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Professores) e acomunidade,
a Secretaria de Educação de

Jaraguá do Sul contrariou o

parecer número 9" que

.

.determina que as entidades

apontem o diretor para as

escolas.
A decisão gerou

descontentamento das APP's
e das comunidades dos
bairros. A APP e ,a

comunidade da Escola
Marcos Enulio Verbinnen não
concordam com a

substituição e querem o

cumprimento do parecer. Eles
apresentaram ã.secretäria de

Educação, IsauraSilveira, um
abaixo-assinado commaisde
350 assinaturas solicitando a

permanência do diretor.
A secretária disse que

diretor é cargo de confiança,
cabendo à secretaria o direitoAo transferir o diretor da Wilson Corrêa Ribeiro, sem

. .
.

Escola Municipal Marcos consultar' 'as APP's de removê-lo quando achar
Emílio Verbinnen, Antônio (Associações de 'Pais e necessário. Página 4 ,
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Isaura desobedece parecer do
Conselho Municipalde Educa��·

Câmara de Jaraguâ
do Sul quer instalar

sessões itinerantes
ACâmara de Vereadores de

Jaraguä do Sulestä estudando
a possibilidade de instalar
sessões itinerantes nos bairros
'do Município, O objetivo, .

segundo a vereadora Elisabet
Mattedi (PFL), é aproximar a
comunidade do Legislativo e

conhecer as reivindicações da

população. Página 3

Tem.empreum
jeito de 'azer

melhor Aniversário

Aposentado aum
renda com, àlal'lfZDJliIt.1

Um mini-alambique para a produção�
à��..,,!ti'

de cana-de-açüear está co"iribuindo' . rme� ,

renda do aposentado José FernandoPrlfl!!Á_J,�'
em �araguá do= Feita arte�anabne1t�f* o�.
considerada de muito boa qualidade. �

.
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A criauvtdaâe e cuidado com a lilglene 'sao os

ingredientes iiulispensáveis na fabricação' da cachaça;
Pradi revelou quepretende,nojuturo,fab&iiiilgiuzrt/iliiil.
de melado, frutas e mel: Páginâ 1�

Há três anos, suamelhor opção
em cortinas e acessórios..

Fone: (047) 371-7332
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2· CORREIO DO POVO Jaragué do Sul, 19. de setembro de 1997

'0 limite da vida
As informações divulgadas pelo Comurb referentes as estatísticas realizadas no

trânsito de Jaraguá do Sul é, no mínimo, preocupante.senão um alerta à sOCiedade.
para os perigos e abusos cometidos pelos "motoristas". O assunto não é novidadee,
volta emeia, ganha algumdestaque aqui eali, mas nada substancial que possa alterar
ou revertera situação. O secretário-executivo doComurb, OsmarGünther, disse que
as estatísticas do ano' passado mostram que a cidade tem índices assustadores,
comparados aos dos grandes centros, muitas vezes, superando-os.

Em 1996, foram oitomortes para cada 10mil veículos, um aumento de 160% em

relação ao ano anterior. Esse número está acima das cidades de São Paulo e Rio de
Janeiro, que registraram 2,21 e 5,51, respectivamente, isso sem falar nos países do

, primeiromundo que oscilamentre 2,4 a 4mortes para cada 10mi1 veículos.O empenho
'

de alguns para atenuar o problema noMunicípio tem encontrado resistência. A partir'
domomento que um pai entrega o carro ao filho, sabendo que esse faz uso de álcool,

ou dirige perigosamente, assina o atestado de irresponsabilidade. A impunidade
também contribui - 'e muito - para o aumento das estatísticas,

,É preciso, comunidade, dirigentes e autoridades, implantar medidas sérias que'
venham atender aos anseios de paz no trânsito. Na noite da última terça-feira, o
Gapot (Grupo de Apoio, Propostas e Orientação ao Trânsito) promoveu palestra
sobre o novo Código Brasileiro de Trânsito, que se limitou ao assunto, perdendo a

oportunidade paraaprofundar a discussão e revelar os números absurdos e desumanos
doträfego da eidade, Não obstante, oGapottern realizado reuniões, onde têm reunido
sugestões e promovido campanhas de conscientização.'

Günther acreditaque oproblemado trânsito não se resolve com soluções estruturais.
A construção demais ruas, viadutos, etc. contribuirá para o aumento da velocidade

.'
e, conseqüentemente, mais acidentes. A opinião é polêmica e .fiea nó campo das

especulações. Não há como negar que o problemamaior reside na imprudência e na
irresponsabilidade dos motoristas, mas as condições das vias públicas colaboram e

muito para complicar o trânsito. No frigir dos ovos, o que se pode fazer para resolver
o problema do trânsito de Jaraguä do Sul é punir com rigor, seja quem for. É hora de
dar um basta à insegurança pública. "

. '

Na contramão do Real,
. Emplena campanha para a reeleição, o Palácio do Planalto investe firme na pro

paganda do PlanoReal,na estabilização econômica e no àumento do poder aq:uisitivo
dós brasileiros, A euforia é tanta queo presidente, na ânsia de provar a eficácia do
projeto ecönôní1có, destaca os itens de consumo que estão, aospoucos, sendo incluídos
na economia diäria da população, caindonorídículo de apresentar a dentadura como
uma.dásmais novas aquisições possíveis do.bl'áSil,eiro.

"

APesar da celeuma toda, sem alarde, ogovetrio vai caminhando na contramão da
economia e, aos poucos, .àumentando as tarifas públicas muito acima da inflação,

. que vem. sendo destaque nos noticiários, inclusive parecendo nomês de agosto como
negativa, A contradiçãodapolíticaeconômicado governo fica por conta dos números,
que não têm comoserem desmentidos. De jáíleiro a agosto a inflação ficou na casa

dos 5,6%, na outra ponta; os reajustes das tarifas públicas ficaram na média em

17,24%, tendo como campeoníssimo o aumento do telefone, nadamenos que 108,6%.
O'projeto de Reeleição'de FIlC tem como carro-chefe o Plano Real, que, sem

dúvida reequilibrou as finanças do-paíse'o recolocou na vitrine domercado mundial.
.Entretanto, o preço p�� ainda estäacíma das condições dos trabalhadores brasileiros.' '

As constantes prop�gand�.:dà e&tabillização econômica dificultam as negociações
�J"abálhistas e inviabi.}j�ain os r�â.j��tes salariais. Com os demais reajustes na casa

,

'dpk, 3,9%, nenhum acordo t;rabalh.i$�X� superá-los. Isso vem desvendar a política
-desregulada do governo que garanie:pnvilégios. Há a necessidade de se questionar o
porquê.do:�.ulp,t?�io 'das tarifas públicas muito acima da inflação; que estão na

, contramão ao�R�àl ..
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Ç��RÀM()S �çõ:e:s EMITIDAS,DA T};LESC, TELEBRÁS,
. '" '. 'J,?LO�S,l'A, INCENTIVOS FISCAIS, OBlUG4ÇÕES DA

,
',' '.

-

; ELETROBRÁS, BANCOS, ETC. '
.

COMPRAMO�AÇÕESDOSCONTßATOSDACONSTRUTELDOS
A_NOS DE 91 A 91. '

PAGAMENTO EM DINHEIRO.
, Telefones: 371-7221 e 973-5912

.

Rua Epitácio Pessoa, 510 - Em frente Colégio Abdon Batista. '

Carta aberta"

� '. .

'

.

E'tempo de refletir e agir -

Alfabetização, uma questão séria
,

�- .....

ItMaria'Aparecida Rosa, F,lisbino

É tempo de refletir sobre alfabetização.
Nós, educadores, temos o compromisso de transformar o ler e o

escrever, nas nossas unidades escolares, ein u�a atividade significativa
(representativa) para nossos alunos dentro da sistemática da

alfabetização. .', ,

� j;-

Escrever significa que o 7�ujéito compreendae utilize a linguagem
.' -.

escrita para expressar suas próprias idéias'. ;

.

Para que isso aconteça; �',�ecê.ssário "tranSrormar o conhecimento".
Não podemos propor "aos nossos alunos, sempre a mesma atividade

como: preencher linhas, jtinúlr letras � sílabas, copiar palavras, repetir
frases, pintar desenhos prontos ... A criança 'assim só estará fazendo

cópia ou preenchendo folhas mímeografadas,
Quando a criança copia de forma mecânica, ela não é o sujeito da

ação, ela está alienada ao conhecimento.

E fazer isso' não é transformar.

O aluno precisa questionar sobre' as coisas, dar opiniões, ser crítico, .

estar consciente dasmodificações que ocorrem na sociedade, no Brasil
e no mundo, saber fundaméntar o porquê sim ou .O porquê não, ser
'criativo .

Para que isso ocorra, as ativid'ades precisam ser diferentes, é'
necessário que o professor leia diariamente para os alunos desde a pré-

.

escola propiciando a eles, contato direto com diferentes. tipos de textos
,

(histórias, receitas, contos:' arte, pesquisa, poesia, música, geografia,
histórias em quadrinhos, 'listas de compras� bulas de remédios,
reportagens dejornais, revistas, televisão, filmes ...) também é preciso
trabalhar as funções gráficas, função de registro, divulgação de

informações e conhecimentos .. a escrita como atividade de comunicação
,

e' de expressão.
"O aluno precisa conviver com a atividade escrita, dessa forma, irá

interagir com diferentes conhecimentos".
Énecessärie levar o alunoa participar do processo de transformação

dó conhecimento, pois ele não é algo pronto e acabado.

Parabenizamos o educador que trabalha por uma educação mais

consciente e transformadora.

, It Setor de Ensino - 19- CRE
,

'.

JaragiJá do sul-se -'

Artigospara Catta Aberta, devem ser enviados para Rua WalterMarquardt, 1. 180. As"cartas
devem conter no maximo 30 linhas de 70 toques, o endereço ou telefone para contato. O
jornal se reserva o direito de sintetizar o texto ii fazer as cerreções ortográficas e gramaticais
necessárias.

'
'

CORREIO DO POVO Gráfica e Editora CPLtda. -Irnpresso em oficina prõpría
Administração, Redação,Depto,ComercialeOficinas

RuaWalterMarqul1rdt, 1180 -CEP89259-700-Caixa POSIaI19- JaJaguádoSuI.,
FõnelFax (047) 371-1919-372-3363-371-1944

o'":rIos • colll__1Iiado. './10 d. ,"'polUlllillilllldn ncllltlwn tIO. IIIltor.., lIiIo rl/klilulo, """$II1r1I1"""", II 6pÚf1/lo tIOJOrruU.
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Vereadorpromete encaminhardenúncia contraIrineu Pasold
'. -Giido Alves· afirmou
que está cumprindo os

trâmites legais, após
ter recebido as

I

justificativas da
I Prefeitura

.

\.

'. Jaraguä do Sul - O
vereadorGildo Alves (PMDB)
confítmou à disposição de

.

encaminhar ao Conselho Re

gional de Farmácia denúncia
centra o vice-prefeito Irrneu
Pasold (PSDB), também
secretário de Planejamento, e
responsável técnico pela
Farmácia Bentica. Alves.
afirmou que está aguardando a '

conclusão do relatório que es�
sendo elaborado pela
assessoria, no qual pretende
relacionar

.

todos os

responsãveis técnicos que não
cumprem o horário, como

. determiná o 'decreto 973 da
Diretoria de Vigilância
Sanitária.

Em meados do mês

passado, o vereador ocupou a

tribuna daCâmaraMunicipal e
solicitou ao Executivo

Posição: PasoldQCr{dita que denúncia tem. co"otaçãopolítica

explicações sobre o horário de j á que uma farmácia do
trabalho de

.

Pasold, Município havia sido multada

argumentando que esse, como porque o farmacêutico

responsável técnico da responsävelnãoestavanolocal.
farmácia, não teria como O vice-prefeito rebateu as

compatibilizai as funções na indagações do vereador com

administraçãomunicipal. "Ou' irritação. Na opinião dele; as
ele (Pasold) trabalha na denúncias de Alves têm
Prefeitura' ou na farmácia",
disse Alves, na época,
afirmando que o que estava

fazendo era buscar a igualdade,

horário ria farmácia. "É uma

prática comume� todo o p�s",
resumiu, acrescentando que
existe a responsabilidade

técnica e não um trabalho para
executar.

O vereador informou.
também 'que vai enviar a.
denúncia aó prefeito "para que

-.

sejam tomadas as medidas
administrativás pertinentes".
Alves disse aind� que o decreto
da Diretoria de Vigilância
Sanitária é claro e não dá

margens à dupla interpretação,
. lembrando que o prefeito tem

exigido que os secretários

cumpram as oito horas de.
serviço nos órgãos públicos. "O
objetivo da cobrança" é

organizar a cidade e não

perseguir ninguém", discursou,
reforçando a, disposição de
enviar aoConselhoRegionalde
Farmácia a relação de todos os
responsáveis que nãocumprem
odecreto.

Câmara deVereadorespretende,
realizar sessões itinerantes,

'conotações políticas. "Por que
•

queremme atingir?Por que não Jaraguá do Sul - A vereadora discutir' assuntos comu.ns

cobram dos demais", indagou, ' Elisabet Mattedi (PFL) ocupou a relacionados aos bairros e ouvir as

admitindo que não cumpre o
tribuna da Câmara de Vereadores, reivindicações dos moradores -,

na noite da última segunda-feira declarou Elisabet ,citando como

(15), para cobrardaMesa Diretora exemplo a Câmara de Vereadores
providências a: respeito da de São Gonçalo, no Rio de Janeiro .

.

viabilidade da implantação de O presidente daCâmara, Pedro'
sessões itinerantes peloMunicípio. Garcia (PMDB), prometeu agilizar,
Segundo ela, ne dia primeiro .de o'estudo sobre a possibilidade em
agosto protocolou indicação a' implantar a idéia. "O Regimento
respeito do assunto. O objetivo é Interno permite sessões itinerantes
levar aos bairros, pelo menos uma . somente em ocasiões especiais,
vez por mês, uma sessão, do

'

mas pode ser alterado se essa for a
Legislative para a integração e decisão da maioria", afirmou. O
mostrar os trabalhos desenvolvidos. vereadorCarione Pavanello (PPB)
I - As sessões nos bairros podem, lembrou que a Câmara de
aproximar a comunidade com os Guaramirim já' implantou a

vereadores de forma a proporcionar medida. e está realizando sessões
uma maior integração. Podemos nos bairros.

Voltollni quer explicações sobre o dinheiro da Invesc
JoinviUe- o deputado estadual

Eni Voltolini. (PPB) apresentou.
requerimento na ASsembléia

, Legislativá convocando o

secretário de Fazenda, Nelson
Wedekin, para dar explicações
sobre a captação de recursos da

Invesc (Empresa Santa Catarina
de Investimentos e Participações
e encargos pagos aos

debenturistas). O parlamentar
quer saber onde foram investidos
os recursos e quem são os

investidores que compraram as

debêntures, recebendo como

garantia "ações da Celesc
(Centrais Elétricas de Santa

Catarina).
A bancada pepebista conseguiu

aprovar ainda requerimento
exigindo a prestação de contas

sobre. as arrecadações e repasses
efetuados pelo governo à

instituições governamentais e

entidades.' "A presença dó
secretário é necessária para que nos
sejam dadas explicações a respeito
da situação da Invesc e das
debêntures emitidas para
arrecadação de recursos",

"

justificou,' acrescentando que o

Estado tem dívidas com. os
debenturistas. "O governo sempre

.

afumou que não haveria encargos
ao Tesouro, já que. os ihvestidores
receberiam quando vencesse "

resgate". completou.
'Na opinião dele; a CPI

(Comissão Parlamentar de

Inquérito) 'das Letras não

conseguiu explicar questões
referentes às finanças do Estado,
comprometendo à compreensão
real da Invesc. Voltolini afirmou

que a Assembléia Legislativa
constatou que as informações
prestadas pelo governo durante a

CPI foram conflitantes. "Para a \

imprensa, o ex-secretário Prisco
Paraíso disse ter pago mais deR$
15 milhões de juros, mas para a

CPI o valer foi bem. diferente",
assegurou, afirmando que é

_pre#so esclarecer as questões"
relativas às letras para que o

,

Estado retome o crescimento:

•

. 919rlery CJ)ecoraçoos ahrlu aspodos da nOOllIOja no
dia 16/9. com 6HmtlS opçõespara decorar fes/M. casamenios,

haHzados. 14 comunhão eaniversários,

.

c;Rua: epl16do CJ>essoa. 9d5. próximo ao,

QlnáJlo,de &porfeJ 9lrlhur9rlüller - %ne: 372·:01641
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4· CORREIO DO POVO POLÍTICA' Jaraguá do Sul, 19 de setembro de 1997,

Condição
Bauer esteve reunido com o prefeito Geraldo Weminghaus (PFL) para
explicar o voto e tentar dissuadi-lo da idéia de colocar o nome do deputado
nos outdoors. "

'

.

- Se eh: colocar que votei só no segundo turno tudo bem - consolou-se.

Promessa
O prefeito, entretanto, voltou a afirmar que está aguardando a votação no
Senado para completar o quadro. "Nenhum parlamentar catarinense que
votar a favor vai escapar", reforçou.

Lamento I
O vereador Moacir Bertoldi (PPB) ocupou a tribuna da Câmara para
protestar contra as declarações feitas pelo prefeito GeraldoWerningbaus
(PFL) a respeito do PPB.

.

W�minghaus afirmou que a: legenda está em extinção, devido as crises que
dividiu o partido.

'

Lamento II
Bertoldi disse que o prefeito não tem o direito de dar declarações sobre o
.PPB.
- Qual o partido quê não tem problemas? Pesquisas apontam o senador
EsperidiãoAmin como o favorito parao governo do Estado. Como o partido,
está em extinção?O prefeito deve ter respeito para com os demais partidos

.

- aconselhou. ' "'.

Picuinha
Do vereador Carione Pavanello (PPB) sobre asmultas na "Zona Azul".
- Asmonitoras parecem 'ninjas' , fazem asmultas e desaparecem - criticou.

Aliás
Há tempos o vereador.vem reclamando da cobrança do estacionamento no
centro da cidade. A implicância já' levou o gerenteda Transitar, empresa
que administra o estacionamento rotativo, Jair de Souza, adar explicações
,aos parlamentares.

'
.

Pavanello solicitou envio de oficio ao gerente para novamente comparecer
ã Casa,
Não se sabe ao certo, mas talvez o vereador esteja pagando muito
estacionamento. Só isso justifica as ações.

. I

Moleza
A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul realiza hoje à noite sessão
extraordinária para apreciar as contas das fundações municipais e Fundo
Rotativo Habitacional, relativas ao ano de 1995.

.

O presidente Pedro Garcia (PMDB) afirmou que a:� contas vêm com

recomendação para serem aprovadas.
.

Em tempo: cada vereador levará nessa nada menos do que R$ 132,00

Novidade

Jaraguá do Sul tem uma nova rádio. A Alternativa FM, que opera na

freqüência de 107,1 MHz.
.

A rádio possui estatuto registrado em cartório, endereço certo e diretoria
constituída.

, Segundo os diretores, é uma rádio filantrópica e tem como objetivo
"permitir a expressão popular" •

,lVIosaico
Explicando
O deputado federal Paulo Bauer (PFL) esteve em Jaraguá do Sul para
explícaro voto, no segundo turno, a favor do PEF (Fundo deEstabilização
Fiscal) proposto pelo governo federal.
- Como a medida foi aprovada com folga no primeiro turno, resolvi não
me indispor com o presidente, já que o PFL faz parte da coligação que'
sustenta o governo - justificou.

Valle Informática

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

�ua Bario do RioBranco, 620
Fone: (047) 372-1%8 - Fax: (047) 372-1130

. Jaragu' do Sul- SC
.

Rua Canoinhas, 361- Centro
FoneJFax: 371-2444

.

Transferência de diretor de escola
contraria parecer da secretaria
• APP's e comunidade
não concordam com a

medida e tentam re

verter a decisão da
secretária Isaura, que
se mantém irredutível

. Jaraguá do Sul - A Secretaria
de Educação decidiu transferir o
diretor da. Escola Municipal
Marcos Emílio Verbinnen, na

Estrada Velha, Antônio Wilson
Corrêa Ribeiro, sem consultar as
APP's (Associações de Pais e

Professores) e a comunidade. A
medida contraria o parecer número
9 da secretaria, aprovado pelo
Conselho Municipal de Educação
no final do ano passado e

implantado neste ano. Ribeiro vai

para a Escola Municipal Vitor
Meirelles, no Bairro Três Rios do
Norte, em substituição a Wally
Mesch Maggioni, que p�diu
exoneração.

De acordo com o parecer, a
escolha de diretores de escolas tem
como requisitos básicos:

habilitação em pedagogia, com
especialização em Administração
Escolar, mínimo de três anos de
efetivo exercício no Magistério
Público, apresentação de um plano
de ação para a escola e aprovação

. de um dos candidatos apresentados
pela APP e comunidade. Desta
forma, a fransferência de Ribeiro

,
contraria o parecer enviado ao

presidente do Conselho Municipal
de Educação, Belini Moser, pela

.

-então conselheira Isaura da
Silveira, atual secretária de

Educação.
.
O presidente da APP da Escola

Marcos Emílio Verbinnen, Paulo
MadrugaDias, disse que a entidade
e a comunidade não concordam
com a substituição do diretor e

exige o cumprimento do parecer.
Ele esteve reunido, na tarde da
última segunda-feira (15), com a:

secretária pIJI"a apresentar abaixo
assinado com 340 assinaturas de
moradores do bairro e 18
funcionários da escola, solicitando
a permanência de Ribeiro.
"Tentamos argumentar que a

comunidade quer a continuidade

Artes novas a
cada coleção

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

Barra do Rio Cerro

Edson JunkellCP

� ,."
Protesto: Dias lamentou a transferência do diretor e quer que seja
cumprido o parecer

_

dos trabalhos desenvolvidos por
Ribeiro e mostrar nossa

insatisfação em relação à.
transferência"! declarou Dias.

Segundo ele, a secretária
afirmou que o abaixo-assinado,
"neste caso, não valia nada". "Ele

(Ribeiro) foi o melhor diretor que
já passou pela escola. A

comunidade e a APP o aprovaram,
agora, queremos ser respeitados", �
reclamou, assegurando que o

diretor demonstrou
descontentamento ,com a

transferência. A secretária Isaura
evitou aprofundar-se no assunto,
limitando-se a dizer que o cargo de
diretor é de confiança, cabendo à
secretaria o direito de removê-lo

quando achar necessário. "É uma

necessidade administrativa, Preciso
dele na outra escola", resumiu.

. Sobre o pedido de exoneração
da diretora da Escola Vitor

K
-

.

�';.'" � .

.

,
.

-

,

Rua Ida Bona Rocha, 84
Fone/Fax: (047) 372·0246

Fone: 371-0602
.

Jaragu' do Sul • SC

Comércio de Cereai.
KAZMIERSKI

Frutas> Verduras· Atacado

Meirelles, Isaura preferiu não

comentar, dizendo apenas que se

tratava .de questão pessoal. "Não
vou comentar isso por questão de
ética", desconversou, não

explicando a contradição na

transferência do diretor.

PROTESTO - Na noite da
última terça-feira (16), as APP's
das duas escolas estiveram reunidas
na Escola Vitor Meirelles para
discutirem o assunto.' Os

representantes das' APP's
decidiram enviar um documento
ao presidente do Conselho Mu

nicipal de Eduçação protestando
contra a decisão da secretaria.
"Não foi permitido que as

comunidades
_

indicassem os

diretores, conforme prevê o

parecer. Pedimos providências
para que se cumpra o ali

exposto", diz um trecho do
documento.

Cflorlcullurél
CflorlStl

Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas ornamentais

Rua BernardoDornbuséh, 2433
. Fone: (047) 372-0695

371-8146
Vllá Lalau· Jaragu6 doSul
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EXCLUSÃO' DE MULTA
FISCAL EM CONCORDATA
Ultimamente tem sido bastante comentado sobre a incidência

ou não dasmuitas fiscais. quando o contribuinte está sob regime
. de concordata.

Sabemos que o fisco, ao lavrar a Notificação Fiscal, não
consideranenhuma situação como atenuante ou descaraterizadora
de qualquer das verbas que pretende cobrar. Assim pouco, oude

nada adianta o argumento de que a empresa encontra-se sob o

regime deConcordata.Amulta fiscal será imposta de igual forma.
Resta, no entanto, sériaquestão: gozará o contribuinte de alguma
regalia, em razão-damoratória que lhe foi concedida?

Passemos a analisar o assunto:
O artigo 23 da Lei de Falências isenta o falido das multas

fiscais. Assim como os demais dispositivos da Lei, se aplicam,
conforme o caso, não apenas ao falido, mas também ao

concordatário, entenderampor bem os juristas pátrios, em que
esse benefício deveria também aplicar-se ao concordatärio. A

questão tomou-semuito polêmica, sendo recentemente apreciada
pelo Superior Tribunal de Justiça que entendeu serem aplicáveis
as determinações-tambémaos concordatários.

'

Em sua: decisão, o STJ decidiu que embora não destinado o

dito dispositivo legal, especificamente aos casos deConcordata
Preventiva, deve, no caso, ser atendido ao disposto noCTN, ou
seja "afasta-se, porém, a exigibilidade damulta fiscal, tendo em

.

vista o preceito do artigo 112 do Código Tributário Nacional,
que determina seja dada à lei interpretação mais favorável ao

contribuinte, evitando-se aextensão dos efeitos da cobrança sobre
sua solvabilidade".

Dessa forma se temhoje precedente bastante interessante,
no que diz respeito ao afastamento de multa fiscal, aliviando'
assim, a carga tributária do contribuinte que jáestä em situação
bastantedifícil.

E tem ainda: mais: a Concordata Preventiva não semostrava

comomedida interessante à empresa que devia principalmente
Impostos, pois a Moratória que lhe era concedida, nenhum ou

-

muito pouco benefício lhe trazia, uma vez que estes (os impostos)
não eram atingidos. Hoje, diante desse novo entendimento, embora
no que diga respeito ao prazo os tributos não sejam alcançados
pela Concordata, propicia ao contribuinte, no mínimo, uma
economia equivalente asmultas a ele impostas.

Cassuli Advogados 'Associados SIC Ltda,

••.••.'_.,YWM'�{IiIi\diS'M�_'W

__ !�;�;;,1��\�··,tBl--..md
7/97 R$ 424,26 6/97 - 0,35
8/97 R$ 426,24 7/97 - 0,18
9/97 R$ 429,68 Acumulado do ano 3,22

Apolo: Cassuli Auditores e Consultores SIC Ltda.
Fone 047 371-4509 e 371-5611

Lobbyde empresáriosgarante
a aprovação do Prodec Têxtil

Jaraguá do Sul- o lobby feito
pelos empresários, liderados pela

·

Acijs (AssociaçãoComercial e In
dustrial de Jaraguá do Sul), junto
aos 40 deputados que integram a

· Assembléia Legislativa, garantiu a

aprovação do Prodec Têxtil

(Programa de Desenvolvimento
Têxtil Catarinense), o. presidente
do Sindicato das Indústrias do

. Vestuário, Durval Marcatto Júnior,
·
disse que a medida beneficiará
diretamente as empresas têxteis,

. atenuando a crise no setor. .

- Apesar dos votos contrários
dos petistas conseguimos aprovar
o projeto de lei. Os incentivos do

governo vão minimizar a perda de

empregos e amigração de empresas
catarinenses para outros estados -

declarou Marcatto.
No documento daAcijs enviado

,

Florianópolis - A FCDL

(Federação das Câmaras de
Dirigentes Lojistas) firmou acordo
com o Besc (Banco do Estado de
Santa Catarinajque vai permitir aos
consumidores de baixa renda
facilidades no crédito. A iniciativa

pioneira vai proporcionar a criação
ße uma rede de negócios que
possibilitará a abertura de nova

.

frente na prestação de serviços: .0
acordo vai permitir ainda que os 16
mil estabelecimentos ligados ao SPC
(Serviço de Proteção ao Crédito)
tenham outras informações, além da

restrição ao crédito..
Segundo . a assessora de

Imprensa da FCDL, Sílvia

Edson J�nkesICP

número de desemprego. "Os.

empresários catarinenses

aguardam agora a regulamentação
do Prodec Têxtil para poderem se

. habilitar às vantagens que são

oferecidas", declarou Marcatto.

� -

Aprovado:Marcatto disse quemedüla agradou empresários do setor têxtil

aos parlamentares, os empresários
argumentam que o setor têxtil

nacional enfrenta adversidades de

mercado, o que têm comprometido
a estabilidade das empresas e

contribuindo para o aumento dó

Zamboni, o SPC, administrado
pelas 130 CDL's (Câmara de

Dirigentes Lojistas) em todo o

Estado, tenham acesso a mais de
uma simples informação de

restrição do crédito. "A parceria
entre a FCDL e o Besc vai
disponibilizar' ferramentas que
proporcionem facilidades ao cliente
e possibilitar ao lojista o aumento

do fluxo de pessoas no ponto de

venda", explicou. Na opinião dela,
outra vantagem do acordo é que a

rede de negócios dará condições de
competitividade aos lojistas de mi
cros e pequenas empresas.

- Os.micros e pequenos lojistas
vão ganhar instrumentos para

.

vender de forma financiada,
proporcionando prazosmaiores aos'
consumidores - completou Sílvia,
lembrando que uma das facilidades
do projeto será o cartão de crédito

pata os consumidores de baixa
renda, com Juros "competitivos".

De acordo com a proposta, as

compras realizadas com o cartão de
crédito será garantida pelo banco,
'assim, os lojistas terão mais

segurança. A experiência será

implantada inicialmente na capi-
. tal. "A longo prazo, a parceria vai
transformar as lojas em agências
virtuai� do banco, onde as pessoas
terão todos os serviços bancários

disponíveis", afirmou Sílvia.

CO.vOCAçio
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE JARAGUÁ DO SULS/A - CODEIAS - convoca as

pessoas abaixo relacionadas a comparecerem na sede da empresa, à Rua 469, s/n, fundos ParqueMunicipal
.

de Eventos, Jaraguá do Sul, SC; para tratarem sobre suas efetivações nos respectivos cargos para os quais.

foram aprovados em PROVA DE SELEÇÃo', Esclarece, outrossim, que o prazo para preenchimento da
vaga é de 7 (sete) dias úteis, após este prazo o candidato será considerado desistente, cedendo sua vaga ao

próximo candidato:
PROVA SELEÇÃO 002197
• GILBERTO MOTA MACHADO - llha da Figueira, Jaraguä do Sul, SC.
- JOSÉ ROCHA QUARESMA. Estrada Nova, Jaraguá do Sul, SC. .

.

- ANTONIO CARLOS CHAVES ALVES - Jaraguä Esquerdo, Jaraguá do Sul, SC.
-

Jaraguá do Sul, 12 DE SETEMBRO DE 1997.
HUMBERTO JOSÉ TRAVI - Diretor Presidente

Acordo entre FCDL e Besc vaiaumentar as vendas no varejo

AUDITORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA

. CONSULTORIA DE GESTÃO, EMPRESARIAL

CASSULI
AUDITORES.

. .
.

,TREINAMENTO DE PESSOAL

RuaDonaldo
Gehring, 140

Centro
89251-470

Jaraguá do Sul - SC .

Fone/Fax: (047)
371-4509
371-5611

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

Enio Padtlha Pilho
Que Qualidade de Vida?

. .
.

Quinta-feira, 16 horas, eu estava no centro de Jaraguá do Sul.
Havia encerrado um compromisso profissional e aguardava por outra
entrevista agendada com outro cliente, às 16h30, também no centro .

. Como aquela meia-hora era muito pouco tempo para voltar até meu

escritório e retornar ao centro, resolvi esperar por ali mesmo. Sentei
me num banco, no calçadão e fiquei descansando gostosamente,
enquanto observava. o movimento das pessoas. �.

.

Alguns poucos minutos ali sentado foram suficientes para eu

perceber que as pessoas me observavam cem uma certa curiosidade:
um misto de desprezo e espanto. Olhando em volta, na tentativa de
descobrir o que poderia estar provocando aquela sensação esquisita
nas pessoas, que passavam, percebi que todos os outros bancos do'
calçadão' e tambémos da praça em frente à antiga prefeitura estavam

.

vazios, apesar de vivermos uma tarde muito agradável. ,

O que estava intrigando as pessoas era o fato de alguém estar às
16 horas, num dia útil, sentado num banco do calçadão, sem fazer
nada.

�omecei então a fazer uma reflexão s�bre o estilo de vidll
estabelecidcnanossa cidade. Sobre os critérios utilizados pelas pessoas
para definir o que é útil, Cl que vale a pena ser feito ou o que 'pode ser
considerado razoável.

.

Em Jaraguä do Sul trabalha-se demais! É preciso que alguém
diga isso.,E trabalha-se, no mais das vezes, apenas por dinheiro.
Apenas para comprar coisas. Falta paixão, Faltam bandeiras. Falta

prazer, Falta alegria nos olhos das pessoas. ,

As pessoas acordam, de inanhã e não se dão ao prazer de ir ao

jardim, olhar a rua, apenas por olhar. �espirat o ar puro da manhã.
Saem com seus carros pelas ruas em direção ao trabalho, sempre

apressados, sempre nervosos, intolerantes, fazendo ultrapassagens
agressivas, buzinando, dando sinal de.luz, xingando... Às sete horas
da manhã, meu Deus!

,

.

Nunca tem tempo pra nada.
Nunca podem fazer nada que não tenha relação com o trabalho,

ou com a construção da casa ou.com o futuro da empresa.
Velhas amizades viram fumaça nessa, falta de tempo. O

relacionamento entre pessoas se resume ao trabalho. Muitas pessoas
não conseguem conversar dez minutos com alguém sem forçar o
assunto para questões relativas ao seu trabalho. As opções de lazer,
cultura e entretenimento acabam se resumindo a manifestações de

ostentação envolvendomotos, carros,letskis, som autemetivo e outros
"esportes" de quem tem muito dinheiro.

, Estamos construindo uma cidade de paranóicos. Um paraíso.dos
viciados em trabalho. Um império de novos ricos.

'

Temos um trânsito infernal que é o maior resultado dissotudo. A
maioria das entidades de elasse não consegue funcionar direito por
falta de interesse e disposição dos seus integrantes. A política é
rasteira, baseada em pendengas históricas cujos resultados quase nunca
contribuem para o desenvolvimento da sociedade;

Precisamos perceber esse problema. Precisamos aprender a

identificar nas pessoas valores que não tenham sido comprados.
Precisamos ser mais tolerantes com as diferenças individuais e parar
com essa coisa estúpida de quererimpor este estilo paranóico de vida
para todo. mundo.
'Aí sim, poderemos ·começar a falar em Q�dade de vidá.

