
_..--�

�� _A:IIP -

.

I
10(2)-··0171 Cí�IXPI F'D�.'�� ..��."" .:.,.. '�C
BIBLIOr.F'UBLICA DO Edl. De �

.

RUA TENENTE SILVEIRA? 343.

�0vFL�i,Lv
SC

':

-Tem sempre um

jeito de fazer
melhor

..•....•...••........•..•••......•...•••...................••............••...•.......•.......•.•...•........•••........••...•....••••..........•...................

Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jaraguá do Sul, 3 de outubro de 1�97 - Um· jornal a serviço do Vale do Itapocu - Ano 79 - N° 4.115 - R$ 1,00
.

..... � �
.......•••••..............•........ , .•........•: :

...............•..••.......•••..................••..........•. � .

Esperidião Amin aprova Cl
. .,.

\
-..I.

•

intervenção no PPB·de J
Fabio C. Rosa �;�'�f(l\;s . ,�'. �.,

' dI\ flD .

O senador Esperidião Amin defende í�(\,""�;,
tervenção doExecutiva Estadual no Diretório t.:

Municipal do PPB de Jaraguá do Sul. �r :_
cio foi fe,ito logo apoós a

reunião do It?jiI que aconteceu no início do noite d'
. I{ , ài

: segunda-feira (29), no Hotel

Itajara�I'.
. I g

O presidente da Executiva Esta'. �

I put?�O Leoceçor Tiscoski, r�a�rm �34B'� � I

posiçoo em criar uma Comlssöo r -n&'.�
-t

para dirigir o partido até a eleição�..
p

...

' ?va. '\,diretoria. ,

f�'i, \�"� ��D"';:',
,

Sobre oselelçöes do próximo ano� seno- A)
. dor afirmou que considera fundamental Ci

L�

aliança com o PFL e com os demais parti
dos de linhas programáticas semelhantes .

.

'Páginas 3 e 4
"
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Ern quem voc8
vai votar no
ano que vem7.
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Portldo, política' e poder
As declarações dos vereadores Corioni Pavanello

eMargritMarquardt revelando os posicionamentos em
relação aos respectivos partidos, confirmam as teo

I rias sobre os polfticos brasileiros.Defendem, em 'sua es

magadora maioria, projetos e interesses pessoais. A
ideologia partidária é desprezada, e pior, é causa de �

vergonha,como se fosse possível
ser político sem ter ideologia. Dis
cursam com a mesma desenvol
tura nos mais diferentes partidos,
de linhas ideológicas, às vezes,

antagônicas.
Pavanello afirmou que estó

aguardando os acontecimentos
dentro do diretório do PPB paro
definir seu futuro. Não consegue
esconder o interesse em deixar
o partido e ingressar no PFL do
tio Alcides e do prefeito Geral
do Werninghaus. e namoro já
existe há ternpo. mas às escon
didas, deixando escapar ope
nas algumas olhadelas e pisca-
das. A legislação permite a tro

-co de partido, mas o que não se pode conceber é
a promiscuidade, onde os políticos trocam de parti
do como possorlnho troca de puleiro.

Margrit admitiu que não tem nenhuma ideologia
partidária, que se filiou ao PL porque se identificou '. *Car/osA/bertoRibeiro diversas decisões por- / admiNr que para a so'
com os membros da legen�a. Não é nada de mais, O eleitor preciso lamentares.' berente ser respeitada,
muito pelo contrário, a parlamentar foi até muito começar (J participar O cidadão deve ser os eleitores têm de por
honesta na declaração. O problema reside na tro- mais das decisões. Exer- consultado sobre ossun- ticipar mais dos de

ca de favores e na desmistificação do partido poläl- cer os seus direitos de ci- tos de seu lnteresse - seja cisões. N·ão podemo
co identificado com um progroma de governo,com

dadania e tiscalizar com a construção de uma aceitar pacificament
uma linha de ação e com propósitos definidos.Jogo maior rigor as atividades ponte ou a votação de o refrão: "Votou. agor

polít.icas rios poderes um deferminado projeto. chora e ,espera malclaro e essencial para que o eleitor, patrocinador de Legl'slatl'vp e Executlvo ..
'

d
. . -

t "'.

toda a campanha e da vida política, possa optar
- e ar a sua oprruoo qua ro anos .

pelo investimento.
Sem�sso, o eleitor S? é cl- através de consulta po- O que o eleitor insatis'

A t"d' I' IT rtldc
.

t'
.

d
dadao com voz ativa de pular antes' do projeto feito pode cobrar dos

an II. �o o�la po I IC?-P<;J I ano es a arraiga a quatro em quatro anos, entrar em vi,gor. A Consti- políticos? Vai cobra
na cultura na<?lonal e fOI estilhaçada dura�te os 20 ( na hora do voto tuição de 1988 define: como? Vai fazer fila paro
ano� de milit?rismo no p�ís, o�de, e:<is�ia � part!d? O plebiscito,r�ferendo \\Todo poder emana do protestar em frente o
do sim e do sim senhor. A linha ldeolóçlco e o códl- e outras, formas de con- povo, que o exerce por casa, deles? Trocar o voto
go genético de cada partido, sem ele não é possí- sulta é uma' alternat.iva meio de representantes daqui a quatro anos? É
vel descobrir sua origem, muito menos defender cou- poro fortalecer a derno- eleitos ou diretamente". óbvio que lssc não cdlon
sos ou projetos.Muitos afirmam que ocobouesquer- cracia numa época em Nesses quase dez ta nada e;' por essa
da e direita, mas não podemos colocar no mesmo que a desmoralização .cnos de promulgação razão, o eleitor sente-sé
barco os senadoresAntônio Carlos Màgalhães,José das instituições políticas e da'Constituição, rnoro-: frustrado, Irrifado, pols
Eduardo OUf;fÇl'�'José Serra. r dos próprios políticos é cutelos. conchavos e constata, com razão,

,

A Culpql/Çfg/J9ªq'essa bondolhelroé nosso.. po- ,grande;' A ,democracia projetos polêmicos lesa- que não tem condições
bres e simple�rnQftàis que não atentamos pardas no �ra$iI � imoral elncom- rom nossos interesses de ínterterlr nas decisões
mais �,leml%rWqr��;régras'polrticas e votamos no plefo, Nós temos que em muitos milhões de importantes.Temosdetef
homem �inq6" Ho .projeto defendido pelo partido mudor E?sse poriororno. dólares. Precisamos mu- mecanismos para parti·
pelR qual. föro eleito. Desta forma, se deixa o parti-

-,

par�i�ipan90 rnqts das dar isso. O aumento da clporrnos dos problemas
do '(9' não se leva as promessas, porque a novo le- decisões. Nao basta ape- nossa 'participação é cotidianos da cidade, do

geridatem outrad.iretriz.·' na� eleger. Hoje em 9�a, uma forma de fortale- Estado é do país. Os re·
.

.

poises como a Austraha, cer a democracia;' A ferendos, plebiscito e

Cana.dá, Espanha" dernocroclo se baseia pesquisas abrem essa
França e Itália prevêem o no princípio da sobera- possibilidade.

.

referendo popU.lar para nlo popular, temos de */ndusfriário ..

, -

AÇOES
'COMPêAM,ó'� .{\ÇOE�,;EMITJDAS DA TEtES�,
TELE�RÁS,. FI{O�S1;4, 'IN€E.NTIVOS FJSCAIS,
'OBRIGAÇÕES,:P,� E.�ETRÓBRÁS, BANCOS, ÉTC.

COMPRAMOSAÇOES DOS CONTRATOS'DA .'
.

CONSTRmEL DÔS A,NOS DE 91 A.97," ,

PAGAMENTO .eM DINHEIRO•..
'

'. Telefones: ,371-7221 e 973�S912 -

'l '_." c_, í ,

Rua Epitáclo Pessoa, $10 • EnHrente Colégio Abdon Batista.
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Ainda não me decidi. Estou

'esperando Os polfticos ee
,

decidirem primeiro.

Coifa do Leitor

PI�biscito, referendos e outros
. formes de consulta populcr:

� ,

Artigos pata cen« Aberta, devem $er enviados para Rua Walter Marquardt, 1,180. As cartas devem conter nO

máximo 30 'Ilnhas' de 70 tsques, o endereço ou tetetone para contato. Ojornal se reserva o direito äe sintetizafO
texto e fazeias correções ortQgráficas e gramaticais necessárias.
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Senador Esperidião Amin', participa
da sessão da Câmara de .Vereadores
---------------------------------

Presidente nacional do PPB esteve na cidade para 'pàrtlcJpar da reunião
da legenda e da homenagem ao empresário Eggon João da Silva

Governo pretende alterar o
cá/cu/o para aposentadoria

negociar com os vereadores a

rejeição do projeto, ou pelo
menos adequá-lo às normas

estabelecidas pela Iniciativa
privada, onde os cálculos söo
feitos com base nos últimos três
anos de contribuição. "Na práti
ca, slgnifipa que poro o funcIo
nário se aponsentar com salário
integral. terá de ter trabalhado
40 horas semenals nos últimos
dez anos", explicou, lembrando
que, se nesse período houver al
teração, o servidor será preju
dicado.

O secretórto de Adminis

tração e Finanças, Sérgio
Kuchenbecker, Informou que o

projeto tem como objetivo
adequar o vencimento do servi
dor à média para evitar dis

torções. "Muitos funcionários
trabalharam por multo ternpo
na iniciativa privada com

salário menor. depois entraram
pa�a o serviço público e se

aposentaram com salário Inte
gral, com apenas alguns anos

,de contribuição", explicou,
lembrando ainda que, no caso

, dos professores, "às vezes, a

carga'horária é de apenas dez
horas, e no último ano optam
pela carga máxima". "É um

õnus para a Prefeitura que não
acho justo", ooncluiu.

Jarogoo do Sul - O prefeito
Geraldo Wernirighaus (PFL) en
viou à Cãmara de Vereadores
mensagem propondo a alte

ração no cálculo dos venci
mentos dos funclonórlos munl-

Jaraguá do Sul - O
-

chapa", completou. clpals Inativos. O projeto do
senador Esperidião Amin, No ,final da tarde, o governo quer inserir no Estatuto
presidente nacional do senador visitou o Sindioato dos Servidores novo dsposlrlvo.
PPB, participou da sessöo dos Vestuários, acompa- sugerindo que os cálculos poro
da Câmara deVereadores nhad6 dos deputados Udo os salários sejam feitos de acor-
na última segunda-feira' Wagner e LeodegarTiscos- do com a média da carga
(29). Antes, Amin, virtual kl. além de lideranças pe- horária anual dos últimos dez
candidato ao governo do pebistas locâis e estaduais, anos, ternoneo como base o
Estado, havia' se reunido como o vlce-ptestdente vencimento vigente na data da
'com lideranças do partl- Luiz Gomes, o Lula. Na aposentadoria.
do, no Hotel Itajara, onde oportunidade, Amin A medida altera o
defendeu a Intervenção comparou o Brasil a um eil- porágroqfo terceiro. do artigo
da Executiva Estadual no ente grande e desculdo-' 144, da Lei Complementar 003,
DiretórioMunicipal. Depois, do, numa alusão às impor- de 1993, que estabelece como
o senador participou da tações feitas pelO país a oose para o cálculo, o último
hornenoaern da CNI (Con- , partir da globalização ano de contribuição. O presl-
federaçáo Nacional da In- econômica, especial- dente do Sinsep (Sindicato dos
dústrla), ao empresário mente nos últimos três Servidores Públicos), Luiz Cezar
Eggon João da Silva, que onos. O senador sugeriu schömer afirmou que a propos-
recebeu aOrdem doMérl- , que as empresas e os tra- ta val prejudiCar os funcl-
to IndustrlÇlI. Amin confirma candidatura ao gov.rn�- balhadores denun_ciem o onários públicos, prlncipal-

Sobre a campanha do que chamou de Impor- mente o pessoal da área de
próximo ano, Amin afirmou que procurando as IIderánças esta- tação predotörlo" e criem uma educação, que não tem car
considera fundamental' a duais para traçar os projetos organização não-governamen- ga horária definida. _É um
aliança com o PFL e com os políticos para as eleições do foi na defesa do emprego, sus- prelulzo grande para a cate
demais partidos de linhas pro- ano que vem. O senador, no tentada pela Indústria e pelo gorla. No caso dos professores
gramáticas semelhantes. "Não entanto, disse que não abre mercado.

.
_ que têrrl multas mudanças nasó para ganhar a eleição, mas mão da cabeça dê _chapa. - A defesa d? emprego nao

carga horária, a medida é
também para governar", jU$tlfl- "Acredito que nenhum partido tem partido - oíscursou o sena- ,

obsurdo". lamentou.
cou lembrando que Q PPB está deva abrir mão da cabeça.de dor. Schörner disse que pretende

o rnornento é,de muita. cautel&
; •
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de preferência e confira sua sorte ao vivo.
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TiSCO�ki ��nfirma.· i�tervenção l�@�#'\�cç:@
no Dlretoflo Municipal do PPB �iH;inuw•• @fUfMHffiHlliH••• mßuw.f$;n@ff$;njj_ •.

i Apesar das desavenças entre os arqullnlmlgos Durval Vasel (PTB)
� ex-prefeito de Jaraguá do Sul, e o deputado estaduallvo Konel

---------------------- I (PMDB), um possível namoro entre eles pode acabar em
Anúncio causou a desfiliação dos empresários Reiner I casamento nas eleições parlamentares do ano que vem.
Modro e SigolfSchünke, ex-presidentes da legenda I Durante a semana, Konell revelou que está disposto a conver

� com Vasel a respeito.
EdsonJunkesJCP

Ele, entretanto, fez questão de frisar que, caso Isso oconteço,c
fará apenas depois do dia 19, quando o PMDB faz convenção

para renovação dos diretórios.
- Posso ate me reunir com ele, mas não em nome do PMDB -

condicionou.

Jaraguá do Sul - O presi
dente da Executiva Estadual'do
PPB, deputado Leodegar Tls
coskl, esteve reunido no Início
da noite da última segunda-fei
ra (29), no Hotel Itajara, com
lideranças e filiados do partido

. para tentar resolver de vez o

"rocho" Interno, que vem se

arrastando desde o semestre
passado. O encontro contou
com a presença do presidente
nacional da legenda, senador
Esperldlão Amin, que fez
questão de demonstrar o apolo
à decisão da Executiva Esta
duak

Tlscoskl reafirmou a dis
posição em criar a Comissão
Provisória para dirigir o partido
até que, em março, seja eleita
a nova diretoria. Sobre a

eleição do empresário Gilberto
Menel, ex-candidato a prefeito.
no ano passado, Tlscoskl afir
mou que não teve validade, já
que o diretório estava sob Inter

venção. "O partido está sob in
terven_ção. Não existe nada de
pessoal entre os membros, mas
existem desavenças que pre
tendemos acabar, criando a

Comissão. Provlsórlo". reforçou,
afirmando que o nome de Me
nel está entre os possíveis para
presidir a corníssöo.

.

O empresário Sigolf
'Scbünke. que deverá pedir; jun
tamente com o também em

presário Reiner Modro, desfill
ação do partido, disse que não

Previsto: nscosici co"flrma a criação da Comissão Ptovls6rla
concorda com a interferência nlão, ocreolto-cua aos poucos, Ida Executiva Estadual no o partido vai se encontrando e
Diretório Municipal. "A intenção se reorganizando. Ele nöoes- ié não nos flilar em outro partl- condeu a preocupação com "

do". aflrmou, acreditando que as desavenças Internas', que I
a confirmação da Intervenção poderão refletir no

quadrol
"

provoque a saída de outros político do próximo ano. Sem
membros. O vereador Carlonl querer se aprofundar no assun-

�Pavanello disse que val aguar- to, alegando Interferência no
�

dar os acontecimentos para diretório de Jaraguá do Sul,Vol- �
decidir sobre o seu futuro na tollnillmltou-se a dizer que torce �

legenda. "Se todos os meus pela unidade do partido vlsan- I
amigos saírem, o que vou fazer do as eleições do ano que vem. I
no porttdo?". Indagou. "A Comissão Provisória deverá

I·•.•O deputado Eni Voltollnl, nortear o partido. t preciso bom
que também participou da reu- senso e uníõo". sugeriu.

Aprovado o retatono do I
���p:��:� d��x_�r::!.e:��hment I
votos favoráveis, dois contra e zenda, Paulo Prisco Paraíso. Na semana passada, a I
uma abstenção, a CPE A proposta de Impeach- bancada petlsta apresentou I(Comissão Parlamentar Espe- ment será votada no plenário duas emendas ao relatório In" �

clal), da Assernblélo Leglslatl- da Assembléia na próxima se- clulndo o nome de Hülse no I
vo. aprovou na noite da últl- mana, precisando de 27 votos processo de Impeachment. O �
ma segunda-feira (29), o dos 40 deputados para ser líder do PT, deputado Carllto iI'relatório final do processo de aprovada. O PMDB tem 11 vo- Merss, justificou a medida ale-
Impeachment do governador tos e precisa de pelo menos gando que a Assembléia "não ,'.'Paulo Afonso Vieira (PMDB). O mals três para evitar o Im- poderia simplesmente es

relatório elaborado pelo de- peachment. A bancada do quecer a responsabilidade do
putado Gilson dos Santos (PPB) PFL deve se reunir segunda- vice-governador na emissão
livrou o vice-governador José feira (6) para discutir a vo- Irregular das terros". Na opl
Augusto Hülse do processo, tação do processo. Os depu-

. ntöo de Merss, a responsabl
mas confirmou as acusações . todos Ciro Roza é Onofre San- lIdade de Hülse ficou compro
contra o ex-procurador do Es-. to Agostlnl defendem que os vada durante a apuração do
todo, João Carlos von Hohen- acusados tenham direito de processo.

Valle Informática

Rua Bario do Rio Branco, 620
Fone: (047) 372·1968 - Fax: (047) 372·1130

Ja�gu' do Sul- SC

Defesa
.

Do vereador de Jaraguá do
Sul, Vicente Caropreso (PSDB),

1 em resposta ao colega Gllmar
Menel (PPB) que cobrou do
Executivo providências nas

estradas do Bairro Rio Molha.
- Nenhuma outra

odmlnlstrcçöo fez tanto por
Jaraguádo Sul como essa.

Nunca se asfaltou tanto -

discursou.
Em tempo: osmoradores

contribuem com 67% para a

pavimentação das ruas,
cabendo à Prefeitura o

restante.

Novata
A vereadora de Jaraguá do
Sul, Margrlt Marquardt (PL),
que val substituir a titular

Nlura dos Santos por 30 dias.
afirmou que nunca analisou
o aspecto Ideológico do
partido, dizendo ser "mais

pelo social".
,Ela prometeu estudar com

mais profundidade os

assuntos relacionados com o

Léglslatlvo, tentando definir
uma.llnha.

- Me filiei ao PL porque me

Identifiquei com as pessoas -

admitiu.

Posição
O deputado estadual Carlito Merss (PT), em discurso na Ferj

(Fundação Educacional Regional Jaraguaense), afirmou que o

Brasil não precisa das reformas administrativa e previdenciária.
Ele garante que o problema do país está relacionado com os

desvios de verbqs e mau uso dos recursos.
- É só evitar a roubalheira, prOfissionalizar o funcionalismo e

reduzir o número de corços administratives em poder do
governo que a coisa se encaixa - ensinou, afirmando que é a

favor da reforma tributária.

Invenção
A Prefeitura de Jaraguá do

Sul está distribuindo
folhetos explicando os

'procedimentos para se

tornar um "pedestre nota
,

lO" .

Neles aparecem a palavra
"botoelro" para significar o
semáforo equipadO com

um botão que, oc.onodo.
fecha o sinaL

Botoeira, no entanto, ê
quem faz botões, mas

como o governo gosta de
Inventar, vaie ...

Mals um'
Jaraguá do Sul tem um outro
partido político. Trata-se do
PMN (Partido da Mobilização
Nacional), que foi fundado

última quarta-feira (30).
A Comissão Provisória é
presidida por João José
Lacerda, candidato a

vereador pelo PT, no ano
passado.

Lacerda afirmou que a

fundação do partido tem
como objetivo dar ao

eleitorado outro opção no

campo socialista.

Indeciso
Durante a semana, surgiu um boato que o ex-prefeito de

Guaramirim,Victor Kleine (PPB), deixaria a legenda poro funda:
o POT no Município.

Kleine negou a Informação, mas deixou escapar que não está
contente com a Executiva Municipal.

.

- Estou aguardando a convenção. Se não houver rencvcçöc
saio. Com essa executiva não tem condições. A declsöo

dependerá também das alianças para disputar o governo do
Estado - declarou, afirmando que -é mals fácil fundar um outro

partido que filiar a um já existente".

'Nu" :21,:::,:1:; ai .......
.. ,' ia:ULSL",.., I

.JARAGUA

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

Artes novas a
cada coleção

Fone/Fax: (047) 376-3471
Rua Wolfgang Weege, 748

.Barra do Rio Cerro

Comércio de Cere.is
KAZMIERSKI

Frutas - Verduras - Atacado

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

Fone: 371-0602

Jaraguá do se- SC

CflorícullurtJ
CflOriSél

Mudas_de árvores frutíferOS,
flores e plantas 017UlIMn/OÍS

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

371-8146
Vila Lalau - Jaragué do Sul .

. Rua Canoinhas, 361 - Centro
Fone/Fax: 371-2444
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ao internacional", afir
mou, garantindo que a
cornpetltlvldode tem
trazido prejuízos à eco

nomia do país. "Não
tenho dados poro
comprovar a estag
nação da economia,
mas podemos perce
bê-Ia", reforçou.

Segundo o senador,
o câmbio e as taxas de
juros, embora fora da
realidade, "são .önco
ras de sustentação do
Plano Real". "São tem-

Contribuição sobrei Presidente da CNI diz que
o 13° salário I taxas de juros são imorais

Pela primeira vez, vislumbra-se alguma I
possibilidade de êxito, na discussão acerca das!
contribuições previdenciárias, incidentes sobre o !
130 salário.

'

I
A tese da não, incidência, já é antiga e tem sido I

discutida por muitas empresas, sem que até hoje I
se obtivesse, em nívél de Tribunais Regionais, Idecisão favorável.

'

j

Após julgar contrortornente à pretensão de um I
contribuinte, o TRF da 1 a Região (Brasnia) negou I,'seguimento ao Recurso Extraordinário interposto
pela empresa, visando a apreciação da matéria I

!
pelo Supremo Tribunal Federal. !
Inconformada, a empresa envolvida, agravou de I

instrumento, junto ao STF, que por sua vez, decidiu I
favoravelmente às razões do Agravo, I
determinando a remessa do RecursoExtraordinário, !àquela Casa. Ao admitir o cabimento do Rec\Jrso I
Extraordinário, o relator minislro Marco Aurélio, foi I

" ,I
mais longe que o simples provimento do Agravo: I
justificou as, razões da decisão, no fato de ser I
necessário analisar se o 130 salário é apenas uma I
gratificação ou um salário propriamente dito, sendo I
em decorrência desse enquodramento, alcançado !

,

ou não, pela' incidência da contribuição. !
!i

Dada a repercussão alcançada por, esse!
,

despacho, sobre uma matéria de Jnteresse geral, o I
Supremo Tribunal deve, sem muita demoro, analisar I
e julgar o feito, que embora não tenha alcance i
sobre as demais empresas contribuintes, mostrará I
o caminho e as conveniências da propositura de I

i

ação, não apenas para coibir a Inc.idêncla futuro. I
mas também para reaver os recolhimentos dos anos I
passados, cuja prescrição se dá em 10 anos, i

. !

contados do efet.ivo pagamento da- contribuição. IICassuli Advogados Associados SIC Ltda. '

.!i....\....'"
Setembro/97 R$ 120,00

�ffl,wttm.{'
'
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5/97 - 0,11
6/97 - 0,35
7/97 - 0,18
Acumulado do ano 3,22

�U��IBiª,W"wr.*."'",

���&YM.W�_�� ..

7/97 R$ 424,26
8/97 R$ 426,24
9/97 R$ 429,68

Apolo: Cassuli Auditores e Consultores S/C Ltda.
Fone (047) 371-4509 e 371-5611

---------------------------------

Senador Fernando Bezerra criticou ainda aglobalização da
economia e a proposta de prorrogação da CPMF

Jaraguá do Sul - Du
rante a cerimônia em

homenagem ao presi
dente do Conselho de
Administração da Wég,
Eggon João da Silva,
pela CNI (Confede
ração Nacional da In
dústria), o presidente da
enHdade, s�nador
Fernando Bezerra, afir
mou que as taxas de ju
ros e o câmbio são rno
rais. Bezerra fez críticas
ao Plano Real, ao qual
creditou vários proble
mas econômicos do
país, como o déficit
público e na balança
comer'�ial, além do cus- ''Lamento:"Taxas de juros são Imorais"
to BraSIl.

O senador, no entanto,
afirmou que o Plano Real
"não é uma perfeição, mas
está no caminho certo". De
acordo com ele, o déficit
público tem angustiado 'o
setor produtivo, que não
consegue se livrar dos impos
tos cada vez maiores. "Esta
mos rio início de uma nova

era, mas precisamos acele
rar as reformas para que pos-.
samos adequar o país à
nova ordem econômica",
aconselhou, criticando a

morosidade do Congresso
em votar as reformas propos
tas pelo governo, principal
mente a tributária.

Edson JunkasICP

- O défíctt não é bom
para ninguém. Apesar de
elevado, 'não é preocu
pante. Estimávamos o défíclt
deste ano em torno de RS 15
bilhões, os cálculos preli
minares apontam para RS 10
bilhões, o que é razoável -

declarou.
Sobre a globalização,

Bezerra afirmou que foi um
processo precipitado, que
não foi discutido interna
mente. "Não foi opção do
governo nem da sociedade,
foi quase que Imposta pelo
mercado internacional. Pre
cisávamos reestruturar nosso
mercado antes de integrar

Blumenau - O presidente do de RS 350,00. Os patrões ofere
Sindicato dos Empregados nas cem 2% e piso livre.
Indústrias de Fiação e Tecela- A data-base dos têxteis é
gem, Osmar Zimmermann, Infor- primeiro de setembro, mas foi
mou que a entidade está prorrogada para até 11 deste
estudando a pOSSibilidade em mês. Um protesto judicial im
recorrer à Justiça do Trabalho, petrado no Tribunal Regional
caso o Sindicato Patronal não do Trabalho garantiu a prorro
apresente, até hoje, uma outra gação do prazo. Zimmermann
proposta. Os trabalhadores afirmou que não acredita
reivindicam garantia de em- mais em acordo, motivo pelo
prego, reajuste de 5,5% e piso ' qual desistiu de esperar o pra-

CASSULI
AUDITORES

�.1I':'5:,,!!1 f!!f!11•••1.1.. Sindicato promete recorrerà Justiça contra patrões
Janeiro a Dez/97 R$ 0,9108 7/97 - 0,09

AUDITORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA

CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL

TREINAMENTO 'DE PESSOAL

porórtos, mas precisa
mos nos livrar deles o

quanto antes", afir
mou. Bezerra não per
deu a oportunidade

em alfinetar a proposta do

governo federal em prorro
gar a CPMF (Contribuição
Provisória sobre Movimen

tação Financeira). Segun
do ele, a medida contribui
para aumentar o custo Bra
sil, que tem reflexos diretos
na economia.

- Precisamos exportar
mais. HOje exportamos pou
co em relação ao PIB

(Produto Interno Bruto) se
formos comparar com os

níveis internacionais. Os en- '

cargos sociais também são
absurdos. Justamente por
isso as reformas são im

prescindíveis - completou.

zo definido pelo TRr. "É o ter
ceiro ano consecutivo que
temos de recorrer à Justiça
para assegurar o dissídio",
lembrou.

A categoria reivindica ainda
redução na jornada de traba
lho de oito para seis horas, sem
perdas nos salários, criação do
quarto turno e fim da terceirlza

çöo dos serviços nas unidades
fabris.

