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'. FESTIVAL· . Biblioteca Pú!'lica do Estado '

....::,:,j-�

�� �,-:meça hoje o III Jaragu a

�\'�III� raguá em
�,

. .:..� .. ,

ticomeça hoje

��:_��i W�:,�om�n�ó, no
Ginásio Arthur Müller.

O festlvol. que é pro

movido pela Funda

ção Cultural, vai reunir

mais de 800 bailarinos

de.33 escolas e enti

dades da rnlcrorre

giôo, além de convi-

.

dados especiais,' co
.mo é o cbso dos

pauli���s lsroel Alves e
t. An9réa Ihomloko. "

.. �
, ����

Andréa foi destb-
<,

'que no 150 Festival de

Dança de Joinville e

medalha de ouro na

competição mundtel

de balé, que aconfe-

.

ceu' em Varna, na

Bulgária, . no ano pas-
sado. Página 14 Atração: a bailarinaAndréa Thomioka faz a abertura do 11/ jaraguá em Dança

, ,

Edson JurikestCP

Candidcito:
Tironi poderá

ser a opção 'do
• ,PTB à Câmara

Federal
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AL/MENTOS

Tem ,sempre.um
jeito. de fazer·

melhor
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Melhorar sempre
A partir desta edição, o Jornal CORREIO DO POVO

circula com outra diagramação;Mais lev� e prático,
o novo visual é resultado de pesquisas e discussões
intemas.A sua opinião foi fundamental no processo,'
·e prontaménte acolhida. Afinal de contos. você é a_

,

razão de nossa existência.Asmudanças promovidas"
pelo jornal, têm como objetivo
acompanhar o novo projeto edl
torto! ...gráficö proposto pelo
direção que. aos poucos, vem
sendo implantado. Há d,ois
meses; a "cap9;do Jornal
CQ,RREIO DO 'POVO, está' sendo
lrnpresso em cores. cumprindo
rnelsuma etopo do projeto que

<,

viso .o rnelhorlo do-quolldcde e

a PU5Co' da eficiência. ,

'

"

Sem, esquecer o conteúdo e,

apostando num jornalismo sérío
� ., cornprornettdo- "com 'a

'Jhformação;e Com a verdade, o'
,,� "

"

, ,

": Jörnöl CORllEiO DO POVQ sal às •Mala Rff'glna Klause' 'Porcerto�aoterÓo'CQ�bSdO tion /nterriotlonà/ no Brasil. A
'

rl;Jos,de cord'e e,spírlto renovados, mas'Com a velha' , Um verdad�lro teotrot Brps.n.O gover(lo brasileiro foi Imagem do go�ernobraslleiro
I
,;

,
'

",

d' t 78
'.

t 'j r;' i Assim poderó sercQns!d,erado vistos grossas ao que estö üccudesçostodo, clodomols
I"flQgem"que,· u'rOf'l 'e, "anos, marcou a ra e ora cl atitude dei,dlrigentes'e, .ocontecenoo no reglão,que

.

depois de tentor seesqulvordo s�man6áb mOis antigo do Estado. o respeito poro políticos ao,Gelebrarem oDlo poderá ser devastado. As- de um acordo Internacional
.

ccmos ieltorese-o'responsabilidade na cpurcçöo e· da Árvore � 21'de setembro. ,serra'rias.aslátioas, prece- quedefendeacriaçãodeum
dl,vu1gação. pds rnotêrlos Jornolfsticós, primados pela .

Eles deverlorn ao' menos '" dentes da Mqiásla, Indonésia certificado. tnternoclonol
étí"eaen.eI9'p,'iÖ�,sslo,,'na,lismó,f'\o,s'cr-edenciôd manter, poupar -o povo dessas e Chino,; controlem otucl- garantindoqueomogtloseja

r: encenações. As matas brdsl�
,

mente 70% do mercado de extraído somente em áreas '

o .r:ä�sr:r]o Unhá çie:finida..pel� díreçöo. Não obstante, lei ras 'noC) 'necessitam" de madeiras tr�piçal�. Depois de leg.ais e com rêcnicos de
re·gonRe.cemos qye O processo.de renovoçöc.corn discursos ól:{fOlsqs'liomeno- ,consegulroproezadedestruir manejo.Arozãodetalatltude
o\�qIe.flv� Qe' qptesentarum trabalho à qltura dp gens;' mas d,e Urgente sues próprias motas, estöo' é Simples; o Brasil éo maior j

rn,"�, r'eQh,n,�,Mo ,da,,:popl-!�pÇà,q, qin,(ja,' é tírn i c:i,IO,'maS, proteção."
'

ovooçcndo sabre as florestas. fornecedor mundial de
,',. " ,,'

' " Recentemente,o réloto'do ·da África, Arnénco Central. e mogno, quase sempre re-:n<ao,"�st<lm,<?,s 'f'T.'I.�Qtnâó esforços 'poro melhoror jornollsta lhamas Jraurnann, doSul. ' tiradollegalmentedereservassetnP,re/
" . .

. '..
"

"siJbeditofda Revista·Vej;a;; Um relotórlo da Sécrê,torla Indígenas,pargrupos ligadosa ;

.0. hQVO vi'suóCdó JÖrnol CORREIO DO POVO foi geróú�rplexldadenopaísa� oe Assuntos Estmtéglqos políticos.
ehébFh�:ndadô'cruma empresa especiQUzada em' mostrarc.faéllldqcjédomque .demonstro que QS empresÇJs As denúncias sobre à·

proj�tos gráficos� com rescotoo ,e,'stàd,t.JaL As v"órlos
as rnodelrelras estrcnçeíros., estral)g�lräsestãocantraban- cheçcdc de, grandes:

, principalmente as'asi{ltlcas, deendo. extrolndomodelro maderelras devem servir
Sug�stõe�;'prQP9stas fororri.deootldos internamente estãoselnstalondona,Região, Ilegalmente, folslflcandoguias como um brado de aleita,
e"àâe.perfil;rnais:próximö oos anseios dos leltores. Nortà,pdraexploraraFioresta deimportaçõoecomptando poís como disse o.lornolísto .

lmplcnfodo, N0 entanto, O jotnal, continuo firme no Amazônica.' O' ,governo irregulárm'ente óreos de Thomas Ircurnonn, "se nln

pretensão de fazer um lornoltsmo' independente, brasileiro estende a rnöo ao .florestas, além de devastarem. çuérn tomar uma provi-
perigo do devastação e pelo menos cinoo vezes mais . 'dência haverá um desastresério e .objetivo. Quer contar com todos os setores fecha os olhos poro o do quedeclaram ao governo. sem precedentes na Amo-:

da sociedade para superot as expectativas. Quer' "currículo" dessqs empresas. ' E como disse Thomas, zönlo". É bom censor-
prestar bons ser.viços à comunidade através da Em Itacoatlara e Manaus ' Traumann, "o assalto ao ve�de rornbérn que a cada um dos

,informóção: Quer colaborar com as instituições e· (AM), �á se 'instaiaróm cinco ornozônlco. o 'pulmão dá brasileiros cabe um pouco:

com os poderes dentro da firme'proposição de lutar mad�lreiras vind,as da Ásia, Terra',nodizerdoséCologlstas, de responsabilidade pelo
.

'
,

. .

"

.'
conSIderadas as mais amea- acontece nas barbas das que de ruim possa acon-

peia Ig,ualdade e peia Justlça� d.enunc-lOndo as· çadorasdoplaneto.Seráque autoridadesencarregadásde' tecer. Aflnol, "uma pessoa
iirregularidades e os desmandos, que por ventura ogovernobraslleiroconsidera zelar pela conservação do pOde causar mal não so

apareçam, fiscalizar e pJopor alternativas. O jörnql insigniflcante a destrúição de 'maior t�souro ecológico mente por s,uas razões, mas
.

quer aindà reafirmar o compromisso de ser o porfa- mal� de 90% das florestas da brasileiro". também por sua inação. Em
,

,
'_

"
.

lall,andla" 95% das matas O ritmada devastação das ambos os cósos, ela serõ, por.
voz da. popufaçao na lufa para assegurar as nativas dO Vietnã e da florestas voltou a acelerar no' justiça, .r,esponsabllizada'
conquistas e 0 bem comum. dizimação qUase tÇ>tal das atuol governo, considerado . perante todos pe'lo, mal

selvas de Bornéu, na:Malásia? "um desastre na questão' causaOo". ,

.

Se essas madeireiras não ambientai", segundo PÇllavras • Memblo' c!o GIU.p
tiveram preocupação com os do·eqologistaGustavoAlberto' Ecológico "Amigo.
ecossistemas de seus países, fonseca,diretor <dO'Cqnserva- 'Nafuleza"

iI
iI'
I!

ii.

-

AÇOES
COMPRAMOS AÇÕES EMITIDAS DA TELESC,
TELEBRÁS, FLORESTA, INCENTIVOS FISCAIS,
OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS, BANCOS, ETC.
COMPRAMOS AÇÕES DOS CONTRATOS DA

CONSTRVTEL DOS ANOS DE 91 A 97.
PAGAMENTO EM DINHEI'RO.

Telefones: 371-7221 e 973-5912\, . .

RuaEpitácio Pessoa, 510 - Em frente ColégioAbdon Batista.

. Pô! O Jornal
..

CORREIO DO POVO

, Cartâ d6�leitor,
�; ,

..

'.Teo.tro,. ecológico

Artigos para Carta Alierta,. devem ser enviadoS para Rua Walter Marquardt, 1.180. As 'cartas devem conter nO
máximo 30 linhas de 70 toques, o endereç9 ou te/e;one para qontato.'O jomal sé reserva o direito de sintetizara

.

texto e fazeras coi'reçõe.s ortográficas e gramaticais necessárias.

CORREto DO POVO·
Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00,105,755/0001-50 - Administração, Rédação. Departamer:lto Comercial e Oficinas,

Rua WaHer Marquárdt. 'f.:180 - CEP 8925&:-700 - caixa Pos.tal19 - Jaragliá dó Sul- SC � ,Fon�ax (047) 371-1919 -.s72-3363 - 371-1944
I

' .

•.

,

Os texto� e COlulUlS assi1Uldos são de resp0"fablUdadei excluBillos dDs tuI/Ores, não rejletilldo, necuslll'Ülmenú, II opilllilo dojol1UlÍ.
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Câmara Municipal discute
orçornento Regionalizado

PT de Jaraguá do Sul
.

comemora dez arios
----------�----�---

_ Jaraguá do" Sul - o çoverno". explicou. acres
Diretório Municipal do PT centende que. durante'
comemora amanhã dez esseS dez anos o partido
anos de fundação .. A aprendeu muito corri O.S·

programação. que teve erros.

início ontem. prevê palestras - O..pT quer implantar um. Fotos: Edson Junkes/CP

pretende levar a com lideranças estaduais e socialismo voltado para a.
discussão poro as avaliação da trajetória do

. igualdade de oportunidades
'

.. comUnidades' e partido no Município. No e dlreltos. Não tem mais
entidades represen- sóbodo. a direção do por- como esconder as injustiças

.

tativas da cidade. tido programou uma festa. deste país. Aodenuncló-los
"Nas sessões itineran- que deverõ reunir os ex"', O' partido é taxado de rodí

.; tesda Câmara vamos presidentes münicipais. a cal e sectórlo > resumtu
discutir diretamente presidente estadual da Gaúcha.
"com as comunidades. legenda. Luc! Choinàcki. e o Ödeputado CariitoMerss.

'

Queremes conhecer deputado federal Milton que fei palestra ontem. na
as reivindicações poro Mendes de Oliveira. encer- Ferj (Fundação Educacional
incluí-Ias noorçornen- rondo com um baile na Regional Jaraguaense).to". prometeu. O

Recreativa do Sindicato dos afirmou que o PT tem muito
orçamento deve ser ' .

.votodo até o final do Metalúrgicos. '. o que comemorar nesses

A presidente do Diretório dez anos. Ele acredita que o
Municipal. ClemairCorrêa. a crescimento registrado nas,

Gaúcha. fez um balanço últimas elelções, demonstro
desses dez anos de otuoçöo que a população estó
do PT na cidade. Na opinião entendendo a razão das
dela. o partido estó con- lutas do PT. "Ainda existe

quístondo a população à muito preconceito em,
medida em que desmistifica relação ao PT. mas. aos

o imagem. vlnculode à poucos. .estomos rompendo
greves e·de oposíçöo pela' essa barreira. frisou. acredi
oposição .."0 PT tem uma 'tandd que a pequena ocel
linha ideológica que faz tação do PT nc cidade. basi-

'

questão de seguir.A luta dos comente operórío. é resulto
sindicatos é

... apoiada pelo do da "político implantado
partido sempre que tiver o pela elite dominante. que
trabalhador comometa. Isso por muito tempo manteve,
faz parte do nosso projeto de . a estrutura".

Deputado Carlito Merss foi convidado para
explicar o projeto que tem como objetivo

assegurar aparticipação popular

Guaramirim· - A
Câmara de Verea
dores debateu. na

sessão' de quinta-feira
passada (18). e

projeto de Orça
mento Regionalizado.
A proposta tem como

objetivo discutir as

prioridades de cada
uma das nove regiões.
em que foi dividido e

Estado. e' incluí-Ias no

Orçamento Est�ual.
De acordo com o

presidente da Casa.
tvotoo Kuczkowski
(PFL). a. idéia de.
discutir o Orçamento
RegionalizadO' surgiu
lege após o ExecutivO'
locot ter enviado à
Câmara de Verea- Orientação:Mem durante palestra
dores o. Orçamento
doMunicípio para o pröxrno
ano.

O deputado '&stadual
Carlito ,Merss' (PT) foi
convidado para apresentar
o projeto aos parlamentares
municipais. Ele é o autor da
emenda à. Constituição
Estadual que garantiu a

inclusão do Orçamento
Regionalizado.•.�A intenção
é discutir as reivindicações
nomomento da elaboração
do orçamento e incluir as
prioridades definidas pe1as
comunidades no orçamen
to". explicou o depurodo.

acrescentando que . a

rnedtdó busca "demo
cratizar" a disttlbulçöo dos
recursos para o'Estado. ,

permitindo diretamente Cl

participação dosmunicípios
e des regiões.

'

Segundo kuczkowskl. o
Orçamente do Município.
estimado emcerca de RS 6.2
milhões. deve centemplar
toda a comunidade.
priorizando os setores rnols
necessitados e importantes.
"É preciso saber investir para
aproveitarmos OS recursos";
aconselhou. revelando que

ano,.
.

Em retoçöo ao

Orçamento
Estadual. Kuczkowskl
disse que somente
com a participação
popular. os peqtle
nos

"

'

munic;ípios
poderão ,ser aten

otoos." "HÓ ternpo
Guaramirim não recebe
nada do governo do
Estado". reclamou. Merss
explicou que." para a

elaboração, do Orça
mente EstaduaL,·, os
municípios fazem plenó
rias e discutem os relvln

dicoçöes. que são leva
das para o debate nas

plenórias regionais. "Desta
forma. assegura-se a par-

, ticipação popular. jö que
toda a comunidade opre
senta suas reivindica
ções". completou,

, +.
.

·1

Farll_CIp0ç60: Mera expNca o Orçamento Regionalizado QO$ vereador.

PMD8 fará convençãopara
a renovação do dir�tório
Jarag�á . do Sul - O· do Desenvolvimento

Diretório Municipal do PMDB Urbano. Ademar Duwe. e do
reollzoró. no dia 19 do próprio Gilvan. que admitiu
próximo mês. convenção estar osoronoo ao cargo.
poro a escolha dos diretores Mesmo sabendo da
do legenda. O encontro decisão da Executiva de
dos peernedebístcs seró não discutir nomes para
feito em todo' o país. concorrer às eletções do
obedecendo o calendório próximo ano. o deputodo

'

do partido.O secretório do estadual Ivo Konel! confir
diretório, do MuniCípio. rnou c dêposiçõo emlcnçor-

,

Antenor Gilvan: informou se candidato a deputado
que não serão discutidos federal. Ele disse que
possíveis nomes' poro .pretende fazer uma dobra
concorrer às eleições do dinha com o' secretário
ano que vem. Duwe; .que deverá sair

Para substituir Rudlbert candidato à Assembléia
Schmelzer na presidência do Legislativa. "A .região tem
biretó�io Municipal.,alguns pelo menos 120 mil votes. o
nomes foram destacados que a crecencio a ter mais
durante uma outra reunião de 'um representante na

que aconteceu no final do cêimara Federá!. Não
mês passado. Dentre eles. o escondo o interesse em ser

presidente da Câmara de ,o condldcto. mas não
Vereadores. Pedro Garcia. o descerro a possibilidade de
deputado estadual Ivo vir a apoiar outro nome".
Konell. osecretörlo estadual revelou Konell.
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. PFLorienta lideranças na
buscode recursos federais

prB oretenae tançar candidato
Q'deputodo tecera: pela. teçnão
Jaraguá do, Sul - Em condicionada à decisão dós virtual candidato à

'reunião reollzcdo na noite outros partidos em não Assembléia Legislativa,
da última terço-tere (23), na apr.esentarem um nome afirmou que a intenção é
sede do Diretório Municipal, paro concorrer à Câmara tortotecer o partido no

o PTB discutiu a possíbãdode r;ederal. "Se nenhum partido Município, visando' as

de lançar candidato a' lançar candidato a depu- , eíelçôes municipais de 2000.
deputado federal pela' todo federal, o PTB o fará", Sobre a decisão de um

região. A informação é do prometeu, afirmando que, possível ,abandono da
presidente do dire.órlo, Uo por enquanto, nãp foi dobrcdlnho com ZimmeJ
Ilronl. que afirmou' que a discutido nomes.. "Não há, monn. Vasel disse que o

proposta já foi comunicada necessodomente, que serde lançamento de um outro
à direção est'aduaL rece-

. Jar.aguá do Sul. A idéia foi nome· para .concorrer à
bendo o aval do presidente apenas ventilada. Somente Câmara Federal irá
Roberto Zimmermann, .de- depois, da reunião 'da ,contribuir com o legenda.
vendo ser avaliada na reu- estoduol é que trataremos "Ele (Zimmermann) precisará
níöo do Diretóri'o Estoduol. de nomes", declarou,' dos votos de legenda, e um

que acontece neste final de acrescentando que o outro candidato 'poderá
semana, em Florianópolis.

"

diretório deve se reunir com contribuir decisivamente",
De acordo com Tironi, a lideranças da região para argumentou, revelando que

idéia de, lançar -

um discutir o ossunto e possíveis . opartido vê com bons olhos'
candidato a deputado fe:. nomes. a candidatura

.'

dos
deral pelo região está O ex-prefeitoDurvalVasel, vereadores.

Valle ·1 nformáti,ca

-

RuaBano do Rio Branco, 620
Fone: (047) 372-1968 - Fax: (047)' 372-1130

Jaraguádo SuI"SC

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

Artes novas a
cada coleção

Fone/Fax: (047) 376-3471 '

Rua Wollgang Weege, ,748
Barra do Rio Cerro

Rua Canoinhas, 361 - Centro
FonelFax: 371-2444

IfMl'
"
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I Do .pr�feito de Jaraguá do Sul, Geraldo Werninghaus
� (PFL), sobre o cancelamento do convênio do governo
I do Estado com o Muniéípio poro a construção do prédio
� . da Ação Social. '

. '

,

I '

'

- Nós vamos mudar o, nome do �overnadór aqui em
I Jaraguá do Sul- ironizou, se referindo as declarações de
[ Paulo Afonso (PMDB), quando em visita à cidade,
s

garantiu que iria'cumprir todos os convênios firmados
"porque seu nome não é Vilson", numa alusão ao ex

governador Vilson Kleinübing (PFL), que, às vésperas de
deixar o governo, cancelou vários convênios.

Aliás
',

Werninghaus prometeu
construir o prédio da Açöo

Social mesmo sem os

recursos do governo ?

estoduol.
.

. - O projeto está pronto e
' .. vamos construir o prédiO -

reforçou.

'Insistência
Qual é o nome oficial do

Município?
Jaraguá do Sul ou apenas
Jaraguá como é divulgado

.

por muitos?

Jaraguá do Sul, - O
Diretório Municipal do PFL

,

realizou, na sexta-feira
passada (19), no Hotel
Itajara, seminário pala a

orientação de técnicos das
prefeituras da .região para a
captação de recursos do

governo federal. O evento'
faz parte do Ciclo de
Seminários Regionais,
ministrado pelo Instituto

I 'Tancredo Neves. que terá
rnols quatro etapas nas

cidades de Florianópolis,
Lages, Tubarão e Chdpecó.

O objetivo do seminário,
segundo o prefeito Geraldo
Werninghaus, é orientar e
expllcor os mecanismos de
elaboração de projetos e,

conseqüentemente, captar
recursos. Segunqo a equipe

,

de palestrantes do Instituto
Tancredo Neves, boa parte ii. / �§':i'àl
dos projetos encaminhados . - .;;. '; ;�&;_�à!i!l

, pelas pretelturos acaba Pal.lra: fí... po/í#iCOl doMunicípio recebem'orientação
ençcvetooo. porque não' exi@ências dos ministérios ou apresentaram os trâmites'de
atende os requisitos básicos . dos órgãos do governo documentos e formulários,
necessários Ei não tem feQeral. 'prazos de encaminha
informações . suficientes, .

O seminário trouxe mente, analise e aprovação
além de não atender as técnicos de Brasília, que de proletos,

I .'

,Farpa$
Werninghaús desmentiu as
declarações do deputadO
Ivo Konell em relação à
verbo do Reforsus poro a '

ampliação do posto de
saúde do BaIrro Smro do Rio
Cerro, que, segundo Konell,.
era do govCjrno do Estado. '

- Ele (Konell) não sabe de
nada e está mal informado.

Parte do dinheiro é do
governo federal e a outra
do MuniCípio. O 'deputado
está mentindo. Aliás, ele
mente tonto que acredito

ria própria mentira -

alfinetou.

Tiroteio,
,

Do vereador.de Guaromirim, Ivo Ranghettl (PMDB), sobre
os deputados da .regiõo: "

- Soo deputados de aluguéis que aparecem por aqui
somente no .campanha eleitoral e em. lnouçuroções -

disparou, se referindo ao fato do deputado estadual
Carlito Merss.(PT) ter participado da sessão do L�g.islati\to

,

local paro explicar o Orçamento Régionali�odo. ,

De olho no português'
A Câmara de Vereadores
de Guaramirim recebeu
convite peso participar da

entrega de "froféls".
O corwítefol lido·no plenário

da Casa pelo prlmelro
secretário, Altair Aguiar

(PPS), que não teve o bom
senso em cmrigir o erro.

Em tempo: o plural de trofeu
é TROFÉUS.,

,

' Aconteceu
Na última seqondo-relro (22), surgiu'úm bootono

Prefeitura de Jaraguó do Sui que a secretária da Pornâlo.
Sueli Mueller, teria sido exonerada. '.

Na coletiva do dia seguinte, o prefeito não tocou no
ossunto. apesar de demonstrar estar írrítodocom algo.
A secretária, confirmou a informação, mas garantiu. que

pensou em pedir exoneração alegando
incompatibilidade da funçõo com problemas pessoais.

.
'

Rua Ida Bona Rotha, 84
F�n�ax:. (047) 372-0246

.

Foné: 371-0602
Jara�á do Sul' • SC

, Comércio de Cereais
KAZMIERSKI

Frutas - Verduras - Atacado

Só para informação
O trio elétrico foi crlodo
no Bohlo por Dodô e

Osmar para o Carnaval
na Praça Castro Alves.
• Ó nome. hoje, está

diretamente- relacionado
com o Carnaval ou com

o samba, qualquer
referência corrtrörto está

ERRADA.

Cflarículfura
. .

"'t

({?arisa
Mudàs de árvores frutífetàs,
flores e, plantas ornamentais

I

Rua Bernardo Dornbusch, ,2433
fone: (047) 372�0695

371-8146
Vila Lalau - Jaraguá do Sul

"
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INCIDÊNCIA·SOBFJE I
VERBAS INDENIZA rORIAS I.

A Medida Provisória n° 1 .523, agora já em sua 1 (]I I
!

edição de 25.07.97, trouxe séria. alteração nas I
Contribuições Previdenciárias.

.
.

. .

i
Por disposição constitucional e na conformidade I

com a regulamentação dada pela Lei nO 8.212/91, !
. !

as contribuições à previdência somente devem incidir ..

sobre ganhos .habituais do ernpreçodo,

6/97 -1,42

_....
,"", �

5/97 - 0,11
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
ApOio: C8ssull Auditores e Consultores SIC Ltda.

Fone (047) 371-4509 e 371-5611

CASSULI
AUDITORES

no mercado. localiza documentos através v

O Prático, que inclui CEP, de palavras-chaves. �t
glossário de informática, semelhante .oos SITES de
receitas culinárias, discagem pesquisa na Internet",
automática, CD-playere cen- explicou.
trai oe recados por voz, foi A instalação é fácil e .nöo
opresentodo ao público pela exige nenhum grande
primeira vez na II Multífeira. O esforço. O Prático ocupa.
programa foi lançado opens 30 Me de espaço em

nacionalmente na Fenasoft, disco e pode rodar em 486
que aconteceu no Parque do DX2 66, com 8MB de RAM.
Anhembi, em São Paulo, de 21 Apesar de alguns módulos
a 26 de julho. De acordo com não apresentarem acesso
o dretor 'do oíostech Alfredo·

,

muito intuItivo e merecerem

Roeder Júnior, o Prático é o urno pequena reforrnuloçöo,
único programa totalmente o conjunto do programa não
orientado à voz, procura 'e é comprometido.

.

Banco do Brasil firma convênio
de financiam'e�to ,com Apevi e CDL

----�-----------�--

Protocolo de intenções prevê linha de
credito para micros e pequenas empresas
que tiverem os cadastros formalizados

J

iprático' é destaque na �kevisia Conecta'
Jaraguá do Sul-oSoftware

• PráticoN, desenvolvido pela
empresa Olostech (Olos
Tecnologia), fOi destaque na

·Revisto Conecta" de
setembro.

Apúbllcaçãodedlcou uma·
página ao programa, que o

classificou como versátil. No
v.isão da revisto, o programa,
pela qucntídcdé de funções,
não pode ser considerado
concorrente nem dasagendas
(out/ook, organizeI') nem dos

programas financeiros tipo
quicken ou money, nem,de
qualquer outro soft disponível

'RuaDonaldo
Gehring,.140

Centro
89251-470 )

Jaraguä do Sul - SC
Fone/Fax: (047)

371-4509

371-5611,

·CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL

AUDITORIA CONTÁBIL, FJ5CAL E TRABALHISTA

Jaraguá do Sul

Agência do sonco do Brasil
firmou convênio com a

Apevi (Associação dos
Pequenas Empresas dovole

Pretende a medida provisória em vigor, a contar de ] do .Itapocu) e"CDL (Câmara

01.08.97, qu.e passem a compor o. salário contrloulçöo, ',.

de Dirigentes LOjistas) para
abrir urno linha de crédito.

também as verbas havidas com caráter indenizatório. I .

especial às empresas da

É inequívoco que a olteração da base de 1
região.· O objetivo é
desburocratizar o processo

cálculo da contribuição. previdenciária, com a de concessão de crédito

cr,iação de novohipóte,se de Incidência jributárla, I
comjuros entre 2,6 a 3,1% ao

mês, em descontos de
só poderá ser válida se vier acompanhada de Lei! cheques de até RS 14 mil,

., .

S
. Faclldade:Umaacreditaque val�sburocrallzaroproceaooornolementcr.. já. que o próprio texto I além de mais R 6 mil poro

.
.

.

-

. i capital de gir(), com juros de crédito", reforçou. bilizados pela COL.
Constitucional determinou que, poro a instituição i 1,9% mais TR (Taxa de Refe- Pelo acordo, a Superin- De acordo com Lima; o

I
de outras fontes destinadas a garantir a í rêncto), tendênclo Estadual do programa de crédito está

_ _ . . .
. lOgerente do banco, Banco do Brasil se dispõe a operando desde o início do

manutençao ou expansao da segundade social, o r Milton Goetten de Lima, 'descontar antecipada- ano, mas S0 agora está

veículo apropriado seria 'a Lei Complementar. A explicou que a concessão mente os Cheques, obede- sendo formalizado o proto-
. " ... " ,_ do crédito tem como requi- cendo algumas cláusulas: 1 colo de intenções entre os

Medida Provtsörto. ao ser convertida, o sera em Lei sito. básico a formalização
.

- Os cheques deverão ser instituições. Ele lembrou que

Ordlnár,ia, não cumprindo assim, requisito contido i dó cadastro do interessodo. encaminhados separadö- há empresas que podem ser
.

°

.

.. _

.

. !
..

A concessão está condi- mente por data, com valor atendidas com limi,tes acima '

no art. 195, § 4 da .co�st�tulçao Federal: P�IS trata-I cionad�ao.limite,decrédit?, máximo de RS 1.mil. 2 -?s do volorde RS 20mil, "desde
se, sem sombra de dúvldo de nova hlpötese de i que sera determinado apos cheques devolvidos seroo . de que ç limite de crédito
• • A • • "

•

! análise do cadastro do
,
automaticamente, debita- .deftnldo pela análise do

lnctdênclo trlbutórlc,
,I interessado", confirmou, dos na conta do associado. interessado permita". Os

Com a alteração da Medida Pr.ovisória e! lembrando que o BB tem 3 - Os cheques descontados requlsltos básicos paro
.... _... • A. I recursos e linhas de créditos deveröo ser consultados análise de. financiamento

c�nsequente ampllqçao de lncldênclo da 1 para atender empresas, pelo associado da cónve- söo :

patrimõnio, fatura-
contribuição previden,c.iária, não se estará I "mos poro isso, �,preciso �iad� nos siste��s de infor� mento, tradição no merca-

.

trlbutöndo a folha de solórlos, tampouco "ganhos I
estabelecer o llrnlte de moçoo de resrrlçöo dlsponl do e não ter restrições.

habituais", e sim, indenizações e abonos, sendo,
!

TREINAMENTO DE' PESSOAL
J ,.
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. Menegotti·vence e,tapa
do Prêmio de Qualidade

-

. .' . "

-�����-----------------------�---
Concurso teve participação das empresas da região e

ç/assificou ainda a Weg"Mofares e a Mariso/

Jaraguá do Sul -, A
Metalúrgica Menegottl-
venceu a etapa regional do
Prêmio Santa Catarina de
Qualidade e Produtividade
com- o trabqlho: "Dispositivo
para a montagem do
cavalete de betoneiras". A
exposição dos trabalhos de

. Cítculos . de Controle de
Qualidade tol realizada no

dia 11, no Senai (Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial), e a escolha do
melhor trabalho aconteceu
no dia seguinte.

A etapa regional do
prêmio classificou ainda os

empresas Weg e Morlsol.
segundo e terceiro lugares,
respectivamente.
Participaram do concurso

empresas do região que
trabalham com grupos de
melhoramentos e que estão
ImplantandO proqrqrnos de
qualidade. De acordo com o

Vencedol8l: equipe daMetalúrgicaMenegoltl
coordenador do Programa deficiênCias do processo. Se
Meriegottl do 'Qtlalidade, nós encontrarmos uma

Ollvete dos Santos,. a deficiência, teremos' a

metalúrgica adotou como' oportunidade de corrlgí-Ia",
lema do programa "defeito explicou.
nãodeveserconslderadoum Com' a premiação, a

problema, pelo qual alguém Metalúrgica Menegottl Irá
deve ser responsabilizado". representar a região no

. "Oefeltos são jóias raras que concurso estoduol. que.
podem nos ajudar a acontece no próximo dia
encontrar as ca�sas e três, em Florianópolis.

-

r----- ----��I

',Cl O empresário Eggon João da Silva, presidente do Conselho de Administração' da Weg, ,
"

será homenageado pela Fiesc (Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina) com. ,
a Ordem do Mérito Industrial da CNI (Confederação Nacional das Indústrias). ,

, O evento vai reunir, na próximq segUnda-feira (29), a partir das 20 horas, no Clube Atlético ,
, Baependi, o presidente da Fiesc, Osvaldo Moreira Douot, o presidente da CNI"Fernando Luiz'
, Gonçalves Bezerra, e empresários da região. .

" ,

: � O prefeito de Jaraguá do Sul. Geraldo Werninghaus (PFL), confirmou a doação de um
'

"

,
terreno para a consfruçöo do Condomínio Industrial, idealizado pela Apevi (Associação das'

. Pequenas Empresas do Vale do Itapocu). . "

, Werninghaus garantiu que a aquisição do terreno, que deverá ter ,20 mil metros quadrados,
, será concretizada até o final do ano. '

, ,
'

'

-, Cl ,
'A nova diretoriÇl da Acias (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Schroeder)

r tomou posse na noite de ontem, no Salão São Cristóvão da Igreja São Vendelino.