���Lnii:I:[l!ill!.iiii_
Caixa postal �91 - Fax: (047) 371-7942 -' 'eniopf@netuno.com;br

.

. . ,

Sindicato denuncia regime
de semi-escravidão naMohr,

NOTAS--------------------------
• oGrupo Breithaupt, uma dasmaiores redes varejistas do Estado, vai instalar, apartirdoprimeiro

-

semes�re do ano que vem, um centro de compras, contendo unà supermercado e uma loja.de material de
'construção na cidade de Brusque.

O grupo investirá cerca de RS 5 milhões, gerando aproximadamente 150 novos empregos.
. O faturamento do grupo no ano passado ficou perto'dos RS 100 milhões.

• A Marisol fechou o balanço do primeiro semestre registrando faturamento de R$ 76,6 milhões,
A diretoria da empresa afirmou-que dividirão lucro com os funcionários, agregando 0,4% ao salário

nominal de junho.
.

•

• As' comissões de Justiça e Finanças, da Assembléia Legislativa, deverão aprovar a proposta de

rolagem da dívida de RS 1,3 bUbão do Estado.
Desta, forma, Santa·Catarina deverá economizar RS 15.milhões mensais.

Corupá - O Sindicato dos
Trabalhadores dáConstrução e do
Mobiliário divulgou nota

afirmando que a empresa de
Móveis Mohr, de propriedade de
Rubens Haffermann, manteve o

funcionário Jair Werner, de 19
anos, em regime de semi
escravidão: De acordo' com a

entidade, durante duas semanas,
Werner, auxiliar de produção, foí
obrigado. a permanecer fora da

empresa, sentado, como forma de
punição. A empresa nega. as
denúncias. O funcionário Luiz
Rcechowski limitou-se a dizer

que a denúncia "nada tem de

verdadeira"..
'Segundo Werner, que

trabalhava na pintura de móveis
há mais de um ano, ao descobrir
que estava com uma úlcera. no
estômago, agravada pelo
manuseio diário de produtos
químicos. solicitou a

transferência para outro setor da

empresa como forma de atenuar

a doença. "Eles ficaram braves

comigo e me mandaram ficar

aqui fora, sentado", afmnou. No
início da semana, o presidente do
sindicato, Ingo Kaiser, e uma

comissão do Centro dos Direitos
Humanos foram chamados ao lo-

. cal para se certificarem da
denúncia.

- Foi fechado um acordo com
Haffermann. 'Ö trabalhador foi'
liberado e terá o contrato de
trabalho rescindido, dentro de dez
dias � informou Kaiser. .

A denúncia do sindicato

'\IlAÇÃO
CANARINI+O

garante que todas as manhãs,Werner acordo com Haffermann, Werner

chegava ao local, de trabalho, batia o foi colocado no pátio da eIl_lpresa
cartão e se colocava no pátio da para limpá-lo. "Ele não queria
empresa. "Ele ficava sentado num trabalhar. Todas as funções que fo
tronco de madeira, com uma enxada ram designadas para ele não foram
ao lado, durante todo o expediente", executadas. O que ele,queria era

afirmou Kaiser, acrescentando que o provocar a demissão para receber

"castigo" durou 14 dias consecutivos.'
,
'ô fundo de garantia", argumentou,

"Eles me humilharam. A intenção afirmando que o funcionário armou
era me pressionar para eu pedir as tudo para que o sindicato pudesse
contas", acredita Werner. entrar no caso. "Ele ficava ali .

O proprietário da empresa tem sentado porque não queria
outra explicação para o caso. De trabalhar", reforçou.'

COMPROMISSO COM O�
BOM TRANSPORTE.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Planejamento familiar. é
'tema de palestra em JS
• Fisioterapeuta
apresenta os métodos

.

anticonceptivos e

aborda as doenças
. sexualmente

.

transmissíveis

Jaraguá do Sul - o sexo con

tinua sendo ainda um tema'
polêmico. Falar de relação sexual,
de métodos anticonceptivos, de
aparelho reprodutor e ,doenças
sexualmente transmissíveis requer
muita habilidade para não "chocar'
aplatéia. Para isso, o Departamento
da.Mulher do Sindicato dos -

Alerta: Lucituuz utilizIz retroprojetor JHUVI apresentar a palestra

'Viva casa' beneficia 33milfamilias em SC.

Vestuários promoveu ontem, no

auditório da entidade, palestras
com a fisioterapeuta Luciana

Leuche, promotora do Laboratório
'Wyeth, de Curitiba, que com uma

técnica especial discutiu o assunto.
O planejamento familiar foi a

essência da' palestra, no entanto,
Luciana abordou também as

doenças sexualmente
transmissíveis. A fisioterapeuta
iniciou apresentando os aparelhos
reprodutores do' homem e da
mulher, explicando as funções. "É
preciso derrubar os tabus em

, relação ao sexo. A preocupação é
esclarecer a respeito dos métodos
contraceptivos, mas o assunto

envolve muitomais coisas que não

podem ficar à margem da

-Florâanõpolls - O governo do
Estado anunciou, esta' semana,
que o programa habitacional
"Viva casa", lançado emjulho de

1995, já investiu R$ 70 milhões
em casas populares, beneficiando
cerca de 33 mil famílias; O

projeto prevê a construção de 60
mil moradias até o final do
governo" metade do déficit
habitacional do Estado,
registrado no Censo de 1990.
Outros J5 mil contratos deverão
ser assinados ainda este ano.

O programa atende

discussão", lembrou Luciana,
afirmando que existe muito

'

preconceito em relação ao sexo, o

que' o torna longe das conversas

, diárias.
Na opinião da fisioterapeuta, os

casais ainda não se deram conta

que podem - e devem - planejar a
gravidez. "As pessoas acham que
não vai acontecer com elas. Uma

gravidez indesejável, por mais
bonita e divina que seja, pode trazer
conseqüências prejudiciais",
alertou. Luciana disse que,
conhecer os métodos

contraceptivos somente não re

solve, é preciso saberusä-los e ter

acompanhamento médico. "As
mulheres quando entram na fase da

prioritariamente famílias cuja
renda não exceda a dez salários
mínimos mensais, que residem e�
locais insalubres.. fávelas e áreás

sujeitas a enchentes,
desmoronamentos ou com

problemas que tomam impróprias
para morar. "Ao priorizar projetos
sociais, estamos sendo coerentes

com o nosSo compromisso de

proporcionar melhor qualidade de
vida da população catarinense",
discursou o governador Paulo

.
Afonso.

, Os recursos para o

!4CREOICARO
-

,

, b#"�' »�__

atividade sexual têm de estar

preparadas, para evitar uma

gravidez indesejável", reforçou.
Luciana afirmou que o método

anticoncepcional mais eficaz é a

pílula, com 99% de segurança; e

com o menor índice de efeitos
colaterais...Existe uma pílula para
cada mulher. Ela precisa procurar'
o médico' e não perguntar para a

vizinha", frisou. Luciana

apresentou e explicou os métodos

contraceptivos, inclusive os que
ainda não são encontrados no

Brasil. Sobre as doenças
sexualmente transmissíveis, a

fisioterapeuta alertou que a

camisinha é a melhor forma de
evitá-las.

financiamento são da CEF (Caixa
Econômica Federal), através do
FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço), do

Orçamento Geral da União e dos .

programas Habitar Brasil e Pró-

,Moradia, do governo federal.
"Dos R$ 70 milhões investidos
'até o momento, 43% foram
liberados pel Fehap (Fundo
Estadual de Habitação Popular)",
informou o governador,
acrescentando que o. programa'
atendeu 230 municípios, 80% das
cidades catarinenses.

Petrobras dá sinalverdepara a

usina termelêtrica de Joinville
Rió de Janeiro O

presidente da Petrobras, Joel
Rennó,. informou' que a

companhia está viabilizando a

implantação da usina

termelétrica de JoÚlville. O

anúncio foi feito' na semana

passada ao governador Paulo
Afonso Vieira (PMDB), que

garantiu que vai assinar o
contrato para a compra de gás
da Bolívia, assim que as

análises técnicas sejam
conclufdas", afirmou Paulo
Afonso.

O encontro do governador
com o presidente da Petrobras

foi acompanhado pelo
.

entregou a Rennó uma minuta, secretário de Desenvolvimento
onde o Estado se compromete Econômicu, Henrique Weber,
a comprar a cota extra de gás da Casa Civil, Justiniano

natural da Bolívia, além de 1,8 Pedro, e os presidentes da Cel�sc
milhão de metros cúbicos já (Centrais Elétricas de Santa

reservados ao Estado. A usina ,Catarina), Eduardo Piriho

deverá produzir 450 Megawatt Moreira; e da SC-Gás, Arno
de energia, quantidade Bellmann. Na oportunidade,
suficiente para abastecer duas Paulo Afonso lembrou que Santa

cidades do porte de Joinville.
.. Catarina foi o primeiro Estado a

Rennó garantiu que .está assinar contratocom oMinistério

disposto a negociar o das Minas e Energia e com a
'

fornecimento dos dois ,milhões Petrobras para a compra do gás
de metros cúbicos de gás natu- natural da Bolívia.

.laI da Bolívia, que serão usados - A superintendente do

no funcionamento dá usina. Project Finance do BNDES,
Orçada em cerca de R$ 200 Ivone Saraiva, nos informou

milhões, a instalação da também que o banco tem

termelétrica terá financiamento interesse em
.

participar da
do BNDES (Banco Nacional de

.

modernização do porto que irá

Desenvolvimento Econômico e - trabalhar com a GM e das obras

Social) e deverá entrar em

funcionamento em 1999. "O

presidente da Petrobras nos

de construção do distrito indus
trial da montadora - revelou o

governador,
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_8- CORREl_ODOPOVO------JaragWi do Sul,l' de setem_brode 1997 Ce/so Lui

o rEncontro Sul BiVJSileiro de MotocieUs1lUJ pTO_,1IUJvidopelo ClubeMoto'giro
no úllilnojinIIlde "mtUUl, reu";"mais de800motos e cerca de 1500motocielistas

, em JaTagud do SuL Calcula-" que 1IIIIis deR$600millol'tlnl deixados,", cúlode
porOCtlSiiJo do ,.ento,pelos integmlltes dos 55 clubes de toda aAméricadoSul,

,

pe aquiesti.e",.

MOTOGIRO - oClubeMotogiro que promoveu o'"Encontro sui
Brasileiro deMotociclismoem nossacidade, felizcomo resultado do
evento, agradece ao público peloPrestigiamento, as autoridades e
entidades que emprestaram seu apoio, e especialmente aos

patrocinadores oficiais, Regata Motos� Kaiser, Coca-Cola, Unipiast,
Hotel Etalan, Menegotti Industrial, Metalúrgica Poliport, Sasse,
Itaivan, GráfiCá 22, florianiMontagens Industriais, ViaÇãoCanarinho,
Brubel, Metalúrgica Dias, ,Bebling Veículos e Secel. O próXimo
encontro na região será nos dias 3, 4 e 5 de outubro em Curitiba e de
10 a 12 em Joinvi1le, durante a Fenachopp.

,
A EMoÇÃO DO CINEMA COM O,

CONFORTO DE SUA CASA. VISITE-NOS

'IEIIOIÇA ,_,-y_ -e" },,)f{ y,"

THE4TFR
audio e VIdeo

Rua Joio MareaUo, 119 '

Centro· Jánguá doSul· SC FONf,fAX: (047) 372-2128

VAFFE .'
I� Ní!DA MASCULINA

R�ReinoldoRau,327 • sala01-Centro

JaraguádoSul· Fone: (047) 973-5432

I

I

He HORNBURG
Implementos Rodoviários

Av.Mal. D8odoro da Fonseca, 1479
Fone/Fax: (047) 371-2511

Jaragl:lá do Sul- sc

,

I

I

,

, MáquinlMparaempaooCamento
RuaAraquari, 136 - Dha da Figueira ,

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

Cj),. 9lC!J' 91ideki CAodrigues da Ôi!oa
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho. - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

.J

';,

,

Macol
TUDO·PARA CONSTRUçAo.�

CASAMENTO - sobem ao altar
da, Igreja Nossa Senhora do
Rosário, amanhil (20), às lOhiS,
para receber a bênção :

matrimonial, Sandra e Marcelo.

Após a cerimônia religiosa
recepcionarão os convidados no

salão nobre do aristocrático

Baependi. Sandra é filha de Bruno
'(in memoriam) e Ruth Kienen

.

Henn, e Marcelo é filho de
Achilles Santos eAmélia Silva.

PARA . RELEMitRAR
. pattonesse e paraninfa da tunna

di:EstudosSociaisdaFerj, de 1982,
Cacilda Menegotti SchUnke e

Marly Preishler Baumer,
promovem encontro hoje (19), às
20 horas, na residência da

patronesse, para um delicioso

coquetel e jantar. O reencontro

servirá para relembrar e avaliar .

depois de 15 anos, com troca de

abraços e risos.

ANIVERSÁRIOS - aniversaria

hoje (19) Hélio Mário Wolf. No

domingo (21) parabéns para o

RicardqNagelGuths; segunda (22)
é o aniversál'io do Leonardo dos
Santos e'também do Denis Souza.

, Dia 24, cumprimentos paraAlzira
MQdro Wolf e para o radialista
WaldenirLuizmiberger, daRádio
Jaraguá. .

, TEATRO�ANTIL-ogrupode
teatro "Da Hora" da Sociedade
Cultura Artística Scar, apresenta
amanhã (20) edomingo (21) e no
próximo final de semana dias 27'e
28, o espetáculo infantil No
Mundo da Lua, às 16 horas, no
teatro da Scar. A peça conta a

históriade umameninacuriosaque
sonha em conhecer a lua e tem

seu desejo atendido por uma fada
madrinha.

.

CKAT - com matrículas abenas
para o Curso de Manequim e

ModeÍo, màsculino e feminino
adulto, e infantil, até o próximo
dia26, das 9 às 12 e das 15 às 19
horas..Detalhes e ínformações
com a Irma' na Ckat, esquina da
Reinoldo Rau com Domingos da
Nova ou pelo fone 371-7647.

NOTRE DAME - apresenta
amanhã (20), apartir das 23 horas
o cOncurso Glamour Giri, etapa
de Jaraguã do Sul. Silo 11 as

candidatas quedesfllarilo no palco
da casa de espetáculos.

Recepçiío aos motocielistas,
.en40-se emprimeiroplano o
presidente do Motogiro
Vome, Paulo Zolllll
(Zontinha) .

Nacetfe1Jldefi"U tIIIfOTdeDas ,

pl.nam,nte capazes de ama

compreender"," ao outro, Dan;'
.

Valmir recebem a billfiío 'ttuJtrimo
lI11IIlIIhã (20), ,",lgréjaNossa Sen
do Rosário, ';0 Rio Molha. Apó
cerim8nia religiosa· os con..ida

'serão recepcionados na Reere
MlmsoL A noi..a· éfilha de Norbeno
Melo (in me1lUJnam) e Benta lo
Melo, e o

'

••0 é.filho de� F,

(illlIWlIIOI'ÍIIIrI) e 0tiIia PetTy FlICk

lAila e Wagner (Moto Clube
Limeira), o ClUal1lUli6 apaixolUldo
7-' Encontro Sul Brasileiro
MotociCwllUl

o garotão Leonardo Bàrdin We

�el'Sllrio" no rütinúJ dia 11 (q
.

leira).A.data/oi come'llJOTtUla com
lestinha espe11tl reunindo todol

amiguinhos•.Ele I. filho de Cés

Rosingela Bár4in Weber,
GIitInUnirim

Ihsttllple e,,"rgellte da UM ge�, PaI1ÍdII
Gabriela Hinteriwk (prima do gokiro DaIIrki,
do Gtfmio) ani"enario" f1lII'IIl-leira (17), "..
tomo tU abmço, iIúl

o empresário lt&nder Weege (Malwee MaIIuu)
doou "ários equipamentos ao Hospital e

Matel'llidtlde Rio do Testo, de .Pomenide. Como
agradecimento, recebeu da 11"111íi Célip uma

llculll",,.,hH",,",M Teich_n

.

Georgen", E.ely,., Ma"'" MtIIiM" Dardlo e

MiriIIm, alunos do Curso depó,�iío.em·
Turismo e Hotelaria, em noite cultural na

aginciada Caixa Eco1Úimica, de Jaraguddo Sul

Parque Malwee abrigou e

encantou os mOtociclistas de
.

toda a América do Sul

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



o Bairro Jaraguâ Esquerdo já pode contar como que há
demelhor em serviços defotograflas e reportagens em geral.
É o Empório da Foto, com pessoal especializado, desde

fotos para documentos até books, 'filmagens de casamentos, .

r Com��hão, !e�tas em. ge:al e com�rcio fotográfico.' '. Interior da LojaEmpório da Foto
.OS SOCIOSEligio Galliani e VeraHildebrandt garantem, um .' "

atendimento personalizado, trabalho altamente profissional
epreçosmuito competitivos. Dispõem de uma estruturapara \

. atender não só ao bairro,' mas a toda comunidade.
O Empório da Foto, fica na Rua João Januário Ayroso,

1804, Bairro Jaraguá Esquerdo - Fone·975-1763.

ua 25 de J�lho, 1430
110 Nova

PARA CORTINAS!
.

I

.
SOB MEDIDAS

SOMENTE COM A APRESENTAçAo DESTE CUP�M -

� __ ��I�����3f}1f}_8!.9�.X :

371·7332
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2· CORREIO DO POVO

'Confira aHistória

"A História de nossa gente não podeficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

BlI'iode ltapoeu

HÁ8ANOS
- Em 1989, a coluna de Cultura do CP, comparecia com o artigo "Por

. falarem Teatro" .na semana dos 113 anos de Jaraguá do Sul, que durante'
muitos aDOS era conhecida apenas pelo nome de ltapocu. Comentava o

movimento e o calor da juventude pelo gosto da representação. Numa
, retrospectiva apontava o Grupo "Scar"! as representações no "Salão

Buhr", o .teatro da ZYP-9 da Rádio Jaraguá, de Roberto Menghini (70/
73), os anos 50 do CAB, no antigo salão dos Atiradores (logoGreuel e,
mais recuadamente as representações de.Erna Buhr, Frieda Janssen,
CharlotteRusch, Francisco Fischer, srta, Lagemann,Heinrich Kopmann,

.

Alfons Buhr e Lisolotte Trinks, de Joinville, que adestrava os jovens nas
danças. Ainda remanescem no passado outros tantos em que, tanto de
Joinville, de um lado, como de HansaHumboldt, do outro, o intercâmbio
era constante, comespetáculosmuitodivertidos, emalemão ouportuguês.

HÁ6ANOS
- Em 1991, no dia 18 de agosto acontecia o 1150 ano denascimento do

. coronel honorário Bernardo Grubba, filiado ao Partido Republicano,
nascido em Lebnau, na Prússia, filho de JosefGrubba-e Bertha Schwabe
Grubba, em companhia dos quais veio ao Brasil. Estabelecido às margens
(lado direito) do Rio Itapocu, no início deste século, procurava
desenvolver o seu domínio da "C�pim Seite", da Colônia Jaraguá em

oposição à "Goiaben Seite"; do Domaine Dona Francisca, doando em

1906 à Sociedade, de Atiradores de Jaraguá, uma área de terra para
atividades esportivas, onde a entidade permaneceu até 1930, quando
Reinoldo Rau, na presidência constaiía a nova sede, na Rua Brüstlein,
hoje Rua. 83 nominada de Seme Mattar, local onde, através do Clube

Jaraguaense se transformou no Clube Atlético Baependi dos dias de hoje,
o maior clube da cidade, local de grandes acontecimentos esportivos"

.

sociais e de encontros marcantes da sociedade jaraguaense.

HÁ4ANOS
- Em 1993, no mês de junho, comemorava-se o Centenário de Clara

Berghold Hort, que vinha a Jaraguá (na época escrevia-se assim) em'
1916, por questões de saúde, estabelecendo-se em Três Rios do Sul, às
margens do Rio .Itapccu, numa choupana, perto dos Griitzmacher, junto
com seu esposo Carlos DavidHort. Seu avô procedia da Saxônia, na
Alemanha.

,

- Falecia nesse ano LourençoGressinger aos 83 anos, natural de Jaraguä,
da Garibaldi, viúvo de Elisabeth Ruysam. Em artigo de assinalação de
seu pensamento, intitulado "Lourenço Gressinger, estafeta da
resistência", ele teve um pouco de condutor de massas e por isso foi
crucificado diversas vezes por coisas que ele não fez. Por seguidas vezes
tentamos uma entrevista, e ele sempre desconversava com desculpas de
alguma coisa que o incomodava. Eu sei porque. É o que basta.

HÁ2ANOS
- Em 1995, a 5& Feira da Malha servia, entre outras coisas, para
reaproximar os seus filhos que hoje povoam este vasto Brasil. Os filhos

, do fmado Leopoldo Reiner, pelo fato de 'estar 'intimamente ligado ao

CORREIO DO POVO, pela impressão de suas 'edições, visitavam redação
e oficinas do atualCP. Tudo começou com Venâncio da Silva Porto que
adquiria equipamentos de Abdon Baptista, que em 1923 passavam Para
ArthurMüller, depois paraArthurMüller & Cia.. Na.década de 30, passa
para Reinei&Witt, enquanto o jornal passava para Honorato Tomelin.
ArthurMüller retoma ao jornal e a firma passava para Gráfica Avenida,
com Reiner e Neitzel na sociedade. Na semana da fundação de Jaraguá
visitaram o CP e ficaram impressionados com o progresso da terra e do
jornal, fazendo, na oportunidade uma foto para documentar a presença
para divulgar aos jaraguaenses.

.

Sexta.. eira, 19 de setembro de 1997

�
-

.

RIO QO SERRO E SUA HISTORIA (SO)· APONTAMENTOS.

Em 8 de janeiro de 1'935 casava Wanda

Weege, competente professora em São Paulo,
filha dileta de Wilhelm Weege, com o sr.

Francisco.Lanza, do alto comércio da capital
paulista. O ato tinha lugar' na residência dos

pais, em Barra Rio do Cerro, em Jaraguá.
Luci Radünz (17), filha de Wilhelm

Radünz, comerciante estabelecido emRio

Cerro I, reunida com seus amiguinhos,
resolviam banhar-se no Rio do Serro e, por
uma dessas coincidências de grupo
despreocupado com um rio aparentemente
inofensivo, acabou ela se afogando, 'para
grande desespero de seus dedicados pais.
Luci, segundo a informação do jornal que
noticiou o lutuoso acontecimento, era noiva

de Albrecht Gumz e irmã de Victor, Hilbert e
Delfino.

O Colégio São Luiz, da sede doMunicípio
de Jaraguá, realizava, um festival com seus

alunos que incluíam a apresentação de canções
.
individuais, e em grupos, recitativos das
diversas classes e apresentação de várias
comédias. Para tanto a direção do colégio
contratava a "Banda Concórdia", de Rio

Cerro, que abrilhantava o acontecimento.
Em novembro desse ano a sede do

Município de Jaraguá, já com "status" de

-cidade, recebia. com enorme alegria um grande
grupo de turistas, cavalheiros que viajavam
no vapor "Monte Rosa" e fundeado em São
Francisco e se dirigiam para Blumenau. Os
visitantes que passavam por Rio Cerro para
alcançar Pomerode, levando daqui boa
impressão de nossa cidade para a sua pátria.

Entre os registros em jornais que fazem a

hist6ria de um município, há muitos anos

aconteceu, quando os partidos do PSD e da

UDN disputavam voto a voto, aconteceu um

fato engraçado que passou a integrar o folclore
político de Jaraguá do SuL

Ele foi lembrado, ao acaso, quando esteve
em Santa Catarina pelo famoso jornalista

Fausto Wolf, participante' de polêmicas.
entrevistas e que 'estava por alguns dias em

Santa Catarina, em visita à sua mãe que reside

em São José. Aproveitou para entrevistar o

governador Esperidião Amin, dava suas

esticadas às praias' catarinenses, onde

encontrou aquele povaréu que queria conseguir
o bronzeado que ele, Wolf, também gostava.
A terceira ,constatação que aqui fez foi para
ele o que para n6s é chover no molhado: a

'

invasão de turistas nacionais e estrangeiros. E '

espantado, exclamou: "Aqui tem mais

argentinos do que gente"!
Essa exclamação redundou na lembrança

do caso pitoresco acontecido quando um grupo
.

político da cidade, rumava para a Barra do Rio .

Cerro onde estava marcado um 'comício da

UDN, no Salão do Botafogo. Era o comício

de encerramentoda campanha política. Os do
'

PSD ficavam na espera" de como. seus'

adversários se saíram, lá. Horas depois, o

retorno se fez para o então Bar Q-Delícia, aí
naMarechal, ao lado do "Pulli Bar", na esquina
com a PraçaÂngelo Piazera.

Assim que chegou o primeiro carro a

encostar na calçada, os curiosos aguardavam
'

as notícias quentes da noite que se findava.
Assim que o primeiro entra no bar, .

perguntam-lhe avidamente: "Como foi o

co�ício? Tinha muítageate?"
Calmamente corno quem tem noção do que

assistiu, este respondeu: "Bem, gente mesmo
não tinha; mas alemão tinha bastante!" ...

(muitos risos). '

.

Esta folc16rica resposta acha-se consignada
no livro "Política, políticos, folclore & Cia.", .

editado por Eugênio Victor Schmöckel, em
1994,

.

a . página 16, que resgata uma

. contribuição à hist6ria política de Jaraguá do

Sul, conforme se manifestou o professor Paulo
Moretti, em suamanifestação sobre o livro em
questão.

.

,

Fritz von Jaraguá - 9/97.

&t.11IIIJ�_lnll "Cristo Salvtldor",_ BtJrra do Rio CerrtJ, tpUJndo dos sUt1ifos de
.

'tlllqlliaç� e refol'llUL Comu"itkMk que cresceu tUllJUelll r�ii40. 'A foto mostra serviços 1Ul torre

dllqule templo ewuagélico lutmJno.
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@
Arquivo Histórico Eugênio Victor Schmöckel

.

recebeu nesta semana uma importante doação:
parte do acervo fotográfico e documental do sr.

João Lúcio da Costa, falecido em 26-10-1993.
Homem com destacada atividade pública e

.

comunitária, apareceu nos diversos cenários da vida

cultural, desportiva, religiosa e política d(J Município
.:

,
.

deJaraguá do Sul. Foi jogador de futebol, atirador da .

equipe de tiro da Sociedade João Pessoa e presidente
da mesma durante trinta e 'quatro anos. Foi presidente
da Igreja Matriz. São Sebastião (na época da

construção da nova matriz) e da Capela São José. ;'

. .

Governador do Lions, do 10° Distrito, de 1?80 a 1981 ..
Na vida política, foi fundador da'UDN (União
Democrática Nacional) em Jaraguá do Sul, vereador
por doze anos, presidente da.Câmara Municipal, 'vice�
prefeito e prefeito em exercicio por duas vezes. Quando

. disputou a eleição, como candidato a prefeito, perdeu
a mesma por doze votos. Foi ainda presidente da

Associação Rural, do Sindicato Rural e da Cooperativa
Itajara. Além de outras atividades e cargos .exercidos.
A doação deste acervo constitui-se numa contribuição
importantissima para a história jaraguaense. Por isso,
queremos registrar aqui os nossos agradecimentos à
sua filha, sra..Amazilda, 'pela louvável iniciativa de
tornar este precioso acervo, um acervo da comunidade

jarqguaense�

Gráfica e Editora CP Ltda.
Rua WalterMarquardt,i180
FoneiFax: 371·1919 372·3363

er BATISTA PNEUS
I

Pne", Ml'OS PinUi, Firestone e Goodyear, pneus recauchutados
para aulomó,eis e caminhões, balt.inceamentlis� geometria,

.

calibragem de pneus com nitrogênio
. .

FoneJFax: (047) 372·3574 .

Rua Mal. Floriano Peixoto, s/no. ao lado do Bradesco

. por Egon Jagnow

'.

Sr. João
Lúcio da"
Costa

Flagrante
do início
da

demolição.
da antiga
igreja
matriz de

Jaraguâ
do S",I,
emjulho
de 1956

.. •. eO;inhas
..Berlim

PRODUZINDO POR.EXCELÊNCIA
Rua Athaná_ioRosa, 1475 '. Fax: (047) 373-0261
Fónes: (047) 373-0467 • 373-03n ·373-0297

Guaramirim "SC
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II

(
� o imperador e Martins Júnior

Era Ferreira Vianaministro no gabinete JoãoAlfredo,
quando, em concurso na Faeuldade de Direito de Recife,
Martins Júnior, republicano �positivista, tirou oprimeiro
lugar em um concurso, contra ofilho de um dosmaiorais
do governo naprovíncia. O imperador defendia, a todo o
transe, Martins Júnior; contra os interesses do gabinete.

- Ele é republicano, majestade! - alegou Ferreira Viana.
- Isso não é razão, - contestou o monarca; - a fé

republicana não o impede de ser um bom professar:
- Depois, é um ateu.

._

_

- Ainda menos, tomou o soberano. Todas as crenças
podem ser admitidas, desde que sejam sinceras.

Ferreira Yianasentiu-se vencer, e reagiu:
.

'

I

- Bem. Vossa Majestade dispensa no civil, mas eú não

dispenso no religioso!
Efechou a questão.

Tobias Monteiro - '� tolerância do imperador", TIO
"O Jornal", de 5-12-1925.

BODAs DE OURO

Julieta e Paulino Pedri
No sábado passado'

realizou-se a

comemoração dos 50
anos de matrimônio do
distinto casal Julieta e

Paulino' Pedri. A
cerimoma religiosa
'esteve a cargo do
ministro Extraordinãrie
da Eucaristia, Walmor

, ,Pereira de Lima, e a

animação esteve a cargo
,

do Conjunto "Batuta
Musical", composta de

Ingo Reeck, Charles
,

Metzger, Sérgio Ulrich,
Heidrum 'Ehleit, Débora
Ulrich li'Mário Minuci.

Na ocasião foi feita
uma foto no salão vip,
pela fotógrafaBrunhilde,
Olhem só que luxo de
apresentação! Parabéns à .

Julieta e Paulino.

PROCESSO DINÄMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃODE
/' JARAGUÁ DÓ SUL.

Gr4nca e Editora CP Ltda.

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

Ruà Walter Marquardt, 1180
Jaraguá do Sul - Sç

:19 de setembro de 1997

/WI- Eu,Mi6 f/idM Sd.kU
NOVO LIVRO'NA PRAÇA

OS Pracinhas do ,Vale do ltapocu � Primeiraparte
Até o final deste ano estarãna

praça um novo livro que o seu

autor, capitão Ferdinando Piske,
deu o título "Os Pracinhas do
Vale do Itapocu", livro que'
resgata a memória jaraguaense
dos nossos pracinhas, livro que.
mereeidamente terá o patrocínio
da Secretaria de Cultura, Esporte
e Turismo de Jaraguá do Sul.

O livro em apreço certamente

repetiráou ultrapassará o êxito do
seu "Anotações do 'Front'
Italiano", prefaciado pelo

. saudoso jornalista e escritor
Augusto SylVio Prodoehl.

, "Os-Pracinhas do Vale do

Itapocu" terá e prefácio de nosso
diretor que sobre o mesmo

manifestou-se que será motivo de
.

transcrição na íntegra, parte nesta
manifestação de júbilo pelo
nascimento' de maís um livro
entre nós, ficando a segunda
parte, para a próxima edição.

Esperamos que os leitores
destas notas encontrem no

prefacie uma antecipação do seu

rico conteúdo, de que poderemos
'

.nos orgulhar .de ter partido do
ilustre militar historiador.'

,

Prefácio'
"Para quem, como eu, que foi

por quarenta e cincominutos, um
equivocado soldado em traje
civil, no pátio interno do Quartel
do 1!)0 Batalhão de Caçadores,
sediado na 'Praça Ruy Barbosa,
em Curitiba, em abril de 1943,
está longe de compreender o que
é ser soldádo, na verdadeira '

acepção da palavra.
Tomado pelo-patriotismo que

nasce em todo jovem que quer
bem a sua Pátria, quando a sua

.

soberania é afrontada, quem sabe
alimentado pela intensa
propaganda nas radioemissoras e.
nas 'telas de cinema de então,
acoplado por um frustrado
namoro com urna jovem' que
jurara a um outro já escalado para
serexpedicionário, para aguardar
o seu regresso, me impeliu à idéia
de ser aviador - recusado, depois
oficial de reserva - também
recusado, em virtude de um

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA! Ao EDUCAÇÃO COMPLETA

acidente sofrido aos-oito anos de

idade, tomei-me de coragem e

audácia para conversar com Q
. general da 5- Região Militar,
situado na Rua Conselheiro
Barradas, acho que .era essa a

denominação.
Depois de passar pela guardá

um sargento me levou a um

oficial e este me levou ao general,
que me recebeu paternalmente,
ouvindo o que tinhaa dizer. Ele
tomou a palavra e rne fez ver que
não era bem assim ser soldado
dentro da hierarquia .militar.
Claro que também me fez ver a

impossibilidade de vir a ser

expedicionário, mas me deu a

lição convincente de que poderia
ser patriota nos limites da pröpfia
Pátria que queria servir.

, Dizia o ilustre militar: "Meu
jovem, numaguerra todos podem
mostrar o seu patriotismo e todos

são úteis. Para se ganhar uma
guerra é preciso que haja uma

boa retaguarda, e nessa você será
indispensävel" !

Ensaquei a minha viola e

segui, o meu caminho ....

portanto o documento de

"Isenção definitiva do Serviço
Militar em tempo de paz" (?);

. expedido pela 5- R.M ..
- 15-

Circunscrição, de

Recrutamento, do Ministério da

Guerra, sob n° 20010, de 18-5-

1943,
Depois que li o importante

depoimento "Anotações do
'Front' Italiano", de Ferdinando
Piske (1984 - edição aprovada
pelo _ Conselho Estadual de

Cultura, em sessão plenária de
26 de agosto de 1981, faço uma
vaga idéia do que me escapei.