'

RuaDonaldo

Gehring, 140
Centro

89251-470

Jaraguá do Sul - SC
Fone/Fax: (047)

371-4509
371-5611
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Osvaldo Douot critica
demorenas reformas
�--------------------'------------

Presidente da Fiese esteve no Município para participar da homenagem
da CNI ao empresário Eggon João da Silva

Jaraguá do Sul - O
presidente da Fiesç
(Federação das Indús
trias do Estado de San
ta Catarina), Osvaldo
Moreira Douat criticoU
o Congresso Nacional

pela demora em apro
var as reformas consti
tuciOnais ..Na opinião
dele, o atraso nas vo

tações está compro
metendo a con

tlnukíode do Plano
Real. A declaração foi
feita na noite da última
segunda-feira (29),
quando Douat partici
pou. no Clube Atlético
Boeoendl da homena
gem feita pela CNI
(Confederação Nacio
nal da Indústria) .ao
empresário Eggon João da
Silva, que recebeu a Ordem
do Mérito Industrial.

.
Douat afirmou que o país

vive um momento de tran
sição que já deveria ter: sido
completado. "As retorrnos
deveriam estar concluídas",
reforçou; garantindo' que se

r

O Congresso já tivesse apro
vado as reformas, 6 setor
público já terki administrado
o déficit e teria readquirido
a capacidade de investi
menfo e acelerado a eco-

nomia.
,

O presidente da Fiesc
disse também que o setor

industrial tem registra
do uma queda signifi-

. cativa na produção.
"Isso preocupa", re
velou, sugerindo que
as lideranças empre
soriais pressionem os

parlamentares poro
que as discussões e vo
tação das reformas se
jam aceleradas. "A prl
oridadé para o setor é
a reforma tributária",
destacou, informando
que a federação pro
moveu, em agosto, em
Florianópolis, um semi
nário poro discutir e
deliberar a posição da
entidade em relaçâo
ao assunto.

Segundo Douat, o
setor ernprescrtot

catarinense deverá fechar o
ano registran'ck> crescimento
satisfatório nas vendas e

índice de desemprego
menor que em outras regiões
do país. "A menos que te
nhamos uma sttuoçöo atí
pica no último trimestre",
condlcíonou.

r-----:- ...,..,,------,
Cl A Metalúrgica Menegolti, Divisão de Fundição, divulgou durante a semana que
distribuiu aos funcionários,no mês passado, a parcela de participação nos lucros referente
ao primeiro semestre.
De acordo com a empresa, 13% do lucro líquido foi distribuído aos ttabalhadores.
agregando ao salário de cada um cerca de 30%.

� Ontem à noite. no Centro Empresarial de Guaramirim, a Associação Comercial,
Industrial e Agrícola e a Consultoria e Treinamento apresentaram o projeto
Regionalização do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), destacando-se os novos

serviços como telecheque e Concentre.

Cl A Acijs (AssociaçãoComercial e Industrial de Jaraguá do Sul) e a Prefelturq estão
elaborando o "Plano Estratégico Jaraguá do Sul", coordenado pelo consultor alemão
Peter Pheiffer; do' Nephu (NúCleo de Estudos e Projetos Habitacionais da Universidade
Federal Fluminense). _

.

O objetivo é evitar que o Município enfrente os mesmos problemas sociais das grandes
metrópoles. '. '.

L .' .. .J-------------------------------

Racismo! Você Decide.
à programa Você Decide, da Rede Globo, apresentou

na semana passada' um caso típico das relações sociais
no Brasil: um professor de história. em um colégio particu
lar, querido e respeitado pelos alunos, admirado pelos
colegas, reconhecido pela direção, funcionário rnols
antigo da casa ... enfim, o candidato perfeito para ocupar
o cargo de diretor da' escola.' Exceto por um

"probleminha": ele é negro. � o dono da escola, que
decide quem deve ser o diretor da escola, "não gosta da
cor dele". E declorou isto, em alto e bom som. para a

. atual diretora, na presença de outra funcionária.
Quem assistiu o programa sobe que, depois de

apresentadas várias possibilidades, venceu o finaLem que
o professor processa, na Justiço, o diretor racista. consegue
cargo de diretor da escola o bem vence o mal e todos
vivem felizes poro sempre .

Na realidade dos negros, no entanto, as coisas não são
bem assim. No episódio apresentado só houve a

possibili'dade de um "final feliz" porque aconteceram duas
, , ,.

coísos que raramente acontecem na vida real. Primeiro:
o dono da escola manifestou clorornente. com palavras.
diante de testemunhas, o motivo pelo q401 estava
discriminando o professor. Segundo: uma das testemunhas
concordou em testemunhar; na Justiça, o que ouviu do
diretor. .

Essds duas coisas são tão prováveis de acontecer

quanto um político admftir publlcdmenté que é corrupto.
A discriminação sofrida pelos negros nunca é assim

aberta, declarada, cristalina. Ela é silencioso, obscura.
sustentada em subterfúgios, justificativas vazias ou em

omissões convenientes.
'

E quanto mais o negro estuda e se qualifica, maior e
mals dolorosa é a discriminação. Quanto mais o negro
investe na sua torrnoçöo e no suo especialização
protsslonot rnoís elaborados são osmecanismos utilizados
para dificultar o seu acesso aos trilhos que levam ao

.

sucesso protlsslonoä à .justo rernuneroçöo e co

reconhecimento público.
Mas ningu$m sot por aí dizendo que não contrata

fulano porque ele é negro. Basta dlzerque Beltrano tinha
melhor qualificação.

.

, Todos sabemos que Cl população negra de Jardguá
do Sul não é tão pequeno assim .. No entanto, nas lojas e
nos escritórios o lnexlsfênclo de negr:Qs chega 'o ser

dolorosa. Seró que todos os negros que pedem empregos
nesses locais são os condídotos-menos qualificados?

A verdade é outra. A verdade é aquela que ninguém
diz. E quando diz, quemouve já sabe que não deve contar,
para ninguém o que ouviu. Assim, sustentado por este
pacto de silêncio e omissão, as pessoas'conseguem
manter o equilíbrio das' coisas e a sua paz de espírito.

Aos negros, que ocredltorom .que esnrdor.rnulto.
trabalhar com dedicação e ser honesto era receita para
vencer na vida; resta uma rrustroçöo profunda e um

sentimento de írnootênclo e Inutilidade. - E nenhum "V()Cê
Deçide" com seu tinal felli val mudar esto situação.

Caixa posta/191 - Fax: (047) 371-1942 - enjopf@netuno.com.br

COM·PROMISSO COM O
.

I �,

-BOM TRANSPORTE.
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Motoristas não socorrem

vítimas de atropelamento
•

1

----�----- vendo motocicletas são mais
de 50% do total registrado. "Os
acidentes causam, além de
mortes, incapacitação das
vítimas. Isso sem falar no cus

to da hospitalização ', alertou,
lembrando das seqüelas do in
sulto secundário, resultado da
demora no atendimento .

• Dentro das limitações, o Cor
po de Bombeiros faz um exce

lente trabalho, mas a urgên
cia é fundornentoí". reforçou.

Outro fator apontado por
Vieira como causador dos
danos neurológicos nos aci
dentados é o não uso do ca
pacete e do cinto de se

gurança. Ele disse que muitos
traumatismos poderiam ser

evitados caso os motoristas
atentassem para esses ·pe
quenos detalhesN ."Apesar da
obrigação, os motoristas in
sistem em não usá-los, de
monstrando falta de edu

cação no trânsito e descaso
com a própria vído". 'consta
tou, afirmando que um aci
dente pode levar para o leito
hospitalar. num prezo de 15 a
20 dias, uma pessoa previa
mente saudável.

Maioria dos acidenta
dos apresentam feri
mentos graves com
seqüelas, às vezes,

irreversíveis

Jaraguó do Sul - Cerca de
·80% das vítimas de acidentes
de trânsito não são eocorrldos
pelos motoristas. A infor
mação é do médico neuro

cirurgião César Augusto Viei
ra, do Hospital São José, que
tem se surpreendido com o

número de casos ocorridos,
principalmente nos finais de
semana. A demora no aten
dimento médico traz prejuízos
e pode causar lesões irrepa�
ráveis, dificultando, muitas
vezes, a reabilitação, que
poderá comprometer o retor
no à vida produtiva.

Segundo Vieira, que está
propondo à direção do hospi
,tal um levantamento estatísti
co dos casos de tràumatismo
crãniencefálico, as vítimas de
acidentes de trânsito são so

corridas pelos bombeiros e por

.

Orurglöo Célar AUQUSIo Vlfllra

populares, minutos depois,
tempo suficiente poro agravar
uma lesão e comprometer
parte do cérebro. -A demora
no atendimento tqlvez seja a
causa principal do dano neu

rológico do paciente, como a
anoxia (falta de oxigênio no

cérebro), o que vai delinear o
quadro no futuro". explicou.

O médico credita a maior
parte dos casos de acidentes
à associação do álcool e ex

cesso de velocidade. Ele disse
que, embora não tenha levan
tamento, os acidentes envol-

•

a ernplac 'ajuda.
back light • front light • banner • outdoor • identificação de frota • gigantografia • painéis

Emplcac
RuaWillY'Matmke, s/n .

CEP: 89261-700 • Fone: (047) 372.2837
site - http://www.emplae.com.brit e-mail-emplac@netuno.com.br
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NoM",e" doLo".,., e",Paris, os casais Gilberto eMárcia
Floriani, Solon e Norma

Sehrauth,Aldo eElfridaSolIJi

Dr. John K.
C.Marinho

- EspeCialista
em OrtOdontia

- OrtOdontia Preventiva
eCorretivaR.moffd-e��tt

A Schützenkartofl'el
estará premiando seus
clientes com camisetas
na 9" Schützenfest

Rua JoãoPicolli,94
(1IO!IIdo dII ....... lInIfortMa)
Fone: 371-4514

A EMoçÃO DO CINEMA COM O
CONFORTODl SUA CASA. VISITE-NOS

......,
......"

� h

THFATFR
áudio e video

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

He HORNBURG
Implementos Rodoviários

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

Jaraguá do SOl· sc

m�(Uí1tt(lf!maquinas

Máquinasparaempacotamento
RuaAraquari, 136 - Uha da Figueira

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

CJJr. 9lcyr 911deki CJlodrigues da oi/oll

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopià

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. Waldemiro Mazurech.en, 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371-6511 - Jsraguá do Sul - SC

Macol
TUDO PARA CONSTRUçAo

AS FESTAS DE OUTUBRO - são nove as festas em Santa Catarina,
praticamente na mesma época. Confira o circuito da folia: Oktoberfest
de Blumenau, de 2 a 19110 com ingresso diário a R$ 3;00 por pessoa.
Fenarreco de Brusque. de 2 a 19110 com ingresso diário a R$ 2.00 por
pessoa. Fenadlopp de Joinville, de 1 a 20110 com ingresso de domingo
à quinta-feira a R$ 1.00 por pessoa. Sexta e sábado·R$ 5,00. Mareja.
de Itaja!, de 3 a 19/10 com ingresso diário a R$ 2,00 por pessoa (às
terças-feiras, o ingresso é lívre, inclusive à noite). Schützenfest de

Jaraguá do Sul. de 10 a 19/10 com ingresso de segunda à quinta-feira a R$
1.00 e sexta, sábado e domingo R$ 3,00. Tirolerfest de Treze Tßias. de
3 a 13/10 com ingresso diário a R$ 1.00 por pessoa (cobrando apenas
sábados e domingos). Kegelsfest de Rio do Sul. de 10 a 19)10 com

ingresso diário a R$ 2.00 (dia 16. serã cobrado R$ 3,00). Oktoberfest
de ltapiranga, de 10 a 1 '1J
10 com ingresso diário a

R$ 3,00 por pessoa, E

finalme'lte a Polski

Festyn de São Bento do

Sul, dia IS/lO, na

Sociedade Atiradores 23
de Setembro. com

ingresso a R$ 3,00 por
pessoa. Ein Prosit!

VISITA PAPAL � esta é
a terceira viagem do.papa
João Paulo II ao país e a

SO" ao exterior. O papa
está no Brasil deste
ontem (2) e permane
cerä até domingo (5), no
Rio de Janeiro. onde

reforçará a tradição
humanista que marca os

seus quase 19 anos COIÍIO

líder máximo da Igreja
Católica. A situação dos
menores de rua e a

Reforma Agrária farão

parte dos problemas
sociais que o papa
discutin com lideranças
brasileiras.. A saúde
abalada de João Paulo II,
de 77 anos, mantém

aquecido o debate sobre

sua sucessão. Um dos
maiores especialistas em

assuntos do Vaticano,
Man:o Politi, revela que
o cardeal-Primaz do
Brasil e presidente da

CNBB, Dom Lucas

Moreira Neves, é um

forte candidato à sucedê

lo.

CAFÉ COLONIAL - o

Centro de Cultura Alemã

de Jaraguá do Sul

promove ·00 prõxímo dia

26, às 16 horas. na

Associação Recreativa

Duas Rodas. delicioso
café colonial. Ingressos
podem ser adquiridos na

Pão Brasil e Grafipel.

Fisiotel'apia Esponiva
Fisiotel'apia Onopédica
Fisiotel'apia Tl'aunnato/ógica
Fisiotel'apia Pediátl'ica

Fisiotel'apia Neul'o/ógica
Fisiotel'apia Gel'iatl'ia
Fisiotel'apia Preventiva

CasalAmo eSueli VaUefelir. co", o sucesso dooa-c«
de Recuperação Jaraguá, Clínica de Fisioterapia
PRATO TÍPICO - a Sociedade Paraná, da Barra do Ribeirão G
(Nereu Ramos). promove amanhã, a partir das 20 horas, jantar tl'
italiano, seguido de baile com o Grupo Latino. Cartões à venda
Floriani Equipamentos e com membros da diretoria. Vale partici
comida é deliciosa.

o horário de verão co

em 6 de outubro (segu
termina às 24 horas do

14 de fevereiro de I

Ao contrário do que
este ano, o fim do ho
será uma semana antes

Carnaval. Serão 132 di.
horário de verão, um

'

menos do que na úl
versão. A meia-eoíte do

seis todos os relógios
regiões Sul, Sudeste

Centro-Oeste. além dos
- Bahia e do Tocanti

.urissa Aline Schmöc1cd Alve«: deverão ser adiantados

comemora se"s quatro aninho« hora. O início do horário

no domingo (5). É filha de verão este ano foi adiado

Francisco e Y"onne Alice.
dia por causa da visita

papa João Paulo II
Parabéns gatinha pus.

Rudolfo .eMaianI come1l101YIIII1IIIi.enório anumllii (4),
espet1llfestinlulparafamilians eamiguinluJs. Eles são
do casalSérgio.Marisa Sehe,.r

CRU
Centro de

.Recupe!ação
.,Jaragua

CLíNICA DE FISIOTERAPIA

Troca", aIiIInças na 1IIiio esq"erda nop
dia 11, Gilvan e Mery, na Igreja E"llngé
Centro. Gil.an é filho tÜ Mário e Dus

Sch"moder, eMery éjilJul deManfredo e

Marq"ardt. Após a cerimônia religios'
con"idodos serão recepcionados ÍUlAss

.

Recnati"a Weg

RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 888
JARAGUÁ DO SUL - SC

FONE: (047) 372-1804

II
II
I,

I,

Ha1llilton José e C14rulio Nagel, com
o.fillw Daniel Eugênio, na festo do
primeiro aniversârio, dia 30 de

setembro, na Recreati"a Duos Rodas

Fem.ando M. Moretti é candidato à
"Garoto Primo"era ", concurso que
sem realizodo no Caie, do Jaraguá
Esquerdo, dia 11 próximo, às 16h30.
O diretor do Caie é o professor Sadi
B. Lenzi
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COJlle�aJII as 'estfls de
oatallro emSan'aCatarina

I

Tradições polonesas, portuguesas e germânicas,
principalmente, são relembradas pelos

descendentes dos que colonizaram o Estado

As festas de outubro transformaram

se num dos circuitos tUFísticos mais

atraentes e divertidos de Santa Catarina.
O circuito foi denominado pela Santa

Catarina Turismo (Santur), que reuniu

as nove festas culturais e características
num único produto para divulgar

. maciçamente. E deu certo. As

Oktoberfesras acontecem em nove

municípios catarinenses, a Partir do dia

1 de outubro. Hoje são conhecidas

nacionalmente. Reúnem mais de 2

milhões de pessoas em 20 dias de

diversão. Para este ano, a proposta dos

organizadores é de resgatar o conteúdoI )

das primeiras festas que aconteciam nas

nove cidades na época de colonização,
tendo o público um contato direto com a

cultura germânica, principalmente, mas
também portuguesa, austríaca e

polonesa.

Além da volta ao passado, o visitante
poderá experimentar a deliciosa

gastronomia, ouvir músicas típicas,
comprar artigos locais, assistir o

espetáculo das bandas-show e a

manifestação de alegria damultidão que
lota os pavilhões criativamente

decorados e, é claro, tomarmuito chope.
Nas ruas o espetáculo continua em

praticamente todas as festas, onde são

realizados desfiles dos quais participam
bandas,

.

grupos folclóricos, clubes de

caça e tiro e carros alegóricos, contando
a história das cidades.

J

Para se tornar um verdadeiro

"oktoberfesteiro", o turista não pode
deixar de observar alguns itens

importantes: ter ou comprar um caneco

de chope, vestir uma camiseta festiva,
com mensagens de máxima

criatividade e incorporar-se na alegria!

Schützenfest: Banda Mottener é a principal atração em Jaraguá do Sul

Há três anos sua melhor opção
em Cortinas e Acessórios.

�·It de desconto páraii1dLii·Jiil'Mmd. '

Rua 25 de Julho, 1430 - Vila Nova
Fone/fax: 371 7332
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2 - CORREIO DO POVO

Confira aHistória

"A História de nossa gente nãopodeficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Bario de itapocu
HÁ8ANOS.

- Em 1989, a Locomotiva "Maria Fumaça", prefixo 155, fabricada em

1926, tracionando' vagões, era a grande atração do feriado de fundação
de Jaraguá do Sul, chamando a atenção demilhares de pessoas, crianças,
principalmente, levando os saudosistas aos "bons tempos". Desde sábado,
a locomotivamovida a vapor, consumindo carvãomineral, fazia o trajeto
Corupá-Jaraguá e segunda-feira de Jaraguá-Guararnirim, em seis viagens
com os vagões literalmente tomados. A Rede Ferroviária Federal cedia
a velha locomotiva gratuitamente e coube à Associação Assistencial de
Deficientes Auditivos e Visuais (AADAV) explorar o valor do transporte
de NCz$ 0,50. Foram 3.480 pessoas transportadas e a renda era de NCz$ .

1.716,00.Muita gente não conseguia lugar, pelo que havia a possibilidade
de retomo da "Maria Fumaça", dentro das próximas semanas.

HÁ6ANOS
- Em 1991, Jaraguä 2.010 - "Carta de Jaraguá" era documento síntese,
quando em 26 de agosto desse ano, se reuniam no auditório da Weg,
para debater os temas referentes ao painel final do seminário:
"DesenvolvimentoUrbano". Quando do enfoque "Saneamento Básico e

Energia", pela franqueza de suas exposições, trouxe à tona duas

denúncias, que no dizer da imprensa, "haverão de tírar o sono de muita

gente em Jaraguá do Sul". A primeira, feitapelomédico-urologistaWalter
Falcone, dizia respeito ao lixo hospitalar encontrado no lixão do

. Município, que não se conseguiu explicar como foi parar tão longe do
lugar de seu destino, e a segunda, das perguntas aos palestrantes, soube
se que 5% das empresas de Jaraguá do Sul, respondiam sozinhas, por
90% da poluição industrial. Serviram tais denúncias para uma tomada
de posição do Poder Público e de empresários, para o tratamento de

.

efluentes e a construção da rede de esgotos na sede do Município.

HÁ4ANOS
- Em 1993, voltava à tona a mudança do nome de Jaraguä, por uma lei
sancionada pelo presidente Getúlio Vargas, em 1943. Q CORREIO DO
POVO à guisa de plebiscito recebia sugestões e o próprio semanário

sugeria nomes, tais como "Município da Paz," ,,"Cidade da paz" e

"Progresso". Nas edições seguintes apareciam "Itaguä", "Primor", .

"Excelsa", "Primaveril", "Renovação" e "Jarapê". Q prefeito Herbster
sugeria nome de origem Tupi - "Jaraguaí" e Leopoldo Reiner sugeria
"Itajara", perpetuando os nomes Jaraguá e Itapocu. Apareciam outras

sugestões, tais como "Frutífera", "Jarä", "Jaraguassü", dado por
Alfredo Krause, e Gesa Rodolpho Fischer sugeria "Jaraguaçü", como
Jaraguá grande. Q governo do Estado, resolvia o assunto, pelo Decreto
Lei n° 941, de 31-12-43, acrescentando ao Jaraguä um simples do Sul.
Assimmesmo, o escritorAugusto Sylvio Prodoehl, criou no seu romance
O engenheiro Misael uma cidade imaginária, chamada Jaran6polis
que lembra a nossa cidade.

HÁ2ANOS
- Em 1995, em 9 de agosto, aniversariava os 101 anos a veneranda sra.

Sonny von Krause Grimm, nascida em São Bento do Sul, filha de Otto
von Krause e FrederikaMaria von Krause, imigrante russo que veio ao

Brasil, onde os pais estabeleciam uma fábrica de cerveja; das marcas

Cometa e Topelbier. Casava com Eduardo Otto Grimm, farmacêutico.
Sua filha Marta Ilze Grimm casava-se com o industrial Herbert

Marquardt, este filhode Carlos WaltherMarquardt, casado com Bertha

Augusta Wilhelmine Weege e neto de Heinrich Marquardt, que veio a

Jaraguá em 1901, depois de tomar parte ativa na Revolução Federalista
e defendeu a cidade de Blumenau e arredores de Pomerode, integrando
as forças legalistas (picapaus), contra os federalistas (maragatos), em
1893. Morava com o casal Manfred (SôniaMarquardt) Albus.

Sexta- eira, 3 de outubro de 1991

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (82) - APONTAMENTOS

o prefeito Leopoldo Augusto Gerent era

exonerado e substituído pelo ten. Ruy Stockler
de Souza, e a municipalidade distribuía
sementes aos agricultores.

Em Barra do Rio Cerro, em 1938, Virgilio
Rubini estava encarregado do setor daquela
área.

Apesar da dissolução dos partidos, entre
eles a Ação Integralista Brasileira, que em

Jaraguá já não tinha o prefeito nem os

vereadores. No mês de março desse ano,

Emanuel Ehlers chegava pelo trem na estação
e falava com um homem que vestia terno claro

e chapéu cinza, que se dirigia a Oscar Carlos
Otto Nagel, subchefe de um núcleo integralista
e tesoureiro da União Municipal dos

Consórcios Agrários, em Jaraguá, recebendo
instruções para convocar os subchefes. De
motocicleta fala em primeiro lugar com Artur

Eugênio Carlos Wensersky, na Barra do Rio

Serro, rumando para Garibaldi, Rio Serro I e
II e Rio da Luz.

A notícia se espalhou na sede sobre a

mol-lização dos seguidores de Plínio Salgado,
para uma marcha sobre a vila, às 2 da tarde,
em oito pontos diferentes do Município. Esta
marcha se tornou famosa nos anais históricos

da vila, pois, a polícia teve conhecimento do

fato e o delegado de polícia Oswaldo Buch,
com o sr. ten. Herbster e dois praças tomavam
uma Limousine e deram um passeio pelo
interior doMunicípio, o que foi bastante para
a desmobilização da milícia integralista, já
fora-da-lei.

Assim acabou, meio tragicômico, a

revolução integralista em Jaraguá. Com o

governo do Estado Novo, o prefeito tenente

Leônidas Cabral Herbster, assinava o Decreto

Lei n° 19, de 22-6-38,. decretava a

regulamentação da existência de cemitérios,
ficando interditados os existentes noMunicípio,

com excessão dos seguintes; Cidade de Jaraguá,
Vila de Hansa, Santa Luzia, Retorcida, Barra
do Rio Serro, Rio do Serro III (?), Rio da Luz·
Alto e São Estefanio, que passavam a ser

administrados pela Prefeitura, tinham caráter
secular e ficavam sujeitos a fiscalização das
autoridades sanitárias. Eram aplicados aos

cemitérios rurais as mesmas taxas constantes da
Lei n" 29, de 23-9-1936. Em 1-8-1938 a

Sociedade de.Atiradores e Sport "Rio do Serro
� II", fundada em 1-1-1916 era oficializada, tendo
a seguinte diretoria: presidente Julio Bebling;
vice Alberto Raduenz; secretário Carlos

Guenther; tesoureiro Ricardo Roeder. Conselho
Fiscal: Alfredo Grahl, Adolfo Siewert e Rudolfo
Baade.

O interventor federal em Santa Catarina, dr,
Nereu de OliveiraRamos, visitava a região, sendo
recebido festivamente no Rio do Serro,
acompanhado do capitão dos portos do Estado,
comandante da Base Naval, representantes do

comércio e indústria e representantes da imprensa
da capital. De lá seguiam ao Hotel Central, onde
almoçavam, seguindo depois para Bananal e

Joinville em visita oficial, inaugurando uma ponte
na estrada do Bracinho.

Em 12-11-38, realizava-se a II Exposição
Agropecuária-Industrial, da Sociedade de
Lavoura Três Rios do Norte, sob o patrocínio da

PrefeituraMunicipal e organizada pela comissão
composta de Osório Saraiva e Alexandre Haake,

Despertava grande interesse, pois, Jaraguá era-o

primeiro produtor de queijos, seguido de

Blumenau e Rio do Sul. Na exposição tinha o 1·

lugar os produtos de Wilhelm Weege, no setor

de laticínios.
Pelo "Cap Arcona" os príncipes e princesas

Stephan, Georg, Moritz e Max Alex von

Schaumburg-Lippe, vinham a Santa Catarina,
visitando Jaraguá e região.

Fritz von Jaraguá -10/97.

A foto mostra a importante indústria da famJ1ia Gielow, na Rua Gustav Gumz. Este capítulo
lembra 1938: a Revolução Integralista que não houve, Regulamento de Cemitérios, almoço di

Nereu no Hotel Central, a 211 Exposição Agropecuário-Industrial de Iaraguâ, em Três Rios dß

Norte e visita dos príncipes eprincesas von Schaumburg-Lippe.

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

Fone: (047)372-1846

DaasRoclas
Industrial
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Sexta-feira, 3 de outubro de 1997

esmo tendo mostrado, desde os

primórdios, uma vocação in

dustrial, Jaraguá'do Sul tinha
na agricultura um forte pilar

econômico. A produção agrícola era

diversificada. Plantavam-se banana,
arroz, cana-de-açúcar, milho,
mandioca e criavam-se gados e suínos.

Daí surgiram tambémdiversos

alambiques, engenhos de arroz,
fecularias, queijarias e fábricas de
banha. Durante um certo período,
faziam-se exposições agropecuárias
regulares, com grande repercussão.
Construiu-se para esta finalidade o

Posto Agropecuário Ministro João
Cleophas, hoje transformado no

Parque Municipal de Eventos. Hoje,
infelizmente, estas exposições não são

mais realizadas.

ERRAMOS: numa dasfotospublicadas saiu apenas
o ano 1959. O correto é a legislaturade1956a 1959.
Na outra foto a pessoa identificada apenas como

"funcionário da Câmara" éJoãoHermilio Cardoso.

Agradecemos aos amigos que colaboraram para à
correção e complementação das informações,
especialmente aos srs. Victor Bauer, Eugênio V.
Schmöckel e Rui Lessmann. O registro correto da
história só épossível com tais colaborações .

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

caUbragem de pneus com nitrogênio.
.