,
O empresário Rogério Maldaner presidirá a entidade até 1999.

'

ICl . O XX Congresso Brasileiro de Agronomia vai reunir, de 29 de setembro a dois de outubro,
, noAuditório FritzMüller,em Blumenau, empresários, profissionais e estudantes do setor agrícola
, para discutirem os temas: reforma agrária e Mercosul. A coordenação do evento decidiu

,.dividir, em cãmaras setoriais e çonferêncios.para que sejam debatidos também a agricultura
, brasileira e familiar, ?� instrum�htos para u�'desenvolvimento <:grícola sustentável,mercado
,
de trabalho e exercício proflsslonol.centrcllzodos na"globallzaçao - perspectivas eesfrctéçlos

�ara a agricultura". .

'

'.

.

---------------------�---------�

30 de Setembro
I

Tenho duas filhas (4 e 7 anos). Como todo pai, quero o

melhor para elas. E muitas vezes me perco em planos e

sonhos do tlpo"o que elas vão ser quando crescerem?"
Mas,exlste uma escolha profissional que me daria muita

satisfação e orgulho, se uma delas a fizesse: a escolha pela
profissão de secretória.

Esses. meus onze anos de atividade profissional como
engenheiro fizeram crescer em mim um profundo respeito

, e uma enorme admiração por essas profissionais, cujos'
conhecimentos. e hGlbilidades são, nomals das vezes, pouco
reconhecidos até mesmo pelos seus superiores Imediatos.

Mas, espere um pouco I Não estou falando de algumas
"secretárias" que estão por aL enfeitando a salinha de
recepção, atendendo telefone, onotondo recados, lendo
Capricho, ouvindo rádio (e ligando para os locutores ...).
Essas aí a gente pode chamar de qualquer coisa, menos,
por favor, de secretárias I

'

, Estou falando dessas. múlhetes e moças que, com seu
trcbolho contribuem ,consideravelmente para o

desempenho da empresa ou do setor a que atendem.
Estou falando de pessoas que têm multo mals do que um

emprego: têm uma profissão. Estou falando de proüssíonols
que procuram estar bem informadas, que leem jornais;
revistas,artlgos técnicos. Que buscam Inclusive leituras que
lhes aumentem o conhecimento sobre a profissão ou sobre
o trabalho do chefe imediato ou da empresa em que
atuam.

.

Estou falando dessa geração que descobriu nos cursos

superlores e nos pós-graduações um caminho poro seu

aperfeiçoamento profissional. Secretárias conscientes de
que falar, ler e escrever em Inglês não é mals um luxo e sim .

uma necessidade básica. Secretárias que não se assustam
diante de um computador. Pelo controrlo: dominam os

programas, seus 'recursos e potencialidades, transformando
amáquina numa ferramenta de uso corriqueiro, assim como
o fax, a central telefônica e outros "eletrônicos".

Estou falando de pessoos Inteligentes e sensíveis. Com'
estrutura psicológica para administrar relacionamentos,
suportar e superar preconceitos, vencer barreiras-e, acima
e apesarde tudo, estar sempre disponível para receber uma
tarefa novo, por mals absurda,que pareça.' E executá-Ia,
cem eficiência, bom humor e boa vontade.

Estou falando de secretárias que sãoverdadelros pára
raios. Que estão sempre atentas para se antecipar oös
problemas, antes que eles virem problemas. Secretárias
que providendam uma procuração num cartório, poro um

financiamento de banco, com a mesma boa vontade e

efiCiência com que providenciam uma xícara de café para
aquele cliente que acabou de Chegar. ,

Estou falando de gente como a dona Antônia (vocês se
lembram: ela era secretárfa e braço direito do presidente
tonerede Neves. Estou falando da Verena, a super
secretária do deputadO Paulo Bauer. Estou falando da
Ivanir, secretária do Crêo em Rio do Sul. Estou falando da
Daniele, secretária da HSK Engenharia. Estou falando,
tolvez-de uma das minhas filhas, se tiver à vocação e a

cornoetêncio poro vir a ser uma brilhante e bem sucedida
secretária.

'

-r • �'Mi1K\\@OOIWW'&� " ," ;�
nu

,. ,

Caixa posta/191 - Fax: (047) 371-7942 - eniopf@netuno.com.br

\JIA'ÇAO
CANARINH-O

COMPROMISSO COM O

BOM TRANSPORTE'.
'- .'

, .'
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Sindicato promove Divulgado o calendário
palestra sobre dor ·das.festas de outubro.
Pomerocle - o Sindicato' Nãe-Gevernamental Der

· dos Trabalhaderes Metalúr- sem Frenteiras, criada em

gicc;>s promoveu de 15 a 19 1994 na Proneo. entidade
deste mês, no auditório. da cem fins humanitáries. Ele é
Netzsch, a semonç ·Interna presidente do cemitê para e
de Prevenção. de Acidentes �rasil e, em 1994, trabalheu

.

cD Trabalhe, realizada no Cambeja.
anualmente .nos empresas De ocordo cem e

do setor metalúrgico.. Dentre presidente do Sindicato. des
as atlvld'ades comemo- Metalúrglces, Antônio. Caries
rctívos. acenteceu a Andriolil. a Semana de

palestra sebre dor,ministrada Prevenção. de Acidentes do

pele médico. gaúche Gui- 'Trabalhe já levou para e

Iherme Sudbrack. Município. e deputado. Milten
O pregrama começou Mendes, do PT do Estado., e

cem a encenação. de uma advegade e mestre em

peça teatral sobre segu- Direito' Arnblentcl, Itamar
.

rança no trabalhe, seguida Pédre Bevilácqua, e assessor
·

de palestras a respeite de do Sindicato. des Metalúr

relações humanas no gices do ABC, IheoMono de'
trabalhe e aids, além da . Oliveira, e e doutor .ern

criatividade nas fermas de Ecenemia Pelítica da Ciên
trabalhe. Ne último. dia do cio e Tecnelegia da Unlversi-'
evento, es cerca de 350 dade Autônema doMéxico.,
metalÇJrgices tiveram a Pedre Antônio. Vieira, para
eportunldade de assistirem a palestras' cem es mais progranação

.

Oktoberfestlval � em Blumenau.
palestra de Sudbrack, mé- diferentes temas relaclena-

Dia 3 _ Nova América, Banda Cavalinho Branco
oícc ossocíodo à Clínica dá dos cem a prevenção. de (Regionais) e Netinho (Nacional).
Der, do Centre Hospltolor acidentes do trabalhe. Dia 4 - Segredo Ainda. Mameloko (Regionais) e
Universitário. Strosbeurg, na - A íntençöo é centribulr ' Skank (Nacional)
França. para e esclarecimento. des Dia 5 - Punchy, stcokos y Congas (Regionais) e Elba

.

Ramalho (Nàclonol)Sudbrack. de 47 onos, é trabalhaderes arespelte des Dia 11 _ Primavera nos Dentes. Immigrant
um des 150 médlces seus direites e garantias - (Regionais) é BarãoVermelho (Nacional)
integrantés da Organização. definiu Andrielll. Dia 12 - Grupo Pileque, Incandescentes (Regionais)

,

e Danlelo Mercury (Nacional)
Dia '18,- Torre de Babel.Vlad V (Reglonals}e

Parolamos do Sucesso (Nacional)

O Ingresso seró de RS 5,00, se adquiridos·
oMeClpadamente. De acordo com os

organizadores, os horónos foram estabelecidos
para que todos possom curtir as festas após os

shows. Os portões do Oktoberfestival abrem às 13
.

horas. A partir das 15 horas, começam as

apresentações das bandas regionais e às 19 horas,
a apresentação dos artistas nacionais.
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F8IIa: diversão dutant. a Schülzenf"',do.al1O pcmado

Florlan6polls-A Santur (SantaCatarinaTurismo)
divulgOu esta semona o celendörío das f�stas de

outubro no Estado, Incluindo os preços dos
Ingressos e dosbebldos ja definidos pelas

organizações. Ao todo são oito festas; onde os

turistas encontrarão diversão.multo chope, música
popular e comida típica.

Demais 'estas no Estado
1) Oktoberfest de Blumenau - de 2 a 19 de outubro

* Ingresso nos pavilhões - RS 3,00
* Chope (copo 500 m� - RS 2.00

.

.

* Pratos típicos - RS 9.00 a RS 14.00, nos restaurantes
.

.

. dos pavilhões
* Show nd Oktoberfestival - RS 5,00. se adquiridos

antecipadamente.

2) Fenarreco de Brusque - de 2 a 19 de outubro
* Ingresso nos pavilhões - RS 2.00,

De segunda a quinta-feiras. entre 11 e T8 horas,
entrada franca.

-

3) Fenacl)opp de Jolnvllle - de 1 a 20 dá outubro
* Ingresso nos pavilhões

De domingo a quinta-feiras, RS 1,00

Sexta e Sóbado, RS 5,00
.

* Chope (copode 500 mI) RS 2,00
* Pratos típloos entre RS 5,00 e RS 8,00

4) Marejado de ItaJaí - de 3 a 19 de outubro
* Ingressos nos pavilhões, RS 2.00

Às segundas-ferias. entrada franco. Inclusive à noite
* Pratos típicos

Bufê de Frutos do Mar. RS 6.00
Sardinha naBrasa (6 unidades). RS 1.50
Caldeirada de Frutos do Mar. RS 4.00

Bacalhau à Braz. RS 14,00

5) SChützenfest de Jaragua do Sul- de la a 19 de
.

outubro I

* Ingresso nos pavilhões
De segunda a quinta-feira. RS 1.00
Sexta, sóbado e domingo, RS 3,00

_

* Chope (copo 500 mi), RS 1.76

6) Kegeltest de Rio do Sul- de la a 19 de outubro
*Ingresso nos pavilhões

.

Dias 13 e 14 entradà franca
Dia 16 - RS 3,00 - com show da Banda Die Original

Mottener. da Alemanha
Demais dias - RS 2,00

* Chope (copo 400 mi) - RS 1.25
* Pratos típicos - RS 7.00. poro bufê composto de
Eisbein, (joelho de porco), kassler. schlachtplatte e

rnorreco com repolhoroxo.

7) ilrolerfest de Treze Tílias - de 3 a 13 oe outubro
* Ingresso: RS 1,00 (somente sóbados e domingos)

* Chope - RS 4.00 a RS 6,00
* Ingressó para os balles típicos: a definir entre RS

8,00 e RS 10.00
"

8) Oktoberfest de Itaplranga - de la a 12 de outubro
* Ingresso nos pavilhões: RS 3.00

* Chope (copo 500 mI). RS 1,50 (Brahma) e RS 1,25
(Schlncarlol)

* Pratos típicos - RS 5.00
* Café colonial - RS 6,00

9) R::>lskl Festyn de São BentOdoSul- dia 18 de outubro
.

* Ingresso nos pavilhões: RS 3,00
*

Pratö� típicos: RS 8;90

'T/XACOsYirIM3. A BIANDIVlNCIDOIA NO TISTIDA IIY/STAQVATIOIODAS ·AGOSTO/97. (047) 372.0705
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m-tllUt"'t!
IMáquiIIMpara empacotamento

RuaAraquari, 136 - ßha da Figueira
FONE:(047)312-0S40,-FAX:(047)372-3203 "

'o',R,U,',
Centlfo de,

____-J-aragu&--'d_oS_uJ_-_sc__--- Recuperação
��------------------------------�

9);. 9lcy' 91ídekí 9todrig�e.s da oíl;a Jaraguá
Ortopedia e Traumatologill

Cirurgill do Joelho - Ariroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM H,ORA MA.RCADA

R. 'Dr. WaldemifÔ Mazurechen, 55 - Apto. 1
Fone: (047)371;.ß511 - Jaraguá do Sul- SC

, .

AKssúup&Ju""",,��s�tmbtIIIIOtmfpOr6rlo
��f�ti'tlo t terceirlioçiwdemiJo.d�-ob"" ilfstalo" sua s�de�mllOsSll

cidIJII� lItl Rua Domillgos tliJ No'tltJ, 303. lJtJ esq. para dinita, os
s6cios-,�r�lII" RlIbilleide CatwIlIuJ, JosiMaralillO JUIIf"eim �

C14rulUJ C�WJll�ri'
.

VAFFE· ..
'

l� IVlODA MA$CULINA

Rua�einoldoRau, 327 • sala 01.·Centro
JaraguádoSul· Fone: (047)973-5432

A EMOÇÃO DO CINEMA COM O
CONFORTO DE SUA CASA. Vlsm-NOS'

IENDONÇA
.-

� � -=e: t-x y}J._......

THFATF-R
audio e videoRua Joio Marcatto, 119

Centro -JaraguádóSuI- SC FONElFAX: (047) 372·2128

He HORNBURG
Implementos Rodoviários

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

.

.: Jaraguá'do Sul- sc ,

o CtlSam�nto de Stuulrd e

Marcelo foi QCont�cimento .,ip
'M àgentla branca tia

temporoda. Eles trocaram
aliança no último s6bodo (20),
MlgrejaNossa Senhora do
!losário (Rio Molha). Após ti

cerimônia religiosà os

convidados foram
recepcionados 1I!J CluM

Atlético Baependi. Sa1ulra é

filha de Bruno (in memoriam) e
Ruth Kienen Renn, eMarcelO é

filho deAchilles Santos"
Amélia Silva.

ANIVERSÁRIOS - comemorou idade'
nova na terça (2'3) a artista 'plástica

.

.Marli Terezinha Mondini Simon.
Igualmente ,

Adernar Vieira

cumprimentadíssimo no dia 23, pelos
filhos Josiane e Marcelo, e esposa
Avenilda. No dia 24 (quarta-feira)
aniversariou 11 cabeleireira IIse Weiss
Richter. Ontem (25) circularam
.cumprimentos para Lídia Lourenço da
Silva em Corupá, e para Elza Chaves,
em Jaraguá do Sul.

ALMOÇO BENEFICENTE - a casa

da Amizade do Rotary Club de Jaraguá
do Sul promoverá no próximo dia 18
de outubro, na Associação Recreativa
Marisol, almoço beneficente, servindo
comida italiana. Cartões a R$ 7,00
adulto e R$ 4,00 crianças; à venda na

Arca Nacionais e Importados, na Mal.
'

Deodoro, 796.

Palio"", K/IlIbIea ROsa compl�kI" s�u

1I0'tl� alios no último dia 16 e

com�moro" com familiares e

IlIfIiguinlws. Ela ifilha d� Louri'llal e

N�ita (Cob�l�iniril) Rosa

CLíNICA DE FISIOTERAPIA
Fisiote,apia Esportiva
Fisiote,apia Ortopédica

. Fisiote,apia T,aumatológica
Fisiote,apia Pe_diát,ica

, Fisiote,apia Neurológica
Fisiote,apia Ge,iat,ia

Fisiote,apia Preventiva

RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 888
JARAGUÁ DO SUL - sc
FONE: (047) 372-1804

JlJlfÚle&!rg"es comemo",u idIIde IION 110 rí
•

18.,A.fes(IJ dos 15 tIIIOSfoi ...R«reotiWlDuas R
co",presellça d� "ma ,ide", super1JIJimiula.

_
,

NOS MARES,DO StIL -,a T Noite nos M'
.

Sul, promoção do Clube Atlético Baependi no:
parque aquático, será dia 14 de novembro, a partir
21 horas. A animação será das-bandas Pop Band
Redenção; Venda de mesas e ingressos a partir

.

15 de outubro na secretaria do clube. Para este
,

diretoria social promete muitas novidades e'
camarotes.

� aIiIIIIpu '"'mIIo esquenlll, 110 ,

12, Etbúc�A.i," e GUb�11o deOli'tldrilRosa, efi
nsiJiir em Silo Paulo

.

NoTREDAME-1JIJIa"noitadainesquecível pro
para amanhã (27) na Boate Notre Dame. No p'
super show da Banda Senti Firmeza, show de p

,

que vêm conquistando o Brasil, Imperdível.

Na5"EzpofeimAgroiltdrulriDlüGIMIrnMI"
o eillpiiltlrlo B14sÚJ Mtllfn", ,o.mtIIIIor
Mtalu B. NtlScimelllo, ,pnfelto AIIIoIlio
pre6úlelllt•AeiagA.driIUIoM. Zimmc
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'NOMUNDODA LUA
, :Era urna vez, uma menina que sonhava em conhecer a Lua. Passava as noites na janela

olhando a Lua mudar de "forma" e imaginando as, maravilhas. e mistérios que poderiam
existir lá. Até já perdera o apetite, a vontade de estudar, e o gosto pelos brinquedos. Mas rim
certo dia urna fada bondosa realiza seu desejo e a menina descobre um "mundo diferente".

.

Venha descobrir também este "mundo da lua" nos dias 27 e 28/9 (sábado e domingo) às
16 horas nô Anfiteatro da Scar com a peça infantil "No mundo da Lua".

. .

O elenco é composto pelas meninas: Alessandra Freitas PUff, Aline Marion da Silva, '

BrunaXimenes,DanielaEngelmann, Fernanda Bianchi, Janile.Mariä da Silva, SuzanaElisa
Sedrez Corrêa. Elas têm entre dez e 13 anos e são alunas doCurso de Teatro para Veteranos.

·

No ano passado, elas fizeram muito sucesso com a peça "Num quarto de brinquedos", que
foi assistida pormais demilpessoas. Este ano, estão repetindo o sucesso, pois a peça participa
do Projeto "A escola vai ao teatro", juntamente com a peça infanto-juvenil "Feiurinha", que
estréia no próximo dia 4, às 16 horas, no Anfiteatro da Scar.

O Projeto "Aescola vaiao teatro" já está no seu 4° ano e acontece sempre na Semana da
'

Criança, tendo por objetivo difundir o teatro nas escolas, desenvolver nos alunos maior
Interesse pela arte, despertar o senso crítico e formar o público de amanhã para o Centro
Cultural.

Dezessete 'escolas já agendaram seus dias e horários para as apresentações, restam poucas
vagas. No início, poucas escolas (apenas as do Centro) traziam seus alunos para o teatro,
hoje, o projeto estende-se aos bairros, atingindo uma estimativa de 2.500 alunos. Peça infantil "No mundo da Lua"

':;I',TRIÂNGULOESCALENO
ír·· , .. -:.:

'Um casal excêntrico promove urn triângulo amoroso, em benefício próprio, mas as

·
conseqüências podem ser inesperadas ...

Uma comédia surpreendente, cheia de surpresas e com final igualmente exótico, onde
'ninguém sabe quem trai ou quem é traído.

Segundo o diretor Gilmar Moretti, "é um� oportunidade' de quebrar mais ou menos o

padrão já estabelecido dos trabalhos e oferecer aopüblíco um espetáculo diferente e mais

questionador. Ele acredita que, apesarde ser uma comédia envolvendo um triângulo amoroso,
a equipe teve o cuidado para não cair na pieguice no humor fácil, tão comum hoje em dia. O

'

·

espetáculo exige mais da interpretação cênica e do trabalho de ator e, é claro, do diretor",
completou,

-

No elenco, Leóni Silva (Sérgio), Mery Petty (Carneirinha) e Rubens Franco (Carneiro)
são componentes do Grupo Adulto de Teatro da Scar (Gats) e vem se apresentando em

empresas com a peça educativa "EPI, era uma vez...", que trata da segurança no trabalho,
com a direção de Gilmar Moretti e sonoplastia de Paulo da Silva. As peças estão em cartaz

noAnfiteatro rui Scar até o próximo dia 5,'com apresentações às' sextas, sábados e domingos,
sempre às 20h3Q. Vale a pena conferir!

Um flagrante da peça "Triângulo escaleno"

Há três anos, suamelhoropção
. ".

'

emcortinas, e acessonos.
..

r-----------�-�----------------------�------------I'

ti',, ,

,

,

, .

I
I

I
,

"

PARA CORTINAS i
, ,

SOB MEDIDAS i

A Cortina Inteli ente fone/fax� 371·1332

Cortinas

UftL t
Rua 25 de.Julho, 1430
VilaNova
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2 - CORREIO DO POVO

C_onfira aHistó,ria

"A .História de nossa gente nãopodeficar só na

saudade". O Passado só é importante se
.-

o seu tempo foi bem empregado•.

Bario ele ltapocu

HÁ8ANOS
- Em 1989, Olga Henschel Mahnke, viúva de Bruno Mahnke, comentava

"m�m almoço em sua casa, o quanto foi difícil Q começo de vida em.Jaraguä.
Lembrava-se que, em 1919, data que coincide com a fundação doCORREIO
DO POVO, Seus pais Friedrich (Rosa Kaiser) Henschel vinham de

Massaranduba, para aqui se estabelecer. Possuiam uma grande gleba de
terra na Mal. Deodoro, que a atravessava desde o Morro do Carvão, terras
de Mahnke (herdeiros de Leopoldo) e da Torrefação e Moagem de Café

Bauer, estabelecendo-se nesta área com padaria, comércio, açougue e

lavoura; ajudados pelos seus filhos. A Marechal (Rua 2) a mais antiga e

importante, nem era sombra do que é agora. Existiam poucos moradores 'e
o caminho não era dos melhores. Em 1919, ela conta pelos dedos e encontra
apenas nove .casas, terÍninando com a casa de João Raimundo, aí na Praça
Paul Harris.

HÁ6ANOS
- Em 1991, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul
comemorava os seus 25 anos de prestação de serviços a toda amicrorregião
do V�e do Itapocu. Criado a partir da-iniciativa do Lions Club, o Corpo de
Bombeiros que teve como seu primeiro comandante o empresário Geraldo
Werninghaus, onde permaneceu no cargo até 1970. ° Corpo de Bombeiros

" contava então.com 11 funcionários que trabalhavam em escalas variáveis
dé 24 horas de serviço, por 48 horas de descanso, tendo ainda o ifnportante
áUX11iO do grupo de 20 voluntários, 'pessoas abnegadas que trabalham em

diversas empresas doMunicípio, sempre prontos a intervir caso chamados
pela sirene de alerta. No primeiro semestre desse ano já atendia a 12
ocorrências de sinistros em indústrias jaraguaenses e do Vale do Itapocu,
além de atuar eil) oito residências no combate a incêndio, e ter dizimado 17
sinistros em matas e florestas e um em caminhão.

:iIÁ.4ANOS
- Em 1993, o artigo no "'CP" - Descobrindo a terra de nossO fundador,
dava mais um passo na história jaraguaense. Um casual encontro entre

rotarianos, nosso diretor EVS, do RC Fpolis-Leste e, Marcel Genotte, do

R� de Berchem-Antuérpia (Bélgica), encontraram-se no RC Estreito, um
precisando do outro, por causa de línguas, Eugênio dizendo em português
aos rotarianos o que ouvia em alemão e inglês, e respondendo ao Marcel,
em alemão e inglês o que queriam saber os sócios do clube de serviço: Foi
aí que nasceu, entre os dois uma longa conversa, muito proveitosa, sobre
Joordan e a cidade deNamor, próximo 45 km do lugar ondemora omédico
urologista, conhecendo �le a casa dos Jourdain's (assim são conhecidos),
nascendodaí, mais tarde.em Jaraguá, numa reunião rotária, a idéia de um
programa deCidades Irmãs; de recíproco interesse para o Brasil e aBélgica,
queMareei desconhecia que um belga tivesse fundado uma cidade naRegião
Austral da América. Mesmo com a ajuda da Weg Europe S.A., não
progrediu o assunto. Quem sabe, agora, com um diretor daWeg na Prefeitura
o interesse pelo estreitamento de laços amistosos venha a se transformar
em grata realidade.

HÁ2ANOS
- Em 1995, o Rotary Club de Jaraguä do Sul, presidido pelo rotariano e

médico, dr. Douglas FariaCorreaAnjo, recebia em reunião rotária omédico
.

dr. Edson Schulz, eleito e empossadoo novo presidente da SCM - Sociedade
.

Artística de Jaraguá do Sul- fazendo ampla exposição do plano para o seu

período governamental, promovendo apresentações (orquestra, coral e
teatro) e baile na "Notre Dame". Falou, também do projeto do Centro

Cultural; na antiga Lagoa Czemiewicz, notando-se sua atividade, as obras .

retomadas, empresas e particulares ajudando. Muito bom!

: Sexta- eira, :26 de setembro de 199

.
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (81) - AP9NTAMENTO

Wendorff. Na oéasião eram ovacionados os srs.

Ricardo Maas, Augusto Grützmacher, Ricard
Wendorff e o diretor, professor Bertholdo
Zimmermann.

'

A propósito da designação da região - que
ora aparece como SERRO, com (s) e ora como

CERRO, com (c), ela vem de tempos imemoriais
- os governos federal e estadual, em seus

documentos públicos grafavam ora como Rio
Seno ou como Rio.do Serro, o longo bairro'
conhecido nos dias atuais comoBARRADORIO

CERRO, RIO CERRO I e RIO CERRO n.
A grafia deriva da interpretação das palavras

, SERRO eCERRO, que apopulação e as citaçõe
oficiais históricas, nós somos obrigados amanter
a grafia no original.

Abaixo deixamos para avaliação do leitor, o
porque escrever-se SERRO ouCERRO, que tem'

. significados quase semelhantes, dependendo de,
onde a gente esteja nomomento dentro do longo
vale a topografia que é a descriçãominuciosa de�
uma localidade.

SERRO - por exemplo - quer dizer

espinhaço, cordilheira, serrania, a aresta de
monte em Sua saliência angular;' quem sabe
assim teriam os pioneiros entendido, os'

ocupantes da terra, no outro lado do espinhaço
da Serra Jaraguá, pois, a colonização se dava

ali, de fora para dentro da área que se:

transformou em município àutônomo.
CERRO - por outro lado - quer dizer ou

outeiro, pequeno monte, penhasco;. penha
elevada, rocha extensa, e o Novo Dicionário

Aurélio, página 385, edição 1986, diz: (Do lat.
cirru) Scm.l.celina (1). 2.Colina pequena e

penhascosa, geralmente de forma tabular. Pl.:
cercos (ê), s.m.iserro (ê),top,cerro do v.cerrar,
e serro, do v. serrar".

EAurélioBuarque deHolandaPerreiraensina
porque se escreve assim: "serro, - de cerro, com

spor inflo de serra, de espinhaço".
Fritz voQ. Jaraguá • 9/97

E.ta foto mó.trtJ dois neto. de Max Schneider (de .audo.a memória) e CecOio Wendorfl,
de.fraldando a bandeira da Sociedade de Atiradore. Teut�B1YISileiro, fundada em 1925, o
aparece, bordtuJo, Rio Serre- que hoje, por adoção oficial, .e grafa Rio Cerro

Deficiente físico, associe-se à AJADEFI.

Fone: (047)372-1846

�DaasRoclas
\!Jllnclastrlal

Em 1936, a Ação Integralista Brasileira saía
de uma eleição vitoriosa, elegendo o prefeito
lavrador, Leopoldo Augusto Gerent (assim
gostava de ser chamado) o primeiro a ser eleito

pelo povo, conseguindo largamaioria naCâmara
Municipal, a saber: Emanuel Ehlers, Francisco
Mees, Carlos Guenther Jr.,Ricardo Gruenwaldt
(presidente), Ignácio Salomon e Emílio daSilva,
todos integralistas

e mais Waldemar Grubba e Arthur Müller,
que não o eram.

Não estavam no poder e já estavam em ação,
nomeando o prefeitoGerent, pessoas de suamais
absoluta confiança em Jaraguá e Hansa, que

. tomariam a si o encargo dé avaliar as

necessidades do 10 e 20 distritos, deferindo
atividades aos seus companheiros,
distribuindo comprimidos centra amalária pelo
Serviço.Social. Dois deles, o alfaiate Carlos
Guenther Jr., deRioCerro e EugênioWensersky,
daBarradoRioCerro, também desempenhavam

'

a tarefa e iniciavam o serviço de recenseamento
em suas áreas, para conhecer as potencialidades
e necessidades de cada setor, tudo funcionando
como serviço comunitário impecável.

A empresaW,Weege &Cia. Ltda., publicava
anúncio no CORREIO DO POVO, para
conhecimento daPraça, que em 23-8-37 a fmna
em sucessão à firma individualWDhelmWeege,
o contrato lavrado no Tabelião Rodrigo de
Oliveira Lobo, de Joinville, arquivado na Junta
ComercialdoEstado, sobn° 1910, assinadopelos
sócios Wilhelm Weege, Bertha Weege, Elfi
w.eege,WolfgangWeege, Antonio Hafner, Ingo
Hering, Francisco Lanza e Ench Steinbach, que
por sucessivas alterações é a atual Malwee
Malhas Ltda.

Um novo prédio da Escola Estadual de Rio
Cerro (ainda era assim conhecida e escrita) era
inaugurada em 19-5-1937� com 63 alunos e

participação das alunas RuthMaas,HerthaMaas,
Raulina Gumz, Helga Siewerdt e Cecilia
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Sexta-feira, 26 de setembro de.1997

m dos poderes a quem,
• ,I.

muitas vezes, não se dá.a

importância histórica
devida numa cidade, é o Poder
Legislativo Municipal. A

.

Câmara de Vereadores, sem
-.

dúvida, sempre foi e seta palco
de grandes decisões.que, ".
quando.acertadas, beneficiam
os munícipes, ou, quando .

equivocadas,
-

prejudicam o

desenvolvimento e bem-estar.
A'Câmara de Vereadores de .

Jaraguádo Sul já escreveu

umahistâria demais de
sessenta anosmarcada de
--

.

. importantes acertos, de
desacertos, e de
acontecimentos folclóricos
inclusive. Uma história que�
sem dúvida, merece ser
pesquisada e contada .

., . BATISTA PNEUS
Pneus novos PireUi, Firestone e Goodyear, pneus recauchutados
para automóveis e caminhões, balanceamentos, geometria,

calibragem depneus com nitrogênio
.

. FoneJFax: (047) 372-3574
Rua Mal. Floriano Peixoto, sin° - ao �ado do Bradesco

CORREIO DO'POVO - 3

por Egon Iagnow

Vereadores (1959): sentados: .João José Bertoli, Nei Franco e Fidelis

Wo(/; em pé: Raimundo Emmendörfer, Durval Marcatto, Erich Batista,
José Pasqualini, ArthurMüller,João Lúcio da Costa, Mário Ntcolint;
Augusto Silvio Prodöhl

Vereadores(I967-1970): à mesa: Orlando Bernardino' da Silva, Norberto
Haffermann, Dolcídio Menel, Otacílio Pedro Ramos, João Lücioâa Costa,'
Affons� Franzner; Rudi Franke; à Mesa Diretora: SigolfSchünke, Hans
Gerhard Meyer, Eugênio victor Sehmõckel (presidente) e um funcionário
nâo identificado.

•
cozinhas

.rlim
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

Rua Athanásio Rosa, 1475 - Fax: (047) 373-0267
Fones: (047) 373-0467 - 373-03n - 373-0297

Guaramirim • SC.
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4 - CORREIO DOPOVO

Os'melões do Bernardino
Achava-Se FranciscoOtaviano uma tarde no escritório, quando
lhe apareceu o seu velho camaradaCarlos Bernardino deMoura,
redator da "Pátria" , deNiterói, e pediu-lhe algum.dinheiro para
levar à família, que nãotinha o necessário para as despesas do
dia.

' ,

'� Olha, Bernardino, vamos dividir irmãmente o que eutenho no
bolso" propôs o poeta. "

,

E tirando da algibeira quarenta'mil réis, passou vinte ao

camarada. Meia hora depois, ao sairdo escritörio, encontrou
Otavíano o Bernardino na Rua do Ouvidor, à porta de uma

confeitaria, sobraçando dóis' vistosos melões, "cásca-de
carvalho", que se não compravam por menos dê dez mil réis,
cada um. Deu-lhe caça, tomando-lhe a frente.

'

� Olha, Bernardino, - disse; detendo-o.'
E tomando-lhe um dos melões:
- Vamos dividir isso irmãmente!

Alfredo Pujol » "Machãdo de Assis", página 15

"

SOCIAIS

Enlace Sandra Henn ..

Marcelo SantosSilva

"4-

Re;ilizou-se no último sábado (2.0 de setembro) o enlace de Sandra
HeIlD, filhadeBrunoHenn (Inmemoriam) eRuthKienenHenn eMarcelo
SantosSilva, filho de Achilles Santos Silva e Amélia Silva.

A recepção e comemoração foi no-Clube Atlético Baependi, mas o
que impsessionou foi a cerimônia religiosa; realizadana Capela Nossa
SenhoradoRosärie, emRioMolha, oficiada peloministro Extraordinário
doMatrimônio, José Antonio Gasehe e ãuxiliado por sua esposa, Avani
MariaGascho.A foto que estampamosmostra o instante em que acabavam
'de ser abençoados pelo 'seu casamento. Renovados cumprimentos ao

distinto casal com os votos de muitas felicidades.

