de Educação Desenvolvimento do Ensino
realizouquarta-feira (03),.a Fundamental e. de

prime ira reunião com Valorização do Magistério.
representantes de escolas e .' . O funcionamento do'
entidades, para definir a Fundo está previsto na

organização do Conselho
.

emenda constitucionaln" 14/ .

Municipal de Educação. A 96 daConstituição Feder�le
secretária de Educação, vigorará a partir de 1° de
Maria Régia Fadel, disse janeiro. Os municípios que
que o conselho foi instituído'

.

adotarem estas providências
pela lei municipal n° 622 I já em 1997, serão
97 e que através dele o consíderadosprioritãríos, no
município garantirá acesso recebimento dos recursos

aos recursos do Fundo de financeiros da União. A'

JI'i'f.11'
Amais completa linha de
parafusos • porcas •

ar:ruelas - estopas •

(erramentas em geral

R. Bernardo Dornbusch, 1136
Vila Baependi - Jaraguá do Sul

Fone/Fax: (047) 371-0010.

1997.
As matérias poderão

abordar o sistema no conjunto
.

ou especificar, como Reforma
da Previdência, combate à

sonegação e a inadímplêncía.. .

Os primeiros colocados em

cada categoria receberão R$ 5
mil e R$ 3 mil para os

segundos lugares. Apremiação
fazparte das comemorações do .

"

Dia da Previdência, 14 de

janeiro. As reportagens em que
os créditos não estiverem·

legíveis, a autoria deve ser

atestada, por escrito, pela
chefia de reportagem do

participante.

Massaranduba institui Conselho' de Educação
.

'CASSULI
AUDITORES

AUDITORIA CONTÁBIL, FISCAL E "TRABALHISTA

CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL

TREINAMENTO pE PESSOAL

secretáriaMariaRégia FadeI
não tem ainda urna estimativa
dos recursos que serão

recebidos.

Massaranduba tem tem

1.144 alunos matriculados
em sete escolas municipais
e 12 escolas municipalizadas
( pertencemao Estado mas

são administrados pelo
município). Possui também
12 unidades dê atendimento
pré-escolar. O sistema mu

nicipal de ensinoé atendido
por 55 -professores.

Gráfica e Editora CP tida. .

RfI,Q WalterMarquardt, 1180
Fone/Fax:

371-1919 372-3363

RuaDonaldô
Gehrlng, .140 .

Centro
.

.

.
,

89.2S1-470
Jaraguá dQ Sul ,- SC
FoneiFax: (047)

371-4509
371-5611
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Cidades, �

• Jaraguá doSul I
A Secretaria de Saúde deverá investir R$ 211 mil na ampliação do

'

Posto de SaúdeWolfg1lllgWeege, D,!l Barra do Rio Cerro. A secretária
de Saúde, Nancy Zimmermann, pretende transformar a unidade no
Pama IT. A secretaria vai investir em equipamentos, informatização e

em mais recursos humanos.
A unidade passará a där atendimento à gestantes, terá sala de vacinação
e fará distribuição de leite para crianças, além de fornecer orientações
sobre planejamento familiar e doenças sexualmente transmissíveis. '

• Jaraguädo Sul n
Para executar a obra do Pama II, a Secretaria de Saúde, deverá utilizar
a primeira parcela que está sendo liberada pelo Refors�s (recursos do
governo federal) para o Município. O valor da parcela é de R$ 109

mil e possibilitará o pagamento de praticamente metade da' obra. O
restante dos recursos virá de empréstimos bancários.

• Jaraguá do Sul m
O prefeito Geraldo Werninghaus (PFL) vai 'remeter à Câmara de
Vereadores projeto de lei propondo isenção aos hospitais Jaraguá e

São José do pagamento de débitos de consumo 'de água, pendentes
junto ao Samae (Serviço AutônomoMunicipal de Água e Esgoto). A
dívida maior é do Hospital São José, no valor de RS 54.790,08. O
Hospital Jaraguä deveR$ 3.546,88. Nestes valores não estão incluídos
acréscimos por atraso.

• Jaraguádo Sul IV
A Scar (Sociedade CulturaArtística) reinaugura terça-feira (9) o Salão
de Concertos da Escola de Música, O ato será às 20 horas com um

coquetel e apresentação de dois instrumentistas da Alemanha. Preço
do ingresso, R$ 10,00.

9
'

• Massaranduba
A safra de arroz deste ano deverá ser de 1,2 milhão de sacas, 15%

superior a colheita passada, que foi de 1,05 nylhão. A informação é
do vice-prefeito Alfredo Vavassori, animado com o impacto positivo
que ocorrerá sobre a economia do Município.

• Guarámirim
A 5& Expofeira, que aconteceu entre os dias 22 a, 31 de agosto, no

Parque Municipal, registrou um público de 60.861 pessoas que
pagaram ingressos. A informação é da Aciag (AssociaçãoComercial'
e Industrial de Guaramirim), entidade que realizou o evento,

juntamente com a Prefeitura Municipal. O sorteio do automóvel Ka
feito e�tre os que pagaram ingressos, teve como ganhador o

guararnirense Luís Carlos Ristow.