FoneJFax: (047) 372-3574
Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n° - ao lado do Bradesco

CORREIODO POVO -,3

por Egon Jagnow

PostoAgropecuárioMinistro João Cleophas. Foto tirada do
alto onde hoje se localiza a S.D. Acaraí, em 1968

o governador Irineu Bornhausen visitando a exposição em

companhia do prefeito ArthurMüller

. ••
cozinhas

.Berlim
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

Rua Athanásio Rosa, 1475 - Fax: (047) 373-0267
F.ones: (047) 373-0467 • 373-03n - 373-0297

Guaramirim • SC

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



11111

:1111
II 4 - CORREIODO POVO

IIII

J:
Iii

A Cia. Salinger eradirigida porEduardo Kellermann, casado com uma filha de Czerniewicz,
de nome Helena. Anos depois naquele prédio de enxaimel serviu para muitas outras

atividades (fecularia, malharia e Coletoria Estadual, entre outras).
Falo com o hoje já falecido Alfons Erdmann Buhr, na manhã de 13-7-90, uma sexta-feira
e tocamos no assunto de Antonio Pedri, e ele amplia um pouco as informações sobre '0

passado de Jaraguá, posto que nasceu em 1913. Dizia Buhr que Benjamin Stulzer também
era comerciante forte, na esquina dás ruas 4 (Pres, Epitácio Pessoa) e 27 (atual Pe. Pedro
Francken, antiga Rua D. Pedro II e primitivamerite Rua Cecília (porque? Ninguém soube

explicar!) Tinha negócio, hotel, serraria e atafona, propriedade comprada em 1920 por
Reinoldo Rau, e hoje é o terreno com as construções das residências do dr.Mario Sousa e
dr. AlexanderOtsa, este já falecido. Era uma construção de vários telhados e um comércio
forte. Do outro lado, ainda na Estrada No-va (Rua 4 � Pres. Epitácio Pessoa), onde até a sua
morte morava a viúva Fritzi Vogel Fiedler, era o cartório de Venâncio da Silva Porto e

numa das salas era o CORREIO DO POVO, de 1920-1922. João Doubrawa, sogro de Arthur
Müller, tinha casa de comércio, na esquina das ruas Independência e Abdon Batista, hoje
ruas 1 e 3 (Getúlio Vargas e Mal. Floriano Peixoto) antigo estabelecimento de Johann
Gottlieb Stein Sênior, depois Stein Irmãos, hoje (1997) o BancoMeridional, defronte de
Walter Hertel. Informava Alfons Ruhr, que Alois Stueber, firma com sede em São Bento
do Sul, casado com umaDoubrawa, tinha comércio na esquina das ruas 3 (Mal. Floriano)
e 31 (Jacob Buck), atualÂngelo Piazera, especialmente ferragens, com amorte de Alois,
era gerenciado por Walter Doubrawa, até a sua aposentadoria. Depois encerrou as suas

atividades. Voltaremos. Até a próxima.

MOMENTOS DE REFLEXÃO
"-

O adolescente e o diálogo
A adolescência é um período difícil na vida familiar, pois é um momento de descobertas

e de auto-afirmação diante da vida. Ojovem toma-se contestadorpois deveadquirir capacidade
de decisão e responsabilidade de escolha:

Neste período da vida, muitos pais costumam perder a paciência pela teimosia de seus

filhos contestadores ou então, por sentirem-se ameaçados em sua autoridade. E então, berrar
ou ameaçar toma-se mais fácil. Há, no entanto, outra maneira de se relacionar com o jovem,
e é o diálogo. O diálogo é importante por ser uma maneira humana de se relacionar e orientar.
Neste ponto da leitura muitos já devem estar se perguntando: mas como, se é impossível o
diálogo? Há dois pontos a serem considerados: em princípio, nenhuma forma de diálogo é

impossível, pois diálogo é estar aberto ao outro, e não amaneira de se impor o próprio ponto
de vista. Em segundo lugar..o diálogo é como uma planta que é semeada e começa a ser

cuidada já na infância. Se não houve diálogo com a criança pequena, não o haverá, certamente,
.com o jovemadolescente. É disso que muitos jovens adolescentes se queixam, também no

ensino confirmatório: de que eles não têm diálogo com os pais e de que constantemente estão
errados, do ponto de vista dos pais. Ora, assim não há condições de se entender! É como diz
a música cantada por Belchior: "Todos se sentam, se olham e se calam, e se desentendem no

momento em que falam". E esta música tem um título sugestivo: "Hora do jantar". É uma

triste realidade esta, onde pessoas massacradas pelo horário de trabalho e pelas pressões
. sociais, quando ainda conseguem se encontrar não conseguem conversar, ou porque não
sabem por onde começar, ou porquê não tem assunto. No entanto, sempre ainda pode-se
tentar mais uma vez, para procurar recuperar o que não foi feito na infância. Pois o diálogo é

próprio do ser humano, é uma maneira de estar aberto ao outro, ao diferente. É uma maneira
muito bonita de se dizer: eu não sou o centrodo universo, mas conto contigo! Assim, estamos
abertos ao outro, e nos esquecemos de nós mesmos. No verdadeiro diálogo não há perdas,
mas crescimento mútuo.E qualquer pessoa pode experimentar isto, se estiver disposta a

compreender o outro.

E isto é um exercício diário que prescinde da televisão e que exige desprendimento. Por
isto talvez seja tão difícil estar aí para o outro. deixem-me contar um caso. Certamãe procurou
me para perguntar o que fazer: sua filha de quatro anos não aceitava o irmão recém-nascido.
Ela já havia batido, gritado, ameaçado a criança e nada adiantara. Ora, a criançamaior estava
querendo chamar a atenção sobre si, mesmo que de forma negativa. Ao apanhar da mãe e do

pai, ao ser xingada e ameaçada a criança pensava: viu, vocês lembram de mim, 'vocês sabem
que eu existo, e não só o pequeno. Se, então, ao invés de violência, os pais procurassem
mostrar através do diálogo o que estava acontecendo, dificilmente haveria ressentimentos.
Foi o que sugeri àmãe e, dois meses depois, ela procurou-me para dizer que o relacionamento
familiar havia melhorado em muito. Pois a verdade é que a violência é o argumento do mais
fraco, do que não tem argumentos. O desafio nosso, como pais, é reverter este quadro de
desentendimentos e desencontros. Somos desafiados a estar abertos aos nossos filhos já desde
a infância, para que eles não venham a sentir-se sozinhos como adolescentes. Isto não é fácil,
mas não há nada que realmente venha facilmente ao nosso encontro, a não ser a morte.

Enquanto não houver morte, sempre há uma maneira de ser feliz. E, por mais difícil que seja,
você pode tentar. Este é o desafio neste final de século. Vamos nos encontrar, vamos dialogar!
Desta maneira nós descobriremos que também podemos ser felizes.

Marta Moura Streppel

Jesus com você rumo
ao ano 2000 - (IX)

Pe. Alírio J. Pedrini sei

Caminhamos para grandes acontecimentos: fim de um, e início de novo século; fim do

segundo e início do terceiro milênio. Fim de vinte séculos e de dois milênios, contados a

partir do nascimento de Jesus Cristo, filho de Deus, Salvador da humanidade, Mestre divino.
Jesus ressuscitado é, portanto, o centro desses acontecimentos. Seu natalício é o marco inicial
da contagem desses séculos e milênios. Ele é o celebrado.

Toda a Igreja se prepara para celebrardignamente os 2.ooo.anos de Jesus. E esta preparação
visa animar os corações, as famílias, as comunidades e a sociedade toda, nacional emundial,
para melhores condições de vida para todos, no terceiro milênio. Esta é, aliás, a vontade, o

desejo e a missão de Jesus: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância" (Ja
10,10).

O próprio Jesus ressuscitado quer dar-nos as melhores condições e possibilidades, tanto
para podermos celebrar maravilhosamente os 2.000 anos de seu nascimento, como para
vivermos melhor, e criarmos as melhores condições de vida para todos. Estas condições e

possibilidades nos são oferecidas por Jesus, através do dom do Espírito Santo. Dando-nos o
seu Espírito, liberando em nós ainda mais seu Espírito, levando-nos a acolher e a colaborar
com o Espírito Santo, Jesus nos dá a fonte de toda vida melhor, bem comei a força para
construirmos um mundo melhor.

Acolher o Espírito Santo
O Espírito Santo já habita em você desde o seu Batismo. Sem dúvidas, ele já realizou em

vocêmuitas coisas boas.Mesmo que não as tenha percebido, ele as realizou e realiza sempre,
a não ser que você o proíba ou se oponha. Mas Jesus deseja vivamente que você se abra

muito mais ao Espírito Santo, pois é ele a fonte de todo bem, aquele que lhe revela toda a

verdade, a luz que ilumina seus caminhos, a força em suas fraquezas. É o Espírito quem lhe

revela o Pai e lhe faz experimentar o amor de Deus Pai. É ele quem lhe revela Jesus e

concretiza em você a salvação de Jesus. É o Espírito quem lhe dá o amor de Maria.o amor
pela Igteja e por todas as suas riquezas. É o Espírito quem lhe revela o amor dos irmãos, e o
leva a lutar para o bem, para a libertação e promoção de seus irmãos. Enfim, o Espírito Santo
é a fonte única e total de todo bem e santidade.

Acolha o Espírito. Abra sua vida à sua pessoa e sua ação. Colabore com ele. Chame-o

para uma amizade e relacionamento sempre mais concretos, reais, profundos e íntimos.

Entregue-se a ele sem medos nem reservas. Então você experimentará asmaravilhas que ele
sabe e quer realizar em sua vida. O �spírito Santo pode fazer em você muito mais do que

imagina.
Amizade com o Espírito Santo

O segredo para que o Espírito possa realizar sua obra em você está exatamente no fato
de você criar uma amizade e um relacionamento diário com ele. Tire um tempo todos 0S

dias. Entre no profundo de seu ser onde ele mora. Apresente-se com amor carinhoso,
respeitoso, agradecido e acolhedor. Fale com ele espontaneamente. Adore-o, pois ele é

Deus. Glorifique-o e elogie-o pela pessoa maravilhosa que é. Agradeça por toda obra já
realizada em você. Diga que deseja crescer na amizade e intimidade para com ele. Peça que
tome iniciativas nesta amizade. Que lhe preste auxílio a fim de que você possa perceber sua
presença, suas iluminações e moções, suas orientações e ordens. Entregue-lhe todo o seu ser

espiritual, psicológico, emocional e físico, sua existência, suas alegrias e dificuldades. Insista

para que semanifeste sempre, em todos os seus trabalhos e lutas, necessidades e propósitos.
Concretize essa entrega todos os dias.

Ele pode realizar em vocêmuito mais do que poderia imaginar ou querer. Lembre-se do
que ele fez nos Apóstolos e Discfpulos em Pentecostes: transformou-os totalmente em novas

criaturas, em poucos instantes. O mesmo ele pode realizar em você. Peça que o faça! Lembre
se também do que ele realizou na vida de todos os Santos, e do Santo de sua devoção. Pois
bem, o mesmo pode realizar em você. Com certeza você tem visto o que ele está realizando
na vida de muitos "santos vivos" que você conhece. Tanto, ou muito mais ele pode realizar
em você. Creia! Creia firmemente! Comece hoje mesmo a aprofundar seus conhecimentos,
sua amiiade, seu relacionamento com o Espírito Santo. Ele preparará seu coração

.

maravilhosamente para a festa dos 2.000 anos de Jesus. Mais ainda. Ele preparará seu coração
para viver ainda melhor no terceiro milênio, e para que você possa colaborar na criação de
um "novo céu e de uma nova terra" para todos os seus irmãos.

PATRocíNIO:

... ...

LIVRARIA SAO SEBASTIAO
ARTIGOS RELIGIOSOS PARA PRESENTES

RUA MAL. DEODORO, 632 - FONE: 371-3091 - JARAGUÁ DO SUL - se
11
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SE você SOFRE
DESTES MALES:

Enxaqueca. torcicolos. escoliose,
stress, depressão. problemas
menstruais. sinusite. rinite, má

digestão. insônia. etc. Através
destas técnicas você conseguirá
obter a cura radical ou melhor

qualidade de vida.

Dr. Temoglin
Schreiber 'erottl

Qulropetl. e
M.gnetoter.pl.
INFORMAÇÕES:
372-1141

o/iver, sentir e

transformar .

Encontro só paramulheres
Atendimento individual e em grupo

Lucia H. Lopes e Milene

Butzke - Psicóloga
Inti-Líeeu da VidaVF

372-11411

lRENEZELAK

MAUR�Parapisic610ga (desenvolve trabalho com

mantrotertlpia) Sediada em Curitiba ii;
Avenida 7th Setembro, 1924
Telefone: (041) 362·1648
• Objetivo: Reorganização

do Sistema de energia humana
(limpeza dos chakras e aura).

• Awúlio à cura de depressões, stress,
fobias, pesadelos, sistema nervoso, dores

. musculares, etc.

II
• INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS

I'
PASSADAS.

Atende em Jaraguá do Sul
mensalmente no centro

INTI-Liceu da Vida' - Tel.: 372-1141

VEíCULOS

Carros Nacionais
e Importados

Rua Barão do Rio Branco,
353 - Centro

Fone: 372-11�2

Cfrases que ajudam você aprosperar:
- ''lVingllém podc /ltc fazcr infcrior scm a sua pcrmissão".
- "-rcrminar IlI/lli/o 'lIlC você comcça é /ibcrar -cncrgia para

novas idéias'�
- "Sc vocêHão conscgllc controlar SCII tcmpo, também não

COHSCgllC controlar a sua vida".
- ':As coisas Hão mudam, nós mudamos".

- ':Acrcditc cm :DCIIS, masfaça a Still partc".
- "Problemas financciros não sc rcso/vcm com dinltciro,

rcso/vcm-sc com imaginação".
,

Orações e histórias falam
à alma e ao coração

Marvin Rossen - um especialista na tradição sufi - comenta que amelhormaneira
de passar um ensinamento espiritualé através de histórias. Como não tentam se'

impor como verdade defmitiva ou árida teoria filosófica, as histórias têm o poder de
falar ao coração e à alma de quem as escuta.

Desde os tempos antigos, os homens sentavam-se em torno das fogueiras e

contavam histórias; e foi assim que conseguiram passar suas experiências e

conquistas.
Tenho procurado usar esta coluna para isto. Se você conhece alguma história ou

oração interessante que deseja dividir com os outros leitores, por favor envie para a .

Caixa Postal241, CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul/SC.
Compartilhar é crescer.

Faça ioga antes que você precise!

Fone: 372�1141
Horários: Segunda-feira

19h30 às 21 horas
Terça-feira
16h30 às 18 horas e

18h30 às 20 horas

* Inscrições abertas para outras turmas, que iniciarão no ano que vem.

PINGJrURA_
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-Liceu da Vída«,

INTI _. Liceu ,da VidavF
Janete Silvina Chiodini Marcatto«
Rua Emílio Stein, 300-EUR
(Rua do Edifício Carvalho - Centro)
Ligue já e peça mais informações
das nossas atividades..

Fone/fax: 172-1141
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bailarinos /sme/A/veseAndres Thom;olca�
A dupla que arrasou ne noite de abertura do
III Jaraguá em Dança

SUCESS()'
r::Ir Público recorde foi prestigiar
o Jaraguá emDança deste ano.
Em todas as três noites, o evento
obteve lotação máxima. Trajes
exóticos, coloridos e criativos
desfilavam pelos quatro cantos

do Ginásio de Esportes Arthur
Müller. Crianças e jovens subiam
ao palco para dançar, extravasar,
para mostrar uma coreografia
que exigiu vários meses de

'

ensaio. A platéia reconheceu a

dedicação e não poupou aplausos
e gritos incentivadores. Um
reconhecimentoque representava
uma verdadeira viiória para os .

CEN1ERR-SOM

Cn's - DlSCOS • FITAS

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

GrupoStreeter's, daAcademia GalPãoSaúde, comandado
por Rosane Souza, incendiou o palco com a coreografia
Diabolics

oColégioDivina ProvicMnciamais uma vezmarcoupresença
com o Grupo de Danpl Beth Borba

mais de mil participantes, entre
dançarinos, coreógrafos e

auxiliares.
A modema estrutura montada

para esta terceira edição, deixou
o evento mais profissional. A
vinda de jurados e professores
renomados, bem como de
convidados especiais que a cada
noite encantavam' a todos os

presentes com suas belas

apresentações, enriqueceu de
maneira significativa o III

Jaraguä em Dança. Infelizmente,
as luzes se apagaram. Os

dançarinos não estão mais no

palco.O público foi emboraMas

, a dança não pode parar. Novas

coreografias estarão sendo
apresentadas no próximo ano,
com a mesma alegria e'

dedicação. Até lá!

sempre às 20h30, no próprio
anfiteatro da Scar. '

TRIÂNGULO
ESCALENO

r:Ir Hoje (3), sábado e domingo
são os últimos dias de

apresentação da comédia

Triângulo Escaleno. A peça,
elaborada por Silveira.Sampaio,
marca os dez anos de intensa
atividade do Grupo de Teatro da
Scar. O início do espetáculo é

OKTOBERFEsnvAL
r7 Começa hoje (3), em

Blumenau, ().OktoberFestival,
considefado o maior festival-da
música nacional já realizado no
Sul do País. O evento -acontece,
ao lado do Parque Ramiro

Ruediger, atrás da Proeb, local
,

de realização da Oktoberfest.
Dois palcos forammontados, um
com 10 x 12 metros, para as

bandas catarinenses, e outro, com
18 x 20 metros, para receber as ,

bandas conhecidas

DISQUE·LANCHE
371-5309

nacionalmente. A infra-es
conta ainda com 110 banh

praça de alimentação c

para abrigar sete mil pes
enfermaria com médic
ambulância. Os ingre
antecipados estão sendo ve
a R$ 5,00 nas agências do
dasprincipais cidades do
na lojas Hering Family S
D' CD, do Shopping Neu
e Cetil Treiname
Programação das atra

musicais: sexta-feira (3), a
das 14h: Nova Amé
Cavalinho Branco e ob'
Netinho (20h). Sábado
Grifo,Mameloko eSkank(
Domingo (5): Sigma, Sto
Congas eElba Ramalho (1
Barão Vermelho (dia
Daniela Mercluy (12
Paralamas do Sucesso

tambémmarcarão presença'
primeira . edição
OktoberFestival.

DOMINGO
r:IrA criançadada cidade
toda reunida, neste domingo
a partir das 16 horas, na
Ângelo Piazera, para assisâ
brincadeiras doPalhaço
os shows das Tartarugas N'
Pantera-Cor-De-Rosa, Ba
Robin e da 'rv Colosso.

chova, a festa das crianças
transferida para o Ginási

Esportes Arthur Müller

promoção é da Secretari
Cultura, Esporte e Lazer

Secretaria da Família,

MARRAKECH
r:r-A Boate Marr'akech r.
neste sábado (4), a sua úl
noitada antes do inicio

Schützenfest, anAmarula
Mil doses da saborosa be

estarão sendo vendidas ao
de R$ 0,50. E já está agen
festa do oitavo aniversári
Marrakech. Será dia 24
corrente mês, com dive

atrações.
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Concorrência real e imediata
---------------------------------

Peugeot 706 So/eil exibe qualidades para
encarar de igual para igual populares nacionais,

POR ROBERTO OUTRA
AUTO PRESS

Os popUlares respondem
por mals de 60% do total do
mercado de automóveis no

Brasil. De olho nesse poten
cial, algumas marcas de
Importados também procu
ram consolidar uma par
ticipação efetiva. E, até
agora, a melhor tentativa é
a da francesa Peugeot, com
o modelo 106 Solei! - sol, em
francês.

O subcompacta já era

comercializado por aqui,
mas sofreu umamudança no
visual, que o deixou dentro
do estilo de design adotado
também .pelo médio 406.
Apesar de ser um importado
de visual renovado, o Soleil
tem preçq competitiVO - por
volta dos USS 12 mil -, Ö
mesmo do antecessor.

Essas características, ha
bilitam o 106 a disputar o'
segmento de populares em
pé de Igualdade com na

cionais. O que' já está
,

refletido nos números de
mercado. Em agosto, o 106
atingiu 218 unidades
vendidas - 43% do total de
507 da Peugeot no mês. Para
se ter uma idéio, nos sete
primeiros meses do ano, o

'

106 de cara antiga vendeu
apenas 312 unidades.

'

O carrinho francês mostra
razões para provocar esta
reação, além, da boa
relação custo/benefício.
Uma boa definição poro o

novo 106 Solei! é'como um
carro mignon: pequeno,
charmaso, com linhas limpas
e bem-resolvidas e uma
certa ousadia no éorte dos

conluntos ötlcos. Por outro
lado, estes elementos Criam
uma impressão de fragi
lidade. "

Na verdade, o SoieIl não
é uma arma de guerra, mas
esbanja funcionalidade para
o uso urbano. Princi
palmente no versão, cinco
portas" que permite os

eventuais entra-e-sal sem
Incomodar os outros pas
sageiros.Além disso, não cria
grandes transtornos na hora
-de estacionar. Ele mede

openos 3,6 metros de
comprimento - o, mesmo

tamanho do Ford KO' - e 1,6
metro de largura.

No interior, o SoieIl é um

porodoxo, De cara, írnpres-

siona pelo ötlrno acaba-
,

mento.Todos os detalhes são
bem cuidados - as portas
têm cobertura total, com
painéis e forração, e o painel
'frontal não apresenta
rebarbas nas peços plásticas
ou mesmo parafusos à
mostra. Entretanto, o carro

não escapa da síndrome do
popular, explicitada pela
ausência de equipamentos
fundamentais e pelo totai
penúria da 'lista de opcionaiS
- a rigor, o único opcional é
para o número de portas,
com três ou cinco.

'

O painel de ínstrumentos.
por- exemplo, traz
velocímetro, hodômetros to
tal e parcial e as luzes-espia

tradicionais. ,O lugar
nórmafrnente reservado ao

conta-giros é ocupado por
um imenso relógio analógico.
Não há também medidor de
ternperoturc do motor. O
equiparpento é importante
num veículo com proposta de
utilização urbana
teoricamente, o carro val
enfrentar engarrafamentos e
Intermináveis situações de
pára-e-anda. Para a função,
existe apenas uma luz-espia
que avisa quando o motor
ferveu. Um pouco tarde.

Por outro lado, o SoIeil traz
alguns Itens de grande
relevância para a segurança,
comooeserroo-ccdcrfrcsero,
barras de proteção no teto e

nas portas,sisterna de corte de
combustível em caso de
choque, protetor de cárter,
alarme de luzes acesos e

quatro cíntos de três pontos.
Além disso, seu motor de 954
cc garante uma performance
adequada no trânsito urbano.

Com' 50 cv de potência
máxima, o propulsor é
fabricado em alumínio - o que
reduz substancialmente seu
peso ... e tem na economia
seu ponto mais positivo. ,O
câmbio tem cinco marchas"
escalonadas adequada
mente e o porta-malas
comporta jozoóvels 215litros,
enquanto o tanque de
combustível leva justos 45
litros.. ,
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Oficina mecânica e injeção eletrônica
Latoaria e Pintura

TRABALHAMOS COM TODAS AS MARCAS

Solicite .. visita de
um vendedor pelo

371·2999

CG 125 Titan•••••••••••••••�R$ 74,88 .

CBX�Strada,•••••••••••R$1l3,50
; 'XLR 125••••••••••••••••••••••••••R$ 95,50
;(;100 Dream••••••••�•••••••�.R$ 61,88
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Questão de sobrev_ivên'cia

POR Re<*RIO LouRo
AUTO PRess

Os sorrisos nas concessionárias
de automóveis de todo o BrasH já
não surgem com a facilidade de
antigamente. Com a proliferação
de revendas das novosmarcas que
desembarcaram em território
nacional. a margem de lucro das
concessionárias - que já vinha
caindo - pode' ficar ainda mais
baixa. Nesta novo realidade. as
montadoras já Instaladas no país e
asossoclaçàesde r�oréssão
unônlmes: é hora de se preparar
paraabriga.

No momento de decidir como
se adaptar a um futuro cada vez

rnols competitivo. as marcas

nacionais, apostam em caminhos
diferentes. As estratégias variam
entre aumentare diminuir a rede.ou
mesmo manter a postura atual. A
Volkswagen. por exemplo. pretende
connnuorcom sua gigantesca rede
de 740 revendds..inalterada:

Já a General Motors está
ampliando a rede. que no ano

possado era de 478 concessionários
e hoje somo 500. com previsão de
mais aumento em 1998. Tudo para
ficar mals próxima dós clientes.
Enquanto Isso. a Ford seçue o

coml_nho Inverso: está reduzindo o

número de concessionários.A i'ede.
que rio ano passado tinha 460
revendas; atualmente tem 417 e nos

próximos dois anos vai cair para
cerca de 320.

Por trás deste corte está uma

reavaliação de potencial das
regiões de atuação deis revendas.
o 'que é uma forma de tentar
aumentar a rentabilidade dos
concessónóríos IObrevlven.,. Mas
esta solução não agrada aos

revendedores. - Lufamol paro evitar
reduçÕ8$ e paro uma soNção que
aumente o lucratividade do,
revenda,·. diz Ferdinand Silveira.
presidente da Associação Brasileira
de Distribuidores Ford. Abradlf. Com
a mesma preocupação de achar
uma maneira de os revendedores
lucrarem mals. a Flatriaposta, em
oUtra solução: a criação de'pontos
assistenolais. que seriam oficinas
autorizadas controladas pelas
revendas.

Com os pontos assistenciais.que
já são 100 em todo o Brasil. a Flat
espera 'que as sues 43Q
concessionárias lucremmais comOs

'

serviços. Assim. compensariam a

redução nos morgens de lucros nas
vendas de carros novos.

� a margem de lucro cada vez'
menor o grande fantasma das
revendas. Algo que vira pesodelo
quando pensam que a situação
pode piorar .com a concorrência
elas tojos, das novos marcas
naCionais. • A 'end'ncla é a'

margem, que é em média de ",
coir até pr6x1mo de zero·. afirma
Edes de Andrade. diretor' de
concessionários doGrupo�rdl.que
possui 18 revendas, em todo o�
de marcas como Volks. GM. Toyota
e Mercedes.,

Se vendercarros novosj6 nãodá
o n1esmo lucro. es concessionárias
procuram ,faturar no pós-venda e
com os usados.AlémcJe ampliar as
'prestações de serviço. como

---------------------------------

, Redee äe concessionárias se preparam para
um metcoäo nacional mais competitivo

.:;,;?CWAcß'l����'1.
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Monza GL eomplt. 4pts. 95 azul gas.'
PointerGLi 95 bordo gas

Tipo 4 pts. completo 94 prata rnet, gas.

Logus 94 azul ale.

Peugeot 306 2.0 XSi 94 branco gas.
'Escort 9,3 branco

SantaRa completo 93 bordo ale.

OmegaGLS 93 verde gas.
Monza SLE 4pts. 93 prata gas.
Voyage GL 1.8

'

91 preto gas.
ElbaCSL 91 bordo gas.
VeronaGLX 91 azul met. gas.

Ipanema 90 prata ale.

UnoCS 90 verde gas .

Monza'automático 89 bege ale.

EscortXR3 89 preto ale. '

Esc,ort XR3 completo 88 cinza gas.
EscortGuia 88 bege met. ale."
Escort GI 86 bege met. alc,

Opala completo 85 branco ale.

Gol8X 84 azul gas.

Voyage 84 verde met. ale.

83 . branca alc

80 azul

seguros e despachantes. Nesta
briga.vale tudo para ampliara área,
de otucçöo. Mesmo entrar. na

. região de outra loja da mesma

marca; com subterfúgios como

buscaro Cliente em cosa:ReW:mdcJI
da me,ma marca brigam para
cOrJHgUlraumentara areo e inatar '

° outio conceulonárlo. A maior

engole a menÓ('. sintetiza Edes de
Andrade.

Este problema será agravado.
'segundo a Fenabrave. pela
concentração de revendas em
poucos lugares.

- A rede blos/lelra
não ,4 grpncle e é mal·d/,,,,buída,
com tr'IUItclI revendaI concentrada,
em pouca, 6r8O'·. conclui, Sergio
Rezl, presidente da Fenabrave.
federação que reúne as

associações 'de revendedores de
veículos. Mas concessionários de
todos- as marcas apontam para
outro problema que vem

prejudicando o bom andamento
dos negócios: a .reíoçöo Com as

montadoras .