PROCESSODINAMICO
E'PERMANENTE'

.

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DOSUL.

FAÇA SUA VIDA

MAIS DIVINA!

/J4't- Ee«J� �édM,S�t

NOVO LIVRO NA PRAÇA,

OS Pracinhas do Vale do Itapocu - Conclusão
Contudo, sejam positivos OS

nossos pensamentos, e vou

direto' ao novo livro de
Ferdinando ,Piske - "Os
Pracinhas do Vale do Itapocu" -

esses valorosos e modestos
homens' que me tocam de
maneira especial porque
convivemos com esses

esquecidos heróis 110 dia-a-dia,
que ao invés de crescer o seu

número, a rigor, eles diminuem
.

a cada instaute até que não sobra
ninguém para fechar ä porta da 'inaugurado com a presença do'
entidade. ministro do Exército, o general

Escancarada, quem sabe,
.

Zóroastro de Lucena, ocasião
, serve esta porta para um último em que, também, sua esposa,
grito de inconformidade diante Maria Edith Jourdan Lucena;
do esquecimento durante tanto era homenageada em ato

tempo e que, bem poucos são público, recebendo dos :

aqueles que se preocupam com' representantes do povo de
o ex-combatente, com seus Jaraguã do Sul, o título. de

problemas nem sempre de fácil cidadã jaraguaense, muitíssimo
solução. É, a pátria tambérã aplaudida:
sabe ser ingrata comseus filhos. A obra que nos lega o

Restam os seus capitão Ferdinando Piske
descendentes, para a tarefa de enfeixa novos subsídios, até
manter fitme a Declaração de então, me parece,
Princípios da Associação desconhecidos dos brasileiros.
Nacional dos Veteranos, e- Piske consegue ·fazer uma
mandaa Justiça que se ressalve retrospectiva da II Guerra
a càpacidade de organização' Mundial, contando detalhes
das Regionais catarinenses, . como os pracinhas chegavam a

especialmente as. de Itália, os treinamentos com

Florianópolis, que conheço armas ,que até então'

muito de perto, que é digna de . desconheciam - lembrando o

Iouvores quanto ao atendimento autor - para estabelecer o

de reivindicações, e a de minha contraste - que o exército ainda
cidade - Jaraguä do Sul - que usava para guardar as fronteiras
proporcionalmente contribuiu brasileiras, " as praias,
com o maior contingente de armamento que datava, da:
expedicionários, lembrando em

.

Primeira Guerra Mundial, que '

logradouros públicos e em as armasmuitas vezes nemmais
cemitérios os monumentos que funcionavamve quando se

homenageiam os heróis. tratava de praticar
Manda mais uma vez à adestramento, a munição não

Justiça que se lembre de
'

passava de umas poucas balas.
Jaraguá do .Sul e. seus Houve, então, na Itália os

'

administradores públicos, que treinamentos, a adaptação da

podem vangloriar-se de ter FEB 'à organização militar
criado emantém às expensas da americana, as. táticas e

Prefeitura Municipal - o único estratégias que outros soldados
museu especializado sobre a . traziam diretamente do front, a

Canípan�a da Itália, noBrasil �, alimentação, ,os agasalhos, -

.\

GJ"áfica e Editora,CP Ltda. 00'IOf'Fone/Fax (047) 372·3363 ,..,,:
'

,:rt,.,;no,sFax (047,)371·19�9
Rua Walter Marquardt, 1180·

Jaraguá do Sul· SC A EDUCA.�O'COMPLETA

armamentos, munições,
viaturas e toda a gama de
artefatos de guerra eram 1

adquiridos dos americanos pela ,

Lei de Empréstimos .e

Arrendamento, que custou uma,
. fábula aos brasileiros" sem

contar as perdas humanas.
Nem tudo foi passeio pela

Itália que ös mais cépticos 1

faziam espalhar no território
nacional e que.' eram,
desmentidos pelos noticiários '

radiofônicos, contando os ,

revezes na frente de Juta, ou :

quandase reconhecia o trabalho -,

da engenharia da,FEH empleno
:

campo de batalha,
providenciando . na

reconstrução de vias e pontes ao ;

, espoucar dos artefatos bélicos,
próximo deles, em constante '

perigo iminente.
A nominata dos nossos

heróis Harry Hadlich, Antonio
Carlos Ferreira, Gumercindodá.
Silva, João Zapela e Affonso
Kath são postos em relevo pelo
autor, ao lado de depoimentos, '

tocantes e alguns hilariantes dós
nossos pracinhas, guardados
pelo militar-historiador,

O leitor encontrará uma
.

visão global da guerra, da qual .

participaram valentes e l

destemidos brasileiros
.

catarinenses.
Concluo para dizer que é

bom terum exemplar na estante,
e,. de vez em quando, reler
alguns trechos para cultuar a

memória e a ação de nossos

pracinhas.'.
A gente se torna mais

brasileiro;

SC:OLtGJO�R1STA "S'ãO,LUI

Jaraguá doSul, 25 de agosto de
1997
Dia do Soldado

Eugênio Victor Schmöckel .

Patrono do Arquivo Histórico
.

. . .

de Jaraguä do Sul e membro
,efetivo do Instituto Histórico e

Geográfico de Santa Catarina
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Sexta-feira, 26 de setembro âe 1997

Paulo Kraemermorava onde hoje está a residência e o curtume de Arnoldo Leonardo
Schmitt e era amigo de Isidoro, pai deAntonio Pedri, no lado de cima da atual via pública

.

(na época existia apenás um improvisado caminho que nem dividia a propriedade), que
começava namargem direita do Rio Jaraguä, que vendeu depois para Zapella, com a.ida
dele páraPortoAlegre, e este vendeu,depois a propriedade paraArnoldo Leonardo Schmitt.
Lembra-se Antonio Pedri de uma passagem; de Paulo Kraemer morrera uma menina de

tenra idade e foi enterrada nafrente dacasa onde morava e fez um cercadoao redordo

jazigo, plantando flores. Depois de muitos anos, os irmãos daquela criança vieram de
'Porto Alegre e levaram os restos mortais para seremjuntados ao jazigo da família; 6) - de

dr. Cesar Pereira de Souza, informa Antonio Pedri, tinha serraria em Retorcida, atual
Nereu Ramos, na Estrada Itapocu-Hansa, lado esquerdo do caudaloso rio, e ficava lá por
2 a 3 dias na _casa de Elídeo Garcia. TInha, também, secador de tabaco. Antonio Pedri

levou-o muitas vezes até lá e não fazia bom juízo sobre amaneira de conduzir negócios;
7) - Negociantes da época: António Pedri conheceu em Jaraguá cinco negociantes, pela
ordem:' 1° Georg Czerniewicz e 2° Emílio Stein Senior, ambos do lado de Iii (referia-se à

margem esquerda dó Rio ltapocu), o último onde depois foi oMarabá, já demolido. O 3°
,

eraHeinrich (Henrique)Marquardt(Walter era filho dele), do lado de cá (margem direita'
,

do rio), onde odr. WaldemiroMazurechen, muitos anos depois a sua Casa de Saúde, hoje
ó terreno OCupado pelo prédio do Banco Bradesco, Era omaior comerciante. O 4° era

Bernardo Grubba, na Estrada Nova, atual Rua 4,- Preso Bpitãcio Pessoa) e 5° era a

Companhia Salinger, filial de Blumenau, que ficava na Pres. Epitácio Pessoa, defronte do
Corpo de Bombeiros, atual.Ediffcio Jaraguá. Voltaremos.

Até a pröxíma.
J

MOMENTOS DE RERLEXÃÖ

Pessoaidosa - Ser amadoporDeus!
.1

Celebramos em setembro o Dia da Árvore" o início da Primavera e

também é o mês dedicado para as pessoas idosas.
,

Assim nos diz ArtburMader, sobre o processo de envelhecimento.
A velhice é semelhante ás árvores antigas: Estas são timbradas ao seu

tronco pelos anéis dos anos, carregando muitos galhos, ramos e folhas,
que oferecem'aos outros abrigo, sombra" sabedoria e segurança. "

O nascer e o morrer limitam a vida humana; Entre estes pólos se

encontram a juventude e a velhice, a profissã? e o sucesso, a culpa e: o

fracasso, a vitöria - enfim: ANOSSA VIDA.

Sim, também a velhice faz parte da vida, E ela não está na margem,
,

mas é o ápice. Ela tem suas tarefas e possibilidades especiais. A velhice
não é o resto fmal, porém a época sublime da vida. A pessoa idosa é - ou

deveria ser - aquela pessoa que carrega e abriga sabedoria e experiência
de vida. Pm" istomesmo, ela é uma conselheira prudente, que amadurecida
nQS 'combates- vividos; pode -traasmitir conhecimentos, conselhos,
fortalecendo e guardando a pessoa mais jovem.

,

Uma pessoa sábia é aquela que aceita a idade avançada, descobrindo a

chance de abandonar o dever de ser jovem para obter a liberdade de ser

pessoa idosa.
Feliz é a: pessoa idosa.que assim consegue orar: Senhor, Ihesou grato ,

pelos anos de fuinha vida é pelas oportunidades que ainda posso desfrutar
namaioridade. Abra-me os olhos para estas chances todas, que aparecem
na terceira idade. Amém.

Tenhamos os olhos e o coração abertos para aprenderdas experiências '

vividas das pessoas mais idosas. Assim diz o próprio Deus para as pessoas
'

ídosas;:conforme o profeta Isaias 46.4: "E, quando ficarem velhos, eu
,

"

serei Q mesmo Deus; cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos.
Eu os criei e os carregarei; eu os ajudarei e salvarei",

,

'

Com carinho a todas Pessoas idosas, todos grupos de idosos e pessoas
que se dedicam ao trabalho com idosos.

, Pa. Claudete Beise Ulrich.

CORREIODO POVO- 5

Jesus com você rumo
ao ano 2000 - (VIII)·

Pe. A/irio J. Pedrlnl sei

Porque nos ama, porque ama você, Jesus lhe tem dado muitos presentes valiosíssimos. '

Aliás, nem sempre nós percebemos' e valorizamos os grandes presentes que nos foram e são

oferecidos por Jesus ressuscitado. Se alguém lhe perguntasse: "Quais os grandes presentes
que lhe foram dados por Jesus?", o quevocê responderia? Quantos você seria capaz de

relacionar? E dentre todos, quais os maiores e mais preciosos?
.

Quero falar-lhe de um desses presentes. Do maior de todos. Daquele-que Jesus lhe deu

com omaior amor, com o máximo de alegria e satisfação. Daquele que Jesus gostaria ver
muito apreciado, estimado e valorizadopor você: oDom doPai. O presente do Pai. Deus Pai
dado a você porJesus, para ser seu Pai, seu Paizinho querido.

r

Jesus amamuito seu Pai. Sabe profundamente como ele é maravilhoso. Conhece como

ninguém seu amor, sua paternidade, seu carinho, seus cuidados, sua bondade, sua grandeza
e santidade. Jesus se sentemuito amado por seu Pai. Sente-semaravilhosamenteamado por
ele. Conhecendo dessa forma a seu Pai, Jesus deseja que você também possa viver a grande

,

maravilha de ter a Deus Pai como seu Pai. Por isto'Jesus deseja dá-lo, para que você possa
tê-lo como seu Pai. Para que você também possa viver no amor maravilhoso de Deus Pai.

Porque experimenta a grandeza, a beleza e a felicidade de viver num amor profundo com
Deus Pai, Jesus quer que 'você também experimente essa ventura, e por isto lhe dá o Pai

celeste para ser seu Pai. Poderia havermaior dom, maisprecioso presente do que este?
,

,

Valorizar o grande presente de Jesus
Tão precioso presente precisa ser muito bem recebido e valorizado. O que Jesus mais

quer ,é que você crie 'um profundo relacionamento filial com o Pai" uma amizade linda, rica
e profunda com o pai. Que você se sintamuito amado e envolvido por seu amor,

Por que Jesus quer que isto aconteça entre você e o Pai?É porque uma amizade profunda
como Pai, umrelacionamento cultivado com oPai, tomar-se-ápara você uma fonte constante
de bênçãos detodaespécie: sentirá a alegria de experimentar o amor do Pai em sua vida, terá
sua proteção constante, sentirá vontade de viver uma vida belapara alegraro Pai, perceberá
com alegria toda a criação do pai colocada ao seu dispor cada dia, sentirá segurança.nas suas
dificuldades de cada dia, perceberá com alegria crescente como é grande o plano do amor

dele, para com você.

O segredo para,criar e faier crescer o melhor relacionamento filial com o Pai estä.em
você organizar o seu coração e o seu tempo diário para poder encontrar-se com o Pai. Nestes
encontros você poderä falar ao seu coração, ouvir sua palavra, agradecer todas as provas
diárias de amor que lhe dá.

' ,

"

,

Poderáelogiá-lopor todas 8$ suasobrasmarävilhosas contempladas na criação, apresentar
lhe suas confidências amorosas e fazerseus pedidos conforme suas necessidades.

'

'. Relacionar-se com o Pai
.

Amelhor forma de conhecer alguém, de criar e fazer crescer uma amizade, é através dos
encontros e diálogos bem pessoais e íntimos. Assim também em relação ao Pai. Tire um

tempo diário para concentrar-se.ipara estar na presença dele; para conversar com ele
,

espontaneamente ou através dé alguma bela oração a ele.dirigida. Este encontro com o Pai
fará crescer em seu coração a presença, o amor, a coilfiança, a experiência de ser amado, o
desejo de crescer sempre mais no seu amor.

.

,
,

Experimente agoramesmo realizarum encontro com o Pai. Concentre-se, eleve a ele seu

pensamento e seu coração. Ou entre em seu íntimo e encontre-o ali. Deixe seu coração falar:
"Paizinho.ique m"e criaste e adotaste como filho, que alegria poder 'estar contigo, agora.
Saiba que eu te amo muito. Ainda ré conheço pouco, mas meu maior desejo é criar e fazer
crescer uma'grande amizade para contigo.Bnfim, tu ésmeu Pai que tantome ama, que tanto
fez e faz por mim, Pai, agradeço-te por�e, teres criado. Obrigado por todes os dons naturals
queme deste. Obrigado pormeus pais, porminha família. Tudo é dom teu...

" Deixe que seu

coração fale livremente, tanto tempo quanto quiser:
, ,

'

,

Se você quiser adquirir uni valor realmente maravilhoso, crie uma amizade profunda e

um relacionamento amoroso e íntimo com Deus Pai. E agradeça sem cessar a Jesuspor ter-
lhe dado tãomaravilhoso presente.

' ,

'PATROcINIO:

LIVRARIA SÃO SEBASTIÃO
ARTIGOS RELIGIOSOS PARA PRESENTES

,RUA MAL. DEODORO, 6�2 - FONE: 371-3091-JARAGUÁ DO SUL- se
It
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· JARAt;UÃ EM
DANÇA

r:rA dança toma conta da
cidade neste final de
semana. A Secretaria de

Cultura, Esporte e Lazer

promove hoje (26),
amanhã e domingo, á

partir das 19 horas, no
Gínäsio de Esportes
Artbur Müller, a terceira
edição do Jaraguá em

Dança, um, evento de

importante valor cultural

que mais uma vez, merece
o prestígio da comunidade
jaraguaense. Trinta e três

"

entidades, entre escolas,
grupos folclóricos,
academias e um grupo es

pecial da APAE, estarão
apresentando cerca de
sessenta coreografias,
divididas nas categorias ."

mirim, infantil, infanto- na primeira apresentação
.

semana daOktoberfest, em II·, NOITE NOS

juvenil.juvenil e livre. As do Senti Firmeza, em palco montado próximo à' MARES DO SUL
atrações especiais deste Jaraguá do Sul. O grupo, Proeb. A agitada turma da r:r-Agora é pra valer. Duas

.

ano ficam por conta dos- que antes do sucesso se loira gelada estará bandas catarinenses estarão

grupos joinvilenses Street chamava Craques do realizando várias animando a tão aguardada
Santos Anjos (sexta) e Samba - em razão de seus brincadeiras e sorteando' D:.. Noite nos Mares do

. Casa da Cultura (sábado) 'integrantes serem ex-
.

alguns brindes SUl, dia 14 de novembro,
e da bailarina medalha de ,atletas profissionais -, interessantes. nas piscinas do 'Clube
ouro no último mundial iniciou a carreira na Atlético Baependi. 48

de balletees» dos grandes década de 80 tocando em Redenção, de Itajaí e Pop
destaques do 15° Festival bares, boates e festas. Seus FASHION FACES Btmd,' de 'Joinville,
de Dança de Joinville, maiores hits são O Teu r:r Nesta sexta-feira (26), prometem, levar a

Andréia Thomioka, que Calor, Razão de Viver e na Boate Marrakech, iOS' refrescante noite havaiana

juntamente com o seu par, Muito Louca. olhares estarão todos até o raiar do dia.
Israel Alves, estará se

direcionados para I a Merece um lugar especial
apresentando na abertura. passarela, devido à

na agenda.
Ingressos: R$ 5,00 (pacote.' DIVULGAÇÃO realização da etapa Jaraguá
para as três noites) ou R$ r:r Dentro de alguns dias, do Sul do concurso The HARPYA ..:

2,00 (por noite). os promotores daCervejaria 'Fashion FacesModel97 - .

r:r, Já em, clima de
Brahma estarão aportando ., promoção esperta da contagem regressiva para oI
nos principais points de Agência L' Equipe Model, . início da Oktoberfest, a

Jaraguá do Sul 'para de São Paulo. Muitos Harpya, de Indaial,
divulgação domegaevento, ' rostinhos bonitos estarão aumenta a expectativa da

OktoberFestival, que desfilando pela noite, com juventude da região
acontecerä nos finais de certeza! colocando em sua

SENTI. FIRMEZA
r:r O pagode estará

.,

invadindo a Boate Notre

Dame, neste sábado (27),
'

CENTERR·SOM .

Cn'. - DISCOS - FITAS

Av. MaL Deodoro, 406
, FONE: 37,1-2847

DISQUE-LANCHE

371�5309

programaçãomusical d
sábado (27) os maio
sucessos que já pass
por todas as edições
maior festa da cerveja
Brasil. Haverá tamb
desfile de lançamento
coleção primavera/verão
Ophício Modas.

RIVAGE
r:r Já aRivageDancet
de Blumenau, promove,
noite de hoje' (26), a'
Oktober; No palco, ab
xodó dos blumenauens

.

CavalinhoBranco, que
em.um de seus integran
o vocalista Mich
Lochner, ex-

Odenwalder, daAlem
Confirmadas também

presenças do Vovô e '/!

Chopão, da Rainha
'

Oktoberfest, Miche
, Spengler, e das prince
María Regina'.Schmit
Patrícia Reichel.

.

ZOOMP
r:r A famosa grife Zoa

reabre as portas da an
'

fábrica demassas Stein (
,

fundos do Boliche, da
João Colin), em Joinvill
convida a galera' para
big party que contará
um show do saxofoni
Leo Gandelman e perf
mances de model

. famosos, entre eles, F
Ghirardelli, um dos

requisitados em 97 .•On

(25), a mesma fe

aconteceu em Blumen
na Usina.' A colu
ag-radece o convite

querida Adriana, da 1

Zoomp, do Shoppi
Neumarkt.

, Fone: 372-383
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tif1Ii;;ata®,,;!!.!!!!
. CG 125 Titan•••••••••••�••••R$ 74,88 Solicite a visita de

. CBX 200Strada.•••••••••••R$ 113,.50 um vendedor pelo

POR LuIZ ARTHUR PERES
Auro PRESS

Alguns jipeires· mais
conservcoores podem até dizer
que e binõmió iama/luxe do
Mitsubishi Polero é cb/.a d.
fr.sco. Afinal. para es

avéntureires mois radicais, bom
mesmo. é saculejar dentre de
um jipe espcrtono. comendo
poeira e segurande e bicho no .

·

braço. Mas a verdade é que, a
cada dia,cresce a presença de
soort utilities4X4 - como e Pa�re
- em passeios dê Jipe Ciubes e
em ralls, chofurdondo oo lode

· dos veteranes JeepWlllys .

. �ntre as versões doPojeto
comercializadas no país..a que
mols se Identifica cem es

terrenos acldentades é .0
modele curte cem duas portas.
Ele exibe mais agilidade no

embate cem lamaçais e
. terrenos pedreçosos cem e

mesmo. nível de centorte e

requinte domodele rnoíotTudo.
graças -ös dimensões rncls
cornedldos - são. 4,14 m de
cornprlmentó centra es 4,.68 m
do Pajere quatro. pertas. E pele
entre-elxes de 2.42 rn - 30 cm o

menos que no ·pajerãe - que
diminui e risco. do corre anéerar
eu virar gangerra.

.

Para a. vefSãQ 16nga fica e'
corrorornsso de exibir um estilo.
de vida oventurelro que não.
abra rnöo do conforto.

· desempenhe e bom espaço.
Interne - mesmo. que a t�lIha
mais radicai a ser percerrlda
seja a estrcdo de terra da
fazenda. Serve também como
opçõo para quem não.
aguenta mals ter prejuízes cem
a tepoçrcflo lurror das vias
tupiniquins.

A�sar des 54 em o menos,
o Pojerlnhe ostento o. mesmo.

visual agressivo.da versão. GI:.S
· lengo. que gerante

-

oe veículo.

Na trilha do' luxo
---�-------�---------�-----------

Pajero duas portas exice requinte e agilidade.
,

tanto no asfalto quanto no fora-de-estrado

ser alge mals qU$ apenas outro
off lOad na multidão. Não se

trata dd última palavra em d.
"gn. Porém. a robustez que
atende à estética fera-de
estrada está explicitada em

pentes como nos vultosos pöre
lamas e pára-Choques pintades
na cor cinza.

. Do. lade de dentre, a versão.
mals curta perde espaço pcm

. bagagem e a, opçöo da
terceira fileira· de bancos
escameteáveis colocodcs nc
área do porta-malas.O nivel de
cornodldode. todovto. é e

mesmo. da -versõo top GLS
lenga: interler bern-ocobodo e'
recheado. por itens'de oonrorto.
cerne ar condlcloncdo e

direção. hidráulica. Além de
plloto automático. e

em cinza.De qualquermaneira,
Cl versão. curta é mé US$ 10 mil
mais barata que as versões
lengas. top de linha. A GLS
gaselina custo US$ 53.900
enquanto' a GLS a diesel sal por
US$ 55.900.

Também é possível verpelas
.

ruas ummedeie Iguala0. Pajere
lonço, sö que cem e nome de
Mentere. Não. se trata de outro.'
corre. É que, em alguns lugares
da América Latina, a. palavra
Pajere éusada para deneminar
aqueles que exercem com

frequência práticas enanistas.A
Mitsublshi ochou' que a

analegia não. seria saudável
para ci imagem do carro. e

resolveu rebatitá-Ie de Mentere
em países como a Argentina.
Iropsços da glebalizaçãe. .

Instrumentes de navegação. . 'e único. disponível para,o versão
cerne bússolo. altímetro. 'e 'curta.Eleéemesmedemodele
inclinõmetro.·' .

'
'

longo que também pede vir
A motor fonte de cem e 2.9 de 4 cilindres nas

agressividade do Polerlnho. versões diesel. de 97 CV e 2Q,2
porém,estámesmo. sob 6 capõ. kgf; e turbo-diésel, de 125 cv e
É ali que fica abrigado. o 29,8 kgf.
poderoso rnotor Vá de 3.0 litros Mesmo. sende e menor
a gàsellna. Além de gdrantir a Pajere, a versão. GLS curta não.
força necessária oo fera-de-

-

é d mais barata. Ela custa US$
estrada, este propulsor não. 45.900 e .é mais cara que as

decepciona no asfalto, para o. duas versões lonços de
alegria dos jlpelres urbanos. Ele acabamento rnols simples: a
gera 150éva5mil�pm,eebem GLX diesel sal por US$ 43.900 e

torqoe de 20,1 kgf 0.4 mil gires. a GLX gasolina custa US$ 44.992.
. Estes números sõo capazes de Ambasnãevêm tão. cempletas
levar e medeie oos 160 km/h e como as GLS e perdem itens,
acelerarde zero a 100kmlhem cerno es Instrumentes de
,12 S. Desempenhe mols que noveçoçöo.Alérn jdlsso têm um

suficiente poro este tipo. de visual menos agressivo que o
_Cetro.

. Pajer�nhe. semd��ito a r�as de
O propulsor V6 a gaselina é alumlnle e pórg�lomasplntades

1�
tJ.�1

Oficina mecânica e injeção eletrônica.
, ,

Latoaria e Pintura

TRABALHAMOS COM TODAS AS MARCAS�R_l25••••••••••••••••••••••••••R$ 95,.50
ClOODream••••••••••••••••�.R$ 61,88

.

371·2999
, Rua Ac/éHa Fischer, 239 - Centro - JiJraguá do Sul- SC

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



.
�.:.y�.r�����.� u"••••••••••• � ••• � ••••••r: .. � �....•�i�Ilis �����H�P.�.��.�..�?�p.��������.��.'?�.1 ..

·

. .

Geografia de uma paixão
.

--------------------�------------

Vendas por regiões revelam as tendências do
comprador btosíeitode automóveis

.

POR ROBERTO DUTRA ". r

AUTO PRESs -,

No momento êm que a lndúsIrfa
. automobilística brasileira ameaça
aHngirseusatueisHrritesde produção,
cresceopreocupaçãodemapearas
prefer.ênclasdo consumidor nacional:
Nesse pafsdedimensões contIl'1lenteis,
Identificar os tendênclcs dos
potenciais compradores em cada
região estó se tornando uma

lnl:>ortante ferramenta na marketing
de montadoras e Irrportadores pon
conquistar uma fatia malar do
mercado.

.

.
Os .números da Ford mostrem.

como as dlsporldaqes regionais do
, mercado podem ser gritantes.
Segundo' números fornecidos 'pela
montadora, o carro damarca mais
vendido emAlagoas no último mês
de agosto foi o Fiesta. com 152
unldades.o que corresoondea 40%
dos vendas da morco no estado.
O volume é quase o dobro dos
vendas do Escorf; que somou 81
unldades"e 21% domercodo.Jöem

, Minas Gerais, os dois modelos têm
empate técnico na preferência do
público. com 583 e 581 unidades.
respectivamente - 27% cada. No
Rio. porém. o Escort lidera as

vendas. com 1.015 unidades e 36%
do mercado da marca. centro 732
do 'Aesta. ou 26%.

,

. Nomercado de utllltó[ios.omar
keting dá Ford também convive
com peculiaridades regionais
Importantes na distribuição do
produção. Se nos vercuíos da
marca vendidos no Distrito Federal

.

aparttclpoçãodaspick-upsficaem linho no Rio, onde vendeu 271
menos de 11%, em,Rondônla elas unidades eSte ano. ocupondo 32%
são responsóvels por mais de 23% domercado carioca da Chrysler.O
das vendas nas concesslonórlas mesmo acontece em Curitiba,
Ford do estado. onde o modelo ficou com 42% oo

Se a Ford convive com grondes vender 177 unidades no ano. .

.

varlaçôés.aVolkswagen .apresenta . Na região Nordeste. por outro
um malar equilíbrio nas vendas dos lado. o carro da Chryslár que mais
modelos por região. Em sucesso faz é mésmo o sedã médio
absolutamente todos os estados. o Neon. que vendeu J 27 unidades
Gol MI 1.0 é o mals vendido: em apenas em Salvador - equivalendo
agosto. 2.156 unidades no Rio de a 39%. Da mesma forma. em Porto
Janeiro e Espírito Santo e 6.011 Alegre. o Neon também' é. o
unidades na grande Säo Paulo. No preferido: com 248 carros vendidos
ranklng da montadora. seguem-se no ano. teve uma fatia de 37%.
- naturalmente - as outrds versões

.

Enquanto os consumidores de
do mesmo carro. A Pmatl. o muitos estados se sentem atraldos

.
- segundo modelo mals vendido da pelos modelos americanos da
marca. confirma o potencial de Chrvsler, o mercado do Rio de
mercado de São Paulo. onde teve Janeiro tem demonstrado que é
913 unidades vendidos - mas alnde mals sensível ao charme dos carros
asslm tem uma enorme diferença franceses. Por IsSo, concesslonórlos
para o modelo lider. O que reflete da Renault. Cltroên e Peugeot no
ademandaporveículospequenos. Rio tem odql)Ir.ldo lmportôncío
próttcos e econômicos nos centros crescente nomlxdevendasdas três

.

urbanos. rnorcos em território nacional..
Entre os Importados, as Conforto seIecIoriado

preferências também são. O consumidor brasileiro
dlverslflccdcs. A Chrysler. por também se divide com relação às

. exemplo. tem no Neon seu modelo preferências na hora de escolher
mals barato. Mos no opulento acessórios para seus veículos. Nas
mercadopaulistano omodelomals regiões Sudeste e Nordeste. o Item
vendido do marca americano é o mals pedido na compra oe carros
sedã de luxo Stratus. com 983 novos é o ar cOOdlclonado, devido
unidades comercializados ou 25% às temperaturas elevadas 1")0malar
do mercado da marca na capital porte do ano. Nessas regiões. o ar

paulISta.
.

é vital para não se ter uma sauna
Jó no Interior de Säo Paulo. o sobre rodas no veröo, querido a

.

líder é o Grand Cherokee que, temperatura pode superar. os 40 .

apesar do preço elevad� - quase Qraus. Jó na região Sul. onde o
"US$ 70 mil - reglstrQu 76 unidades clima é mals ameno. a preferência
vendidas este ono só em Ribeirão recai sobre Itens de conforto. como
Preto. correspondendo o 36% des .. direção hldróullca e frio elétrico.
vendas do marca na região. O Mos algumas vezes nem Isso é
modelo também é' o preferido da solicitado. "O, elen'" neto foz.",

multa qu."ao. d. vóflo,
aceu6rlot'. constata JoãoWlllrich.
da Nortevel\kículos deMarlngó;no
Paranó:Säo Paulo. por outro lado,
tem os clientes mals exigentes.
Segundo o presidente do
Associação dos Revendedores de
\kículosAutomotores do Estadode
São Paulo - Assovesp -, Avelino
Teixeira Júnior. o paulistano prEjlfere
oe carros mals equipados. "1110
acontece at. no ,egmento do,
COtr'OI popu/a,.t'. oflrrna ele.

Esfratégla planejada
Os dados sobre as vendas 'dos

modelos em cada reglão:vão
sendo armazenados por
Importadores e montadoras e.
posteriormente. são utilizados no
planejamento de dlstrlbulçöo dos
novos'modelos pelos mercados
regionais. Mesmo em .casos como
o do VW Gol, que vende bem em

todos os lugares, Os volumes que
serão enviados às coocessíonörícs
são previstos também com base
neste fator.

O presidente da DM Motors -

Importadora dos veículos Doewoo
-

• Donlei Buteler. explica que o

potencial dos . mercados foi
estudado desde a'nomeação de
ccncesslonórlos. Mos. depois de
três anos. um critério que possou o
ser fundamental foi o histórico dos
revendedores. "Fazemo, uma

p",}eçdo do volume levando em

conta ."e, doi, crlt.rlo,·. Por
exemplo. O hlstór.ico de vendas do
modelo Espero é uma das bases
poro a dlstrlbulçöo do lonas.
lançado .recentemente. "A e'H

fator, acre,centa";,e, claro, o,
.,torço,. de cada revend"dor" .'
acrescento Buteler.

R.@@[fdP 'i?@. D
...

Dr=:JD .

Fiesta 96 azul gas.
Monza GL complt. 4pts. 95 azul gas.
Pointer Gt.i 95 bordo gas
Verona GLx completo 95 azul metálico gas.
PampaL 1.8 94 vermelho gas.
Tipo 4 pts. completo ' 94' prata met. gas.
Logus 94 azul .alo.

Peugeot 306 2.0 XSi 94 branco gas.
. 0r:nega GLS 93 verde gas.
Monza SLE 4pts. 93' prata gas.
Voyage G� 1.8 91 preto gas.
Elba'CSl 91 bordo gas.
VeronaGLX 91 azul met.· gas.

, Ipanema 90 . prata -sic.
UnoCS 90 verde gas.
Monza automático 89 bege alc.
SantanaGLs 8� prata alc.
EscortXR3 89 preto alc.
Escort XR3 completo 88 cinza gas.
EscortGL 88 bege met. alc.
EscortGuia 88 bege met. alc.'"
Escort GI 86 bege met. àlc.

Opala completo 85 braeco ale.
GolBX 84 azul gas.

84 verde met. alc.
83 branca alc

80 azul gas.
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Classificados do CP371-1919
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 26·DE SETEMBRO DE 1997

,

Joalhe'ria e Ofica

pRUiDID
Grátis - Grátis Grátis
Um Relógio de Ouro

É s6 responder como está a Paládio Joalheira e ót1pa
Resp:__--..,-___,.,--.--. �___._---

Nome: � �_ Fone:
_

Endereço:_-_----___;'-----�-'--�
Cidade:_'_',..-- -.'---'<-_----=__==-...",........