O saudoso jornalista e

escritor Augusto Sylvio
Prodoehl, da "Orden Titular de
los Caballeros. de América",
prefaciou esta magnífica obra,
'tocando os pontos que mais
emocionam o. leitor, que fica
como que um partícipe que vive'
no meio daquelas ações
guerreiras, as incertezas, as

saudades das doloridas cartas

que- atravessam o Atlântico,
provocando verdadeiras chagas
na .' sensibilidade dös

entrincheirados, cujo halo de
vida pode acabar a qualquer .

instante.
Prodoehl, no final, pergunta

se valeu a pena':' dizendo -

"Lutámos por ti, nova geração
brasileira! Lutamos para
extirpar deste planeta' os
totalitarismos, todas as tiranias
e todas as ditaduras. Para um

mundo melhor, nós lutamos por
ti, nova geração do, Brasil; do
mundo inteiro"! Valeu a pena?

Uma boa pergunta para
estes últimos anos que nos

conduzem ao dealbar do ano

2000 que.não obstante todos os
movimentos, no sentido de

preparar 'um raiar' do terceiro
milênio, vem acompanhado de
nuvens negra� que não dão

muitas.esperanças.
Nesses cinqüenta anos que

.

nos separam da sangrenta guerra
mundial, agora sob enfoque, não
nos deixammuito à vontade para
.esperar melhorias, quando já
tivemos novas guerras, em que
reorganizam-se jovens' vestindo
ideologias qpe deram ratão

daquela guerra, ein' que não se

entendem os povos milenares do
mediterrâneo, em que na África
continuam os extermínios, só

para criar um pequeno elenco de

.Insatisfações
.

que . podem
incendiar este Mundo de Deus,'
com conseqüências
imprevisíveis.

-

Prossegue na próxima edição,
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Ninguém ousava passar por ali de noite. De fato, noite dessas, 'na altura onde morava

FranciscoModrock, no Jaraguá Esquerdo, alguém desafiou as prudências, encontrouuma
cruz fincada no meio do caminho com um rosário e uma pedra redonda pendurada. No
local onde morava o açougueiro Schutnann, perto do ferreiro Pedro Rengel, morava o

cunhado de AntonioPedri, o professor Domingos Demarchi casado com Amábile Pedri.

Ele freqüentaraum.semínãríomas não concluiu a sua vocação sacerdotal e, como o homem
maís instruído do lugar, contaram a ele o ocorrido e, semnada temer foi com pessoas atéI .• • •

o local e levou para a sua casa o achado, para melhor examinar. O, rosário era feito de
,

cupiá, uma fruta silvestre, mas não encontrou nada de anormal no achado e ficou assim
,

mesmo, embora continuasse a crença dê que o local continuava mal-assombrado, mas a

crença popular nunca, comprovou o aparecimento de visões; fantasmas ou almas do outro
I

.

mundo; 5) - Paulo Kraemet, no dizer de Antonio P� era um curandeiro e esteve em
Jaraguä no períodode1892 a1903, no tempo da Coluna Saraiva, comandada porAparício,
irmão de Gumercindo e o general JacquesOuriques (mais oumenos 300 homens). Pedro
Cunha, .de Itajaí, espalhara que eles vinham tomar as terras dos colonos. Cunha era

superintendente de Blumenau. De Blumenaú vinham notícias da presença de Cesário,
outro irmão de Gumercindo, os colonos fustigavam a coluna e até negociantes, como o

deputado Abry, de Rio do Testo e os locais Heinrich.Marquardt e Franz Fischer, aderiram
contra os revolucionärios. Não soube dizer se foiTorquato Severo quemmandou executar

Negherbon e Schulz, que Gumercindo Saraiva andava pelas cercanias de Joinville, mas
.Kraemer (vide página 135 "ii, fine" do livro de Emílio da "Silva, fala que havia sido

confirmado à guarda de um capitão. Voltaremos. Até a próxima.

MOMENTOS DE R�FLÉXÃO

··Duas·'mulheres
Certo dia, numa pequena cidade, nascepobre "uma menina e

leva o nome deAgnes. Anos mais tarde, em cidade maior, nasce
uma menina rica e leva o nome de Diana.

. Ambasnão seconhecem; levam suas vidas, vão vivendo. Agnes .

continuapobre mas temmuita riqueza dentro de seu serque é o
amor. Agnes, ou madre Teresa de Calcutá, escolheu um pais
pobre e sofredor para ajudar e dizia que não se precisa de

" coragempara ajudar os necessitados, mas sim de muito amor, e

também declarou que o quefazia, era uma gota d'água no meio
" do oceano. Tratava os doentes, "si/m medo de pegar doenças
como lepra e tuberculose. Entregou-se totalmente ao trabalho
de Diaconia. .

Diana, buscando sempre afelicidade, encontra � casE..-:§� com

um príncipe, mas ele virou" sapo. Ela continuou à procurada

felicidade, mas seu dinheiro não comprava felicidade, até que
um 'dia resolveu dar: felicidade. à

.

outras pessoas. Buscou
entidades carentes e ajudou a muitos.
Deus proporcionou um encontro das duas e elas eram iguais

em uma coisa: "Amavam os necessitados". No encontro, madre
Teresa disse para Diana: "Seja um coração cheio de amor" e
Diana o foi. Amou tanto, que o mundo a conheceu e a amou,

.

bem 'como a.madre Teresa.

Depois disso, Deus às chamoupor um espaço de'poucos dias.
Deus também as amava e as levou.

Com elas" 'morreram a ilusão da' bondade e a ilusão .da
.

.felicidade romântica. Elasmorrem quasejuntas, bondade, amor,
desprendimento, mas o mundo não aprende. Continua ruim!.

AlbaPiske'
,

CORREIODOPOVO-$ "

Jesus com você rumo
ao ano 20aO - (VII)

Pe. Alfrlo J. Pedrinl sei
�

É sempre uma renovada alegria ouvir falar, ou poder falar de alguém muito querido do '

nosso coração. Alegria ainda maior é poder falar, ou ouvir falar de Jesus, quandó nos

preparamos carinhosamentepara a grande festa dos 2.000 anos de seu nascimento.
Sinto enorme alegria em poder falar que Jesus, o celebrado do ano 2000, é o divino

Mestre. É seu Mestre. Mestre de vida feliz, de vida sábia, de vida realizada, de vida bela e

realizadora,
Existe uma significativa diferença entre "professor emestre" ..Come também entre "aluno

e discípulo". O professor ensina conhecimentos. O mestre ensina-sabedoria de vivenensina
a vivercom sabedoria, parapoder andarPelos verdadeiros camiilhos de realização e felicidade
pessoal e comunitária. O professor traJismite seus conhecimentos. Omestre transmite vida,
"pois ensina principalmente pelo. exemplo de seu viver. O aluno aprende conhecimentos
transmitidos pelo professor, O discípulo aprende da vida.do exemplo e das palavras de vida
e de sabedoria domestre; Alguémpode sef !1IIl bom professor,mas teruma vida nadaexemplar,
nada recomendável. nada imitável pelos alunos. O mais notável no mestre é exatamente o

exemplo luminoso de sua vida e de 'sua palavra sábia que atrai o discípulo, e nele desperta o
desejo de segui-lo; de imitã-lo e de tornar-se semelhante � ele.

'

.'

O divino Mestre
'

Jesus é o divino Mestre. Exatamente por ser Filho de Deus, por ser o Salvador; por ser
aquele que veio para nós ensinar a viver "como filhos de Deus", Jesus é verdadeiramente o
Mestre divino. Aquele que nos ensina a verdadeira sabedoria de viver, através do exemplo
maravilhoso e impecável de sua vida; e através da sabedoria divina de seus ensinamentos..

'

"

Ele é o Mestre. Nós somos - queremos ser - seus discípulos. Ele quer que você seja seu

'discípulo, ou sua discípula! Ele o quer, pois sabe que seu exemplo e suas palavras são fonte
de vida sábia, devida feliz.de vida realizadora, de vida verdadeira. Ele viveu e ensinou as

bem-aventuranças, que são "o caminho" da felicidade. Quenr é bem-aventurado? Aquele
que vive uma felicidade tão profunda, capaz de preencher todo seu coração, todo seu viver, ..

todo seu realizar. É o que Jesus quer de seus discípulos;
O discípulo de Jesus torna-se cada vez mais parecido com o Mestre! Parecido no modo

de viver, de falar; de pensar, de amar, de perdoar, de compreender, de sofrer, de fazer o bem. ,

Jesus, sim, pode dizer: "Aprendei demim...

" Aprendei demimque soumanso e humilde...
Que perdôo tudo, sempre, a todos; .. Que faço o bem i quem faz o mal... Que busco aquele
que se transvíou.; Que acolho a prostituta arrependida, o la.dflo arrependido, o corrupto
convertido... Que amo as crianças, os jovens, osidosos... Que te.predileção pelos pobres
e doentes, pelos desempregados e famintos ... Que amo os pecadores para salvä-los ... Que
amo acima de tudo o. meu Pai celeste, o meu Espírito Santo, aminha i,gteja.

'

Olhar para o mestre Jesus', contemplar o mestre Jesus, penetrar no modo de viver do
mestre Jesus,meditar e assimilar apalavradomestre Jesus, seguir os conselhos emandamentos
do mestre Jesüs: eis a atitude do discípulo.Eis a escola de vida do discípulo: Eis o camiriho
a ser seguido pelo discípulo. Eis a certeza de uma vida digna, feliz, sábia e bem-aventurada.

O diseípulo, porque aprende da vida do mestre, precisa estarjunto domestre, caminhar
lado a lado com o mestre. Quero dizer: você precisa estar sempre Junto de Jesus e camillhaf
com Jesus, para poder tornar-se semelhante ao. Mestre.

"

Andar com oMestre
Como andar com oMestre? Como estar junto do Mestre?"Corno ouvir oMestre? Como

falar com o Mestre? - Ele está realmente presente na Eucaristia: ali você o encontra sempre
à sua disposição, dia e noite, sem tempo limitado ou hora marcada. Ali você pode-ouvi-lo
com o coração, e falar-lhe de coração a coração. VOCê já o tem feito? Você crê que é possível
o que estou lhe dizendo? Experimente! .

Você o encontra sempre que quiser na sua oração pessoal. Toda vez que você quiser'
relacionar-se com ele, conversar com ele e ouvi-lo, recolha-se, invoque sua presença, e ele
far-se-ä presente. Aliás, ele.mesmo disse: "Estarei com você todos os dias". Experimente e

até habitue-se a ter um tempo diãriö de encontro muito pessoal com o Mestre. Ali você
assimilará a vida do Mestre. Tornar-se-á verdadeiro discípulo.

,

c

Você deseja aprenderdo exemplo de vida doMestre? - AbraoEvangelho, leia, contemple,
admire e aprenda ali asmaravilhosas lições de vida de seuMestre. Experimente animar-se a

abrir o Evangelho e li buscar com santa e alegre curiosidade os exemplos maravilhosos da .

vida do Mestre,
Você quer viver uma vida bem-aventurada? Seja discípulo - discípula - do)1estre Jesus .

PATRocINIO:

. LIVRA1UA SÃO SEBASTIÃO
ARTIGOS RELIGIOSOS PARA PttESENTES

RUA MAL. DEODORO, 632 - FONE: 371-3091 - JARAGUÄ DO SUL - se
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Alinhadas e irradiando o sorriso pere« lente, as candidàtas ao tftulo'Glamour
Girl de Jaragvá do Sul

NOVOVISUAl
r::r- Merecedor de elogios o

belo trabalho que vem sendo
realizado no Morro das

.

.
Antenas pela dinâmica equipe
do Jaraguá Clube de Vôo
Livre, presidida pelo amigo
Mareio Milcke. Depois de
muitas subidas e descidas, o
privilegiado ponto turístico
'está cdm um novo visual,
Fruto de . um projeto
paisagístico cuidadosamente
elaborado pelo clube. Vale
uma visita.

VALORES
r::r- Seria uma grande injustiça
a generalização,mas com toda
certeza tem fundamento o

registro. Durante: o badalado
Encontro Sul-Brasileiro de

Motociclismo, pôde-se
observar claramente que a

dimensão do histerismo de

algumasmeninas da cidade era
diretamente proporcional ao
número de cilindradas da
motocicleta do seu alvo
amoroso. Quanto maior ii
máquina, maior a paixão.
Outros quesitos, como beleza .

CENTE.RR·SOM

cm,. � DJRCOS . FJTAS

. Av. Mal. Deodere, 406
FC)NE: 371-2847

e personalidade, .foram
rebaixados para o posto,
digamos, detalhes não

relevantes.

FOTOGRAFIA
r7 A convite da Fuji Film,
Renaldo Junkes e Horst D.
Baümle, da Arte Click,
participam, de 24 a 27 de

setembro, no Expo Center

Norte, em São Paulo, da

PHOTOBRAZIL 97, a maior
feira de fotografias da
América Latina. O evento é'
caracterizado por reunir os

melhores fofógrafos do Brasil
e por apresentar as últimas

novidades do setor.

Raízes, de Porto Alegre,
amanhã, a partir das 23 horas,
no galpão do €TG, emNereu

Ramos.

NOITE DAS
MÁSCARAS GlAMOURGIR

a festança para a Bo
Marrakech, hoje .( 19)
recebem os parabéns de

.

amigos, na comemoração
seus aniversários.

r:r- Os Formandos de r:r- A Rede Feminina.

Secretariado e Licenciaturada Combate ao Câncer,
.

Ferj promovem nesta. sexta
feira (19), na Boate Notre
Dame, amisteriosaNoite das'
Máscaras. Em clima de quem
será ele e 'quem será ela, os
organizadores estarão
distribuindo máscaras àscem

primeiras pessoas e uma caixa
de cerveja para o grupo mais
caracterizado. Ingressos
antecipados estão sendo

.

vendidos na Choperia da
. Praça e Visual Video
Locadora.

. �

TERRA BLUES· E
URU BLUES

r7 Música da· melhor

qualidade estará. sendo

apresentada, neste domingo' JOÃO PESSOA

(21), a partir das I8h30, na
.

t:r"Grupodejovensdacidade
Praça Angelo Piazera. O sacodem a Sociedade

Projeto Música na Praça, da Esportiva João Pessoa, neste

Secei, traz' para Jaraguá do sábado (20), com uma super

Sul, a Banda Terra Blues. É festa que contará com a

formada por Luiz Paulo presença da Pop Band, de

(bateria e voz), Fernando Joinville.

Santos (harmônica e 'voz);
Otávio Kaulbeck (guitarra) e
PabloBranco (baixo), que por
muitos anos residiu em

Jaraguá do Sul. A participação
especial fica por conta' da
Banda Uru Blues, aqui da
cidade.

TEATRO ..

r::r O prestigiado Grupo de .TRADIÇ.ÃO
Teatro da SCAR está era Em comemoração aoDia

comemorando os seus 10 anos do Gâúcho e da Revolução
de intensa atividade. Pra Farroupilha, o CTG Laço
comemorar, estará·' Jaraguaense programou para
apresentando, às sextas, este sábado (20) e domingo
sábados e domingos, sempre (21) a 18 Festa do Gaúcho.
às 20h30, a peça 1ii�gulo Entre as diversas atividades
Escaleno. Sua exibição que estarão acontecendo

permanece até o dia 5 de durantes os dois dias, destaque
outubro. para o baile como Grupo

ANDRESSAE
AlESSANDRA

r::r- As maninhas Andressa e

AlessandraReeck transferem

DISQUE-LANCHE
371-5309

parceria com a premo
Maria Elisabeth da C
(Beth),. movimenta

passarela da Boate N
Dame, sábado (20), a p

d�s 23. horas, quando es

elegendo aGlamourGirl

Jaraguá do Sul.
vencedora irá represent
cidade na etapa estadual
concurso

LANÇAMENTO
r:r- Paramarcar o lançam
das 680 mil caixas de lati

.

temáticas com a estampa
seis principais eventos

integram o circuito das fe
de outubro em Santa Catari
a Cervejaria Brahma faz
auê especial, hoje (19),
Rivage Danceteria. A noi
faz parte do projeto Br

OktoberFestival, eve

paralelo à Oktoberfest
reunirá grandes nomes

música brasileira. E

confirmada a presença

Fone: 372-383
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Voltado para.o uturo
POR LUIZ ARTHUR PEREs

AuroPREss
.

o Peugeot 406 exibe as linhas

que vão dar o tom da marca

francesa na 'virada do século. Os
farói� . afilados, a frente

·

agressivamente baixa e a traseira
de corte ousado; com 'lanternas

que lembram olhos felinos, vão
ser transmitidos quase·

geneticamente para as demais
séries da marca francesa» como

já ocorreu com o pequeno 106.

NaEuropa, omodelo representou
.aevolução natural da família405,
mas no Brasil tem uma função
mais ampla que a simples
sucessão: ser a vitrine de
modernidade da marca francesa..

Isso porque por aqui o 406
convive com o 405, fabricado na
Argentina. A paz na coexistência •

das duas gerações é garantidaPOt . �
uma diferença substancial de
preço. Como o modelo portenho

· entra aqui sob os benefícios ;'"

fiscais do Mercosul, o preço é .
..,

bemmais baixo: o sedã405 custa
a partir de US$ 22.950,. contra
US$ 34.500 iniciais do sedã 406.

A diferença de 50% no preço
é fundamental para a

sobrevivência' do defasado 405.
Sem esse apelo, dificilmente teria
chances no mercado ao enfrentar
o 406. O sedã traz a nova

'logomarca da montadora'
francesa com o tradicional leão
reestilizado e cromado. O novo
símbolo está à frente de um

desenho que segue as últimas
tendências mundiais, com linhas

que mesclarri curvas e retas.
O design arrojado quase

esconde suas amplas dimensões
para o segmento de médios
grandes: 4,,Só m de comprimento

· e 1,76 m de largura -14 cm mais
comprido e 5 cm mais largo que o

com. a seleção. Na configuração
normal, ele é bem calmo e

económico. Na' posição
originalmente para neve - no caso

do Brasil, para lama -, pode-se
arrancarcom ele sem derramarum

copo cheio até a boca. Na opção
para direção esportiva,' o câmbio

chega até a. reduzir marchas nas

desacelerações. Ou 'seja, para
quemquiser, 0406 pÓde semostrar
bem ãgil.Sem aquela lerdeza que
'costuma caracterizar os 2.0 16V
automáticos.

O sedã da Peugeot também
impressionapela boa quantidade
de equipamentos de série. O 406
tem duas versões, ST e SV; que
têm como único'opcional o'

,

câmbio automático - US$ 2.500

.
extras. O STmecânico custaUS$
34 mil e é omais simples. Porém
já vem com ar, direção, trio
elétrico, àirbag duplo, apoios de

cabeça no banco traseiro e

direção ajustável.
A 'Versão SV é igual à ST por

fora, todavia ganhamais requinte
no lado de dentro - o que eleva Q

preço do carro mecânico para
tJS$ 37.500. Aí incluídos freios
ABS, acabamento em madeira e

trava por controle remoto. E .

mais: o ar passa a ser automätíco..
o limpador vem com sensor de

'

chuva e o banco do motorista
.
ganha ajuste de altura e iombar.
Itens capazes de ratificar o 406..
como o símbolo de requinte ela
Peugeot.

405. Como defende a condição de
sedã mais reqúintado da Peugeot
no Brasil, o 406 só é importado na
versão equipada com motor 2.0
16V.O405 chega com opções.l.ô,
1.8 e 2.0 com oito vãlvulas,

O propulsor do 406 tem

exatos 1.998 cm3 e gera 135 cv a

.5.500 giros e torque de 18,7 kgf
a 4.200 giros. Números
acanhados em' relação a outros

sedãs da sua faixa. Värios
modelos com motor 2.0 16 V

Chega aos 203 kmIh e acelera de
zero a 100 kmIh em 11 ,2 s na

versão mecânica. O modelo com'
transmissão automática de quatro
marchas mantém a velocidade

'

máxima, mas sofreno tempo de

aceleração, que sobe para 14,1 s.

A trànsmissão automática até
contribui na perda de fôlego do

. carro, mas é com o teor

tecnolögico' deste câmbio que o

406 dá o troco a quem esnoba sua
. potência nominal. Os botões que
permitem as' três opções de

atuação - normal, esportiva e

para pisos escorregadios - não
são apenas enfeites,' como
costuma acontecer.

O carro realmente altera todo

seº �comportamentó, de acordo

passamdes 140 cv. Alguns, como
o próprio 306, bate nos 155 cv.

Mesmo não sendo tão

potente, o modelo francês

apresenta, . números de

desempenho satisfatórios para
suas pretensões familiares.

. Ci1âi;;ata®�f!I.!!.!! .

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

CBX 200 Strada.•••••••••�.R$113,sO um vendedor );)elo

I Oficina mecânica e injeção eletrônica
Latoaria e Pintura

.
-

. TRABALHAMOS COM TODAS AS MARCAS
.

. . .

"'XLR 125••••••••••••••••••••••••••R$ 95,S� 371·2999ClOO Dreani••••••••••••�•••••R$ 61,88

'RuaAdélia Fischer, 239 - Centro - Jaraguá do'Sul- SC
,'" .
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Jaraguá do Sul, 19 de setembro de 1997

Alternativa de risco

D.

. ,

Revendedores inâepenâentes de peças disputam mercado com concessionárias

POR ROBERTO DurRA.
AurOPRESS

Há quatro anos, as ruas do país
viraram uma passarela com o desfile
de mais de 30 marcas de carros. Mas,
embora um: modelo importado possa
representarumprodutomaís bem-feito,
o brasileiro ainda' olha para os

estrangeiros com certa desconfiança. E
não é simples provincianismo: são
comuns as histörías de proprietários
que têm de esperar semanas e até meses
para que as concessionárias consigam
as peças de reposição corriqueiras,mas
capazes de manter seu modelo sueco,

alemão, francês ou americano parado.
O fato é que a assistência técnica·

não acompanhou a velocidade da

chegada dos importados.Omau estado
das ruas e estradas e os maus hábitos
do brasileiro. ao volante criaram Uma
demanda bem específica por peças de
reposição, não prevista pelos
.Importadores oficiais. E o .desespero
dos que viram seu carrão encostado
como um ferro-velho num fundo de
oficina criou as condições propícias
para um mercado paralelo de peças
importadas. Nele, o consumidor pode
ter pelo, menos duas vantagens
concretas: preço e agilidade. Por outro

. lado, pode encarar problem�
inusitados; como encomendar uma

� original e receberuma de segunda
categoria ou receber a peça errada. Ou
até nem receber.

A falta. de confiabilidade, no
entanto, acaba perdendo. em muitos
casos para a sedução dos preços mais
baixos. Na loja Parts & 'Peças
Importadora, � São Paulo,a pasti1ha
de freio da pick-up Ford Ranger, por
exemplo, custa R$ 111. .Numa
autorizada sai, instalada, por R$
342,52. Segundo ogerente da Parts &

Peças, José Carlos Duarte, a diferença
no custo ocorre, principalmente, em
função da estrutura de comercialização..
Na importação oficial a peça sai do
fornecedor, passa pela montadora e

depois chega à concessionária. O
sistema independente traz diretamente.
"Eu elimino intermediários e tenho

. estruturamais batata,jáque éapenas
uma loja", explica.

A importadora paulistana.B'orghoff
.

Distribuidora de Peças também
.

consegue preços atraentes. Uma

pastilha de freio para uma BMW 325i
sai por R$ 130, contra R$ 232 da
concessionária. O gerente da empresa,
Carlos Pellegrino, explica que é mais
fácil obter preços atraentes em peças
de funilaria e carroceria - como um

pára-lamas dianteiro de um Toyota Assistência limitada
Corolla, que sai por R$ 358. na Querer ter uma moto Harley
Borghoff bem abaixo dos R$ 646 aR$ ;

. Davidson no Brasil pode seroptar por
1.H)O cobrados nas lojas oficiais. um destino difícil, já que .há apenâs

Na Auto Mecânica Barrauto, no umaconcessionáriaautori�adanopaís,
Rio de Janeiro, o gerente Fernando a Izzo Harley Davidson de São Paulo.
Vieira.Pinto diz que a redução' nos Consequentemente, amarca americana
custos é de, em média, 50%, com é um dos alvos preferidos para a

entrega num prazo de três a,15 dias no atuação de importadores' diretos e
mãxímç. "Oprazomaior éparapeças independentes. Como por exemplo, a
muito dif{c,eis� Mas são peça� BigTwin, doRio, que trat dos Estados
originais e com garantia", diz. Na Unides peças para qualquer Harley.
Barrauto, um pára-lamas dianteiro do

. Segundo e söcío Carlos Bduardo
Mitsubishi Eclipse, que na revenda Paranhos, a empresa trabalha
custa R$ 501,42, sai por R$ 350. basicamente com encomendas.'

,

Os concessionários, no entanto, "Trazemos qualq,uer peç(J,
.

.

"...

D

não' parecem sofrer com a

concorrência. Pára Jefferson Maia,
controlador de estoque da.Santo
Amaro, revenda Ford de São Paulo,
fazer importação diretà é arriscado pois
o material dos componentes pede ser

de qualidade inferior e dar problema
em pouco tempo. Aí, o cliente acaba
indo à concessionária pata colocar a

peça f.riginat "E paga pela mesma

peça tluas vezes.", define. .

Já Chao Chen Yu, gerente
comercial dÍl concessionária Chrysler
GastaI do Rio, considera

"insignificante" a atuação dos

independentes, "Eles não têm capital'
pa1'a girar um .grande volume",
desdenha, Chao lembra, ainda, que s6
compensa trazer uma peça por
importação independente se tiver a
garantia de que sua compra serä feita
numa concessionária, sob o risco de

comprar uma peça de segunda linha,
Mas acrescenta que, ainda assim, a
peça chegaria ao país por um preço
equivalente ao da autorizada local. "No
final, niIo compensa", desconversa.

«.

•

principalmente para os modelos

antigos", diz ele.
Paranhos não se vê

"

como

concorrente daIzzo. Segundo ele, cada
um atua num segmento e sua vantagem
está apenas na variedade de peças. "O

importador oficial
.

não vai se

empenhar para traz.er peças de
modelos muito antigos", acredítã,

A concessionária lzzo não parece
estar preocupada. Segundo a

autorizada, os preços das peças na loja
são atraentes e há 'O diferencial da

garantia. Além disso, a Izzo também
traz, por encomenda, componentes
para osmodelos antigos. E garante que
o prazo é igual ao dos independentes:
um mês, em média..

Caminho árduo
Importar autopeças diretamente do

exterior não é uma tarefa fácil. O

primeiro passo é fazer o pedido ao

fornecedor e dar entrada na licença de
importação. Compras até US$ 10 mil
nãonecessitam de.remessa antecipada.
Depois, recebe-se a notificação de

embarque, através da companhia aérea,
e paga-se a taxa de frete. .

Com' a chegada do material,
consulta-se a Receita Federal através
do Sistema Mantra. Se não houver

irregularidade, dá-se entrada: da

Declaração de Importação - DI -, que
será enviada para Brasília ver se há

exigências.
Se não houver, aDI segue para

registro e, em seguida; pagam-se os

impostos, como o de Importação, o
ICMS e o IPI. O pr6ximo passo é

-anexar num documento os dados da
empresa ou pessoa física ao DI e os

comprovantes de pagamento de taxas.
O dossiê segue para análise da

. - -

Receita, onde poderá cair em

exigência. Nesse caso, o fiscal pode
solicitarnova análise dos documentos,
do material ou de ambos. Nesse

período, paga-se ainda taxa de

armazenagem. Se a análise não acusar
irregularidades, finalmente leva-se a

peça pata casa.

azul'
marrom

bordo
azul metálico
prata met,
'azul
branco

verde

prata
preto

� bordo
azul met,

práta

I·
I.

.,,,.. rDJriilrF1f! 1i'(ifJ
lI1Jt2JUDODl.!!J

RlUa Joi�"ille �º 3573
F«>�e (047) 37 .... -9822

JA.RA.GUA DO SUL - SC

Fiesta

Escort Hobby completo
'

PointerGLi
Verona GLX completo
Tipo 4 pts. completo
Logus
Peugeot 306 2.0 XSi

OmegaGLS r

Monza SLE 4pts.
Voyage GL 1.8

ElbaCSL:
VeronaGLX

lpanema •

UnoCS
Monza automático '

SantanaGLs
Eseort XR3 completo
Esebrt XR3
Eseort GL
Escort GUia
Escort GI

Voyage
Opala completo.
Monza

Voyage.
Del Rey
Paráti
Corcei

,96

95
95

95

94

94

.94
93
93

91
-91

91
90
90
89
,89

89

89
88

88

86

86

85
84
84

83
.83
80

verde

bege
prata
Cinza t

preto
bege met,

bege met,
bege met.

verde'met,

gas.
gas.
gas
gas.
gas.
ale.

gas .

gas.
gas.
gas..

�as .

gas.
ale.

gas.
.ale..
ale.

gas.
ale.
ale..
ale.
.eíc,
ale...

ale.
ale.

alc.
ale.

ale

gas.

branco
verde met.

.

verde met.

prata
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azul
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Classificados do·CPa71-1919
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

Consertos de ar condicionado de automôveis e
,

fabricação e assistência de câmaras frias e

climatizadora« - ar condicionado residencial e central.

Flua José Emendoerlfer, 1183 - fundos
Nova 8rasma - Fone: (047) 372�2986

Jaraguá do Sul- Sç

SEXTA-FEIRA" 19 DE SETEMBRO DE 1997 '

Joalheria e Otica

·pRUiDID
Grátis - Grátis - Grátis
Um Relógio de Ouro

É só responder como 'está a Paládio Joalheira e ótica
Resp:_' ___;_ -,..-.... _

Nome: Fone:
_

Endereço:----' -'-- -.,...

Cidade:
-----

Sorteio dia 30 de setembro 1997
AO VIVO NA STUDIO FMAs 17H30M
(deposite na urna Instalada na loja)

,

Av. Mal. Deodoro, 135 ti 372-2214

IND. E COM.
DE MÓVEIS
LTDA.

Na Dicc's Móveis você
compra todos os produtos.
inclusive móveissob medida
a preços a prazos imperdfveis

Móveis sob medida,' Cozinhas e quartos
planejados ao seu gosto; Salas de jantar,' Estantes,
epeças avulsas em geral - Visite-nos e confira!

DICC'S lnd, e Com. de Móveis ltda.

BR-280 - Km 58 ao lado viaduto
• (047) 313-0077 e 373-0131 '

,

.. 89270-000 - Guaramirim - SC

II SIMPATIA PARA
II EMAGRECER,

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

número de grãos de arroz
correspondentes aos quilos que
você deseja perder. Não coloque
grãos a mais ao que deseja, pois
os qullós perdidos, não serão
recuperados. À noite!:leba a água
'deixando os gr�os de arroz,

,

completando novamente com 1/2
copo de água.
Quinta-feira pela manhã em jejum
beba a água deixando os grãos 'de
arroz, completando novamente
com 1/2copodeágua. Sexta-feira
pela manhã em jejum, beba a

água e desta vez com os grãos
de arroz junto. 'É importante
conservar sempre o mesmo copo,
Não faça regime, peiis a simpatia

,

é ,Infallvel. Publique na mesma

semana.

A,a.

VENDEDORES:

Consórcio Regata .Admíte
, , '

Otimas comissões e prêmios por vendas
Vagas limitadas

Vende-se Escort GL 1.6/92,
álcool, em ótimo estado.
Valor R$ 7 mil. contaíos na

Rua JúUo Vasch, 174 -

Czerniewicz.

Compro moto ano

92 à 94 em bom
estado. Pago à
vista. Tratar Rua
Joinville, 2_620
com Laércio.

-

COMPRO AÇOES TELEBRAS

CI EXTRATO OU CERTIFICADO

SCOS, SISTEMA ELÉTRICO E OUTROS.

Tratar: (047) 372-0783 e

(047) 975-2830
Troco Telefone convencional
de Blumena1 por telefone em
Jaraguáoo SuL Contato fone
983-2092 com Cesa·r.

Vende-se Terreno 15x42m no

valor de R$ 8 mil, Rua
Domingos da Rosa - Ilha, da
Figúeira. Contafos 975-2563.

Vende-se Casa de alvenaria
, em construção com 125m2

(toda rebocada) com janelas,
piso bruto, terreno de
17x42m. Valor R$ 28 ou 30
,mil (com jogo completo de
banheiro): Rua Domingos da
Rosa, à 1 om da Escola
Adelino Franzner - Ilha da
Figueira. Tratar 975-2563.

INTERIMÓVEIS I

CRECI 0914-J

Fone: (047) 371-2117
Rua João Picolli, 104
Jaraguá do Sul- SC
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CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS

Irolla
·IMÓVEIS.LTDA.

CRECI 001387 - J

LOCAÇÃO
Cód. 601 - Casa de.madeira cl 3 qtos, garagem - Rua Gui.lhermê Weege, 395 - Centro - R$ 300,00
C6d.� - Casa de madeira cl 4 qtos - Central- R. Eug�nio Nicalini, 184 - R$ 350,00 '

Cód. 604 - Casa de alv. cl 2 qtos, 2 bwc's - Schroecler - R$ 300,00
Cód. 607 - Casa.de alv. cl surte + 2 qtÕs., dép. emprego - R. Ângelo T8Ocon, 205 - Ilha da Figueira. - R$ 580,00
C6d. 618 - Casa de alv. cl 3 qtdS. - Rua walter Marquardt - prox. Argi - R$ 400,00

.

C6d. 631 - Apto. cl 2 quartos - Próx. Posto Behling - Início Ilha da Figueira - R$ 350,00 (não tem condomínio)
Cód. 632 - Apto. 2 qtos. - Ed. Papp - Barra do Rio Cerro - R$ 300,00

.

Cód. 647 - Apto. cl 2 qtos e dêp. emprego 7 Ed. Jgué - Centro- R$ 350,00
C6d. 652 - Salã comi. cl 70� - R. Ângelo Rubini (em frente Igreja católica) - BaI'l'8 do Rio Cerro - R$ 300,00
C6d. 660 - Sala com. cl 30m2 - Center Foca - R. Reinoldo Rau - Centro 4 R$ 500,00
C6d. 674 - Sala corni. cl 40m2 - Defronte. Assoe. CornI. - R, Getúlio Vargas - R$ 350,00.
C6d. 683· - Sala·comercial cl bwc + 3 ambientes, sala própria pra consultório médico ou dentário. ·Ed. ,Miner na
Marechal Deodoro - Centro - R$ 450,00
C6d. 685 - �a comi. cl 60m2, 2 bwc's - RU!! Erwino .'_'enegotti - Vila Rau - R$ 300,00

'. 'I'

VE�DA
C6d. 110 - Casa de aI�.·cI 230m2, 4 qtos. - Rua Jorge Lacerda -Área Nobre - R$ 105.000,00 - Aceita apartamento
de menor valor.
C6d. 148 - Casa alvenaria com 120,00m2 (NOVA), sendo 2 quartos, sala, b�c social, copa cozinha,. área de

.serviço, bwc e garagem, Barra do Rio Cerro, próximo Botafogo. R$ 45.000,00 (NEGOCIÁVEL)
C6d. 164 - Casa alvenaria com 90,00m2, locaIi�da a 4.500m2 após a Malwee � R$ 16.000,00 - AceltB carrolterreno ..
C6d. 261 - Apto. com suite, 2 quartos, garagem - Ed. Barão - R$ 55.000,00
C6d. 300 - Terreno cl 695m2 - Res. Joaquim Girolla - Barra do Rio Cerro � R$ 15.500,00
CcSd. 318.7 Terreno cl730,32m2 - R. Miguel Sala1- Cel1tro - R$ 50.000,00 - Aceita parcelamento.
C6d. 366 � Terrenos financiados em 49 parcelas, metiini;jo 319,00m2, localizados no Residencial Miranda, a 4.500mts"
BP.óS a Malwee.