- Precl.amo, re,olver. o,

problema, de harmonia com a,

màfCO$. Como _16 o 'rieg6cIo não
tIco tent6ver, explica Sergio Rezl.As
queixas mais comuns são os custos
de manutenção do estoque. as
exigênciasde Investimentos.amão
de-obra e. prlnclpolmente. os

preços. -Não é}u$fO seS ° fobrlcante
ter lucro com 0$ caIro, novo,·.
reclama Ferdlnand Sliveiro. da
Abraqlf.

ExpIoIäo anunelacki
O. rnercodo brasileiro é tomado

atualmente por mais de 2.600
revendas de automóveis nacionais
e estrangeiras. iDestas. 2:227

pertencem às 'Cinco marcas

nacionais: Volkswagen, Ford, Gen
eral Motors. Rat e Toyota. Mas se a
brlga'entre as lojas já está acirrada•

o futuro reserva uma aglomeração
dei concessionárias dlnda maior.
como Iníciode atMdöde das novas
fábricas nacionais.

Todas as empresas que
mudarão, o ,tatu, de estrangeira
poro o de nacional pretendem
ampliar. e -oern. sues redes. A
previsão é que as novas marcas de
automóveis �AsiaMotors.Mercedes,
Chrysler. Renault. Hondo, Klo.
Mltsublshl eAudl- espalhem ITIQIs 600
pontos devendos por todo' o país
para escoar suas produções. Isso
'deixará o pqís noono 2�OOO com

cerca de 3.200 reveridas.
Asernprescs que prometem o

maior crescimento de suas redes
são a Renault a Asla Motors e a

Mercedes. Só a Renault espera
que 230 revendas ostentem sua

. bandeira a partir 1999 .Atualmente.
a marca conta com 41
concessionárias. Já á Asla Motors.
pretende ampliar os atuais 76.
pontos de venda poro 150
revendas também até'l999.

No caso da Mercedes. que
possui 23 concessionárias para a '

venda de carros Importados. o
objetivoé criar uma rede totalmente
nova que comercialize a versão
nacional do modelo Classe A. E as

metas damontadora são de ter 100
revendas novaS para vender o seu

primeiro automóvel produzido no

Brasil. Já as outros cinco novas

montadoras .premetern uma

ampliaçãomenorda rede.que não
chegaria a ter 100 concesSIonárias

\

cadauma.
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Classificados do CP371-1919
JARAGUÁ ,DO SUL E REGIÃO

Na Dicc's Móveis você
compra todos os produtos.
inclusive móveis sob medida
a preços a prazos imperdlveis

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

DICC'5 Ind. e Com. de Móveis Ltda.

BR-280 - Kn"58 ao lado viaduto ,

"

• (047) 373-0077 e 373-0131
89270-000 - Guaramirim - SC

Se você está interessado em
'

formar sua financeira

independente. Uma empresa de
vendas direta internacional
conhecida lhe propos esta

chance que você julgou '

impossível. Ligue para 372.,.
0384 cl Lúcia.

Cachorra Poodle Toy branca.

desapareceu na estrada
" Serrinha, bairro São João,
atende pelo nome de Kika.

Quem achar favor ligar para
372-2.929 ou 973-3116, com,
gratificação.

Vende-se Fusca19 branco à gas
R$ 2.700,00. Tratar973-5162.

SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 1997
.

.

-.

Consertos de ar condicionado de automôveis e

fabricação e assistência de cãmaras frias e

climatizadoras - ar condicionado residencial e central.
,

Rua Jósé Emendoerffer, 1183 - fundos'
, Nova Brasl1iá - Fone:, (047) 372-2986

Jaraguá do Sul- SC'

VENDEDORES:

Consörcío Regata Admite
, ,

Otimas comssões é prêmios por vendas
Vagas limitadas '

-

COMPRO AÇOES TELEBRAS

·CI EXTRATO OU CERTIFICADO

SCOS, SISTEMA ELÉTRICO E OUTROS.

Tratar: (047) 372-0783 e

(047) ;975-2830
Vende-se um Fusca ano 79 por Vende-se Gol ano 82. Valor R$
R$ 2.000,00. ou R$ 1.000,00 2.000,00+3xR$187,00. Tratar
entrada + 2 x R$ 500,00. Tratar na Rua Tomaz Francisco de
371-0181 cl Claudemir, Goes, 187, Nova Brasília.

INTERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

Fone: (047) 371-2117
Rua João .�colli, 104
Jaraguä do Sul - SC'

.
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"'*."" ,., ,<-< "" ,. v >:;:: '" A.,.:« � Ny:

••• w••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * ti:: ',)' \: & "">,:<',w. ';:" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
«, 0: '

; ,,� X % :::: »,;:: � ee y ':":,. •

LOCAÇÃO
C6d. 601 - Casa de madeira cl3 qtos, garagem - Rua Guilherme Weege, 395 - Centro - R$ 200,00
C6d. 602 - Casa de madeira cl 4 qtos - Central - R. Eugêniô Nicolini, 184 - R$ .330,00
C6d. 604 - Casa de alv. cl 2 qtos, 2 bwc's - Schroeder - R$ 300,00

-

'

.
.

.

C6d. 607 - Casa de alv. cl surte + 2 qtos., dep. emprego - R. Ângelo rancom, 205 - Ilha da Figueira: - R$ 580,00 .

C6d. 618 - Casa de alv. c/3 q"toS. - Plua Walter Marquardt - Próx. Argi - R$ 400,00 .

.

C6d. 631 - Apto. cl2 qtlartos - Próx. Posto Bàhling � Infcio Ilha da Figueira - R$ 350,00 (não tem condomfnio)
C6d. 632 - Apto. 2 qtos. - Ed. Papp 7 Barra do Rio Cerro - R$ 290,00
C6d. 647 - Apto. cl2 qtos é dep. emprego - Ed. Jguá - Centro - R$ 350,00 .

C6d.,652 - Sala cornI. cl 70rrJ2 - R. Ângelo Rubini (em frente Igreja católica) - Barra do'Rio Cerro - R$ 300,00
C6d. 660 - Sala com. cl30rrJ2 - Center Foca - R. Reinoldo Rau - Centro - R$ 500,00
C6d. 674· Sala cornI. cl 40rrJ2 - Defronte Assoe. CornI. - R. Getúlio Vargas - Pl$ 350,00.
C6d. �83 - 2 salEi$ oomerciais cl bwc (3 ambientes).,sala própria pra consultório médico ou dentário. Ed.Miner.- Em
frente antiga Prefeitura- R$ 450,00 .

. ,

C6d. 685 - Sala cornI. cl60rrJ2, 2 bwc's - Rua Erwino Menegotti - vila Rau - R$ 300,00

VE,NDA
C6d. 110 - Casa de alv. cl 230rrJ2, 4 qtos. - Rua Jorge lacerda - Ârea Nobre - R$ 105.000,00 - Aceita apartamento
de menor valor.

C6d. 139 - Càsa alvem!iria com 90,00rrJ2, localizada a 4.500rrJ2 após a Malwee - R$16.000,00 - Aceita carrolterreno.

C6d. 148 - Casa alven�ria oom 120,00rrJ2 (NOVA), sendo 2 quartos, sala, bwc social, copa cozinha, área de

serviço, bwc e garagem, Barra do Riô Cerro, próximo Botafogo. R$45.000,00 (NEGOCIÁVEL)
C6d. 150 - Casa alvenaria com aprox. 140,00rrJ2, sendo 3 quartos, sala, bwc, social, copa cozinl)a, área de serviço,
e garagem. Rua: Alfredo Carlos Mayer nO 275 - Jardim Centenário R$ 43.000,00 e assumir.
C6d. 300 - Terreno cl 695rrJ2 - Res. Joaquim Girolla - Barra do Rio Cerro - R$ 15.500,00
C6d. 310 - Terreno cl7.800rrJ2 -local alto na Rua Epitácio Pessoa - R$ 200.000,00
C6d. 318 - Terreno cl 730,32rrJ2 - R. Miguel,Salai �'Centro - R$ 50.000,00 - Aceita parcelamento.
C6d. 360 • Terreno cl 405rrJ2 (15x27) - ViJil Nova, Rua do Fórum R$ 29.000,00 - Aceita pequeno parcelamento.
C6d. 366 - Terrenos financiados em 49 parcelas, medindQ 319,00f'lÍ2, localizados no Residencial Miranda,.a 4.500mts.,
após a Malwee.

'

DEFRONTE AO FÓRUM
CRECIOO177chJ

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

J�RAGUA DO SUL· SC'

Parecer Comerc,ial

Incorporação
Vende· Administra

Compra· Aluga

C6d.: 140 - Apto. na Rua 25 de Julho· Vila Nova - cl2 qtos"sala, cez., lavam� .• garagem - R$ 35.000,00 - nego
Apto. no Cond. Amizade cl 2 :qtos., sala, 'COZ., lavand., garagem, R$12.ooo,00 + R$ 326.00 mensais.
CASAS

'.
,

C6<I.: 011 - Casa.mista na rua Adão Norow�ki - Jiardini Lenzi - cl3 qtO$., sala, copa, coz, bwc, garagem + construçêo de alv. nos
fundos, terreno cl 400m2 - R$ 32.000,00 - aceita ter.. e parcela

.

.'
' ..

.

C6d.: 018 - Casa de alv. rua Francisco de Pau!a,ao lado da recreativa Kolbach - cl 2 qtos., 1 suite; copa, COZ., sala de visita,
lavanderia, garagem, terr�no cl 4.8oom2 -, R$ 70.090,00 - nego

.

..
.

.

'

C6d.: 021 - Casa de alv. rua Carlos Nielz - Vila Nova - cl 3 qtos, 2 bWc, safa, coz; lavanderia, garagem - R$ 60.000,00 - nego
, Aceita carro.

)

C6<I.: 086 - Casa.rua Lui� Satler - barra com 2 qtos., 2 salas, copa, cez., 2 bwc., Ivanderia, 2 qtos .• garage - R$ 50.000,00 - aCeita
carros, terreno.

,.

C6d.: 087 - Oasa de alv. cl 3 qtos, salB, coz, bwc, garagem para 2 carros, defronte a Ciluma - R$ 50.000,00 " neg: aceita carro.
cód.: 107 - Casa de alv. lot. Rozza, com 1 suite, 2 qtos, bwc, sala, copa, coz, lavanderia, garagem, 'escritório ou dispensa - R$
38.000,00 negociável.
Cód. 108 - Casa mista defronte ao Cristina Marcatto, com: 2 qtos, sala, copa, cz, lavand.. bwc, garagem - R$ 30.000;00 - neg, ter.
450m2·

..

Cód. 111 - Dasa de alv. na Rua Antonio B, Schmitd, com: 2 qtos, sala, copa, coz, bwc, lavand, dispensa, terreno cl 6OO,oom2 -

R$ 25.090,00 - IIh da Figueira. .
.

.

Cõd.: 205 - Ca"a de alv. rua luiz G. Ayroso - Jguá Esquerdo - CI 3 qtos., 2 salas, coz, bwc, dispensa, área de sewiço - R$
50.000,00 - nego

. '

Cód.: 267 - Oasa.de alv. - Rua José Narloch - São luiz - cl 3 qtos, 2 bwc, sala, copa, coz., lavand., dispensa, garagem, toda
murada .� R$ 50.000,00 aceita apto.•_ nego

- W •.

"
,

Incorpora-se 3.ooo,oomz no final da Rua Marechal D. da Fonseca pl área consnuíde:
TERRENOS

\

.

Te�r�no rua lateral daWalter Marql:lardt, pr6x. a Prefeitura Municipal com 1.209,oom2 - R$ 25.000;00 - neg. ,Ótimo para residência
Cód.: 952'- Tet rua lateral José T. Ribeiro, prox. Agropecuário.Curi6 cl 1.oo7,44m2 - R$ 18.000,00 - nego

'

C6d.: 115 - Ter. Ilha da Figueira pr6x. ao Vitória cl 450,00m2 - R$10.000,OQ " nego
Cód.: 1�9 - JElr. Vila Nova, defronte a Igreja cl rua,calçada de 392,oom2 - R$'22.ooo,00 - nego
C6d.: 223 - Ter. no lot. Juventus - Jguá Esquerdo - cl 375;oom2 - R$ 12.000,00 - nego
C6d.: 269 - Ter. no Lot. Juventus - Jguá Esquerdo cl 425,ooin2 - R$ 13.000,00 - neg�'
C6d.: 284 - Tef. prox. Duas Roda� Industrial, apartir de R$ 55.000,00
Cód.: 306 - Ter. rua Erwino Menegotti - ,Rau cl 450,00m2 - 15/30 - R$ 13.900,00 - nego
C6d.: 318 - Ter. rua Quilombo dos Palmares - COHAB - c/450,OOm2 - R$ 7.000,00 - nego
Cód. 32? ; Ter. rua Dona Antonia esq. cl rua Oto Kuchenbecker � Nova Brasilià cl 555,oom2 - R$ 35,000,00 - nego

VENDEoSE LOTES NÂ RUA EUG�NI() NICOLLlNI. CENTRO. ESTRITAMENTE RESIDENCIAL CLASSE A

ALUGA-SB AP.....ANE.TOS. tASAS B SALAS COMERCIAIS

VENDE-SE LOTES COM.: R$ 2.200;00 ENTRADA + 48 X R$ 226,()0 MENSAIS,
COM TODA INFRA-ESTR�TURA, TRATAMENTO DE ESGOTO.

Vendo aparelho de telefone
celular (não acompanha linha),
modelo Nokia �39, excelente
estado, com menos de 10meses .

de uso. Acompanha: 2 baterias
finas com duração de ·16 horas,
carregador bi-volt,; carregador/

.

descarregador de mesa pára
baterias, evita com que a bateria
vicie" lugar para 2 baterias; 1

cabo para carregar bateria no

acendedor de cigarro de

automóveis, 1 cpa de couro pra
'o aparelho. Valor R$ 370,00.
Tratar com Fabrício pelos fones
372�0434 ou 371-1788;

r

f

Vende-se Uno EP, 4 portas
completo, único dono ou troca-

.

se por carro até 70% do 'preço.
Informações 973-9728 c/ Iraci
ou Armando.

Vende-se área c(23,671,50m2 •

com galpão 236m2, galpão ..
granja ,60m2, lagoa e água

· corrente, Valor R$ 50.000,00.
End.Ribeirão das Pedias. Fone:
.973-8266 c/ Airton Kitzberger.

,

Vende-semesa vibratória sem

motor 1,00 x 2,OOmts.·1 forma

para palanque de cerca 2,5Omts
de altura, 1 forma de lajota 3

peças 6r, 1 forma de lajota 3
peças pq. Valor R$ 1.300,00.
Tratar Fone: 973-8266.

'Vende-se'UnoMille IE ano 96,
2 portas; branco, 6.500km.·
Valor R$ 9.500;00. Tratar 376-
1315 ou 973 ..3982.

Vende-se Voyage ano 83, rodas
· esportivas em bom estadoRã
1.600,00 + financiamento

·

facilitado em 15x. Tratar 973-
3391.

Vende-se moto. RDZ 135 toda
. reformada por 6 x R$ 200,00 ou .

a vista por R$ 900,00. 1:t:_atar
975-1433.

.

Vende-se casa na Rua Artur

Eggert, 398, bairro Vieiras por
R$ 7,mil + financiamento,
aceito carro menor valor.

.

I

Vende-se.Kadett 90 à gasolina
1.8; cf ar quente, desembaçador. .

ejogo de rodas porR$ 8.900,00
e compro Uno 94 à96,4 portáS
pago Pa vista .. Tratar 371-3810.

-Vend�-sle máquina d� fazer
bloco· de cimento semi'
automática, 2 matrizez - produz
4 blocos em uma operação por
R$ 1.500,00, aceito ,porpos�a e

vendo áparelho de .sold'a I

oxigênio completo por �
R$

350,00. Tratar 372-2080.

Vende-se título do Baependf
Tratar 975�0568.

Vende-se Corcel II 81 por R

2.800,00. Tratar 376-2431.

Vende-se Escort XR3 ano 8&:

por R4 2mil+ financiamento e�
vendo bateria e carregador pará
celular por R$ 100,00. Tratar
372':'0026.·

Vende-se Apolo GL 90 1;8 por
R$ 3.800,00 + 18 x R$ 370,

.: Trtar 973-9948.

Vende-se vídeo cassete

cabeças Panasonic por
180,00. Tratar 372-1725.

Vendo lote/terreno na Ví1J.
Nova. Rua do 'Fórum 14,5 x
26,5 = 384,25m2• Área nobre,
próximo centro, Preço à vista
R$ 29.000,00 ou negocia. Tratar
com Beto. Fone: (047) 37� ..

3534.

Vende-se casa semi-acabada por
R$ 5.500,00..Rua Carlos Enke,
32noRau.

Vende-seD.. I0, ano SI à Diesel
por R4 9.000,00. Tratar 973-
5174.

Vende-se
.

Monza ano �7,
.gasolinaporR$ 6.500,QO. Tratar
372-1029.

Vende-se chácara emGaribaldi.
RuaRibeirãoAlice de i7.()()()m2
com lagoa, ótimo local« casa

84m2madeira. TratarComércio
.Furlani com José Fischer.

Vende-se terreno na Vila Rau

por R$ 8.000,00 à combinar.
Tratar 372-1023.

,

Vende-se MonzaHatch ano'83
por R$ 2.500,00. Trtar 372-
2264.

Vende-se casa mista de 88m2
com terreno de 400m2, todo
murado por R$ 16.000,00 +
financiamento do terreno. Trtar
975-0668.

Vende-se'motoML 125 inteira.
ano 84. Tratar 975-211�.

Vende-se 2 terrenos atrás do
; SalãO Amizade de 15x27 cada
um. Tratar 975-2116.

Vende-se Gol 100093 e GolOI
1.8, ano 89 ótimo estado. Tratar
372-1200.

. Vende-Se LOguS 96GLi. Tra
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Vende-se Escort XR-3, prata, 2661. suíte, terreno 645m2 na Rua 4121. Vende-se Saveiro CL 1.8 à gas.
conversível ou troca-se por Marcelo Barbi, lote 43, Vila ano 93 bordô perolizado porR$
moto CG ou carro de menor Vende-se Astra, ano 95 Lenzi. Rua doColégioGiardini Vende-se Monza ano 89, troco 8.300,00. Tratar 975-0547.
valor. Tratar973-5856às 12hs completo por R$ 15.000,00. Lenzi. porcarromenor valor e telefone
ou 18hs. Tratar 372-0207. para alugar. Tratar 973-5397. Vende-se csa 140m2 em

Vende-se terrenó 12x25 em

Piçarras por R$ 6.000,00, troco
por carro. Tratar 439-0890.

Vende-se Passat 80 por R4

400,00 + prestações. Tratar 975-

Vende-se Escort ano 88 GL por
R$·4.800,00 e vende Voyage
ano 86 pör R$ 4.000,00. Tratar
379-1490.

Vende-se máquina costura

elétrica com 2 agulhas reta

marca Elgin por R$ 100,00 ou

troco por fomo elétrico. Rua
Joinville fundos Serraria
Mareio Vieira.

Compra-se Santana completo
ano 96/97 ou Monza paga-se à
vista. Tratar 973-5656.

.

Gauramirim de alvenaria. RUa
João Longui, 102 livre de
enchente por R$ 28 mil. Tratar
979-0979.

Vend-se CG Titan 97 2oookm.
Valor R$ 2.800,00. 975-1753.

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

Construrda Terreno
Aiven. Rua AntOnio ESlanislau Ayroso, 495 • VIla Lenzt 170,00 660,00 04 75.000,00 Aceita easa ou terreno
Macieira Rua Dona Matilde esq, cl Frederico Barg'" 72 - VIla Lalau 80,00 670,85 03 74.500,00 Condições de pagamento à combinar
Alven. Rua Camilo Andreata sln- - aarra do Rio CerfC! 340,00 621,00 04 195.000,00 Forma de pagamento à combinar
Alven. Rua 488 Casa n- 55 - Czernlewlcz 112,30 330,80 03 55.000,00 AceHa·sa propostas
Mista Rua 393 - Antonio Bemrdo Schmldt, n- 308 - Ilha da Figueira 83,00 420,00 03 21.500,00 Forma de pagamento à combinar

.

Alven. Rua Irmão Leão Magno - Loteamento Champagnllt 300,00 888,00 03 230.000,00 Condições de pagamento à combinar
Alven. Rua Alexandre Koaler, n- 35 - Ilha da Figueira 180,00 555,00 03 75.000,00 Forma de pagamento à combinar
Mista Rua Alberto Klitzke, 187 - VIla Rau 102,00 420,00 03 21.500,00 Acella troca por casa
Alven. Antonio Carlos Ferreira, 1417 - VIla Lenzl 288,00 750,00 05 130.000,00 AceHa troca por aptos.
Macieira Rua Friedrich W. Sonhelhold, n- 369 - Vila Lalau 70,00 325,00 03 32.000,00 Aceita-se propostas
-Alven. Rua Jacob Gesser n- 209 - Vila Amizade 150,00 406,00 03 63,000,00 Condições de pagamento à combinar
Alven. Rua Roberto Seidel n- 84 - CORUPÁ - Central - Comerciai e Realdenclal 750,00 1.284,80 04 150.000,00 AceHa-se imóveis em negócio
Alven. Rua São ·José n- 37 140,00 1.416,00 04 100.000,00 Condições à combinar
Alven. Rua Floriano Freiberger, n. 70 - Centro 530,00 650,00 04 180.000,00 Aceita-se propostas
Alven. Rua Vitorino Stringari n- 12 - Vila Lenzl 170,00 391,00 03 43.000,00 Condições de pagam8r1)o à combinar
Madeira Rua Germano Marquardt n- 190 • VIla Lelau 62,00 490,00 02 25.000,00 Aceita-se propostas
Alven. Rua 25 de Julho n- 1457 - Fundos - Vila Nova 60,00 430,00 02 28.800,00 Condições de pagamento à combinar

Vende-se casa de alvenaria de
95m2 com 2 quartos' sendo 1

Vende-se F-IOOO ano 94
carroceria longa. Tratar 376-

� APARTAMENTOS

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 895 - Ed. Pico"l - 30 andar
Ed. Sehlochet - 10" andar
R. Friz Bartel sln- - Apto. 11 - Térreo -

R. Marina Frutuoso - Ed. Dianihus

Forma de pagamento à combinar

Financiamento de 72 x cIe RS RS 684,00
Assumir financiamento de 46 x com base de 1,367 CUB ao mês

Condições de pagamento à combinar

53.000,00
42.500,00·
18.000,00

110.000,00

OBSERVA ÕESQUARTOS VALOR RS
02

03

03 (+ 1 suite)
03

NDEREÇO OBSERVAÇÕES
Rua Goiás - Vila Lenzi - Lateral da R. Exp. Antonio C. Ferrreira
Rua Otto Meier - Vila Lenzi .

Rua Euzébio Depoy - Vila NC)va
Rua João Januérío Ayroso (próx, 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 esquinaCI Rua Urbano Rosa - Vila Lenzl
Rua Bernardo Dornbusch esq, cl rua Ney Franco
Rua Fritz Hasse - Centro
Rua Exp. Antonio C, Ferreira - Vila Lenzi
Rua Leopoldo Janssen - Centro
R, 545 - Augusto G. J. Hanemann - Lote 5

FLORIANI
EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO

RUA VENÂNCIO DA
SILVA PORTO, 353-

FONE/FAX:·
(047) 372-1492
JARAGUÁ DO SVL

SC

TERRENOS
VALOR R$

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

�7.000,00
,

18.000,00
20.000,00
18.000,00

·42.000,00
15.000,00
26.500,00
26.500,00
58.000,00
85.000,00
60.000,00
23.000,00
37.000,00
18.000,00

Como montar um

escritório completo com

qualidade e economia?
,

COM A FLORIANI, E CLARO!
Na hora de montar o seu escritório - residencial, executivo ou
comercial passe antes na Floriani. Venha conferir de perto as

inúmeras vantagens em qualidade, variedade e economia que
só quem possui uma história de 17 anos de sucesso no comércio

de móveis e equipamentos para escritório pode oferecer.

Condições de pagamento à combinar
Parcela-se, Entrada de 50% = 12 X TR + 1%
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Forma de pagamento à combinar
Forma de pagamento à combinar
Condiçôes de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Entrada + 3 x
Condições de pagamento à combinar

Manutenção
Contrato

Treinamento

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

28 lombada II esquerda

Fone: 975-1269
89254-510

Jaraguâ doSul- sc
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



APARTAMENTOS
CENTRO

EDIF.RES. DUNKER EM CONSTRUÇÃO NOCORAÇÃO,DACIDADE 2 E
3QUARTOS. SOMENTE 2 APTOS POR ANDAR,
Edit. Schiochet - 42 andar, apto. cl 152,201TJ2, 3 qtos, senöo 1 sufte +

dep. empregada e demais dep. - MOBILIADO

Edit. Silvana _22Andarapto. cl 1141TJ2, 3 qtos + dep. empregada, demais
dep. cl garagem e terraço
Edit. Vila Nova - 12 andar apto. cl 901TJ2 - 3 quartos, demais dep. -

R$ 24.000,00 + flAanciamento
Edit. Jaraguá - 92 andar, apto. cl 801TJ2 - 2 qtos, demais depêndências,
si garagem.
Edlf. Resid; Amizade - 32 andar - Bloco 02, apto. cl 2 qtos, demais dep.
cl garagem - R$ 18.000,00 + financiamento.
Ilha da Figueira - Apto. (sobrado) cl 1041TJ2, 3, qtos, sendo 1 sufte,
demais dependências.

ILHA DA FIGUEIRA - Casa em alv. cl 1401TJ2 em terreno c/5.2501TJ2

ÁGUAVERDE - Casa em alv. cl 126� em terreno cl 4201TJ2, 3 qtos,
demals dependências - garagem pl 2 carros
VILA RAU - Casa mista cl 881TJ2 em terreno c/3801TJ2 - R$ 18.000,00
VILA NOVA Excelente casa em alv. cl 2271TJ2 em terreno cl 3211TJ2, ,3

qtos, sendo uma surte. próx. 'ao Fórum.

VILA NOVA - Casa em alv. cl aprox. 1901TJ2 em terreno CI 1.139,761TJ2,
prox. ao Beira Rie

SÃO LUrS - Ca� em alv. cl 1421TJ2em terrenomedindo 3921TJ2 - 4quartos
e demals dep.
FIGUEIRA - Casa nova em alvenaria cl 1761TJ2 - 4 qtos. sendo uma sufte.

Localização nobre,

JOÃO PESSOA - Casa em alv. cl aprox. 150rtJ2 em terreno cl aprox.
291,981TJ2
SÃO LUrS - casa em alv. cl 142m2 el'h tereno cl 3921TJ2

JARAGUÁ ESQUERDO-Casa em alv. cl 1681TJ2c13 qtos, e demaisdep.
ILHA DA FIGUEIRA - Casa em alv. cl 2351TJ2 em terreno cl 2001TJ2

CASAS

� Compra - Vende

r�.......... Administra Imóveis

P IAZERA Implantação e

Vendasde

I Loteamentos
CREC11713,.J

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

,Temos a disposição: /
Casa mista - no bairro Chico de Paúla
..' (4 quartos, 2 banheiros e demals
dependências). Terreno todo murado.

Valor RS 34.000,00

Terrenos:
- Área de 771,OOm2, sito à rua Alagoas -

Ilha da Figueira. Valor R$ 45.000,00

,

- 2 lotes com 382,50m2 cada, sito à rua
489 - lateral da 25 de Julho.