Sorteio dla.30 de setembro 1997
,AO VIVO NA STUDIO FMÀS 17H30M
(deposite na urna instalada na I�Ja);

Av. Mal. Deodoro, 135 ,Ir 37Z-2214

,

.

Na Dlcc'sMóveis você
compra todos os produtos,
inclusive,móveis sob medida
a preços a prazos imperdíveis

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

DICC'S Ind. e Com. de Móveis ltda.

BR-280 - Km 58'ao lado viaduto'
'ir (047) 373..0077 e 373-0131
89270-000 - Guarami'rim - SC

ALUGA-SE
Duas salas cometetets

formando três, conjuntos
com BWC, própria para
consultório' médico" ou

dentário na A v; Mal.
Deodoro, Ed. Müller, em

treme a prefeitura
municipal, com cortinas e

persianas colocadas.

Preço a 'c()mbinar. Tratar
telefone 372-0007.,

Consertos de ar condicionado de automóveis e
'

fabriCação e assistência de câmaras frias e

climatizadoras - ar condicionado residencial e central.

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

Jaraguá do Sul - SC ,

Vende-se ou troca-se por
veículo de menor vetor. 2
Terrenos no Condomínio
das Azaléias. Tratar Jone

\ 372-1243 ou 973-9569.

Vendo Vestido de Prenda�
, manequim 3Q, vetinetho,
bordado e deta.lhes com

barra inglesá por R$ 90fOO,
à viste ou 2x R$ 50,00.
Tratar fone 372-2107 com

Maria em norério
, comerclel.

Compro Terreno'no Bairro
Ilha da figueira, tratar no
372-0337 ou com Marlene

-

no Hotel Nelo.

Vendo Título do Baependi
familiar por R$ 350,00.
Tratar "372�0337 ou. com

Marlene no Hotel Nelo.

Vendo Aparelho de
Telefone Celular, (não
ecompenne linha) modelo
Nokia 239, excelente
estado, com menos de 10

,

meses, de uso.

Aeompenhe: 2 baterias
finas (16horas), éarregador

VENDEDORES:

Consórcio Regata Admite
, ,

Otimas comissões e'prêmios porvendas
Vagas limitadas

,.,

COMPRO AÇOES TELEBRAS

'CI EXTRATO OU CE'RTIFICADO

SCOS, SISTEMA ELÉTRICO E OUTROS.

Tratar: (047) 372-0783 e

(047) 975-2830

bi-volt, carregador!
deseerreqedor äe mese,
um . cabo para
cerreçeavenae-se casa

mista äe 88 m2 com terreno
de 400m2, todo murada por, , ,

16 mil + financiamento do
terreno. Tratar 975-0668

'. INTERIMÓVEIS
CRECI 0914·J

Fone: (047) 371-2117
Rua João Plcolli, 104 ,

Jaraguá do Sul - SC
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Irolla
tM Ó V iElS L t.o A •

LOCAÇÃO
C6d. 601- Casa de madeira cl 3 qtos, garagem· Rua Guilhenne Weege, 395 • Centro· Á$ 300,00
C6d. 602 • Casa de madeira cl 4 qtos • Centrál • R. Eugênio Nicolini, 184- R$ 350,00
C6d. 604 • Casa de alv. cl 2 qtos, 2 bwc's • Schroeder • R$ 300,00 .

,

C6d. 607 • Casa de alv. cl suite + 2 qtos., dep. emprego • R. Ângelo Tancon, 205 • Ilha çIa Figueira. � R$ 580,00
.

C6d. 616- Casa de a1v. cl 3 qtos•• Rua Walter Marquardt· Pr6x. Argl· RS 400,00 ,

C6d: 631 • Apto. cl 2 quartos � Próx. Posto 8ehling • Inrcio Ilha da Figueira· R$ 350,00 (n�o tem condomlnio) .

.

C6d. 632 • Apto. 2 qtos•• Ed. Papp' Barra do Rio Ceiro • R$ 3tlI0,OO
.' .

C6d. 647 • Apto. cl 2 qtos e dep. emprego • çd. Jguá • Centro· R$ 350,00
C6d.,652 • SaI!i coml ..cI 70m2 • R. Ângelo Rubini (em frente Igreja católica) • Barra do Rio cerro- R$ 300,00"
C6d. 660 • Sala com. cl 30m2 • Center Foca • R. Reinoldo Rau· Centro • R$, 500,00
C6d. 674 • Sala comI. cl 40m2 • Defronte Assoe. Comi.• R. Getúlio Vargas· Á$ 350,00.
C6d. 683 • Sala camercial CI bwc + 3 ambientes, sala' própria Plll consultório médico ou dentário. Ed. Miner na
Marechal Deodoro· Centro· R$ 450,00 .'
C6d. 685 • Sala ComI. cl 60m2, 2 bwc's • Rua Erwlno Menegotti • Vila Flau • R$ 3QO,OO

VENDA
C6d.110· Casa de a1v. cl 23Omz, 4 qtos.· Rua Jorge Lacerda· Área Nobre· R$105.000,OO· Aceita apartamento
de menor valer.

.

C6d. 139- CaSa alvenaria com 90,OOm2, .locaIiZada a 4.5oon'12 após a Malwee • R$ 16.QOO,OO • Aceita carroIterreno.

C6d. 148 • Casa aivenaria com 120,00m2 (NOVA), sendo 2 quartos,.sala, bwc social, copa cozinha, área de

serviço, bwc e garagem, Barra do Rio Cerro, próximo Botafogo. R$ 45;000,00 (NEGOCIÁVEl:.):
C6d. 150- Casa alvenaria com,aprox. 14O,OOr:n2, sendO 3 quartos, sala, bwc, 'social, copa cozinha, área de serviço,
e garagen.'l. Rua: A1fredo·Carios Mayer ng 275- Jardim Centenário R$ 43.000,00 e assumir.

.

C6d. 300 • Terreno cl 69� • Res. Joaquim Girolla • B$rra do Rio cerre- R$ 15.500,00
C6d. 310- TeiTeno cl 7�800m2- local alto na Rua Epitácio Pessoa· R$ 200.000,00
C6d; 318- Terreno cl 73O,32m2- R. Migual'Salai ;, Centro· R$ 50.000,00- Aceita parcelamento.
C6d.360 • Terrenà cl 405m2 (15x27) • Vila Nova,.Rua do Fórum A$ 29.000,00 • Aceita pequeno parcelamento.
C6d. 366- Terrenos financiados em 49 parealas, medindo 319,OOtn2,IocaIizados no Residencial Miranda, a 4.500mts.,

.

apóS a Malweé.

'arecer Comercial
,

Incorporação
Vende - Administra

Compra '- Aluga

DEFRONTE AO FÓRUM
CRECIOO177o-J

,

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

JARAGUÁ DO SUL - SC
.

APARTAMENTOS .

Có<t: 140 • Apto: na Rua 25 de Julho,· Vila Nova· cl 2 q.os, sala, COI" lavand., garagem· R$ 35.000,00- nego
APto. no Cond. Amizade cl 2 qtos., sala, coz., lavand., garagem, R$ 12.000,OQ + R$ a26,OO mensais.

CASAS
. CQd.: 011 • casa mista na rua Adão Norowski • Jlardini Lenzi • cl 3 qtos., sala, copa, coz, bwc, garagem + cOnstrução de alv., nos
fundos; terreno cl 4OOf'n2 • R$ 32:000,00 • aceita ter. e parcela _

"

Cód.: 018- CaSa de alv. rua Francisco, de Paula ao lado da racraativa Kolbach • cl 2 qtos., 1 surte, copa, coz., sala de visita,
lavanderia, garagem, terreno cl 4.800m2 • R$ 70.000,00 • nego .

cód.: 021 " Casa de alv. rua Carlos Nielz • Vila Nova· ç/ 3 qtoS, 2 bwc, sala, coz., lavanderia, garagem· R$ 60;000,00 • nego
Aceita carro,

' ,

Cód.: 086 • Casa rua '�ujz sàtier· bàrra com 2 qtos., 2 salas, copa, coz., 2 bwc.,Iyand8ria, 2 qtos., garage � R$ 50.000,00 • aceita
carros, terrerio.'

'

Cód.: 087 • C�a de alv. cl 3 qtos, sala, COZ, bwc, garagem para 2 carros, defronte a Ciluma • R$ 50.000,00 .:�. aceita carro.
Cód.: 107- Casa de alv. Lot. Rom, com 1 suite, 2 qtos, bWc, sala, copa, coz,lavanderia, garagem, escritório ou dispensa· R$
38.000,00 negociável.
Q.ód. 108 • Cal!8 mista defronte ao CriStina Marcatto, com: 2 qtos, sara,copa, cz, lavand, bWc, garagem· R$ 30.000,00- neg, ter.,
.�50m2

.' .

'Cód. 111 • Casa de alve
,
na .Rua Antonio B. Schmitd, com: 2 qtos, sala, copa, COZ, bwe, lavand, dispensa,. terreno cl 6OO,OOJn2 •

R$ 25.000,00 • IIh da Figueira..
.

Cód.: 205 • Casa de alv. rua Luiz G. Ayroso • Jguá Esquerdo· cl 3 qtos., 2 salas, C()Z, bwc, dispensa, área de sarviço· R$
50.000,00- lieg. ,

. .

Çód.: 267 • C� de alv•• Rua José Nar10ch • São Luiz • CI 3 qtos, 2 bwc;, sala, copa, coz., lavand., dispensa, garagem, IOda
murada· R$ 50.000,00 aeelta apto•• nego -.

Incoipora·sa 3.000,OOm2 no final da Rua,Marechal D. da Fonseca pl áraa Coostrurda.

TERRENOS
.'

,

Terreno rua lateral da WalterMarquardt, próx. a Prefeitul'!1 MUAicipel com 1.209,QOmI· R$ 25.000,00 • nego Ótimo para residência
Cód.: 052- Ter rua.lateral JOsé T. Ribeiro, plóx. AgropecUário Curió cl 1.007;44fn2- R$ 18.000,00- nego
Cód.: 115- .Ter. Ilha da Figueira próx. ao Vrtória cl 450,OOrp2' R$ 10.000,00 � nego
Cód.: 119" TeF. Vila Nova, defronte a Igreja cl rua calçada de 392,OOm2- R$ 22.000,00 • nego
Cód.: 22�· Ter.. no iot. Juventus· Jguá Esquerdo· CI 375,OOm2- R$ 12.000,00 • nego
Cód.: 269- Ter. no Lot. Juventus· Jguá Esquerdo cl 425,OOfn2- R$13.000,OO· neg.' .

Cód.: 284 • Ter. plÓX. Duas Rodas Industrial, apartir de R$ 55.000,00
Cód.: 306 • Ter. rua Erwino Menegotti • Rau cl 450,OOfn2 • 15/30 • R$ 1,3;900,00 .' nego
Cód.: 318 • Ter. I'I@ Quilombo dos,Palmares· COHAB· cl 450,OOJn2- R$ 7.000,00- nego
Cód.• 322 • Ter. rua Dona Antonla esq. cl rua 0.0 Kuchenbecker • Nova Brasflia cl 555,OOm2 • R$ 35.000,00 • nego
C9d.: 326 ·'ter. rua Goiás· Vila Lenzl, cl 585,QOmI· 15/39- R$ 12.000,00· nego

VENDE-SE L()TES COM: R$ 2.200,00 ENTRADA .. 4S X R$ 226,00 MENSAIS,
.

COM TODA INFRA-ESTRUTURA, TRATAMENTO DE ESGOTO.

. Vende-se Logus GLi ano
Vende-se Pampa' 85 e ' 96, motor 1.8, com 16mili
Prêmio 85. Fone 372-0500 km. Tratar 973-3104.

Vende-se Monza SLE 2.0
ano 88, mddelo l!9 por R$
7.200,00. Tratar 371;.1524
'ou 371-1822.

Vende-se Escort 88 GL por
,

B$, 4.600,00 e Monza 86

por R$ 4.700,00. Fone
379-1490�

venäe-e« Máquina
Overloque 8.000 pontos.

• Fone 975-2712.

Vendé-se loja comptete
sem pontopor9 mil. Tratar

37t-2093

Vende-se lote em Barra, do
Sul na Lagoa por.t mil + 50

.

x 1 salário. Tratar 372-
0579.

vende-se. Logus GLi 96
semi-novo com 16 mil km.
Fonê 9'13..3104

Vende-se máquina
cobertura zagelhas 5 mil
pontos. Tratar 372-0597

Vende-se Aparelho Celular
(sem tinne), modelo Nokia
239, excelente estado, com
menos .de 10 meses de
ouso. ,Acompanha: .2
baterias finas (16horas),
carregador bt-volt,
carregador/descarregador
de 'mesa,' cabo para
carregar, a bateria no

acendedor de cigarro do
carro, uma capa de couro.

i Valor R$ 370,00,
pagamento a vista negocio
desconto. Tratar com

Fabrício pelo 372-0434 ou

371-1788.

Vende-se Monza ano .94,
duas portas, com trio
elétrióo, .por R$ 11.500,00
ou trocopor carro .(jemenor
valor. Tratar 372';0080.

Vende-se Del Rey GL ano

86; em ótimo estado,
segundo dono, com som e '

a/arme e licenciamento 97

pago. Aceito carro demotor
1.0 'no negócio, pago a

diferença, ,"
ou facilito

pagamento. Tratar pelo
fone 973-9579.

Vendo Kart na categoria
Cadet" motor Stander,
semi-novo com apenas
'4h30 de uso•. Estado
impecável, preço à

combinar; tratar 372-1794.

Inicie agora um hobb

apaixonante., compr-e já
. \

seu carro rádio-contro/aó
na GOOFYSPEED. Preço
promocionais e facilitados.
Tratar 372-1794.

Vende-sé Terreno de
600m2 com casa' de.
alvenaria ae 72m2 por R$'
12 mil, aceita-se carro ó
menor vetor. Tratar 372,
2288.

Vende-se -Escort ano 90,
motor 1.8, vetor R
6.500,00. Tratar 372';605�.

Vende-se Casa de avenaria'
com làgê ae 94m2 com;
varanda, 3 quartos, terreno
de 15x30m. Tratar 375�'
1407.

Vende-se Parati ano 84>
com aro esportivo por R$
3mil + 5)(R$ 300,00. Tratar
373;.0723.

Vende-se Gol1000 ano 93,
tratar 372-1200.

Vende-se Casa de 95m2na
Rua Marcelo Barbi lote 43,
Vila Lenzt por R$ 27mil,:

. tratar no local.

Vende-se Gol ano 92 à

gasolina,' tratar 975-2056.

Vende"'se Santana GLS
ano 88, completo por R$·
6.500,00. .... Tratar na

Mecânica Primos no Ana
Paula IV.

Vende-se Casa de
etveneri« de 75m2 com
terreno de tsxsom.n« Vila
Amizade, Rua Frederica
Todt, 228 por R$ 40mil 0(./
troco por uma em Joinvi/le,

Vende-s'l'Casa de 5 peças
por R$ 10mil situtrda nO

Cohajàs, í Jaraguá
esquerdo, Rua Primavera,
110.

Vende-s,e Consórcio de
moto Saara 35d,
contemplada porR$ 4mil +.

25x R$ 160,00. Tratar 371i
0196.
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i Vende-se Consórcio de carro, trata,r373-0721. Vende-se RD-135 ano 87, Tratar372-3942.' por R$ 3 mil. Fone 376-

I . Palio não contemplado,
.

preta, em bom estado. 2431.

! motor 1.5 com-e parcelas Vende-se mesa de sinuca, TratarBua Emflio'Sohultz,
.

pagas por R$ 1.100,00. tamanho, grande por R$ 125 Bairro S�o tute.
o

Tratar 372-3402.
.

200,00. Tratar 371.-9435

Vende-se Fusca ano 76 em

perfeitQ estado por R$
2.300,00. Tratar 372-3942.

Vende-se Parati ano 91 por
. R$ 9mil ou troco por outro

Vendo Bar e Lanchonete,
"Bar do Soni" ao ledo da Vende-se Pampa ano 91,
nova Prefeitura Qll Jaraguá. 1.8 à gasolina em. bom
Fone 371-8876 com Shirley. .eetedo, por R$ 6.200,00..

Tratar 374-1341.
Vende-se Fusca ano 76,
motor 1:3, ezut, por R$
2.300,00. Tratar 372-3942;Vende-se Corsa Wind 1.0,

. ano 94, gasolina� em ótimo
estado, cor verde metálico.
Valor R$ 8.600,00: Tratar
372-3139 ..

Vendo máquina de lavar
Müller por R$ 300,00 e

cen'trifuga por R$ 300,00.

Vende-se Çhevette ano 86, o

verde metálico, por R$
3.600,00. Tratar 975-2701.
Vende-se Corcel ano 81,

vende-se Santana
Quantum ano 86 por R$
2.500,00 + 6x de R$
430,00., Tratar 374-1341.

CASAS

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

TIPO VALO R$ OBSERVAÇÕES

Alven.
Alven.

•

Alven.
•

AIVen.
Mista
Alilen.
Alvan.
Mista
Alven.
Madeira

· Alvan.
Alven.
�.
Alven.
.Alven.
Aiven.'
Alven.

ENDEREÇO
Construfda
'170,00.
'70,00
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

Terreno
eeo,óo
332,50
621,00
.,00
42Ö,OO
888,00
555,00
420,00
750,00
325,00

•

406;00
1.284,80
1.416,00
650,00
350,00
450,00
523,22

15.000,00
'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
83.000,00
150.000,00
100.000,00
180.000,00
35.000,00
79.000,00
30.000,00

Aceita casa ou teff8llO
Forma de pagamento à combinar
Forma'de pagamento à combinar

. Forme de pagamento à combinar
Forme de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Forma de pagamento à comblner
Aceite troca por casa
Ace�a troca por aptos. '

AceHa-se propostas o

Condições de pagamento à combinar
Ace�a,se Imóveis em negóCio'
Condições à comblner '

AceHa-se própostas
Aceita Imóvel de menor valor em negócio
Condições de. pagamento à combinar
Forma de pagai11ento à combinar

.

Rua Ant6n1o Estanlsleu AyrosIJ, 495 - VIta lAnzI
Rua Watter Marquardt - ledo nO 2556
Rua Camilo Andreata sinO - 88l'1'li do Rio Cerro
Rua Theniza A. Hruscka nR 220 """91111 Esquerdo
Rua 383 - Antonio Bemrdo Schmidt, n" 308 - Ilha da FIgUeIra

.

Rua Irmio Leio Magno - Loteamento Champegnat
Rua Alexandra Koeler, nO 35 - Ilha da Flgualra
Rua Alberto Klltzke, 187 - VIta Rau
Antonio Carlos Ferreira, 1417 - VIla Lenz!
Rua F.rledrich W. Sonhelhold, nR 369 - VIII! Lalau
Rua Jecob Gesser nO 209 • Vila AínlZIIda

.

Rua Roberto Seidel n� 84 - CORUPÃ - Central - eo.....clal a Raaldanclal '

Rua Sio José nO 37
Rua Floriano Freibarger, nO 70 - Centro
Rua José Narloch - lado nO 1690 - "'_� Eaquardo

. ,Rua Carlos· Haffermann. nO 76
Rua Jaime GaQottI nO 350 - Vita Lanz!

'APARTAMENTOS
02

03

03 (+ 1 suite)
03

.53.000,00
42.500,00
18.000,00 _

110.000,00

Av. Mal. Oeodoro de Fonseca, a95 - Ed. !,lcolli - 3" ander

·
Ed. Sehloche! - 10" and$r
R. Filz Bartel �o - Apto. 11 - Térno -

R. MarIna Frutuoso - Ed, Dlanlhu8

ÁRE.A(M2)
TERRENOS

VALORRS

Nil QUARTOS

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

Forma de pagamento à combinar
Flnariclemenlo de 72 x de RS' RS 664:00
Assumir financiamento de 46 je com base de 1,367 CUB ao mês

Condições� pagamento à combinar

NDEREÇO OBSERVAÇÖE
Rua Goiás - Vila Lenzi - L8.teral da R .. Exp. Antonio C. Ferrrelra '

Rua Otto �eier - Vila Lenzl .

Rua Euzébio Depoy - Vila Nová
, Rua João Januário Ayroso (pr6x. Arroz Urbano)
Rua'Alagoas -Ilha da Figueira
Rua 746 - Lote 23 - Ilha da Figueira •

Rua Tomáz Francisco de Góes· Centro
Rua Amazonas � Centro
Rua. Pe. Alberto Jacobs 8SCIl,lina cl Rua Urbano Rosa - Vila Lenzl
Rua Bernardo Dombusch esq. cl rua Ney Franco
Rua Fritz Hasse - Centro
Rua Exp. Antonio C. Ferreira � Vila Lenzl
Rua Leopoldo Janssen • Ceritro .

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

582;90
375,00

13.000,00
.

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

17,000,00
. �8.000,OO'
20.000,00
18.000,00
42.000,00
15.000,00

.26.500,00
26.5QO,OO
58.000,00
90.000,00
60.000,00
23.000,00
37.000,00
18,000,00

Condições de pagamento � combinar
Parcela-se. Entrada de 50% = 12 X TR + 1%
Condições de pagamento � combinar
Condições de pagamento à combinar
Forma de ,pagamento à coml:!inar
Forma de pagamento à combinar

.

Condições de pagamento ã combinar
Condições de pagamento à combinar
COndições de pagamento à combinar.
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à Combinar
Entrada+ 3x
Condições de pagamento à combinar

\
.

.

Cômo montar um
.

.

escritório completo com
qualida<de e economia?

.

'

'.,.

COM A FLORIANI, E CLARO!
FLORIANI
EO�IPAMENTOS

· PARA ESCRITÓRIO

RUA VENÂNCIO DA
SILVA PORTO, 353 •

FONE/FAX:
· {047),372-1492
"JARAGUÁ DO SUL

sc

Na hora de montar o seu escritõrín- residencial,executívo ou
eomercíal passe 'a,ntes na Floríaní, Vellha conferir de perto, as
inúmeras vantagensem qualidade, variedade e .economía que,
só quem possui.uma história de 17 anos de sucesso no comércio

'de,móveis e equipamentos para escritório pode oferecer.

Manutenção
Contrato'

Treinamento

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

,r lombada II esquerda

Fone:' 975-1269
89.254-510

.

. Jaraguá doSul· sc
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APARTAMENTOS
CENTRO

EDIF. RES. DUNKER EMCONSTRUÇ,ÄONOCORAÇÃODACIDADE 2 E
3QUARTos. SOMENTE 2 APTOS POR ANDAR
Edlf. Bergamo - 3R andar, apartamento cl 3 quartos sendo 1 suite.
demais dep., cl sacada e garagem

'

Edlf. Schlochet - 4R andar, apto. cl 152,20f'11!, 3 qtos, sendo 1 suite +

dep. empregada e demais dep. - MOBILIADO
Edlf. SII�ana -21 ndar apto. cl 114�, 3 qtos + dep. empregada, demais
dep. cl garagem '8 terraço
Edlf. Vila Nova - 1R andar apto. cl 90f'11! - 3 quartos, demais dep.-
R$ 24.000,00 + financi8mento '

Edlf. Jaragu', - �R andar, apto. c180f'11! - 2 qtos, demais dependências,
si garagem.
Edlf. Resld. Amizade - 3R andar - BlOco 02, apto. cl2 qtos, demais dep.
cl garagem - R$18.000,00 + financiamento.

,

.lIha da figueira, Apto. (sobrado) cl 104f'11!, 3 qtos, sendo 1 suite; ,

demais dépendêAcias. f

TERRENOS
GUARAMIRIM - CENTRO LOCA�I%AÇÃO NOBRE

Terreno cl 513m2, si benfeitorias, localizado na

RuaOsmar K!ein - R$ 25.000,00 - PREÇO DE

OCASIÃO

VILA NOVA - Excelentes lotes financiados em 10 meses
- Pr6x. ao F�rum e ao Breithaupt
CENTRO - Preso Epitáeio.Pessoa. Terreno cl 1.548m2

9difica90 cl casa de material e outras benfeitorias. .

'

NEREU RAMOS - Terreno medindo 3.400m2 localizado
nas margenS daBR"280 - R$ 15.000,00
JARAGUÁ-ESQUERDO - COAd. das Azaléias terreno el
721,57m2
JARAGUÁ-ESQUERDO'- Cond. das Azaléias terreno cl
1.061 ,82m2
CENTRO - Ru� Amazonas, terreno medindo 388,50fTi2

.

sem benfeitorias.
AMIZADE - lot. Versailles, terreno medindo 45Óm2 sI
benfeitorias - R$ 14.000,00
SÃO LUIZ, - Terreno medindo 465m2 sI beri�eitOrias. Rua
João Franzner - R$ 15.000,00
JOÃO PESSOA - Terreno medindo 606m2 sI benfeitorias
VILA RAU - Terreno medindo 480l'!l2 si benfeitorias

CASAS
ILHA DA FIGUEIRA,- Casa em alv. cl 140f'11! em ferreoo cl 5.250f'11!
ÁGUA VERDE - Casa em alv. CI 126f'11! em terreno cl 420f'11!, 3 qtos,
demais dependências - garagem pl2 carros

VILA RAU - Casa mista cl 88f'11! em terreno cl 380f'11! - R$ 18.000,00
VILA NOVA, Excelente casa em alv. cl 227f'11! em terreno cl 321m2, 3
qtos, sendo !:Ima suite. pröx, aó Fórum.

.

VILA NOVA - Casa em alv. cl api'ox. 190f'11! em terreno cl 1.139,76f'11!,
prox. ao Beira Rio
SÃO Lufs - Casa einalv. cl 142f'11!em terreno rheclinÇlo 392f'11! - 4 quartos

.

e demais dep.
�

FIGUEiRA" casa nova em alvenaria cl 176f'11! - 4 qtos. sendo urna suite.
localizaçãonobre.' .

SÃO Ll,JfS - Casa em alv. c13' quartos, demais dep. - R$ 45.000,00
JOÃO PESSOA - Excelen� casa em alv. cl 124f'11! mais anexo cl 24m2
e terreno cl 420f'11! � R$ 45.000,00
VILA RAU - l..Qt. Mirante - Casa em alv. cl 82f'11!, 3. quartos; demais
dependências - R$ 28.000,00

.

JOÃO PESSOA - Casa em alv. cl aprox. 150f'11! em terreno cl aprole
291,98f'11!

,

, � Compra - Vende

,�, Administra Imóveis

P· IAZERA Implantação e
. , Vendas äe .

I Loteamentos
CREC11713,.J ,

Rua 25 de Julho, 1829 - Vi!a ,Nova - Jaraguá do Sul
,Fone/Fax: (047l372�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 Alagoas (Figueira)
. 771m2 - R$ 45.000,00

Rua 489 (Vila Nova) 382,SOm2
R$ 14.000,00

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

-

SALAS COMERCIAIS
EDIFrCIO MARK PLACE - 6� andar _<lRua Reinoldo Rau

Girassol 371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

, CREC11741-J
IMOYEIS COMPH • VENDE· ADMINISTH

Qt05 Gar BailTO EndereçolPooto Rei. ,PreçoR$ Informações Gerais

CasaAlv. 190 4 1 Schroeder R. Princesa Isabel, 547 70.000 terreno 6.562m2 - Parcela
CasaAlv. 152 3 1 Rau R. 467 - Lot Albino Lemke - 30.000 Aceita casa de-menor valor
CasaMis. 120 4 1 Rau R. Luis Picolli, 140 28.000 Aceita carro até Rs 8.000
CasaAlv. 98 3 1 Ana Paula R. 770 - Ana Paula 4 � 6 �3.000 Semi-acabada - Aceita lote
CasaAlv. 93 3 1 Champaghat R. Irmão Magno, sin° 70.000 Aceita apartamento e carro

CasaAlv. 98 3 1 Rau R. 363 - Pr6x. Renascença I 32.000 Aceita casa em Joinville
CasaAlv. 170 3 1 Centenãrio R. Fidélis Stinghen, 254 65.000 Troca por apto. menor valor
CasaAlv. 170 3 .2 Chico Paula R. Francisco de Paula 17.000 Em consttuçio I NegOciáveis

AptoOK 273 4 2 Centro Ed. Atheoas - 4° andar 220.000 Quitado - Todo mobUiado
AptoOK 130 3 . 1 Centro EIl. Isabela - 3° andar 35;000 + CEF - Troca por casa.
Apto.OK· 88 3 1 VilaNova. Ed. Vila Nova - l° andar 22.000 + CEF - Troca plapto. 2 q�s
Apto.OK. 92 3 1 Amizade Res.. Amizade - l° andar \ 20.000 + CeF " Negooiáveis
AptoCons. 85 3 1 Centro Ed. Mathem - Construçio 38.000 Financiado em 48 parcelas

Lote 601 Azaléiils Condomínio Azaléias 30.000' Negociáveis I,Parcelado
Lote

..

630 Azaléias Condomínio Azaléias 32.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 3700 Centro 'Morro dos IrmãosMaristas 180.000 Com casa mistalNegocia

.

tote 480 Barra R\Ul L"IJiz Satler \6.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 420 Rau Rua Ana Enke I P. Faculdade 15.000 Incluído asfaltamento·
,Lote 532 Champagnat Rua Jacob Gesser 30.000 Troca por apartamento
Lote 366 Guaramirim Rua.l44 - Lot RausisSe 10.000 NegOciáveis,1 Parcelado
Lote 371 Água Verde . Rua Paulo Kraemer 12.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 375 Juveatos Rua Guilherme Hass 11.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 425· Juventos Rua Guilherme Hass (esq.) 13.000 NegoCiáveis I Parcelado
Lote 828 ViI Nova Ru do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 1300 Molha 800mts. após ponte

'

,15.000 Negociáveis t Parcelado
Terreno 10000 - Nereu Após Nere� - BR 280 .. 8.500 Negociáveis
Terreno

'

8000 Nereu Pr6x. Arroz Zanghelini 35.000 Aeeita parceiár
Terreno 865 Nereu Rua'André Voltolini 12.000 NegociáveislParceládo
Lotes Vários - Figueira' Resideneial Piazera I 7.600 Ent 2.000 + 48 x 240 ...

Lotes Vários - Amizade Residenciat'BehliÍ1g 10.000 50% entrada - saldo 12 x
Lotes Vários Sta Luzia Residencial Geranium 7.000 ENTRADA 220 e 220 pl m�
LoteS Vários VllaRau Residencial Renasccllça Diversos 30% entrada - Saldo 24 x
Lotes .Vários VilaLen�i Residencial Piermann I Diversos, 30% entrada- Saldo 24 x
'Lotes Vários - Barra Residencial Satler

'

'Diversos '20% entrada - Saldo 36 x
.

.

Chácara 180000 - Garibaldi Estrada Garibaldi - Km 16 9O.00p Moradia antigacl nascente
Chácara 155000 - Jaeu-Açu Pr6x. Granja Murara 40.000 Pasto formadolNascente

DFERT.f .

IMfIfIDIVEL
. Lotes financiados sem entrada.

Consulte-nos!
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Vende-se um
,

Vaporetto com

acessórios mais fita
de vfdeo de

instruções. Valor R$
350,00 à vista ou 2x
R$ 180,00. Tratar
372-4297 com José.

Vende-se Consórcio
de moto CG TITAN,
contemplado, com 35
parcelas pagas.
Tratar, 371-2287.

Vende-se Casa de
alvenaria com 138
ms, 3 quartos no

, Bairro Nova Brasflia.
Fone 373-0596.

.Yenae-ee Onevette
Hatch ano 80 por R$
1.800,00. Tratar 37�-
2315.

Vende-se Bicicleta

hergométrica por R$
200,00. Tratar 371-
5053.

'

Vende-se (301 ano 95,
com 21 mil km por R$
12.000,00 e vende
consórcio de moto

, com 20 pagas por R$
1.200,00 ou troca"
Tratar 379-1071

Vende-se Parati ano'
90 por R$ 6.500,00 e

vende-se Gol 1000,
ano 96, branco por
R$ 8.500,00. Tratar
372-3138.

Compra-se máquina
de quatro agulhas
com catraca, 372-

3163.

Vende-se Moto Dr
ano 91 por R$

.

1.900,00. Tratar 975-
5056.

l'

Vende-se Casa '110
m2 na coneb: por R$
28.000; 00. Tratar
371-2153.

Vende-se Máquina
cobertura 7 mil

pontos Nissin, com 2
anos de uso em ótimo,
estado por R$
1.500,00 à vtste.
Tratar 373-0742.

Vende-se Gol ano 88
com jogo de arox, cor
branca por R$
6.000,00. Fone 979-
2144.