C6d.385 - Terreno cl 405fTi2 (15x27) - Vila No\la, Rua do Fórum R$ 29.000,00 - Aceita pequeno parcelamento.
C6d. 438 � Terrenó cl 7;800m2 -·1ocaI alto na Rua Epitácio Pessoa - R$ 200.000,00

Parecer Comercial··

Incorporação.
Vende - Administra

Compra - .Aluga

:.

DEFRONTE AO FÓRUM
CRECIOO177o-J

.

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

JARAGUÁ DO SUL - SC

APARTAMENTOS
Cód.: 140 - Apto. na Rua 25 de Julho - Vila Nova - cl2 qtO$, sala, coz., lavand., garagem - R$ 35.000,00 - nego
Apto. no Cond. Aml�de cl2 qtos., sala, coz., lavand;, garagem. R$ 12.000,Op + R$ 326,00 mensaIS.

.

CASAS
C6d.: 01 � - Casamista na rua Adão Norowsid - Jiardlnllenzi - cl 3 qtos., sala, copa, coz, bwc, garagem + construção de a1v.. nos
fundos, terreno cl 4OOQl2 - R$ 32.000,00 - aceita ter. e parcela.

.

.

.

.

Cód.: '018 - Casa de alv. rua Francisco de Paula ao lado de recraativa Kolbach - cl 2 qtos., t ,suite, copa, coz., sala de visita,
. lavanderia; garagem, terreno cl 4.8OQm2 - R$ 70.000,00 - .neg.

.

Cód.: 021 - Call8 de �Iv. rua Carlos Nlelz - Vila Nova - cl 3 qt�, � bwc, sala, coz., lavanderia, garagém - R$ 60.000,00 - nego
Aceita carro.

.'
,

Cód. 048 - Casa de alv. no Iot. Rom, de esquina cl 210,00m2 - cl 4 qtos., Sendo 1 suite cl hidromassagem, sala, copa, coz.,
lavand., bwc, aquecedor central, piscina, garagem, terreno cl 474m2 - R$ 70.000,00 aceita carro, terreno, casa de menor VJBlor
e palC8las.
C6d.: 086 • Casa -:ue Luiz Satler - barre com 2 qtos., 2 salas, copa, COZ., 2 bwc., Iv8nderia, 2 qtos., garage - R$ 5O.ooo,op - aceita
carros, terreno,

.

. ,

,

C6d.: 087 - CaSa de alVó cl 3 qtos, sala, coz, bwc, garagem para 2 carros, defronte a Ciluma - R$ 50.000,00 - nego aceita carro.
. CóQ.: Casa de·maderia na rua Francisco de Paula cl 3 qtos., 2 saia!!, copa, coa, bwc, lavanderia, garagem, dispensa - R$
, 25.000,00.- nego .

.

.

.

,

Cód.: 205 - Casa de alv. rua Luiz G. Ayroso ., Jguá Esquerdo - cl 3 qtos., 2 salas, cozo bwc, dispensa, área de serviço - R$
50.000;00 - nego

'

'C6d.: 240 - Casa de alv: rua Hermann, Punhagem - Rau - cl 2 qtos., 1 suite, sala, coz., lavand., bwc, garagem - R$ 50.000,00 -

nego .. ,

Cód.: 267 - Casa de alv-.� Rua José Narloch - São,Luiz - cl 3 qtoa, 2 bWc, sala, copa, coz., lavand., dispensa, garagem, toda
murada - R$ 50.000,00 aceita apto. - nego
incorpora-se 3.000,OOm2 no final da Rua Marechal. D. da Fonseca pl área eonstruida.

·TERRENOS.
Terreno rua lateral da Walter Marquardt, próx. a Prefeitura Mul'1icipal com 1.209,OOrna - R$ 25.000,00 - nego Ótimo para rasidência
Cód.: 052 - Ter rua lateral José T. Ribeiro, plÓX. AgÍ'OpeC\lário Curi6 cl 1.007,44fn1I-R$ 18.000,00 - nego

.

Cód.: 115 - Ter. I!ha da Figueira plÓX. ao·Vitória cl 450,00� - R$ 10.000,00 - nego
'

C6d.: 119 - Ter. Vila Nova, defronte a Igraja cl rua calçada de 392;0Qm2 - R$ 22.000,00 - nego
CóQ.: 223 - Ter. no Iot. Juventus - JgiJá Esquerdo - cl 375,0Qm2 - R$ 12.000,00 - nego
Cód.: 269 � Ter. no Lot. Juventus - Jguá Esquerdo cl 425,0CJm2 - R$ 13.000,00 - nego
C6d.: 284 - Ter. plÓX. Duas Rodas Industrial, apartlr d9 R$ 55.000,00 ..

.

C6d.: 306 ;Ter. rua Erwino Menegotti' - Rau cl 450,0<lr(12 - 15/30 • ·R$ 13.900,00' nego
Cód.: 318 - Ter. rua Cluilombo dos Palmaras - COHAB - cl 450,0Qm2.- R$ 7.000,00 - nego
CQ<j: 322 - Ter. rua Dona Antonia esq. cl rua Oto Kuchénbecker - Nova erasllia cl 555,0Qm2 - R$ 35.000,00 - nego
C6d.: 326 - ter. rua Goiás - Viia Lenzi, cl 585,0Qm2 - 15/39 - R$ 12.000,00 - nego ..

GALPÃO
Vende-se um galpão pré-nióldado cl 3/5 de altura, 10de frante, 18.00 de·fundos, num total de 180m2 coberto cl etemit industrfal,
perleitamente novo, $smontável em 4 h de serviço - R$ 3.500,00 '

.

Vende-se Título do Clube
Atlético Baependi, valor R$ ..

-.-----�-----

500,00. ,Tratar 372-0284. Vende-se uma casa na prai
dá Barra Velha ou negoci
com um terreno ou casa e

Jaraguá do Sul. Tratar n
Cachorrão da Vila após
17horas.

. Vende-se Monza ano 86,
completo com ar, e vendo
área de 12.500m2· em
Schroeder plaino, tratar 374-

Vende-se Monza ano 89,
. 1215.

aceito carro de menor valor.
Tratar 371-3357_ ' 'Vende-seCG 125ano80por

R$ 800,00. Tratar
Vende-se Escort XR3 Condomínio Amizade COm o

completo, tratar 973-3093. zelador Alfredo.
.

Vende-se. Consórcio Pálio
1.5· Regata com 4 parcelas

.

pagas, valor R$ 1 mil

(valores' das parcelas
restantes . mensais R$
372,10).·Tratar 372-3402
com Cleusa.

Vende-se 2 poodele macho

por R$ 50,00 cada. Contato
376-7414, .

Vende-se Título do Clube
Atlético i3aependi, por R$
400,QO. Tratar 975-2574.

Vende ..se Casa em

Massaranduba
.

mista com

90m2,. terreno de 532m2,
valor à' combinar, aceito
proposta. Tratar 975-2394..

Vende-se Casa de alvenaria
com 100m2 + garagem,
lavanderia, terreno de 580m2
ou troco por outra em outro
bairro. TratarVila Lenzi, Rua
Goiás, 383. Valor R$ 35 mil.

Vende-se casa na Cohajas
.

por R$ 10 mil, aceito, carro
.

até R$ 5 mil. Tratar Rua das
Flor$s, 170 Jaraguá
Esquerdo.

Vende-se Terreno de
15x40m na entrada de Chico
de Paula, ótima localização.
Tratar 975-2116.

.

Vende-se Gol ano 83 à
.. gasolina, ótimo estado" por
R$ 2.500;00. 'Tratar 975-
2116·,

Vende-se Moto Turuna ano
82 por R$ 800,00. Tratar
371-7233.

.

Vende-se Chevette ano 83,
por R$ 3 mil. ,Tratar 973-
5871.

Vende-se Voyage ano 83 por
H$ 3 mil, aceito carro de
menor valor. Tratar 372-

.

F94.

Vende-se Del Rey Ghia ano
86, ótimo estado, por R$ 4

. mil e um celularcompleto por

Vende-se Logus GU,. moto,
1.8, ano 96 por R$,
14.500,00; Tratar 973-3104 ..

Vende-se Consórcio de Uno:
com 24 parcelas pagas por:
R$ 3.700,00 + prestações.
Tratar 975-0181.

Vende,:,se Escort ano 89 por
R$ 5.mil. Tratar 973-3027.

Vende-se Geladeira por R$
150;00, um aparelho de som
3 em 1 por R$ 100,00 e uma;

TV P&B, 14 polegadas por
R$ 80,00. Tratár 973-5585.

Vende-se Monza ano. 85,
álcool, ótimo estado por R$
5 mil. Tratar 371-2623.

.

Vende-se Estoque e móveis

para loja por R$ 9 mil; à
combinar. Tratar 371-2053.

Vende-se Lanchonete e

Panificadora por R$ 3mil, na
Vila Lalau, aceito carro ou

motono negócio. Tratar 37�·
.3679.

•

Vende-se Monz� ano 85
SLE, rnotor 1.8 por R$
5.500,00. Tratar 37t:-4324.

. Vende-se Fiat Uno ano 91
por R$ 1.500.<;>0 -+

financiamento e vendo
material de construção por
R$ 2 mil. Trata"'374-1341.

,

Vende-se Santana ano 86,
álcool por R$ 5 mil. Tratar
372-2634.

Vende-se Máquina de
Costura Nissim por RS
1.400,00. Tratar 372-3889;
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Jaraguá do Sul', 19 de setembro' de 1997 'CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS

TIPO 'ENDEREÇO ÁREA(M2)
CASAS

Constrl:llda Terreno
75.000,00
54.000,00
195.000,00
70.000,00
21.500,00'
230.000,00
85.000,00
21.500,00
,130.000,00
26.500,00 .

63.000,00
. 150,000,00
100.000,00

, 180.000,00
35.000,00

- 79.000,00
30.000,00

CORREIO DO POVO - 3

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

R$ OBSERVAÇÕES
.,

AIveIi:
Aiven.
Aiven.
Alven.
Misia '

Aiven.
Alven.
Mista
Alven.
Madeira
Alven.
Alven.
Alven.
-Alven.
Alven.
Alven.
Alven.

Rua AntOnio Estanislau'Ayroso, 495 - Vila Lenz!
Rua Walter Marquardt - ladó nt 2556
Rua Camilo Andreata slo' • Barra cio Rio Cerrei
Rua Thereza A. Hruscka nt 220 .....agú Esquerdo. JII>

Rua 393 • Antonio Bemrdo Scht:nidt, o' 308 • Ilha da Figueira
Rua Irmio Leio Magno· Loteamento Champagnat
Rua Alexandre Koaler, o' 35 • Ilha «!II ·Flguelra.
Rua Alberto Klitzke, ,187'· Vila Rau
Antonio Carlos Ferreira,' 1417 • Vila Lenz!
Rua Friedrich W. Sonhelhold, nt 369 • Vila Lalau
Rua Jacob Gesser nt 209 '. Vila Amizade
Aua Roberto Seidel nt 84 • CORUPÃ • ,Cantral· Camerela' , R_lanelal
RUa Sio José nt 37

-

Rua Floriano Freiberger, nt 'lO • Centro ,
.

Rua JoSé Narloch • lado nt 1690 • JarlgUlil 'Eequerclo
Rua Carlos Haffermann n· 76
Rua Jaime Gadotti o' 350 • VIjII LanzI

170,00
70,QO
340,00
130,00
83,00
300,00
180;00
102,00
288,00
70,00
150,00
750,00
140,00
530,00
88,00

200,00
100,00

680,00
332,50
621,00
392,00
420,00
888,00
555,00
420,00
750,00
325,00
406,00
1.284,l!O

'

1.416,00
, 650,00
350,00
450,00
523,22

Nil QUARTOS

04
02
04
03 \

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

� APARTAMENTOS
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 895 .!=d. PIcoIli • 3' andar
Ed. Schlochai,· 10" andar
R. Filz Bartel sIn'. APto. 11 • .Térreo·
R. Marina Frutuoso· Ed. Dlanthus

'

QUARTOS· VALOR RS OBSERVA ÕES

AcaJta casa ou terreno
Forma de pagamento. combinar
Forma de pagamento. combinar
Forma de pagamento. combinar

,

Forma de pagamento. combinar
Condições de pagamentô·. combinar
Forma de, págamento • combinar
Aceita troca por casa
AceJta troca por aptos.
Acelta·sa propostas
Condições de pagamanto à combinar
AceJta·se imóveis em 'negócio ,

Condições à combi�ar
Acaita·sa propostas

. Aceita Imóvel da manor valor amo negócio
Condições de pagamento à combinar
Forma de pagamenh) • combinar

582,90
375,00

13,000,QO
345,00
900,00
350.00
371,00
385,70
271,75
625,75
675,00
504,00
586,25
456,05

ço

02

03

03 (+ 1 sulta)
03

53.000,00 '

42.500,00
18.000,00
110,000,00

VALORRS·

Forma·de pagamento à combinar
FInanciamento de 72 x de R$ R$ 684,00
Assumir financiamento de 46 x com bese de 1',367 cue aomês

Condições dÍI pagamento à combinar

OBSERVAÇÕES
Rua Goiás· Vila Lenzi • bateral da R. Exp, Antonio C, Ferrraira
Rua Otto Meiar - Vila Lenzi
Rua Euzébio Depoy " Vila Nova

,

Rua João Januário Ayroso (pr6x, Arroz UrbanQ)
Rua Alagoas - Ilha da Figueira
Rua.746 - Late 23 - Ilha da Figueira

, Rua Tomáz Francisco de Góes - Centro
Rua Amazonas - Centro _

Rua. Pe. Alberto Jacobs esquina cl Rua Urbano Rosa - Vila Lenzl
, Rua Bemardo 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

TEt:iRENOS

17,OÇlO,OO
18,000,00
20,000,00
18,000,00
42,000,00
15.000,00
26.500,00
26,500,00
5.8.000,00
90,000;00
60,000,00
23,000,QO
37,000,00
18,000,00

, Condições de pagamento ,à combinar
Parcela-se. Entrada de 50% = 12 X TR + 1%
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Forma de pagarrilillto à combinar
F.orma de pagamento à combinar'
CondiçOes de pagamento, à combinar
Condições de pagametlto à combinar

. Gondições de· pagamento à qombinar
Condiçges de pagamento à' combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Entrada + 3 x
CQnGliçOes de pagamento à combinar

FLORI,ANI
EOUIPAMENTOS
PA� ÉSCRITÓRIO

RUA VENÂNCIO DA
SILVA PORTO, 353 •

FONElFAX:
(047) 372·1492
JARAGUÁ DO SUL

SC
.

Como montar um
,

escritório completo com,
qualldade e economia?

. ,. ,

COM A FLORIANI, E CLARO!
Na hora de montar 'o seu escritório _. residencial, executivo ou

, comercial passe antes na Floriani. Venha conferir deperto as
.

"

inúnieras vantagens em qualidade, variedade e economia que
só quem possuí uma hístöría de 17 anos de sucesso no comércio

de móveis e equipamentos para escritório pode oferecer.

Vende-se I Telefone'
residencial por R$ 2.800,00.
Tratar 371-6143.

troco por carro de menor
valor. Tratar 975"-2140.

.�------,-�--_. Vende-se Palio ano 97 por
R$ . 3.500,00 +

financiamento. Tratar 372-
1235.

Vende-se Escort GL ano 84,
aceito carro de'menor valor
e financio. Tratar 973-5017.

Vend�-se GofCL ano 90/91,
gasolina por R$ 7 mil ou

Vende-se Gol GL ano 94,
motor 1.8 .completo com

. ,

direção hidráulica, ar, trlo
elétrico, aro magnésio, som
por RS 10.500,00. Tratar
975-2694. '

Manutenção'
Contrato

Treinamento

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

2a lombada 18 esquerda

Fone: 975·1269

Vende-se terreno no centro" computador e balcão de
de Schroeder 19x30 por 12. .' vidro para loja. Tratar 985-
mil - troco por carro. Tratar, 8291.
973-5793.

Vende-se Terreno em

Gravatá, praia de
Navegantes à 100m do mar

por R$ 10mil. Tratar 372-
0536.

Vende-se Apolo GL 90 1.8
por-Bê 3.800,00 + 18 x R$
370,00. Tratar 973-9948.

Vende�se 'impressora para

89254-510
Jaraguá doSul-SC

Vende-se Passat 77 urgente
por R$ 1.200,00. Tratar 372-
0448.

'
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CORREIO DOPoVO· 4 C�ASSIFICADOS �E' IMÓVEIS 'Jaraguá do Sul, 19 de setembro de 199

APÄRTAMENTOS
CENTRO

�DlF.RES.DUNKER EMCONSTRI,JÇÃONOCQRAQÃODACIDADE 2 E
3 QUARTOS.SOMENTE 2 APTOS POR ANDAR
Edlt. Bergamo· 3R andar, apartamento c/ 3 quartos sendo 1 suíte,
demais dep., cl sacada e garagem ,

Edlt. Jacó Emmendoerfer - Rua Domingos da Nova - 2R andar, apto. c/
3 qtos, sendo 1 súrte+ dep. empregada, garagem p/2,carroS.
Edif.Vila Nova· 1R andar apto. c/90m2 - 3 quartos, demais dep.
R$ 24.000,00 + financiamento
Edit. Jaraguá • 92 andar; apto. c/80m2 - 2 qtos, demais dependências,
si garagem.

'

Edit.,Resld. Amizade - 3Randar - Bloco 02, apto. c/2 qtos, demais dep ..
c/ garagem .: R$ 18,000,00 + financiamento�
Ilha da Figuei�a - Apto, (sobra<!ó) c/104m2, 3 qtos, sendo 1 sufte,
demais dependências.

CASAS
, '

ILHA DA FIGUEIRA· Casa em alv. cl 140nJ2 em terreno cl 5.250nJ2
AGUA VERDE - Casa em alv. cl 126nJ2 em terreno c/420nJ2, 3 qtos,
'demais dependênGi� - garagem p/2 carrOs

•

VILA RAU - Casa mista cl 88nJ2 em terreno cl 380nJ2 - RS 18.000,00
VILA NOVA Excelente casa em alv. c/ 2?7m2, em terreno cl 321 nJ2, 3
qtos, sendo uma surte. próx. ao Fórum.
VILA NOVA· Casa em alv. cl aprox. 190nJ2 em terreno c/1.139,76fn2;
próx. ao Beira Rio
SÃO LUrS·Casa emalv. CI 142nJ2em terrenomedindo 392nJ2 - 4quartos
e demais dep. _"
FIGUEIRA - Casa nova em alvenaria c/176nJ2 - 4 qtos. sendo uma suíte.
Localização nobre. ,

, SÃO LliJrS • Casa em alv. cl 3 quartos, demais dep. - RS 45.000,00
JOÃO PESSOA. Excelente casa em alv. cl 1,24nJ2 mals anexoCl2�
e terreno cl 420m2 - RS 45.000,00
VILA RAU· lot. Mirante - C8$8 em alv. cl 82m2, 3 quartos, demais
dependências - RS 28.000,00

.

aOÃo PESSOA· Casa em alv. CI aprox. 1,50m2 em �erreno cl aprox.
291,98m2

'

� �' Compra. Vende
, ,r�', ,Administralmóveis
,p IAZER:A Implantação e

I
Vendasde
Loteamentos

, ,CRECI �713.J

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

Casa mista 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 ·Alagoa.s (Figueira)

.

711m2 - R$ 45.000,00
Rua 489·(Viía Nova) 382,50m2

R$ 14_000,00
Rua 489 (Vila Nóva) 765m2 '

R$ 18.000,00
-

TERRENOS
.GUARAMIRIM· CENTRO LOCALIZAÇÃO NOBRE .:

Terreno cl 513m2, sI benfeitorias, ,localizado na

,

Rua Osmar Klein - R$ 25.000,ÓO • PREÇO DE
.

OCASIÃO

VILA NOVA • Exeelßntes totes financiados em 10 meses

-�róx. ao Fórum e ao Breithaupt
'

C�t{fRO � Pres, Epitáeio Pessoa. Terreno cl 1.548m2
edificado c/casa de ,material e outras benfeitorias.'
NEREU RAMOS· Terreno medindo 3.400m210ealizado
nas margens daßR-280 ., R$ 15.000,00

.�JARAGUÁ';ESQUERPO· Cond. das Azaléias terreno cl
721,57m2
JARAGUÃ·ESQUERDO'· 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
SÃO LUIZ ·Terreno medindo' 465m2 si benfeitorias. Rua
João F.ranzner �'R$ 15.000,00
JOÃO PESSOA· Terreno medindo 606m2 sI benfeitorias
VILA RAU - Terreno medindo 480m2 sI benfeitorias

SALAS'COMERCIAIS
EDIFíCIO MARK PLACE - 6° andar - Rua Reit:loldo Rau

8J�=: IMÓVEIS

371�7931
Rua Antonid C. Ferreira 197

,

CRECI1741..J

COMPU· VENDE· LOTEIA;; ADMINISTU • INCORPORA

m' Qtos Gar Ilalrro EDdereço/Po�to ReC•. PreçoR$ Informações Gerâis

Casa Alv, 190 4 Schroeder . a. Princesa Isabel, 5.47. ,

70,000 terreno 6.562n'l2 - Parcela
CasaAlv. 152 3 Rau R. 467 - Lot. Albino Lemke 30.000 Aceita casa de menor valor
Casa Mis. 120 4 - Rau R. Luis Picolli. 140 28.000 Aceita carro até R$ 8.-000
Casa Alv, 98 3 '1 AnaPaula R. 770 - Aná Paula 4 - 6 23.000 Semi-acabada - Aceita lote
Casa Alv, 93 3 '1 Champaghat 'R. Irmão Magno, sJn° '7.0.000 Aceitá apartamento e carro

CasaAlv. , 98 3 1 Rau
,
R. 363 - Pr6x. Renascença 32.000 Aceita casa em.Joinville

CasaAlv.
'

170 3 I Centenário R. Fidélis -Stinghen, 254, 65.000 Troca lX'r,apto. menor valer
Casa Alv, 170 3 2 Chico Paula R. Francisco de Paula 17.000 Em construção I Negociáveis

Apto OK 273 4 2 Centro Ed. Atlienas � 4° andar 220.000 Quitado - Todo mobiliado

AptoOK 153 3 ·1 Centro Ed. Sehiochet - 12° andar 29.000 + CEF I Negociáveis I Parcelado
AptoOK 130 3 I Centro. Ed. Isabela - 3° andar 35,000 + CEF - Troca por casa,
Apto.OK 88 3 1 VtlaNova Ed. Vtla Nova - 1° andar 22.000 + CEF - Troca pl apta. 2 quartos

'

Apto.OK 92 3 I Amizade Res. Amizade - 1° andar 20.000 + CEF - Negoçiáveis
AptoCons. .85 3 1 Centro Ed. Matlledi - Construçãó 38.000 Financiado em 48 parcelas

Lote 601 Azaléias, Condomínio Azaléias 30.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 630 Azaléias Condomínio Azaléias 32.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 3700 Centro Morro dos Irmãos Maristas 180.000, Com casa mistátNegocia
Lote 480 Barra Rua �uiz .Satler 16.000 . Negociáveis I Parcelado
.Lote 420 Rau Rua Ana Enke I.P. Faculdade 15.000 Incluído asfaltamento
Lote 532 Charnpagnat Rua Jacob Gesser '30.000 Troca por' apartamento
LOte 366 Guaramirim Rua 144 - Lot. Rausisse 10,000 Negociáveis I Pareelado
Lote 371 . Água Verde Rua Paulo Kraemer 12.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 375 Jliventos Rua GUilherme Hass lUlOQ Negociáveis I Parcelado
Lote, 425 Juventos Rua Guilherme Hàss (esq.) 13.000 Negociáveis ( Parcelado,
Lote 828 Vii Nova Ru do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis I Parcelado �

Terreno 1300 -' Molha 800mts. após ponte 15.000 Negoçiáveis I Parcelado
Terreno íoooo Nereu Após Nereu - BR 280 8.500 Negociá:veis
Terrena' 8000 Neteu Prõx, Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno ,8&5 Nereu ' Rua André Voltolini 12,000 Negociáveis/Parcelado
Lotes Vãrios Figueira Residencial Piazera I . 7,600 Ent. 2,000 + 48 x 240 ..

Lotes VlPios
'

Amizade Residencial Behling 10.000 50% entrada - saldo 12 x
Lotes Vários - Sta Luzia Residencial Geranium 7.000 ENTRADA 220 e 220 pl mês
Lotes . Vários Vila Rau' Residencial Renascença . Diversos 30% entrada - Saldo 24 x

, Lotes Vários Vila Lenzi Residencial Piermann I Diversos
' 30% entrada - Saldo 24 x

'Lotes Vários' - - Barra ' Residencial Satler " Diversos 20% entrada - Saldo 3& x

..

Chácara
.

180000 - Garibaldi Estrada Garibaldi - Km 1'6 90.000 Moradia antiga cl nascente
Cháclll'8 155000 -

I Jacu-Açu Prõx, Granja Murara 40.000 Pasto formadolNascente

, OFIITA APARTAMENTO NO ED. SCI1IOCHET (12" ANDAR) • AO LADO DO ANGELONI

IMJIfIDIVEL
'

POUPAN�,t\ = R$29.000,00' "
,

. PRESTA AO = R$ 623.00 (financiado PICEF)· .,."
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. Jaragmi do Su�, 19 de setembro de 19�7

Vende-se consórcio de
Gol Mi com 5 pagas ou
dá-se de entrada num

carro o restante em

dinheiro. Tratar 973-
9729.

C()mpra-se casa até 1 �
mil com garagem e 2

quartos. Tratar 372-
,1023.

Vende-se casa no Ana
Paula ·IV. Rua José
Narloch, 191 por R$ 20

. mil, aceita carro.

Vende-se terreno
450m2 no Loteamento
VersalIes porR$12 mil.
Tratar 372�0436.

Vende-se casa com

área para comércio,
terreno 450m2 , bairro
Estrada Nova, aceito'
carro. TRatar 371-3600.

Vénde-se Brasília, ano
79 por R$ 1.200,00 ..
Tratar 973-3083.

Vende-se Corcel!!, ano
78, branco por R$
1.400,00. Tratar 973-
.3951.

.

Vende-se ou troca'
CorsaWind 1.0, ano 95,
branco, cl·
desembaciador, vidros
verdes, ar quente por
R$ 7.300,00 + 9 x R$

.

292,00 único dono.
Tratar 973-5123.

Troca-se uma casa no
. Jaraguá-Esquerdo na

. Rua Henrique Bortolini,

256, por uma na área
central, aceita proposta.
Tratar 372-3332

Troco Telefone.
convencional. de
Blumenal por. telefone
em Jaraguá do Sul.
Contato fone 983-2092
com Cesar.

Vende-se Terreno
15x42m no valor de R$
,8 mil, Rua Domingos da
Rosa - Ilha da Figueira .

Contatos 975-2563.

Vende-se Escart GL
1 �6/92, álcool, em ótimo
estado. Valor R$ 7 mil.
Contatos na Rua Júlio
vasch, 174
Czerniewicz.

Vende-se Casa de
alvenaria em
construção com 125m2

(toda rebocada) com,
janelas, piso bruto,
terreno de 17x42m.
Valor R$ 28 ou 30 mil,
(com jogo completo de

banheiro), Rua

Domingos da' Rosa, à
10m da Escol� Ad�ino
Franzner - Ilha da.
Figueira. Tratar 975-'
2563.

Vende-se Tftulo do
Clube Atlético

Baependi, valor R$
500,00. Tratar 372-.
0284.

CLASsIFicADOS DE IMÓVEIS

Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 1

, .' TERRENOS

I
Itel. 001 - Lote nO 046 - Lot. Luis Manfrini - Jaragu6 Esquerdo -

RS 8.500,00 ','
Ret. otn- Lote nO 047 - Lot. Luis' MIIIIfrini - Jangu6 esquerdo -

RS 8.000,00
,

.

Rét. 003 - Terreno e/l.s4()m2 - PnSx. Sear - Cenlro - RS 100.000,00
. Rei. 004 - Terreno c/ 5.184m' - Rua 199 (Vila No�a) - RS 140.000,00

Rei. 006 - rerrenoDomingos da Nova com 26IJm1- RS 75.000,00

'I ReI.007-TcmmOcl85.000,OOßI2-,RiOMoIha(&OllIdodaGru,ta)_RS80.000,OO.1
Rei. 008- Terrenocl537 ,OOßI2 Loteamento Versalles(1occ DOOS3) - RSI5.000�00
Rei. OO!I - Terreno cl3OOßI2 - Rua 382 (prpx. Hospital Sio J'lS6) - RS 35:000,00
Ret. 010 - Lote DO 002 Lot. Ana Paula D - Rua 209 cl asfalto - RS 15.000,00 '

Terreno com usemo siwado oa Rua Bertha Weege RS 15.000,OO
,CASAS. '

.

ReI,Ol1 - � 6gua Alvenaria cl4O.00ßI2 (Ana Pau1a IV) locc 0°067 - RS 12.000,00
Rei.Oll- Casa emAtvenarlacll08,oOmz (RuaVIctorVilikostrl)- RS32.000,OO

'I
Rei.ói3 - casa iDadeira e/48,oo.ftoAna Paulam - RS 15.000.00

'I
ReI. 014 - Casa em Alvenaria cl 280,OOßI2 pr6x. CQIIdomfnio Azal6ias - RS
80.000,00 , ,

.'
,

Rei. 016 - Casamistacl semo -l.oIeamentoUodoroRodrigueslOll: DO 073 - RS
14.000,00 .

Ret. 017 - Casa mista cllOOßI2, Rua 209 - FranciscoHruschb, RS 21.000,00 .

Rei. 018 - Casa mista com 90m2 - Rua Campo A1e� nO S04 - FigueiJa - RS
25.000,00

I
ReI. 019 - � Água no Ana Paula IV - Roa 326 - JOS<! narloch (Xavier) -

RSI
15.000,00

'
,

Ret.O:ZO - �ÁguaAlvenaria- OuroVerde - RS 10.000,00 [+35 x RS RS 175,00)
,
ReI. Oll - Casa alvenaria e/75m' - Ouro Verde (D�va) cl fiiíanc"'lncDto � RS
32.000,00

,

'

Ret. 024 - Sobrado com'6rca de 388m' - Na Rua JOio Stein ,

Ret.025 -Casade 6Om' lote 0° 180AnaPaula IV - RS 14.000,00 [+16 x RS 170)
Rei. 027 - Casa cm a1venariae/SSm' - Lote 115 Liodcro Rodrigues - RS 23.000,00
ReI.028 - Casa em Alvenaria c/110m' - Rua 32� José Narloch - RS 20.000,00

I
Casamista 6Om' Rua 770 - Ana Paulam - lote 16 RS 14.000,00

I
Casa mista 120m' Rua Luis Bonolini, 435 - Jaragu6 Esquerdo RS is.ooo,oo
Rei, 032;

CasaiDadeira48m"loteDO.SOConstantino
Pneli. Valor RS 7.000,00

+ prcstaçllcs .
'

. OnUA
COBERTURA "

Ret. 023 • Edifício Argus com 2SO,oo.n2 - RS 180.000,00
'

LOTES FINANCIADOS
LoteamentoCirilo Zanghcline

LoteamenÍo OID'O \b'de

LoteamentoCalDpos:ampicro
Loteamento Constantino Pradi
LÕteamcnto SloCrütovlo D

Rcs�ia1 FramboyanlI I

VENDAS.
- Casa de alvenaria c/235m2 no Loteamento Champagnat, aceita-se apartamento ou casa de rnenor valor.

.
,

- Casa de .alvenaria c/146m2 na Rua Francisco Hruscka.
.

- Casa de alvenaria c/70m2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti.
- Casa de alvenaria c/146m2 na Rua Francisco de Paula.
- Sala comerciai térrea c/ 77,5m2 na Rua ReinoldoRau, Centro. Aceita-se casa ou terreno.. "

- Terreno na Rua Carlos Ferreira c/540m2•
- Terreno na Rua Francisco de Paula c/650m2 '

- Terreno no Loteamento Divinópolis - Figueira 'c/,397':"'2
-' Terreno c/ l.209m2 na Rua Bernardo Karten.
- Terrenosfinanciados no Loteamento Vicen,zi e Gadotti,Bairro SantoAntônio.

.

.

- Chácara emNereu Ramos, 88morgos c/casa demadeira, água_ e luz.
- Chácara TrêsRios do Norte c/23 morgos

'

,

'-

�--
· CRECI Nil 1589 J

•
•
•
•
I
•

-- ..
•
I

' .•
•
•
••FONE: (047) 372-2734

V�
•

• TERRENOS '.- Terrenos lot Ouro Verde, após a MaIw8e - 20% enlrada, saldo em 30x -Iolal

•
R$ 10.000,00

'

,

•
'

- Terreno C/315,Q0m2, tot, Dayane, Bairro Slo luis' - R$ 3.500,00 cIe enlrada
,

+ 30 x R$ 250,00
"

• Terreno no ,Resldenclallmperador - Rua Joio J. Ayroso - R$ 8.000,00 enlrada •+ 30x cIe R$ 233,33 - Toial15.000,OO
'Terreno cl 2.791,Q0m2 - Rua Watter Marquardt, defronle ao Poato Mime --R$

•180.000,00 em 20 vezes
.

•Terreno c/696,OOm", loIeameilio Girolla, na Barra - RS 16.000,00

•
Terreno c/ 434,64fn2, Jardim Hruschka II" Bairro sse luis - R$ 5.000,00 + 30' x

•R$234,OO '

Terreno c/1.6OOm" - R. Feliciano Bortolinl R$ 50.000,00 (acafta lroca casa Vila, .