Valor,R$ 14.000,00 cada
- Área de 790,OOm2, sito à rua 489 - lateral

25 de Julho. Valor R$ 18.000,00
"

_ Confira nossas ofertas
Visite-nos ou telefone
,

-

TERRENOS
GUARAMIRIM - CENTRO,LOCALIZAÇÃO NOBRE -

Terreno cl 513m2, sI benfeitorias, localizado na

Rua Osmar Klein - R$ 25.000,00 .; PREÇO DE

OCASIÃO

VILA NOVA - Excelentes lotes financiados em 10 meses
- Próx. ao Fórum e ao Breithaupt
CENTRO - Preso Epitácio Pessoa. Terreno cl 1.548m2
edificado cl casa de material e outras belilfeitorias.
NEREU RAMOS· Terreno medindo 3.400m210calizado

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

721,57m2
JARAGUÁ-ESQUERDO - Cond. das Azaléias terreno cl
1.061 ,82m2
CENTRO - Rua Amazonas, terreno' medindo _388,50m2
sem benfeitorias.
AMIZADE· Lot. Versailles, terreno medindo 450m2 sI
benfeitorias - R$ 14.000,00
SÃO LUIZ· Terreno medindo 465m2 sI benfeitorias. Rua
João Franzner - R$ 15.000,00
JOÃO PESSOA - Terreno medindo 606m2 sI benfeitorias
VILA RAU -Terreno medindo 480m2 sI benfeitorias

SALAS COMERCIAIS
EDIFíCIO MARK PLACE - 6° andar - Rua Reinoldo Rau

6irassol 371-7931
Rua Antonio C. F�rreira 197 I,

, CREC11741-J
IMOYEIS COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

.:::,

'/Im6vel m2 Qtos Gar Bairro EndereçolPonto Rer. PreçoR$ Informações Gerais '\

Casa Alv. 190 4 I Schroeder R. Päneesa Isabel, 547 70.000 terreno 6.562m2 - Parcela
CasaAlv. 152 3 I Rau R. 467 - Lot. Albino Lernke 30.000 Aceita casa de menor valer
Casa Mis. 120 4 I Rau R. Luis Picolli, 140 28.000 Aceita carro até R$ 8.000
CasaAlv. 98 3 I Ana Paula R. 770 - Ana Paula 4 - 6 23.000 Semi-acabada - Aceita lete
CasaAlv. 93 3

,

1 Champaghat R. Irmão Magno, s/n° 70.000 Aceita apartamento e carro

CasaAlv. 98 3 1 Rau R. 363 - Próx. Renascença 32.000 Aceita casa em Joinville
CasaAlv. 170 3 1 Centenário R. Fidélis Stinghen, 254 65.000 Troca por apto. menor valor
Casa Alv, 170 3 2 Chico Paula R. Francisco de Paula 10.000 Em construção I Negociáveis

AptoOK 273 4' 2 Centro Ed, Athenas - 4° andar 220.000 Quirádo - Todo mobiliado

AptoOK 130 3 1 Centro , Ed. Tsabela - 3° andar 35.000 + CEF - Troca por casa

Apto.OK 88 3 1 VilaNova Ed. Vila Nova - 10 andar 22.000 + CEF - Troca pl apto. 2 quartos
Apto.OK 92 3 1 Amizade Res. Amizade - 10 andar

-

20.000 + CEF - Negociáveis
Apto Cons. 85 3 1 Centro Ed. Mathedi - Construção 38.000 Financiado em 48 parcelas

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

Lote 630, - - Azaléias Cendomínio Azaléias 32.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 3700 -

II
- Centro Morro, dos Irmãos Maristas 180.000 Com casa mistalNegocia

Lote 480 - - Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 420 - - Rau Rua Ana Enke I P. Faculdade 15.000 Incluído asfaltamento
Lote 532 - - Champagnat Rua Jacob Gesser 30.000 Troea por apartamento
Lote 366 - - Guaramirim Rua 144 - Lot. Rausisse 10.000 Negociáveis I Parcelado
Lote

-

371 -, II - Água Verde Rua Paulo Kraemer 12.000 Negocíäveis I Parcelado
Lote 375 - - Juventos Rua Guilherme Hass 11.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 425 - II - Juventos Rua Guilherme Hass (esq.) 13.000 Negociáveis I Parcelado

, Lote 828 - - Vii Nova Ru do Breithaupt (F6rum) 85.900 Negociáveis I Parcelado
Terreno 1300 -

II
- Molha 800mlS. após ponte 15,000 Negociáveis I Parcelado

Terreno 10000 - II - Nereu Após Nereu - BR 280 8.500 Negociáveis ..

Terreno, 8000 - - Nereu , Pr6x. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 865 - - Nereu Rua André Voltolini 12.000 NegociáveislParcelado
Lotes Vários - - Figueira Residencial Piazera I 7.600 Ent. 2.000 + 48 x 240
Lotes Vários Amizade Residencial Behling

,

10.000 50% entrada - saldo 12 x- -

Lotes Vários - - Sta Luzia Residencial Geranium 7.000 ENTRADA'220 e 220 pl mês
Lotes Vários - - VilaRau Residencial Renascença Diversos 30% entrada - Saldo 24 x II
Lotes Vários - - Vila Lenzi Residencial Piermann I Diversos 30% entrada - Saldo 24 x

Lotes Vários - - Barra Residencial Satler Diversos 20% entrada - Saldo 36 x

Chácara 18000@ - - Garibaldi Estrada Garibaldi - Km 16 9@.000 Moradia antiga cl nascente',
Chácara 155000 - - Jacu-Açu Pr6x. Granja Murara 40.000 Pasto fOlmado/Nascente

OFERTA Lotes financiados sem entrada.

� IMJlfRDIVEL Consulte-nos! /

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



Lar Imóveis
V E N o A S\
- Casa de alvenaria c/235m2 no Loteamento Champagnat, aceita-se apartamento ou casa de menor valor.
- Casa de alvenaria c/146m2 na Rua FranciscoHruscka.
- Casa de alvenaria c/70m2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti.
- Casa de alvenaria c/146m2 na Rua Francisco dePaula. "

- Sala comercial térrea c/ 77,5m2 na Rua Reinoldo Rau, Centro. Aceita-se casa ou terreno.
- Terreno na Rua Carlos Ferreira c/540m2•
- Terreno naRua Francisco de Paula c/650m2
- Terreno no Loteamento Divinópolis - Figueira c/397m2
- Terreno c/ I.209m2 naRua Bernardo Karten.

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

Vende-se máquina
costura Elgin por R$
35,00. Tratar Rua João
Januário Ayroso, 1822.

Vende-se Gol 94 1.8 à

gasolina por R4 5 mil +
25 x R$ 222,00 aceito
troca. Rua Emílio

Schultz, 171, Jaraguá
Esquerdo.

Vende-se casa 8x 11
mista ao Loteamento
Constantino Pradi por
R$ 16.000,00. Tratar
pelo telefone 975-0668.

Vende-se terreno em

Barra Velha com 300m2

"por R$ 2.500,00 ou

troca-se por material de

construção ou carro do
.

mesmo valor, Tratar
973-3951.

Vende-se Uno Mille no

94 por R$ 9.000,00 e
, Chevette ano 83 poe R$
3.100,00. Trtar 372-
4024. '

Vende-se Monza SLE
ano 88 por R$ 6.000,00
e Chevette SL ano 83
por R$ 2.000,00.

Vende-se Pampa ano 86
por �$ 4.500,00. Tratar

"

973-8895.

Vende-se Moto DT an�
,82 preço à combinar.
Tratar pelo telefone
372-2064.

Vende-sé Corcel I ano
75 por R$ 1.500,00,
aceita R$ 1.000,00 em

mterial de construção.
Tratar 374-1263.

Vende-se 2 terrenos

Cond. Azaléia troca-se

por carro de menor

valor. Tratar 973-9569
ou 372-1243.·

Vende-se assador de

frango semi-novo.
Tratar 973-9569 ou 372-
1243.

Vende-se balcão seco de

padaria com 4 metros.

Tratar 973-9569 ou 372-
1243.

Vende-se título" do

Baependi. Tratar 973 ...

9569 ou 372-1243.

Vende-se Fiesta ano 9.5,
1.3 à gasolina por R$ 8

mil. Tratar 973-9917

Vendou ou troco Astra
GLS/95 completo (-ar) R$
15 mil. Tratar 372-0207 ou
973-3759.

Vende-se 11m Fusca ano 78
em perfeito estado motor

e lataria. R$ 3.200,00
Tratar 973-9089.

"Vende-se um aparelho
para auto CD/AM/FM
com frente destac. Cougar,
24 memórias. Falar com
Patrícia fone 372-0298,
preço de ocasião.

r---
CRECI N!l\1589 J

·1
I
I
I
I
I

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

Vende

I
TERRENOS

I- Terranos Lot. Ouro Verde, após a Malwee - 20% entrada, saldo em 30x -total R$
10.000,00

"

1- Terreno cl 315,OOm', Lot. Dayane, Bairro São Lufs - f.l$ 3;500,00 de entrada + 30 Ix R$25O,OO .

Terreno no Resldenciallmperador - RuaJoão J. Ayroso - RS 8.000,00entrada + 30x

I de R$233,33- Total 15.000,00 I- Terreno cl434,84m', Jardim Hruschka II, Bairro São Lufs - R$ 5.000,00 + 30 x R$

I�OO I. Terreno cl 1.8OOt'i1' - R. Feliciano BortolinlR$50.000,00 (aceita trocacasäVila Nova"
ouVilaLenzi)

1- Terreno cl 448,00, Loteamento Papp Rua 541 - as 26.000,00 I- Terrenocl 1.88O,OOm', Rua541 - Lot papp (60x28) - R$l60.000,OO

I·�
"

I- SRio cl 62.000,00, nla Rapp, distante 3.5OOmts da Malwee - R. Exp. Amoldo"
Homburg clcasa de alvenaria cl 150mOOm' edo caseiro em alv. cl5O,OOm', piscina

I cl 77,OOm', água - aceita outro Imóvel no negócio - R$ 45.0Q0,OO I
I

CASAS

I- Casamista cl 180,OOm', Rua Maria Nagal, 202 - Bairro São Lufs -'R$ 20.000,00
- 50% entrada + saldo 20x.

1-
Casa de alvenaria cl 140,OOm', 2 BWe, Rua 585, na Barra - as 40.000,00 (em

I·parcelas)· "

- Casa de alvenaria cl 100m', 3 quartos, garagem, lavanderia - R. Pastor Albert

I Schneider, condições: 50% entrada, saldo em 12x, total- R$ 30,000,00 I- Casade alvenariasemi-acebadacl 154m2-RuaDomingos Rosa, Ilha da Figueira,
aceita cerro partir an0/93 - R$ 20.000,00 .

l-casadealVenariacl120,oom',3quartos,todamurada,terrenocl568,OOm',Balrro ISão !,ufs - R$ 45.000,00 ,

1-
Casamista cl 60,OOm',terreno 361,OOm', Jardim Hruschka 11- Jaraguá Esquerdo

I- R$ 16.000,00

I��
-

I- Sala comercial cl aproximadamente 15m' - R. Angelo Ruöini, 518- RS·120,OO
- Apto. 2 quartos - R. Horácio Rubini, defronte a NANETE - R$ 200,00

1- Galpão em alvenaria cl 110,00m', Loteamento Ouro Verde - R$ 300,00 I- Salacomercial cl20,43m', Rua Angelo Rubini, 1197 - R$170,OO

1-
Sala comerci@[cL33,48m', 'Rua Angelo Rubini, defronte a Igreja da Barra -

RSI280,00 .

- Casa de alvenariacl 1 quarto,lavanderia, ·Rua VerOnlca D. Rosé, fundos, na Barra

I-R$1OO,OO
-

I- Casa cl 1 quarto, churrasqueira, lavandaria, toda murada - Rua Júlio Padri, slo" -

R$300,OO .

1- Galpão alvenaria cl 320,OOm', BWC (masc. e fem.), 2 condicionadores de ar, e Itelefefone (376) na Barra - R$ 700,00
.

--Apartamento cl 2 quartos, garagem - Rua Eleto Stinghen, na Barra - R$ 300,00

1- Casa de madeira cl 3 quartos" Rua Bertha Waage, 902 - R$ 225,00 I- QuitirÍete cl 35,OOm' - Rua Pastor Albert Schneider, 1187 - R$ 130,00
- Casa de madeira cl 2 quaros - Rua Abramo Pradi, 330, na Barra - R$ 250,00

1-Casa demadeira cl 3 quartos, garagem,lavanderia - Rua Botafogo, 73 - R$280,00 I- Casa de alvenaria cl 2 quartos, Ribeirão Grande Luz, 1523 - próximo aCeval- À$

1150,00 I- Casa de madeira cl 2 quartos, garagem - R. Afonso Hanemann, na Barre - R$
225,00

1- Casa de alvenaria cl 2 quartos - R. José Rosá - RS 250,00 ".- casa de alvenaria cl 3 quartos, 2 bwc, garagem - R. AdoHo Volkmann - R$ 320,00

1-
Apartamento cl 3 quartos, Rua Pastor Albert Schneider - RS 270,00

- Apartamento cl 2 quartOS, lavanderia, garagem, na"Barre - f.l$ 290,00
- Sala comerciai cl 30,OOm', Rua Angelo Rubini, 309 - R$15O,OO

1- Apartamento cl3 quartos, garagem, RuaJoãoJ. Ayroso, 2412 - R$ 350,00
- Sala Comercial cl 4O,OOm2,.Rua Angelo Rublni, 1197 - R$ 360,00
- Casa o" 2 alvenaria, 2 quartos, Rua VerÔnica D. Rosa, 129 - R$ 200,00

RUA ANGELO RUBIN I, 1224 - SALA 09

TERRENOS

I
ReI. 001 - Lote n0046 - Lot. L�is Manfrini - Jaraguá Esquerdo -

RS 8.500,00
ReI. 002 - Lote n" 047 - Lot. Luis Manfrini - Jaraguá Esquerdo -

.

RS 8.000,00 .

ReI. 003 - Terreno c/1.54<Jm2 - Próx. Scar - Centro - RS 100.000,00
ReI. 004 - Terrenoc/5.184m' - Rua 199 (Vila Nova) - RS 140.000,00
ReI. 006 - Terreno Domingos da Nova com 260m' - RS 75.000,00

I
ReI. 007 - Terreno c/85.000,OÖm' - RioMolha (ao lado daGruta) - RS 80.000,00

·1.

ReI. 008 - Terreno c/537 ,OOm'

Lote�n.1O
Versalies (lote nOa53) - RS 15.000,00

ReI. 009 - Terreno c/300m2 - Rua 382 (prox. Hospital São José) - RS 35.000,00
Rei. 010 - Lote n° 002 Lot. Ana Paula Il - Rua 209 c/ asfalto - RS 15.000,00
Terreno com 1.151Jm2 situado na Rua BerthaWeege RS 15.000;00

/ CASAS

ReI.Oll - y, águaAlvenaria c/4O,Q0m2 (AnaPaula IV)lote n° 067 - RS 12.000,00
ReI.Oll- CasaemJ\)venariac/108,OOm'(RuaVictorVitikoski)- RS32.000,OO

I·
ReI. 013 - casa madeira c/48,OOm' Ana Paula III - RS15.000,OO

I
ReI

•.
014 - Casa em Alvenaria c/ 280,Q0m2 pró". Condomínio Azaléias - RS

80.000,00
"

.

ReI. �16 - Casamista c/5()m2 - Loteamento Liodoro Rodrigues lote n° 073 - RS
14.000;00
Rel.017 - Casa"mistac/100m'- Rua 209 - Francisco Hruschka- RS 21.000,00
ReI. 018 - Casa mista com 9Om' - Rua Campo Alegre n° 504 - Figueira - RS

" 25.000,00

I
ReI. 019 - Y, Ãgua no Ana Paula IV - Rua

326.
- José narloch (Xavier) - Rs

I
15.000,00 -

Rel.020 - Y, ÁguaAlvenaria - Ouro Verde - RS 10.000,00 [+35 x RS RS 175,00]
Ref. 021 - Casa alvenaria c/15m' - Ouro Verde (nova) c/ financiamento - RS
32.000,00
Rer. 024 - Sobrado com área de 388m2 - Na Rua João Stein
Rel.015 -Casade õômê lote nO J80AnaPauiaIV - RSI4.000,OO[+16xRSI70]
Rel.027 - Casaemalvenariac/85m'- Lote 115 LiodoroRodrigues- RS23.000,OO
Rel.028 - Casa em Alvenaria C/110m' - Rua 326 José Narloch - RS 2a:OOO,OO

I
Casa mista 6Om' Rua 770 - Ana Paula III -Iote 16 RS 14.000,00

I
Casa mista 120m' Rua Luis Bottolini, 435 - Jaraguá Esquerdo RS 25.000,00
ReI. 032 - Casa madeira 48m', lote nO 50 Constantino Pradi. Valor RS 7.000,00
+prestações

OFERTA

COBERTURA
ReI. 023 - Edifício Argus com 250,OOm' - RS 180.000,00

.

LOTES FINANCIADOS

I

I
Loteamento Cirilo Zangheline

I
Loteamento Ouro Verde

LoteamentoCamposampiero
Loteamento Constantino Pradi
Loteamento São Cristovão II

Residencial Framboyant

I
I
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Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nll 1594
Jaraguá do Sul· SC

FONE (047)
372-0153-371-6475

CRECI1762.J

VENDAS:
APTO.: c/3 quartos, 1 banheiro + dep. Ediffcio Vila Nova - R$ 16.000,00
+ financiamento.
APTO.: c/3 quartos, 1 banheiro + dep. Ediffeio Vila Nova - R$ 22.000,00
+ financiamento.
APTO.: cl 3 quartos, 2 banheiros + dep. Ediffcio IVANA próximo à
Marisol R$ 43.000,00

CASA ALV.: c/3 quartos, 2 banheiros + dep. VILA LENZI R$ 53.000,00
CASA ALV.: c/3 quartos, 1 banheiro + dep. JGUÁ ESQUERDO
R$ 55.000,00
CASA ALV.: c/4 quartos, 1 suíte, 2 banheiros + dep. VILA LALAU R$
90.000,00
CASA ALV.: c/4 quartos, 2 banheiros + dep. ANA PAULA R$ 34.000,00
CASA ALV.: cl 1 suíte, 2 quartos, 1 banheiro + dep. LOT.;
CHAMPAGNAT R$ 65.000,00

.

CASA ALV.: e/2 quartos, 1 banheiro + dep. JGUÁ ESQUERDO R$'
25.000,00

'

CASA MADEIRA: c/3 quartos, 1 banheiro + dep. ILHA DA FIGUEIRA
R$ 25.000,00

-

TERRENO: cl 377m2 Loteamento Aldrovandi R$ 4.500,00 a vista ou

R$ 2.500,00 entrada + fino
'

TERRENO: cl 420m2 Água Verde R$ 16.000,00
TERRENO: cl 600m2 Ru Walter Marquardt R$ 30.000,00
TERRENO: c/450m21LHA DA FIGUEIRA R$14.000,00
TERRENO: cl 450m2 Lot. Martins JGUÁ ESQUERDO R$ 10.000,00

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

372-3090

NSEN

I TECNO CALHAS LIDA. - ME

Serviços de calhas e

1!,.�· �oifas !unilaria
'.

'

, -

,

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
Edif. Dianthus -

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

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

Preço final incluindo
acabamento diferenciado -

R$ 184.700,00 - 50% à vista e

saldo a combinar.
- Apto. 702 e 801 cl 225m2 -

Surte + 2 qtos., sacada cl
churrasqueira, dep.
Empregada, 2 garagens, salão
de festas, piscina - Preço final
incluindo acabamento
diferenciado R$ 110.000,00-
50% à vista e saldo a

combinar.

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Edfffclo TowerCenter - Rua JoioMarçatto esquina com a Rua Clemente ilaratto - Centro
- APTOS: 1 suite, 2 quartos, sala estar/jantar, sala de Iv, sacada cl churrasqueira, BWC, copa, cozinha, lavandena, 2 vagas de garagem, a
partir de R$1.047,80/mensals (Entrada: 5 parcelas)
• SALAS COMERCIAIS: com 1 ou 2 garagens, copa, BWC e distribuição Intema de acordo com a necessidade do cliente, a partir de R$
440,16/mensal (Entrada: 5 parcelas).
EdN. Petúnia - R. Jos. Emmtmdoerffsr - NOVO

,

• Apto. cl111m" • 2'1 andar, cl 2 qtos e demais dep., garagem, ponão e portaria eletrônica· R$ 50.000,00
ResidencialAmaryllis - R. Ângelo Torineill- Vila Nova
• AptocI,sulte + 2 quartos e demais dep.• Entrada deR$28.537,00+ assumlrprestaçõesdecondomlnlo de 1,944Cub's (R$835,29) - entrega
chaves 12/98
EdN. Amaranthus Rua Adolfo Sacari-/at da Rua Amazonas (SCAR) ,

I
_ Apto cl 300m", temos dlsponlvels apartamentos n" 301, 302, 501. Entrada + parcelas condomlnio de 3,65 Cubs (R$ 1.568,33)/mês.
Residencial Tulipa - R. AngeloSchlochet
• Apto 601 cl suite + 2 quartos e demais dep .• Entrada R$ 18.249,00 + assumir parcelas de 2,04Cub's (876,55) • entrega chaves abriV2000

CASAS
- Casa Alv. cl 03 suites + 03 quartos e demais dep. - Rua Canolnha, 71 - Centro - R$ 180.000,00
- Casa cl 320,OOm"· 02 suites + 1 quarto + 2 Bwc social, sala estar/jantar, cozinha moo" dep. empregada, sala jogos, churrasqueira, piscina
5,OOm x 10;OOm· R. Gustavo Hagedom • Vila Lenzl- R$180.000,OO
• Sobrado em alvenaria cl estilo rústico, bom estado, cl suite +.02 quarts e demais dep. commóveis lixos emmadeira e tijolos maciços- Barra
Velha· R$ 150.000,00 - acelta-se permuta por apto'em Blumenau próximo a Furb.
• Casa cl 250m" + garagem p/3 carros e piscina - Rua Bemardo Dombusch • R$ 150 . .000,00
• Casa alv. cl03 quartos, cl 180,OOm" - Lot, Flamboyant· Piçarras - R$ 35.000,00· aceita carro ou Imóvel em Blumenau.
- Casa al.v. cl 156,OOn1' + sobrado cl 300,OOm" - Guaramlrlm - R$ 150.000,00 - aceita carro/apto.
- Casa alv. nova, bem construlda, cl 11O,OOm", cl 2 quartos e demais dep. Loteamento Spredmann - João Pessoa- R$ 22.000,00 - acelta-

se carro no negócio.

• Terreno cl 450m" - R. Amélia Fischer Enke, Vila Rau· R$ 12.900,00
• Terreno cl 392,OOm"· Rua Emesto Lessmann· Vila talau- R$ 18.000,00
• Terreno cl 396,22m"· Rua Eleonora S. Pradl, cernro- R$ 37.100,00
- Terreno cl 350,OOm" - R. laI. . R. laI. da José T. Ribeiro - PIÓX. Tubos Mohr· R$ 10.500,00 ou entrada

R$ 3.000,00 + sparcetas de R$ 1.500,00
- Terreno cl 616,OOm" - R. Bernardo Dombusch - Próx. Marlsol· R$ 65.000,00
- Terreno cl 420,OOm"· R. Donaldo Gehring � Ao lado Cosmo Turismo - R$ 45.000,00 - troca-se por casa ou apto.
- Terreno cl 7.750m" - Estrada Santa Luzia - R$ 38.000,00
- Terreno cl 2.937,OOm"· R. Alberto Santos Dumont - Vila Lalãu· R$120.000;00
- Terreno cl 86.OOo,OOm" (20.000,00) - Barra do Rio Môlha • 500 metros da gruta � R$ 40.000,00
• Terreno cl 6.209,OOm" + 3.300,OOm" área construlda,lmóvel para usos Industrial ou comercial· R. Cartos Blanck - R$ 800.000,00
• Terreno cl 364,OOm" - R. Erich Sprung· Vila Bau- R$ 1'5.000,00
• Terreno cl 337,50m"· R. José Theodoro Ribeiro - R$10.600,OO
- Terreno de esquina cl 562,OOm" - R. José Theodoro Ribeiro - R$ 15.000,00
- Lotes em Ubatuba rua paralela a Rua FelipeMussi (Ruada Petrobrás), a 300metros da praia - entrada deR$ 600,00+ parcelas de R$ 200,00
corrigidos pelo salário minimo.
- Lote de esquina cl 510,OOm"· Loteamento Renascença· R. Prel. José Bauer· Vila Hau- R$17.000,OO ,

• Lote cl 362,18m"- Loteamento REmascança· Vi,la Rau - R$15.000,OO
,

GALPÃ,O INDUSTRIAL/COMERCIAL
- Prédio Industrial cl 3.300,OOm" + 300,OOm" de área construlda e terreno cl 6.209,OOm" - Vila taíau

R$800.000,00

TERRENOS

LOCAÇÁO/APTOSlCASASlSALAS

..

• Apto cl 3 qíos - Rua Eleonora Satler Pradl (centro) ,

• Apto. cl 03 quartos, sala, cozinha e demais dep.• BR 280 Guaramlrim

Apto. cl 02 quartos e demais dep.• R. Guilherme Hering, 70 • Ed. Érica
- Apto. amplo cl 03 quartos e demais dep.• R. Bemardo Dombusch, 590
• Sala cl mesanino· Av. Marechal Deodoro Ediffcio Florença· Térrea
- Aptos cl 2 quartos e demais dep.• R. 25 de Julho· Ed. Alberto Marangonl· Primeira locação
- Salas comerciais em diversos locais
• Galpão cl 150m" + 2 salas p/ escritório + recepção, cl rede trilásica • R. Joaquim Francisco de Paula, 1284
- Apto. cl 2 quartos e demais dep. - R. Marina Fruíuoso, 909· Ed. Asther.

'

R_ EPITÁCIO PE A. 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDITORA
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Editora CP Ltda,

Composição a laser
Fotolito

.' Impressão em off-set
VENHA NOS FAZER UMA VISITA

Rua WalterMarquardt, 1180
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Fone: (047) 371-0124 - Fal: 372-0266

.

VENDE.E TRO,CA

,

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 c/30m2 - Rua Carlos Fritz

Woguel, 1138 - Bairro Jaraguá Esquerdo. R$ 53.000,00

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

R$ 60.000,00 .., Aceita carro.
.' .

Casa de alvenaria cl 140m2, terreno cl 322m2. Distante 30mts. da praia, no
Balneário de Ubatuba (REGIÃO NOBRE) .. R$ 50.000,00 - aceita carro.

Terrenos.'
Terreno cl 365m2, Loteamento' residencial Renascença, (REGIÃO NOBRE).
Troca por terreno cl casa.

�----�---��--------------�

r .

.

. _ r

Supervisor de Produçao
........ C_V_ft_í_v_el_8U_pe_ri_o_r ""

i..
CI nível suptrlor e �lpcrlêncl� e. CIRpr�S& lêlill

�

c��:';E:- [ S e r r a'l h e i r o ] AUXILlÁRDE LABORATÓRIO
'(

.

]' CURSANDO NíVEL SUPERIOR
.

VENDERORA CJpei'Afior ffe ComputAfior _
sn.VIA 973.5530 _. -----_--_--_

I

�:�:276 {<fötUiötll] [ZaTAMPAl:OnA] II

AUDITOR ��NTABIL
asrroa 371.8098 com experiência

JUDmco�72.3241 CIRINTI DNDUSTROAL P�R� TR�ß�L��R. €M GU�R�MIRI'M: .

RECEPCIONISTA
sn.VIA

.

371.6554 Cl__• ....-na ... .
'. Montador de M'óveis

CARGOS E sALÁRIos
Sn:VESTRE 372.2636

.

Auxiliar de produção
ARL�ECELÃ°975.0934 Programador de Computador]_-----------_

TRABALHO TEMPORÁRIO!D�' CONT�9.0074 CI experiência em Clip,per e Base
SECRETÁRIA .

ANOELITA' 372.3056 I MECÂNICO DE M.ÃQU·INA. DE.COSTU.RA. I. I�FORME-SE NA HUMANA. SOBRE A

_ _
U.G�NT� TRaBaLHO T�MPORáRio

( -'MARCENEIROS '] (
.