Vehde-se terrena na

Barra ou trocopor um
em Guaramirim no
valor de R$

. 10.500,00. Tratàr
371-6024.

vende-se Consórcio
de moto NX-200 com
35 pagas
contemplada e uma

BNX-200 com 38

pagas não

contemplada e

também um Logus
ano 93. Fone 373-
0665.

Vende-se Casa de
alvenaria com 51ms,
no Bairro João Pessoa,
porR$6.500,00. Troco
por carro, 973�3321.

'

Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 1

r---
CRECI Nil 1589 J

I
I
I
I
I
I

..
I
-I
I,
I
·1
I

VENDAS
- Casa de alvenaria c/235m2 no Loteamento Champagnat, aceita-se apartamento ou casa demenor valor.
- Casa de alvenaria c/146m2 na Rua FranciscoHruscka.
- Casa de alvenaria c/70m2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti.
- Casa de alvenaria cl146m2 naRua Francisco de Paula. �

- Sala comercial térrea c/ 77,5m? na RUa Reinoldo Rau, Centro. Aceitá-se casa ou terreno.
- Terreno naRua Carlos Ferreira c/540m�
- Terreno naRua Francisco de Paula c/650m2
- Terreno no LoteamentoDivinópolis - Figueira c/397m2
- Terreno c/1.209m2 naRua Bernardo Karten. '

- Terrenosfinanciados no Loteamento Wcenzi e Gadotti, Bairro SantoAntônio
- Chácara emNereu Ramos, 88morgos c/casa de madeira, água e luz.
- Chácara Três Rios doNorte c/23'morgos

FONE: (047) 372-2734 '

Vende

, TERRENOS

I
Ret. 001 - Lote n° 046 - Lot. Luis Manfrini - Jaraguá Esqueldo -

RS 8.500.00
Ret. GOl - Lote nO 047 - Lot. Luis Manfrini - Jaraguá Esqucldo -

RS 8.000.00 I
,

Ret. 003 - Terreno cll.S40m2 - Próx. Sear - Cenrro - RS 100.000.00
Ret. 0Õ4 - Terreno cl 5.184m2 - Rua 199 (Vila Nova) - RS 140.000.00

•

Ret. 006 - 'IerrenoDomingoS da NOVA com 260m2 - RS 75.000,00

I
Ret. 001- Terrenoef85.000,()()m2-RioMolha (ao IadodaGruta)-RS 80.000,00

'I
' Ret. 008 - Teneoocf 537,OOm'Loteamento Versalles Oote nO053) - RS 15.000,00:

Ret.1MW - Teneno cl 300m' - Rua 382 (prox. Hospital�io José) - RS 35.000,00
Ret. 010 - Lote nO 002 Lot. Ana Paula 11 - Rua 209 cf asfalto, - RS 15.000,00

, Teneno com 1.15Om' situado na Rua Bertha,Weege RS 15.000,00
CASAS ,

Ret.OU -1'Ugua 'Alvenaria ef40,OOm' (Ana Paula IV) lote nO067 - RS 12.000,QO
Ret.OU-CasaemAivenariaci 108,()()m2 (RuaVictorVitikosld)- RS 32.000,00

I
Rei. 013 - casamadeira cl 48,oomz Ana Paula m - RS 15.000,00

I
ReI; 014 - Casa em Alvenaria cf 280,OOm' 'pr6x. Condomfnio Azal�ias - RS
80,000,00 '.

ReI. 016 - Casa mista cl5Om' - Loteamento Liodoro Rodrigues lote nO 073 - RS
14.000,00
Rei. 017 - Casa orista cl1()()m2 - Ru 209 - Francisco Hruschka - RS 21.000,00

,

Ret. 018 - Casa mista com 90m2 - Rua Campo Alegre nO S04 - Figueira - RS
25.000,00

I
Ret. 019 - � Água no Ana Paula IV - Rua 326 - José narloch (Xavier) -

RSI
'

15.000,00 "

Ret.0lO-�ÁguaAlvenaria-0ur0Velde-RS10.ooo,OO[+35 xRSR$175,OO)

,Ret,
Oll - Casa alvenaria cl7�m2 - Ouro Verde (nova) cf financiamento - RS

32,000,00'
,

'

Ret. 024 - Sobrado eom'área de 388m2 - Na Rua João Stein •

Ret.015-Casade 60m2 lote n° 180 AnaPaulaIV - RSI4,OOO,OO [+16xRS170)
Ref. 0:z7 - eu.em alvenaria cf 85m2 - Lote 115 LiodoroRodrigues - R$ 23.000,00
Ret.028 - Casa em Alvenaria cl 110m' - Rua 326 José Narlocb - RS 20,000,00 .

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

I
Casa mista 120m' Rua Luis BQriolini, 435 - Jaraguá Esqueldo'RS 25.000,00 '

Ret. 031 - Casamadeira 48m2, lote nO SO Constanlino Pradi, ValorRS 7.000,00
+ (lIeStaçõe5 ' ,

,

'

OFEKfA

COBERTURA
Ret. Oll - Edifício Argus com 2SO,()()m2 - RS 180.000,00

'

.

LOTES FINANCIADOS

I
LoteamentoCirilo Zangheline

I
Loteamento Ouro \WIe

l.oteamentoCamposampiero
LoteanIcntoConstanlino Pradi
Loteamento SioCristovão 11
ReSidencial Flamboyant

I
TERRENOS,

I- Terrenos Lot, Ouro Verde, após a MalwH - 20"4 entrada, Mido em 30x - total

I
RS 10.000,00 •

I- Terreno cl 315,(J()mI, Lot DaYl!f18, BailIO 510 LuIs � RS 3,500,00 de entrada
+ 30 x RS 250,00

I Tetrano no Residencial lmpeRildor - Rua Joio J, Ayroso - RS 8.000,00 entrada I+ 30x de RS 233,33 - Total 15.000,00

I
Terreno cl2,791,00m2 - Rua WaHer Marquardt, defronte ao Posto Mime -

RSI180.000,00 em 20 vezes '

Terreno cl 896,00m2, loteamento Glrolla, na Barra - RS 18.000,00

I Terreno cl 434,84m', Jardim H�schka II, BailIO 510 LuIs - RS 5.QOO,OO + 30 x IRS234,OO '
,

'
,

•

Terreno cll.8OOm2 - R. Feliciano 8ortolllli RS 50.000,00 (acaha troca casa Vila •

I Nova ou Vila Lel1zJ)
,

, '. I
I

stnos

I- Sitio cl 62.000,OÓ, Tifa Rapp, distante 3.5OOmts da MaIwH - R, Exp. Amoldo

I
Homburg,cl casa de alvenaria cl l5Om00m1 e do caseiro em alv,

cI'5O,(J()mI'I' placlna cl n,(J()mI, égua - _lia outro inóvel no negócio, RS 45,000,00
.

CASAS ""_

1-Case inlstacl 180,OOm", Rua MariaNagal, 202 - BailIO510 LuIs - RS20.000,00 I
- 50% entrada + saldo 2Ox.

1-CaMde aillenarla cl 140,(J()mI. 2ewc, Rua 585, na Barra - RS 45.000;00 (em I .

parcelas)
,

1- Case de alVenariacllCOm", 3 qua.rtos, garagem,
lavanderia - R. PastorA,Ibert ISChnalder, condlçOes: 50% entrada, Mido am 12X, total- RS 30.000,00 \

1-
Casa de madeira cl n,OOm" - Rio CaIlO II, terreno cl 680m2 - RS 13.000:00

I- CaM de 'alvenaria semt.acabada cl 154m" , Rua Domingos Rosa, Ilha da

Figueira, acalta callO partir an0/93 - I'IS 20.000,00

I LOCAçAO
"

,'I
1-

Sala comerciai cl ap.roXimadamente 15m"
- fi. Angelo 'Rublnl, 518 - RS 120,00

I- Apto, 2 quartos -' R, Horáolo RubIni, defronte NANETE - RS 200,00
'

- Galplo am alvenaria cl 110,(J()mI, Loteamento Ouro Vérde - RS 300;00
'

1- Saia comercial cl2O,43m", Rua Angelo Rllblnl, 1197 - RS 170,00 I- Sala comen:lal cl 33;48fn2, RuaAngelo RubInI, defronte a Igreja da Barra - RS

1280,00
,

I- Apto. cl3 qt�,-gãragem, lavanderia, - Rua Clemente Pradl, na Barra - RS
,

300,00

1- Casa de alvenaria cll quarto, lavanderia, Rua VerOnlca D, Rasá, fundos, na IBarra - RS 100,00 '

1- �asà cll quarto, churrasqueira, lavanderia, toda murada - Rua Júlio Padri, sI'lnA - .fIS 300,00
"

• Galpio aivanaria cl 320,OOmI, eWC·,(masc. e Iam.), 2 condlclonado� de ar,

I·na Barra
- RS 700,00 e telefone I- Apartamentocl2 quartos. garagem - Rua Eleto Stlnghen, naBarra - RS 300,00

I-CaMdealvenarlacl2quartoà-RuaverOilIcaD, Rosá, 129,case3-RSI5O,OOI- Case de madeira cl 3 quartos - Rua !!Brtha Waage; 902 - RS 225.00
- Quhi!'IBte cl35,(J()mI- Rua Pastor AIbart Schneider, 1187 - RS 130,00

1- Ca,sa'de madeira cl2 qilaros :Rua� Prac:ll, 330, na Barra - RS 250,00 I- Casa de madeira cl 3 quartos, lavanderia - Rua Botalogo, 73 - RS 280,00

1-
Casa de aillenarla cl2 quai1os, Rlbeirio Grande Luz. 1523 - próximo li CavaI I'- RS15O,OO

1-
Casa de madeira cl2 quartos� garagem - R. Afonso Hanamann, na Barra - RS

225,00 ' I- Case de aillenarla 01'2 quartos - R. Jasá Rasá - RS 250,00
'

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
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Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n'1594

Jaraguá do Sul· SC.
FONE (047)

372-0153·371-8475
CRECI1762.J

VENDAS:
APARTAMENTO: cl 3 quartos, 1 banheiro + dep. Edifício
Vila Nova
CASA ALVENARIA:· cl1 suíte, 2 quartos, 1 bwc + dep.
loteamento Champagnat.
CASA ALVENARIA:·cI 4,quartos,.2 banheiros + dep. An(1.
Paula

.

CASA'ALVENARIA:c/1 sufte, 4 quartos, 2banheiros + dep.
Vilalalau
CASAALVENARIA: cl3 quartos, 1 banheiro + dep. Jaraguá
Esquerdo

.

CA�A ALVENARIA: cl 3 quartos, 1 banheiro + dep. Chico
de Paula..
CASA MADEIRA: cl 3·quartos, 1 banheiro + dep. Ilha da
Figueira ..,

TERRENO: cl 510m2 .Bua José Theodoro'Ribeiro Ilha da ,

Figueira 1 entrada + parcelas.
TERRENO: c/ 344m2 Barra Rio Cerro Lot, Marquardt R$
11.000,00

. ,

TERRENO: c/450m2 Rua Henrique KrauSe Ilha da Figueira
R$ 15.000,00

' , .

TERRENO: b/2.000m2 Rua Walter Marquardt 50% en!rada
+ saldo a combinar.

Valorize Seu Imóvel
Instale:

,

Sistema
.de Alarme
Portão
Eletrônico
Video Fone,
Interfone

372�3090
NSEN

TECNO'CA.L,HAS LTDA. - ME

'1·'
,

.

.

'

, ..

, ;, '.

, ,

I

- Serviços de calhas e
'

coifas funilaria
Industrial

'" Aquecedor solar .,

- Exaustores eólicos
maxiar equipamentos
para retirada do calor,
umidade e poeira.

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

CRECI1873-J
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA
Edil. Dianthus -

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

'

demais dependências, lareira,
churrasqueira na sacada, 2
vagas garagem, piscinas e
salão de festas no, prédio -

Preço final incluindQ
acabamento diferenciado -

R$ 184.700,00 - 50% à vista e

saldo a combinar,
- Apto. 702 e 801 c/225m2-
Surte + 2 qtos., sacada cl
churrasqueira, dep.

.

Empregada, 2 garagens, salão
de festas, piscina - Preço finál
'incluindo aca:bamento .

diferenciado R$ 110.000,00 -

50% à vista e saldo a

combinar.

.

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Edlffçlo TowerCenter - Ru. JoioMarc.ttoesqui".com. Rua ClemfH1te S.","o - Centro
• APTOS: 1 suite, 2 quartos, sala estarljantar, sala de Iv, sacada c/ churrasqueira, BWC, copa, cozlnha. lavanderia, 2 vagas de garagem, a
partir de RS1.047.8OImensals (Entrada: 5 parcelas)
• SALAS COMÉRCIAIS: com ,1 ou 2 garagens, copa. BWC ii distribuição interna da acordo com a necessidade do cliente, a partir de RS
440,161mensal (Entrada: 5 parcelas).
Edlf. Plllúnl. - R.J_ Emm.ndoerffer-NOVO

,

• Apto. c/111�.- 211 andar, c/2 qtos e demais dep., garagem, portA0 e portaria fÍletrOnica • RS,50.000.00
R..,d.nc'.'Am.,."II. - fi. Angalo Torlnalll· VII. Nov.

'

• Apto c/suite+ 2 quartos e demais dep.• Entradade RS 28.537,00+ assumirprestações de condomlnio de 1,944Cub's (RS 835,29) • entrega
chaves 12/98

,

EdN. Am.,..nthu. Rua Adolfo Sllcarl-IIII da Ru. AmllZOnH (SCAR)
,

_

- Apto c/300m", temos disponlveis apÍlrtamentós n" 301, 302, 501. Entrada + pàrcelas condomlnio de 3,65 Cubs (RS 1.566,33)/mês:
, R••,dencl.,TuIlPll-R. AngeloSehloch.t'

,

• Apto 601 c/ suite + 2 quartos e demais dep•• Entrada RS 18.249,00 +assumirparcelas de 2,04Cub's (876,55) • entrega chaves abriV2000
, CASAS

• Área: 200mZde construçâo em alvenaria. - Localização: RuaOUviaChiodini Pradi, 33'· Jaraguá.Esquerdo, próximo aoCondomlnio Azaléia.
RS65.000,00'

'

• Casa Aiv. c/ 03 suites + 03'quartos e demais dep.• Rua Canoinha, 71 - Centro· RS 180.000.00 ,

• Casa C/32O,OOm" - 02 suites + 1 quarto + 2 Bwc social, sala estarljantar, cozlnhamob., dep. empregada, sala jogos, churrasqueira, piscina
5,OO!ll x 10,OOm· R. Gustavo Hagedom • Vila Lenz! - RS180.000.00 '

,

• Sobrado em alvenaria c/estilo rústico, bom estadp, c/suite+ 02 quarts e demaisdep. commóvais lixos emmadeira eUjolosmaciços - Barra
Velha· ÁS 150.000,00 - acelta·se permuta pÔr apto em Blumenau próximo a Furo;
• Casa c/250m" + garagem pl3 carros e piscina - Rua Bemardo Dombusch s RS 150.000,00
• Casa alv. c/ 03 quartos, C/180,OOm2- Lot Flamboyant· Piçarras· RS 35.000,00 - aceita carro ou imóvel em Blumenau.
• Casa alv. C/156,OOm2 + sobrado C/300,OOm" • Guaramirim • RS 150.000,00 • aceita cerro/apto. ,

- Casa alv. nova, bem conslrulda, C/110,OOfTi2, c/2 quartos e demais dep. Loteamento Spredmann· JoIo Pessoa· RS 22.000,00" aceit8-
se carro no negócio.

TERRENOS
- Terrano c/450m2- R. Amélia Fischer Enke. Vila Rau· RS12.900,OO
- Terreno C/392,()()m2- Rua Emesto Lessmann· Vila 1Illau· RS18.000,OO ,

• Terrano C/396,22m"· Rua Eleonora S. Pradi, Centro· RS 37.100,00
• Terrano C/350,()()m2- R. tat. - R. tat, da José T. Ribeiro· próx. lubosMohr - RS 10.500,00 ou entrada
RS 3.000,00 + 5 parcelas dà RS 1.500,00

•

- Terreno cl 616,ÓOm!' • R. Bamardo Dornbusch - Próx. Marisol· RS 65.000.00
- Terreno cl 42O,OOm2 • R. DonaldoGehring" Ao lado Cosmo Turismo· RS 45.000,00- troca·se por casa ou apto.
- Terreno c/7.750m2 ·,Estrada Santa Luzia· RS 38.000,00
• Terreno c/2.937,OOm2- R. Alberto Santos Dumont - Vila Lalau· RS 120.000,00

-

• Terreno c/86.000,OOm2 (20.000,00).' Barra do Rio Molha· 500 metros da gruta· ,RS 40.000,00
'

,

,

- Terreno c/6.209,OOm" + 3.300,OOm2 áreaconstrulda, imóvel pira usos industrial ou oomercial· R. Cartos Blanck - RS 800.000,00
- Terreno,C/364,OOm2-.R. Erich Sprung· Vila Rau· RS15.000,eo
• Terreno C/33t,50m2 - R. JQsé Theodoro Ribeiro � RS 10.600.00
• Terreno de esquina C/562,OOm2- R. José Theodoro Ribeiro - RS15.000,OO
• Lotes em Ubátuba rua paralela aRuaFelipeMussl (Ruada petrobrás), a 300metros dapraia· entradade RS 600,00 + parcelasde RS 200,00
Corrigidos pelo salário minimo.

,

• Lote de esquina c/510,OOm" - Loteamento Renascença· R. Pref. José Bauer - Vila Rau ·HS17.000,OO
• Lote c/362.18m2 - Loteamento Renascença' Vila Rau· RS 15.000,00

GALPÃO INDUSTRIAL ICOMERCIAL
• Prédio industrial cl3.3OO,OOm" + 3OO,OOm2 de área construlda e terreno c/6.209,()()m2 • Vila Lalau •

RS 600.000,00
•

'
-

LOCAÇÃOIAPTOSICASASISALAS
• Apto c/3 qtos • Rua Eleonora SaUet Pradi (centro)
• Apto. c/ 03 qúartos, sala, oozlnha e demais dep.• BR 211O Guaramirim
• Casa c/ 03 quartos e demais dep.• R. Emesto PIsata· Guaramlrim
Apto. c/ 02 quartos e demais dep. - R. Guilhe.rme Hering,'70 - Ed. Érica
- Apto. emplo c/ 03 quartos e demais dep.• R. Barnardo Dombusch, 590
• Sala c/mesanlno - Av. Marechal Deodoro Ediflclo Florença - Térrea
- Loja cl400,OOm" • BR 280 Km 21 - Em frente ao Portal
• Aptos c/2 quartos e demais dep.• R. 25 de Julho· Ed; Aiberto Marangoni • Primeira'locação
• Aptos. c/1 suite +2 quartos e demais dep� - R. 25 de Julho· Éd. Alberto Marangoni • Primeira locação
• Salas cOmerciais em diversos locais

'

• Galpão c/150m2 + 2 salas pl escritório + recepção, c/ rede trifásica· R. Joaquim Francisco de Paula, 1284
• Apartamanlo cl2 quartos e demais depend6ßcias - Rua AntOnio Carlos Ferraira, 950.
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�;:::::==��========:;:-=-=============�� 'Vende-se casa ae
,

dáO··,[5',.
.. MB;... Repr,esentações e alvenariacom 126m2nà

Vila ,Baepef,ldi por R$

Empreendimentos,lmobiliários Ltda. ' ���01��s� S����r,;: venäe-ee . Máquina
, • CREC/1667-J

'

Ove/loque , 8.000

, RuaJulioTavaresdeCunhaMello,71-CEP89251-210-JaraguádoStil-sc Vende-se Kadett ano' pontos. Fone 975-
94 por R$ 8.500,00 + 9 2712.

'

, "x R$ 290,00. Fone 975-
0192

vende-se Monza SLE Vende-se Pampa ano
,

2.0, ano 88/89 por R$ 85 e Prêmio ano 85.
7.200,00; Tratar 371- Fone�372-0500
1524 ou 371-1822.

Vende-se máquina
Vende-se IEscort ano' ' cobertura zagelhás 5
88, GL por R$ 4.600,00 mil pontos. Tratar 372-

�============:::::==.=,===::::=:::=::==:::::=�' e Monza ano 86 por R$ '0597

FOße: (047) 371-0124 - Fal: 372�266

VEND'E' E TROCA

Casas:
Casa de alvenaria cl 120m2 - Rua 644, Bairro João Pessoa -

)

R$ 30.000,00 - Aceita apartamento

Casa de alvenaria c/90m2, mais uma casa de madeira cl 30m2
- Rua Carlos Fritz Woguel, 1138 - Bairro Jaraguá Esquerdo.

Casa de alvenaria cl 252m2 .. Rua Alagoas, 320 - Bairro Ilha da

Figueira - R$ 50.000,00 - Aceitá carro.

Terrenos:
� .�

Terreno, cl 365m2, Loteamento residencial Renascença. Otima
Localização.' Troca por terreno cl casa. '

4.700,00. Fone 379-
1'490.

'

vende-se .

-

Loja
Vende-se Passat aha completa, sem ponto
80 por R$ 600,00 + porR$ 9 mil. Tratar

presteções, Tratar 975- 371-2053
2661.

'

Vende-se Apà!o GL Vende-se' lote em

ano 90porR$ 3.500,00 Barra do Sul na Lagoa
+ presteções. Tratar' por R$ 1 mil + 50 x um

973-9948. 'sa/ß'rio. Tratar 372-.
0579.

Vende-se casa mista
de 88 m2 com terreno

.' I· .

,

de 400m2! todo murada .
Vende-se Logus GLI,

por 16 mil + ano 96 semi-novo, com'
financiamento do 16 mil km. Fone 973-

terreno. Treter 975- 3'104
0668

, CZ\....,ioistI'A..OI'

[, - MARCEN,EIROS , ,) [ Pr' e n s l 5- tal f C••_"'aAS ) Para atenderde forma global e Concatenada'à nossos

_--------'--_
Clientes integraram-se os esforçostécnlcos da:

.p�NG�r;E, � Elet���ador ,(TORNEIRO MECÂNICO) ::"=��i:=E��
,

'AMBULATÓRIO 'MÉDICO PARA EMPRESAS
,
'MEDICINA DO TRABALHO (PCMSO )-_ AUDIOMETRIA,
RECRUTAMENTO E. SELEÇAO - C'URSOS NA ÁREA DE RH�

URGENTE TRABALHO TEMP,ORÁRIO
RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CA� POSTAL 200 - CEPo 89.751>-240 - JARAGuA DO SUL - sc

,
Fone: (047) 371:43'1 Fax: 372.1091 E-Mail: HUMANA@NE1lJNO.COM.BR

A HUMANA É PARTE DE SUA' EMPRESA!

CCILA$$O" '

��[t>M@j@

I/iinI__.......__

HUMANA
ASSES.ORIÂ EM RH

AGORA ALÉM DA MELHOR
TECNOLOGIA E ESTRUTURA EM

,

RECRUTAMENTO E SELi;ÇÄO,
NOSSA TAXA DE RECRUTAMENTO,

PARTE DE ZERO%

EJ4TRAMOS NO
".JOGO" I

,

,
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EDI TA·L�'

FONE: 372-3349

ALUGUEL
DETRAJES

RUA EXP. ANTONIO CARLOSFERREIRA, 184

PROClAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia 'Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1°
Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul.Estado de SantaCatarma,
faz saber que compareceram neste Cartório exibindo ,seus'
documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os.seguíntesi

Edital N°'21.301 de 17-09-1997

Cópia recebida do cartório de Laguna, neste Estado
ALEXANDRE SCHMITI' DOS SANTOS E LESLIE NUNES

BONAZZA
Ele, brasileiro, solteiro, promotor de Justiça, natural de Toledo, Paraná,
domiciliado e residente na Rua Cabo' Harry Hadlich, 667, nesta cidade;
filho de Osmar dos Santos e NairMaria Schmitt dos Santos ..
Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Curitiba;Paranä, domiciliada
e residente na PraçaVidal Ramos, 128, Laguna, neste Estado, filha de Jorge
Antonio Bonazza e NaraNunes Bonazza,

Edital N9 21.304 de 18-09-1997

Cópia recebida do cartório de Corupä, neste EStado
'

GILBERTO VOLTOLINI E FABIANA MACHADO
.. .

Ele, brasileiro, natural de Jaraguä do Sul, domiciliado e residente em

Ribeirão Cavalo; Nereu Ramos, nesta cidade, filho de Silvino Voltolini e

,

Lucilda MariaWolfVoltolini., '

,

'

Ela; brasileira, natural de Brusque, neste Estado, domiciliada eresidente
na' Estrada Caminho Pequeno, em Corupá, neste Estado, filha de Erico
Machado � IdarcemaMachado.

'

,

'

EditalN° 21.311' de 22';09-1997
.

EDSON DEMATHÉ E SIMONE AMADALENA C. DOS SANTOS
Ele.brasileiro, solteiro, motorista, natural de Jaraguã.doSul, domiciliado
e residente na Rua Luís Sani, 1.5'3, Nereu Ramos, nesta cidade, filho de
Oswaldo Demathé e Judite Ferrazza Demathé.

Ela, brasileira, solteira, etiquetista, natural de Lages, neste Estado,
domiciliada e residente na, digo, em Loteamento Santo Antonio, 85, Três
Rios do Norte, nesta cidade, filha de Ermelino Coelho dos Santos e

Felicidade Coelho dos Santos.

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar' o
presente Edital, que será publicado pelaímprensa e em Cartório,
onde será afixado por 15 (quinze) dias.

' ..

Uma data. especial, merece aipo lIIuito especial
VenHa conHecer. ..

C.,N��nai�'& l�portad�S'J
Presentespara todas as dolos'

PATRICIATAVARESDA CUNHAGOMES Tabeliã eOficial de Título
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei

,
'

etc. /
I

.. �

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Tabelionato,
para Protesto os Títulos contra:

Amo Bert Glatz, R. Estrada Rio Alma, Nesta
Ana Daura Longo, R. Edmundo Emmendoerfer, s/n, Nesta
-Altair Fuzão, R. Rodolfo Paiva Lopes, s/n, Nesta
ArtemõveisGielow Ltda., R. Gustavo Gumz, 3?9, Rio Cerro II, Nesta

,

Bal Maq'Equipamentos para Bscrítõrio Ltrla., R. Padre Alberto Romuald JA" 134�
Nesta,

Com. de Tintas MC Ltda., R. Proc6pio Gomes de Oliveira, 1550, S ,12, Nesta
, '

'

Comercial Bonezzi e Cia. Ltda., R. José Narloch, 201, Nesta
Clínica Infantil Criança Feliz, R. Dr: Waldemiro Mazureehen. Nesta
Comércio de Tintas MC Ltda., R. João Picolli, 57., Ne�ta
Com. e Ind. Leio Ltda., R. Mal. Castelo Branco, 4794, Nesta

,

Carlos Alberto Langer, R. Domingos A. Garcia, s/n, Nesta
,

Daysy Miriam Ploszai, R. Exp. Ervino Raasch, s/n, Nesta
Deni Com. de Alimentos.Ltda., R. Quintino Bocaiúva, '247, Nesta
Di Luparl Ind. Com. Art. Malhas.Ltda., R. B.ernardo Dornbusch, 2365, Nesta
Edemar Kroeger, R. Oscar Schneider, s/n, Nesta
Evamar Produtos Têxteis Ltda., R. Rod. BR-280, Km 74. Nesta

Efrem Celestino da Silva.R. Leopoldo Janssen, 156, Nesta

Bdvaldo Coelho de Resende, R. Santilha Pires Rangel, 193, Nesta
Escol e Acab de Fut. o Peq. e a Bola, R. Manoel Francisco da Costa, 2533, Nesta

,

Guaramirim Acab. Têxteis Ltda., BR-280, Km 54, 9, Nesta
Ivanete dos Reis, R. St. Nova Vila Machado, Nesta

José Zelindro ME., R. João Januário Ayroso, 2500, Nesta
Jorge Correa, R. João Planinscheck, 1698, Nesta,

,

. Jayr May, R, LauroMüller, 66, Nesta
Kelisa Modas e Pres. Ltda., R. Gustavo Gumz, 325, R. Cerro.Il, Nesta

Kanoppus Conf. Ltda.,R. Joaquim F. de Paula, 295, Nesta
Lóiro José Griebeler, R. João Picolli, 473, Nesta
Liamar Com. de Mat, de Constr, Ltda., R. Roberto Ziemann, S/n, Nesta

'

Moisés Pires Fernandes, R. GermanoWagner, 310, Nesta
Mini Mercado Dois Amigos Ltda., R. Manuel F. da Costa, 978, Nesta
Marcos �arcisio Rosa, R. Domingos da Nova, 334 ap. 303, Nesta
Miguel Afonso Pivotto, R. Bernardo Dornbusch, s/n, Nesta
Mareio Schweder, R. Rio Alma, s/n, Nesta

, .

Reliel Enxovais Ltda., R. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 130� Nesta
".

.

,

Rogério Soares da Rosa, R.,Epitäcio Pessoa, ao lado Detran, Nesta
Sebastião Machado, R. Três .Rios do Norte, s/n, Amizade, Nesta
Sergio Luis.Nilsen, R. Lino Piazera, s/n, Três Ri,os do Norte, Nesta
Valdir Gielow, R. WalterMarquardt, 643, Nesta
Verd. Ana Paula, R. João Narloch, s/n, Nesta

. ,

, Vitor Antonio Lopes Amorim, R. José Marlon, 142, Nesta
Volmir Eloi, R., 814 Afonso Piazera, 182, Nesta

,
.

Zonta Mát. Constr, Ltda., R, João Planinscheck, 205, Nesta
',,"

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

,

compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur Müller, It 78, 'no prazo da

Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que não ri faz, sob
a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

LS/Jaraguá do Sul- 25 de setembro de 1997

..

I1ton Hoffmann

Tabelião Substituto
'
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Ar condicionado de graça. Esta é a mais nova tática da .Flat para áJudar suo rede de

.

concessionárias a se livrar dos modelos 97 ainda em estoque.Mas a novidade não vale para todos os
carros. S6 ganha o equipamento quem levar para casa as versões top da linha Palio e Tempra.
respectivamente o 16V e o Turbo Stile.O ar condicionado na tabela de opcionais da Flat custa RS 2

"

mil. Um ganho pr6xlmo dos .10% - o·Palio 16V na versão duas portas básica custa. segundo a tabela
da montadora. RS 19.645. E o único Itemde conforto de série por este preço é o ajuste Interno -

manual - dos retrovisores.·
-

Olho no futuro
Depois . de Investir na

mcdemaoçõo de sua linha de
carros no país.a Ford se.prepara
em sigilopara novas tacadasno
mercado nacional. A empresa
val Investir cerca de USS 300
milhões na construção de duas
novas fábricas no país: uma oe
motores e outra de veículos.Nà
unidade de propulsores que
será Instalada em Taubaté. em
São Paulo. serão fabricados
Inicialmente, motores �;O e �.3
feitos commaterials modernos;
como cerãmlca.

Já a fábrica de veículos será
construída no Sul do país;ainda
sem lugar definido. e será
responsável pela produção de
um carro o"�1OCId totalmente
novo: o Arnozon. O modelo
surgirá para concorrer no

segmento do SuzuklVltara e val .

ter a motonzoçõo tornbém
produzida no nova fábrica de
·laubaté .. As duas novas

Instalações Industriais da"Ford
têm previsão de estarem
funcionando ein 1999.

Novo parceiro
A gám::J Agrale.

montadora de motos e de
caminhões. é conhecida no .

segmento de duas rodas pela
parceria que faz corri marcas

\ estrangeiras como Caglva e

Husqvarna para Importar e
montarmodelose colocá-loSno.

mercado nacional. Agora. a
empresa se prepara para
.adotar o mesmo métOdo com
veículos com multo mals rodas.
A Agrale acaba de fazer· um
acordo com a americana
Navlstar. uma das malores
fabricantes de camlnooes dos
Estados Unidos.

As duas marcas vão
construir uma fábrica para
montagem de caminhões
médios e pesados d€l marca
americana em Caxias do Sul.
nq Rio Grande do Sul. O
Investimento Iniciai previsto é
de USS 60 milhões e a

produção está prevista para
começar já no pröxlmo ano.

Tentáculos"
reforçados

Maior montadora do
mundo. a americana General
Motors quer reforçarainda mals
a sua posição no planeta. A
empresa lançou um plano de
expansão para aumentar a

L A V A <s= /\ ()

MENDONÇA

produção de veículos fora dos
Estados Unidos. Com Isso. além
da "construção de novas

fát;>rlcas no Brasil.aGM também
val Investir em novas unidades
Industriais em outros.países em
desenvolvlmento� comoArgen
tina. China e Polônlo.