•
Nova ou Vila Lenzl)

, '. I,'
. SrTIOS '

.,

•- Sillo c/62.000,OO, Tifa Rapp, disiante 3.5OOmts da Malwae - R. Exp. Amoldo.
.

Homburg cl casa 'de alvenaria c/15Om00m" e do caseiro em alv. cl5O,Q0m2, '

• piscina cl rr ,Q0m2, água - aceita 9utro Imóvel no,negócio
- RS 45.000,00 •

CASAS' .

•
'

- Casamisla c/ HIO,OOm", RuaMariaNagel, 202 - BairroSlo luis - R$20.000,00 •- 50% enlrada + saldo 2Ox. .

•- Casa de ,lvenaria C/14O,Q0m2, 2 ewc, Rua 565, na Barra - R$ 45.QOO,OO (em •parcalas) ,

•-.casa de'll�ria c/100m", 3 qu�rtos, garagem, lavanderia - R

..
PaslorAlbert

•' Schneider, condições: 50% entrada, saldo am 12x, lotal- R$ 30.000,00
.

- Casa de macieira cl n,OOm" - Rio Carro II, terreno c/68Om1• R$ 13.000,00

•.
- Casa de alvenaria semi-acaba,d.a cl 154mi

- RIJa Domingos Rosa, Ilha da

•Figueira, acafta carro partir anol93 - R$ 20.000,00 '.

• LOCAÇÃO '

'.'- Sala comercial c/ aproximadamente 15.000m1 - R..Angalo RUblnl, 518 - R$

•120,00
'

. •- Apto. 2 quartos - R. Horácio RubIni, defronle NANETE - R$ 200';"00 '
'

- Galpão am alvenaria cl11O,OOm", loteamento Ouro Verde - R$ 300,00

•• Sala comerciai c/ 2Ö,43m", Rua Angelo Rubinl, 1197 - R$ 170,00 •.
- Sala comerciai C/33,46m", Rua Angelo Rubini, defronle a Igreja da Barra - R$
280,00

•- Apto. c/ 3 q1os, garagari1, lavanderia, - Rua Clemente pradi, na Barra '- R$.300,00 '

•-
Casa de aivenärfäc/1 quarto, lavanderia, Rua VerOnica D. Rosé, fundos, na

•Barra - R$ 100,00
- Casa c/1 quarto, churrasqueira, lavanderia, Ioda murada - Rua Júlio Padri, SI
'no - R$ '300,00 ,

.

• - Galpão alvenaria cl 320,OOm", ewe (masc. e Iam.), 2 condicionadoras' dear,.na Barra - R$ 700,00 e lelefone,

1- Apartamenlo cl2 quartos, garagem - Rua Eleto Stinghen; na Barra - R$ 300,00 .'- Casa de alvenaria c/2 quartos - Rua VarOnica D. Rosá,,129, casa 3 - RS 150,00

•-
Casa de macieira c/ 3 quartos - Rua BerthaWaage, 902 - RS 225,00

•
.

- Quftihete cl 35,Q0m2 - Rua Pastor Albert Schneider, 1187 - RS 130,00
• CaSl! de madeira c/2 quaros - Rua Abr'amo Pradi, 330, na Barra - R$ 250,00

•'"
Casa de macieira cl3 quartos, lavandaria - Rua Bolafogo, 73 - RS 28Ö,OO •- Casa cIe alvenaria cl2 quarioa, RibeirãoGrande luz, 1523 - próximo a Cavai

-R$150,OO

•-Casade alvenariacl2 quartos, 2banlleiros, garagem,lavanderla, churrasqueira •- R. Paslor Albert Schne,ider, na Barra - R$ 225.00
,

•-
Casa de madeira c/2 quartos, garagem - R. Afonso HanBll)ann, na Barra -

RS.225,00
.

- Casa de alvenaria êJ 2 quartos - R. José Rosé -,R$ 250,00 '

RUA ANGELO RUBIN!, 1224 - SALA 09

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�.J ,RuaM,
arechal

Deodo,
roda Fonseca, n11594

, Jaraguá do SUl • SC
,

,

•

FONE· (047)
"I ," 372-0153 - 371-6475

.
.

'

,
,

. CAECI1762.J

VENDAS:
Apartamento: 3 quartos, 1 bwc, sala, cozinha, área de seivtço. Edlffclo Vila Nova
Apartamento: 3 quartos, sala, copa, 1 bwc, cozinha, área de serviço e garàgenm. Edlflclo
Vila Nova na401..'

'

APartamento: 3 quartos; 1 bwc, sala, cozinhá, garagem. Conclomlnlo Amizade, na 104.
.

Apa!làmenlO: 3 quartos, sala, copa, ÓOzlnha, 2 bwc, área de serviço, garagem. Rua Germano
Marquard!. Edlflclo Ivana Vila Lalau;

.

-

Apartamênlo: 3 guartos, sala, Cozinha, banheiro, área de serviço e garagem. Conclomlnlo
Amizade. ..

'.
Apartamento: 2 quartos, sala, copa, cozinha, 1 bwc, área de servjço e garagem. Edlflclo
Amizade na 103.

'

Apartamento: 2 quartos, sala, cozinha, 1 bwc, área de serviço e 2 gàragens. EdlflcloAmizade
na201 •.
Apartamento: 3 quartos, sala, coZiriha, 1 bwc, área de serviço a garagem. Edlflclo Vila Nova;,
aa andarna 302.

'

Apartamento: 3 quartos, sala, copa, cozinha, área de serviço, 1 bwc, sacada. Edlflclo Vila
Novana103

'

.

CASAALVENARIA: cl4quartos, copa, cozinha, 2 bwc, dispensa. áreadeS8lVtÇoe2garagens.
Ana Paula II. Próx�Colégio. .

CASA ALVENARIA: cl 2 quartos, sala, copa. cozinha, 1 bwc, áll!8 de serviço e garagem.
Barra do Rio Cerro na rua 971.
CASA MISTA: cl3 quartos, sala, copa, cozinha, 1 bwc, área de serviço e ga�gem. Jaraguá
Esquerdo Rua 299.

.

TERRENO: cl 981,75m2 Rua Bahia Jaraguá Esquaráo.
TERRENO: c;l25.000m" RIoCerro ,II Em frente ao LQmbardl
TERRENO: cl 429m" Lotamento Pappatrjs do Posto Km 7
TERRENO: cl 329m2 Rua Ardulno Pradl Jaraguá Esquerdo ,

TERRENO: cl 450,()()m2 Loteamento Martins JaraguáEsquardo
TERRENO: cl 428m2 Bairro Joio Pessoa

'

TERRENO: cl459m2 Rua Guilherme Behllng Ilha da FIgueira
LOCAÇÃO ,

)

CASA ALV.: cl 3 qurtos, 2 banheiros + dep. Rua Domingos oemarld viLA NOVA
CASA MAO.: cJ 3 quartos. 1 banheiro + dep. Rua prafeltura nova RIO MOLHA '

CASA MAO.: cl2 quartOs. 1 banheiro + dep. Domll'lgo$ Demarld VILA NOVA

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

, /.

372�3090
NSEN

TECNO CALHAS LTDA. • ME,
.

\
.

.
.

.

- Serviços de calhas e

coifas funilaria
industrial

,

\

i - Aquecedor solar
.- Exaustores 'i!ólicos
maxiar,equipamentos,
para'retirada dO,cálor,
'umidade e poeira.

-,
�

�
i· .�

,

Rua Felipe Schmidt, 279 - Centro
Fone/Fax: (047) 372-0448 - Jaraguá do Sul - SC

CRECI1873-J
EMPÂEENDIMENTOS IM08lUÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA
Édif. Dianthus -

Rua Marina Frutuoso
- Cobertura Duplex 903 ou 904 '

c/ 397,80m2, c/·3 surtes e
demais dependências, lareira,
Churrasqueira na sacada, 2,
vagas garagem, piscinas é
salão de testas no 'Prédio -

Preço final incluindo
acabamento diferenciado·
R$ 184.700,00 - 50% à vista e
saldo a combinar.
- Ap.lo. 702 e 801 c/ 225m2 •

Surte + 2 qtos., sacada CI
, churrasqueira, dep.
Empregada, 2 garagens, salão
de festas, piscin� - Preço finat
incluindo acabamento

.

diferenciado R$ 110.000,00 •

50% à vista e saldo a
'

combinar.

APTOS EM CONST�UÇÃO
Edlfk:1o To...,.Center - RuaJqIo"'tr:IIttoNqul". com. RuaCIe",.". S.,.tto - c.nt�

\

- APTOS: 1 suite, 2 quartO$, sala eStar-1antar, sala de,Iv, sacada cl churrasqueira, BWC, copa, COzlnha,lavanderta; 2 vagas de garagem, a
partir de RS 1.047,80/m�nsals (Entrada: 5 parcelas) .

- SALAS COMERCIAIS: com 1 ou 2 garagens, copa, BWC e dlstrtbulçio Interna de acordo com a necessidade do cliente, ia partir de RS
44O,161mensal (Entrada: 5 parcelas).

.

Edlf. Petúnl. - R. JoHEmmendolJrlfer· NOVO
- Apto. cl 111m2 - 2& andar, cl 2 qtos e d8máls dep., garagem, portA0 e portarta eletrOnlca - RS 50;000,00
RnldencielAlurylll. - R. Angelo Torinelll,· VII.NOIm, ;

,

- Apto clsuite+ 2 quartose demais dep. - Entrada de RS�8.537;00+ assumlrprestaçõesdecondomlnio de 1,944Cub!s (RS835,29) - entrilga
chaves 1 Í!I98 ' '

Edlf.Am.,.nthu. RII!IAdolfoSacIIrl-l.t di! Ru.Am.ol,M8 (SCAR) .

- Apto cl 300m2, temos dlsponlvels apartamentos na 301, 302, 501. Entrada + p.rcelas condomlnlo de 3,65 CUbs (RS 1.568,33)imês.
R..Ident:I., Tulipa �R. AngeloSehloch.,
- Apto 601 cl suite + 2 q�rtos e ê:l$mais dep. - Entrada RS 18:249,00 + assumirJ)l!.rcelas de 2,04Cub's (876,55) - entrega chaves abrtV2000

, CÄSAS
'

- Área: 2()()m2!1econst�o em alvenarta. - Localização: RuaOIMaChlodlnl Pradl, 33 - Jaraguá Esquerdo, próximo aoCondomlnloAzaléia.
RS 65.000,00

,

.

- casii alv: c/ 13OJOOm2 - 3 quartos e demels dep. troca-se por apto. - RS·55.000,OO
• Cesa Aiv. cl03 suites + 03 quartos e demais dep. - Rua Canolnha, 71 - Centro - RS 180.000,00
- Cesa cl320,OOm2 - 02 suites + 1 qlJaMO + 2 Bwc social, sala estar'-1antar, cozinha mob., dep. empregàda, sala jogos, churrasqueira, piscina'
5,OOm x 10,OOm - R:Gustavo Hagedorn- Vila Lenzl- RS180.000,OO

'

• Sobrado em alvenaria clestilo rústico, bom estado, cl l1ulte + 02 quarts e dernals dep. com móvals fixos emmedelra e tijolos maciços - Bana
Velha - RS 'Í50.000,00 - acelta-se'permuta por apto em Blumenau próxllT1() a Furb.
-·Cesa'cI 250m2 + gàragem p/3 carros e piscina rR!,l8 Bemarão Dombusch - RS 150.000,00
- Cesa alv. c/'03 quartos, cJ.180,OOm2 - 'Lot. FlamtX)yãíit - Piçarras - RS 35.000,00 - aceita carro ou Imóvel em ÉIlumenau.
- Cesa alv. cl 156,OOm2+ sobrado cl 3OO,()()m2 - Gwaranílrtm - RS 150.000,00 - aceita carro/apto.

'
'

.

� Cesa alv. nova, bem constF\llda, cl 1'10,()()m2, cl 2' quartos e demais dep.,Loteame'nto Spradmann - João Pessoa - RS 22.000,00 - acalta
se carro no negóclo.

TERRENOS
- Terranocl 450m2- R. Amélia Fischer Enké, Vila Rau - RS12.900,OO
- Terranocl392,OOm2- Rua Emésto LessRl8nn - Vila Lalau- RS18.000,OO
� Terrano cl 396,22m2 - R!la EreOnora S, Pradl, Centro - RS 37.100,00 '

- TerrallÓ cl 350,ooma -'Ro Lat. - R. La!. de José T. Ribeiro - próle. Tubos Mohr - RS10.500,OO ou entrada
Rt3.000,OO + 5 parcelas de RS 1.500,00
• Terrano cl 616,OOm2 - R. Bamardo Dombusch - próx. Martsol- RS 65.000,00
- Terreno cl 420,ooma - Ro Donaldo Gehring - A9lado Cosmo Turismo - AS 45.000,00 - troca-se porcasa ou apto.

.

- Terreno cl 7.750m2 - Estrada Santa Luzia - RS 38.ÓOO,OO
<

- Terrano cl 2.937,0iJm2 - Ro Alberto Santos Dumont - Vila Lalau - RS 120:000,00
- Terreno cl 86.000,OOm2 (20.000,00) - Barra do Rio Molha - 500 metros da gruta - RS 40.000,00
- Terreno cl 6.209,OOm2 + 3.3OÓ,oóma áreaconstrulda; Imóve1-para usos Industrtal ou comerclal- R. Carlos Blanek,- RS 800.000,00
- Terrano cl 364,OOm"- R. Erich, Sprung -Vila Rau - RS15.000,OO

'

I

- Terrano cl 337,50m2 - R. José Theodoro Ribeiro - RS 10.600,00
- Terreno de esquina cl 562,OOm2 - R. José Theodoro Ribeiro - RS 15.000,00
- Lotes emUbatuba rua paralela a Rua FelipeMusal (Aua da Petrobrás), a 300melros da'pr.ala - entrada dáRS 600,00+parcelasdeRS200;00
corrigidos palo salárto minimo.

GALPÃO INDUSTRIAL ICoMERCIAL'
."

- Prédio Industrial cl 3.3ÍXl,()()m2 + 3OO,OOm2 de área construlda e terrano cl 6.209,()()m2 - Vilã Lalau -

RS 800.000,00
'

(

LOCAÇÃOiAPTOWCASAaSALAS
- Apto cl 3 qtos - Rua Eleonora SatierPradl (centro)
- Apto. cI-(:)3 quartoS, safa, cozinha e demais dep. - BR 280 Guaramlrtm .

- casa cl 03 quartos e demais dep. - R. Emesto Plseta - Guaramlrirn
Apto. CI 02 quartos e damals d8P,. - R. Guilherme H,ertng, 70 - Ed. Érica
-,Apto. amplo cl 03 quartos e demais dep. - R. Bemardo Dombu�h, 590
- Sala clmesanlno - Av. Marechal Óeodoro Edlflclo FlorenÇa - Térrea
- Laja cl. 400,()()m2 - BR 280!<III 21� Em frente ao Portal,
- Aptos c/ 2 quartos e demms dep. , R. 25 de Julho - Ed. Àlberto'Milrangonl-, Prlmelralocação
- Aptos. cl t suite + 2 quartos e demais dep. - R. 25 de Julho �'Ed. Alberto Marangonl- Primeira locação
- Salas comerciais em diversos lôcals

'

,

- GalpAo cl 150m2 + 2 salas,p/ escritório + recepção, ri rede trifásica - Ro Joaquim Francisco de Paula, 1284
- ApartaJ1lento cl 2 quartos e demais dependências - Rua AntOnio Cartos Ferralra, 95()'
R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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Vende-se Consórcio Pálio proposta. Tratar 975-2394.
1.5 Regata c01'\1 4 parcelas
paga$, valor R$ 1

-

�il Vende-se Casa de alvenaria

(valores dás 'parcelas
'

com 100m2 + garagem,
, restantes mensais R$ lavanderia, terreno de 580m2

- 372,10). Tratar 372-3402 ou troco por outra.em outro
com Cleusa.

_ bairro. Tratar Vila Lenzl, Rl,I�-
Goiás, 383.Valor R$ 35 mil. - Vende-se Gol ano 83 à

gasolina, ótimo estado, por
R$ 2.500,00. Tratar 975-
2116.

completo, tratar 973-3093. Vende-se Voyage ano 83 por Vende-se Consórcio de Uno
R$ 3 mil, aceito carro de com 24 parcelas pagas por
menor valor. Tratar 372- R$ 3.700,00 + prestações.
1794., Tratar 975-0181.

Vende-se .Terreno da
15x40m na entrada de Chico
de Paula, ótima localização.
Tratar 975-2116: Vende-se Del Rey Gt1ia ano

'86, ótimo estado, por R$ 4 Vende�$e Escort ano 89 por -

mil e um celular completo por
- R$ ,5 mil. Tratar 973-3027.

R$ 600,00. Tratar 975-1166.
Vende;.se casa, na Cohajas
por R$ 10 mil, aceito, cárro
até R$ 5 mil. Tratar Rua das
Flores, 170 ', Jaraguá
Esquerdo.

Vende-se 2 poodele macho

por R$ 5'0;00 cada. Contato
376-7414,

Vende-se Trtulo do Clube
Atlético Baependi, por R$
·400,00. Tratar 975-2574. "

.;/ \,
,

Vende-se Monza ano 89,
Vende-se -

- Casa em aceito carro de menor valor.
Massaranduba mista com Tratar 371-3357. Vende-se Chevette-and 83, Vende-se Logus GU, motor Vende-se Monza ano 85,
90m2, terreno de 532m2, I i por R$ 3 rnll. Tratar 973- 1.8, ano 96 por R$ álcool, ótimo estado por R$

,

valor à combinar, aceito
-

Vende-ee Escort' XR3 - 5811 ..
- '14.500,00. Tratâr 973-3104. ,5 mil. Tratar 371-2623.

Vende�se uma casa na Praia: Vende-se G.eladeira por R$ _

--------
' de Barra Velha ou negocio 150,00, um aparelho de som

-

Vende-se Moto Turuna ano com um terreno ou casa em 3 em 1 por R$ 100,00 e uma
82' por R$ 800,00. Tratar Jaraguá do Sul. Tratar' no

-

TV P&B, 14 polegadas por
371-7233. Cachorrão da Vila após R$ 80,00. Tratar973-:5!;85.·

17horas.

',. .
. .

ENTRAMOS ·NO ".JOGO" !
AGORA ALÉM DA MELHOR T'ECNOLO,GIA E ESTRUTURA EM

RECRÚTAMENTO E SE.L-ECÃO,
NOSSA TAXA DE RECRUTAMENTO, PARTE DE

ii
I'

DIZEM... QUE SÓ NOSSO SERVIÇO MÉDICO
rARA EMPRESAS É FORTE!

.ZERO%
- SUA EMPRESA 'JÁ -TEIYI ,UM� TAXA NEGOCIA�A11

G,ARANTI'MOS FAZ'ER P'OR MENOS.

RECRUTAMENTO E 'SELEÇÃO DE EFI;T.IVOS
E 1iRABAL'HO 'TEMPORÁRIO "

Fone: 371.4311 Fax: 372.1091,
A HU'MANA É PARTE DE SUA EMPRESA! ,HUMANA

A"ESSORIA EM RH

POSTO MARECHAL LTOA.
* COMBUSTíVEIS

* TROCA DE ÓLEO
* LAVA 'RÁPIDO

*GÁS

runll:/r-AA \U4/

372-0705
372-1888
371-0905

Avenida Marechal Deodoro da Fonse�,a, 961 - Jaraguá do Sul - se _
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EDITAL

CORREIO DOPOVO· 8 PUBUCAÇÕES LEGAIS· , Jaragúá do Sul, 19 de setembro de 1997

'ALUG,UEL
,DETRAJES

I
RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

FONE: 372-3349

PROCLAMAS DE CASAMENTO
MargotAdélia Grubba Lehmann,Oficial do RegistroCivil do, 1°Distrito da Comarca
de laraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste

C�rtório e;xibindo seus documentos pela leí, a fini de se habilitarem para casar ns
seguintes:

'. ,

'Cópia recebidado cartório de Laguna, neste Estado.
,EDITAL N° 21.287 de 10-09-1997

ELEAZAR ALVES E ROSANE REBELO DE FIGUEIREDO
Ele, brasileiro, solteiro, representante comercial, natural de Jaraguä do Sul, domiciliado e

residente na Rua Francisco Zacarias Lenzi,345, nesta cidade, filho de João Alves e Judite
Alves.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Criciúma, neste Estado, domiciliada e 'residente na
Rua Capitão Donner, 409, Portinho, Laguna, neste Estado, filhade João Manoel Eúfrazio de

Figueiredo eGuiomar RebeloFigueiredo,
'

,

EDITAL N° 21.289 de 12.09-1997

Cópia recebida do cartório de Rio dos Cedros, neste Estado.
OSMAR KLEMANN E ADRIANA GRUETZMACHER

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Rio dos Cedros, neste Estado, domiciliado e
, residente em Rio Ada, em Rio dos Cedros, neste Estado, filho de OdiloKlemann e Selita
Klemann.
Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Jaraguã do Sul, domiciliada e residente em

Rio da Luz IT, nesta cidâde, filha de Vilson Gruetzmacher e Ada Gmetzmacher.
'

EDITAL N° 21.291 de 12-09-1997
LAÉRCIO AUGUSTO KOCH ESANDRA DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, chefe de seção, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na
Rua Erwino Menegotti, 171, nesta cidade, filho de Norberto Koch e Leonida Grützmacher
Koch.

Ela, 'brasileira, solteira, do lar, natural de Blumenau, neste Estado, domiciliado e residente na
'

Rua Erwino Menegotti, 171, nesta cidade; filha de João Paulino da Silva e Leonida Spiess da
Silva.'

,

EDITAL N° 21.292 de 12-09-1997
IVOMIR STASSúN E ALEKSANDRA APARECIDA COLE

Ele, brasileiro, viúvo, analista de processos, natural deMassaranduba, nesteEstado, domiciliado
e residente na Rua Ernesto Lessmann, 346, Vila Laíau, nesta cidade, filho de Artur Stassun e
Ringat Kreis Stassun.
Era, brasileira, solteira, estudante, óatural de Castro, Paraná, domiciliada e residente naRua
Ernesto Lessmann, 346, Vila Lalau, nesta cidade? filha deMario Cole e BeneditaDoraei Diniz
Cole. '

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado.
EDITAL' ND 21.298 de 15-09-1997

'

'NILTON OSCAR VERCH E ANITA MARTINS'
Ele, brasileiro, solteiro; operário, natural de Schroeder, nesteBstado, domiciliado e residente
naRua Candido Tomaselli, em Schroeder, neste Estado, filho de Nelson Verch e Lücia Sievers
Veoch. '

"

..

, Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Corupä, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua João Planinscheck, 334, fundos, nesta cidade, filha de ErnestoMartins eAnaMartins.

EDITAL N° 21.299 de 16-09-1997
JAlRRINCAWESKI E LICIANE LUZIA SPEZIA

Ele, brasileiro, solteiro, desenhista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residerite na Rua,
São Bento do Sul, 55, Jaraguá Esquerdo; nesta cidade, filhó de Felicio Rincaweski e Blvira
Balsanelli Rincaweski."

'

"

Ela, brasileira, solteira, auxiliar administrativa, natural de Jaraguá do Sul,domiciliada e residente
na Rua João Januário Ayroso, S16, Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filha de Dorval Spezia e

Zenilde Maria Spezia.
'

EDITAL N° 21.300 de 16-09-1997
ROMUA{.DONIZER DAMAS EMARISTELA TERHORST

Ele, brasileiro, .solteíro, industriário, natural de Canoinhas, neste Estado, domiciliado e residente
na Rua João Sanson, 45; Ilha da Figueira, nesta cidade; filho de OdHes Nizer Damas e Lucil!-
Nizer Damas.

' ,

Ela, brasileira, solteira, estilista, natural de Conc6rdiá, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua João Sanson, 45; Ilha daFígueira, nesta cidade, filha deMaririo Teräorst e Ires 'Ierhorst.
E para que chegue ao conhecim�nto de todos; mandei passar o presente Edital, que
será publicado pela imprensa � em Cartório, onde será afixado' por t5 (quinze)
dias.

-

PATJUCIATAVARESDACUNHAGOMES Tabeliã eOficialdeTítulos'
,

da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei •

etc.

Faz saber' a todos quanto este edital virem que se acham neste Tabelionato

para Protesto os Títulos contra:

Avelino Pavanello, R. Estrada Santa Luzia, 14.346,'Nesta;
,

Antonio Marcos Schlepka, R. Albino Zanghelini, 1.414, Nesta; ,

Decortec e DecoraçõesLtda., R. Exp. Gum�rcind� da Silva, 636, Nesta;
Darci Polchini, R. Av. Salomão C. Almeida, 492, Nesta;

Eletro ProdutosWersta Ltda., R. Exp. Gumercindo da Silva, 452, Nesta;
,

EST,Sete Velocidades Ltda., R. Henrique Marquardt, 525, Nesta;

Elzíra Klug, R. Pedra Branca" 705, Nesta;
Gilmar de Souza, R. 907, s/n, Barra do Rio Cerro, Nesta;

Imagem SC Ltda., R. Dr. Waldemiro Mazureehen. sln, Nesta;

Ivo RolfMartins, R. 28 de Agosto, 1.939, Nesta;

Kanoppus Conf, Ltda., R. Joaquim Francisco de Paula, 295, Nesta;
,

,

Ludomaq Ind. Com, de M�uinas Ltda., R. Marcelo Barbi, s/n, Nesta;
Leonor V. Cardoso, R. Três Rios do Norte" 5.085, Nesta;

Marco Aurelio Ferreira dos Santos, R. VIrgílio Pedro Rnbino, Lote 005, Nesta;

Pré Mold. Agha Ltda., R. 907, sln, Nesta;
.

.
. \

Santa Marta Cons. e IncorLtda., R. Walter Jansen, 82, Nesta;

Supermercado d�cia Ltda., R. Luiz Satte, 1.,185, Nesta;
Transp. e Repres. Transfrios Ltda., R. Florianópolis, 75, Nesta';

, "

Waiman & Reese S.A., R. João Marcatto, 49, Nesta;
I

WigéU1do Waldemar reifke, R. Reinoldo Rau.. 289, Nesta.

E, como os dites devedores não foram encontra�os ou se recusaram a aceitar

a devida intimação, faz por intermédio do presenteEdital, para que os mesmos

compareçam' néste Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n° 78, no prazo da

Lei, a fim de liquidar o seudébito, ou então, dar razão por que não o faz, sob
a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

LS/Jaraguá do Sul- 17 de setembro de 1997

I1tan Hoffmann '

Tabelião Substituto

, Uma data espécial, merece alpu'mllitu espeçiaL
VenHa cunHecer. .•

, . _.'. ·e. o"j
Nacionais,& Importodos.J

presentespara toaas as tlatas,
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Por uns cavalos a mais

ABMWda Alemanha anunciou que omodelo 3231i Compact comercializado nomercado europeu passará a disPor de
uma opção demotorizaçãomais potente. Agora, o carro poderá vircom o propulsorque já equipava o BMW 523i, com seis
cilindros em linha, 2.5 litros de capacidade volumétrica e potência mäxima de 170 cv a 5.500 giros. .

.

Com esta nova opção, oCompact � omenor carro de passeio damarca, com traseirahatchback - pode atingir a velocidade
máxima de 230 kmIh e acelera de zero a 100 kmIh em 7,8 segundos. A motorização anterior, de 1.9litros, rendia 140 cv de
potência máxima. Aparentemente, o obj'etivo da BMW é deixar na poeira seu concorrente diretö, o Audi A3 '1.8 turbo, que
tem 150cv.

'

Esta nova versão 323 Ti distingue-se das outras também por detalhes estéticos e de acabamento. Seus pára-choques são
.pintados na cor da carroceria, as rodas passam a ser de 15 polegadas, 0 revestimento do interior é mais luxuoso e itens como
volante, punhó do câmbio e freio de mão são forrados emcouro. Os preços do carro no mercado brasileiro vão variar de
��OOa���

.

De olho ne

mercado
A Volkswagen d� Brasil está

lançando uni novo
.

modelo de
caminhão no segmento de 16
toneladas. Trata-se do 16.300, com
motor Cummins 6CTAA
turboalimentado e pós-arrefecido,
que desenvolve 291 cv de potência
máxima e 121,3 kgm de torque.

Equipado'com câmbio Eaton de
nove velocidades', o novq modelo,
segundo a montadora, tem a maior
potência e torque do segmento. Além
disso, o caminhão tem capacidade para
subir rampas de 69 graus de inclinação
eatingevelocidademáximade 1l0kml
h. O veículo. sai de fábrica com

preparação pata receber reboque tipo
juliete, o que o habilita a tracionar até

,�35 toneladas de carga
Omercado brasileiro de caminhões

está em franco crescimento: registrou .

vendas superiores a 23 mil unidades
no primeiro semestre do ano passado
e, no mesmo período de 1997, já
chegou às 32 mil unidades. O que

'

corresponde a um aumento de quase
·40%.

Passado que
rende

O' interesse incessante de
colecionadores por automóveis antigos
levou aBMW daAlemanha acriarum
de(l'artamento especial somente para
este �po de veículo .. Desta forma, a
fábrica da Baväria estâ produzindo
diversas peças entre asmais procuradas
pelos antigomobilistas.

Até o ano passado, a produção
deste tipo de componente era feita por
encomenda e não ultrapassava as 600
unidades anuais. 'Pata 1998, as

estimativas da fábrica apontam para
10.500 peças, provando que se trata de
um bom negócio. Assim, a marca

consegue preservar - além de seus

naturais Interesses financeiros - sua

própria história.

Fora da lama
A recuperação fmanceira damarca

italiana Lamborghini começa a se

consolidar. O processo - iniciado

depois da compta damarca pelo�po
Mega Tech, da Maläsia - vem

mostrando acertos e a Lamborghini já
começa a apresentar os lucros que
ficaram distantes por vários anos.

o Em 1996, a Automobil!
Lamborghinicontabilizouum prejuízo
de US$ 15 milhões. Mas,jános quatro
primeiros meses deste ano, foram

conseguidos lucros de US$ 500 mil

.mensaís. O renascimento da marca

passa'pelo lançamento de um novo

modelo mais barato, 'por enquanto
apelidado de Baby-Diablo, que será'

oficialmente apresentado em agosto de
1999. A empresa acredita que, com o
modelo, terá bons-níveis de venda,
retomando assim deflnitivámente o

caminho da saüde financeira.

"

Növidade
relativa

A Maserati Spa, tradicional
marca italiana de veículos de

passeio, passará a ser 'comandada

,pela Ferrari. A' empresa de

Médios'
crescentes

A Volkswagen está apostando
que a participação de mercado dos
'carros médios deve crescer nos

pr6ximos dois anos. Em 1999, a

montadora acredita, que o mercado
,

brasileiro terá uma gama de veículos
médios tãoampla quanto é hoje a de

populares, que hoje têm participação
de mercado que gira em tomo dos
70%: A previsão parte do gerente de
planejamento da Volkswagen; Luis
Muraca, queestima um crescimento
na oferta dos médios de cerca de
66%. Com isso, segundo ele, as

vendas do segmento I também

registrariam um aumento - em tomo

dos 30% no mesmo prazo.
Há tempos omercado se ressente

de' uma maior .oferta de carros

médios. Depois que Tipo, Logus e

Verona' saíram de linha, o único
modelo' nacional disponível no
segmento é o Ford Escort. Mas, até
1999, estarão disputando o mercado
de médios nacionais o Honda Civic,

.

o VW Golf, o Audi,A3, o Toyota
CorolIa e O 'Renault Megane, entr.e
outros.

Sem fronteiras
As montadoras brasileiras estão

dispostas a tudo para .garantir a

desova de sua produção, que deverá
. bater o recorde. de 2,5 milhões de
veículos nos pröximos dois anos. Os
fabricantes estão correndo omundo
em busca de novos mercados, como
a 'General Motors, que está de olho

Maranello comprou à Fiat 50% das
,na China, e já tentam até recuperarações da fabricante, vizinha,

localizada na.cídàde de Modena. O

negõcío, porém, não implica
necessariamente numa mudança de
dono, já que a Ferrari faz parte de
um conglomerado denominado Fíat
Auto Spa.

O objetivo da empreitada parece
ser, na verdade uma recuperação na

"imagem da marca Maseratí, inclu
sive com um possível regresso à
F.6rmula 1. De fato, rumores

apontam para esse retomo já' no
pr6ximo ano, através damotorização
dos carros da escuderia Sauber. Ou

mesmo de uma equípemenor que,
no caso, seria a também italiana
Minardi.

Match point
A francesa Renault quer

conquistar o público jovem
brasileiro e para isso aposta no novo
ídolo do esporte nacional: o tenista
Gu�tavo Kuerten, o Guga. Apesar de
o atleta não ter apresentado um bom

desempenho no torneio US -Open,
encerrado semana passada nos

Estados Unidos, a montadora
escolheu o atual campeão de Roland
Garres para estrear o novo comercial
da linha Clio.

O carro compacto da Renault é
fabricado naArgéetínä e estádisponível
no mercado nacional em três versões;
RT, RL eRN. Elas se diferem entre si
pelo nível de acabamento e pela opção
de duas' ou quatro portas. Ne Brasil, o
Clio s6 está disponível com um motor.
Trata-se do 1.6 litro com 7� cv e 13,3
kgf. Já o preço varia de R$ 14.990 '8

R$19.990.
'

'

CORREIO 00 POVO· 3
'

antigos parceiros, como os Estados
Unidos e Iraque, pelo lado da

Volkswagén. O mercado europeu
'também é um dos alvos principais,
principalmente da Fíat,

Por enquanto, Os fabricantes
nacionais s6 conquistaram mesmo o

mercado latino-americano, para
onde mandaram 80% do' volume
exportado em 1996. Pará este ano, a
previsão é de 40() mil veículos
exportados - um recorde. Ao mesmo

tempo, serão importados' 230 mil
veículos.