1975Desde
· Seguros Garcia

CORRETORA

CONFIRA' NOSSOS

PREÇOS PROMO·CIONAIS
Rua Exp. Gumercindo da Sirva, 90

152 andar - sala 02 .;, Caixa Postal 197
Fone/Fax: 371-1788

Amaro Ximenes vaipresidir
,

-

a
.Associação Médica de JS

,_4

Vontade: AIIUII'O Ximenes quer a classe médica mais participativa

, , ,

Semana da Pátria une escolas e comunidades

• Uma das propostas'
é a criação de um
depártainento que
atenderá aos planos de
saúde

Jaraguá doSul- omédico Amaro
Ximenes foi eleito presidente da

Associação Médica do Município e

substituirá a Osmar Andreatta, na
condução da entidade. A eleição foi
realizada no dia 28 de agosto, com o

funcionamento de uma uma instalada
no Hospital São José. Ximenes
recebeu 47 votos favoráveis entre 52
votantes. Participam da diretoria
também Antônio Carlos Beleza, vice
presidente; Osmar Andreatta,
tesoureiro e Jean Beno Lucht, com consultas, internações, buscando
secretário. A duração do mandato será garantir um serviço de qualidade-.
de dois anos. A data da posse ainda Atualmente uma parte
não foi marcada

.

significativa da demanda de serviços,
Uma das propostas de Ximenes, 'ocorre através dos planos de saúde. Só

que estará assumindo a presidência da' o União Saúde, por exemplo, de
Associação pela primeira vez, serä a alcance restrito ao Município, tem 30

criação de um departamento com a mil clientes.
finalidade de acompanhar os O dirigente também quer a

convênios dos planos de saúde. entidade mais participativa nos

Segundo Ximenes, o departamento assuntos da cómunidade, como por
tratará não só de questões referentes

.

exemplo, dos movimentos de ajuda aos
a remuneração de médicos, mas hospitais. Ele pretende ampliar o

também dos assuntos relacionados diálogo com a Secretaria de Saúde e

Jaraguá do Sul -' As

comemorações da Semana da

. Pátria, que iniciaram na ültima

segunda-feira e terão encerramento
neste 'domingo, 7 de setembro, com
a realização de desfile cívico, a
partir das nove horas. na Rua
Reinoldo Rau, marcarão

principalmente por maior

integração entre as escolas e a

comunidade. A opinião é da
Secretária de Educação, Isaura da
Silveira, destacando que as escolas

aproveitaram a semana para
desenvolver atividades como

gincanas, jogos e exposições dos

trabalhos dos alunos, no intuito de
despertar o interesse e conseguir,
maior aproximação com os

moradores de seus bairros.
Segundo Isaura, cada escola

teve liberdade para estabelecer a
sua própria programação e

algumas até realizaram desfiles
nas suas comunidades, embora o

ato cívico principal, esteja
previsto para a manhã. de
domingo.

.

O desfile, neste domingo, terá
a seguinte ordem de apresentação:
38 Cia de Polícia Militar; Colégio
Evangélico Jaraguá, Banda do

Edlen JunkeslCP

aproximar mais a entidade dos

profissionais estabelecidos nos outros
municípios, como Massaranduba,
Guaramirim, Corupá e Schroeder,
realizando reuniões periódieas.

Segundo Ximenes está faltando
melhor integração entre os médicos.
Diante disso, a nova diretoria deseja
fixar um calendário de eventos.

esportivos e sociais, criando

oportunidades de lazer e convivência
entre os profissionais. A Associação
Médica conta hoje com .102
associados.

"

,.1

Sesi, FEB (Expedicionários),
Senai, Instituto Educacional

Jangada, Apae, Projeto de
Atendimento ao' Deficiente

Auditivo, Centro de Educação
Infantil, representações das escolas
municipais e estaduais, Colégio
Divina Providência, Associação
Jaraguaense de Caratê, Secretaria

. de Cultura, Esporte e Lazer, Grupo
de Escoteiros Jacoritaba, Colégio
São Luís, Corpo de Bombeiros,
Jeep Club; Clube de Rádio
emissão, Motogiro Clube de
Motociclismo e .CTG Laço
Jaraguaense,

F;:STADO DE SANTA CATARINA - PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL - SEGUNDAVARACrVEl

EDITAL DE lEILÃO
A DOUTORA HllDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO
MM. JUíZA DE DIREITO ÕA 2' VARA CíVEL
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL·
ESTADO DE SANTA CATARINA, 'NA FORMA DA lEI, ETC ...

FAZ SABER aos que o pre.sente virem ou dele conhecimento tiverem, ou ainda a quem interessar PQSS8; que no dia08.10.97,
às 14:30horas, realizar-se-á noátrio do ediffcio do Fórum, o leilão dO(s) bem(ns} penhorado(s) nos autes da ação executiva n2

3696000274.6, em que é exeqüente UNIBANCO - UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A e executado ADEMIR.
BRÜCH E SUELI BRODORN BROCH, qual(is) seja(m): uma motocicleta, importada, marca SCUTéR, aao 95, em bom

estado, avaliada emR$2.000,00. Obempenhorado encontra-se empodergos executados, naRua Veigílio PedroRubiqi,
1278, nesta cidade. .

'

Não havendo licitante(s) na data 'e hora acima, ou se o(s) bem(ns) não alcançar(em) lanço superiorà importância daavaliação,
será(ão) o(s)mesmo(s) levado(s) a segundo leilão, pelomaior lanço oferecido, desde que não irrisório, no dia23.10.97 às
14:30horas.