P' r e. n 5 i .. s ta] [ C••""U,IJAS ] Para aten�r de forma glObal e concatenada à nossos

. .
Clientes integraram-se os esforços técnicos da:

Eletricista Instalador
.,

(: rO.RNE.iR.O MECAN.'.CO)
FAUSEL &�IADOS LTDA.

Com exj>erlência �
_ _

HUMANA ASSESSORIA EM RH

PROFESSOR DE
Ir

'" INGLÊS"" '"

-
.

SUA EMPRESA JÁ TEM
. UMA TAXA NEGOCIADA?!

EM EFETIVOS E TEMPORÁRIOS
GARANTIMOS FAZER POR MENOS.·

�. INFORMA
!!.I!�!,!!�.

E!NTRAMOS 'NO
"�OGO" !

AGORA ·ALÉM DA MELHOR
TECNOLOGIA E ESTRUTURA EM
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO,

NOSSA TAXA DE RECRUTAMENTO,
.

PARTE DE ZERO%

AMBULATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS
.

MEDICINA DO TRABALHO (PCMSO ) .• AUDIOMETRIA
.

,RECRUTAMENTO E SELEÇÃO • CURSOS .NA ÁREA DE RH-
.

URGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO'
-

RUA HE!'IRIQ"'E SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEPo 89.255-240 - JARAGuA DO SUL - SC ..
.

.

. Fone: (047) 37�4311 fax: 372.1091 E-Mail: HqMANA@NErUNO.COM.BR .

.

.

A HUMANA E PARTE DE SUA EMPRESA!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



, '

�.: .����!Ç.�Ç.?��.���t!� � � � ,., "Q"RIliIQ BQ1�'QF""." ������� !?9.���..�.p.� .�����.�9 .��.� .. �

ALUGUEL
DETRAJES

FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, '184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do l° Distrito da Comarca de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram nesteCartório exibindo
seus documentos pelalei, a fimde se habilitarem para casar os seguintes:

,
"

EDITAL N' 21.315 de 25-09-1997
'

VANTUIR SIEFERT E CLAUSELI LAUBE
Ele, brasileiro, solteiro.auxiliar contábil, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Rio
da 'Luz I, nesta cidade, filho de Waldemiro Síetert e Onilda Siefert.

"

"

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de cobrança, natural de Jaraguä do Sul, domiciliada e residente na
R?a 517, 58, Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filha de Edgar Laube e Hanelore Laube.

, EDITAL N" 21.316 de 25-09-1997
WANJ>ERLElIlEIDEN EMARILENE CRISTIANEBROCK

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, natural de Jaraguá doSul, domiciliadoe residente na
Rua José Kmuse, 190, Vua Nova, nesta cidade, filho de Ivo Heiden e Maria Baruffi Heiden.
Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Jaraguá do. Sul, domiciliada e residente: na Rua
Maria Umbelina da Silva, .388, Vila Lenzi, nesta cidade, filha de Manuel Brock e Regina Brock,

EDITAL N" 21.318 de 25-09-1997
, C6pia 'recebida do cart6rio deGuaramirim, nesteEstado
MARCIO GUAL:8ERTO:E ELIANEMARIA VALANDRO

Ele, brasileiro, solteiro, marceneiro, natural de Jaraguä do Sul, domiciliado e residente na Rua

Arquimedes Danta, 93, Vila Leõzi, nesta cidade, filho de Manoel JoãoGualbertoe Nair Gualberto.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar administmtiv�. natural de JoinviHe, neste Estado, domiciliada e

residente naRuaManoel FranciscoCorrêa, 42, Guaramirim, nesteEstado, filha deArlindoValandro ;

e BmídíaMaría Moretti Valandro.

EDITAL N" 21.321 de 26-09-1997

C6pia recebida do cartório de Blumenau, neste Estado
.

NORBERTOWENDORF JUNIOR E JANAÍNA PLAUTZ
Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
Emma Zíemann, 243, nesta cidade, fÍlho de NorbertoWendorf e ReinildaWendorf.

' .

Ela, brasileira, solteira, professom, naturàl de Blumenau, neste Estado, domiciliadá e residente na
Rua Henrique Boehringer, 112, Blumenau, neste Estado, filha de Randolfo PIautz e Irene PIautz.

.

EDITAL N" 21.326 de 30-09-1997
MARCO AURÉLIODASILVA E RAQUEL ANJ>,JmSSA LOMBARDI .

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de São Paulo, São Paulo, domiciliado e residente na

Rua Fernandes de Abreu; 109, Bairro Itain Bibi, São Paulo, São Paulo, filho de Reinaldo daSilva
e Izilda Galvão da Silva,

,

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de laraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua João
Januário Ayroso, 832, Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filha de Jurandír Lombardi e Norma

, GressingerI.,ombardi.'
,

EDITAL N" 21.327 de 30.09-1997
ODILON FERNANDES EEDILC�lA APARECIDA SIQlJEIRA

Ele, brasiieiro, solteiro, bancário, natural de Joínville, neste Estado, domiciliado e residente na Rua
Domingos Rodrigues da Nova, 264, nesta cidade, tllho de Adilio Fernandes e Nair Fernandes.
'Ela, brasileira, solteira, escriturária, natu..al de Marquinho - Guarapuava, Paraná, domiciliada e

'

residente na Rua Carlos Oechsler, 957, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Jurandir Ramos
•

Siqueira e Veronica Berenda Siqueira. .

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar .o presente Edital, que será

publicado pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

'Uma tlata especial, merece aipo mJlitu especial
VenNa conNecer. ••

e
,

,

1 '

.

, .
-

., -.'. .. "

'JNacionais & Importados
,

PrcscntesJ/lara todas as dattls

EDI'TAL
-

PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã e Oficial de Títul<,ls

Comarca de Jaraguä d� Sul, Estadode Santa Catarina, na forma da Lei - etc,

faz saber a todos quanto éste edital virem que se acham neste Tabelionato p

Protesto os Títulos contra:
, Antonio Vieira, R. José Emmendoerfer 1583, Nesta
AdelmarMax Eggert, R. Pastor F. Schlitzen 135, Nesta

Arnildo Carlini, Av.Mal. Deodoro da Fonseca, Nesta
Antonio Marcos Schlepka, R. Albino Zanghélini 1414, Nesta
Antonio Ivo Bonatti, R. WalterMarquardtWSQ cla Dom, Nesta
Amoldo Mathias, R. Estrada Rio da Luz I s/n� Nesta

Brilho Contabilidade José Lino Fausti, Nesta

Crisje Ind. Com, CORf. Ltda, R. BR-280 Km48, Nesta
Celinho Com. Mat. Constr. Ltda,R.WalterMarquardt 100, Nesta
Claudimir Buttner, R. AndréVoltoline 1323, Nesta
David de Borba,Av. Mal. Deodoro 345. Nesta'

Esq..e Vidraçaria São Luiz Ltda, R. Virgilío Pedro Rubini, s/n, Nesta
EdsonWeiss, R. Lat. SchroederI s/� com Dutra, Schroeder
Egon Schroeder, R. Estrada Rio -da Luz s/n, Nesta

, 'Germano Domingosde Andrade ou Dalila de Andrade; R.;Bernardo Dornbusch a

lado do nO 1137, Nesta
Ilisandra A. da Silveira, R. Duas Mamas, trabalha na Weg TI Primeiro Turno,
Schroeder

Irineu Ivo Didzian, R. Bernardo Dornbusch 630 sI B, Nesta
, Juarez Gois da Luz, R. João Januarie Ayroso, 2220 fundos, Nesta
Joelma Gloria Pereira, R. Angelo Schiochet 52 Ap. 201; Nesta

. '

João Manoel Fraga, R. BerthaWeege 100, Nesta I

João Carlos Meirelles da Silva, R. Lateral Adolfo Puttger 38, Nesta

Kanoppus Ind. Conf. Ltda, R. Joaquim Francisco de Paula 295,Nesta
Kleide Horst, R. Francisco Zacarias Lenzi 355, Nesta

Loja de Möveis Gusmett ME, R Angelo Rubini, Nesta
Lourival Wackerhege, R Pedra de Amolar <S/n, Nesta

Minimercado Dois Amigos Ltda, R. Manoel F. da Costa 973-B, Nesta
Mibety Transp. Desdobr. de Madeira Ltda, R. Angelo Rubini 1119, Nesta ,

M6vei� Pradi Ltda, R. João Januario Ayroso 2286, Nesta
'

,
"

MadalenaRita Tomaselli Hertel Valmir Jacob Hertel, R.Mal. Castelo Branco 4015, '

Schroeder

MalhasEggert Ltda, R. Pastor Ferdinando Schlüzen, 135, Nesta
Mercadinho Gilcivini Ltda, Av. Wallt.. Marquardt 113, Nesta
Mibety Transp. Desdobr. Madeiras Ltda, R. Feliciano Bortolini s/n, Nesta,
Norte Distribuidora Ltda, R. EXp. Antonio Carlos Ferreira, 798, Nova Brasília, Nesta '

Notre Dame Prod. Eventos, R. Mal. Deodoro da Fonseca 104, Nesta
Posto de Med Rio da luz Ltda, R. Estrada Ribeirão Grande da Luz Primeiro, Nesta
Paulo RobertoWendt, R Bernardo Grubba 180, Nesta'

• Roberto Bassi, R. A slo, Nesta
Rose Mary Rosado, R José Picolli, Nesta
Rolando Schroeder, R. Rio da Luz I sln, Nesta
Stênio R. Schmidt, R. AlbertoBortolini lado 65, Nesta " .

S Design Editorial Ltda, R. 329 nO 274, Bairro São Luiz, Nesta
.

'Símone.Kmeger da Mota, R. Luis Sartis/n, Nesta
Tereza Emidia R. Pruzak, R. Adolfo Putjer sln fundos, Nesta
Val�irJac.ob Hertel Madalena Rita T. Hertel, R. Mal. Castelo Branco'''4015,
Schroeder,

, ,

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a
.

, .

-

.

devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmos
compareçam neste Tabelionato na Rua: ArthurMüller, n° 78, no prazo da Lei, a fim
de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem.,.
os referidos protes�ados naformada Lei, etc.'

LS/Jaraguádo Sul � 1 de outubro deJ997 ..
I1ton Hoffmann

Tabem.o SubstitutoAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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de compradores para alguns
modelos da famma lX. PÇJra não
perder vendas de seu carro pejo
lançamento do Xsara na Europa,
substituto natUral da, lX - apesar d�
o médlo-compacto da Citroên se
manter em produção mesmo nc

,França -, a montadora francesa
decidiu ampliar a garantia de
algumas versões.

A nova garantia agora tem
duração de três anos - a maior do
mercado nacional - e cobre todo
o veículo, Incluindo motor e

suspensão. As versões lX
beneficiadas soo a Paris, aVolcane
e a Dakar. Estes'modelos, como
ainda acontece com os outros
carros da Cltroên, tinham �arantla
de apenas um ano.

tratamento para melhorar a

Imagem junto ao público. A

companhia de eletricidade
francesa, a EDF, em parceria com

fabricantes de verculos elétricOs,
'acaba de criar o primeiro clube de

, automóveis capazes de serem

-correçcdoe por tomada do pÇJrs,
em Paris. O clube val contar 'com
uma exposição permanente de
modelos de várias marcas e terá a
missão de divulgar Ei estimular ci
utilização de veículos elétricos na
Fronço.

Convocação
,

múltipla
Os carros Volkswagen estão

ficando fregueses de r.calt. A
empresa qu� fez uma chamada
oos proprietários de modelos Gol,
Parati e Saveiro no início de
setembro está com novo ohamado
na praça.Desta vez a convocação
envolve os donos de Gol, Parati,
Santana e Quantum, com motores
1.6, 1.8 e 2.0 e direção hidráulica,
fabricados entre janeiro de 96 e

abril de 97.0 problema é no sIst$ffiO
de correios Chamado de Poly V -

.

que controla as- polias da bomba
de água, do alternador, do ar

condicionado e da direção
hidráulica.

O suporte dos correios, que é
preso no bloco do motor, 'pode se

'

soltar e até rornpet o que faria o

sistema parar de funcionar.
Segundo a Volks, o defeito não troz

.

riscos para a segurança dos
ocupantes. O móximo que pode
acontecer, de acordo com à
montadora, é o veículo ficar sem
condições de trafeOar.

Carga rápida
A Ford americana: quer injetar

uma grande dose de energia para
tornar os modelos elétricos mais
populares em todo o mundo. A
empresá acaba de anunciar que
desenvolveu um recarregador
capaz de renovar as bateri� que
movlmentam.osmodelos atuais em
apenas 20 minutos,contra as atuais
quatro oll até seis horas.

Com isso, a Ford ataca um dos
maiores entraves para a ampliação
do mercado. A montadora,
juntamente com 'o governo da
Califórnia, pretende instalar a
bombade combu,NveI.lélrlcaem
postos experlmentóls até a virada
doséculo.-

A busca para viabilizar os

modelos elétricos, na verdade, não
, é preocupação exclusiva dos
americanos.Na França osmodelos
também estão recebendo Um

A coreana Hyundal ataca eorn esportlvldade omercado nacional.As revendas damontadora começam a

eXpor ncis vitrines o modelo mois esportivo já criado pela empresa: o Coupe. O carro foi apresentado no Brasil
ano passado, no Salão do Automóvel, e, como o próprio -norne denúncia, é um cupê do tipo 2+2. Esta
característica, aliada à pouca altura e ao desenho que exibe linhas bemarredondadas, conferem ao carro um

'aspecto bem agressivo."
'

Para equipar seu esportivo, a Hyundai optou pelo motor que equipa as versões rncs potentes do Elantra. �
, um quatro cilindros em linha de 16 válvulos com 138 cv a 6 mil rpm e torque de 18,4 kgf a 4.800 rpm. Este propulsor
levo o verculo, segundo a montadora, a atingir a velocidade máxlma de 200 ,kmlh e aCelerar de zero a 100 kml
h em 8;6 segundos.

No Interior, o modelo coreano segue a tendência atual de equipar esportivos com Itens de conforto de
carros familiares. O Coupe vem com interior em couro e equipamentos como direção hidráulica, trio elétrico,
ródio/toco-fltas e ar condicionado, tudo de série. O Hyundai Coupe chega às revendas com o preço, de USS
36.500.

'

L A V A <; A ()

MENDONÇA
porém, a Seat mantém na

geladeira os projetósde ampliar as
opções de modelos. A marca, _

atualmente, só é representada no

país pelo modeio compacto Jbiza
e pelo.rnéclc-ccrnpocto Cordobc.
O sedã médio Toledo, que já foi'
cotado para também
desemborcor-ern solo nacional,
continuo esperando novos estudos
de avaliação de mercado da

montod9�a.
'

Aposta espanhola
Com a chegada do clone do

Seat Cordobo, o Polo Classic, da
Volkswagen, muitos echovorn que
a marca espanhOla estava com os

dias contados no BraSIl. Mas não é
,
o que a empresa demonstra com

a sua nova estratégia para o

mercado nacional. A seot -' que
pertence ao Grupo VOlkswagen -

pretende ampliar a rede de
concésslonónosno pars, que t.loje
é de 42 lojas, para mais de 50 até o
próximo' ano. Com isso, espera
cobrir todo o território nacional.

Apesar do aumento da rede,

Contramão
internacional

A Volkswagen prepara uma

Investida que promete aliviar o
desfalque no bolso dos clientes na
COmpra de carros da marca e

baixar os preços de seus modelos
em todo o mundo, Para dar início
ao plano, amarca alemã re.duiiu o '

preço do novo Golf em relação ao
modelo antigo em cerca de 10%
em vários parses da Europa.
'Enquanto'os europeus já desfrutam
da nova pOlítica da empresa, no
entanto, os brasileiros seguem o

caminho inverso e devem encarar

um aumento médio de 1% da linha
de carros damontadora a partirde
lOde novembro.

SE O PROBLEMA DO SEQ CARRO É

RUÍDOS, CONSULTE-NOS

372-3719
Garantia dilatada
,A francesa Cltroên 'decidiu

reforçar os argumentos de atração

AUTO NOVO
VEíCULOS

Pesado à italiana

Recorde anunciado
o setor brasileiro de motocidos

está trabalhando com uma

estimativa superlor
'

a 400 mil
unidades comercializados até o fi
nal deste ano.A expectatiVa ante
rior era de 380 mil unidadeS,mas as

'

vendas do setor continuam tão
aCluecidas .que essa previsão
deverá ser superada em 8%.

Os números 'do Associação
Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, ,MOtonetas,
,Ciclomotores e Bicicletas, .o

Abraciclo, registraram 38 mil'
unidades vendidos no último mês
de agosto, acumulando um total
de 259.995 unidades
Comercializadas no ano.

A produção total apresentou
o recorde'de 177.458 unidades, Ó
que equivale a um crescimento de '

46,5%. Em relação ao mesmo mês
do ano passado, o crescimento foi
ele incrrveis 70,8%. No mês de
agosto, no entanto. houve uma

, 7 pequenci ql,J8da - 1 i 1% - nas vendas
*,'.'� relação ao mês passado.Nada
m,' "e provoque rugas de

àc;>.

CARROS OKM "tODAS AS,

MARCAS A PRONTA ENTREGA.

D'IRETO PARA O

,CON,SUMIDOR COM'O MELHOR

PREÇO DO MERCADO.

'ACEITAMOS CARTA DE
CRÉDITO OU SEU USADO.

A Agrale anteclpoo o lançamento de sua linha 98 de caminhões e
apresentou o modelo 8500 Turbo, com peso bruto total de oito toneladas
e capacidade de transportar cargas de até 5.250 kg. '

OAgrale 85OOTurbo é equipado commotorMWM 4.10T. com potência
de 135 cavalos a 2.600 giros.Segundo o fabricante, o novo caminhão tem
como maiores crtratlvos baixos níveis de.rul'do e de emissão de poluentes.

Mas aparEmternente a maior preocupaçõo no projeto do caminhão
foi com os freios. Eles säo totalmente acionados a ar.Além disso,o freio de
estacionamento é do'tlpo Spring Break. com atuação nas rodas traseiras.
Este sistema,eqUipado com válvula de quatro vias, isola o Individualmente
os circuito caso ocorra um even1ual dono que provoque o vazamento de ,

ar em um deles.1sso permite que se �lize os freios de estacionamentos
em sItuOçóes de emergência.

R. JOINVlllE, 2050

FONE/FAX (047)
371-1574 I 973:'9753
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..Mercado atraente
Nos últimos anos, algumas
marcas de importados
tentaram - sem multo sucesso
- atrair o consumidor nacional.
Os japoneses suboru Vivia e

Dalhatsu Cuore são alguns
exemplos de modelos im

portados com motores
pequenos que, apesar da
qualidade insuspeita e de
vantagens inegáveis, acaba
ram pouco atraentes depois
de agregarem alíquota de
lrnportoçõo e demais taxas
aospreços.

O Vivia chegou, em 93, por
cerca de R$ 9mll.Parou de ser
Importddo em 95, quando já,
passava dos R$ 13 mil e tinha
vendido apenas' um primeiro
lote de 500 unidades. Já o

Cuore ainda é importada:
mas custa R$ 11 mil ern média
- um valor alto para um carro

com motor 847 cc.
acabamento simplório e

poucos itens de conforto.
Ainda assim o Cuore já,
vendeu este ano 33'4
unidades.

Estes carros abocanham
70% do mercado nacional,
com e2.236 unidades de
jane.iro a agosto,mas se valem
basicamente do preço como
argumento de vendas. Essa é
a principal razõo do pequeno
investimento dos importa
dores no segmentos, de

compactos. em agosto, 'que se somaram

'A alíquota de Importação às 'l'63 vendidas, nos meses
e a série de taxas em cascata anteriores de' 97. Só está
fazem os pequenos impor- presente porque é um dos
todos chegar a preços poucos segmentos em que a

proibitivos. A Nissan, por marca atua.
exemplo, tem produz o A Renault, por exemplo,
prestigiado Miere, modelo Investe no Twingo, de motor

,

com motor de 998 cc. 16 1.3 litro, que custa a partir de
válvulas e 55 cv de potênCia RS 16'mil com vistas ao status
máxima, capaz de fazer até de marca nacional. Mesmo
20,8 km/I. Mas a empresa assim, o modelo vendeu
seqser cogita importá-lo para apenas 253 unidades este
o Brasil. ano. A montadora francesa

A também japoneso também importa o cno, que
Suzukl., por sua vez, traz o

"

vem equipado com moto
modelo Swift, com motor de rlzação 1.6e custa a partirde
três cilindros 1.0 litro em duas 'R$, 15 mil. A relação custo/
versões diferentes. O preço do benefício do cno é melhor, o
carro começa em R$ 16 mil e que se reflete nas vendas:
registra .por isso' vendas 2.535 unidades até agosto
modestos. Foram 23 unidades últimó.

r----- ----I

Nascido poraas ruas
o Peugeot 106 $Olell tem performance equilibrada do Indicado para um motor

a proposta de ser um carro Soleil. Ele, inclusive, demonstra pouco potente -, mas os

urbano, com destaque para boa agilidade no tráfego das engates söo um tanto duros e
características como pratici- cidades grandes, se esguei- exigem um certo-esforço, Ao
dade e economia. Nisso, o rendo pelos engarrafamentos e 'contrário da ernbreoçern.
veículo é absolutamente abrindo caminho no melo dos "que é macia.
adequado à proposta.Embo- öníous.Aomesmo tempo, é um, A suspensão do popular
ro não disponha de grande carrinho que ganha a atenção francês - a despeito de sua
espaço interno, o veículo e a simpatia dos passantes e aparência frágil- mostrou que
proporciona b?a posição de dos outros rnotorlstos, aguenta bem a holocáustica
dirigir para o motorista. De Mascomcertezaoquemais' pavimentação urbana. A
negativo,apenasaexcessiva lrnpresslono no veículo é sua firmeza do conjunto até
proximidade entre os pedais economia. O SeleIl fez uma privilegia a segurança e a
de freio e embreagem e um média de 15 km/I entre cidade estabilidadeem detrimentodo
limitado espoço para as e estrada. Indlce mcls que conforto.O resultado é que o
pernas em sua profundidade. suficientes. Se bem que na limite de aderência não é f'

Os comandos ao alcance estrada o SÓleii mais pareça um percebido a não ser em

das mãos e os - poucos - peixe fora d'água. situações de claro abuso.
instrumentos estão bem Naturalmente, os outros ,Ainda assirrt a suspensão não

r visrveis. Apesar do pequeno índices de performance do chega a transmitir vibrações
I motot o subcompacta até carro não chegam a ser tão incômodas ao habitáculo.

I que arranpa rápido, graças inesperados. O modelO atingiv O mesmo ocorre em
ao baixo peso. Mas o a velocidade .máxima de 150 relaçãoaoníveide,rurdo,mais
entusiasmo não uitrapa� a km/h e.ccelerou a 100' km/h uma vez é> pequeno Soiell
segunda marcha, onde o partido do zero 'em 1.9,5 ·reveiou classe à francesa:
motorzinho de 950 cc segundos. praticamente nenhum barulho
começa a exibir limitações.O Estes dados, servem para o em baixa rotoçöo é pouco
ideai no 106 é 'realmente Soieii carregando apenas o ruído perceptívei quando
impor um, ritmo tranqüilo ao motorlsto.Com qucíro pessoos, severamente exigido. Com
carro. o desempenho cai sensivei- tudo isso, as pretensões

Semtentaracharchifrena 'mente.O carro fica mais pesa- urbanas do 106 Soiell se

cabeça de cavalo - ou seja, 'dó e perde a agilidade, mas confirmam, auxiliadas peio
I arrancarumcomportamento continua f6cil e ogradável de preçointeresSante.Umveículo

�.� I esportivo de um, subcom- cond\JZIr.Ocãmblo,porsuavez. de cidade como deve ser:

r;;�:.L_;�C�::�V!�':U�_��rela�õ!: ;u;..��a�.!..�...:.:-�c��=m�.�;<.:..=_�bar�"�at�"'Oil.'�,:ec=Í''i'��:,�.. j""�":'�'?�,��,'�'�i,átIcol"I'�'�I''�'I'•••••••••••••••••••

Proteção de Fibra interna, lonamarítima e

capota de lona.para todos os modelos de

Píck-Up, Fiat, Pampa, Peugeot, Corsa,
Saveiro, D20 e F1000

Inovação élétrica'
o grupo PSA, holding que controla as märcas Peugeot e Cltroên

comerclali�adesde o ano passado uma versão do Peugeot 106 commot
elétrico. O 106 Eletrlc é dirigido. principalmente, a empresas. socledad
e Odminlstrações que dão aos carros um uso exclusivamente urbano.O
modelinho é vendido em três versões: uma completa.paraquatro pessoas,'
e duas outras com dois lugares e occbomentos diferenciados.

A estrutura do 106 Eletrlc é semelhante à do 106 três portas. As'
alterações foram opencsno parte dianteira e no porta-malas.O motor é'
alimentado por 20 baterias de nrquel-códmlo de arrefecimento líquido..

Cada bateria tem] 2.6 kg,3O% a menos qUe uma de chumbo com Igual
capacidade. '

'.

Com.plena carga nós baterias, o 106 Eletrlc tem autonomia próxima a
80 km. A velOCidade móxlma é limitada 0.90 km/h. j6 que se trata de um

carro urbano.Mas a oceíeroçöo é razo6vel: zero-o 50 km/h em 8 segundos.
A grânde vantagem para ouern dirige é a total ausência de trepidação e
o silêncio absoluto do motor. O que também representa um risco pard
pedestres distraídos, j6 que o. único barulho que o carro produz é o dos
�us sobre o asfalto: .

,

.

O vérculo leva seis horas para ser totalmente recarregado,mas permite,
. cargas parciais de uma hora. suficiente para rodar,2O km. Para recarregat
é necessörlo apenas conectar a tomada do carro, que fica ne PÖrcl-la
mas dianteiro direito, a uma tomada de carga normal, com 22Ö volts e 16
amperes, através de um cabo.

Expansão francesa.
A Automobiles Peugeot chegou ao Brasil em 1992 através de uma

associação com ,o Grupo Monteiro Aranha. J6 no primeiro mês de
operações, agosto. a Peugeot vendeu 150 carros.Ao final daquele ano, a

montadora )6 respondia por um volume de 1.654 unidades. No ano

seguinte, este número subiu para 8.555. �m 95, com a festa a alíquota de
20% baixada pelo então ministro Ciro Gomes, a Peugeot pôs no rnerccdo
11 ;342 veículos.Ano possodo, de volta à realidade, ficou nos 8.378 corres,
Desempenho que dificilmente repe:tlr6 em 97. Entre jane.lto e agosto,
comercializou ooenos 4.270 conos.

Em parte, esta queda se deve' ao enfrentàmento com uma
concorrência cada vez mais capaz de brigar no preço.Por Isso a Peugeot
busca consolidar sua atuação no país e tornoérn desfrutar de regalias
fiscais. Apesar de nõc.conãrrror oficialmente, é certo que a montadora
val construir uma f6brlca no país, provavelmente no município de Porto
Real,próximo a Resende, no Rio de JaneirO. E é quase certo que a Pe.uQeot
reserva para o Brasil a nova linha 200,mols precisamente o novo compacto
206, que val su�tulr o quadradão.�.

'

.. ..
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ZEZÉ DI
CAMARGOa
LUCIANO

�Com fãs espalhados por todo
o Brasil, a dupla sertaneja Zezé
di CamàrgO & Luciano aporta
neste domingo (5), em Nova

Trento, para participar do 10

Festival Show Abson, que
também contará com a presença
do helicóptero do Comandante

Hamilton, do SBT. Os ingressos
estão disponíveis nas agências do
Besc,

Jaraguá do Sul, 3 de outubro de 1997 • CORREIO DO POVO· 7

EXPOSiÇÃO.
r7 Vai até o dia lOdeste

mês, na Galeria Brahma- de
Artes do Museu da Cerveja,
em Blumenau, a exposição de

quadros dos artistas Beatriz
Bona Sousa, Abegair da S ..
Braun, Marlene Hüskes,
Marilu Teresa Krause

(jaraguaense) e Arian
Grasmück. A visitação está
aberta de segunda à sexta, das
10 às 20 horas e das 10 às 18

horas, no sábado.

e.
SEM

ESPERANÇAS
o garoto chega para a mãe e

pergunta:
- Mamãe, o que devo fazer pra
quando crescer ser bonito,
elegante e inteligente?
- Acreditar.em reencarnação,
meufilho.