Para aumentar o alcance
: dos tentá.culos da gigante
americana no mercado
Internacional. serão Investidos
nada mals do que UsS 2.5
bilhões anualmente nos

� . pr6xlmos dez anos. Com Isso. a
empresa q�e produz cerca.de
3milhões de carros porano fora
dos Estados Unidos. pretende
Incrementar este número para
mais de"5 milhões de unidades
no final deste decênio.

. Airbag
nacional

Enquanto o airbag vira briga·
política por causa do

aprovação do novo C6dlgo
Nacional deTrãnslto.que obriga
as rnontodoros nacionais a

oferecero Item de .sérle. a malar
fabricante mundial do
equipamento se prepara pára
desembarca no país.A TRWAu
tornotfve construirá uma fábrica
para a produção de airbags na .

cidade deMauá. em São Paulo.
que começa a funcionar no

.

pr6xlmoano.

A unidade terá capacidade
.

Inlclal poro fabricar 60 mil

airbags. mas pode chegar a
produzir 100 mil bolsas de ar em
pleno funcionamento. A TRW já
chega com um cliente dàpeso: .

a Flot. A montadora já assinou
um acordo para o fornecimento
d� airbags nacionais da TRW

poro os seus veícl;Jlos.

Novidadede

"força
,

A Cummlns. uma das
maiores fabricantes d� motores
diesel do mundo. está fazendo
no país o lançamento mundial
de seu novo propulsor para
caminhões médios e ônibus: o

"

ISB. Este motor é uma evolução
de um dos maiores sucessos de
vendas da Curnrnlns. 6
propulsor Série B. que em dez
anos de existência vendeu mais
de 1.7 milhão de unidades em
todo o mundo. O ISB- é um mo
tor de seis cilindros em linha e

24 válvulas dê 5.9 litros e passa
a ser o primeiro motor da
Cummlns a contar com

gerenciamento eletrônico. O
novo propulsor desenvolve a

potência máxima de 275 cv e
o torquemáximo de 50.8 kgf.No
"Brasil. a Cummlns já negocia a

venda do ISB poro equipar
Veículos de carga' da
"Volkswagen e da Ford.

SE O PROBLEMA DO SEU CARRO É

RUÍDOS, CONSULTE-NOS

372-3719

AUTO NOVO
V-EíCULOS

, ..

CARROS OKM rO'DAS AS

MARC�S A PRONTA ENTREGA.
".

DIRET.O PARA O

CONSUMIDOR COM O MELHOR
'

PREÇO DO MERCADO ..

ACEitAMOS CARTA DE, ,

CRÉDITO OU SEU USADO.

R, JOINVlllE, 2050

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

Estréia anunciada

/'
A tamOio MégÓne da Renault finalmente val estrear no Brasil.O

primeiromodêlo a chegar será oClasslc.a versão sedã doMégane
que virá substituir o Renault 19 RN"-a versão RT continuo sendo
comercializada.O novo três volumes virá Importado dáArgentina.
onde será apresentado à Imprensa especializada no dia 2 de
outubro. em Buenos Aires. Entre os dias 10 e 19 de outubro será a
vezdo público brasileiro cönheoê-Io no estande damarca francesa

r

no Brasil Motor Show,que acontece entre os dias 10 e.19 de outubro
em SãoPaulo.

.

OMégane Classlc vendido no Brasil virá na versöo RXE. a màls
completa e equipada com motor de 2.0 litros. Em novembro de
1998; se o cronograma da Renault for cumprido. é a vez da versão
minivon do Mégane. a sceoic. fazer a sua estréia. Só que neste
caso com o selo de made In Brazll. já que sairá da linha de

"

montagem da-fábrica da Renault que está sendo construfda em'
,
São José dos Pinhais. no Paraná. Nesta unidade também será
montado o carro que.substituirá o compacto Cllo:Para completar
a famOia Mégane. ainda falta a .Renault confirmar quando
chegarão as versões Coupé e hotch do modelo. que·também
têm previsão de serem fabricados na Argentina.
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'Alma de crlstoleíro
Para os jlpelros que não

abrem mão do cornorto, seja
qual tora trilha, o Pajerlnho é um
prato cheio. Nada como
encarar omais empoeirado dos
'camlnhos protegido pelo bom
ar condicionado. Um possível
roubo de potência é
simplesmente IgnorQdo pelo
possante motorV6.Ou então se
aventurar nas erosões mals
radicais bem-Instalado ern

confortóvels bancos pseudo- ,

envolventes. E, quando a

topoçroffo permitir, saborear
uma bebldlnha, devidamente

, acomodada nos porta-copos
espalhados pelo carro. Tudó
embalado pela trilha sonora
saída do bom toca-fitas.

Todo este conforto serve
tanto para quem senta na

frente como para os ocupantes
do banco traseiro do Pajerlnho.
Na traselró, os bancos também
são pseudo-envolventes, o que
acaba reduzindo as chonces
de se colocar um terceiro
passageiro com' algum
conforto. Espaço para Isso
existe.O problema é que, como
as bordas do assento são mals
altas, 'quem senta nas

extrerrudodes fica
desconfortóvel. A ergonomia
dos bancos é perfeita mesmo

poro dois passageiros, que não
'correm o mínimo risco debater
com a cabeça no teto nos

pulos mais violentos durante as

trilhas.

Até a Mltsublshl parece ter.
consciência disso; Tanto que o

carro avaliado não p_ossuía
cinto oe- segurança para um

Indesejóvel passageiro .extro.
Sozinhos, os dois ocupantes do
banco de trós podem desfrutar
dos descança-braços
escamote6vels nas laterals que
vêm com porta-copos.

O off IOOd japonês oferece
•

conforto de sedã de luxo. Isso.
no entonto. não tira o lado
aventureiro de uma trilha feita
a bo�do do Pajerinho.O Interior
faz questão _

de lembrar aos
ocupantes que eles estão
dentro de um modelo foro-de-

,
estrada, Nôo s6 pelo
chacoalhar - característico de
um jipe. mas prlnclpelrnente

pela Instrumentação voltada
para a prótlca do off 1OOd. Os
principais mostradores ficam
acima do console central. em
local bem visível: uma bússola
eletrônica, um ,altímetro e um

Incllnômetro, que mostra a

Inclinação loterol e frontal do
veículo.

No painel de Instrumentos
surge um prótlco esquema
luminoso, quemostra quando a
tração é engatada e quando
o diferenciai central estó
bloqueado. Além disso tudo, as
pretensões lameiros do
PaJerlnho .tornbérn são
denunciadas pela presençano
ossooího. ao lado do câmbio,
da clósslco alavanca do'
engate de tração.

�----,r------
I
I
I
I O Pajerlnho tem a proposta' SUbidas de serra ógels.' Um facilidade.

I de ser um carro polivalente. Na cornportornento Invejóvel poro Características como a
verdade, o modelo japonês boa parte dos off roqdl a que os grande altura livre do solo, os

I realmente desfila vlrtudestanto jlpelros brasileiros estão ãngulos de saída, 37,5° graus, e
I no osíclto comonoàtrthos.Seío acostumados: de ataque,AQ,5° graus, e a

'I qual for a situação, o carro da Por outro lado, os trllhelros se pequena dlstãncla entre-elxos

I
Mltsublshl dispõe de uma Identificam com o saltitar do também afugentam o risco de

I
confortóvel posição de dirigir. Pajerlnho _

no contato. com as o 'Pajerlnho ficar agarrado nos
facilitada pelas diversas Irregularidades do solo, uma obstóculos. Nada disso, porém,

I regulagens do banco: alêm cmacterístlca comum em seria útil sem a tração nas

J dos tradicionais ajusfes de qualquer Jipe. Apesar dos pulos quatro rodas, !;lue é acionada-
dlstönclo e Inclinação, o em demasia, o utllltórlo. da mesmo em movimento, comI Pajerlnho traz regulagem 'Mitsublshl tem estabilidade facilidade ímpar: sem arranhões
lombar e um sistema que ajusta suficiente para manter. no asfalto, ou 'chlados. Só com a tração
as bordas do encosto de velocidade de cruzelro de 130 nas rodas traseiras, o torque em
acordo com a largura do km/hsemmáloresprobtetnas.Nas balxasrotaçõesjóétorte.Com Imotorista. O volante tem boa. estradas melhores, o modelo o 4X4 reduzido e o diferenciai -

empunhadura. Pena que a cheçcoos 160 krn/n.juoo na 'centralbloqueado,almpressão I
direção tenha pouco curso, o mocrotc. sem que o, ruído do é que o Pájerlnho pode subir "
que dificulta as' manobras de rnotor I;wada o habltóculo. parede. E até pode, desde que Iestacionamento; Nas curvas, o modelo elas não formem um Ongulo IQuem assume os lembra ao motorista que é com o solo superior a 35° graus. 'Icornondos fica em' uma mesmo um utlllt_órlo e que não Tanta disposição no asfalto
posição alta em relação aos foi feito para se andar em olto e no�ff lOOd. todavia, tinha que I
carros de passeio.O que, junto veíocldode: a carroceria Inclina ter um preço.'E ele val alé� dos 1ao aspecto robusto domodeiq, um pouco e Inibe. curvas feitas

-

,quase US$ 46 mil que se paga 1dó uma certa sensação de de maneira mals radicai. Nos pelo Pajero. O' bom
poder ao motorlsta.lmpressão trechos fora-de-estrada é a vez desempenho é cobrado I
parecida se dó quando, ao da suspensõo redimir o carro. O também coda vez que se pãra ,
pisar fundo no acelerador, o mesmo conjunto macio demais junto a uma bomba de ,possonte rnotor V6 responde nas curvas garante ao carro. gasollna.Depoisdeseravaliodo

,com arrancadas rópldas e agilidade para enfrentar pormals de mil km em situações
retomados de vetoctdcde grandes erosões. O longo curso urbanas, r0d0v1órlas e no fora- ,
vigorosas. O bom fôlego do da suspensão possibilita que as de-estrada, o oft, load da 1propulsor 3.0 garante rodas se amoldem aos buracos Mltsublshl obteve a tímida 1LUltrapa�agen��e�urQs__e_� nã:pe'r�: traçã:co,:�édla de6 km/I.

_j

, Desetwonura polivalente

Pintura de guerr�
Todo carro que pleiteie o

título de off load deve ter no
mínimo, tração nas quatro
rodas.Esse é o preceito bösíco.
mas não é o suficiente. O
verdadeiro foro-de-estrado
deve exibir também bons

ângulos de ataque e saída,
avantajada. dlstâncl.a livre do
solo e estar calçado com pneus
odequodos, O Pajerlnho tem
tudo Isso e um pouco mals.

,

Porém, se o negócio for
competição, o utllltório pode
ficarainda rroísvalente. t o que
acontece, porexemplo, com os

Pajerlnhos usados pelo piloto
Klever Kolberg nos rallsDokar, na
África, e Sertões, nó Brasil. Para
começar; o rnotor é trocado
por outroV6de 3.511tros com 208
cv e 30,6 kgf. Jó o diferenciai é
encurtado e o carro ganha 6%
a mals de torque líquido.

O slsterno de tração do '

Mltsublshl, porém. não é
alterado e mantém as opções
,'de 4X4, 4X4 com díterenctol
central bloqueado e 4X4 com
bloqueio e, reduzida. Esse
sistema possibilita que o corro

ande em 4X.4 até 'no asfalto
como se fosse um veículo de

trcçöo integral, o que aúmenta
a estabilidade,sem por em risco
o conjunto mecânico.

Para aguentar o tranco das
provas de longa duração, a

.

suspensão é reforçada. 'As,
borras estabilizadoras tem o seu

diâmetro aumentado e são
adotados amortecedores màls
duros. No caso do Dakar, são
usados, em cada roda, dois

, amortecedores com nitrogênio,
'

que.é mols resistente às altas
temoercturos,o-ruooo do carro
também é todo protegido por
chapas de aço.

A segurança dos ocupantes
. fica a cargo da armação tubu-

.

lar Interna e dos bancos em

concha que trazem cintos de
quatro pontos.O utllltórlo ganha
mals dois extintores de Incêndio.
Ele estão ligados por conduítes
a todas as partes do carro e são
disparados por um. botão nó
painel. Toda esta preparação
aumenta o peso do carro em

cerca de 200 kg. Para
compensar, o carro é todo
depenado por dentro. SO fica o
essenclai: bancos dianteiros e

potnet que ganha móis
equipamentos de navegação.
As portas, póro-choquea capô,
e póra-Iamas são trocados por
peços em tlbro de vidro. O
resultado é que o carro ainda
fica 40 kg mols leve que o origi
nal.

Proteção de Fibra interna, lonamaiitima e

capota de lona para todos os modelos.de

Pick-Up. Fiat, Pampa, Peugeot, Corsa,
Saveiro, D20 e FlQOO

CIVEL - .. O ANOS
,

Rua Joinville, 2757
Fone:, (047) 372-33�0 Ou 975-1999

I
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Programação para o

róximo final de semana:

etinho (dia 3, às 20

oras), Skank (4, às 18

oras) e. Elba Ramalho

,às 18 horas). Valor do

(antecipado):

COMEMORAÇÃO
r:::Jr Para comemorar o seu

niver, o boa praça Álvaro
Pisetta Jr. reune grupo de

amigos para uma deliciosa

carne, neste domingo' (28),
em sua residência. DJ de

mão cheia 'que é, música é

o que não. faltará.

,A banda
carioca Kid
Abelha estará
realizando show,

hoje (26), a
partir das 23
horas, na

Fábrica n, em
Joinville.

EH �'N""N'IJ
qr Com o objetivo de arrecadar recursos para ações filantrópicas, .� Associação'
Beneficente Sonhos Natalinos (ABSON) presenteia os catarinenses, dia cinco de

outubro, trazendo paraNovaTrento, adupla sertanejaZezé diCamargo& Luciano.

Os ingressos já podem ser adquiridos ,nas agências do Besc.

N·. V E R
Cristiana R., Dencker (28/9), Álvaro Pisetta Jr. (28/9), Karla
Zimermann (1/10) e Alessandra Lombardi Pradi (2/10).

:As coisas mais importantes da vida são invisfveis. A amizade, a sabedQria, uma boa idéia,
.

arpuro... E é·i"crfve/ a forma em que todas e/as estãoficando cada vezmais raras,·

A·rtigos para esta coluna devem set enviados para Rua JoIo ·Picolli. 246. Jaraguá do Sul (SC). Cep: 89251-
590. Se preferir, para os fax: 37t-:_1919 ou 372-3363. aos cuidados deste colunista.

,

do Sul, 26 de setemb." de 1m • CORREIO DO POVO· 7

. AgravadoraRhino acebade lançar umCD duplo que vai levar
os fãs do Pink Floyd à loucura;Trata-se da edição
remasterizada da trilha do fílme Zabriskie Point, clássico do

psicodelismo que o diretor italianoMichelangeloAntonioni fez·
para a Metro em 70. Além do score original - lançado
anteriormente em vinil e que continha temas comooPinkAoyd
e Jerry Garcia, do Grateful Dead, e de outros com The

Youngbloods, Patti Page, Kaleidoscope eJohn Fahey -, o pacote
traZUmCD-bônus com umahorade duração, apenas com temas

inéditos da 'banda e de Garcia que haviam sido cortados da

edição final do filme. Acompanha um luxuosíssimo encarte .

com texto escrito pelo editor.da revistaRolHng Stone, David
Pricke, e vasto material fotográfico extraído dos arquivos da
MGM. O negócio é comprar voando pela Internet ou

encomendarnumaboa lojade Importados.É biscoito finíssimo!

(ShoppingMusic)

INFORMATIVO CENTER SO�
Títulosmaís vendidos: AsChiquititas,Men atWode (Btazil'96),
BandaEva (AoVivo) eGabrielO Pensador (Quebra-Cabeça).
Principal lançamento: É o Tchan! (do Brasil).

------ -- - -

VOLCANO
C I 1'1 E IV\ J.\

, JOINVILLE .

.G.N.C. Cine MOel/er 1:
� Direção: Mick Jackson. ,

..

- Elenco: Tommy Lee Jones, Anne Heche, Don CheadÍe, Gaby Hoffmann. Keith David,
Jacqueline Kim, John Corbett e JohnCatroll Lynch.

Sinopse a poluição e Q crime e em sua experimentar um

.Los Angeles. Talvez ela busca incessante pela, acontecimento, mais

sejamais conhecida como bannonia étnica e social. cataclísmico ainda, aquele
a capital do mundo da Masoutrasmilhões depessoas que irá pôr à: prova sua

diversão - umametrópole identificam a "Cidade dos habilidade de sobreviver. Um
de riqueza e glamour Anjos" coino o epicentro de orifício na crosta' terrestre

beijada pelo sol.
'

todos os tipos de desastres desencadeou uma incrível
Para' outros, pode' naturais incluindo força da', natureza,

representar algo bem terremotos, incêndios e provocando uma reação que
diferente. Como tantos' deslizamentos. vai literalmente "abalar" a

outros centros urbanos Agora, a cidade que se cidade: um vulcão em

dos Estados Unidos, L.A. "tornou sinônimo de atividade... bem no La Brea

estáemlutacontínuacom "catástrofe", está para Tar Pits de Los Angeles.

Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, 1699
Fone: 371-7847

D Jaraguá do Sul- SC
.

------------

•

•
.'
.'
'.
•

•

It. Procópio Gomes
, .

"

de OUveira, 481
.

Jaraguá do Sul � SC

eep8925I-200
FoneJFax: (047) -

371-3633

CONGELADos E
FRUTOS QO MAR

RUA BARAoDO..oBRANco.1II •
. TEL.: (047) 372-2912

.IARAQUA DOIIUL-SC _'------------------�,

G.N.C. eine MOel/er 2:

Voleano.
Horários: 13h3o., 15h30, 17hOO, '

19h3(), 21h3O (dias 26,27 e 28).
,15h30, 17h30,19h30, 21h30 (29,
30,1 e 2).
Um Ola, DoI8 Pa18.
Horários: Hh30, 16h30..
Força Aérea Um.
HoráriOs: 18h3O, 21h.
O Casamento do Meu Melhor
Amigo.
Horários: 14h, 16h,18h, 2Oh, 22h
(dias 26, 27 e 28). 15h, 17h, 19h,
21 h15 (29, 30., 1 e 2).

G.N.C. Cine MOel/er 3:

BLUMENAU
Cíne Neumarkt 1: . Voleano. •

Horários:14h, 16h, 18h,20h,22h.
O casamento do Meu Melhor I
Amigo. .: I

.

Horários: 13h30, 15h30, 17h30,
19h3O,21b30.

'

Contato.
Horários: 15h, 18h, 21h.
Um Olá, Dol8' Pa18.
Horários: 15h30, 17h30, 19h30,
21h30.
Guerra dos Sexos.
Horários: 14h, 16h, 18h, 2Oh.
Força Aérea Um.
Horários: 14h30 e 17h.
Anna Karenina.

. Horários: 19h15 e 21h15. •
- Prog,."trIIIÇM> vIIII. ps,." o perfodo de 2619 • 2110•

- _._---------_.

Cine Neumarlct 2:

Cine Neumarlct 3:, ' I
•
•
•
I

Cine Neumarlct 4:

Clne Neumarlct 5:

Cine Neumarlct 8:
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8· CORREIO DOPOVO

Bodas de Prata, amizade de ouro
o Coral Evangélico

Jaraguá voltou da Alemanha
COIll a missão de comemorar
as Bodas de Prata do casal
Maria Helena e Ricardo

Feldens, ele regente do coral
há 34 anos. No .mister dos
preparativos, os integrantes
do CEi i tiveram a
oportunidade de demonstrar
todo o apreço, nutrido pelo '

casal" jubilai: haviam
combinado comRicardo uma
'''festinha'' no Salão da

Comunidade, após o culto
celebrado pelos' pastores
Piske e Schwanz dia 8 de

julho, às 19h30, na Igreja
Evangélica de Confissão
Luterana - Centro. Só que,
qual formigas diligentes,
entre um canto e 'outro, de
telefonema em telefonema,
de recado em recado,
armaram uma festa na

, Sociedade Esportiva
Vieirense, com direito a

fogos, música e até o Ford A
(devidamente decorado por
Marcos Lemke

-

e Frau

Beeker) do senher Olímpio
, Vigini paralevarosnoivos da
.igreja até lá.

As senhoras RuthBraun e

Íris Lemke mobilizaram as.

demais: Ruth cuidou das
fotos "históricas" dé Marta
Helena e Ricardo, Ovídia

B�ker cuidou das flores, Íris
encomendou o menu, Ruth

,

responsabilizou-se pela parte
,

musical, a cargo de Ingo
Reeck e Sérgio Ulrich.

Não houve convite

formal, não houve pompa, .

mas os ritos da circunstância
,

,
foram cumpridos em meio a

muita simplicidade e bastante
alegria. (Ie)

,

CARGAS E-PASSAGENS
" I , .' .'

" "

/.
,

Rua CeI. ProcópioGomes de Oliveira, 246
. .

Fone/Fax: (047) 372-0363 - 371-0091- 973�3999 .

.
. ..

.

, .

CORAL EVANGÉ�iCO JARAGUÁ - CEJ

4.300 km pela Alemanha ,-
.

Ipane - Idéia e preparação
It Inaclo Carreira

Edmund Jordan, regente do Original Markgräfler
,

Blaskapelle, numa das �isi�as que fez ao Brasil conheceu o
CEJ e seu maestro, incentivando-o a levar o coral numa

viagem' à Alemanha, Naquela época foi definida a data

aproximada, significandomais de24meses para preparação.
No princípio s6 o maestro Ricardo Feldens acreditava na

realização da viagem, levando avante sozinho apreparação e
os contatos, contando com conhecimentos obtidos em suas

viagens à Alemanha (cursos de Regência �m Solingenje de

endereços e pessoas indicadas pelo próprio maestro Jordan.

O roteiro originalmente previsto alterou-se completamente.
. O programa, foi definido em duas .partes: a primeira com

.músicas sacras e, a segunda, com músicas populares é
, ,

folclóricas, sendo dado maior peso ao repertório brasileiro,
desconhecido na Alemanha. Foi incluída também uma

composição do próprio Feldens, "Vem, de Deus, amor" e um
motete baseado no hino ''Alma, bendize o Senhor. .. ", com

arranjo do maestro. O coral trabalhou exaustivamente o

repertório durante aproximadamente um ano.

Senhoras do coral compraram tecido para as -que

precisavam da saia longa, preta, e por vezes o salão de ensaio

parecia um ateliê de costura: as mulheres mediam o

comprimento das saias, o alfaiate tirava medidas para
confeccionar as estolas que compuseram o novo umforme,
idéia trazida do Paraguai pelo maestro, con�istindo num traje
preto e branco ,?om estola colorida inicialmente nas cores

verde, amarelo, azul e vermelho e,mais tarde a preta, quando
foram homenageadas as cores das bandeiras' brasileira e

alemã.'
.

A.PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul assumiu o custo '

de 5milprogr�, em alemão,contendo o roteiro, prográma, .

. componentes, fotos da cidade, históricos da cidade e do coral.

Con�buíram em espécie as empresas Breithaupt, Duas
Rodas, Fleischniann & Royal, Sasse e Weg, além da

Comunidade Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul.
.

Três quartas partes dos integrantes do coral empreenderam
a viagem, fração relativãmente alta considerados os custos.

Os estudantes tiveram' suas aulas liberadas, e os demais

coordenaram as férias para aquele período. Só havia uma

preocupação: fazer a coisa bem feita, aprimorar-o repertório.
Dentro deste espírito foram.realizados três concertos prévios:

.
'.' �

naBarra do RioCerro, na IgrejaBvangélicaRioCerro II e na
Sociedade Lírica, em Joinville. '

No dia 21 de maio de 1997, depois de dois anos de

pesquisas, preparação, expectativa � inuito, muito trabalho,
o CoralEvangélico Jaraguá, com44 integrantes, embarcapara
aEuropa.
It ABBéBBar de Imprensa
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. Festa buena
.

.

barbaridade!
Quem prestigiou a I" Festa do

Gaúcho promovida pelo eTG Laço
Jaraguaense, gostou!A cavalgada .

realizada no sábado pela manhã teve

a pat:ticipação ,de vários cavaleiros,
despertando a atenção da população
que estava nas ruas e 'comércios da

cidade, seguindo até a' sede do eTG.
As provas de laço realizadas no

Parque dtJ Eventos tiveram a

participação de mais de 90 duplas
inscruas que abrilhantaram a festa.
O baile do sábado, animado pelo .

Grupo Raízes, âe Porto.Alegre,
estava na medida certa para quem

gosta de um'bom baile. A
.

patronagem do eTG Laço
Jaraguaense agradece o apoio da 9"

.

Região Tradicionalista de Santa

Cat(!.rinti, aos piquetes filiados e ao

público fl.ue sefez presente.
'

E.ql#adr;•• deAlumln;oBENTO Ltda.

Especial.it.ada em Box - Est{Ulldrias
deAlumínio e AntelUlS Parab6licas

.

Ru. Domingos Sanson, 400
VII. Baependl

.

FoneIFax: (04'() 372-D728

AliCePrisci'" Campos, ao lIIdo do POfctl'Véia, leitora
, do CP na capital paranaense, m(Jstra que simpatia
não lhe falta

Dia 26 - Baile CTG Os Praianos =São José'
Dia 27 - 2° Baile de Formatura do Curso de Dança
HerançaNativa - Sociedade Barra Velha - Barra Velha
Dia 27 - Ii Hipismo Rural CTG Vaqueanos do

.

Litoral- Palhoça
Dias 27 e 28 - Festa Campeira - CTG Pedro

Raymundo - Criciúma.
Dias 27 e 28 - Rodeio Crioulo e Artístico - CTG

'Quetência Farroupilha - AberladeLuz ..
Dias·27 e'28 - Rodeio Crioulo Interestadual ":' CTO··.
Estância'Nova - Monte Castelo
Dia.28 - Torneio de Laço - Piquete Mangueira da
Saudade - CTGPorteiraCorreiapintense - CorreiaPinto

Voando nas asas da Internet
Na primeira linha, o site (endereço para ser visitado); depois, o e

mail (caixa postal eletrônica). Isto começou comMárioWestphal,
. de São Lourenço do Sill, que sêmudou paraOtawa, no Canadá, e a
saudade dos amigos fê-lo fundar oerG VIrtual. Depois, parece que
foi o CCG Bento Gonçalves, em Los Angeles, USA. No Brasil,
parece que começou com oCfG CulturaNativa, de Uberaba,MG.
Hoje, quemmelhor informa sobre as coisas do gauchismo é Roberto
Cohen. O que.sabemos também é que a tradição já se espalha pela
Internet, em todo o globo. Eis alguns endereços:

.

CfG VJrtual - Guri - www.cam.orgl-guri .

e-mail: guri@cam.org
- CCG - 204.t 19.182.41ctg
- carriconge@mednet.com.br
- wwwoifi.unicamp.br/-nortontr

.

- www2.plug-in.com.br/-cohen .

� www.intercall.coml-llamaSlgaucho
- www.ulbra.tohe.br/-wemeetrad.htm
- www.vanet.com.br.lmtgl
- www:tca.com:br/usrf/ro}?ertolindex.htm.

BrazilianWall
CTG Cultura Nativa
Querência Lagoense
Roberto Cohen
Gaúcho Mundial
FolcloreGaúcho
MTG

22"Região
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Piquete Laço de Ouro
Centro Hípico Jaraguä
D.ia 27/9/97

Três quilômetros após a Malwee
em frente à Sociedade 25 de Julho

.

Pássaros importados,
. flIhotes de cães, gatos,
pavão, faisão, galinhas
de r;aça gigante, marrecas
impottlldaS, cisnes e

completa linha de mções
FONE� (047) 372-<>672 e (047) 983-2010

Rua Riode Janeiro, 79 - Jaraguá do Sul � SC

1-'.c.�,l\t',{l Ill\', AVI S t IHj', �1111(l11 "

.

No local haverá completo
serviço de bar e cozinha

LIVROS

Paisagens Perdidas -

Jayme Caetano Braun -

Jayme Caetano Braun é
o mais carismático dos
nossos improvisadores.
Seus poemas trazem a

marca da autenticidade
e da espontaneidade
sem abandonar a
riqueza da reflexão e os

cuidados com o léxico.
Entre n6s, seu nome

glJSrda (ntima
conotação com a

palavra pajadQr de
.

, amplo uso na região' ,

platina. 21 edição -

.

1997 - 70 páginas -

14x21cm - R$ 8,50

Brasil Grande ,do
.

Sul - Jayme Caetano
.

Braun - A faculdade
congênita de

'.

transmitir em versps
as emoções que lhe.
percorrem as artérias
celebrizou-o cada vez

com. mais intensidade.
Porém o Jayme não é

'

dos que se deixam
extasiar pela fama e

peios aplausos por
-

mais merecidos e

justificados que
sejam..
31 edição - 1997 -

70 páginas - 14x21 em
- R$ 8,50'

Martins Livreiro Editora - Ltda.
Rua Riachuelo, 1279 (fundos)

CEP 90010-271

Port«.!Alegre - RS «.
.

ou pelo Fone/Fu: (051) 224-4798

,COMÉRCIO
DE CARNES

E FRIOS
- A melhor carne da cidade -

, Rua Joio Planinacheck, 407
Fonea: (047' 372-0524-371-4&47 - 371-&275.

JARAGUÁ DO SUL - SC
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10 - CORREIODOPOVO

ESCREVE O LEITOR
Curitiba-PR, 10 de setembro de 1997

,
Ref: sua necrologia, dedicada ao falecimento de Maurício

de Goes Junior, no mês de agosto deste ano.

,

Tenho plena certezaqueo sr. não.precisademinhas palavras
de elogio referente seu artigo perfeito em referência,mas talvez'
eu consigo proporcionar-lhe uma alegria, sabendo que senti o
toque de amor com que o sr, escreveu este artigo pára urna

pessoa huinilde, descendente de índios, que na sua vida foi
um modelo de funcionário dessa Prefeitura, que mereceu um

'-reconhecimento público.
Convivi uns anos com Maurício nas Indústrias Reunidas

Jaraguä S.A, hoje Duas Rodas Industrial Ltda.'Elefoi nosso
.

foguista de dia, quando meu cunhado, irmão mais novo da
minha esposa, Emilio Hess, foi o foguista de noite. Maurício.
foi casado nas primeiras núpcias com Emilia Hordi e morava'
na frente da fábricacom sua família e com a sua cunhadaSibilla
Hordique fazia de noite companhia abmeu cunhado na caldeira
que resultou o casamento mais tarde, e se mudaram para
Piedade no Estado de São Paulo, Emilio morreu em 1980 e a

viúva Sibilla recebeu de mim seu artigo sobre Maurício no

CORREIO DO POVO. Eu estou curioso para saber o que ela vai
.

responder. A filha de Maurício casou com Osório Klein, em
1,3 de fevereiro de 1965,'no mesmo dia que meu filho Udo
Boss casou com Darci Grützmacher e os dois casais fizeram

�

de Kombi suas viagens de núpcias para seus tios comuns em

Piedade, Emilio Hess e Sibilla Hordi Hess. Assim, quando
tomava'meu cafezinlio gostoso com Maurício na Prefeitura,
tínhamos sempre assunto para conversar sobre nossas famílias.
.Aqui vou parar minha carta com meus sinceros

agradecimentos pelo seu bonito artigo sobre o falecimento de
Maurício de Goes Junior é continuo como seu dedicado leitor

eamigo.
.. (ass.) Ewald Heinz Boss

INFORME PUBLlCITÁI::UO

Problema de

alimentação em rodovias

É freqüente acontecer em planícies, onde aflora o orgulho
viagens ,pe longo percurSQ,.o catarinense de grande produtor
momento em' que se quer de alimentos.'
.alimentação em estabelecimentos Na BR-282, na saída de Ponte
montados ao longo das rodovias, Serrada em direção a Faxina' dos
que nem sempre fgradam ao Guedes, Km 492, no lado esquerdo
paladar dos usuários. .

um posto de abastecimento e o

Assim aconteceu'em recente. Restaurante . Churrascaria .

viagem ao Oeste catarinense, BrasaViva, um self service, do
quando o viajante pára diversas Possainai e seu pessoal que aí
vezes, para apredar os vários aparece na foto, com excelente.
tons de verde das plantações que atendimento e melhorpreço. Vale
se estendem por ondulantes

.

a pena conferir.

fwr- �i1U6 �� Sd.ikht

E{<POSIÇÄÖ DE PINTURA

MariaHelenaFeldens

Às 20 hotas de 22 do
, corrente (segunda-feira),
no Espaço Cultural da
Caixa Econômica Federal

re�lizou-se a Exposição de
Pintura de Maria Helena

Feldens, com· coquetel,
muito concorrida.