'

Fica(m) o(s) executado(s) intimàdo(s) das solenidades designadas, caso não seja(r;n) encontrado(s) peloOficial de Justiça.
Não háônus nem recursos pendentes de julgamento sobre o(s) bem(ns) acimamencionado(s), de conhecimento deste Juízo.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que ninguém alegue ignorância,mandou-se expedir o presente edital que
será publicado e'afixado na forma da lei.

.

Dado epassado nesta cidade e comarca, aos vinte e cinco dias domês de agosto de 1997,

Eu, Cláudia Jenichen Janssen, que o digitei é subscrevi. ,

HildemarMeneguzzi de Carvalho
Jufza de Direito
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Duas- toneladas de lixo retiradas do Rio Molha,
• "Operação Limpeza"
foi coordenada pela
Secretaria de Agricultura

,

e Meio Ambiente e

realizada pela
comunidade

Jaraguá do Sul- Cercade duas
toneladas de lixo foram retiradas
do Rio Molha, numa operação de

Iimpeza desenvolvida pelos
moradores, coordenada pela
Secretaria de Agricultura e do
Meio Ambiente. A linipeza fOI
realizada no último sábado (30) e
contou com a participação de

aproximadamente uma centena de
pessoas. O grupo de voluntários

percorreu um quilômetro,
limpando as margens e retirando'
todo tipo de entulho. De pedaços
de bicicletas à carcaças de fogões
velhos, além de uma quantidade
enorme de materiais plásticos, fo-

,

ram os detritos encontrados.
.

- Uma comprovação de que não
estamos sabendo preservar os

cursos d'água, importantes para a

manutenção da vida -, observa o

secretário de Agricultura e doMeio
Ambiente, Werner Schuster.

A limpeza abrangeu o trecho,
, desde as proximidades do Parque
de Eventos até ä Gruta do Rio
Molha. Colaboraram também na

tarefa a Secretaria de Saúde e a,

Câmara Jünior, A iniciativa partiu
dDS moradores da locali?ade que

reclamam da proliferação do mos-
,

quito borrachudo na região.
Segundo Schuster, outras
comunidades comd. Pedras
Brancas e. Santa Luzia têm

problemas semelhantes.
Schuster disse que a primeira

providência recomendada pelo
ProgramaMunicipal de Combate
ao' Borrachudo, é a retirada do
lixo e até a limpeza das pedras
dos cursos d' água, eliminando
dessa forma as condições de

procriação do inseto.
Providências assim eliminam
70% da infestação do mosquito,
afirma o secretärio. Segundo ele,
em seguida pode ser aplicado o

BT! (Biological bacitlus

thuring iensi s), um larvicida

FUTEBOL suíço: O clube estará promovendo�aís um
torneio de futebol suíço adulto, início dia23/9,inscrições
a R$ 15,00 por sócio na portaria ou secretaria até 14/9,
rodadas as terças e quintas-feiras, separado por categoria
novos, até 35 anos, sênior acima de 36 anos.

TÊNIS: o .depto, de Tênis estarä realizando nos dias 26-
27 e 28 de setembro um torneio de tênis 'nas categorias A,"

"

B, C e D e de 12 a 14 anos nas categorias masculino e

feminino, in'scrições a R$ 15,00 para tenistas até 14/9 na

portariaou diretamente com o Prof. Jadir.

VENDA DE T�TULOS: continua a 'promoçã� para a

venda de títulos patrimoniais em 3 planos de pagamento:
,

Plano A - À vista R$ 1.085,00
Plano B - Inicial R$ 290,00 + 3 parcelas de R$ 290,00
Plano C - Inicial R$.2.00,OO + 12 parcelas de R$ 87,00
Maiores informações pelo fone/fax 372-0413 ou

diretamente na Secretaria.

biológico muito recomendado

pela Epagri.
Este foi o terceiro mutirão de

limpeza feito em curso d'água nó
Município, partindo de uma

sugestão feita pelos Bombeiros
Voluntärios. Em março, o mesmo
trabalho foi feito no Rio Itapocu
'e em junho no Rio Jaraguá.
Segundo Schuster, dt� tipo de

apoio poderá ser levado. também

para outras regiões doMunicípio
'que sofrem CDm a infestação do

mosquito •. desde que os

moradores .,se disponham a

participar . diretamente,
realizando os mutirões. "A
comunidade precisa adquirir a

consciência de que ela própria
gera este tipo de problema,
quando não preserva o

ambiente", conclui Schuster.

Vinte e cinco candidatas concorrem,
ao título deRainha da Schützenfest

Jaraguá do Sul - A 9& edição
da Schützenfest, principal evento
festivo doMunicípio, será lançada
oficialmente hoje às 20h, no

Parque' de Eventos. Na

oportunidade serão eleitas a rainha
e 'princesas da festa, entre 25
candidatas, representantes dos
clubes e sociedades de caça e' tiro
da região, A 9" Schützenfestserá
realizada de dez a 19 de outubro,
C.oID 'organização' da Associação
dos Clubes e Sociedades de Caça e

Tiro do Valedo Itapocu.
A comissão que escolherá a

rainha e princesas será formada

por secretários de Turismo dos

municípios ligados à ORT

(Organização Regional de

Turismo), Em seguida será

realizado baile com oConjunto Os
Mensageiros. Abrindo a'
programação
profissionais

da noite, os

de . imprensa

participarão de uma competição de
tiro.