EH �'N'f"N'�
� Na programação do Projeto QuintaAlternativa, da Boate Marrakech, destaque para o retomo,
dia 23, do excelenteDoo Avohay, formado por Beto Luciani e Jean Cario (vocalista da BandaVlad
V). Umshow acústico de qualidade incontestável que tem em seu repertório os maiores sucessos do
Jethro Tull, Rush, Pink Floyd, Eagles, Zé Ramalho, e!1tre outros, Realmente imperdível!

N-I V E R
Mainara E. Klug (5/10), Katia e Kelly Garcia (6/10), Adriana Sabei

(6/10) e Darcy A. Buchmann - "Futsa" (7/10).
UA felicidade não depende daquilo que nos falta, mas sim do bom

uso que fazemos do que temos ",

Artigos para esta co/una devem ser enviados para Rua João Picolli, 246, Jaraguá do Sul (SC), Cep: 89251-
590. Se preferir, para os fax: 371-1919 ou 372-3363, aos cuidados deste colunista.

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: As Chiquititas, É o Tchan! (do
Brasil), BandaEva (AoVivo) e Alexia (FanClub). Prin
cipallançamento: Elton John (Candle In TheWind 1997).

._-------

I
ACOLÔNIA
- Direção: Tsui Hark.

I
- Elenco: Jean - Claude Van Damme, Dennis Rodman,Mickey Rourke, Natacha Lindinger,
Paul Freeman, Jay Benedict e Rob Diem.

I - Gênero: Ação.

I
I
I

Sinopse _

Mesmo sendo o agente
antiterrorismo mais

respeitado dos Estados

I
Unidos, JackQuinn (Jean
- Claude Van Damme)

\ quer abandonar o jogo daI espionagem. Na noite da

I
últimamissão, ele perde o
seu - alvo - o perigoso e

I enigmático Stravos

Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, 1699
Fone: 371-7847

• Jaraguá do S� - SC

EvanDando, vocalista e líder do Lemonheads, é chegado
numa "farinha". Politicamente incorreto, ele 'explicou
porque sua primeira apresentação ao vivo no Brasil,
realizada em Santos, em 94, não foi tão boa. - "É que eu

fiquei quase três dias sem cocaína, e issome atrapalhou",
comentou, enquanto elogiavao póbranco.A banda esteve

emjulho no Brasil fazendo alguns shows de lançamento
do CD CarButton Cloth.

Dispersivo e com jeito de quem estava em outro planeta, .

Dando garantiu que anda lendo muito porque "o mundo
está umamerda e ler émelhor do que ver televisão, pois
não tem comerciais", O sucesso do disco It's a Shame
about Ray (92), que contém a regravação de Mrs.
Robinson (Simon&Garfunkel), foi definidopor ele como
um marco. "Nunca teria arrumado tanta mulher se não
entrasse na paradada Billboard". Falô, malucão! .

(Shopping Music)
.

- - C I 1'1 E -iV\ Ja\ - - - - - - - -- - - - - .

. JOINVILLE
G.N.C. CineMüel/er 1:

(Mickey Rourke) - e perde
tudomais em sua vidaemuma

fração de segundo. Quinn
acorda em uma colônia. Um

lugar criado para um grupo de

espiões considerado muito

perigoso para ficar solto,mas
muito valioso para sérmorto.

Agora, suamulher e seu filho

que ainda não nasceu se

tornam alvo da vingança

mortífera de Stravos. E apenas
um homem pode colcar

Quimm de voltá no jogo.Com
faro para detectar destruição
e queda por encrenca, o

extravagante, mas nem por
isso menos perigoso, Vaz
(Dennis Rodman), é o

negociador de armas que
representa a última esperança
paraQuinn.

�. IHorários: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30,21h30
(dias3,4e5).15h30,17h30,19h30,21h30
(6,7, 8 e 9). I.
AGueml deCenudos.
Horários: 15h, 18h, 21h. IACoI6nill.
Horários: 14h, 16h, 18h, 2Oh, 22h (dias 3, 4 e
5).15h,17h,19h,21h(6,7,8e9). I

I
I

.

G:N.C. Cin_eMüeI/er2:

G.N.C. Cine Müeller3:

BLUMENAU
CineNeUlJlarlct 1: �.

Horários: 14h, 16h, 18h, 2Oh, 22h.
ACoI6niII;
Horários: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30.,21h30.
Comato•.
Horários: 15h, 18h, 21h.
Gueml deCanudos.
Horários: 14h30,17h30,20h30.
tNrcuIea.
Horário: 14h.
O Rei de Baixaria.
Horários: 15h45, 17h45, 19h45, 21h45.
O C...mento doMeu MelhorAmigo.
Horários: 14h, 16h, 18h, 2Oh, 22h.

• Programaçjo válida para o periode) de 3 a 9110•
. ------ -- --- -- _._- -- - -------------

CORRETORA DE SEGUROS
R. Procópio Gomes
de Oliveira, 481

Jaraguá do Sul- SC
cep 89251-200
FoneIFax: (047)
371-3633

CineNeumarlct2:

CineNeumarkt3:

CineNeumarkt4:

CineNeumarkt5:

Cine Neumãrkt 6:

I

I

I
I

Fernan.do T. O. Guenther
Cirurgiio Dentista
CRO-SC 3452

Odontologia
restauradora
e preventiva

ConIUIt6rIo
Av....,. Deodoro, 333
Fone: (047) 371-G844S

Ra.ldencieI: (047) 372..0e53
Je,... cio Sul - SC

CARGAS EPASSAGENS
Fone/Fax:

(047) 371-0091
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A DE
ROTA DA fN'DIA

Centro de Terapia e Meditação
,

\

Fone: (047) 372-3104
Rua ÂngeloTancon, 106 -Ilha da Figueira - CEP 89250-210 - Jaraguá do Sul- SC

MEDITAÇÃO???
MEDITAÇÃO!,!!

ÉAVENTURA, amaior que a mente humana pode compreender. É simplesmente Ser, sem
fazer nada (para isto).

'

Nenhuma ação, nenhum pensamento, nenhuma emoção (em vão). Você apenas é, e é puro
,

prazer. E onde vem esse profundo prazer quando você não está fazendo nada? Nã0 vem
de lugar nenhum, ou vem de toda parte. Ele é emotivado porque a existência é feita de
umamatéria chamada alegria.
OSHO HORÁRIOS:
"No-Dimension" às 16h30; todas 2".s e 4".s feiras
"Kundalini" às 17h30 até 19 horas, todas 3".s e 5".s feiras

Feng-Shui: Esteve na cidade a Arquiteta é Paisagista Helena Gomes Shanti, ministrando
curso e dando consultas à excelentes profissionais e clientes, que, tiveram o privilégio de
usufruir da harmonização real de suas casas e ambientes de trabalho. 'Sem dúvida, com sua

intuição aliada às tecnologias avançadas.
Quem perdeu esta rara oportunidade, ficou para trás, se ligue!
Você é nosso(a) convidiuJo(a)!

I'

Ma'ssagem MIOFASCI�L
para Integração da Estrutura Postural

Terapeuta Corporal Samudra continua atendendo com hora marcadae commuito êxito.
Aqui alguns depoimentos de clientes que ficaram felizes com seu tratamento,

•. "A dor que sentia em meus pés e pernas era uma tortura, pois trabalho em
,

pé, das 7 horas até as 22:30 hs, e não haviam tratamentos nem calçados que
me aliviassem. Após o tratamento os resultados são impressíonantes: agora
desapareceram as dores" Celina Cabeleireira - Jaraguá do Sul

• "Sou atleta e os benefícios que encontreicom aMassagemMiofascial são
surpreendentes, minha performance aumentou."

, Alexander Lenzi - Vice-Campeão Mundial de Jetski - Jaraguá do Sul

'Sexta-feira, 3 de outubro de 1997

mmSE

Curso,de Medicina
Tradicional Mexicana

Acontece nestefinal de Semana - 4 e 5 de Outubro - Direto do México:
Curse de Medicina Tradicional Mexicana, com Santiago Ortela Sarmiento - aprenda tudo,
sobre a natureza que nos rodeia, descubra o poder curativo das plantas que você encontra no
seu quintal, aprenda a reaproveitar os alimentos e a fazer seus próprios cremes, shampoos, à
base deplantas, ervas e frutas.
Domingo 5 de outubro às 14 horas:
Purificação "Temazcal", que quer dizer "Lugar Sagrado e protegido onde se limpa o corpo Ie alma para voltar a nascer." •Este banho medicinal ancestral é um sistema integral de purificação física,mental e espiritual,
onde o Xamã (médico tradicionalista) guia do Temazcal busca a harmonia e o equilíbrio

'1com nosso universo, baseado em um respeito às forças daNatureza que nos permite enfrentar
qualquer situação de desequilíbrioe nos colocar em condições favoráveis para permitir sua
ação auto-curativa. Nossa Natureza é generosa!

'

Quem quizer fazer somente a purificação Temazcal, ela acontecerá no domingo, 05 de outubro
às 14 horas (R$ 50,(0).

Curso "A Sensibilidade a.partír das Mãos
Massagem Tradicional. Indiana (Medicina Ayurvédica)"

,

Io sucesso de alunos que investiram no curso anterior está se refletindo em suas vidas pessoais e "

até profissionais; commais umamaneira de descobrir a sua sensibilidade: da ecência do toque até
a técnica - Mãe da índia.
Estamos formando a turma do curso especial com sete módulos, uma vez por semana. I�"
Falando com e Samudra: Rota da índia (047) 372-3104

II

� � �� �lli

A FONTEDA JUVENTUDE:
UMMÉTODO de rejuvenescimento que vai revolucionar sua vida.
Dos Confins do Himalaia, um método seguro e infalível contra o envelhecimento. Confira no curso

CORPO SEM IDADE:
21.s e 41.s-feiras, das 8h30 hs às 10 horas.
31.s e 5".s feiras: das 17 horas às 18h30.

TAI-CHI-CHUAN:
Início com sucesso. O curso regular com ó Mestre Byung li Lee.
Os alunos estão adorando e já colhendo seus benefícios. Agradecemos a todos os que comfiaram e

estão participando das aulas.

ATENÇÃO: o Tai-Chi-Chuall parapessoas de Terceiia idade devolve flexibilidade e oprazerpela
vida.
Ainda lemos vagas!

"Tai-Chi-Chuall" das 17h45 às 19h15
das 20:()() horas às 21h30, todas 2·.s feiras.

ACUPUNTURA:
Mais uma opção de tratamento e cura na cidade. Você podemelhorar algumasmoléstias que parecem
intratáveis com a milenar acupuntura realizada pelo Mestre Bjtung li Lee. Com toda segurança e

agulhas descartãveis,
Consulta com hora marcada todas 2·.s febras.

�.
�

Livre-se do Estresse com o

auxílio do Tai Chi Chuan,

INGLÊS

WISDOM
Com: Mestre Byung II Lee
Diretor de Instituto de Medicina Orientai
Formado pelo I.A.M.O. Seul, Coréia do Sul (Reg. N.0293-193)
Internacional Association of Marcial Arts and Orientai Medicine
Presidente da ABT-PRO

Life'·Ce�ter
:AC;AD6MJ:A

Natação - Hldroginástica -

'

Condicionamento Físico �

Glöástica - Massag�
Rua Prof,Antônio

Estanislau Ayroso, 763
Nova Brastäa - Jaraguá do Sul - SC

Fone: (047) 372-3263
Atividade Física não é Moda

é Qualidade de Vida

/

Inglês para adultos e crianças
o JEITO INTELIGENTE DE
FALAR INGLÊS - AGORA
TAMBÉM COM ESPANHOL

Rua Angelo Sehlochet, 118
Jaraguá do Sul- SC
Fone:,{047) 371-7665

Dores nas costas, gastrites.noites
maldormidas, 'tensões musculares,

'estresse.

Quem nunca passou por pelo
menos'uma dessas desagradáveis

experiências?
A Reflexologla Miofascial é uma
terapia de alta resolução 'fisiológica
que resolve esses e muitos outros

problemas, através de uma

reestruturação do corpo.
CONSULTE-NOS!!!

Fon.: (047) 372-3104

CONVERSAÇÃO

II

II
II

Curso: toda 28 Feira - 16:30 às 18 h
18:30 às 20 h e 20:30 às 22 h

II
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Almanaque dos
Gaúchos - Barbosa
Lessa - Com previsões
astrológicas para o 22
semestre. Aqui estamos
lançando não

propriamente um livro,
, mas, sim, uma idéia. Esta
brotou da constatação
de um fenômeno

'

"inexplicável", qual seja
o da incessante

.

expansão do gauch ismo
em nossos dias. Aqui há de

do um pouco - 1 ª edição - 1997, - 84 páginas -

4x21bm - R$ 6,00

carreira e vida de Renato Borghetti - Cláudia
rghetti - Essa obra é dedicada às pessoas que

empre tiveram carinho e admiração pelo músico
strumentista Renato Borghetti para que tenham
uas 'impressões sobre a trajetória de sua carreira
Sua vida, ficando assim com a biografia deste
rtista que fez da nossa música gaúcha um

rande sucesso - 1 ª edição - 1993 - 100 páginas
14x21cm - R$ s.oo

antigas do Tempo Velho - (Poesia crioula) -

Pparício Silva Rillo - 5ª edição> 1991 .. 100 I

áginas - 14x21 cm - R$ 10,00

Martins Livreiro Editora - Ltda.
Rua Riachuelo, 1279 (fundos)

!

CEP 90010-271
PortoAlegre - RS

ou pelo Fone/Fax: (051) 224-4798

Esquadrias de AlumínioBENTO Ltda.

Especializada em Box - Esquadrias
de Alumínio e Antenas Parabólicas

Rua Domingos Sanson, 400
Vila Baependi

Fone/Fax: (047) 372-0728

CORREIO DO POVO - 9

ClubeRecanto dosCavaleiros
VilJlos através desta convidar V. Sa. e sua família para prestigiarem o 10 Rodeio

Crioulo de vaca parada e provas funcionais, que se realizará nos dias 3, 4 e 5 de

outubro, no Sítio Amor e Tradição, com localização na estrada geral do Rio da Luz II,
em frente ao Salão Centenário, numa realização do Clube Recanto dos Cavaleiros.

Queremos convidar também para a inauguração do Pi9uete que será na sexta

feira, 3/10, às 19 horas, com um saboroso risoto para prestigiar os visitantes.
Dias 4 e 5, haverá provas diversas, nas categorias adulto e mirim.

Durante o evento haverá aquele delicioso churrasco e não faltará diversão.

'Certos de vossa honrosa presença, agradecemos desde já.:

CURSO' "E DANÇAS DE SALÃO NA SOCIEDA"E 80TAFOIO
INíCIO:, "'A 4110/91 - As 11:30 HORAS

.

PROFESSORES: R081NSON E REIIANE

CALENDÁRIO GAÚCHO PARA O MÊS DE OUTU8RO

3a5

4e5

4e5

5

10a12,
10a 12

10a 12

10a 12

12

12

I Festa Campeira CTGVôDirço SãoJosé

XVIII Rodeio C. Nacional CTG do Preto Tubarão

Inauguração da cancha CTGVôDirço Biguaçu
Rodeio C. Interestadual CTG MangueiraMoemense ítalöpoüs
Torneio de Laço CTG Saudade daQuerência Lages
XI Rodeio C. Interestadual CTG Vaqueiros da Tradição Porto Belo

IV Rodeio C. Internac. e XV Rodeio Nacional CTG Galpão de Estância Araranguá
III Rodeio C. Interestadual CTG Alma Gaúcha São Bento do Sul

6Q Rodeio C. Interes. e 6ª Festa do Queijo CTG Laço Aberto Laurentino

Torneio de Laço CTG Fronteira Campobelense Campo Belo do Sul
Torneio de Laço - Piquete Lenço Preto CTG Porteira do Rancho Lages

12 Torneio de Laço - Piq. MangueiraQuatro Irmãos - CTG PorteiraGaribaldina do Rosário - AnitaGaribaldi

17 a 19 Rodeio C. e Artístico CTG Marca da Ferradura Xaxirn

SãoJosé18 XI Sarau da Prenda Jovem e BaileAniversário CTG Os Praianos

Lages18 . Torneio de Laço - Piq. Cabanha Coelho CTG Barbicacho Colorado

Campo Belo do Sul19 Torneio de Laço CTG PorteiraCampobelense
Lages,19 Torneio de Laço crc Princesa da Serra

SãoJosé24a26 XII Rodeio C. Intermunicipal CTG Peitoral deOuro

Içara24a26 Rodeio C. Nacional CTG Querência do Lago Azul

Lages'25 Torneio de Laço - Piq. Novidade da Juventude CTG Barbicacho Colorado

25e26 Lages'lornelo de Laço CTG Peão Gaudério

25e26 22 Rodeio de Gineteadas ltaiöpol'sCTG Lucena

Lages26 Torneio de Laço CTG Alcides Correia

26 São José do CerritoTorneio de Laço CTG Estampa Crioula
26 Torneiode Laço - Piq. Tio Cidi

\

CTG Porteira do Rancho Lages
Torneio de Laço CTG Porteira Garibaldina do Rosário - Anita Garibaldi26

"

Pássaros importados,
filhotes de cães, gatos,
pavão, faisão, galinhas

C'OMÉRCIO
DE CARNES

E FRIOS
- A melhor carne da cidade -

Rua João Planinscheck, 407
Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275

JARAGUÁ DO SUL - SC
FONE: �047) 372-0672 e (047) 983-2010

Rua Rio de Janeiro, 79 - Jaragüá do Sul- SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Todos malucos
Encarregado de promover, na madrugada de 16 de novembro,
o embarque da farm1ia imperial a bordo do Parnaíba, o coronel
Mallet foi desobrigar-se da sua missão, no Paço.
- Que é isto? Então vou embarcar a esta hora da noite? -

exclamou o velho imperador.
Mallet adiantou-se, com ar respeitoso: '

- O governo pede a Vossa Majestade que embarque antes da

madrugada. Assim convém.
.

- Que governo? - indagou o monarca.

- O governo da República, - informouo oficial.
- Deodoro também está metido nisso?
- Está, sim senhor; é ele o chefe do governo.
E o imperador, num espanto:
- Estão todos malucos!...

Tobias Monteiro - "0 Jornal", 5 de dezembro de 1925.

FALECIMENTO

Gerõnimo Trentini
.

I

.

Repercutiu dolorosamente no seio da comunidade de Três Rios
doNorte, amorte de Gerônimo Trentini, ocorrida em sua residência,
às 3h40 de 23 do corrente, com a idade de 83 anos.

Pessoa muito relacionada, desde 1942 possuía olaria e era

cultivador de arroz irrigado. O extinto deixa a esposa TeclaTomelin \

Trentini, três filhos e quatro filhas, além de 11 netos.

O seu corpo foi velado em sua residência, seguido de missa de

corpo presente na Igreja Santo Antônio, de Nereu Ramos, sendo
sepultado no cemitério daquela localidade.

'

O'CORREIODO POVO tinha em Trentini um constante leitor. O
CP apresenta sinceros pêsames aos familiares.

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

,NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

Gráfica e Editora CP Ltda,

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

Rua Walter Marquardt, 1180
Jaraguá do Sul - SC

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

.

/Mn� 'Vidcn Sdmiidd

NOVO LIVRO NA PRAÇA

Os Pracinhas do Vale do ltapoc
publicação, passou um fax

jornal, nos seguintes termos:

seu artigo (Prefácio) sobre
participação brasileira na II Gu
Mundial, sua vontade de ter se

.

à pátria no exército, e sé
comentários sobre o excelente li
de Ferdinando Piske, pracinha
FEB, escritor consagrado' com
seu livro "Anotações do 'fro
Italiano".

Cumprimento a administra
de Jaraguá do Sul pela iniciati
de ter um Museu da II Úue
Mundial, por ter dado tan

o único museu especializado soldados para a guerra, e por
sobre a Campanha da Itália, no . ,tido participação. ativa na gue
Brasil, mantido pelo Poder na Itália, além de inúmeros ou
Público municipal. , que atuaram nas Forças Arma

O nosso mui querido Gilberto na vigilância e segurança
,

Nahas, ex-combatente e dirigente litoral.
daAssociação dos ex-Combatentes Parabéns companhei
do Brasil - Forças de Terra, Mar e Eugênio, parabéns Jaraguá
Ar - Secção de Florianópolis, Sul. Obrigado pelas referên
entidade fundada em 2-1-1947, à nossa associação; (As
tomou conhecimento da Gilberto Nahas, presidente..

Tão logo o "mais antigo"
noticiou o próximo lançamento
do novo livro do capitão
Ferdinando Piske; entidades
ligadas aos ex-Combatentes da II
GuerraMundial, manifestaram a

sua satisfação pelo resgate da
memória dos nossos valorosos

pracinhas, que deram a sua

decisiva participação no conflito

mundial, para restabelecer o

clima de convivência entre os

homens de diferentes Faças e

nações.
Capitão Ferdinando Piske fez

recair sua escolha I,la pessoa de
nosso diretor pará prefaciar o

importante documentário, onde,
além de narrar fatos até então

desconhecidos dos brasileiros,
ressaltá os pracinhas do Vale do

Itapocu, de um modo muito

especia1, já que reside na sede da
Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu),
onde em Jaraguá do Sul se sedia

EXPOSiÇÃO

"0Brasil dePortinari'
Jaraguä do Sul e municípios

vizinhos terão a rara oportunidade
de apreciar o que Carlos
Drummond deAndrade, classificou
de "obra de Portinari que atinge a

beleza de um cântico auroral sobre

as. misérias do mundo e

particularmente de seu país: é
testemunho e resgate".

No local do antigo prédio da
Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, na Praça Ângelo Piazera, .

numa promoção da PMJS - Secel
� Museu Municipal Emílio da

Silva, às 20 horas de 24-10-97,
terá lugar a inauguração da

exposição, com' a presença de
autoridades 'e outros

convidados.
Aberto ao público ela

permanecerá de 2.5 de outubro a

23 de novembro, cabendo as

visitações de escolas marcar
antecipadamente pelo telefone
372-1300 - museu, que se

estenderá a toda a microrregião.
Haverá também um Curso de

A EDUCA�O COMPLETA

Monitoria, aberta a professores
de 10 e 20 graus, das escolas que
irão visitar a exposição, no dia

23-10-1997, tendo por local a

Acijs, com a duração de 3h30. Os
horários do curso funcionarão

nos seguintes horários: matutino
-, início às 8h30; vespertino àl

13h30 e noturno às 18h30.
A presença deverá se

confirmada pelo telefone 372-13
- museu. (EVS)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� �ê#116 'f'tdMS�
CORAL EVANGÉLICO JARAGUÁ - CEJ

4.3.00 km pela Alemanha - IIparte-
Caminhos do Velho Mundo

.. Inacio Carreira

Às 7h50 do dia 21 de maio o coral onde permanecem juntos cinco

reuniu-se na igreja parameditação com o instrumentos daquele grande mestre.

pastor Piske que disse, entre outras belas "Muitas praças bonitas aqui em

palavras, desejar vê-los de volta com o Madri, uma delas é a Praça de Espanha
mesmo sorriso com que estavam partindo.
Fazia frio e chovia muito. Saíram de

Jaraguá do Sul às 8h28 em ônibus da

Canarinho, com destino a Curitiba. Lá,
embarcaram rumo a São Paulo via Varig,
para a conexão Madri (Ibéria), deixando
o solo brasileiro às 16h30. "Tive que

registrar o meu tão valioso violino - deu

uma confusão, porque eu não tinha o

número da série do violino, no final das
contas aceitaram, o que estava escrito

dentro do violino: Karl Höfner 74/4
Bubenreutb 1987. Ótimo, dever

cumprido!", relata em seu "diário"

Heidrun M. Ehlert.

(Plaza de Espana), com chafarizes e

monumentos, muitas flores e fontes.
Madri é capital da Espanha desde

1561", é o comentário entusiasmado de

Ruth Braun.

O jantar foi no Restaurante Tablado

Flamenco, onde os integrantes do coral

também assistiram ao' show Flamenco,
oferta da Ibéria no programa "Madri

Amigo". O grupo esteve muito animado,
o.jantar gostoso e picante, muito vinho.
Dia 23.5, sexta-feira, acordaram às 6

horas e, após o café, foram para o
. .

Aeroporto Barajas (Madri) embarcar para
Zurique (Suíça).

Chegaram em Madri às 7 horas de Durante a viagem, deslumbraram-se
22.5: após o translado para o Hotel com a bela visão dos Alpes cobertos de

Mayorazgo o grupo teve um lanche . neve, maravilha da natureza.

rápido,descansoue,alguns,foramvisitar No desembarque, às llh30, uma

pontos turísticos da capital. surpresa: a esposa: do senhor Jordan, o
"No centro da cidade há muito verde, Michael e o Zigmar esperavam o coral

largas avenidas e os terraços dosprédios com a bandeira brasileira. Também. já
são quase todos pintados na corpreta, o estava a postos o Stiefvater (Padrasto),
que dá um bonito efeito", descreve Alice ônibus dirigido pelo Peter, que
Fischer. Após o descanso, visita ao transportou o grupo durante toda a

Palácio Real de Madri: nele se localiza excursão pela Alemanha. Margeando o

a Sala dos Stradivarius, onde está Rio Reno logo, logo, chegaram à

exposto um quinteto - viola, violoncelo Alemanha.

e três violinos - fabricado por Antônio

Stradivarius. É o único lugar do mundo *Assessor de Imprensa

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FRAGMENTOS DE MEMORIASOCIAIS

Enlace Baumann - Pauli
.

,

Ainda repercute nos meios
sociais da cidade o enlace de

Ioseane Baumann e

, Marquinhos Laércio Paul;"
acontecido no mês de setembro

do eorrente ano.

Ioseane e Marquinhos foram
abençoados em cerimônia

religiosa na Igreja Nossa
Senhora de Aparecida, no

Bairro Ilha da Figueira, e a
recepção de familiares-e

convidados' ocorreu no elegante
Clube Atlético Baependi:

Fé - esperança - amor
* Luiz J. Sant'Ana _ Curitiba-PR

Este fmal de século XX tem

sido assinalado por inúmeros
acontecimentos

.

de várias
naturezas. ,Neste ensejo,
observamos um daqueles fatos
de maior repercussão mundial,
que emocionou todas as

camadas sociais, desde as mais
humildes e carentes, até as

classes ilustradas.
Um dos importantes

acontecimentos quemarcaram
a' seqüência da história do
século, ocorreu no dia 29 de

julho de 1981, em Londres. Foi
o célebre casamento do príncipe
Charles, o herdeiro do trono do
ex-todo-poderoso Império
Britânico, corri a professorinha
bonita, de olhares meigos e

postura simpática, de nome
. Diana Spencer, de 20 anos de

idade.
'

Fabuloso casamento cercado

de todo luxo e imponência
imperiais, realizou-se na

Catedral de Christopher Wren,
teve a presença de 2,6 mil
convidados importantes e foi
transmitido aomundo por todos
osmeios de comunicação, tendo
sido apreciado por mais de dois
milhões de pessoas.

A soleníssima cerimônia foi
celebrada sob'o fundo musical
da obra-prima de Handel, "O

. Messias", na voz da renomada
cantora Kiri Kanawa.
Entretanto e inesperadamente,
apareceriam as ocorrências

divulgadas pela imprensa,
evidenciando os novos rumos

que vieram alterar o

prosseguimento do casamento

imperial, que resultou nó

divórcio.
I A existência de antigo

romance entreCharles eCamila
Bowler, iniciado 19 anos antes

do seu casamento com Diana.
A discutível personalidade de

Charles, tornou o caminho mais
curto para o desmoronamento

daquele que foi o maior
casamento do século.