.Iveco volta
A Iveco, empresa ligada ao

Grupo Firat, está retomando suas

operações no âmbito do Mercosul

,em grande estilo: a empresa
anunciou oficialmente, esta semana,
durante a, Feira Nacional de

Transportes - Fenatran - que
pretende investir US$ 240 milhões
na construção de uma fábrica na

cidade de Sete Lagoas, em Minas
Gerais. Além disso, também será
feito um investimento de mais US$
63 milhões em outra fábrica, esta na
cidade de Córdoba, na Argentina

A Iveco vai operar no país
atrat'és de uma joint venture com a

Fiat Autom6veis do Brasil. Nascida
na Itália em 1975, a empresa
pretende fabricar aqui comerciais
leves e caminhões médios, criando
concorrentes diretos, para modeles
como o GM Traffic e o Mercedes
Benz Sprinter, que substituiu o MB
180 D. A Iveco estima que as vendas
dos veiculos atinjam; já em i998,
cerca de lO.200 unidades, e projeta
22.200 unidades comercializadas em
1999 e 28.500 no ano 2;000.

.

A maior novidade da linha Escort 98, que está sendo lançada este mês, são
duas portas a menos: É que a versão hatch do Ford Escort passa a contar com um

modelo com três portas. Desde que foi reestilizado no final do ano passado até
agora, o hatch s6 dispunha da versão cinco portas.

•

O novo modelo três portas traz o mesmo motor 1.8 16V com 115 cvdos
demais carros da linha Escort e custa a partir 'de R$ 18.876. Outra novidade na

famílía de carros médios da Ford é 'a adoção, em rodos os modelos, de pára
choques pintados na cor do carro, que eram uma exclusividade das versões top�

L A V A ç Ã ()

MENDONÇA
s� O PROBLEMA Do SEU ,CARRO É

.
,

RUÍDOS, CONSULTE�NOS

\372-3719
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o sédã 406 esbanja charme como design que
será padrão para todos os modelos Peugeot
Qualidad,es discretas

Em um primeiro contato, o in
terior do 406 'não chama tanta

atenção quanto o desenho externo

arrojado. Porém, o habitáculo de
acabamento sóbrio também 'tem
méritos, E .muitas vezes, eles

aparecem em detalhes. Como o'
prático porta-caneta entre os

bancos dianteiros e a presença do
cinto de três pontos retrátil também
para quem senta no meio-do banco
traseiro. Ou então na tela corrediça
no vidro traseiro, qu� aumenta a'

privacidade dos ocupantes do
banco traseiro e os protege do sol
e dos faróis altos mal-educados.

Mas o interior também abriga
grandes atrativos. Caso do espaço'
interno.' Como é depraxe, quem
anda na frente é beneficiado com

espaçomais amplo. Os passageiros,
de trás,' porém, não ficam

'apertados. E' ainda levam a

_ vantagem de dispor de um apoio de
braços central - item que faz' falta
nos bancos dianteiros da versão
mais simples ST. Somente na

versão SV surgem dois apoios de

braços escamoteáveis para cada
banco da frente. Além disso, os
bancos traseiros, assim como os da
frente, contam com apoios de

cabeça.
Os ocupantes da parte de trãs

tampouco podem reclamar que, o
contato com o meio externo é
tolhido pela pouca abertura, das

janelas, característica comum a'
carros de quatro portas devido ao

desenho das 'portas. No 406, os
vidros traseiros Sãomenores que os
dafrente, mas se abrem totalmente,
graças a pseudos quebra-ventos
adotados nos cantos das portas, E
omelhor é que todas as janeÍas tem '

acionamento elétrico.
Os comandos elétricos também

se estendem a trava central, ao
porta-malas e ao bocal do tanque
de combustível. As po� e o porta
,malas podem ser destravados por teclado 'escamoteável na lateral'
controle remoto. Como segurança, direita do painel: ,

a 'partida, é codificada. Ö carro só É uma pena que, diante de tanto
pode ser ligado depois que um requinte e coinodidade, o 406 não

código numérico pré-selecionado ,disponha, d� uma aparelhagem de

pelo motorista for digitado em um ' som, nem como opcional. De
fábrica, só a preparação para o som,

,

com aito-falantes e antena.

Proteção de Fibra, interna, lonamarítima e

capota de lona para todos os modelos de

Píek-Up, Fiat, Pampa, Peugeot, Corsa,
Saveiro. D20 e FlOOO

CIVEL VEíCULOS
Rua JOinville, 2757

Fone: (047) 372-3300 ou 975-1999

Peruas à espreita
Além do sedã, a linha 406 é

representada no país pelo cupê.
Paraa família ficar completa, ainda
falta a versão station, que foi

lançada em outubro do ano passado
junto com a cupê. A Peugeot,
porém, não.têm 'previsão de quando
,o 406 Break chegará aopaís. E não

'dá nem mesmo certeza da sua'

vinda.
A perua é 31 cm maior que o

sedã -ficou com 4,72 cm -, o que
garante um generoso porta-malas
com capacidade para 526 litros de
carga. Com o encosto do banco

,

traseiro rebatido, este número sobe
para espaçosos 1.741 litros. Se a

'

preocupação for aumentar a

capacidade de passageiros, a perua
tem a opção de ser equipada com
mais dois pequenos bancos
colocados na área do porta-malas.
Não chegam a ser exemplos de
conforto, mas são suficientes para
levar crianças. Além disso, assim
como os demals bancos do carro,
trazem cintos de três pontos.

Por conta deste aumento no

espaço interno,'a Break exibe uma
traseira de corte' suave onde se

destaca a grande tampa que recorta
o para-choques. Apesar das
lanternas traseiras lembrarem as do
306 hatch, é aí que a stationmostra
que tem personalidade dentro da

I
linha 406. '

'

Já na motorização, a perua
francesa não tem a mínima
identidade individual. Os

propulsores disponíveis naEuropa

são exatamente osmesmos do sedã.
Ou seja, do tímido quatro cilindros
com 1.6litro e 90 cv ao potente V6
com3.0litrose 194cv. Se vier para
o Brasil, a escolha do' propulsor
deve recairmesmo sobre o 2.0 16V

, com 135 cv que já equipa o 496
sedã comercializado no Brasil.

Enquanto o futuro da 406 Break
no Brasil ainda é duvidoso, outra
perua daPeugeot temmais chances
de chegar logo ao Brasil: a 306
Break. A importadora oficial da
marca no país não confirma, mas é
quase certa a chegada da station

.

média ainda este ano. A 306 Break
.

foi lançada no Salão-deGenebraem
março e desde junho está nas

concessionárias européias. Ela
exibe uma traseira de desenho não

,

menos arrojado que o da 406
Break. Mas diferentemente' do
acontece com a perua'maior,
paradoxalmente, as lanternas
traseiras nada têm em comum com

as da versão três volumes do 306.
Elas são ovaladas e estão nas

bordas, em posição vertical.
De qualquer maneira, ela foi I

mesmo desenvolvida a partir do
306 sedã, que teve sua plataforma
acrescida em 11 cm para abrigar
o porta-malas de 4431itros. Com
o banco traseiro rebatido, esta
capacidade de carga aumenta
para 1.512 litros. Em termos de

motorízação.ji 306 Break deve'
vir equipada com um dos motores
top de linha: o 1.8 16V ou 2.0
16V.

AUTO,NOVO
.
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ainhas e' princesas da

chützenfest (Jaraguá do Sul),
enarreco (Brusque),
arejada (Itajaí), Kegelfest
Rio do Sul) e Oktoberfest
Blumenau e Itapiranga).

FESTADAS
FESTAS

Bandas In Natura, Pop
and eKoskarkicomandam a

Jaraguai do Sul, 1'9 de setembrOde 1997· CORREIO DOPOVO ·7

18 de setembro de 1970 foi
uma data triste para o

mundo do rock. Dia em que
o mago da guitarra, Jimi
Hendrix (James Marshall

Hendrix), então com apenas
27 anos, deu adeus à vida.
Com fãs espalhados pelos
quatro cantos do planeta,
seus solos jamais foram
esquecidos.

r;:,- A Boate Marrakech sedia na próxima sexta-feira, dia 26, a etapa local do concurso The
Fashion Faces Model97 - promoção da Agência L' Equipe Model,' de SãoPaulo.

agitação, nesta sexta-feira

(19), a partir das 22 horas, 'Da
Fäbrica II" em Joinville,
durante a realização da Festa
das Festas. Na garagem
alternativa, mais seis bandas
de rock e reggae estarão

engrossando o caldo sonoro

da festança. Pra completar,
distribuição gratuita de meia'
tonelada de tequila pra
rapaziada boa de bico.

NIVE,R
Femanda Godoy Wady (19/9), Liliane Silva de Bittencourt (20/9),
Daniela 'Faraco Modesto. (21/9), Viviane Gumz Lazzaris (22/9),
Maike Baumgartel (22/9), Daniele Garcia (23/9) e Anneliz D.
Macanhan (24/9).

Por dentro desta manhã vou caminhando. E me vou tão feliz como a criança que me leva pela
ão. Não tenho nem faço rumo: vou no rumo dá manhã, levado pelo·menino (ele conhece
aminhos e mundos, melhor que eu)". Charles Chaplin

'

. .

Artigos para esta coluna devem ser enviados para Rua João Picol/i, 246, Jaraguá do Sul (SC), Cep: 89251-
'

590. Se preferir, para os fax: 371-/919 ou 372�3363, aos cuidados deste colunista.

INFORMATIVO CENTER SOM

�Títulos mais vendidos: João Paulo & Daniel (VoI.8), Aléxia (Fan Cluh),
Titãs (Acústico) e Spiee Girls'(Spíce). Principallançamento: Shaggy
(Midnite Lover).

. JIMI HENDRIX
Depois de urna interminável pendenga judicial, a famflia de Jimi

Hendrix readquiriu os direitos sobre a .discografia oficial do guitarrista, ,

morto em 1970, aos 27 anos. Já chegaram ao mercado os cinco primeiros
CDs da reedição, numa série batizada como Hendrix Experience. Are
rou ExperienceZ, de 67, o disco de estréia do músico, é considerado uma

obra-prima. Ao lado de Noel Redding (baixo e vocais) e Mitch Mirehell

,
(bateria), Hendrix produziu canções que se tomariain clássicas como Hey
Joe, Stone Free, The Wind Cries Mary, Purpie Hau e a faixa-título. Axis
Bold asLove,lançado no ano seguinte, vai mais fundo nos temas resultantes
das experiências com LSD, casos deCastlesMade ofSand e Spanish Castle
Magic. Outras grandes canções eram Little W'lIIg e lf 6 Was 9. Um disco

básico, tão bom quanto o primeiro.
Ainda em 68, 'saiu Electric Ladyland. baseado em jam sessions e que

.

marcou o fim do Jimi Hendrix Experience, Destacavam-se aqui ..And the
Gods Made Love, parceria com Erid Burdon, Voodoo Chile, com Steve
Winwood nos teclados, é a releitura de All along the Watchtower, de Bob '

Dylan. Em 70, veio Band of Gypsys, com nítida pegada de soul. foi o
único registro do trio formado por Hendrix, Billy Cox (baixo) e Buddy
Miles (bateria). Os solos e efeitos de Machine Gun são matadores, First
Rays or the NewRisim Sun, de 97, é o disco no qual Hendrix estava

trabalhando quando morreu. A maioria das músicas já foi lançada
anteriormente em coletâneas, mas vale ouvir temas comoDolly Dagger e
Drifting. Até o final do ano a Universal vai lançar pelo menos mais um

.

título do mestre. (Shopping Musie)

t DIA2PAIS
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JOINVILLE
G.N.C. Cine Müeller 1:

- - ---.'

• Direção: Ivan Reitman.

,

- Elenco: RobinWilliams, ßiJJy Crystal, Julia Louis-Dreyhus, Nastassja Kinski. Charlie Hofueimer, ...

Sinopse
Jack Lawrence é um advogado de

sucesso em LOs Angeles, Tem um bom

trabalho, uma esposa adorável, uma bela
casa c um ótimo carro, Exceto por sua
paciência limitada, Jack é um homem

n:alizado.
Dale Putley 'está à beira do

desespero há tanto tempo que já está

começando a se acostumar, Arrastando
a sua existência maltrapilha em São

Francisco enquanto luta para ser um

, escritor, Dale é um conjunto de neuro
ses aguardando para serem resolvidas.
Na verdade, ele precisa de alguma outra
COisapàrasepreocuparna vida alémde
simesme.

'

De repente, Jack Lawrence eDale
Putley, dois estranhos totalmente

opostos, compartilham um carro, unem

suas habilidades intelectuais e

qucsUonamwdooque fizerematé então,

durante a busca de um adolescente

fugitivo - que ambos acreditam ser seu filho.
•

Colette (Nastassja Kinski) é uma bela

mulher com um passado interessante, Há 17

anos, teve' um. romance com Jack Lawrence

tBilly Crystaf), I;mbora não tenha dado certo.
eles tenninaram sem brigas e ela se casou.

Agora, Colene procura Jack para lhe

contarque seu filho de 16 anos, Scott (Charlie
Holheimer), fugiu de casa - e lhe confidenciar

que talvezele sejaopai domenino. Ela precisa
de sua ajuda para encontrá-lo. Jack fica

perplexo e não acredita 'na Iiistória. Decide,
então. que sua vida bem organizada não deve
ser afetada por umamissão duvidosa.

Colette tenta novamente. Desta vez,liga
para Dale Putley (Robin Williams) em São
Francisco fazendo amesma confissão.Osdois
tiveram uma aventura emBerkley, tambémhá
uns 17-anos. Ao receber a notícía, Dale fica
curioso com a idéia da paternidade e após
imaginar um encontro feliz com um filho, de

cide sairem busca domenino.
Nesse meio tempo, Jack sofre com Sua '

consciência "E se ele for0 pai domenino T
Durante uma viagemde negócios a São Fran
cisco, aproveita para descobrir o paradeiro de
Scott. E acaba enconírando Dale. Jack conta

que está procurando seu filho. Dale, surpreso
com a coincidência, diz a mesma coisa Mas
os dois logo percebem que estão atrás do
mesmo filhoperwdoe têínos lIlCSmJS JOOtivos

para se unirem na buscadê Scott. Na estrada,
sua<õdiferenças ficambemevidentese as loucas
aventuras em que estãó prestes a se envolver
irão abalar aindamais està),an:eria Scott está
experimentando a vida "selvagem" seguindo
um grupo de rock pela Califórnia e tentando
lidar com essas pessoas heterogêneas' que
passam a fazer parte de sua nova existência
Com os roqueiros viajando 'de cidade em

cidade, Dale e Jack se supreendem ao

perceberem que omotivo de contínuarem sua

,buscaéumjovémrebelde.maslWitoafetuoso.
obrante o processo, eles quase enlouquecem
um ao OU_l!{) e se deparám com o significado
ilusório da paternidade.

'

----------

Av. Mal. Deodoro
da Fónseca, 1699

'

Fone: 371-7847

Jaraguá do Sul· SC
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CONGELADOS E
FRUTOS DO MAR

.

AUA BARÃO DO AIO BRANCO, lU
TEL.: (047) 372�2912

,

JAAAGUÁ DO SUL - sc

o Casamento do Meu Melhor
Amigo. , '

Horários: 141:1, 16h, 18h, 20h, 22h. •1 Dia 2 Pais· •
Horários: 15h3Q, 17h30, 19h30,

•21h30.
'

• Volcano (sexta a domingo, às
21h30).
Mr. Besn.
Horários: 14h30, 16h15.
Força Aérea Um.
Horários: 18h30, 21h.
Anaconda.
Horários: 20h, 21 h45.

G.N.C. Cine Müe/ler 2:

G.N.C. Cine Müe/ler 3:

BLUMENAU
Cine Neumarkt 1: Contato.

Horáríos: 15h, 18h, 21h.
O Casamento do Meu Melhor
Amigo.
Horärios: 13h30, 15h30, 17h30,
19h30, 21 h30.
Mr. Bean.
Horários: 14h30, 16h15.
Anaconda.
Horários: 1�h30, 21h.
Força AérerUm.
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.
O Casamento do Meu Melhor
Amigo·.
Horäríos: 15h, 17h, 19h15, 21h15.
• Volcano (sexta a domingo, às
21h15).
Ana Karenina.
Horários: 15h30, 17h30, 19h40,
21h45.

R. Procópio Gomes
, deOliveira, 481
Jaraguá do Sul - SC
.eep 89251-200
FoneIFax: (047)
371-3633

Cine Neumarkt 2:

Cine Neomem s:

•
I
I'.
•
•

•
-

Cine Neumarkt 4:

Cine Neumarkt 5:

Cine Ngumarkt 6:

- Programação vá/ida�ra o petfodo de 19 a 2519.
- -' .. --------_.

•

•
•
•

I

•

•
•

•
•
•
•

.,
,.
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A.ARIE"DE VIVER EMmASE
�

RC>TA, ''I>A 'N'I>'A

Centro de Terapia eMeditação
Fone: (047) 372-3104

Rua Ângelo Taricon, 106 - Ilha da 'Figueira - CEP 89250-210 - Jaraguá do Sul � SC

I
I. m

A arte milenar chinesa da'harmonização
dos ambientes e das pessoas que neles vivem

r 1,'
__�(

,

'CORPO SEM IDADE: Curso
, I

,

' L Curso regular da Rota da (ndla: Indicado para homens e mulhe-I1'"J......_-.............,....'....""'f·r;. "'; , "-� res de qualquer Idade, que queiram descubrlr uma nova forma de

t j aumentar sua longevidade, revolucionando o tradicional conceito
- "

de tempo biológico, responsável pelo envelhecimento.
lndependentemente da.ldade que tenhamos, o curso mostrará,

que é possivel tornar o corpo Imutãvel, ou seja, estimulado em re

lação a vida, é capaz de responder à nescessldades do Individuo.
, À medida que o ser humano aprende a se comunicar com o seu

corpo ele atinge a fonte da energia ilimitada.
'

Resgatando técnicas antigas e aprimorando algumas malsmo
dernas, muitos dos exerereles serão dlr�gldos para estimular e
aumentar a energia vital melhbrando cada vez mals sua vida pro-
fissional, social; sexual eafetiva., ,"

O (1J11UO (Of'llJ1r� [)[ VIVtNl(I�J. Tt(f'Il�QtJ TIi)l[f�I'I�J.�lONlQ�MlI:l'llO. !t[!.A.
lAMtNTO 'lf{or�Ut[t)o. i1Âi)l!TOJ AlJn[I'IIAR[J tK

,

2!s e 4!s das 8 às 9:30 hrs
4!s e &!s das 18:00 às 20:00 hrs

,

lO(iIIl: �OT� 1Di� [U'1!DJ��

o FENG SHUt no Mundo:
Você acredita que: arquitetura, decoração e os jardins da sua casa, escritório ou empresa,

intetferemno humor, nafelicidade e no seu sucesso e de suafam,1ia?
, Os praticantes do Feng Sbui afirmam que o interior deuma casa determina.a qualidade de
vida e de seus habitantes pode contribuir para a tristeza, a depressão, o stress e a irritabilidade,

,

assim como gerar bem-estar, segurança e conforto. Não se trata de modismo e sim de uma prática
chinesa de 3000 anos descoberta pelo Ocidente nesta década.

-Na antiga China, o Feng
Shui era segredo de-Estado: s6 os

governantes, responsáveis pela
edificação das cidades, é que

,

tinham acesso a ele. Chegou ao

Ocidente trazida por monges
tibetanos que emigraram ,para os

Estados Unidos e pelos funcionã
rios de empresas multinacionais
com filiais no .Extremo Oriente,
Poucas companhias deHong Kong
iniciam as obras de uma fábrica
ou de um prédio de escritórios
sem chamar um especialista para
indicar 'aos arquitetos e

decoradores o melhor

posicionamentos das salas e do
mobiliário. Nos Estados Unidos,
a técnica já chegou à Casa
Branca. Segundo a revista Time,
Pun Yin, especialista chinês,
sugeriu uma.reforma no escrit6-
rio do presidente Bill Clinton.

'

A prática atravessou o'
Atlântico e chegou àEuropa: virou
moda entre os ingleses. Segundo '

'Gina Lazenby, diretora da' Feng
Shui Society, de Londres, 'empre
sas de grande porte - como Marks
& Spencer (a maior rede de lojas
de departamentos do país). Orange
(setor de telefonia celular) eVirgin
(império de lojas de discos e' àté
uma empresa aérea) - estão seguin
do os preceitos do Feng Shui.

Acupuntura
,Consultas com
hora marcada
Fone: ,372-3104

Local:
,

Rota da India

II
II

ATENDIMENTO INDJVIDUAL (EM SUA CASA) COM H9RA MARCADA

Palestra aberta: 26 de setembro às 20 hs.
Curso: 26 e , 27 de setembro

Ministrante: Helena Gomes - Arquiteta Paisagista
Dados Pessoais: Desenvolveu trabalhos na área de preservação do patrimônio

ambiental e natural e paisagismo urbano. A partir de 1990 passa a inserir nas obras de
arquitetura. Lagos cachoeiras e princípios de cromoterapia. Em 1996 torna-se expert em
FENG SHUI harmonizando inúmeras residências. escritórios e clínicas além de realizar
palestras e Work Shops.

Uso da intuição
Sensibilidade. Com essa ferramenta básica a arquitetura, decoradora e paisagista

paulistaHelena Gomes Shanti, adepta desta técnica, cria seus jardins e cura casas de
acordo com a disposiçãoadequada, basta usar o baguâ (um símbolo c4inês de equilibrio);
deixar a intuição fluir e criar u� ambie'nte saudável.

Como tirar mais vantagem do fluxoae energia positiva de
c�sa e limpar oe espaços que podem estarprovocando

frustração e stress?
Insplre-se no Feng Shui, a arte oriental milenar que cria
ambientes saudáveis, aliando bom senso e intuição, pol'
meio de algumas técnicas relativamente simplesill

'

"'�•.•••..,_ •.
',""

.

.'

.,'

','
..

.

Livr•••• do E.t'•••• com o
'

auxßio do Tai,Chi Chu�n

Com: Mestre Byungll Lee
Diretor de Instituto de Medicina Orientai
Formado pelo I.A.M.O. Seul, Coréia do Sul (Reg. N.0293-193)
Internacional A$soclatlon of Marchit Arts and Orientai Medicine

II

Presidente da ABT-PRO II
, .

Curso: toda 28 Feira - 16:30 às 18 h
18:30 às 20 h e 20:30 às 22 h

' IIII'
II

I

Curso de MASSAGEM INDIANA

Ayurvédica,

.

Origem, Técnica e Indicações:
Esta é uma técnica que tem sido passada de geração à geração pela tradição
oral' e pelo costume. Visa a prevenção das doenças, a higiêne e a
longevidade. Trabalha as ariculações, a circulação; a respiração e a energia
vital. Desperta o corpo físico em níveis de maior proprioceptividade.
Utiliza-se as mãos pés, e o peso do corpo realizando alongamentos e

torções pará tratar � cliente.
"

Princípios <ia Massagem Ayurvédica são' ensinados.então neste curso;
onde o participante será estimulado a conectar sua sensibilidade e intui ..

ção a fim de aprender a atender as necessidades do seu pr6prio corpo-e o
do outro; bem como da consciência de cura de seu ser.

É desnecessário qualquer conhecimento prévio, já que os movimentos e

os toques utilizados são únicos deste sistema.

ESTE CURSO É 'PARA PROFISSIONAIS DAS ÁREAS
DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, PROFISSIONAIS MASSA
GISTAS OU PARA QUALQUER PESSOA (lUE QUEIRA
INICIAR-SE NA ARTE DE TOCAR E CURAR O CORPO.

PARA PESSOA$'QUE QUEREM O CORPO SAUDÁVEL.
DIAS: 24 e 25 de Setembro, 09 e 10 de Outubro

MINISTRANTE: Educador Físico,
Swami Prem Samudra : Airton Hoffmann Guardini

Formado como Prof. de Educação Físíca
.'

pela uFSC no Ano de 1989
10Anos de Experiência em Técnicas e

Tratos Corporais Orientais e Ocidentais
'Membro das Associações Nacional e
Catarinense de TerapeutasNaturistas .

ROTA DA INDIA
• II

Dores nas costas, gastrites, noites
maldormidas, tensões musculares,

estresse.

Quem nunca passou por pelo
menos uma dessas desagradáveis

,

experiências?
A Reßexologia Miofascial é uma

terapia de alta resolução
fisiológica que resolve esses e

muitos outros problemas, através
de uma reestruturação do corpo.

CONSULTE-NOS!!!

..

Ce..u-o de

,Terapia e

Meditação
,Fone: (047) 372-3104
Rua Ângelo Tancon, 106

Ilha da Figuel'ra
'CEP 89250210

Jaraguá do Sul· SC

I'

I'
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Jaraguá do Sul, 19 de sele",bro de 1997.

Revolução Farroupilha será

'estejada em Jaraguâ do Sul
• DandCJ início às
comemorações,
tradicionalistas
farão cavalgada
pelo centro da
cidade

o CTG Laço
Jaraguaense programou

'

várias atividades para
comemorar o Dia do
dadcho e ' o

encerramento da
Semana Farroupilha.

Para dar início às

comemorações no

sábado (20), äs oito

horas, haverá. desfile e

cavalgada, com saída

programada no início do
Bairro " Jaraguä
Esquerdo, passando no

centro da cidade, indo
até a sede do CTG. Ao

. meio-dia será servido

a�moço de

confraternização, no

Parque.de Eventos. Os
participantes da

cavalgada terão almoço
,

gratuito oferecido por
Arroz Urbano e

Demarchi Carnes.

Acampamentos e

ingressos .ao parque
.

serão totalmente livres
ao publico ,que ainda

VIS. aérea do Parque de Eventos do eTGÚlfo Jaraguaense, palco das

co,,!emor�õesfarroupilha
terá à disposição cavalos
para montar.

Às 14 horas será
dado .início ao torneio
de laço em duplas.
Para encerrar o Dia do

Gaúcho, a partir das. 23
horas no galpão do

Laço Jaraguaense, '0
Grupo Raízes de Porto

Alegre' vai animar o

fandango.
O dia 21 (domingo)

começa com Iaçada de

piá e guri, apartir das 10

.
horas laçadas ein duplas;

. churrasco ao meio-dia e

às 13 horas início das

provas funcionais,
reinício das laçadas'
(14h) e gineteada às 17
horas. Encerrando. a

programação no galpão
do CTG, vai acontecer a

. partir das 18 horas
.

domingueira com

entrada livre.
'R O N D A
CRIOULA - A tradição
da Semana Farroupilha
teve origem em Porto

Alegre no ano de 1949,
quando um grupo de
estudantes resolveu

prestar uma homenagem
a um dos líderes da
Guerra dos Farrapos,
David Canabarro, cujos
restos mortais estavam
sendo-transferidos de
Livramento para a

capital. Eles fizeram uma

espécie de vigília entre

os dias 14 e 20 de

setembro, período em

que permaneceu acesa

uma chama' em

reverência 3,0 líder
farroupilha:Daí surgiu a

'tradição da chama
crioula.

Grupo Rakes de Porto Alegre vai animar o fandango na noite do dia 20 de setembro

E.quadri•• deAlumínioBENTO Ltda.

Especializado em Box» esquadrias
de Alumúaio e Antenas Parabólicq,s

Rua Domingos Ssnson, 400
Vila Baepentfl

FonelFsx: (047) 372-0728

PAHAISI)I)A·�AV1·�II)()S.IIII()IIC>

. FONE: (047) 372..0672 e (047) 983-2010
Rua Rio de Janeiro, 79 - Jaraguá do Sul- SC

CORREIO DO POVO· 9

TORNEIO DE LAÇO
Piquete Laço de Ouro
Centro Hípico Jaraguá
Dia 27/9/97

Três quilômetros após a Malwee
em frente Sociedade 25 de JuIbo

, No local haverá completo
serviço!de bar e cozinha

COMÉRCIO
DE CARNES

E FRIOS
- A melhor carne da cidade -

Rua .João Planin.check, 407
Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 ·371-5275

JARAGUÁ DO SUL· SC
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CORREIODO POVO - ]'0 J]BLICICADE' Sexta- eira, 19 de setembro de 199

PROMA'entrega mais um
. empreendimento a Jaraguâ do 'Sul

A Proma Construções e

Planejamento Ltda. entregou
no último dia 16, mais um

empreendimento em sistema
de condomínio,' desta vez

trata-se do Edifício Alberto

Màrangoni. O evento

contou com um coquetel
oferecido pelos diretores da
Proma aos proprietários e

convidados'.

O Edifício Alberto'

Marangoni possui 2.4.57
metros quadrados de área

construída, . com :18

,apartamentos e, 8 salas
comerciais, está situado na

Rua Domingos Demarchi n°
170; próximo ao PostoMime
da Rua Walter Marquardt.
Este edifício foi entregue no
prazo de 32 meses.

Segundo os diretores da

Proma, a empresa continua
cumprindo com sua preposta
que é um trabalho sério e

,

transparente, oferecendo a

Da esquerdapara a direita, o
�ltgenheiro Paulo Obenaus,

sócio da Proma; Hugo
Zierth e fairMaba,

proprietários di!
apartametuo, e Carlos Salai,

'sócio da Pronui

,

i

segurança do investimento e

a .garantia do seu retomo a

todos os clientes;
O sistema de condomínio

é uma das formas de melhor
atratividade para o

comprador (tanto ao

investidor, como ao

proprietário que adquire para
moradia), pois, possibilita a

aquisição do imóvel a preço
de custo,

'

Atualmente são mais de
duzentos clientes que estão
investindo neste sistema,
somando 40.000 metros

quadrados de área construída,
que a Proma orgulha-se de
estar administrando e

construindo.

Os sócios da Proma;
Paulo Obenaas e

Carlos Salai

Fachada do EdijícioAlberto
Marangoni, inaugurado no

último dia,16 :

.'

l

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARAMUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

INDICAÇÕES APROVADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL
, DE JARAGUÁ DO SUL_· AG0197

Afonso Pl..... Neto -.Implantar iluminação Pública na Área de Lazer. da R�aCabo Hltny
Hadllclí. '.

'

.

. ,

'

Adet:nar Poaumal - Efetuar Alargame.nió de'Vla Pública - Rua Erich Aben; Bloquear,
Passagem deNrvel da RuaVenAncl,o da Silva Porto (em frente a Rua Lourenço Kanzler);
ImplantarAltemativas para Tráfegq naRua Henrique Nagel.
joa'A. Schmltt - Providenciar Reassentamento da Pavimentação da Rua Joio Sanson;
ImplantarRedutores de Velocidade na Rua Carlos Oeschier; Adequar Trevo da Rua José
TheodoroR!beiro.·

•

Lorltl Z. Karaten -ImplantarRedutores de Velocidade na Rua Henrique Nagel; Implantar
iluminação Pública na Rua Expedicionário Ervlno Raasch; ImplantarPainéis nosCemitérios.
com a Legislação relativa aos inesmos; Alterar a Legislaçãe relativa aos PaSSeIOs Públicos
(padronização); Reassentar Pavimentação da Rua Carlos Eggert; Afixar na Praça Ângelo
Plazera placa com a Letra e a Pauta Musical do !-lino de Jaraguá do Sul, bem como o nom�
dos autores; Sinalizar com Placas Indicativas Os Limites do Perimetro Urbano; Realizar·
Manutenção na iluminação Pública da Rua Carlos F. Ramthum; Implantar Redutores de
Velocidade na Rua Victor Rosemb8rg; Implantar Redutores de Velocidade na Rua 25 de

Julho; Viabilizar Aproveitamento Turistlco ,do Pico de Jaraguá (Teleférico); AdequarTrevo
da Rua José Theodoro Ribeiro; Consertar Bueiros após a E.M.E.F. GeorgWoll; Implantar
Monumento aos Imigrantes junto à casa doColonizador.

,

Maria E. MatteeIl - Providenciar Àlargamento dlil Via Pública - :Rua Erich Aban; !;tetuar
Dragagem e Desobstrução do Rio ltapocuzlnho (próximo ao Portal Jaraguá), em cenjunto
com a Prefeitura deGuaramlrlm. Substituir alou ArrumarCorrimões da Ponte que faz dlvl�
com Guaramlrlm; Efetuar Ligação entre as Ruas Rudl Homburg e Fernando Mlelke;

,

Reassentar Pavlmentação',da Rua Leopolde Janssen, '

.

Moacir A. Bertoldl - InstituirObrigatoriedadenas Escolas em Cantar o Hino Nacional e o
Municipal, com o Ha�teartlento das Bandeiras Nacional, Estadual Ei Municipal, no minlmo
'duas vezes por semana; Fixar Placas nos PontQs de Onlbus, com Indicação dos Horános
e Destinos dos Mesmos; DemarcarÁreaEspecrflca daPreservaçAo Ambiental Pennanente.
Nlurà S. doa Slntoa - ReduzirCustos de Pavimentação; Implantar iluminação Pública no
Loteamento Juventus; Legall�ra Servidão existente no Bairro São Luiz -lateral Rua Joio
Januádo Ayroso; Inspaciónara Produção de Leite Artasanal; ImplantarComérclo alou Feira
de ProdutoS Rurais; Doar A.rea da Capallnha para a Associação de Meradores do Bairro
São Luiz.

.
,

Pedro A. Gareja - providenciar Melhoramen,os na :Rede Elétrica da R1.!a 843; Implantar
Curso de Adultos na EsCola Max Schubert; Implantar Escolade 1°Grau na RuaArn.azonas;
DarCOntinuidade na Paviplentação da Rua Roberto Zlemann�

. .

RudolfoGeaeer - ImplantarÁr� de Lazer no Bairro Três Rios.do Norte; Instalar Telefone
Público na Tlfa Schubert; Providenciar Melhorias em Vias Públicas da 11Ia Schubert e Tlfa

, Thellacker; Retificar e Macadamlzara Rua Funil Pequeno; Substituir Luminárias nas Fluas
Irmão Celestino Deplné, Irmão teäo Magno e Jacob Gesser.

'

Vicente A. Clropteeo - Impiantar Área de Lazer no"Balrro Três Rios do Norte; Implantat
iluminação Pública na Rua c;lo Pelxer - Bairro São Pedro; Implantar iluminação Pública na
Rua Ângelo Vlcenzl;' Instalar Telefone Público na Tlfa Schubert; ProVidenciarMelhoria em
Vias Públicas da Tlfa Schubert e Tifa Thellacker; Instituir o Programa 'Carteira de Saúde
doAdulto,'.