A secretária geral da CCO
(Comissão Central Organizadora),
Henrietta .Neves, disse que a

decoração dos pavilhões, onde os

festejos estarão concentrados, foi
planejada com o apoio da
comunidade, A empresa de

publicidade Top Mídia fez o

projeto do PavilhãoA, o estudante
de

'

arquitetur.a' 'Jean Carlos'
Cardoso, do Pavilhão B e a Ajap

. (Associação dDS Artistas

Plásticos), o estudo para o Pavilhão
C.

Uma inovação será a realização
de um Torneio deDoppelkopf, j.ogo
de baralho, bastante difundido na

,

Alemanha, de 14 a 16 de outubro,
no Pavilhão C, em substituição aos

.

bailes realizados nesse local e que
na festa do ano passado, não

motivaram o publico.

Wegatinge amarca de 100milhões ,II! CVs emmotores

AUTO ESCOLA LESSMANN LTOA.

PElA SEGUNdA VEZ CONsidERAdA dESTAQUE
do ANO pElA MASTER PESQuiSAS

Rua Reinoldo Rau, 520 - Sala 02 .

próximo ao Supermerçado Breithaupt
Defronte ao Smurf's Lanches
FoneJFax: (047) 371-5933
Jaraguá do Sul - sc

'

levou 12 anos para alcançar o

primeiro milhão de CVs e de outros
seis anos para produzir 10 milhões.
C9m uma produção anual de seis
milhões de motores é' um

faturamento de US$ 550 milhões, a
Weg exporta atualmente para mais
de 50 países, nos cinco continentes.
Neste ano as exportações atingirão
R$ 100miIhões�AWeg comemorará
no próximo dia 16 de setembro o

trigésimo sexto aniversário.

I

, Brinquedos'
Aparelhos Eletrônicos

Vídeo-Locadora
Presentes - Games

(Aluguelou
'Sala Vip)

Jaraguá do Sul- AWeg atingiu
em agosto a marca de 100 milhões
de CVs (cavalos-vapor) da

fabricação de motores, produzidos
em 36 anos de existência da empresa.
A informação é do diretor-técnico da
Weg, Moacyr Sens, que classificou
esse número ''um marco histórico".
Esse volume de produção,
exemplificou Sens, equivale a 73
milhões e 600 milkW (quilowatts).

Segundo o diretor-técnico, aWeg
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Artista plástica .jaraguaense é selecionada para expor no Masp
.. Aluna de. Belas

Artes, em Curitiba,
Vera Bagatoli já teve
outros trabalhos

'

premiados
_ Jaragúá do Sul- A estudante

de artes plásticas Vera Maria

Bagatoli, de 19 anos, aluna da

Embap (Escola deMúsica e Belas
Artes do Paraná), de Curitiba; foi
selecionada para expor um de-seus
trabalhos no Masp (Museu de
Artes de São Paulo), de 16 a 24
de setembro, como participante do
4° Prêmio Philips de Artes Para
Jovens Talentos. Vera é a única
catarinense incluída entre 12
artistas emergentes, escolhidos

, nessa premiação. Ela participou
,com um trabalho de gravura em

metal, que tem o título "Coração -

Transcendendo a Representação
Simbólica da Vida".

Chanc�: Vera acredita qu� a
,

exposição em'São Paulo é a

primeira grande oportrinidadé

A obra selecionada faz parte de
unia série de oito gravuras sobre o
tema. Vera conta que pará elaborar

Dedicação: obra escol� éu� gravura em metal com tema sobre o

coração

melhor sua criação, chegou a

visitar O 'laboratório de anatomia
-da PUC' (Pontifícia Universidade
Católica), em Curitiba. Ela Já
participou d� . coletivas e

Administração de Massaranduba

quer coibir a sonegação fiscal,

.

A
.

prodeção agrícola,
administração municipal está Sasse faz questão de frisar
adotando diversas providências que não existe nenhurnaintenção
com a finalidade de melhora} a de aumentar deliberadamente os
arrecadação do Município. A impostos, mas de assegurarao
informação é do prefeitoMário Município as condições paraque
Sasse, explicando que uma das possa arrecadar os valores reais
medidas para chegarao objetivo, correspondentes à sua condição
será uma campanha de econômica.Oprefeitoestimaem
conscientização dos agricultores mais de 15% as perdas da

'

em relação à emissão da Nota arrecadação municipal" em
,

de ,Produtor Rural.
'

A .decorrência das dificuldades
mencionadas. O reflexo disso é
sentido diretamente nas ações do
governo municipal. Desde o

início da gestão, 'Sasse sente a

falta de recursos para atender '

reivindicações da, comunidade
O vice-prefeito Alfredo

'Vavass-ori afirma que a

arrecadação 'municipal teve
perdas equivalentes a 150 mil
sacas de arroz, na última safra

,

agrícola. Vavassori disse que na

, M8ssaranduba

administração também' quer.'o
apoio das empresas no

, preenchimento correto das

,

Dief's (Declarações de

Informações Econômico-

Fiscais), documentos que
comprovam o movimento
econômico doMunicípio. Outro
problema, segundo o prefeito
Mário Sasse, está relacionado
com 'a sonegação fiscal,
referente a comercialização da

questão da sonegação fiscal, não
pode apontar ninguém em par
ticular, mas' garantiu que este

tipo de irregularidade é notório,
por exemplo, na ação de

intermediários na

comercialização da safra de
arroz no início do ano.