A mostra deverá

estender-se até o dia 3 de

outubro 'do corrente ano,
no horário bancário.
Desnecessário dizer

quem é Maria Helena,
Feldens como artista

consumada, que desde

1989 participou de todas as
exposiçoes coletivas

promovidas pela Aj ap
(Associação Jaraguaense
de Artistas Plásticos).'
Vale lembrar, por

oportuno, que em 1991,
participou daExposiçãoDia
Internacional daMulher; em
1992, no Salão de Artes
Plásticas Catarinense -

Expoflores - Joinville - SC;
em 1993, na Exposição
Individual no Espaço
Cultural daCEF - Jaraguádo
Sul-SC; 1994, no Salão

Jaraguá do Sul na Visão do

Artista; Salão de Artes

Plásticas Catarinense;
Expoflores - Joinville-SC;
Salão Museu do Mar - São

Francisco doSul-Sê'; 1995,
Exposição Individual no

Espaço Cultural da·CEF

Jaraguá do Sul, SC.
Vale a pena visitar a

Exposição, para avaliar os
trabalhos' artísticos' da
"festejada, pintora
jaraguaense. A foto é de

Brunhilde, na noite do

coquetel.

INFORME PUBLICITARIO����----...����������-

ConjuntoBatutaMusical
Agradou em cheio aanimação

do grupo "Batuta .Musical" nas

bodas de ouro do distinto casal
Julieta Ambrosi e Paulino Pedri,

,

levando os dançarinos madrugada
adentro.

O Conjunto "Batuta Musical"
'of�rece-se para música de

animação em'casamentos, bodas,
eventos so�iais e, também, para
cerimônia religiosa, -como

,

aconteceu iná noite de 13 do

correnté, ro Clube Atlético

Baependi.
.

São participantes os conhecidos
músicos em nosso meio, Inge
-Reeck, Charles Metzger, Sérgio'
Ulrich, Mário Minuci, Heidrußl

r Ehlert e Débora Ulrich. Atendem,
pelo telefone 372-1159.
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Ecos do Oeste catarinense
Na recente

-

viagem feita pelo
"mais antigo", encontramos velhos
conhecidos que, em idos tempos
estiveram entre nõs, ou que nós

visitaram por ocasião dos 75 anos

do CORREIO DO POVO, como
segue:
D No dia 7 de setembro tivemos
um contato, com Ademir Borges,
sua esposa Neusa e a filha Kalinca,
o casal e os filhos dedicados à

informação do Oeste catarinense,
com o Jornal "O Vale", do

Contestado (que cobre Joaçaba,
Água Doce, Luzerna, Ibicaré,
Jaborá, Lacerd6polis, Catanduvas,
Vargem Bonita eHerval d'Oeste) e
"O Vale", doMeio-Oeste (Videira,
Fraibutgo e Tangará) gente valente -

e lutadora paramanter a suagente
bem informada. A foto mostra

momentos em sua bela residência,
quando recebemos um relato do
nascimento de Treze Tílias na

Floresta (Dreizehn linden
Oesterreicher im Urwald), uma
homenagem aos austríacos que,
vieram colonizar a terra roxa do

hinterland catarinense.
EI Esta foto mostra o jornalista
Darcy Schultz, BrunhildeMahnke
Sehmõckel, a sra. .Alda do Amaral
(que recentemente comemorou

mais um ano de vida) e o dr. Príamo
Ferreira do Amaral, velho

conhecído dos jaraguaenses,
competente advogado, promotorI

público da comarca de Jaraguá do
_
Sul e político, que participou da

redemocratização COlD o

rompimento do autoritarismo do

Bstado Novo, concorriam para a

ocupação dos espaços políticos,
nadando nas águas da democracia,
ele, Príamo pelo PSP, Roland
Dornbusch pelo PRP, Fausto Lobo
Brasil pelo PTB, Mário Tavares

pelo PSD e Paulino João de Bem e

Eugênio Victor Schmöckel, em
1958, pela quantidade dos
concorrentes numa área de

poucos eleitores, nadaram e bom
nado e acabaram na praia como

suplentes. Mas valeu a intenção.
Foi um prazer- encontrar o

distinto casal, hoje residindo na

"Chácarà do Promotor", em

Chapec6. ,

II Finalmente, no dia 8-9-97, na
manhã da partida de Chapec6, uma

rápida visita ao Colégio São

Francisco, para abraçar o seu

diretor, irmão Alcidio Schmidt,
nosso velho amigo e educador
Marista do Colégio e da Escola
Técnica de Comércio "São Luís",
que ali exerce suas atividades, para
renovar nossos protestos de

amizade, pois, esteve no dia 6 de

setembro, em Joaçaba, para assistir
o enlace da luá Marafon e

Guilherme Guenther, já
comentados anteriormente. O
veterano mestre Marista não nos

deixou partir, sem que antes

fizéssemos visita ao notável
estabelecimento, que ele ampliou,
um contato com os professores e

um abraço-no irmão Ruver, que na
época de Jaraguá fôra o superior da
Província Marista de Santa

Catarina, com sede em nossa
-

cidade. Ruver, hoje já avançado na
idade nQS amplexou com suas

longas barbas brancas, ainda se

dedicando à cansa quemuito jovem
abraçou. Valeua pena esse retomo
ao passado.

CORREIODO POVO-11

IMPRENSAAlE�Ã

Frankfurter Allgemeine
Aterrissou na mesa do diretor, viaMaurílio de Carvalho, a edição n"

213/37 D. de sábado, 13 de setembro de 1997 do importante 6rgão da
, imprensa alemã Frankfurter Allgemeine - com o subtítuloZeitungfür
Deutschland (jomal para Alemanha), ao preço de 2;2 DM, contendo 107

páginas, standard, e encartes que dão o dobro de páginas e no rodapé
informa que a edição emitiu 666.600 exemplares.

,

'

Bah! Que montanha de papel não deve ter consumido?
Curiosamente a capa não contém nenhuma fotografia e nada em cores,

além do branco do papel e da impressão em preto. Nas páginas internas,
as ilustrações em sua grande maioria são em preto e branco e, em cores,

pode ser 'contado nos dedos. Tudo s6brio, no melhor estilo alemão.

A gente se põe a pensar o que é que faz a cultura de uni povo, com

seus severos hábitos de leitura e abordagem de temas - segundo se constata -

na capa - nada de escândalos, letras garrafais ou uma foto colorida que
traz como prova da violência que um grupo de jovens, seguramente
embriagados ou drogados, que passaram a bater a torto e direito em outros

menores, causando-lhes sérios ferimentos.
,

Na capa, notas tais como: Bruxelas, a EU (União Européia) ajuda
eleições na B6snia com 16 milhões de marcos; Para a Escócia um

Parlamento Próprio - Primeiro passo para - uma grande reforma da

Constituição; Regiões nàEuropa, abordando aUniãoEuropéia ou Depois
de 700 anos; o autor K.F. levanta um tema acontecido com a vit6ria de

William Wallace sobre os ingleses; na batalha de Sterling; Weizsäcker
não é mais membro da CDU; França quer abrir os arquivos do governo
deVichy, quejá data de 50 anos ou asMem6rias deHildegard von Bingen,
ao ensejo do 900" aniversário de 'uma das mais importantes mulheres da
idademédia alemã, fundadora de dois mosteiros, que n�o s6 atuou como

.

teóloga, como em medicina, escritora, dramaturgia e defensora da

valorização do papel da mulher na igreja, que ultrapassou as divisas da
renânia de seu nascimento. Hoje - diz a nota ,. Hildegard se situa, que
nunca foi canonizada, num patamar e corre o risco de sei' precursora
esotérica e domovimento feminista. O assunto estende-se nas páginas II'
e 14.

O Frankfurter Allgemeine é jornal de peso que as televisões do
mundo tomam como referencial nos seus noticiários, para valorizar as
pr6prias estações.

'

O jornal circula - além da Alemanha - na Bélgica, Dinamarca,
. Finlândia, França, Grécia, Grã-Bretanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo,

-

Holanda, Noruega, Àustcla, Portugal, Escócia, Suécia; Suíça, Espanha,
Ilhas Canárias, Turquia, Hungria e também no Brasil.

Do jeito que vai, nossos pequenos jornais � os pobres jornais do interior
- jápublicando as capas e contracapas em cores, podem alimentar o desejo
de algum dia tomarem-se grandes (gigantes que pode ser nossa vocação),
para satisfazer e bem informar a sua gente, que contam o que se passa nas
áreas onde atua, levando a mensagem de paz e compreensão e o desejo
de ser o porta-voz de suas comunidades.

'

Os grandes 6rgãos de imprensa cumprem seu papel de noticiar o que
ocorre resumidamente MS nossas cidades do interior, mas nunca

conseguem alcançar o nosso dia-a-dia, o nosso modo de pensar, a

recuperação da mem6ria (como fala o Frankfurter Allgemeine com a

Hildegard vonBingen)que s6 os-da casaconseguem fazer e é antípatríötíco
o gesto de certos setores que, a título de mostrar quem é que manda,
atrasam e concorrem para matar a memória que é de todos e, matando
essamem6ria, matam a sua pr6pria hist6ria e a hist6ria da humanidade.

Deus ilumine os homens que querem bem es� terra e região (porque
fazemos parte de.um todo), que deixem de lado essas firulas do presente,
porque matam seguramente o passado, de onde todos nós descendemos.
E povo semmemória é povo morto... (EVS)
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Jaraguá do Sul, 26 de setembro de 1997 '

o/iver, sentir e
transformar

Encontro só para mulheres
Atendimento individual e em grupo

Lucia H. Lopes e Milene
Butzke - Psicóloga
Inti-Liceu da VidaYf

372-1141

SE voeI SOFRE
DESTES MALES:
Enxaqueca. torcicolos. escoliose,
stress, depressão; problemas
menstruais, sinusite. rinite, má
digestlio. insônia. etc. Através
delltas técnicas voei conseguirá

. obter a cura radical ou melhor

qualidade de vida.

Dr_ Temoglm
Schreiber Perottl

Qulrop.ti••
M.gnetot.r.pl.
INFORMAÇÕeS:
372-1141

. Fone: 372�1141
Horários: Segunda-feira

19h30 às 21 horas

PINGJrURA

VEíCULOS

Carros Nacionais
.-

.
e Importados

, Rua Barão do Rio Branco,
.
353 - centro

Fone: '372-1132

IRENEZELAK
Parapil;e6loga (desenvolve trabal1w co",
mantTOterapia) S,diada em CllritUHJ à

Avenida 7.de Setembro, 1924
nklone: (041) 362-1648

,

.• Objetivo: Reorganização
.

do Sistema de energia humana
(limpeza dos chakras e aura).

• Auxflio à cura de depressões. stress,
fobias, pesadelos. sistenia nervoso, dores

'musculares, etc. I .

• INCLUSivE TERAPIA DE VIDAS
PASSADAS.

'

Atende em Jaraguá do Sul
meD581mente no centro

INIfI-Lleeu daVldr - Tel.: 372-1141

'Devido ao grande sucesso a Taróloga e

Numeróloga - Noemy Ireny atende
novamente em Jaraguá do Sul no

.

Intí-Liceu da Vida- nos días
2 e 3 de outubro (quinta e sexta-feiras).

Marque seu horário pelo fone 372-1141,
e coloque a sua vida em dia.

Frase da semana para reflexão:

"Yivafeli: e deixe os
'.

outros serem felizes"

Você 'é quem escolhe o que 'quer pintar. Podendo"
escolher entre:

=pintura a óleo'
- aquarela
':' guache
- crayon,
� lápis de cor

.

Ligue já e' faça a sua' inscrição pelo fone 372-
1141 no Intí-Líeeu da Vlda«,

Terça-feira
,

16h30 às 18 horas e

18h30 às 20 horas
'

,* Inscrições abertaspara outras turmas, que iniciarão no ano que vem.

Harmonize e Purifique seu

lar ou sua empresa.
Através' 'de diversas técnicas,

. harmonizamos e purificamos seu lar ou
'

. ".-

empresa, tornando�os equilibrados e

.conseqüentemente livre ao SUCESSO,
ALEGRIA, PAZ E PROSPERIDADE.
Inti-Liceu da,VidaYF 372-1141.
Atendemos apenas com hora marcada.

0,

I
I

··1NTI - Liceu da VidavF'
Janete Silvin'a_ Chiodini Marcattc-
Rua.Emilio Stein, 300-EUR"

.

(Rua do Edifício Carvalho - Centro)
Ligue já e peça mais informações
das nossasatividades.

Fone/lax: 172-tt4t
'.
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" ú "..redtIIIs flritls e", NON Iorque, All... Luise -As /16m dnte 30 ú sete_ro .., lodIu ptU8 DilltieUa
erfoi COlllteCU II te"", do ""'go, Buellos Ains. Nil Fel7Ul1lda Peixer, pela idode IIOP"

•emin." CtIStI ROSIIIIII ANIVERSÁRIO _ comemorou idade nova na últirila quarta
feira (24) o radialistaWaldenir LuizFreiberger (Tutti), geren�
administrativo da Rádio Jaraguä e Sócio da Studio FM.
Parabéns de toda a galera.

� !r,npt ,', . S Jaraguá·do Sul, 26 de setembro de 1m - CORREIO DO POVO -' 9

���.�-e-�-'-�-�-cl-�-�-�-�-k-----------
.

a Aparecida Alves Hohl, esposa
empresáriQ Denis Hohl e gerente
ercial do CORREIO DO POVO.

béns de todos os seus colegas de
alho e de toda a sua fam1lia.

OW ABSON - será no próximo fmal de semana, sábado
e domingo (5) o 10Festival ShowAbson, na cidade deNova
Dto, terra da madre Paulina. Durante os dois dias

ntações artísticas, bailesedomingo omegashow deZeú
._rA__go eLuciano, às 17 horas. Ingressos à venda nas agências

Besc em toda a regilo.
.

RAGUÁ EM DANÇA - começa hoje (26) 03" Jaraguá em
com a participação de 22 escolas, 13 academias e grupos

omos e com ,a participilção de seis grupos folclóricose de
grupo da Apae.Como convidados
peciais, a bailarina Andréa
mioka e o bailarino Israel Santos,
São Paulo, responsáveis pela
ura do festival na noite de hoje

), às 19 horas, no Ginásio Arthur
üller. Amanhã (27)e domingo (28),
iciparão como convidados,Grupo

.

nvillense Street Santos Anjos e

po Experimental da Casa da
tura (Joinville). Ingressos a RS
por pessoa e R$ 5,00 para os

dias.

SlÇÃO NA CAIXA" a artista
tica, jaraguaense Maria Helena
dens está expondo seus trabalhos
pintura no espaço cultural da Caixa
micaFederal;atéopróximodia3

outubro. Professera em ateliê
óprio. Maria' Helena Feldens APrillCnüt""I"""'PiraCO���.

cípa da direção da Sociedade' seus fIlUIIro tIIfÜfIIOs 110pr6xil1lOditl30.
IuraArtistica-ScaredaAssociação '.

EllIlfillla de MlÚ'Cia de OUpeira e.

1.1gII8I�:sedeArtistasptásticos-Ajap, Irdio Pira (JUja Modil BtIbJ)
obras em coleções particulares no

asil e exterior. Segundo Inacio
.

"As flores surgidas no ateliê
Maria Helena, após cruzamento de
onnaçõesminuciosasentre a ,mente,

fotogiáficoe o pincel, ganham
público e expõem-se à nossa

FoID� curiosidade".

FONETEC - empre
sáque atua na áre8 de .

telecomunicações e

informática, abriu
suas portas, com bem
montada loja, na

Marechal Deodoro,
defronte ao Colégio
Divina Providência.
No último dia 15, a
direção da Fonetec
serviu coquetel na
Pizzaria Casario

para comemorar o

lançamento da em-:
presa, commarcante

presença de fami
liares e convidados.
Sucesso.:

o 'gllrotao G.st••o A.' Du",le
compklllu seuprimdrO tIlIÜIIIoo.",

(25). P�/1IS dosJHIlIqis eúllldos os
ftl1llilJlJns, co",potosdefelidlltldn

fotos e fllagens
',.Book
• Cil$amentos
• Batizodos
• Aniversários

,
,. Eventos em germ .'

Rua João Januário Ayroso; 1804 - Jaragu6 Esquerdo
Fone: (047) 975-1763
." .t .t""'IIT.t�' 0fSTI.t�(J".

IAllllf.5S Df ",.,IITI

• Vai pintar ônibus especial pra levar a galera a Nova Tremo,
dia 5 deoutubro, para assistir omegashow de 'hre diCamargo
e Luciano. Ingressos para o espetáculo à venda nas agências,
do Besc de toda a região.

'

• A Petisqueira e Pizzaria Per Tutti é uma boa opção pua os

seus finais de tarde ou para noites especiais, sempre de quartas
a sábados. Além da tradicional pizza e carnes, camarão e frutos
do mar, preparados pelomestre Ike. Fica naWalterMarquardt,
1778.

'

• Sociedade Atiradores Independência, do Jaraguazinho,
promove amanhã (27), Baile daRainha Às 13h30 concentração
dos sócios e às 14h30 saída da caravana para a busca da

,

rainha Neuza Hansen. Às 22h30 início do grande baile, com
animação da Banda Lyra, de Pomerode..
• Se você pretende viajar' neste final de ano, fale com a sra.

Bárbara, na Rua Irmão Leandro, 91 (Vila Lenzi). Ela está

organizando uma super excursão para São Paulo, Aparecida,
Rio de Janeiro e Campos do Jordão, com saída dia 25 e retomo

.

dia31 de dezembro.

• Rafige, amelhor opção em artigos para decoração. Móveis em
ratan, cana da ífndia, .junco e alumínio comfíbra importada da
Alemanha. Belíssimos quadros e utensílios diversos. Vale uma
visita, ali 'Da Rua Joinville, 2263.
• Sociedade Esporte ClubeEstrella de Nereu Ramos promove

amanhã (27) o seu tradicional"Baile dasFlores", com animação
doMusical Caravelli, do Rio Grande do Sul. Mesas e ingressos
na Sorveteria Per. Tutti, ao lado da igreja, em Nereu Ramos.

• Hoje (26), amanhã (27) e domingo (28), às 20h30 DO Teatro da

Scar, "Triângulo escaleno". Uma comédia muita exótica. um
triângulo amoroso.divertido, com uma trama surpreendente.

,. Sociedade Esportiva João Pessoa promove amanhã (27)
tradicional baile de Reis e Rainhas. Às 17h30 saída da caravana
em busca das majestades e às 22 horas início do grande baile
animado pela Banda Estrela de Ouro.
• Escola de FutebolSoçaite ·GT, únicaquadra com gramaartificial
da cidade" está com matrículas abertas para aulas com o

professor Ricardo, às segundas e quartas-feiras. Informações
e inscrições no local, Rua João Januário Ayroso próximo ao
Urbano, ou pelo telefone 372-2451.
• Danceteria Paládio, em Guaramirím, promove amanhã (27) a
festa do DJ Edson, commuito chope grátis. Eles pagam apenas
R$ 3,00. Cuba, cerveja é cigarro a I real. Domingo supersoireé
naDanceteria Furlani com a Banda Renascer-e ônibus grátis
às 18 horas.

•.A Schützenfest deste ano terá algumas inovações em sua

estrutura e como novidademaior apenas umamarca de chope:
A Schincariol apresentou a melhor proposta, enquanto que
Brahma e Antaretíca fizeram questão de ficar de fora.
Portanto na Schützenfest deste ano, chope só da Schincariol.

NOVO ENDEREÇO

Centro Médico Odontológico
Rua Guilherme Weege, 50 conj. 701

Tel (047) 372-1553 - Jaraguá do Sul - SC

Doençasdo intestino grosso,
retoeânus

'
PneunIoIogia - Medicina
Interna - BJ:OIlCOS(!Opia
(Especialista pelaSBB)

Retossigmoido�opia
Colonoscopia

Dr. Alexandre L.
SchIanbaldorfl'
CRM-7096

Dr.ClaudioLuiz
dosSantos

CRM-SC5694

I

,.
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A PESQUISA COMO SUPERAÇ,ÄO DAS
DIFICULDADES EM MATE'MATICA

Todos os protessorea algum
dia, já se perguntaram porque
os alunos, em sua maioria, não,
demonstram entusiasmo ao se

falar em matemática.
Podemos afirmar que a

aversão por esta disciplina tem
sido tema de reflexão e

discussão de muitos
',educadores, Interessados em

encontrar as causaspara tanta

Indiferença' por' parte dos
alunos.

E�te texto tem por objetivo
discutir as controvérsias

geradas por um ensino de
'matemática descorltextua
llzodo. pouco significativo,
alienado. Discutiremos a

fronsrormcçöo do ensino em

educação, bern como as

formas de reverter este quadro
através da tomada de uma

novo. posição do educador.
Uma postura que tenha como

suporte a pesquisa, Inspirada
na Educação Matemática,

Muitos autores têm definido
Educação Matemática. João
B. P. de .Garvalho á define
como

"

...0 estudo de todos os

fatores que Influem, direta ou

Indiretamente, sobre todos os

processos de enslno-
, aprendizagem em.
Matemática e a atuação
sobre estes fatores: Segundo
este' autor. é necessário definir
caminhos poro se chegar a
estes fatores. Um deles, é a

preocupação' com o "ensírio
aprendizagem·

"

pols a

Educação Matemática é uma

área Inte.rdlsclpllnar, já que
precisa contar com .os

progressos de diferentes áreas
de lnvestlçoçöo.

-

o que
constitui Influência direta nos

procesos de "enslno
aprendizagem· .

Outro caminho se definiria
pelo

"

... reconhecimento da
Indlvldualld<;lde, do valor e das
especlttcldcdes da
Matemática·.

A matemática é
constituída, sem sombra de
dúvida, de uma construção
.soctot Influenciada pelas

necessidades sóclo
econômicas de uma época e

, sua aceitação varia de acordo
com a concepção que cada
sociedade tem em relação ao
saber.

Não é nosso objetivo discutir
sobre os fatores individuais e

específicos da Matemática,
Isto é, sobre o conteúdo
matemático academlca-,

. mente organizado e

reconhecido; outrosslrn. oter
nos-emos ao da Matemática
como ensino-aprendizagem,
permeada por saberes

Interdisciplinares, o que foge
totalmente à visão estanque,
acabada, e

conseqüentemente" enfado
nha que Sé tem ceie,

Desta forma, é necessário
entender que a Educação
Matemática não se justifica por
"

...um conjunto de algoritmos
formols ou Informais poro
resolver seus problemas
prötlcos" (C'arvalho),
tampouco se limita à resolução
de problemas úteis.
,

O Movimento de Educação
Matemática prevê que "A,
escola "tem uma

'

resl90nsablildade sccícr. e qua
seus alunos estejam
preparados para o mundo
como cidadãos, conscientes
de seu popel, para viver em
uma sociedade onde a'
ciência e tecnologia são a

ordem.
.

Perguntamos: - O ensino da
Matemática baseado somente
no reconhecimento de seu

valor. da sua Individualidade e

da especificidade, enquanto
área, consegue preparar este
cidadão? Que protessor
conseguirá dar conta de seu

papel como propulsor desta
socledode? . Ao nosso ver.
.somente um trobolho de
pesquisa em Educação
Matemáttca, com objetivo de
reconhecer os fenômenos
educacionais envolvidos,
corresponderic

'

",' às
expectativas.

. .êstes fenômenos
englobariam três níveis

fundamentais:
* trabalho do professor,

através de constantes trocas,
de experiências com outros
educadores. Participação em '

cursos. Reavaliação de

posturas frenfe ao

conhecimento e aos alunos,
bem comei frente aos

procedimentos didáticos;
*. trabalho com os alunos,'

como diagnóstico de suos

relações com o saber, com os

outros colegas e com o próprio
professor;

* papel da escola, seu

funcionamento e suas relações
com a sociedade.

A partir do entendimento
destes fenômenos, poder-se
lam encontrar caminhos que
viessem sotuclonor os

desencontros dentro da
Matemática como ciência
exata e destituída de sentido.

Através de uma nova

postura inspirada ria pesquisa
em Educação Moternôtlco.
teríamos professores
preocupados' com as

diferenças entre os alunos.
Professores preocupados com
questões que- possibilitassem
contradição, exigindo postertot
análise e discussão. ne intuito
de volorlzorern a pórticlpação
do aluno na descoberta de
propriedades e relações entre
os conteúdos. Desta forma,
apostando na capacidade de
reconstrução de seu aluno,
induzi-lo-Iam a pensar numa
pe�pectlva de
desenvolvimento

\
da

criatividade para enfrentar os
problemas.

, Assim, multes educodores
'

estariam frente a cíonoe com
vontade de aprender, pois
estes sentiriam que, com eles
próprios,o professor é sujeito da
superação de seus limites, com
possibilidade de recriar sob
novo ponto de vista, antigos
paradigmas de ensinar e

aprender.
,

RosaneWelk, professora dos
Cursos de Letras e PedagOgia
da FERJ.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENSE - FERJ
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JARAGUÁ DO SUL

DIRETORIA ACADÊMICA COORDEN�ÇÃO DE PÓS-�RADUAÇÃO
,

FERJ OFERECE CURSO INEDITO NA REGIAO

Iniciou no dia 29 de agosto
de 1997 o Curso de Pós
Graduação "Lato Sensu· em

Moda, com a participação de
30 (trinta)" , ;

alunos. "O curso. que é
inédito na reglão.,está voltado
para proüsslonols domundo da
moda, como' estilistas,
desenhtstcs e técnicos de
desenvolvimento de produtos
poro o vestuário.

A maioria dos protéssores
são de Faculdades de São
Poulo, com' formação
acadêmica a nível de

Mestrado e Doutorado.
A Iniciativa da FERJ é fruto

de um trabaiho de mais de 02
(dois) anos para estruturação
do curso, pois esta é uma área
nova de atuação poro a

instituição, apesar do grande
número de Indústrias do
vestuário em atividade na

região.
Os alunos, na sua maioria,

são oe Jaraguá do Sul.' A
abrangência do curso trouxe
alunos de Blumenau. Jolnvlile e
Guaramlrlm em Santa
Catarina. Curitiba no Paraná e

Caxias do Sul no RioGrande do
, ,

Sul.
O Curso Iniciou com Cultura

Brasileira como primeira
disciplina e está em

andamento a disciplina dá,
TecnologlaTêxtll. Para este ano.
ainda estão previstas as

disciplinas de História da
IndumentárJa ,e Metodologia
Visual.

A Coordenação do Curso
está a cargo,do Setor de Pós
Graduação da 'FERj. que
oferece mols 08 (oito) cursos
em outras áreas de formação.

o FIM DO MILAGRE ASIÁTICO
Os '"TlgresN precisam adotar novasmedidas para

manter a expansão econômica.
A acelerada exponsöo dos Tigres do Leste da

Ásia, muitos pormédia de mais de ,8% ao ano por 3
décadas,nunca antes alcançada, trouxe medo ao
ocidente.

Os quatro Tigres, Hong Kong (hoje devolvtdo à
China), Singapura, Coréia do Sul e Taiwan quase I;
Ingressaram nas fileiras das economiasmais ricas do
planeta, mas no ano de 1996, essqs economias sern
revolução cultural-histórico-financeira tiveram um

baque. As exportações caíram de 20% poro 5% e

os velhos fantasmas da história assombraram estas
nações com greves, queda da bolsa de vcíorese ·1
hoje, o sistema financeiro é instável. '

I
Que estes fatos slrvorn de lição para os 'novos I'

países emergentes, dos quais o Brasil faz porte, Nada I
se sustenta sem uma base cultural-hlstórica- r
financeira, exemplo tal que .hoje nossas bolsas de I
valores 'caíram tanto que já não são rnols atrativas. I

O crescimento deve se.desenvolver de forma I
ordenada e não apenas em determinado setor, I
porque à partir do momento que se tem um

desenvolvimento isolado tem-se como

conseqüência um deseqUilíbrio no desenvolvimento
dá sociedade como um todo.

I
I
I
I
J
I
I
I
I

I Coordenação: �Iáudla Regina Älthoff. t
I Elaborado por: Paulo Sérgio Sbardelatl, Tadeu I
I Tutte Mahfud, Lulsmar Floridnl e Joslele Karina I
I Murara, alunos da 1 ao fase de Administração. I

'

L -_------------�
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.

,�A(jUI TEM!� ..

Brinquedos
Apare�os Eletrônicos

Vídeo-Locadora
Presentes - Games

(Aluguelou
Sala·Vip)
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Centro de Direitos, Humanos
recebe 25 denúncias em um mês
__ ... ·IIÍII._

Racismo, estupros e
maus-tratos estão

entre os fatos levados
ao conhecimento da

entidade

Jarag� do SUI- Em apenas'
30 dias de funcionamento,
cerca de 30 casos de violação:
aos direitos humonos jö foram
levadas ao conhecimento do
CDH (Centro de Direitos
Humanos). De acordo com o

coordenador do centro. Sérgio
Hornrlch. entre . os fatos

registrados. constam dois casos
de racismo. estupros, denún
cias de maus-t.ratos e até
pedidos de melhoria da Infra
estruturo b6slca em algumas
comunidades.

Segundo Homrlch, o centro,
fundado em agosto e ligado
ao Movimento Nacional de
Direitos Humanos. tornou-se em
pouco tempo "urn lnstrurnento
de manifestação da comu

nidade'. Ele destaca que o

centro não tem poder de
decisão e nöo presta serviço.
mas tem a função de denun
ciar as situações que atentem
centro os direitos do cidadão.

Um dos primeiros fatos
denunciados ao CDH rÓ,toi a

Life Cen+e�
AC:AV€MJA

Nataçio • HldrogiDjstica·
Condiclo_ento Físico •

GináÍitlca • Massagem

RuaProf. Antônio

, Estanislau Ayroso, 763
Nova Brasília - Jaraguá do Sul : SC

Fone: (047) 372-3263

Ativi4adeFísica não é Moda
éQualidade de Vida

Homrlch: coordenador do CDH

denúncia de racismo feita.pelo
funcion6rio da Agência dos.
Correios de Corupó. Rosnei
Aparecido de Morais. contra a

direção da empresa. Morais
afirmou que o chefe da

agência. Douglas.Kvlatkowskl;
. o tratava com discriminação.
·So'frl humilhações no tra-
balho". confirmou.'

Outro caso levado ao

conheclmento do centro. foi
a denúncia de maus-tratos
contra o desempregado Davi
Ferreira da Rosa, de 33 anos.
morador no Vila Machado.
que estaria maltratando os

pols e a própria filha G.C.R .•

de chico anos. Homrlch
Informou que o fato foi
cornunlccdo à Promotoria
Pública para as providências

cabíveis. ·0 CDH quer que
. seja averiguado Sé Rosa sofre
mesmo de problemas men
tais. comotem sido alegado".
ponderou. lembrando que.
nesse caso, deve ser

encaminhado para trata
mento médico ou. em caso

contr6rio. seja responsabiliza
do pelos atos. A Intervenção
do centro. j6 resultou no

encaminhamento da menina
para uma creche.

Um fato mals recente est6
.' relacionado com os

problemas de abastecimento
de 6gua no Loteamento
Bortolottt no Rio Moiha, onde
moradores estavam disputan
do o uso de uma fonte. De
acordo com Homrich. tanto a

direção do Samae (Serviço'
Autônomo Municipal de Água
e Esgoto). quanto a Secretaria
de Planejamento. jö se

prontificaram a providenciar
uma solução.

- Nosso objetivo é fazer
cumprir a Declorcçöo Unlversal
dos Direitos Humanos - reforçou
o coordenador. Na opinião
dele. a instalação do CDH J6
mostrou que. em Jaragu6 do
Sul como na maioria das
cidades jndustrlals� existe

• urna
espécie de violência disfarça
da em funçöo dos problemas
sociais".

.....�
...

�•....••.••.................. Livre.�.· do E.�re.�. com o.
..,. c. ,;..: , ,auxilio do Tal Chi Chuan

.

..... ;". .' . .... . .

-
\

MICROCOMPUTADOR DIGITRON 166MMX
Pentiuin 166MMX Intel/16MB RAM

.
HD2.1 GB IDE'

Monitor Vrdeo .14" SVGA Color
R$1'.390,OO ou 9 X

R$ 210,00

Com: Mestre Byung II Lee
Diretor de Instituto de Medicina Orientai

.,
.

Formado pelo I.A.M.O. Seul, .Coréla do Sul (Reg. N.0293-193)
Internacional Assoclatlon of Marcial Arts and Orientai Medicine
Presidente da ABT-PRO

turso:� r Feira - 16:30 às 18 h
18:30 às 20 h e 20:30 às 22 h

MARKO INFORMÁTICA

IMPRESSORA HP
DESKJET 692
R$ 520,00 .

ou9X

R$ '78,00

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 r aala 2 • Fon.s: (047) '371·8924 .. 973-8409

, '

.............•....................•.. � ....•.......�.� ..... � .