'

PROJETOS DE LEI AP�OVAbos PELA CÂMARA DE
,

,

VEREADORES 'NO M@S DE AGOST0197
.069/97 - Govemamental-Autoriza oMunlciplo, atravésdo Ful:1do Municipal de Assistência
Social, a celebrar Convênio com a AssociaçãÓ dos Deficientes Frslcos - AJADEFI.
070/97 -l.eglslativo - uo TIronI e Rudolfo Gesser - Denomlf18 Via Pública.
072/97 - Govemamental - .Autoriza o Executivo Municipal a Adquirir por Pennuta Imóveis
de OsmarOscar Nagel. ,

074/97:Govlilmamental" Autorizáo ExecUtIvo Municipal aCelebrarConvênlo comoCirculo
Italiano de Jareguá do Sul.
075/97 - Govemamental- Ratifica Convênio Celebrado entre o Estado de Santa Catarlna�
através da Secretana de Estado da Educação'e do Desporto, e o Munlcrplo de Jaraguá do
Sul, visando a DesCentralização da Gest40 de Atividades de Ensino no Munlcrplo.
&T�7 - Governamental-Autor1za oMunlclplo deJaraguá do Sul; àtravês do FundoMunicP81

.

de Assistência Social; a Celebrar Convênio com o Estado de Santa Catarina, através da
Seéretarla de Estado do.Desenvolvlmento Soclate da Familla.
018/97 - �ovemamental- Autoriza o Poder Executivo Munlclpal,aContrair; junto ao Fundo·
Estadual de DesenVQlvimento Rural - FDR, F.lnanciamento para Aquisição de Fatores de

Produção Agricola. Garantido porCotas de Retomo do ICMS, e dá Ouiras Provldêl'lclas.
079/97 - Govemamental- Autoriza o Munlcrplo de Jaraguá do.Sul a Ce.lebrar Convênio
com o Estado de Sar\ta catarina, através da Secretaria de. Estado da Educação e do

Desporto.
081/97 - Govemamental " Autoriza o Executivomunicipal a AdqulrlrporPennuta lmóvel,de
Empree(ldlmentos Imobiliários MarcaltóLIda:·

.

082/97 - G9vernamental -' Dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal de
Acompanhamento eControle SocIal do Fundo deManutanção e DesenVolvImento do Ensino
Fundaniéntal'f!de Valorização doMagistério.

.

084197 - Govemamental- Suplementa e Anula Dotação do Orçamenta Vigente.
085197�·Govem,amental- Retifica Denominação de Via PiJbllca.
086197 - Governamemal - Transfere à Prefeitura Municipal de Jaraguá do. Sul os Bens
Patrimoniais Adquiridos pelo Fundo-MlInlclpal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
087/97 - Legislativo - Pedro Anaeleto Garcla'e Nlura sandra Demarchi do$ Santos -

Denomina Via Pública.
e88/9Y - Govemamental- AIIeraDlspositivos d8 Lei Munlclpalno 919/83, queCrIouo SAMAE
- Se.rvlço Autônomo MuniCipal 'de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul.
089/97 - Legislativo - Pedro Anaclato Garcia - DenomlÀa VIa púbUca.
091197 " Govemamental - Autoriza· o Pode� Executivo a Con.tr8ta� Financiamento com a

Cltlxa Econômica Fed�ral, OferecerGarantias e dá Outras Providências.
..

.

092/97 - Govemamerital - Autoriza' o Poder Executivo a Contratar Financiamento com a

Caixa Econômica Federal, Oferecer Garantia,s e dáOutrasProvldênclas.
093/97 - Govemamentlil- Autortza o Fundo MuniCipal de Asslstência'SocIaI a Abrlr.Crédlto
Especial e dá Outras Providências.
094/97 - Govemamental - Autoriza o Poder Executivo, através do SAMAE - Serviço
Autônomo Municipal deÁgua e Esgoto de Jaraguá do Sul, a Contratar Financiamento cOm
a Caixa Econômica Federal - CEF, a ÖlereeerGarantias e dá Providências Corretas •

.
096197 - Govemamental - Ratifica Convênio Celebrado entre o Govemo do Estado de
Santa,Catarlna:através da.Secretaria de Estado dos TransPortes e Obras, e.o Nlunlcrplo
de Jaragl,lá do Sul.

'
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Os 90 anos do Colégio evangélico

Na sexta-feira passada, 12 de setembro, o Colégio Evangélico Jaraguá .comemorou, no Clube
Atlético Baependi, os seus90 anos de existência, lotando o principal salão do maior clube da cidade.
Da programação constou a apresentação do vídeo "História Viva", danças, grandioso baile e sorteio
de surpresas.

'

, ,

Encontravam-se, entre outros, aqueles que, em todos os tempos passaram pelos bancos escolares,
homens e mulheres, que fizeram crescer esta cidade, no dizer do convite e da animação do Grupo
New York Banda Show, de Ponta Grossa-PR.
A foto mostra o professor e diretor do estabelecimento, sr. Antonio Paulo Schwingel e esposa

Tânia Marcia Pedrotti Schwingel, momentos antes do corte. do bolo comemorativo. Parabéns ao

Colégio Evangélico Jaraguá!

TRADiÇÃO E CULTURA

Aproposito da "Schützenfest"
Pela 'nona vez está, sendo

programada a tradicional festa de

origem germânica que comemora
a festa dos atiradores, homem
e mulher, jovens e adultos.
• Mas não se sabe por que razão
se insiste em denominar a

"Schützenfest" corno sendo a

Festado TIro.
Tiro não faz festa; quem faz

festa é o atirador ouos atiradores
envolvidos entre si e que

disputam' através do tiro as
'

honrarias em que o. "rei" se

consagra pelo melhor tiro ou

pelos tiros que disparar.
Causa espécie essa insistência

emdenomlnar erroneamente esta
.

festa que consagra o tiro e não o

atirador, pois o tiro é o acessório
do atirador.'

Jaraguá do Sul, através de
,

I
'

respeítäveis personalldades locais,
. está vivamente empenhada em

resgatar as verdadeiras tradições,
'germânicas, debaixo de um

Centro de Cultura Alemã, daí
porque não sabemos qual a

secretaria municipal, ou a quem
compete o festival, que libera

publicidade que não guarda a

originalidad€? desse esporte
teutônico.

Os interessados têm à

disposição o Arquivo Histórico
de Jaraguá do Sul para conhecer
as verdadeiras origens e a

tradição correta, de modo a que
não fiquemos, como no caso do
saudoso professorDarcy Ribeiro,
em seu "Aos Trancos· e

Barrancos", onde, também, "As
virtudes cívicas se encolhem

vexadas".

Festa do Tiro quer dizer,
literalmente Schussfest, e

Schützenfest, com todo o',

respeito é Festa dos Atiradores.
Mesmo porque, não é

coroado.como "rei" o tiro, e sim
o atirador e ou a 'atiradora. A

permanecer corno está, vai' ter
muito alemão que nos visitar e os

que vierem da Alemanha, que
haverão de cofiar as suas barbas,
e a' nossa' herdada tradição e

cultura vai pra cucuia,

Governo, ou secretaria, ou
departamento, ou ainda

associação, que pensa em clima
.

de qualidade global, deve, pelo
menos, estarem dia com a cultura

que deseja demoristrar, para não

se.expor ao ridículo.
.

Com a palavra de quem mais
sabe. (EVS)

EM RATONES

,Gerador para fortaleza
A Universidade Federal

de Santa Catarina acaba de

ganhar um gerador de energia
elétrica para ser usado na

Fortaleza de Santo Antonio
de Ratones. ,

A doação ao

Departamento de Apoio à
Extensão (Daex), que
administra as fortalezas, {oi
'feita pela emp�e�a Weg, de
Jaraguä do Sul, através de seu

.

presidente, empresário Décio
da Silva.

Segundo aPró-Reitoria de
Cultura e Extensão daUFSC,
o gerador irá melhorar

.

bastante o funcionamento
daquela fortaleza, já que na

Ilha de Ratones não existe
rede de fornecimento de

energia elétrica. (Jornal
Universitário, n° 292, página
11).
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o/iver, sentir e
.

trànsformar
Encontro só para mulheres .

Atendimento individual e em grupo
Lucia H. Lopes eMilene

Butzke - Psicóloga
Intl-Líeeu da VidaVF

. 372-1141

•

SE você SOF.RE
DESTES MALES:
enxaqueca. torcicolos. escoliose,
stress, depressão. problemas
menstruais. sinusite. rinite, má·
digestão. insônia; etc. Através
destas técnicas você conseguirá

-

.obter a cura radical ou melhor
qualidade de vida.

Dr. T.moglln
Beh.,l"'r P.rottl

Qulropatla.
Milgn.tot.rapla
INFORMAÇÕES:
372-1141

Em parceria Com os .an.
.

-.

.

Taróloga e Numeróloga atende em Jaraguádo Sul
.

'. .

'.

�os In ti-Liceu da Vida VF A conceituada taröloga e numeröloga Noemy Ireny, com experiência de 15
anos neste terna, atenderá nos dias 18, 19 e 20 de setembro no Centro Holístico
IN'Í1-LICEUDAVIDAVF.

.

�9iarmoníze e purifique
iseu lar ou·sua empresa

.

II

II

lRENEZELAK
Porapuu:6loga (de,en.,olPe tnIbaUuJ com

mantroterapÚJ) Sediada em Curitiba It
Arenida 7 de Setembro, 1924
Telefone: (041) 362.1648
.. 'Objetivo: Reorganização

do Sistema de energia humana
(limpeza dos chakras e aura).

.

• Auxßio ii cura dedepressões. stress.
fobias. pesadelos. sistema nervoso, dores

musculares. etc .

• INCLUSIVE TERAPIA DEVIDAS
PASSADAS.

Atende em Jaragu6 do Sul
.mensalmente·ao centro

IN:rI·Llceu da Vida�· Tel.: 372·1141

VEíCULOS

Carros Nacionais ..
e Importados

Rua Barã'O do Ri'O Branco,
353 - cemro

Fone: 372-1132

Hipnose e Regressão .

PINTURA

.

. Janete SHvina .Chiodi.ni Marcatto-

A parapsicõloga IRENE ZELA� estará atendendo em Jaraguä do Sul nos dt�
·24,25 e 26 de setembro noCentroHolístico INTI-L�CEUDAVIDAVF. Conforme

.

'O caso, será usada a hipnose 'Ou a regressão a vidas passadas por jndução,
Consultas com hora marcada - 372-1141

Aprenda a pintar com a professora Vanessa e faça trabalhos
.maravilhosos.

.

Você vai elaborar já na primeira aula uma pintura.
Ligue 372-1141, no INrI-LICEUDAVIDAVF.

INIl - Liceu da VidaVF

Noémy Ireny faz também terapia com cristais.

Marque sua hora pelo fone 372-1141.

Rua Emüio Stein, 300-EUR
. (Rua do Edifício Carvalho - Centro)
Ligue já e peça mais informações
das nossas atividades.

/

Através.de diversas técnicas,
harmonizamos e p-urificamos

.
.

seu lar Ou empresa,
tornando-os eqúilibredos e

consecúentemente livre ao.

II ·,SUCESSO, ALÉGRIA,� PAZ
. E PRO,SPERIDADE.

Inti-Liceu da vide- - 372-114'1
'.

'. Fone/fax: 372-1141
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JLE-SUOW - amanhi (20), a partir
22h30, na Sociedade Joio Pessoa,
show com o ConjUnto Pop Band.
uma noitada de músißa e lliuiia

.

OW ABSON - em Vigolo, Nova,
to, dias 4 e 5 de outubro o 1° Festival Show Abson. No dia 4

.

) baile COm o ConjuntoMontalumi e no dia 5 (domingo), às 17

megashow com 'à"ddiCamargo e Luciano, áIémdéouttas atrações.
prollioção é da AssociaÇão.Beneficente Sonhos Natalinos, de Nova
to, a terra de madre PauIina. '

IAGUÁEMDANÇA - o 3" Jaraguáem Oanç., de 26 a 28 deste lliês,
Giúsio de Esportes AnbIß'Müller, contará com a participaçÁo de 22

escolas, 13 academias e

grupos autônomos, e com a'

participaçãó de seis grupos
folclörícos e de um grupo da
Apae. Corno novidade, á
bailarina Andréia Thomiob
e o bailarino Israel Santos.
ambos deSãoPaulo.1ngresso
indiVidual para uma,noiteRS
2 e para as três noites RS 5.
Promoção da Secel e

Fundaí;ãoCulturai de Jaraguá
doS�

"

FINAL DE SEMANA -

domingo Ó1) a Secel
promove o Brincando no

.

Bairro, na Dha da Figueira, ,

nas dePendências da Igreja
,Nossa Senhora,Ap'arecida;
Várias atrações, destacando-
se acama elástica, palhaços,

'

massa paramodelar,jogos,
pintura e muita música."B

, no domingo partir das 18
horas, ·show na Praça
Ângelo Piazera com as

bandas Urublues, de Jaraguá
do Sul, e Terrablues; de
Florianópolis.

.,,,
.

p"r" comemorar o

i,en6rio do galíi Toninho .

Ele completa25ano. 110
l�riMtJ .22, ,egun4a-jeira
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e-mail clnagel@netuno.com.br
�-------------------------------,

JIIIItIÚUlAnaROItI, "PIIIIImIMotogiro'�.,."
lfO lÍIIÍIIiD l4ba4o (13), naBotlUMtlTl'flhc;'

o bem 'la"ftulO EdIltl1'do Valle tuliPen,tuio.
no último domingo, dia 14; qlland%i
cllmprimentadflSi';'o. Ele é filho do Ctllal

amigoAmo e Sllelj Valle

L_' .--
Selllfllllültuh ebe_ de SÜlUJMGeiler,

I I"

fotos e ßlmagens
.Boot
• Casamentos
• Batizados

.

• Aniversários
• Eventos em ,geral

,

Rua João Januário Ayroao, 1804 - Jaraguá Esquerdo
Fone: (047J 975"'1763
«IM" "I'IIfSfmA;Ao HSTf ".(/II�IO

MIIIIf 5S "".,,,.,,

• SociedadeVitória, de Rio daLez, promove amanhã (20) "Baile�
Rei". Às 13 horas concentração dos sócios e busca do rei Gustavo
Koch, e às 22· horas início do baile animado pelo Conjunto
Versáteis.deJoinville. 'I

• Associação deMoradores deTrês Rios doNoriepromove amànhã
(20), apartir das 19 horas, deliciosa clrurrascada, seguidadebaile.

��com�fmilia
,

• O Sesi de nossa cidade promove amanhã (20), apartir das 21h30,
noG.E. Juventus, a festa de encerramento e entrega de troféus às

empresas participantes da 16·Oliseja.Haverä baile com aBanda
Transamérica, e é aberto ao público. '

• Nà Scar você assiste todas às sextas, sábados e domingos, às
20h30, "Triângulo Escaleno", um comédia muito exótica, um
triângulo amoroso divertido, comum trama surpreendente.
• Excursão para São Paulo, Aparecida, Rio de Janeiro eCampos do
Jordão, com saída dia 25 de dezembro à tarde e retomo dia 31 à

noite. Interessados contatar com a senaoraBárbara, naRua Innão
Leandro, 91; naVilaLenzi.
• Jóquci OubeColonial reabre amanhã (20)comvárias co�Ções.

Provas classificatórias no sáb8do e provas finais no domingo,
com participação de cavalos de váôas cidades do Estado. No
Jocal completo serviço de bar e cozinha

'

• SociedadeUnião (VilaLenzi)promove hoje (l�),Rodade PagQde
com oGrupoJeito deSet Até às 23 horas ingreSso livre, àpÓs eles
pagamRS 3 eelasRS2.

'

, .

• ChwTascaria'Garfo e Bombacha.serve o tradicional carreteiro e
,

deliciosas carnes todas às quartas e quintas-feiras, e mãsíca ao

vivo com Léo do Acordeom.
• NaBoate Notre Dame hoje (19) a 1·Noite dasMáscaras, a partir

das 23 horas. O grupomelhor caracterizado receberáuma caixa de
cerveja Nesta noite tudo POde acontecer, prepare-Se. Promoção
dos Formandos do Curso de Secretariado e Líceneíemrada Ferj.
• Amaneiramais fácil de fazer as suas compras de supennercado é
oDelivery Breithaupt. É só ligar 371-3800 ramal292, fazer seu
pedido e receber tudo em casa. É o clone de um serviço que já é
sucesso na capital paulista.
• Colégio São Luís realiza as festividades dos "100 anos de presença
Mansta no Brasil" , de-1'5 a 18 de outubro próximo, com extensa

programação.
,

• CentroComunítäríoCohajas doAnaPaulapromove domingo (21)
àpartirdas 11 boras, almoço especial, umadeliciosamacarronada.
A comunidade da região do Ana Paula, Tifa Martins e Jaraguá
Esquerdo está convidada.

'

• E$colaMunibipatWaldemarSchmitz naDha daFigueira promove
amanhã (20)� a partir das 14 horas, o super Bingo Anual;com
ótimos prêmios e completo' serviço de bar e cozinha Cartelas a

c razão de R$ 3 para jogar todas as rodadas. .

• Sociedade Esporte Clube EStrella de Nereu Ramos promove no

dia 1:7 (sábado)o seu tradicional "Baile dasPlotes", com animação'
doMusical Caravelli, doRio Grande do Sul. Reservas de mesas

.

na sorveteriaPerTutti, ao lado da igreja, emNereu.

NOVO ENDEREÇO

Centro Médico Odontológico
Rua Guilherme Weege, 50 conj. 701

Tel (047) 372-1553 - Jaraguá do Sul - SC

Doenças do intestino grosso,
,

'

retOeânus
'

f

PneumoIogi8 - Medicina
Interna - Broncoscopia
(Especialistapela SBB)

Retossigmoidoscopla
Cololloscopla

Dr.AlexandreL
SchIanbendorft
CRM-7096

Ur.ClaudioLuIz
,

,

dosSantos
CRM-SCS694
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BIBUOTECA PADRE ELEMAR SCHEID· LIVROS ADQUIRIDOS· AGOST0I97
Nome do Livro Autor' Quant.Adquir.
A arte da.negociação James C. Freund.

.

01
A condição humana Hanna Arendt 01'
A crise da ética:o neoliberalismo como causa
da exclusão social
A escada para o céu
AFirma
A infância em cena: constituição do sujeito \

e desenvolvimento psicomotor
·

A laranja mecânica
A loucura do trabalho: estudo de
psícopatología do trabalho
A pedagogia ética
Administração da produção
Amar é preciso: os caminhos para
uma vida a dois.
Amores perfeitos

· Ao vivodo calväríot.o evangelho
·

segundo Gore Vidál .

Aprender Antropologia
As tecnologias da inteligência: o futuro
do pensamento na era da informática
Auditoria: um curso moderno e completo .

Avaliação econômica de empresas: técnica e prática
Brasil Real: desafios da pös-estabilízação na

.

virada do milênio
Ciência com consciência
Clientes para sempre: como o atendimento em algumas
concessionárias GM consegue transformar compradores
ocasionais
em clientes freqüentes
Código Tributário Nacional
Comércio Exterior Brasileiro
Consciência moral e agir comunicativo
Contabilidade gerencial: um enfoque em sistema
de informação contábil .

Criatividade nos negócios
Custos: princípios, cálculo e contabilização
Desenvolvimento econômico
Economia brasileira contemporânea: para cursos
de Economia e Administração
Encontros, desencontros e reencontros
Engenharia econômica e análise de custos
Este Amor Catarina
Ética
Ética
Ética e Cidadania
Ética: na virada do século - busca do sentido da vida
Eu eminha alma gêmea: uma história real

·

Filosofia para principiantes: a existência humana no mundo
Formação de professores: pensar e fazer
Gerenciar bem é manter o cliente
Guia do Estudante 98
Hist6ria da Filosofia do Século XX
Introdução à Filosofia
Lições sobre ética'
'Metodologia cientificá em ciências sociais
Modelagem e projetos baseados em objetos

-

Morte e vida severina: e outros Poemas para vozes

Noturno, 1984 - ou paixões e guerra-em Desterro, e a

primeira aventura de Sherlock Holmes no Brasil
.

O cliente
O Continente Perdido de MV: decifrando o enigma
das tabuinhas sagradas
OCortiço
O dossiê pelicano
O espaço urbano
O Físico

.

O homem moderno: a luta contra o vazio
O horror econômico
9 monte cinco
O Novo Brasil Urbano: impasses, dilemas, perspectivas
O paciente inglês

.

O.peqjleno Buda: entrando na correnteza
O xangô deBaker Street
Os dez mandamentos da empresa: e como desobedecê-los
Os intelectuais e o poder: dúvidas e opções dos homens
de cultura na.sociedade contemporânea
Qualidade Total: padronização de empresas
Raízes da Transformação: a qualidade individual como
base da qualidade total
Raízes do sucesso empresarial: a experiência de
três empresas bem-sucedidas: Belgo Mineira,
Metal Leve eWeg S; A. .

Revolução nos serviços: como as empresas podem
revolucionar a maneira de tratar os seus clientes
Saint Exupéry: vida e morte do Pequeno Príncipe
Senhora

.

.

.

Sol nascente "

_

Suá equipe veste a camisa?
Tempo de matar
Teoria e Prática do Direito
Triste fim de Policarpo Quaresma .

Um "toe" na cuca: técnicas paraquem ques ter maís
criatividade na vida .

Uma fortuna perigosa
Viabilidade técnico-econômica de empreendimentos:

, roteiro completo de um projeto . .

Antônio Mesquita Gaivão
Zecharia Sitchin
John Grisham

Esteban Levin
Anthony Burgess

Chrístophe Dejeurs
Francisco Calão
Nigel Slack [et.al]

Maria Helena Matarazzo
José Ângelo Gaiarsa

Gore Vidal
François Laplantine

· Pierre Lévy .

·

Marcelo Cavalcanti Almeida
Primo Falciní

Gesner Oliveira
· Edgar Morin

Carrl Sewell & Paul Brown

·

José Lopez Vasquez
Jürgen Haberrnas

Clóvis Luís Padoveze
Michael Ray
Americo Matheus Florentino
Nali de Jesus de Souza

Amaury Patrick Gremaud
Maria Helena Matarazzo
HenriqueHirschfeld
Flávio José Cardozo
Adolfo Sanchez Vazq�ez
Adauto Novaes (org.)
Sílvio Galle €coord.)
MariaLuiza Mareflic & Ernesto L. Ramos (cóord.)
Magali Vaz
Arcângélo.R. Buzzi
Nilda Alves (01:g.)
Robert L. Desatnick

Christian Delacampagne
Miguel Reale
Ernst Tugendhat
Pedro Demo
James R,umbaugh [et.al.]
João Cabral de Melo Neto

Raimundo Caruso
John Grísham

James Churchward
.

Aluísio Azevedo
John Grisbam
Roberto Lobato Corrêa
Noah Gordon
Enrique. Rojas
Viviane Forrester
Paulo Coelho
Maria Flota Gonçalves (org.)
Michael Ondaatje

. Samuel Bercholz
Jô Soares
Bill Fromrn .

Norberto Bobbio
· Vicente Falconi Campos

Ken O'Donnell

Haroldo Vinagre.Brasil

Karl Albrecht
·

Paul Webster
José de Alencar
Michael Críchton
KenMatyka
John Grisham
Miguel Reale
Lima Barreto

Rogel Von Oéch
KenFollett

Henrique Hirschfeld
TOTAL

01
01

01
01
0,1

CRESCE CONSCmNCIA AMBIENTAL NO BRASIL
O brasileiro está cada vez mais preocupado com os problemas .

ambientais e busca meios de proteção à 'natureza, visando valorizar
seu "habitar", é a .conclusão da pesquisa, "o que o brasileiro pensa
sobre o meio ambiente; desenvolvimento e sustentabilidade?"

.

Foram feitas mais de 2000 entrevistas, em diversas regiões do

país, mais da metade dos entrevistados considera a natureza como

um bem sagrado, e de suma importância ao ser humano mesmo que
para isso tenha que sacrificar o desenvolvimento econômico e a

geração de empregos.
Outro dado que chama a atenção é que .94% dos entrevistados

defende a inclusão da disciplina Educação Ambiental, como
obrigatória nas escolas, reconhecendo que à preservação ambiental é
antes de tudo um problema educacional, uma vez que é grande a

carência da população sobre informações ambientais.
Outro fator interessante é que o meio ambiente ocupa 7° lugar

entre as principais preocupações da população de maior renda e

educação, e 110 lugar nas classes mais pobres e menos instruídas,
porém a vontade de ambas as classes em participar de campanhas
ecológicas coletivas tais como: reflorestamento, reciclagem do lixo,
limpeza de parques e rios, é cada vez maior.

.

Na pesquisa, as açõesmais importantes para combater a destruição
da natureza são: maior fiscalização, leismais rígidas e incentivo fiscais
para projetos de preservação.

Preocupação C0m a preservação dos mananciais de água easmatas,
falta de água potável e petróleo, aumento da oferta de empregos com

" menores índices' de poluição pelas empresas, são cada vez mais
.

assuntos do cotidiano dós brasileiros.
Fonte: Revista Ecologia e Desenvolvimento,

n° 64, maio/junho de 1997.
Coordenação: Cláudia Regina Althoff.

.

Elaborado por: Sérgio Luís Franzner,
aluno da 10" fase de Administração.
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01
01
01
01
01
01
01
01

01
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PROFESSOIt DA FElU APRESENTA TRABALHO NA S·
•

REUNIÃO ESPECIAL DA SBPC.
.

De 24 a 27/09/97 realizar-se-á naFURB: em Blumenau, ii 5& Reunião
.

Especial da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência-e SBPC.
Trata-se de um evento significativo, que já fez história: no contexto

cultural e-científico brasileiro.
Por isso registramos com satisfação que' o Professor João Arnoldo

Gascho foi convidado para apresentar um trabalho nesta 5& Reunião

Especial. O Professor João irá apresentar o trabalho desenvolvido em

sua dissertação de Mestrado: "O Papel Educativo do Administrador",
A idéia central do trabalho é: O treinamento é essencial para o

sucesso empresarial, mas é insuficiente; as empresas e seus

.. administradores precisam promover educação, isto é; um prOCeSSO mais

profundo que visa desenvolver o ser humano na sua globalidade; em
todos os seus talentos.

.

Valeu! É aFERJ e Jaraguá do Sul presentes..

01
01
01
01
OI
01
01.
01
01
01
01
01
OI

01
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�t Voe' P,p��
O�AflUI TEM!�

Brinquedos
Aparelhos Eletrônicos.

.Vídeo;"Locadora
.

Presentes - Garnes

(Aluguelou
Sala Vip)
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DE FLORIANÓPOLIS
A receita da receita.
Agora ninguém vai ficar de fora
do ataque do Leão. Os jogadores
de futebol e seus clubes, com os

passes, sobretudo os demágica,
falavam, em milhões, mas não

declaravam coisa alguma._
Aí começamos a entender

porque, apesar de endividados,
os clubes tinham uma disputa
acirrada para as diretorias.
As marmeladas das bilheterias,
,estádios cheios e rendas

. mínimas, valoresmilionários na
transferência de jogadores,
mordomias para os diretores e

seus parentes, tudo isso
acontecia com a complacência
do fisco e do torcedor.
A moleza acabou e vamos ter

cartão vermelho fora de campo
também.
A caridade da receita
Também não vai ser fácil fazer

. caridade para si com o dinheiro
.

que se arrecada para atender o

desamparo dos outros.
'

Atrás de muitas fundações,
associações e entidades

filantrópicas se esconde na

verdade certos esquemas para
driblar o fisco e utilizar

vantagens e incentivos. fiscais

para gerar benefícios diretos e
.'

indiretos para seus dirigentes e

aparentados.
-

....

Empreguismo, mordomias,
.dispensa de pagamento dé INSS
e imunidade fiscal sãe vantagens
que atraíammuitas pessoas para
as diretorias destas "entidades"

que tinham os mais diversos

nomes, geralmente pomposos.
Algumas fundações,

-_o

Organizações não

Governamentais, associações de
caridade, são nomes de fachada,
com objetivos não muito

públicos e gestão muito
.

particular dos recursos
- recebidos.
A intenção de a:lgumas delas não
'era bem manteros pobres, mas
mantê=tos pobres e, assim, se

gastava muito mais dinheiro
com a "administração" delas do
que propriamente com seus

assistidos.
'

A revisão que a.ReceitaFederal

está fazendo nas declarações de
utilidade pública e nas

declarações de imposto de renda .

destas entidades vai mostrar
mais rolos do que nos clubes de
futebol.

-

ministro Sérgio Motta esteve
internado num hospital em São
Paulo onde fez uma série de

implantes dentários, soubemos,
também, que ele autorizou o

pagamento de tratamento

odontológico para diversos
funcionários de um sítio que ele
tem nos arredores de Brasília..
Deve ter sido influenciado em

nível de inconsciente" .

Barbosa credita que FHC quis
dizer que o país estäna fase da

dentição, do cuidado com os

dentes: "Porque se dissermesmo

que estána fase dadentadura, ele
faz uma afirmação pejorativa à
sociedade.A dentaduraé o fim, o
.último estágiodaodontologià, que
em nível de desenvolvimento
científicoe tecnolögico.jäsuperou
esta fase".
O que resta, segundo Barbosa,
é a recuperação do que ficou

para trás, da população, que
vivenciou a odontologia da

restauração: "Hoje a

. odontologia está orientada para
controle de dieta, saliva, da
placa dental, ingestão de açúcar
e aplicação de selante".

'

Abaixo a dentadura

Oproblema
Que o estigma de nação dos

'

desdentados não refletemais a

realidade brasileira é uma
constatação comprovada, por
pesquisa, segundo o presidente

1 do Conselho Regional de
Odontologia de SantaCatarina,
doutorCláudio Barbosa Fontes:

,

"A Organização Mundial de
Saúde estabeleceu como méta
para o Brasil no ano 2.000 um

índice de CPOD (cárie; perdido
e obturado) de 2,5por habitante.
Levantamento epidemiolögico
feito em julho pelaAssociação
Brasileira de Odontologia

-

demonstraque já atingimos 2,3.
'

É um excelente .índice para um

país de terceiromundo". ,

É claro que se o universo de
análise forem concentrações de
miserabilidade'os números serão
·outros. Barbosa argumenta, no
entanto, que "nestes casos a

questão Odontológica não pode
ser vista como um problema
isolado".

Quanto ao fato da dentadura ser
a estrelá do terceiro ano' de

estabilização, Cláudio Barbosa
consideraum deslize emocional

,
,

de FernandoHenriqueCardoso: . de profissionais de odontologia:
"Sabemos' que ele tinha estado' "Introduziu-se cuidadosbäsicos
recentemente no dentista, que a de higiene oral no currículo das
donaRuthCardosotinhaestado escolas. Hoje são raras as
recentemente em SãoPaulo em .escclas que não têm gabinete

.

tratamento odontolögico, que o odontol6gico com programas

MARKO INFORMÁTICA
"»

IMPRESSORA HP
DESKJET 692

,

RS 520,00
ou 9X

R$ 78�OO

Na compra de um micro,
ganhe grátis sistema de
vendas com os módulos:
- Faturamento
- Contas a pagar
- Contas a receber
- Comissão Representante
- Controle de Estoque

Rua Domingos Sanson, 420 - sala 2 - Fones: (047) 371-8924 e 97i3-8409,
.,

Asolução
, Anova realidade odontológica
do país, que segundo dados da
ABO superou a meta da OMS,
está centrada na prevenção
através da conscientização desde
o final da-décadade 80 em ações
doPOderPúblico e das entidades

práticosde prevenção - controle
de dieta, aplicação tópica de
flúor. Os índices de redução de

'incidência de cárie depois disso
,chegam a 60%".

Mesmoemnível denecessidades
comunitárias, o presidente do
eRO-SC avalia' que a

população está sendo melhor
atendidapor escolas, sindicatos;
associações de bairro, postos de
saúde, postos de Inamps. Quer
dizer, em nível de necessidades
básicas a sociedade não está
brilhante mas, pelo menos,

razoavelmente servida".
Ao mesmo tempo que projeta
resultados, evidentes para a

geração abaixo dos 25 anos, o'

CRC vê com perspectiva de
, longoprazo e comdifícil solução
as ' ações de' resgate:
"Necessidades como ponte
móvel, coroa de jaqueta,
restauração metálica, prótese
total ou tratamento ortodôntico,
o PoderPúblico não dá porque,
como a demanda reprimida é

muito alta, não há como custear.
Só buscando uma fonte de
custeio como aCPMF, queveio
para atender a saúde ejá tendo
outros rumos políticos" ..

AçãoCOinunitária
O CRO-SC está apoiando uma,
iniciativa do Lions de

Florianöpolis que estã
incentivando os dentistas para
que .atendam pelo menos uma

pessoa carente por mês. Um:

exemplo que não é solução de

.

curto prazo, mas, certamente,
uma ação comunitária. De grão

.

em grão quem sabe consigamos
derrubar a dentadura.

TECNO CALH�S LrDA. � ME

'I]' ,

, ': "

,

- Serviços ,de calhas e

coifas funilaria
industrial

- Aquecedor solar
- Exaustores eólicos
maxiar equipamentos (

para retirada do calor,
umidade e poeira.

MICROCOMPUTADOR DIGITRON 166MMX
Pentium 166MMX Intel/16MB RAM

HD2.1 G61DE
. Monitor Vfdeo 14" SVGA Color

R$ 1.450,00 ou 9 X

R$ 210,00

Rua Felipe Schmidt, 279 - Centro
Fone/Fax: (047) 372-0448 - Jaraguá do Sul - SC
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Cidades
'+ Jaraguá do Sul j:
A Sociedade Jaraguaense deCanaricultura eOrnitologia realiza neste domingo
(21), ii partir das 8 horas, no Sesi, a 3' etapa do Campeonato Sulbrasileiro 'de
Canto Curió.

'

O evento deve reunir maís de.120 pássaros do Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.
A entrada é franca �

• Jaraguá do Sul II
O ConselhoMunicipal de DefesaCivil promove, na próxima quinta-feira (25),
no Centro de Profissionais Liberais, palestra sobre o fenômeno EI Nino,·com
o.professor de Física da Furb (Fundação Universidade de Blumenau), Dirceu
Luiz Severo, e de Construções, Adernar Cordeiro.

.

As palestras terão como tema o sistema de alerta centra cheias e o fenômeno
EI Nino.

• J�raguá do Sulm
O Tribunal de Justiça do Estado informou que pretende instaiar a terceira

.

Vara de Justiça.
A medida faz parte do projeto de compactação do Judiciário e vai permitir que
a cidade seja Comarca de Instância Intermediária.

• Corupâ I
A Secretaria de Estado da Educação já liberou a primeira parcela no valor de .

R$ 25. mil para a construção do Ginásio de Esportes da Escola Municipal
Aloísio Carvalho de Oliveira. o convênio entre aPrefeitura eo governo estadual
foi firmado no dia sete de julho, com a presença do governador Paulo Afonso
Veira (PMDB), durante as comemorações do Centenário do Município.