Vavassori disse que é preciso
conscientizar Os agricultores,
sobre a necessidade da emissão
daNota deProdutorRural. Com
isso, a comercialização da safra
'agrícola ganhá o devido reflexo
nomovimento econômico.

A Prefeitura está iniciando.
inclusive o recadastramento dos

agricultores para acompanhar a
situação. Vavassori disse que a

_

administração :municipal
pretende inclusive condicionar a
'concessão de alguns benefícios
aos agricultores ao uso da Nota
de Produtor Rural.

Centro de CulturaAlemã vaidefinirdiretoria
Jaraguá doSul- O Centro de

Cultura Alemã, entidade-que está
em formação na cidade, com
objetivos culturais, deverä fazer na
próxima terça-feira ,(9) a.

composição de sua primeira
, diretoria. O g-rupo que está

,

difundindo esta proposta marcou

encontro para às 19h, no Centro

Empresarial. A última reunião,
realizada na sede da Recreativa
Duas Rodas, contou com a

presença de 295 convidados.

Segundo o médico Vicente

Caropreso, uma das pessoas que
está trabalhandonacriação danova
entidade, a reunião da próxima
terça-feira estará aberta ·a

participação ' de 'todos os
interessados no assunto.

Caropreso informou que anova
entidade deverá promover a

, divulgação da cultura alemã e

estabelecer intercâinbio com países
que usam esta língua. Segundo
Caropreso, hoje existemmuitas

manífestaçõespopulares de origem
germânica, principalmente festivas,
"mas pouca preocupação com a

preservação da língua". Outra idéia
é utilizar mais intensamente os

recursos existentes em filmes,
literatura e música.

Depois de formada a diretoria,
a nová entidade começará a ser

estruturada com a elaboração de
estatuto e pedido de

reconhecimento como entidade de
utilidade pública.

Dlvulgaçio

A mãe de Vera, Iolanda
Bagatell, diz que desde pequena
ela mostrava interesse pela arte.

Na casa da família, ':la Vila Nova,
Vera acumula quadros e desenhos,
de sua produção criativa. Mas foi
emCuritiba que ela começou a dar
uma condição profissional para o
seu trabalho. Vera disse que está
numa fase em que tem tido mais
interesse no trabalho em gravura,
do que pela pintura. Tanto que está

,

acumulando um segundo curso, de
especialização em gravuras no

Instituto de Artes Solar do Barão,
em Curitiba.

Vera é natural de Jaraguá do

Sul, onde estudou nos colégios
Estadual Roland Dornbusch.e
Divina Providência, cursando o

primeiro e segundo graus. Há dois
anos transferiu-se paraCuritiba em
busca de um curso superior,

exposições, mas considera, que.
esta é a sua primeira grande
oportunidade.

SERVIMOS DIARIAMENTE
* A Ia carte (Almoço e Jantar)

* Buffet aos Domingos (das 11h30min às 14h30min.)
* Frutos do M�r * Prato Típico (Marreco) * Pizzas

* Lasanhas * lanches * Petiscos

ATENDEMOS
* Casamentos * Batizados * Crismas *, 1!l Comunhão

* Convenções * Coquetéis * Outros eventos

Carlinhos - Sócio-gerente
, Agradecemos a Preferência

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 237· Fone: (047) 371-3121
89252-000 • Jaraguá dó Sul" Santa Çatarina
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Iaraguá do Sul fica em terceiro Jogos da Semana daPátria

nos J·ogos' regionals de Brusque serã� concluídos amanhã
'.

.
.

.

"

.' Jaragua do Sul - Os Jogos em segundo a Escola Municipal
·

Escolares da Semana da'Pátria, Helmuth Duwe, com 127 .

competição que tem a: participação
-

Outras-modalidades disputadas
de 27 estabelecimentos de ensino do são o Handebol masculino e feminino,
Município, com idade até 14 anos, o Basquetebol masculino e-feminino;
terão encerramento neste final de o Voleibol masculino e feminino"
semàna. A di vulgação dos Futebol de Salão masculino e feminino
resultados finais. está prevista para eTênis de Mesa masculino e feminino.
amanhã, às 16 horas, juntamente . As disputas no Tênis de Mesa,
com a premiação, no Ginásio de iniciaram somente ontem, pois alguns

· Esportes Arthur Müller. O Xadrez atletas também estavam Inscritos na

foi a primeiramodalidade concluída 'modalidade do Xadrez.
na competição, que envolve cerca de O educandário campeão dos
1000 alunos, com idade até14 anos. jogos será conhecido pela soma

O Xadrez masculino teve como geral da pontuação das diversas

vencedores, ,Rafael Medro.' do modalidades. Paraconquistar em

Colégio Estadual Julius Karsten e definitivo o Troféu Murillo Barreto
no feminino, _