A ROTA DA fNDIA APRESENTA

Curso de Medicina Tradioional Mexicana
ARotadàrndiatrazdoMéxioopaRlJaraguádoSuloCursode�Tradicional

Mexicana.
'

AMedicina Integral ouMedicinaTradicional Mexicana é uma fonnade curarque
se baseia em um respeito as forças e leis da natureza. O organismo humano tem
seus próprlo$ recursos para enfrentarqualquer situaÇão de desequilibrio em todos os
seus sistemas, se nos colocamos em condições favoráveis para permitir a sua ação
aurocUnBNa.

"

A natureza é generosa e os médicos devem ajudar o paciente a conseguir o
estabelecimento destas condições ideais cuidando da alimentação, dos exercícios,
dorepousodoambiente psiooIógico, social e�ico, de tal modoque a força curativa
possa realizarseu trabalho de. recuperação.

Diante da situa�o alarmante, das enfermidades e tensões em que vivemos, se
faz necessário um conhecimento da fonna de utilizar os recursos que possuímos e
que devemos incorporaraos nossos costumes, jáqué'nossa verdadeira essência é
pura. o que percebemos como inquietude, medó engustia, depressão e debilidade
são fénômenos que, de verdade, 'como ondas que rebentam em nossa superfície,
porque em nossa essência podemos descobrir um mar de tranquilidade, paz e

liberdade. •
,

.

Por isso, deveríamos submergirdiariamenteao silêncio para conhecennos nossa
verdadeira essência, nosso verdadeiro ser..

Então nossas palav.ras e nossos atos seriam manifestações da verdade.
SANTIAGO ORTELA SARMIENTO

É Xamã e Médico da tradição encestral Mexicana. Fundador doCentro de De
senvolvimentO daMedicina TradicionalMazateca, presidente daOrganização de B0-
tânicos eMédicos Tradicionais daRegiãóde Papaloapanm, assessor e coordenador
das Jornadasde MedicinaTradicional na Universidade Nacional Autônoma doMéxico
e da Escola Nacional deCiências 8ioI6gicasdo Instituto PolitécnicoNacional doMéxioo
entre outros.

* Primeiros Socorros: Aplicarterapias de primeiros socorros através de massa
geRs, benhos, argilas, ervas medicinais, vaporização, compressas, cataplasma e
Temazcal;

.

* Elaboração de Medicamentos: Aprender a elaborarmedicamentos de 0rigem
natural através de ervas medicinais, fabricando pomadas, xaropes, extratos,
tonificantes, cáPsulas, sabonetes e shampoos;

* Emergências:Obterconhecimentos básicos paracaso de emergência tais.como
intoxica�s; seja por medicamentos ou alimentos, mordidas de animais (cobras,
aranhas, escorpiões, cachorros raivosoS, etc.), diarréia, vômitos, febre, doràsde ouvidO,
�ntes, cabeça, cólicas estomacais, etc.

,
DIRIGIDO A:

* Médicos; * Terapeutas; * Educadores;
* Religiosos; * E todos os que possuem

responsabilidade sobre grupos. .

• O presente curso tem como Objetivo introduzir o conhecimento das bondades
que tem as plantasmedicinaisque é parte fundamental da Medicina Integral Universale ,

MAIORES INFORMAÇÕt;S:
.

.

Dias 04 e 05 deOutubro de 1997.
RuaAngelo Tanron, 106 -Ilha da Figueira - Jaraglllá do SiJl- SC
FONE: (047) 372-3104

.

INGLÊS

·WISDOM·
Dores nas costas, gastrites, noites .

maldonnidas, tensões
musculares, estresse.

Quem nunca passou por pelo
menos uma dessas desagradáveis

experiências?
A ReDexologia Miofasclal é
uma terapia de alta resolução
fisiológica que resolve esses e

muitos outros problemas, através
de uma reestruturação do corpo.

CONSULTE-NOS!!!

CONVERSAÇÃO
Inglês para adultos e crianças

O JEITO INTELIGENTEDE
FALARINGLts- AGORA

.TAMBÉM COM ESPANHOL

Rua Angelo Schiochet, 118
Jaraguá do Sul • sc
Fone: (047) 371·76(;5

Edital de Convocação
Assembléia Geral

A AJAPSY .. Associação Jaraguaense de Psicólogos' ..
convoca todes os psicólogoS associados a participarem de

,. assembléia geràl que se realizará
Dia 08/10/97
Local: Colégi.oDivinaProvidência .. Av. Marechal Deodoro,
n0710

.

Em primeiraéhamada às 19horas com ap�nçadamaíoría
absoluta dos sócios fundadores •

.

E em segunda chamada às 19h30 com qualquer número de .

sócios presentes.
Com a seguinte ordem do dia:
a)Prestação de contas;
b)Ética profissional (práticas alternativas);
c) Outros assuntos de interesse da categoria.

II Jaraguá do Sul, 24 de setembro de 1997

II

ADiretoria
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Mercado imobiliário registra
aumento de ., 7%- nos negócios

------------,----�--

Aumento da demanda estáestlmulando
, os proprietários Q abrirem novos

loteamentos

Jaraguá do' Su, - o
movimento dos negócios no
mercado Imobiliário da
cidade registrou aumento
de 17%, este ano. O setor
vem apontando crescimen
to ano a ano, nas vendas de
terrenos, casas e aparta
mentos. Segundo o presI
dente da Associação das
,Imobiliárias, Almir Idiney
Menegottl, os negócios
reagiram a partirde 1994,com
a chegada do Plano Real.
Entre 1995 e 1996 o cresci
mentodomercado imobiliário
oscilou entre 5 e 12%:

- A população está
conseguindo planejar
melhor os invéstimentos. Des
to forma, estamos verifican
do uma virada na situação.
Muita gente deixou 'o

alugue'I para temor-se pro
prietário - avaliou Menegotti.

Segundo o presidente da
associação, omercado está
mais abrangente. "Está
havendo procura tanto por

Guaramirlm - O medico
ginecologista Paulo Sérgio
Costa Mendes Veloso
iniciou campanha para
buscar recursos, visando a

compra de equipamentos ,

que serão destinados à
Unidade Materno-Infantil,
do Hospital Santo Antônio.
Ele disse que a unidade
precisa com urgência de
um monitor fetal e de uma

bomba de infusão, utiliza-
,da na medicação de
bebês noscldos prematura
mente.'Segundo omédico,
o hospital também precisa'

, executar uma reforma na
II

Amais completa linha de
parafusos - porcas -

arruelas - estopas -

ferramentas em geral

R. BernardeDornbuseh, 1136
Vda Baependi - Jaraguá do Sul

Fone/Fax: (047) 311-0010

,Ginecologia e ()bstetrícia

Dr. Dagoberto
Quadros Royes
Rua João Marcstto, 13 - Sala 105
Edifício Domingos Chlod/nl
Fone: (047j 372-2294
Cep.: 89.251-670
JaraguB .do Sul- SC

loteamentos e casas popu
lares como quanto para
Imóveis destinados à cíossé
média", informou, acrescen
tando que, neste caso; são
utilizados financiamentos da
CEF, (Caixa Econômica Fe
deral). Na opinião dele, a
aquisição de imóveis con
tinuo' sendo opção "Interes
sante", embora possa ter
alguma dificuldade de
liquidez.

\WMo: bulCQd. recullQS,
'

ala damaternidade.
Ele explica que a compra

Menegotti acredita que a'
reação do mercado está
estimulando os propríetôrtos a
obrirem novos loteamentos.
Pelo menos cinco' novos ,

, ,
, loteamentos com condições !
regulares estariam em Implan- I
tação. Em contrapartida, i
disse Menegottl, verifica-se I
uma retração nas locações. 'I"Existe uma sobra de 3% nos
imóveis residenciais e de 12% I
nos comerciais", estima.

I

do monitor. possibilitará que
sejam reduzidos os casos de
"Anoxia Intraparto" (falta de
oxigenaçôo no cérebro),
apontada como a causa

de muitos casos de seqüelas
em' recém-nascidos.

Veloso calcula e,m cerca
,

de R$ 30 mjl os Investimentos
que serão necessários para
colocar a Unidade Ma-

, terno-Infantil em condições
adequadas de funciona
mento, Ele disse que já teve
a promessa de apolo da
Prefeitura e que Irá buscar
também o' ouxlllo das'
entidades comunitárias.

Médico iniciacampanhapara
.

equiparHospitalSantoAntônio
-

rrcp �
..

��[gt!\[Q)��
--------------.----

. Jaraguá do Sul I

A eco (Comissão Central Organizadora) aaõc
Schützenfest Informou que a Cervejaria Scnincari'

será a única a participar da festa deste ano.
o .

.,

De acordo com Q coordenador Mario Sousa, a
Brahma e aAntarctica condicionaram a

participação à saída da concorrente.
Ele garantiu que a proposta das duas cervejarias

eram Idênticas "até nas vírgulas',
A CCO está estimando que sejam negociados '

cerca de 786 mil copos de chope durante a
,

festividade.

Jaraguá do Sul II
o Conselho de

Desenvolvimento do Meio
Ambiente (Comdema)
marcou reunião para

segunda-feira (29), quando
será discutido o Código do

Melo_Ambiente e a

metodoiogia de trabalho da
Agenda 21, São provldênclos

que atendem a ECO 92
realizada no Rio de Jenelro.

'

Jaraguá do Sul III
A Escoia de ingiês e

Espanhol Wisdom aicanço
na semorno passada, um

total de 307 aiunos
matriculados. Segundo

.

Cíntia Simone Viero, esse
número representa uma

conquista, considerando
que a ßsc.ola tem openos

oito meses de '

funcionamento na cidade.'

Jaraguá do Sul IV
A Banda Mottener. da
Alemanha, estará este
ano mals uma vez

'

partiCipando da g>
Schützenfest. A banda
fa�á olfo apresentações

,
durante a festa, e no

dia 9 de outubro, às 20
horas, um show na

Praça Ângelo Piazera.

Sãó Bent() do SUl '

, O Município comemorou

terça-feira (23) o 1240
aniversário de Emancipação
com um desfile que reuniu

estudantes, clubes de serviçOf,
esportistas e carros alegóriCOS,
Um público 'estimado em seis
mil pessoas assltlu ao desfile. A
octogenária Banda Tremi fez

animação.

DESIGN INFORMÁTICA
Informática Dinâmica é Avançadà

� Treinamento em Informática
* Venda de Equipamentos

* Consórcio de Computadores
, AGORA TAMBÉM COM O

M,ELHOR PREÇO EM SUPRIMENTOS
Rua Rio de Janeiro, 144 - Czemlewlcz - Cep 89255-350

Jaraguá do Sul- SC -'Defronte a Oficina de Moto. Schramm

Fone: (047) 372-0725

Desde 19·75

Seguros Garcia
, .' .

.

.

CORRETORA

"CONFIRA,NOSSOS ' �

PREÇOS PROMOCIONAIS
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 90
1 Q andar - sala 02 - Caixa Postal 197

Fone/Fax: 371-1788

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



•••••••.••••••••••••••• ! •••••••••••
' �. � ••••• � ••

Prefeitura e· empresas debatem

instalação de oterro índustrlcl
,

"

Jaraguá do Sul - A
cretaria de Agricultura e

Melo Ambiente marcou

ra hoje', às 16 horas, no
entro Empresarial. reunião
om representontes das

rnpresos para .iniciar a

discussão do projeto de

Implantação de: um aterro
Industrial na cidade.

Segundo o secretário
Werner Schuster, o aterro
deverá receber toda a

carga de resíduos sólidos
produzida pelas indústrias.
Schuster disse que amedida
deverá interromper' o

despejo domaterial nó lixão,
da Vila Lenz!, "que chegou
a uma" sttuccöo insus
tentáv.el". Cerca de 11
toneladas de resíduos
Industriais são despejodos ,

diariamente no lixão, o que
contraria a legislação
ambientai.

'

Num encontro preliminar,
realizado segunda-feira (22),
foi constituída uma, comis
são, composta por 12

, pessoas,· para tratar do
assunto. "A Prefeitura quer a
parceria das empresas na

busca de uma soloçöo pa
ra o problema", revelou

---------------------------�-----

Providência vai interromper a coccaçõo dos
resídúos só/idos no lixão da cidade

,

RI,eo: crianças vasculham o lixão na VlIQ Lenzl

Schuster. Par� ele; a questão
precisa ser tratada com

urgênCia, "a situação na

Vila Lenzl é, de calamidade
pública".

De acordo com Schuster;
a Lei 5.793, que versa sobre

o assunto, estabelece que
as empresas devem provi
denciar a destinação final
dos resíduos, incinerando-os
ou colocando-os num

oterro Industrial. Ele afirmou,
,

no entanto, que a rnoíorío

Caminhada deve' teunumat«
.

de 400 idosos neste domingo
, Jaraguá do Sul - A

Secretaria da Famßla espera
contar com a participação
de mals de 400 idosos, no
-"'Camlnhada para o enve

lhecimento saudável", pre
Vista para este domingo, a
partir das 1 O horas, com
saída da Praça Ângelo

Plozero. O trajeto Inch...!Í as
ruas Reinaldo Rau, Domin

gos da Nova e Marechal

Deodoro. até a Igreja Matriz
São Sebostlão.

A secretária da Famßia,
Sueli Mueller; informou que a nhada terá o apolo da

realização da caminhada é Associação, dos Grupos da
uma proposto. da OMS -Terceira Idade.'

(Organização Mundial da

Saúde)" tendo como obje
tivo despertaro interesse em
torno do Ano' Internacional
do Idoso, que será come

morado em 1999. A caml-
'

.

População'utnaa o 756

para encaminhar denúncias
Jaraguq do Sul - O

,número 156 da Prefeitura,
'

que foi instalado paro
receber reclamações'da
População e para denún-

, elas, registra em média 550
ligações por mês. Segundo
o chefe, do servlço de
:.Ouvldorla, Márcio Renato

" \St�lIein, a grande malaria

das denúncias são contra
estabelecimentos comer

ciais clandestinos ou com

falta de higiene, e também,
contra lotea-mentos clan
destinos.

Steilein garantiu que os

nomes das pessoas que
usam este canal espeCial de
telefonia são mantidos em

sigilo.
...

As ligações são
gratuitas e podem ser feitas
a -quolquer hora do dia",
afirmou, lembrando que o"
156 está' sendo usado
também para reivindica
ções. Amaioria dos ligações
é de pedidos de serviços
dirigidos, às secretarias de
Obras e de Planejamento.

das empresas locais' tem
çjlficúldades para atender a'
essas exigências. "A con

seqüência círeto disso é o

despejo do material no Itxão
doméstico", completou.

A Secretaria de

Agricultura e do Meio
Ambiente já iniciou
contatos para a contra

tação de uma empresa
especializada para dar

orientação téçnica. A

coordencdoro Regio.nal
,Norte da Fatma (Funda
ção do Meio Ambiente
do Estado), Sandra

Regina
'

Giese!. ,que
participou da reunião de

segunda-feira, disse que
a primeira providência
deverá ser a elaboração
do Rima (Relatório de

'

Impacto Arnolentcn..
"'Enquanto a implantação
do aterro não fica
viabilizada, a recomen

doçöo 'é o dcondicio...

norneoto dos resíduos em
tonéis H, explicou, acres

--=-, centando que cerca de
30 empresas do Município
já foram notificadas por'
não derem destinação
adequada aos resíduos
.sólldos.

PISCINA -A piscina será reaberta para o uso dos
associados'no próximo dia 17 de outubro.
EXAMES MÉDICOS - Estarão Cl venda a partir do dia
1 de outubro, ao preço de RS 5,00 para sócios no

,

secretaria do clube.
FUTEBOL suíço - Teve início noÚltimo dia 23 o torneio

, de Futebol Suíço adulto, com a participação de 98
sócios inscritos, divididos nurno só categoria num

total de 8 equipes, com rodadas todas às terças e
"quintas-feiras a partir das 18h45.
TÊNIS - Acontecerá neste final de semana o torneio
de Tênis nas categorias A. B, C e D masculino e

feminino e de 12 a ,14 anos, patrocínio da Moretti
Automóveis, através do associado sr.Gllmar Moretti.
VENDA DE TíTULOS - Continua a promoção pará a

, venda de títulos patrimoniais em 3 planos de
pagamento:
Plano A- À vista RS 1.085,00
Plano B - Inicial RS 290,00 + 3 parcelas de RS 290,00
Plano C - Iniciai RS 200,00 + 12 parcelas de RS 87,00
Maiores, tntorrnoçöes pelo fone/fax 372-0413 ou

\

diretamente na secretaria.
,

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



Rua Walter

Marqua:rdt, 1180
.:Foné/Fax: .

371-1919 372-3363

Apresentação de Andréa Thomiok
abre hoje o III Jaraguá em Dança

Jaraguá do Sul· - A
bailarina AndréaThomioka
·fará a apresentação de
abertura do III Jaraguá em
Dança, logomais às 19h30,
no Ginásio de Esportes
Arthur Müller. Para, a

prtmelro norte estôo
previstas 22 atrações, nas

.categorlas Mirim e Infonto
Juvenil, nove na categorià .

Mirim (até oito anos) e 13
na Infanto-Juvenil (até 15).
No intervalo, estarão se

apresentdndo os grupos
convidados Apcdonclnç,
da Apae �Associação de

.

Pais e Amigos dos Excep
cionais) e.SchroederStrasse
Eins, da Sociedade Escolar
Schroeder I. O Grupo
Juvenil do Circulo Italiano
fará a' apresentação de .

encerramento.
O Grl,Jpo Street Santos

· Anjos, 'de Joinville, fará a

abertura na segunda noite.
Serão 13 opresentaçõés na
categoria Infantil (até 11

onos) e outras seis na cate

goria Infanto-Juvenil (acima

---------------------------------

.

Festival, promovido pela Fundação Cultura/� vai reunir
mais de 800 bailarinos de escolas e academias

.

Prepa;ação: grupo de dança faz ensaio no Gln6sl0 de EsportesArthurMüller
.

de 15). Os grupos Liga do lo Italiano (adulto) fazem,
Vale do Itapocu e do Circu- apresentações especiais.

,Secretaria distr.ibui brinquedos e livros
Jaraguá do Sul - A. alimentação, mas estimu- mil na última aquisição

Secretaria de Educação lar todas Os capacidades de materiais. Dentro do
está fornecendo brin-

.

da criança". mesmo profeta, a Se-
quedas e livros infantis A proposta de cretaria de Educação
para as escolas que educar através: do Liso também está proma
atendem crianças com de brincadeiras e do vendo um curso de
até seis anos de ídode. O incentivo à lelturo. faz capacitação para 'as
material (bonecos, fanto- parte de um projetá da atendentes.de berçá
ches e educativos) seró

: Secretaria de Educa- rlos. O curso teró três
· utilizado para promover o ção em parceria com O etapas. A primeiro �oi
desenvolvimento integral .. Udesc (Universidade de realizada no início de se

da criança, informa a Desenvotvlrnento do 'tembro e as outras estão
secretária de Educação, Estodo de Santa Ca-

.

previstas poro os dias 13,
Isaura Silveira.· "Não torlno) .: A secretaria 14 e 15 de outubro' e lO,
queremos priorizar só a investiu cerca' de RS 10 11 e 12 de novembro .

No domingo de manhã,
última etopo do restívot o

proressor Lucas Dcvld, d
Joinville,' dirigirá mais u

.

oficina de dança.
..

objetivo das' oficinas

integrar e orientar

grupos",disse a diretora d
Cultura, Maria do Carm

Delgado. A abertura r"I

domingo, estará a carg
do Grupo Experimental

.

Casa do Cultura, d
Joinville, prevista poro
19h30. O evento segu
com as últimas camp
tições do festival, envo
vendo somente grupos
academias de dança.
grupos Laços de Tradlçã
de Corupá e Dúmantúl, d
Associação Húngàra, d
/ Jaroguá do Sul, farão a

apresentações no intervalo
e no encerramento, res

pectivamente.
Na manhã de hoje, o

bailarina Andréa e o

protessoro Toshie Kaba

yashi .mlnlstrcrorn urnq
oficina de dança para Os
professores dos grupoi

. participantes.

Gráflca e

. Editora CP Ltda.

. Secretaria quer teduzr.o índice de repetência ..

.

" .

-.
�

JaraguQ:do SlJl - Nove dizagem.
escolas municipais estão O projeto está em

· participando do projeto funcionamentO nos
de recuperação de escolas da rede munlct
conteúdos de disciplinas pol, Ribeirão. Molha,
da Secretaria" de Helmuth G. Duwe. Santo

.

Educação. O programa Estevão, Renato Pradi
consiste narealizaçãode ,(Caic), Antônio E. Ayroso,.
aulas extras para os Maria Nilda· Sthaelin;
alunos que apresentam Machado de Assis. Vitor

r problemas de opren- Meir�lIes e Adelino Fron-

cener.

De acordo com a

secretária de Educação,
Isaura Silveira, o objetivo
do projeto é diminuir o
índice de repetência es

colar, que no ano pas
sado foi de 11,9%.Os índi
ces maiores de repetên-

. elo forom registrados nas

turmas de 5C a 8C séries .'
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Polícia prende todrõo
. ,

de motocicleta em JS

. Cadáver de mulher encontrado
no Rio Itapocu não foi .identificado.

anos. Elavestia uma bluso
de malha preta e calça
jeans e usava tênis. Não
foi encontrado com ela
nenhum documento. Na
mão esquerda tinha uma
aliança com a inscrição'

. "Adenllson",
Jaraguó do Sul - Até' Osbombeiros condu-

ontem à tarde a políclo ziram o cadáver ao

ainda não tinha nenhuma necrotério do Hospital São
! pista para á identificação José, onde f.oi feito o
..

do corpo de uma mulher, exame cadavé·rico.
encontrado por popu- Segundo o'�egista Dou-

,. iares,domingo(2l),no Rio glas MauríCio Spies, não
Itapocu, perto da ponte' havia nenhum sinal 'de
da Ilha do' Figu�ira. O vlolênclc no corpo da

,

corpo estava boiando e' mulher, cujömorte deu-se
foi resgatado pelos por afogamento. De
Bombeiros Voluntários. O .ocordo com o legista,
bombeiro Jair Martim faziam pelo menos cinco
descreveu o éadáver dias que a mulher estava
como sendo de umo 'morta. Ela f9i sepultada
mulher morena,. de. segunda-feira, como

aproximadamente 25 indigente.

---.-_._ ...._- ...

Exame cadavérico
constatou que o
corpo não tinha

sinais de violência e

abuso sexual

Jaraguó do Sul - A
Polícia Militar prendeu ria

madrugada do último
domingo (21) no Salão
Líder, o pedreiro Anilton
Alves Rodrigues, de 25
anos,natural deVerê (PR),
acusado .de ter roubado
amotocicleta Hondo CG
125, pleco LXE-92� 4,
pertencente a Sônia
Maria Pereira Alves. Com
Rodrigues a polícia.
prendeu também um
Irmão . dele, mas seu

envolvimento não se

confirmou e já foi
liberado. Minutos antes, o
desempregado Sidnei
Galo,de 20,fôra preso em
coso. no Bairro João
Pessoa, onde a polícia,
encontrou a motocicleta
roubada

.

e teve a

informação do paradeiro
dos outrosdois.
'Segundo Informações

do responsável pela
. Delegacia de Polícia de
Scnroedet escrivão Júlio
Roberto Rodrigues,
Anilton roubou a

motocicleta por volta
das 21 h30 dó sóbodo. na
localidade de Schroeder
I, escondendo-a -

no

'residência de GaiQ.
"Diligências da polfoto
nós levaram até Gaio.'

,.

--,r
I
[J Acidente ocorrido domingo (21). às 22h30, no trevo :I das ruas Bernardo Dornbusch e Joinville, causou amorte

I do operário Jorge Córnêâo Beline, de 23 anos.Ele. estava III na Brasnia, de placas LYN-5796. dirigidapelo Irmão Gllmar
_

I Roque Beline. O veículo bateu contra um poste. I
I I
I [J Policiais militares de Schroedet efetuaram, segunda- I
� feira (22)" no Bairro João 'Pessoa, a detenção .dO I
I representante comercial Darci Vorpotel. quando I
I transportava 660 cabeças de palmito In natura, na I

. Toyota, placas LXK 3693, de Jdraguá do Sul. Conforme o
.

: responsável pela delegacia de Schroeder, Júlio Roberto :
I
Rodrigues, Vorpatel não tinha licença para tronsoortor Ó

Iproduto. segundo exigência dá Lei 4.771.
L � -------�---�

Prlmórlo:.Allfon não Ifnha antecedentes criminais
minhado ao Presídio Re

gional em Jotoçuó do
Sul.

O escrivão Inrorrnou
ainda que Gaio poderá

.

ser enquodrcdo por crime
de receptação, cuja
pena' verto de um' a
quatro anos de reclusão.

Na casa dele encon

tramos a motocicleta.
Interrogado, e�e revelou
o paradeiro dos outros
dols". contou o escrivão,
acrescentando que
Anllton foi preso em

flagra,nte por fUJto
qualificado e enca-

Homens armados 'assalto'm o
.

. . .
.

�

,

Posto Moreolle na BR-280
JUÍZo DE DIREITODA í· VARA DA

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL· SC
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo 30 dias.

o DoutorSTEPHAN KLAUS RADLOFF, Juiz de Direito em'exercício
na l-VaraCível, Comarca de Jaraguä doSul, Estado de SantaCatarina,
na forma (ia lei, etc ...
FAZ SABER, a todos quanto o presente - edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que nesta Vara tramitam os autos de Execução 14.326,
em que é exeqüente Málaga Representações Comerciais Ltda. e

executada UnilojasMóveis e Eletrodomésticos Ltda., cujo objetivodo
presente edital é a INTIMAçÃO daExecutadaUNILÚlASMÓVEIS

. E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., de que nos presentes autos

foram penhorados um fogão a gás Geral Supremo Royal Gold, 06
bocas, acendedor elétrico, cor marrom, série 236494, modelo FG com

. chapa inox; um fogão a gás, cor branco: n° da embalagem 30.462;' um
freezer.Consul, capac. 170L, horizontal, série HU17S4/A2005795,
cor branca, ficando a executada, através de seus representantes legais
NELSON BOAVENTURA e ELENIR BOAVENTURA, cientes do

prazo de dez (10) dias para que, querendo, apresenté Embargos à.
Execução. E para que chegueao conhecimento de todos.jnandou o

MM, Juiz que se expedisse o presente edital queserä publicado na

forma da lei e afixado no átrio 90 Fórum, Dado e passado nesta cidade
e Comarca de Jaraguä do Sul, aos 20 dias do mês de agosto do ano de

1997. Eu, Escrivão Judicial o subscrevi
.

STEPHAN KLAUS RADLOFF
JUIZ DE DIREITO E. E. "

NAr VARA crvsi,
.

jaraguó' do Sul. - Três veículo, os outros condu-' exigindo mais dinheiro.Os
homens armados esset- zi:ram os dois funcionários ,fuhcjcmários descreveram
tarem o Posto Morcoílo. 'ao escritório do posto, o terceiro participante do
na BR-280, saída. para obrigando-os a deitarem- .assalto como sendo um

Corupó. na madru- se no chão.' O caixa homem bolxo. com o

gado de sábado (20), por Rubens Tomio dJsse no rosto coberto por um
.

volta de 4h30, levando RS depoimento prestodono capuz. Na saída eles
650,00 dó caixa e 'outros qelegaCla, que foi tomaram o dinheiro que
RS 82,00 de um funcío-

.' rendido por um homem Tomio tinha no bolso.
nöno, Eles chegaram num magro, de oproxlmo- Depois do assalto o

Gol prata, modeloantigo, damente 30 anos. Ele grupo saiu em direção
de placas não Identi- vestia uma jaqueta de a Corupá, mas uma
ficadas e renderam o couro 'preta. e estava testemunha disse ter
caixa RubensTomio,de 30 armado cornumo pistola. visto um carro com as

anos, e o frentista Tarcísio Tomio disse que o mesmas características
shoppo. 57. assaltante o agrediu com

.

em ruas laterais e que
Enquahto o rnotorlsto. uma coronhada no lado' os assaltantes podem

do grupo; um homem esquerdo do rosto e, ter rumado para o

grisalho, permanecia no vas,culhóu' o balcão, Centro.
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Automobilismo .

Piloto jaraguaense foi o segundo colocado I O pi/oto AlexançJro Spézia, o'Cactiaço. de Jaragdo campeonato no ano passado e quer i do Sul, conquistou a segunda colocação na 8·
repetir desempenho ! Etapa do Campeonato Catarinense {je

I Automobilismo de Velocidade na Terra. A prova
I realizada nos dias 20 e 21 de setembro, no
I Autódromo Alceu Feldmann, em Lontras r ,

!
ii

I Olimpíada
I .

A Estofados Jardim foi a
! vencedora da 16° Ollseja.
i (Olimpíada do Sesi), fase
i local, concluído no último

II· final de semana,
,

, conquistando o troféu geral

.1 da competição. Em

! segundo lugar ficou a CSM

! e, em terceiro, aMenegotti
! Veículos. .Neste ano, o Sesi
! glstinguiu com o troféu geral
I as empresas com menos de

i 200 funcionários.
.

I Jeep Club·
!

I Recebemos convite do Jeep Trail Clube
I Otacêo Costa pata participarmos de u ,

I encontro de Jipes nos dias 7 7 e 72 de

I outubro próximos.
I Neste final de semana, com sarda às 7

.

I horas no Posto Mime da WalterMaraua« :I no sábado, estaremos realizando a noss
.

j tncerto (passeio sernroteiro ou destino),

I com destino a=r= do amigo Fr!d_el
. .' Iblrama.·

J Na Última terç,a-feira recebe,mos a visita
I Sr. Arnoldo Schulz, que faz parte da
I organização dos desfiles da Schützenfest

I! fi
.

qual nos convidouporo que neste ano.
participássemos dos desfiles, como

também no reboaue do ,pierwagen po«
. distribuição de chope.'

.

• a aniversariante da semana é o
.

companheiro Moacir Parisi, aia 25',
-Porocéns:

Jaraguá . do Sul - O

piloto'Aiessander Lenzi
embarca na próxima
terça-feira. (.30) para os

Estodos Unidos, onde
participa, '.nó dia lOde
outubro, do Campeonato
Mundial de Jet Ski, na

. categoria Freestyle. Ele já
participou do mesmo

cornpeonoto .

em 95,
quando foi o

-

quinto
colocado e, em 96, o

segundo.
Lenzl acreditaque está

.

rnots experiente em

competições inter
noclonoís e, por isso, terá
melhores chances de·
vencer o campeonato.

.

Outrq ponto considerado
positivo pelo .plloto é a:
nova adaptação feita no
Jet Ski. "Com fibra de
carbono o jet vai ficar
mais leve e, conseqüen
temente, melhorar o

desempenho ", explicóu.
No início de setembro,

Lenzi esteve emWest Paim
Beach, Miami, onde a

equipe fará o ajuste final
da jet.

.,

Otimismo: Lenzi confia na experiência já adquirida,

Cidade quer sera qumta colocada
nos '100 Joguinhos Abertos de SC

.

Jaraguó do Sul ,.. A
representação jaraguaense
quer garantir pelo menos a

quinta colocação nos 10ei
-

Jog·ulnhos· Abertos, que
Iniciaram quinta-feira pos-

o

sedo e terão encerramento.
neste final de semana, em

Joaçaba. A expectativa é do
.

diretor-técnico da Fundação
Municipal de Esportes, Luderltz
Gonçalves Filho. Até ontem.

w

Jaraguó do Sul havia
conquiStado sete troféus,uma
medalha de ouro, três de

. prata e três de bronze. •

Jolnville liderava, até.
optem, os Jogulnhos'Abertos,
com 76 pontos, seguido de
Blumeneu. com 68, e

Florianópolis; com 45. Joraguó
do Sul era o sexto colocado,
com 17 pontos, disputando
ponto a ponto a quinto

'colocação com Joaçaba e

ItajaL Jolnvltte ampliou '0
vantagem sobre Blumenau ao
vencer no Xadrez masculino.

Para a Fundação Munici
pal de Esportes de Jolnvllle, a
classificação dos jogulnhos
serö definida com os
resultados da Glnóstlca
Olímpica, que Iniciou ontem,'
e tem Blumenau como

favorita.

Copa NortC;l.
A Copa Norte de Volel

Feminino, categorias'
Mirim e Infanto-Juven

terá prossegulmehto-n
final de semana, co .

jogos hoje, a partir d
13h30,

.

no Colégio
Evangélico Jaraguá,
amanhei, com início

'

8h30, no Colégio Divi
Providência, serão

conhecidos os campe
das duos categorla�.,

-ESTOFADOS MANNE
Mannes Ind. Com.

.Espumase
Colchões Ltda•.

Venha ser rei na 98 festa do 'Tiro

De 'tO a t9
deoutubm .

'Jaragua
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