.' Corupá II
O padre João Boeing informou que estão sendo feitos estudos sobse a

possibilidade de se dar maior aproveitamento turístico à área do Seminário
Sagrado Coração de Jesus, a dois quilômetros do centro da cidade. O padre,
que também é diretor do estabelecimento, afirmou que está crescendo a

visitação de turistas ao Seminário.
'

• Guaramirim
'O deputado estadual Carlito Merss (PB participou, na noite de ontem, da
sessão da Câmara de Vereadores,
O parlamentar apresentou o projeto de Orçamento Regionalizado, proposto
ao Estado pela bancada.petísta da Assembléia Legislativa.

.

.

• Schroeder,
A Acias (Associação Comercial, Industrial eAgrícola de Schroeder) vai eleger
a nova diretoriana pröxíma quinta-feira (25).
O empresário Rogério .Maldaner será. escolhido para presidir a entidade para
os próximos dois anos.

.

' '

.

•. Massaranduba
O Centro Esportivo Municipal serä sede do Encontro Regional de Mulheres
da Área. Rural e Pesqueira que será promovido quinta-feira, dia +5, a partir
das 8 horas. A iniciativa é da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural

.

e da Agricultura. Os palestrantes serão Nelson Frederico Seiffert, de
Florianépolis e Amaro Ximenes, de Jaraguá do Sul.

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA

CONFIRA NOSSOS

PREÇOS PROMOCIO·NAIS
" i

Rua' Exp. Gumercindo da Silva, 90
.
1 Q andar - sala 02 - Caixa Postal 197

Fone/Fax:.371-1788

Desenhista . tem projeto
.

.

para O'Morro.das Antenas
• Proposta prevê a

. instalação de infra
estrutura para
exploração turística e

cultural do pico de 860
metros

.,

para que invistam. no agroturisme,
A área de preservação do MOlTO
das Antenas está prevista em Lei

Municipal.
.

Do ponto de vistaeducativo, as
idéias são a instalação de uma sala
de entomologia (estudo dos
insetos), para catalogação de

espécies, e de UID;l. sala de

projeções para apresentação de
rumes e slides da flora do local.
Zimmermann garanté que existe

.

grande variedade de espécies
vegetais como bromélias, cactus e

samambaias.
Ele disse quejá tentou junto aos

órgãos municipais, nas gestões
anteriores, implantar o projeto"
"mas não teve êxito". O projeto foi'
apresentado à vereadora Elisabet
Mattedi (PFL), que o encaminhou.
à Câmara de Vereadores. Segundo
Zimmermann, as obras previstas
para omorro podem ser executadas

por etapas, começando pela
melhoria do acesso, reforço das

condições de segurança e

construção de mirantes,
.

Agricultores terão incentivos
em projetos de reflorestamento'

Jaraguá do Sul- o desenhista.
têxtil . Adolfo Juliano
Zimmermann, de 49 anos,

encarregado do Setor de Desenho
dâMarisol, elaborou projeto para
aproveitar melhor O' potencial
turístico e cultural do Morro das
Antenas. A proposta prevê a

implantação de uni centro de
estudos e pesquisas da riqueza '., Atrativo: Mo"o das AntelUlS já ganhou divulgação nacionai
natural da área - minerais, através das competições de vôo livre
vegetação e insetos - e a construção
de restaurarite e mirantes, além da

instalação de urn teleférico.
" Existe um potencial imenso

para ser explorado no local, além
do uso intenso que já ocorre para
a realização de competições
esportivas de vôo livre - afirmou,

'

. Zimmermann, destacando a

instalação de um teleférico para o

'transporte dos visitantes ao topo do. .

morro, como uma das sugestões
mais interessantes. Outra sugestão
é dirigida aos donos de áreas

particulares no início do morro

Jaraguá doSul- As secretarias .. nicipal de Agricultura e do Meio
de Agricultura do Município e do Ambiente, Werner Schuster, a
Estado deverão firmar convênio adesão do Município ao projeto
através da Epagri (Empresa de viabilizarã a implantação de

. Pesquisa Agropecuária e Extensão florestas produtivas (pinus e

Rural) e Cidasc (Companhia eucalipto) nas propriedades rurais.

Integrada de Desenvolvimento "A idéia é proporcionar mais urna

Agrícola). O objetivo é dar' fonte de renda 110 agricultor e

execução ao ProjetoCatarinense de contribuir para o fortalecimento da
Desenvolvimento Florestal, para . economia, através da produção de
atendimento de áreas rurais de até madeira e.produtos energéti.cos",
50 hectares. A assinatura (lo explicou Schuster.
convênio, foi autorizada esta Conforme o convênio, serão
semana na Câmara de Vereadores. tarefas da Prefeitura a seleção de

Dê acordo com o secretáriomu- agricultores, preparação do terreno,

Amaís com'pl�ta linha de
parafusos. porcas •

.

arruelas - estopas •

,fel'l'amentas em geral.
R. Bernardo Dornbusch, 1136
Vila Baependí • Jaraguá dó Sul

.

FoneJFax: (047) 371·0010·

transporte de mudas e orientação
técnica, além da elaboração de

projetos florestais. A Secretaria
Estadual repassará aos agricultores
.até JU 200,00porhectare de tloresta
produtiva plantada, com recursos

provenientes do Fundo Estadual de
Desenvolvimento Rural. A função

.

da Epagri será aprovar e

supervisionar os projetos. Já a,

atribuição da Cidasc será a seleção
. e capacitação dos viveiristas
. florestais . responsáveis pela
produção.de mudas, 'buscando a

padronização,
,
..

Ginec�lC)gia· e Obstetríc!a
Dr. Dagoberto
Quadros Royes.
Rua João Marcatto, 13· Sala 105
Ed/ffc!o Domingos Ch/odln/
Fone: (047).372-2294
Cep.: 89.251-670
Jaraguá do Sul· SC

.
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Palestra debate ·novo· Ponte pênsil oferece
.

.,

risco em Guaramirim
código de trânsito
• AutoridadéS
apresentaram o

projeto, aprovado
recentemente pelo

.

Congresso; e
explicaram as

penalidades
,

Jaraguá do Sul -.A juíza da

Segunda Vara, Hildemar

Meneguzzi'de Carvalho, diretora
do Förum da Comarca, realizou
palestra no Clube Baependi na
ültima terça-feira, quando fez

explanação sobre o novo Código
Brasileiro de Trânsito. A juíza
atendeu convite do -Gapot (Grupo

-r
deApoio, Propostas e Orientação
no Trânsito), instituído pela
Câmara de Vereadores, e falou

para um público de cerca de 500
. pessoas no Clube

AtléticoBaependi.
Segundo a juíza, a. nova

legislação, depende apenas da

sanção presidencial e dá.
publicação no Diärio Ofidal da
União para entrar em vigor. O

,

novo cödigo prevê multas mais

pesadas do que as atuais, apreensão
de . carteira e até prisão para os

infratores. Com 20 capítulos e 340

Feios: Edson JunkeslCP,

AInta: dir.tora tio F6,."", abriu
ciclo depalestl'a$ organirJJtlopelo
Gapot no Clube Atlético
Bae.pendi '

artigos; na prática. ele sígnificarã
maior rigor ria legislação brasileira
sobre o assunto.

O que antes era contravenção
passará a ser considerado crime.
Dirigir embriagado por exemplo,
pode ter como conseqüência uma

multa de até R$ 820,00. A

liberação das novas carteiras de

habilitação terá critérios rigorosos.
Antes de receber a carteira em

definitivo, o motorista terá que
fazer estágio de um ano, período
em que não poderá cometer

nenhuma infração �iave ou

reincidir em infrações médias. Se
for multado, perderá a carteira

provísöria e precisará de novo

exame.

A nova legislação enfatiza a .

educação para o trânsito, através
de campanhas em âmbito nacional.
O assunto também passa a ter
obrigatoriedade nas escolas através
de currículos interdisciplinares e
do treinamento de professores e'
multiplicadores.

.

Vários artigos : regulam
também a movimentação de

pedestres e ciclistas-.Os ciclistas
s6 'poderão transitar

acompanhando O sentido da

circulação. A· ultrapassagem em

relação aos ciclistas deverá.
observar espaçamento de
segurança com no mínimo um

metro e meio de distância.
'

O ciclo de palestras promovido
pelo Gapot teve as. participações
também do promotor de Justiça,
Aristides Xenofontes Lenzi, que
falou sobre Processos Crimes
Resultantes de Infrações no

Trânsito; e do comandante da '3a
Companhia de Polícia Militar,
capitão Rogério Kumlehn, que
comentou dados estatísticos do
trânsito no Município.

'

Schroeder 'comemora o 33°·
aniversário de emancipação

Schroeder • o Município vai
comemorar o 33° aniversário de

.

Emancipação Política com a realízação
de mais uma Schroederfest, A

informação é do coordenador geral dos
preparativos, Hilmar Hertel,
acrescentando que os festejos estão

previstos para o período de dois acinco
de outubro. A abertura oficial será no

.
diadois, às 20 horas, comum concurso

que escolherá a rainha do evento.

No dia três, Sexta-feira, feriado do
trig�simo"terceiro aniversário do

Município, serão realizadas

competições esportivas entre equipes de
empresas locais e de alunos das escolas
públicas. A Comissão Organizadora
também pretende convidar uma equípe

, de futebol de salão de renomenóEstado'

para fazer exibição diante de uma

seleção d�Município.
A programação assinala para o dia

.

quatro, sábado, o encerramento do

Campeonato de Tiro ao Alvo, com a

escolha do Rei e Rainha do Tiro da
Schroederfest - 33 anos. No ginásio de

. esportes será realizada: aV Noite Cul
tural de Schroeder, com apresentações
artísticas e musicais.

A programação assinala para
domingo, dia cinco, Um desfile apartir
das. 9h30, COm a participação da
comunidade. Estão previstas·
competições de Jeep Cross, uma
exposição demotos raras e a realízação
de um mini-rodeio crioulo. Shows de

pára-quedismo', futebol sênior e

futebolfeminino são outras atrações
previstas para o domingo.

DISTRIBUIDOR

11 •..··iEánN
FERRO PARA CONSTRU,ÇAO

.

372-2922
GERDAU

-PROIVIOçAo- .

Ferro CA 50 5116" ; ,
·

� R$ 2-;971br
Ferro CA 50 3/8" ........•. : ; : ; .. : ; R$ 4,181br
FeITO CA· 60 Estribo :R$ 0,82/br
Tela soldada pára laje e piso : R$ 1,25/m2
Viga/coluna soldada 5/16" ··················· ......•...R$ 15,80/pç

"'Vendemos e entregamos qualquer quantidade=

R. cootea Riegel, 170' .

Jaraguá do StJl

, (Ao lado do
'Ferro Velho Marechal)

.

Perigo: morador mostra situação de tibantlono da ponte em Bananal
doSul

Guaramirim - O vereadorAltair
José Aguiar (PPB) denunciou na
Câmara de Vereedores, na sessão da
última segunda-feira (15), a situação
precária da ponte pênsil sobre o Rio

Itapocu, na Estrada Bananal do Sul, a
18 quilômetros dó Centro, na divisa
com Araquarí. Segundo Aguiar, a falta
de conservaçãoorígínou uma situação
de risco para os moradores das
comunidades próximas.

Ele disse que esteve no local
verificando a situação e constatou que
os cabos de aço de sustentação da

ponte e as proteções laterais de tela
de arame, apresentam problemas de
corrosão e que as tábuas é encaixes de
madeira estão apodrecidos. O vereador
constatou também que metade da

ponte foi recuperada pela Prefeitura
de Araquari; para .

atender aos

moradores da Vila São Miguel. "A
recuperação da outra parte da ponte,
de respçnsabilidade.da administração
de Guaramirim, entretanto, ainda não
foi providenciada", reclama Aguiar.

O vereador afirmou que estä
pedindo providências da atual

administração desde o início da

gestão, através de indicação
.

protocolada no dia 13 de março
último na Câmara de Vereadores,
sob O número 057/97. Para o

vereador, o uso da ponte, passagem
obrigatória de muitos trabalhadores
que utilizam a parada de ônibus de
Bananal.do Sul, "tomou-se motivo
de preocupação permanente",

JARAGUÁ .372·3475. GV:ARAHlRlM 3.73·0055
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Iaraguâ do Sulproduz cachaça artesanalmente
• José Fernando·Pradi

já produziumillitros da .

bebida.num mini

alambique instalado
na propriedade

Jaraguá doSul- O aposentado
José Fernando Pradi, de 56 anos,
está usando criatividade e

mostrando iniciativa, para
aumentar· os ganhos da

aposentadoria, hoje em R$ 258,00.
Ele ins.talou, na Rua Eleonora
Pradi Floriani, próximo do centro

da cidade, um mini-alambique
para a produção de-aguardente de

cana-de-açúcar. Pradi disse que
com a produção artesanal de

cachaça conseguiu aumentar a

renda mensal emRâ 600;00.
Segundo ele, a fabricação da

bebida foi adotada como nova

atividade desde que requereu a

aposentadoria há quatromeses. Ele

I.

FOIOI: Edson JunkeslCP

'OcuJNlfão: aposenttulo losé Fernando Pradi encontrou.na produção
artesanal uma atividade lucrativa

investiu R$ ,

6 mil em

equipamentos e instalação do
. mini-alambique e disse que quer
oferecer um produto que tenha

qualidade. "Uma bebida pura, sem
mistura!', proclama.

O mini-alambique está
instalado num barracão de
madeira. Consiste de uma moenda

· metálica para a prensagem da

cana-de-açúcar, dois tonéis de

fermentação com capacidade para
140 litros, e da peça básica do

· alambique onde ocorre a

destilação. ''Esta última etapa é um
dos segredos da fabricação de uma
boa cachaça", ensina Pradi.

Segundo o aposentado, é

Exposiçãomostra obras dePortinari
Jaraguá do Sul - Cinqüenta

réplicas digitais da obra do pintor
brasileiro Cândido Portinari serão
mostradas ao público de Jaraguá do
Sul e região, de 25 de outubro a 23 de
novembro. A mostra intitulada "O
Brasil de Portinari" está percorrendo
o país e foi trazida para SantaCatarina
com o apoio da Petrobras e da

Fundação Franklin Cascaes. Ela será
montada no Museu Emílio da Silva,

. antigo prédio da Prefeitura, no centro

da cidade.
"Além de divulgar o trabalho do

artista, esta exposição tem o objetivo
de proporcionar aos educadores e

professores de arte uma orientação
.

através de vídeos, explanação e visita
às obras para, posteriormente trabalhar
nas salas de aula aquilo que os alunos
viram e aprenderam.

Este monitoramento será feito

pelo professor Claudir Ataíde de
Medeiros, da Fundação Franklin
Cascaes, aos professores de 19 e 2°

graus. Dias antes do início da
exposição, Medeiros, queé curador
da mostra! estará em Jaraguá do Sul

para
.

realizar o Curso de
Monitoramento. O local será o

Centro Empresarial, com atividades
.

nos três períodos: manhã, tarde e

noite,

Prefeito busca recursos junto ao governo federal
Corupá - o prefeito Luís Carlos

Tamanini (PMDBj retornou sábado
(13) da capital federal, onde, na

semana passada, por três dias; esteve federal. Segundo Tamanini, uma das
tratando de reivindicações que o. informações recebidas é a confirmação
Município encaminhou ao governo de um auxílio da ordem de R$ 150 mil

·
a título de auxílio no ressarcimento de

· prejuízos sofridos pela comunidade,
com as inundações registradas nc ano
de 1995.

NoMinistério da Saúde, Tamanini
tratou da liberação da verba no valor
de R$ 50 mil, do Reforsus, que ele

pretende utilizar para melhorar as

condições de funcionamento da

Unidade Sanitária. No mesmo
ministério solicitou o recebimento de

.medicamentos básicos para
atendimento da população carente.

Outras solicitações feitas ao

governo da União, são recursos para a
·

transformação do antigo hospital da
cidade em museu, e compra de
instrumentos para a Banda Municipal .

AuxIlios: Luis Caclos Tamanini procurou agili�ar a tramitação das
reivindicações do Munic{pio

.

. CARGAS E .

. PASSAGENS'

Gráfica e Editora CP Ltda.
Rua Walter Marquardt, 1l8� .

Fone/Fax:
37i-1919 372-3363

preciso ter muito cuidado com a

higiene na fabricação da cachaça.
Ele é meticuloso neste aspecto,
lavando a cana antes de ser

colocada na prensa e protegendo
com cobertura os

: tonéis de

fermentação. Pradi disse que já
foram produzidos mil litros da
bebida desde que o mini

alambique entrou em

funcionamento, há dois meses.

A cachaça está sendo vendida
a R$ 3,00 o litro e a R$ 15,00 o

garrafão. Segundo Pradi, existem
. muitos empresários e profissionais.
liberais entre seus clientes.

Recentemente ele adquiriu um
terreno de cinco mil metros
quadrados no Rio Cerro, onde vai
plantar cana-de-açúcar. Com isto
ele quer garantir o abastecimento
de matéria-prima. Seu plano pára
o futuro é dar mais sofisticação à

produção; fabricando também
cachaça à base de melado, frutas e

.

mel.
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PolíciaAmbiental apreende quatromil vidros depalmito.
" Edson Junk8llCP

,

receptadores, mas não encontrou
ninguém. Além do estoque, de
'vidros apreendido, os policiais
também encontraram duas
motosserras e outros materiais
utilizados no corte e ,

industrialização do, produto. A
fábrica funcionava
clandestinamente sem

autorização do Ibama.
Os' policiais também

encontraram no galpão u,m
pacote contendo cerca de

dois mil r6tulos da Indústria
de Conservas Alimentícias
Bonatto Ltda, .que funciona na

Estrada Guamiranga: A

proprietária Isaura Bernardi
Albano já compareceu na

Delegacia e alegou' que "não
houve neg6cio e que os r6tulos
foram esquecidos no galpão".

O delegado Alcivandro
Bspezimindiciou Ivo Gonçalves
da Luz por furto, e Stringari e
Bernardes, por receptação de
mercadoria e por transgressão da

,

legislação ambiental.

• Operação policial
foimotivada

por uma denúncia,
e teve uma prisão
em flagrante

Guaramirim .:, A Polícia

Ambiental de Joinville

apreendeu na última terça-feira
(1�) aproximadamente quatro
mil vidros de palmitos e 335

cabeças do produto in, natura,
num galpão localizado na Rua

João Soter Correa. Na mesma

operação a polícia também

prendeu em flagrante Ivo

'Gonçalves da Luz, de 39 anos,

acusado defurto na propriedade
de Adelino Hermes, em Poço
Grande" no interior do

Município.
,Segundo o sargento ManCO

Augustoda Silva, a ação policial
foi motivada por uma denúncia
recebida em Joinville. Quando os

'

policiais chegaram na '

Flagrante: Ivo não conseguiu esctipar da perseguição policiDl em POfO Grande

propriedade de Hermes, se

depararam com Ivo 'e outro

homem identificado como

"Cabelo de Fogo", tentando fugir
num Fusca, que foi abandonado
depois de curta perseguição. Ivo,

Gonçalves da Luz, morador no
Bairro Nova Brasília, em

Joinville, foi preso no local, mas
o outro envolvido fugiu pelo
mato.

Silva disse que Ivo teria,

confessado a participação no

furto e que o palmito teria sido

entregue para Alécio Stringari e
Belmor Bernardes, em

Guaramirim.'A polícia efetuou
as buscas no galpão dos supostos

Colisão,entremotocicleta
e bicicleta causa morte

Pescador desaparece ao fazer. travessia de rioAgricultor morre soterrado

quando instalava tubulação
Searoeder - o comerciante Airton

Ribeiro'Marques, de 52 anos, de

Curitiba, morreu vítima de

afogamento, sábado (13), quando
tentava atravessar o Rio Itapocuzínho,
no Bairro Bracinho, em Schroeder.

'Marques havia montado' um
acampamento de pescaria naquele lo
cal.

Segundo informações do Posto da
PolíciaMilitar, o acidente ocorreu por
volta de 20h30, quando o comerciante

deixou a barraca e se dispunha a

atravessar o rio a pé, como já tinha
feito outras vezes. Conforme relato de

amigos de Marques, o comerciante
desapareceu na água.

O Corpo de Bombeiros de
Guararnirim compareceu no local, mas
as buscas só puderam ser realizadas
no dia seguinte. O corpo do
comerciante foi localizado domingo,
por volta.de 9 horas, nuin ponto não
muito distante.

Schroeder • O aposentado
'Gothis Guckert , de 62 anos,
morreu em conseqüência de
.Terímentos que recebeu em

acidente ocorrido ontem 'às 19h3Q,
na Estrada Bracinho. Ele
transitava numa bicicleta e -teria
sido atingido pelá motocicleta de

placa LXI 8013, de Schroeder,
conduzida por Ildemar Zoz.

Segundo o escrivão Júlio

Rodrigues, responsável pela'
Delegacia de Polícia, o

aposentado .teve ferimentos
generalizados e foi levado para
atendiment-o no Hospital Jaraguá,
em Jaraguá do Sul. O delegado
disse que deverá instaurar

inquérito para apurar a causa do
acidente" que segundo ele, não
ficou bem esclarecida,

.,

Massaranduba - O agricultor
Venício João, Tomio, de 51 anos,

.morador dá localidade de Campina
Central, em Massaranduba,
morreu terça-feira (1(;), soterrado
numa vala que estava sendo
construída em sua propriedade. O
acidente ocorreu quando Tomio
estava colocando a tubulação a três
metros de profundidade. Houve
deslizamento e o agricultor, que
estava agachado, teve o corpo
encoberto..

Segundo informações do

sargento IvoManoel de Oliveira, da'
'PolíciaMilitar, Tomio ficou soterrado
por mais de dez minutos, até que

outras pessoas conseguissem prestar
socorro. Ele foi conduzido ao Hospi
tal Sagrado Coração de Jesus em

Guarani-Mirim e em seguida levado
ao Hospital São José, de Jaraguá do
Sul, mas não resistiu. o agricultor
era pai do vereadorAntonioAbelardo
Tomio,

O mesmo acidente, envolveu o

cunhado de Venício,Felipe Zabel, de
45 anos, que sobreviveu. Ele

, trabalhava comTomio nomesmo lo
cal. Enquanto uma mãquína
realizava a escavação, eles faziam a

colocação dos tubos. Zabel foi
atendido no Hospital SantaCatarina,
em Blumenau.

Menino é atropeladoa caminho.da escola'
Massaranduba - O'meníno Neivo

Deretti, de sete anos, foi atropelado e

morto na última terea-feira (16), por
volta de 7h30, na localidade de
Massarandubinha, a 15 quilômetros da
centro doMunicípio, quando estava se

dirigindo para a escola. Ele foi colhido
pelo Fusca de placas LXR.3273, de

Massaranduba, dirigido pelo agricultor
Josemar Decker.

,

, Neivo era aluno da Escola Básica

Felipe Manke e residia nas

proximidades. O motorista do Fusca
ainda prestou socorro, conduzindo o

menino ao Hospital de Guarani
Mirim, mas foi em vão.

.r

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITODA r VARA DA COMARCA,DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRAÇA. PRAZO: 20.DIAS

ADOUTORAHlLDEMARMENEGUm DECARVALHO, JUÍZADEDIRErrODA 2"VARA
DACOMARCADEJARAGUÁDO SUL, ESTADO DE SANTACATARINA,NAFORMA DA

LEI,ETC...

ESTADODESAl'lTA CATARINA
PODER,JUDICIÁRIO

COMARCADEJARAGUÁDOSULSEGUNDAVARACÍVEL

EDITAL DE' PRAÇA

A DOUTORA HILDEMARMENEGUZZI DE CARVALHO, JUÍZA DEDIREITODA SEGUNDA VARA
cÍVEL, COMARCADE JARAGUÁDO SUUSC,NA FORMADA LEI, ETC ....

FAZSABER aos que presente viremou dele conhecimento tiverem, ouaindaaquem interessarpossa, quenodia
11/1119'1 às 14:30 horas, realizar-se. no átrio do edifício do Fórum, a praça do(s) bem(ns) penhorado(s) nos
autos da ação executiva n036!fS000661.1, emque éexeqüente ÁNTONI0VALDOMIRODIERINGS eexecutado
IDILIOB.DEFRANÇA, qual(is) seja(m):

'

Um terreno, lote ;'°221, contendo a área total de 364,50mz, situado no Loteamento SantoAntonio, em Três
Rios do Norte.confrontando pela frentecom a rua "Bí.fundos com o lote 280, pelo lado direito com o lote
n"220, pelo lado direito com o lote 222, avaliado em R$ 3.000,00.
Não havendo licitante(s) na:datae hora acima, ou se o(s)bemtns) não alcançar(em) lanço superior à importância
daavaliação, será(ão) o(s) mesmo(s) levado(s)aZ' leilão, pelomaior lanço oferecido. desde que não irrisório, no
dia lS/I1J97às 14:3Ohoras. Fica(m) o(s) executado(s) intimado(s)das solenidades designadas, bemcomo seu(s) ,

CÔDjuge(s) secasado(s) for(em), caso não seja(m) encontrado(s) peloOOcial de Justiça. Não há ônus nemrecursos
pendentes de julgamento sobre o(s) bem(ns) acima inencionado(s), de conhecimento deste Juízo. E, pera que
chegue aoconhecimento de todos e paraqueninguémalegue ignorância,mandou-se expediro presente edital que
será publicado e afixado na fonna daLei.

'

Dado e passado n�sta cidade e comarca, aos vinte e nove dias do mês de agosto de 1997.
Eu, Cláudia Jenichen Janssen, que o digitei e subscrevi. •

HildemarMeneguzzi de Carvalho.
Juíza deDireito

FAZ SABER, a todos os que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial
oExecutado IDILIO B.DE f'RAN'ÇA, que por este Juízo e Cartório da 2" VaraCível, se processam
os autos de Execução é 3695000661.1', em que é exeqüente ANTONIO VALDOMIRO
DIERINGS e executado IDILIO B.DE FRANÇA, este em lugar incerto e não sabido, e por este
meio, fica intimado o executado IDILIO B. DE FRANÇA do despacho com o seguinte teor:

"Datas para arrematação, I" praçalleilão: 11/11/97, às 14:30 horas. 2" praçalleilão: 25/11/97, às
14:30 horas. Intimem-se, Em 23/07/97. Ass. HildemarMeneguzzi deCarvalho - Juíza de Direito".
E, para que chegue ao conhecimento de todos, em especial ao executado IDILIO B. DE FRANÇA,
e que ninguém possa alegar ignorância,mandou aMM.. Juíza deDireito, Dr"HildemarMeneguzzi
de Carvalho, expedir o presente edital, que será publicado na forma dtl Lei e afixado em lugar
de costume. EQ, (Cláudia Jenichen Janssen), Escrivã Judiciai, o subscrevi.

Hildemar Meneguzzi de Carvalho
Juíza de Direito
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Campeões da .l6QOliseja serão conhecidos amanhã NOTAS-----------..

• Olimpíada
promovida pelo Sesi
envolveu três mil
atletas de 30 empresas
de Jaraguá do Sule
Guaramirim

. Jaraguá do Sul - A 16-

Oliseja (Olimpíada Sesiana de

Jaraguá do Sul) termina amanhã,
às 21 horas, na sede social do
Grêmio Esportivo Juventus, no
Estádio João Marcatto, quando
serão entregues os troféus aos

primeiros e segundos colocados
das 20 modalidades disputadas.
Promovida pelo 'Centro de
Atividades do Sesi (Serviço So
cial da Indústria): a competição
reuniu cerca de três mil atletas

de.30 empresas dos municípios

de Jaraguá do Sul e Guaramirim .

A fase local da Oliseja, que
será concluída neste sábado, teve
início no dia 19 de julho. Para a

realização das disputas foram
formados dois grupos distintos,
concentrando .num deles as

representações das empresas
com mais de 200 funcionários e

nó outro as que possuem quadros
funcionais menores. Durante
esta semana, foram realizadas as

finais de mais cinco
modalidades.

- Os vencedores da maioria

das, modalidades disputadas
nesta fase estão automaticamente
classificados para a etapa
estadual da Oliseja, que será
realizada nos dias 22 e 23 de
novembro, aqui em Jaraguá do.
Sul - informou o responsável

pelo Departamento de Esportes
do Sesi, Reginaldo Campos
Júnior, ,lembrl;lndo que a etapa
regional, qua acontece nos dias
i 8 e 19 de outubro, será em Rio

Negrinho.
Por outro lado, estão

confirmadas as participações de .:
três atletas jaraguaenses
.revelados durante a Olimpíada,

.

lI) meeting Nacional de
Atletismo e Natação, que o Sesi
realizará nos dias 11 e 12 de

outubro, em São Paulo. Ivonete

Stringari, da equipe Duas Rodas,
.

vai competir no Salto em

Distância; Gerson dos Santos, da
Malwee Malhas, nas provas' de
100 metros e Salto em Distância
e Airton Mosemann Júnior, da
Metalúrgica Menegotti, no

Arremesso de Peso.

Ito chamado para dirigira Seleção de Basquetebol
Jaraguá do Sul - o professor

Airton Schiochet, o Ito, de 36 anos,
está sendo chamado pela terceira vez

pela Fesporte (Fundação Estadual ao

Desporto) para ser o orientador técnico
da Seleção Catarinense de

. Basquetebol masculino, categoria
Infanto-Juvenil, nos : Jogos da

. Juventude (até 16 anos), de oito a 15. '

de novembro, em Goiânia. A

confirmação do nome do professor saiu
durante reunião da Fesporte, no início
do mês, em Florianópolis.

O professor acredita que os

resultados obtidos em outras
participações nos jogos tiveram
influência na preferência pelo seu

nome. No ano passado, a Seleção
Catarinense ficou em terceiro lugar na
competição, realizada em Curitiba,
feito considerado ·inédito.

Ho conquistou neste mês, o

bicampeonato dos Jogos da Semana da
Pátria pelo Colégio São Luís e, no
último domingo o vice-campeonato

Edson JunkaslCP,

Prata da casa: 1to (D) pretende utilizIu a base do basquetebol de JtII'tlgud do
Sul na SeleçíiIJ Catarinense

catarinense da categoria Infantil, em
Florianópolis. Segundo o professor Ito,
seu trabalho tem tido maior
reconhecimento fora do Município.

Ele pretende observar as .equipes
que estarão nos Joguinhos Abertos em

Joaçaba a partir de hoje, para fazer a

convocação do grupo que irá aGoiânia
Conformeo técnico, a nova equipe será
composta no final de setembro e será .

aproveitada a base do trabalho já feito
em Jaraguá do Sul.

Iaraguâ do Sul-vai com 110 atletaspara osjoguinhos
Jaraguá do Sul-OMunicípiovai

tentar ficar entre os seis melhores do
Estado nos l<r Joguinhos Abertos de
Santa Catarina, que começam hoje e

vão até o próximo dia 27 de setembro,
em Joaçaba, no Meio-Oeste. A

expectativa é do diretor da Fundação
Municipal de Esportes, Rogério
Tomazelli, informando que Jaraguä do

.

Sul deverá participar de nove

modalidades com 75 atletas
masculinos e 35 femininos. A abertura
oficial realizada ontem à noite no

Estádio Oscar Rodrigues da Nova.

Cerca de três mil atletas com idade até
17 anos, representando cerca de 70

municípios, estarão na competição.
Na opinião de Tomazelli, os

municípios de Blumenau e Joinville
são os mais credenciados para a

primeira colocação. Ele acredita que
Jaraguá dó Sul disputará a quintaou
sexta posições, diretamente com

Chapecó ou Joaçaba .. Tomazelli baseia
seu ptognóstico, nas informações que
possui sobre' as condições dos

.

municípios .maís preparados para os

Joguinhos, No ano passado, a

representação jaraguaense ficou em

quinto lugar.
.

As equipes de Basquetebol
masculino e de Futebol de Salão são
consíderadas-os principais trunfos da

representação jaraguaense, Existem
chances também com o Voleibol
masculino e feminino. Haverá

participações também no Judô,
Atletismo masculino e feminino,
Ciclismo, Natação e Xadrez masculino
e feminino, mas com menores

possibilidades de chegar aos primeiros
lugares.

• A equipe ADJ/Jangada conquistou o título estadual do Volei

masculino, categoria Infanto-Juveml,: ao vencer a quarta etapa
Campeonato Estadual; realizada no último final de semana em Concó

.

noMeio-Oeste. A equipe campeã é treinada por Ademar A,ntonio Saga
o ''Mazinho''•

.. O time da ADJ/São Lufs/Dalcelis também esteve em atividade no

de semana quando conquistou, em Florianópolis, o vice-campeonato
Basquetebolmasculino na categoria Infantil. A equipe de Jaraguá do Sul de
Gaspar por 73 x 65 e Blumenau por 91 x 69, mas perdeu na final p
Florianópolis por 67 x 62. O atleta Samuel Cristóvão foi o cestinha das fi
marcando 83 pontos em três jogos .

• Resultados da primeira rodada do 15" Campeonato Municipal
Futsal- Peladão 'YT, realizada no Ginásio Arthur Müller: Thtti Lanches
7Donner,Colorado 7 x 4DitrentoAutomóveis, Tropical7:x 4 Supermer
Lenzi e Beira Rio/Javel 6 x O Sigma.

.

• Vinte e quatro partidas de Voleibol feminino na categoria Mirim.
realizadas neste final de semana em Jaraguá do Sul pela fase classífícetöríai

Copa Norte, promoção da Liga Norte Catarinense de Voleibol. Os-jogos
realizados hoje com início às 14 horas e amanhã às B horas, no Colégio Di
Providência As partidas serão entre. dez equipes divididas em três chaves.

próxima semana serão .realizadas as finais da categoria Mirim e Os jogos
categoria Infanto-Juvenil.

APOIO:

Neste final de semana estaremo

participando do Jeep Raid .de São Bento d

Sul, que com. certeza contará com

participação de muitos jipes. Vçzmos lá.
Estamos programando, para o prôximo di

27, um passeio até a chácara do nosso amig >

Fridel, em Ibirama. O companheiro Airton j
.

está tratando d� roteiro para chegarmos a:
lá, através das trilhas. Temos a informação que
seremos recepcionados com uma ovelha. na

brasa.

Oaniversariante da semana éo companheiro.
Airton Strelow, dia 19/9. Parabéns.

Já/oram iniciadas as obras de conservação
e melhorias na nossa sede. Com certeza após
a sua conclusão teremos um visualmais bonito.

ESTOFADOS MANNES
Mannes Ind. Com.

Espumase
Colchões L'tda.

Venha ser reí na 9a festa do Tiro

I

..
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