Adriana Adratt, do de Azevedo, é preciso vencer a

Colégio Estadual Roland Harold competição por três anos

Dornbusch., No atletismo, foi consécutivos ou cinco alternados.
-

vitoriosa a representação do Colégio . No ano passado, foi vencedor o

São Luís, com 128 pontos, ficando .Colégio São Luís.
-

• Município garantiu
inclusão do

'

basquetebol masculino
e voleibol feminino nós
Jogos Abertos

Jaraguá do Sul A -'

representação de Jaraguá do Sul foi
a terceira colocada nos Jogos
Regionais de Brusque, realizados
de 28 de agosto a três de setembro,
somando 40 pontos na

classificação geral. A cidade

anfitriã, Brusque, ficou em

primeiro lugar, com 89; Blumenau
em segundo, com 87 e.Joinville em

quarto; com 35, A equipe d.e
.

voleibol feminino conquistou o

tricampeonato na competição,
.

'derrotandoRio Negrinho, na final,
realizada quarta-feira (3), por 2 x

O, com parciais 15 - 13 e 15 - 6. O
time de basquetebol masculino
também foi campeão. As duas

equipes garantiram classificação
para participar dos 37° Jogos
Abertos.

O Bolão 16 masculino ficou em
segundo em Brusque ,e perdeu a

única vaga que havia. O Tênis de

Mannes Ind. Com.
Espumase

Colchões Lida.

Talento: equipe feminÍ1lll tk voleibol conquistou o tricampeonató dos

JogoS Regionais
Mesamasculino ficou em quarto e feminino, Natação masculino e

as equipes masculina e feminina feminino, Tiro" Carabina,
'., de Bolão 23, não se classificaram. Voleibol masculino e Xadrez.
Com QS resultados obtidos em masculino e feminino.

Brusque, a FundaçãoMunicipal de
Esportes já tem definidas as

modalidades' que representarão
Jaraguã do Sul, nos 37° Jogos
Abertos, que acontecerão de 18 a

27 de outubro, em Concórdia.
O Município .competirä com '

15 equipes, nas seguintes
modalidades: Atletismo
masculino e. feminino, Caratê
masculino e feminino, Ciclismo
masculino, Judô masculino -e

.

Neste sábado acontece o bingo, promovido
pelas nossas esposas, apartir das 14 horas na

sede do clube.
.

Na última reunião foi apresentado pela.
diretoria, uma relação de obras e aquisições

I

necessárias para a nossa sede.

Estamos na Semana da Pátria; e' paramarcâ
la esta�emos participando do desfile cívico, no

domingo a partir das 9 horas no estacionamento

do Breithaupt da Reinoldo Rau. Vamos lá:

Recebemos convite do Clube de Escoteiros,
para colaborarmos com.o almoço, no salão da
IgrejaMatriz, neste domingo após o desfile.
-_,

'

O nosso companheiro, amigo e Diretor Social,
Rufino, se encontra doente. Queremos desejar-lhe

.
boas melhoras, para que. logo possa estar ent�e
nós novamente.

. .

ESTOFADOS· MAN"NES

Olimpíada sesiana define mais seis modalidades
Jaraguá do Sul -

. A etapa do
último final de semana, da 16:
Olimpíada: Sesiana, definiu. os

vencedores de mais seis modalidades.
A olimpíada é uma promoção do

Centro de Atividades do Sesí (Serviço
Social da Indústria), de Jaraguá do Sul
e

-

envolve a participação de equipes
representantes de empresas do

Município, divididas em dois grupos:
U� concentra empresas até 200
funcionäríos e o outro as empresas
maiores.

O Dominó' teve a .equípe da
Indumak como vencedora no

·

masculino e a daWeg Automação no

feminino. As equipes da Malwee e

Malwee B foram vencedoras do Bolão
feminino, respectivamente, A Celesc
venceu na modalidade' Canastra
feminino. As representações da Weg
Motores B e da Duas Rodas, venceram
no Tênis de Mesa masculino é

feminino, respectivamente.
A 16" Olimpíada Sesiana, etapa

local, terä.encerramento no próximo

dia 19 de setêmbro. Neste säbadö,
às 15 horas, no Centro.Esportivo
Bernardo .WeJ.1Der, em Blumenau,
será realizado o Meeting. Estadual
de Atletismo,' reunindo os

vencedores das etapas. locais das

olimpíadas sesíanas no Estado.

Jaraguá do Sul estará competindo no
Atletismo com equipe de 27 atletas,

.

das empresas Duas Rodas Indus

trial, Elásticos Zánotti, Malwee
Malhas, Metalúrgica Wiest e
Metalúrgica Menegottí.:

NOTAS------------�---------------
• O Clube de Canoagem Kentucky inaugurou no último sábado (JO) as instalàções de sua sede própria. Ela

,
está situada à Rua 13 de M�o, 14, nO Bairro Czer�evicz. O programa comemerativo inclui\l uma 'apresentaçã« de

caiaque-pólo com os ,lIunos da escolinha de canoagem dodube� ,

..

.' A Armalwee recebe até dia o 18 de setembro, as inscrições para a lO" Copa Malwee de Futebol de Salão Adulto .

'Poderão se inscrever equipes de toda a região.
. .

,

'COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
.0 SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE PRAÇA _

A DÖUTORA HILDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO
JUÍZA DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

COMARCA DE JARAGUÁ no SUUSC, NA FORMA DA LEI,.ETC...

�AZ SABER aos que O' presente virem ou dele conhecimento tiverem, ou ainda a quem interessar possa, que no dia 08/
10/97 às 14:00 horas, realizar-se-á no ãtrio do edifício do Fórum, a praça does) bem(ns) penhoradots) nos autos da

ação executiva n" 3695000908.4, em que é exeqüente ÇONJEL SERVIÇOS CONTÁBEIS E. ADMINISTRATIVOS
S/C LIDA, e executado S.F. DA SILVA REIS E CIA. LIDA:, qual(is) seja(m): .

'

.

parcela n° 06;situada no perímetro urbano de Jaraguá do.Sul, com a área de 394m2, fazendo frente em 14,ÖO, com a.rua

629; Adolfo Tríbess, eoincidindo com alinhamento predial; travessão dos fundos em 14,OOmts., com terras de Reinoldo
Tribess, estremando pelo lado direito em 28,17mts., com a parcela n" 05 de João Medeiros Zeferino e pelo lado
esquerdo em 28,16mts, com parcela n° 07 de Ricarda Forlin, -distante 85,8Omts, da esquina darua 470, sem nome.

. Acessões empreendimentos sob o im6vel: um prédio em alvenaria, constituído de urna lojacomercial, com dois banheiros,
avaliada emR$ 14J1OO,oo; nove apartamentos, sendo cada um deles composto por deis dormítöríos, um banheiro, uma
cozinha e uma área de serviço, avaliado cada unidade em R$ 19.500,00. Importa o valer total da avaliação.em R$

189.500,0\>.' . "'. .

.. ..
Não havendo lipi�ante(s) na data: e, hora acima ou se o(s) bem(ns) não alcançanem) lanço superíor à importância da

avaliação, será(ão) o(s) mesmo(s)levado(s) a 2° leilão, pelo maior lanço oferecido, desde que não írrísõríocno dia 23/
10/97 às 14:00 horas. Fiea(m) Q(s) eXeCutado(s}intimadQ(s) das solenidades designadas, bem como seuís) cônjuge(s)
se casadoís) fo_(em)"caso não seja(m) encontrado(s).pelo Oficial de Justiça. Não háônus nem recursos pendentes de
julgamento sobre o(s) bem(ns) acimamencionado(s), de conhecimento deste Juízo. E para quechegue ao conhecímento
de todos e para que ninguém alegue ignorância, mandou-se expedir o presente edital que será publicado e afixado na

. forma da Lei.
. .

Dado e passado nesta cidade e comarca, aos vinte e cinco días do mês de agosto de 1997.
Eu, Cláudia Jenlehen Janssen, que o datilografei e subescrevi. .

HildemarMeneguizi de Carvalho
Juíza de Direito
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Mais um caso de racismo
é denunciado em Corupâ
• No final do mês

passado, um
funcionário dos
Corr�ios também
registrou queixa na

delegacia, acusando o

chefe da agência de o
ter discriminado

Corupá - o servente João

Domingos dos Santos, de 28
anos, procurou a Delegacia de
Polícia pará denunciar o ex

patrão, Bruno Egon Beseke, de
68, por racismo. De acordo com
Santos, no final da manhã dó dia
19 do mês passado, Beseke o ..

ofendeu com palavras -de baixo
calão, chamando ele e a família
de "negrada sem-vergonha,
velhaca e vagabunda", além de

schwein-kopf (cabeça de porco)
e rehbock (viado), ameaçando
agredí-lo. Beseke nega as

.acusações e afirma que a revolta

de Santos é devido a não
concordância em aceitar um

.

acordo trabalhista.
Santos confirma a denúncia.

Segundo ele, Beseke o demitiu
sem nenhuma justificativa, após
mais de cinco anos de trabalho ..

Sem receber os 40% da ß)ult�
rescisória e o avise prévio,
procurou o sindicato da categoria
para conhecer os direitos e

reivindicá-los ao ex-patrão. ;'Ele
(Beseke), ao-saber que eu estava

procurando me informar, foi até
á minha casa e começou a me

.

dirigir palavrões, inclusive em

alemão, que mais tarde fui saber
o que era", contou.'

,.

Beseke tem outra versão para
o caso. De acordo com ele',
Santos o procurou dizendo que
iria deixar o emprego, e pedindo
para ser dispensado. A proposta
tinha como objetivo a liberação
do FOTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço) e o

pagàniento da multa de rescisão

de contrato de 'trabalho. "Eu
disse que iria me informar a

respeito, porque achava que era
contra a lei.Fui até o-sindicato e

lá me afirmaram que, se o

empregado estava pedindo a

dispensa não poderia ser

demitido. A informação do
sindicato repassei a ele, que se

irritou", lembrou.
� Ele me disse que eu não

queria fazer o acordo porque erà
. um caboclo, mas se fosse um

alemão fdp, o acordo seria feito
- declarou Beseke, acrescentando
que é tão brasileiro quanto
Santos. "Meus avós eram

alemães, mas eu não. N�em
conheço. a Alemanha",
completou, informando que.
durante seis anos Santos morou

,
em- uma de suas propriedades
sem nenhum ônus. Santos não

confirmou a informação; mas
disse' que era-amigo do ex

patrão, levando�o para batizar a
filha.

Motorista tomba caminhãopara
evitarcolisãa comoutro veículo

,

. .

Jaraguá do Sul - o motorista .

,
Antonio Silvério dos Santos, de 43
anos, teve que jogar o caminhão

Mercedes-Benz, placas, ACF-3726,
de São José dos Pinhais (PR), n�.
ribanceira para evitar a colisão com

'. outro veículo, namanhã de quarta
feira (3). O tombamento do
caminhão, que transportava tubos

plásticos, ocorreupr6ximo doPesto
Pacheco, no trecho entre o trevo de
Guaramirim e Massaranduba.
Santos não soube identificar o

veículo que o obrigou a realizar a,
manobra arriscada, dizendo tratar

se de um caminhão· Volvo.
garantindo

,
'que forçava

ultrapassagem, trafegando na

contramão de direção.
Santos e o dono dó veículo

acidentado, Vils.on Orlando

Pançolin, que o acompanhava, não
.

Perigo: saída dapisÚlfoi a única'alternativapara evitar colisão
,

sofreram qualquer ferimento. Ao
tombar, o Mercedes teve a queda
amortecida pelo impacto contra

uma árvore.

Silvério disse que estava

fazendo a primeira viagem com o

motorista do Mercedes e "que deu
muito azar". A carga seria
distribuída em Biumtmau e outras

. cidades. dó Bstado.
'

Jaraguá do Sul, 5 de setembro de 199

.

"

Ladrões levam 60 carro
e 38 motos em seis mese

.

Jaraguâ do Sul - Mais de 60
automóveis e 38 motocicletas fo
ram furtados nos últimos seis

meses no Município. A

informação é do responsävel pelo
Setor de Informática, Natalício
Pedro Rodrigues, da Delegacia
de Polícia Civil. Segundo ele, o
mês de julho teve o maior índice
de furtos, com 2 I carros e três
motocicletas. Agosto também
.apresenteu índice elevado, com
18 carros e 8 motocicletas. O

delegado Ilson José da Silva, da
Delegacia da Comarca, garante
que tem pistas, mas prefere

-

mantê-las em sigilo para não
prejudicar as investigações.
Afirmou também que cerca de
l 0% -dos . veículos foram

recuperados.
As polícias Civil e Militar

.
estão agindo. conjuntamente na

tentativa de conseguir solucionar
os furtos registrados. Segundo o

delegado regional, Adernar'
Grubba, os trabalhos constam de
blitze e barreiras em vários
locais da cidade. "O objetivo é .

conseguir algum flagrante e

checagem de informações pelo
.investigadores", informou.

O delegado Ilson José d

Silva, afirmou que o trabalho d

investigação no caso

demorado, pois a polícia precis
. caracterizar flagrante. Segund
o policial, 'estão sendo feitas in
clusive campanas.

Na opinião do també

delegado. de Polícia, Vanderle
José Alves da Silva, existe u

local de desmanche clandestin
na região. "Estamos trabalhand
com essa hipótese;' revelou.

Na última segunda-feira {I),
por volta das 20 horas, ladrões
levaram o' veículo Gol, placas
ADP-5220, de Jaraguä do Sul

que estava estacionado em frent
ao Colégio Estadual:Marcelino
Gonçalves. O carro, de Pedr

Nunes, 'foi encontrado no di

seguinte, no interior de

Blumenau, todo"depenado". N·
final da noite de quarta-feira (3),
o Santana, Piacas EY-6489, de
Joinville, de propriedade de
Amarildo João Forte, foi furtado
naRua João Picolli.

Roubado o HSBC Bamerindus de Blumenau
Blumenau - Dois homens

armados de revólveres
invadiram, no início da tarde de

ontem, o posto do. Banco HSBC

Bamerindus, na Vila Itoupava,
que funciona na empresa' Haco
Etiquetas, levando. R$ 6 mil em
dinheiro.

De acordo com testemunhas,
.

os ladrões são mOl�enos,' baixos
e um deles com bigode. Na fuga,
os bandidos usaram a Parati
verde, placas 4656, cujo prefixo'

não. foi anotado. Os dois- saíram
pela Rua Guilherme Iensen em

direção a Luis Alves, sendo
'seguidos por um Santana!
Marrom, abandonado minutos i
depois; A polícia ençontrou o.

veículo numa estrada secundária

que dá acesso ao Município.
Até o final dessa edição, a

polícia não. tinha pistas dos
assaltantes. Com esse, o número'
de assaltos praticados este ano

no Estado sobe para 114.

REGISTROS-'-----------'

.' José Wálmor Retnert, de 36 anos, morreu ontem por

voltá das 7 horas, 'quando a motocicleta, placas LXB·2330,
que.condizia colidiu eomo.Santana, placas CGB·0347; de São

Paulo. O acldenée aconteceu no cruzamento das ruas Rei"l(�ido
'Rau com_Procópio,Gomes, nO(l�n:tro de Jaragué do Sul.

• Angélica Costa, de três anos, morreu afogada na tarde

(Je ontem, de,pois de ter caído no Rio It�pocuzinhó; no Bair�o
.
Santa Luzia, em Jaraguä do Sul.

.
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De 10 a 19 de' outubro no

Parque Municipàl de
Éventos pe Jaraguã do Sul.

�
ANGELONI
Você merece. o melhor.
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