Camila tendo sido a

conselheira e amante de
Charles, cujo relacionamento
amoroso vinha do tempo emque
ele contava apenas 22 anos' de

idade, e ela cerca de 38. A'

decepção de Diana em

conseqüência do conhecimento
dos fatos e da indiferença
publicamente conhecida, das
atitudes de Charles, foram o

clímax para a infelicidade de
Diana.

O trágico fim redundaria na

modificação da vida de Diana,
que passou a dedicar-se a

minorar o sofrimento dos

pobres e necessitados.
Com a recente morte de

Diana no lamentável acidente
automobilístico, sua memória
foi homenageada pelo
sentimento do povo e as honras
do governo britânico, durante
todos os dias ein que foram
realizados os funerais.

Os filhos William e Harry,
foram osmais profundamente
sentidos pela perda da sua

dedicada mãe, e prestaram-lhe
de forma significativa o grande
amor que lhe dedicam. Sobre o

esquife, 'que transportou o corpo
de Diana à sua última morada,
numa placa branca, sobre a

coroa de flores exposta na parte
superior do mesmo, todos

puderam ver a sugestiva palavra
'Mamãe', que foi escrita pelo
filho Harry. Da parte . do

governo britânico, e pela
palavra do primeiro ministro

Tony Blair, num, gesto de
reconhecimento à benemérita
atuação de Diana em favor dos
doentes e deficientes, nos
diversos países por ela

visitados, deverá sererigido um
monumento físico à sua

memõria e estabelecida uma

fundação para cuidar das

instituições filantrópicas,
deixadas por ela.

Outro marcante

acontecimento, repercutiu
também nomundo inteiro, foi a
perda da fundadora' das
"Missionárias da Caridade",
madre Teresa de Calcutá,
nascida em 1910,.00 território
da atual Macedônia.

Foram mais de doze mil
pessoas, além dos quatrocentos
delegados estrangeiros, que
foram assistir as cerimônias e o

funeral de madre Teresa, na

Catedral de São Tomás, em
Calcutá, e no Estádio Netaji.

Seu corpo foi sepultado na

sede- das Missionárias da

Caridade, ordem fundada pela
madre Teresa em 1950.

Foi, também, organizadora
do "Lar do Coração Puro",
organização dedicada
especialmente aos doentes
terminais.

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



KEcH - realiza amanhã (4) a

A_��� antes da Schützenfesl É a
.

""IIllIlIfest, com distribuição de mil
da deliciosa bebida a RS 0,50 cada.
fesq com llllito som, gente bonita
IIIlaruIa pra todo IDIndo.

.

SCHÜTZENFEST - a

decoração dos pavilhões e

do Parque de Eventos para
/

a 9' Schützenfest prima
pela criatividade e

reaproveitamento do
material utilizado nas

festas . anteriores. O

ingresso será diferenciado.
De segunda à quinta-feira:
custará RS 1,00 por pessoa;
e de sexta à domingo RS
3,00 por pessoa. O chope,
copo de meio litro, custará
RS 1,75 (claro e escuro) e

o refrigerante RS 0,75. O
chope oficial da
Schützenfest é o da
Schincariol.

, ,

TroclUd", ot�"'" "sim" IItllgreja Nossa
Senhora do Rosário (Rio Molha) Dgeisel« e

Charles, no dia 13 de setembro; A noil'a éfilha
.

IkArcanjo eAnaM. Klein, e o noil'odeAlk_
eMarli Goet:

'FV COLOSSO - a grande atração deste domingo (5)
na Praça Ângelo Piazera (se choverserä no Ginásio
Arthur Müller) será a turma da 1V Colosso, acompanhada
do palhaço Bozo, Tartarugas Ninjas, Batman e Robin,
além de números circenses.
Como atração especial, show com a cantora Daisy
Rosana (irmã da Sula Miranda). A promoção é das
secretarias de Cultura, Esporte e Lazer. e da Famflia.

A gatinhaFenumdaRosá.B� naloto co", a
imúiAna Paula, anil'ersariou na quarta-feira
(1). Parabéns dos papais Alkmar e Il'o";,,

.

Buzzi
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'lfMOS ROUMS,
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Rua João Januário Ayroso, 1804 - Jaraguá Esquerdo
Fone: .(047) 975-1763
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• o projeto "Quinta Alternativa" da Boate Marrakech traz

novamente para Jaraguá do Sul, dia 23 de outubro, o Duo Avohay,
composto por Beto Luciani e Jean Cario, ex-Vlad V. A dupla
apresentará show acústico repleto de blues, rock, folk e MPB.

• Casa da Amizade do Rotary Club de Jaraguá do Sul promoverá no

dia 18, a partir das Ilh30, na Associação Recreativa Marisol,
almoço beneficente, com galinha caipira, polenta, macarronada e

salada. Cartões à venda porR$ 7 para adultos e R$ 4 para criailças,
na Arca Nacionais e Importados, Mal. Deodoro, 796.
• No próximo dia 10, acontece no Clube Atlético Baependi o 1°

Fórum Catarinense de Extração Mineral, que será coordenado

pelo prefeito Geraldo Werninghaus. O evento reunirá cerca de
150 prefeitos de municípios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina
• Os pratos típicos daculinária germânica q�e integram o cardápio
.gastronômico da Schützenfest serão preparados, mais uma vez,'
pela Ciluma. Os pratos estarão dispostos em bufê, como no ano

.passado, facilitando na hora de servir.
.

• O Centro de Atividades do Sesi local promoverá no próximo dia

12, Dia da Criança, uma manhã de recreação e confraternização,
das 8 às 12 horas. Jogos, pinturas, brinquedos, guloseimas, dança
e sorteios, de graça, para todas as crianças.
• O Clube Atlético Baependi promove no próximo dia 14 de

novembro a 2" Noite nos Mares do Sul, no Parque Aquático
Haroldo Ristow. A animação será das bandas 4" Redenção e Pop
Band, a partir das 21 horas. Ingressos e mesas à venda na secretaria
do clube a partir do dia 15 deste mês.
• O GrupO Adulto de Teatro da Scar (Gats) fará neste final de semana,

hoje (3), amanhã (4) e domingo (5), a partir das 20h3Omin, as últimas
apresentações da divertida comédia "Triângulo Escaleno". Um

triângulo amoroso divertido, com uma trama surpreendente.
• A Schroederfest 33 anos, iniciada ontem (2), tem seu término

domingo (5). Competições esportivas, shows, bailes e muitas
outras atrações constam do programa da festa, que está sendo

realizada no complexo esportivo municipal, pela Prefeitura de
Schroeder.
• Clube Guararnirim e Danceteria Paládio promovem amanhã (4)

super embalo. Na pista 1, musical Os Eventuais e na pista 2, som
mecânico. Para os participantes cupons grátis para concorrer a

muitos prêmios.
• Amanhã (4) e domingo (5), festa da Comunidade São Francisco

de Assis, no Bairro Centenário, próximo a Weg. Missa sábado às
19 horas e domingo às 10 horas. Durante os dois dias completo
serviço de bar e cozinha, jogos e baile e soireé com Dani e Robson,

.

e musical Geração 2000.
• BotafogoFutebol Clube promove amanhã (4) baile de Rei e Rainha.
Às 14 horas concentração dos sócios e busca das majestades,
Mauro e Zenilde Maria Butzke. Às 22h30início do baile, com
animação da Banda do Barril.

• Clube Recanto dos Cavaleiros promove hoje (3), amanhã (4) e
domingo (5) o 1° Rodeio Crioulo de Vaca Parada, no Sítio Amor e
Tradição, na localidade de Rio da Luz II, próximo ao Salão
Centenário.

.

• Ação Social de Guaramirim inaugura na noite de hoje, às 19h30,
na sua -sede própria, denominada de Centro Assistencial Isolda
K. Stoinski, na Rua 28 de Agosto, ao lado do Corpo de Bombeiros.

GMu·Á' E·MDAN't4Ç·AZ_�''''S�de8·rm'l
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e-mail clnagel@netuno.com.br

assistiram as apresentações do 3°

guá em Dança, no Ginásio Arthur

. O secretário de Cultura, Esporte e

r Sílvio Çeleste, destacou o alto nível

estival e afirmou que para o plÓximo
serão quatro dias de festival

. .

ando a participação de mais escolas
e inclusive de público.

NOVO ENDEREÇO

Doenças do intestino grosso,
retoeânus

PneumoIogia �Medidna
Interna·Broncoscopia
(Especialista pela SBB)

Retossigmoidoscopia
Colonoscopia

Dr.Alexandre L.
SchIanbendorfr
CRM-7096

Dr. Claudio Luiz
dosSantos

CRM-SC5694

Centro Médico Odontológico
Rua Guilherme Weege, 50 conj. 701

Tel (047) 372-1553 - Jaraguá do Sul - SC
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EVASAO ·NO' SEGUN'DO GRAU
\
Na minha frente estão dados da 190

Coordenadoria Regional de Educação - CRE,
referente ao número de alunos matriculados no
� grau. em Jaraguó do Sul.

la série: 1.842 alunos
� série: 1.023 alunos
30 série: 777 alunos
Lendo os dados: na � série o número de

alunos corresponde Cl 55.5% da 1 a série e na 30
série estão apenas 42,8% do número que Iniciou
a la série.

A faixa etória prôprlo do � grau é dos 15 aos
17 anos. Por que, neste momento, a evasão
escoiar é tão grande? Hipóteses:

Despreparo do aiuno egresso do 1 ° grau,
provocando alta repetência na la série.

Evasão de parcela de aiunos mais
acomodados que, julgando mals fócll concluir
o � grau via curso supletivo, aguardam a Idade
mínima para Ingressar nele.

Ingresso no mercado de trabalho, quando o
emprego adquire primazia sobre o estudo.

Qual das hipóteses explica o problema?
Certamente os três fatores contribuem, cada um

a seu modo, para esta realidade preocupante.
t preocupante o fato em si, se considerarmos
que a média de anos de escolaridade da'
população brasileira é de apenas 4 anos. Na
América Latina empatamos com Bolívia e

Honduras, e só perdemos para o Haiti. e
alcançamos metade da média da Argentina e

do UruguaI. (Estes são dados do Relatório de
Desenvolvimento Humano do O'NU, 1994).

A maioria das empresas estão exigindo
escolaridade mínima de 80 série do Ensino
Fundamental para todos os funcionórios. isto

. ...

para funçõesmenos qualificadas. Para quaiquer
atribuição mals qualificada passa a tornar-se
obrigatório o nível escolar de 2° grau. Aliós, a

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei 9394/96), faia da "proçresslvo
extensão. da obrigatoriedade e gratuidade ao

ensino médio" (art. 4°, II). Em Sanfa Catarina. a
proposta em estudo da Lei do Sistema Estadual
de Ensino, prevê que a obrigatoriedade do �

grau passaró a vigorar a partir do ano 2001.
Julgamos procedente concentrar

preocupações com o Ensino Fundamental:
universallzó-Io, cuidar dos índices de evasão e

repetência. Mas o probiema mostrado com o �

grau, não pode ser aceito sem protestos e sem

que se pense em alternativas para ornenlzö-los,
Neste momento, talvez poro levantar um

debate, regi�tramqs três perguntas:
Se o probiema é a dificuldade de alunos

acompanharem o processo enslno
aprendizagem, não é o caso de se Inovar em
medidas dldótlco-pedoçóçtcos?

Se é o curso supletivo que �faz concorrência"
ao 2° grau regular. não seria preciso, talvez, rever
as políticas em relação a esse sistema?

O' trabalho prlorltórlo do adolescente e do

jovem é o estudo. Até que ponto dar emprego
para o jovem de 14 a 17 anos é prestar-lhe um

benetício, se Isto representa a desistência do
estudo? Como conciliar o conflito entre a

necessidade imediata (emprego) e o

Investimento na formação para o futuro?
Se no Município de Jaraguó do Sul, na 1 a série

do � grau. temos 51 turmas de alunos, e na 30
série apenas 25 turmas, esta é uma perda grande
demais para que pais, educadores e

comunidade consideremos que tudo estó
normal e que nada se pode fazer.

.

JOÃO ARNOLDO GASCHO
Professor na FERJ
Membro do Conselho Municipal de �ducação

IJORNADA DEEDUCAÇÃO DA FERJ
Transcorrido um ano desde

o encontro Intitulado Edu
cação de Qualidade - um

projeto para Jaraguó do Sul e
Região, em continuidade às
ações e metas oll delineadas.
realizou-se nos dias 15 e 16 de
setembro. a I JO'RNADA DE

EDUCAÇÃO' DA FERJ.
A Iniciativa para a

organização deste evento. foi
dos acadêmicos da 80 fase do
Curso de Pedagogia, sob. a
Supervisão da Chefia deste
Departamento e Coorde
nação da Professora Andrea
Knabem.

A Comunidade Educativa
se fez representar por
aproximadamente 620 cur

sistas. A falta de previsão por
um espaço físico maior,
Impediu a participação de
aproximadamente 400
proressores Interessados em

participar do evento. Acre
ditamos que a demanda
expressiva, deu-se em função
da temótlca escolhida e pela
escolha dos respectivos
polestrontes.

Vórlos foram os objetivos
que nos Influenciaram na

escolha da temótlca O'
CO'NSTRUTIVISMO' DE PlAGET E
VYGO'TSKY NA PRÁTICA ES
CO'LAR:

Dar continuidade ao

movimento de fortalecimento
do curso de Pedagogia da

FERJ. junto à comunidade
educativa da região da
AMVALI.

.

Refletir sobre c construção
do conhecimento na

perspectiva interaclonlsta de
PlAGET E WGO'TSKY.

Homenagear PlAGET E
WGO'TSKY pelos centenórlos
de nascimento.

O' que nos levou a discutir
esta temótlca? O' que faz com
que os eventos realizados na

órea educativa, superem, em
número de participantes, todas
as perspectivas dos orga
nizadores?

Os educadores. em sua

maioria. estão Inquietos e

preocupados com a prótlca
educativa que desenvolvem. A
educação é uma prótlca
multo complexa, multas vezes

Imprevisível, resultado de um

difícil equilíbrio entre múltiplos
fatores, dentre eles, o conhe
cimento do aluno.

As teorias psicológicas
vem Influenciando as prótlcos
educativas desde os seus

primórdios. t difícil Imaginar
uma prótlca educativa. que
não pense ou se baseie, na
perspectiva do conheci
mento do aluno. Atualmente.
a teoria mals em "modo" éo
construftvtsrno. Mas afinaI. o
que é o ccnstrutlvlsrno?

. Quando falamos de cons

trutlvlsmo na escola. de que

falamos? O' que é uma escola
construtivlsta? E" uma prótlca
'e'ducatlvo construtlvlsto?
Qual o papel do professor e
do aluno em uma "peda
gogia construtivlsta"? São
tantas as perguntas, que
poderíamos fazer uma Ifsta
bem maior de dúvidas.
Ifgadas ao terna. Foi com

algumas destas dúvidas e
.

questionamentos. que Inicia-
mos a organização desta
Jornada. .Desde o Início
sabíamos que a questão é
ampla e complexa. O' que
fizemos foi o plantio de mais
uma semente para a reflexão
e o estudo, da relação
existente entre o constru
tivismo e a educação. A s

palestras proferidas pelos
professores Uno de Macedo -

15/09 (A CO'NSTRUÇÃO' DO'
.

CO'NHECIMENTO' EM PlAGET) e
Ana Lulza Smolka - 16/09' (A
CO'NSTRUÇÃO' DO' CONHECI
MENTO' EM VYGO'TSKY). não
conseguiram responder a

todos os questionamentos de
forma profunda e definitiva «,

nem era esta a Intenção. mas
com certeza. nos Instigaram.
ainda mals. para a

necessidade de aprofun
damento teórtco/pröttco :

sobre o assunto-.
IVARISTO ANTONIO FLORIANI
Chefe do Departamento de

Pedagogia

LUZ VERMELHA: POBRE ILUDIDOI
O' ex-detento João Acóclo Pereira da Costa. conhecido

como o "bonoldo da Luz Vermelha", alardeia aos 4 ventos.
através dos jornais da região. que estó regenerado e quer ,
trabalhar 'e viver honestamente. Muito louvóvel. mas pouco ,

realista. Para alguém que passou 30 anos numa prisão. ,
existe emprego? .."

Se considerarmos o fato de que o índice de desemprego,aumentou multo nos últimos 3 anos e que grande número de

empresas faliram em nossa região e. além disso. atualmente'
nem o fato de se ter diploma universitórlo, ficha limpa no polícia'
e ser idôneo posSibilita uma melhor remuneração. o que se ,
pode esperar para um homem que só passou 30 anos numa,
penitenclória (7 deles num manicômio) e que mostra claros ,
sinais de perturbações da personalidade? Sem chances! "

Além de tudo isso, numa de suas entrevistas à imprensa,regional. Luz disse: '

-

- Sé eu não conseguir emprego. tenha certeza que a ,
sociedade val me ajudar. Doce ilusãol A ajuda da sociedade'
serö. para ele. eterna esperança. Temos milhares de ex- i
detentos (que não se consideram "sontos") que não recebem,
ajuda alguma da sociedade. voitando a reincidir na vida
criminosa·tão logo botam os pés para fora das penltenclórlas. "
Por que no caso de luz seró diferente?

.

A comunidade do bairro cuootöo.de Joinville. disse que'
cuidaró dele. Por quanto tempo? Provavelmente até sua fama ,
acabar e sua chama vermelha extinguir. expondo a todos que,
ele é um simples mortal e. o que é pior. propenso a ataques,histéricos e violentos. E daí? O' que esta mesma comunidade.,tão solldórío faró quando JOão voltar à vida criminosa.,reincidindo em atos violentos e condenados pela mesma

sociedade que ele pensa que o ajudaró? De que adiantarão'
o sensacionalismo da imprensa e os sorrisos amarelos dos ]
familiares do "sento" quando o mesmo voltar a roubar. estuprar,
e matar alguém?

"

Temos de abrir os olhos. A esperança deste homem na

sociedade não é fundamentada em bases reais e quando'
ele se der conta de que a mesma não existe para ele (assim'
como para muitos outros) e que sua fama é tão efêmera'
quanto a sua lucidez. a revolta seró esplêndida e vlolenta.1
provavelmente. Assim. dependendo do desfecho desta,
"esperonço". teremos ou não um homem regenerado. ,Depende de nós não alimentar falsas expectativas em

quem quer que seja. ou suportar as conseqüências da criação ,
de uma lenda que pode vir a se tornar mais prejudicial do ,
que foi hó 30 anos. ,

Coordenação: Clóudla Regina Althoff. :Elaborado por: Déborah Amorim, .

aluna da 10" fase de Administração. ,
L � �_j
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Brinquedos
Aparelhos Eletrônicos

Vídeo-Locadora
Presentes - Games

(Aluguelou
. Sala Vip)
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Empresários lançam Condom.ínio
de 'Informática em 'Guaramirim

Guaramirim - o primeiro
Condomínio de Informótica

que estó sendo instalado na

região, foi lançado oficial

mente nesta quarta-feira (1),
na Aciag (Associação Co

merciaI, Industrial e Agrícola
de Guaramirim). A iniciativa

partiu de um grupo de em

presórios interessados na

construção de instalações
próprias e adequadas ao

funcionamento de empre
sas produtoras de soft

ware. As salas do empreen
dimento, com aproximada
mente 1,1 mil metros qua
drados; avaliada em RS 18

mil, jó estão à venda e po
dem ser financiados em até
cinco anos, com um de
carência.

Seg_undo o empresório

Guaramirim - A Secreta
ria de Administraçóo calcu
lou o orçamento para o

próximo ono em RS 6,2 mi

Ihões. A proposta foi envia
da à Cörnoro Municipal,
onde seró votada para que
possa entrar em vigor no
próximo ano. O valor esti
mado para o orçamento é
13% maior que o atual, que
ficou em RS 5,,5 milhões. O

prefeito Antonio Carlos Zim
mermann (PMDB) informou
que a secretaria, ao elabo-

Edson ,JunkaslCP

mermann acredita que a ar

recadação do FPM (Fundo
de Participação dos Municí

pios) deveró aumentar em

função do enquadramento
do Município no foixa de

população superior a 20 mil
habitantes. Estó previsto
também um aumento na

participação no retorno do

ICMS (Imposto sobre Circu

lação de Mercadorias), ten
do em vista um melhor posi
cionamento de Guaramirim

no Movimento Econõmico.

Pedro Paulo Duarte da Silva,
da Intercys lntorrnótíco. de
Jaraguó do Sul, membro da
Comissão Coordenado,ra,

_

oito das
_

14 salas do con
domínio foram vendidas an

tecipadamente. Eie disse

que as empresas poderão
compartilhar despesas _ e

beneficiar-se da mesma in

fra-estrutura, planejada
poro essa finalidade especí
fica. O condomínio teró três
andares e estó localizado

ao lado do BR-280.
O presidente da Aciag,

Adriano Zimmermann, afir
mou que o condomínio tra

ta-se de uma iniciativa iné
dita no Estado. "Futuromen
te outros empreendimentos
semelhantes surgirão noMu-
nicípio", apostou. Expectativa: empresários no ato de lançamento oficial do empreendimento

rar o orçamento, levou em

consideração os aumentos

que incidirão sobre a recei

ta.
O maior recurso estó des

tinado para a Secretaria de

Educação e Cultura RS 1,6
milhão, 27% do total dos re

cursos, seguida pelas secre
tarias de Obras, Viação e

Saneamento, com 22%, RS
1,36 milhão, e Saúde, com
16%, RS 990' mil. A Câmara

de Vereadôres vai receber

RS 338 mil, 5% do total. Zim-

MARKO INFORMÁTiCA
-

!
"i

MICROCOMPUTADOR DIGITRON 166MMX ,

Pentium 1'66MMX Intel/16MB RAM
HD 2.1 GB IDE

Monitor Vídeo 14" SVGA Color
R$ 1.390,00 ou 9 X

R$ 210,00

Orçamento de Guaramirimocre 98 é de R$ 6,2mi

IMPRESSORA HP
_

DESKJET 692

R$ 520,00
ou 9X

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

O presidente da Câma
ra de Vereadores, Ivaldo
Kuczkowski (PFL), prometeu
discutir o orçamento com os

setores da cidade. Jó levou
a proposta para a Aciag
(Associação Comercial, In
dustrial e Agrícola de

.

Guaramirim) e Rotary Club,
garantindo que vai discutí
Ia nas sessões itinerantes do

Legislativo, nos bairros. Kucz
kowski disse que a Câmara

, estaró recebendo até o dia
15 de novembro, sugestões

para a elaboração de
emendas.

De acordo com a Cons

tituição Federal, as Assem
b1éias Legislativas e Câma
ras de Vereadores têm até
o final do ano para apro
varem o orçamento do
ano seguinte. Caso isso
não venha a acontecer,
governadores e prefeitos
podem gastar 1/12 do

orçamento do ano anteri
or. No caso específico de

Guaramirim, RS 458 mil.

Rua Domingos Sanson, 420 - sala 2 - Fones: (047) 371-8924 e 973-8409

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA

CONFIRA NOSSOSI

PREÇOS PROMOCIONAIS

Rua Exp. Gumercindo-de Si!va, 90
1 Q andar - sa!a 02 - Caixa Posta! 197

Fone/Fax: 371�1788

Email: ·garcia@netuno.com.br
.'
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Sindicato reage à proposta de I �CP..

: : .

abrir o comércio aos domingos � .....}...���-�-�..; """''''.

;
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j
I
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Edson Junk.,CP I
!

---;-�-_._------------------_._-----

Entidade pretende realizar atos de ·protesto contia a medida,
que acredita que não gerará mais empregos

Jaraguá do Sul-A direção
do Sindicato dos Emprega
dos do Comércio iniciou
campanha em oposição ao
funcionamento do comércio
aos domingos. O presidente
Irineu Junkes esteve reunido .

quarta-feira (1) com repre
sentantes de outras en

tidades sindicais para pedir
apoio à oposição.A propos
ta é realizar uma série de atos
em protesto contra a tentati
va dos empresários locais em
ofíclolzor o funcionamento
do comércio aos domingos.

Recentemente, represen
tantes da CDL (CâmarO de
Dirigentes Lojistas), do Sindi
cato do ComércioVarejista e
da Acijs (Associação Comer
ciai e Industrial de Jaraguá
do Sul), entregaram um do
cumento e mantiveram au

diência com o prefeito Ge
raldo Werninghaus (PFL), pe
dindo alteração do Código
de Postures. objetivando a
abertura do comércio oos

domingos. O presidente da
. CDL, Sérgio Nagel, afir.mou
que o funcionamento do
comércio aos domingos es

taria sendo discutido com a

categoria. "Não vamos im
por nada. Vamos deixar que
os lojistas decidam", de
clarou,acrescentando que á .

idéia está sendo implantada
em muitos outros municípios.

Junkes acredita que a

medida prejudicará os pe
quenos empresários "que
não terão condições de pro-

. Iongar o funcionamento de
seus estabelecimentos". Na
gel, no entanto, rebate, di
zendo que a proposta não
será implantada abrupta
mente. "Vamos estudar a re

percussão", garantiu. Segun
do Junkes, a medida não re

sultará sequer em mos em

pregos, porque a população

Amais completa linha de
parafusos. porcas ;.

arruelas- estopas •

ferramentas em geral

R. Bernardo Dornbusch, 1136
Vila Baependí • Jaraguá do Sul

FoneIFax: (047) 371·0010

-

Opo$Ição:Junke,nãoacreditaemgeraçãodemais emptegOS
está sem poder aquisitivo. Ele
também responsabiliza os

empresários de estarem cri
ando condições de "de
sagregação da famOia dos
trabalhadores" com a possi
bilidade de abrir o comércio
aos domingos.

- Ml:.Jitos deixarão o con

vívio familiar aos domingos
para trabalhar", justificou.
Como estratégia de

ação,o Sindicato dos Empre- .

gOdos do Comércio já solici
tou à CUT (Central Única dos
Trabalhadores) cerca de
duas mil revistas e mil cartões
contendo as alegações da

categoria nessa questão.
Junkes prometeu também
procurar os vereadores para
discutir o assunto. "A in

tenção é sensibilizá-los para
a questão, afinal são os re

presentantes do povo", frisou.
Nagel insistiu no argu

mento da liberdade de es

colha. "É preciso avaliar os
custos e as implicações da .

legislação trabalhista", pon
derou, apostando que a

própria concorrência, im
posta pelo comércio de ou
tras cidades, exigirá avali

ações "rnols profundas e

desprovidas de emoções".

Ginecologia e Obstetrícia

Dr. Dagoberto
Quadros Róyes
Rua João Maf,catto, 13 - Sala 105
Ediffcio Domingos Chiodin/
Fone: (047) 372-2294
Cep.: 89.251-670
Jaraguá do Sul - SC

Balneário Camborlú
O Monumento Cristo Luz, Instalado no Morro da Cruz, a 300
metros acima do nível do mar. seró Inaugurado amanhã à

noite.
O papa João Paulo II comandaró a iluminação do
monumento do Rio de Janeiro, 1,2 mil quilômetros de

distância, onde participa do II Encontro Mundial das Famnlas.
.

Num ato simbólico, o papa aclonaró o sistema de

iluminação do Cristo Luz, de 33 metros de altura.

Jaraguá do Sul I
Desde quarta-feira a

Cervejaria Schlncarlol
estó distribuindo, nos
três estados do Sul, a

,

lata da cerveja com

rótulo homenageando
a Schützenfest.

A lata de cerveja traz
o emblema e o nome

da festa dos
atiradores Impressos.
A Schlncarlol é a

única cervejaria a

participar da
Schützenfest deste

ano, desbancando a

Brahma e a

Antarctlca.

Jaraguá do Sul II
No último sóbado (27), a

equipe da Revista 4-3·3, de
Florianópolis, esteve na

Praça Ângelo Plazera, no
Centro, para o lançamento

do segundo número.
A revista é· uma espécie de

�fanzlne·, que mistura
história em quadrinhos,

reportagens de
comportamento, música e

futebol.
Criativa e crítica, a

publicação tem 36 póglnas
e capa colorida. A equipe é
formada por profissionais da

Imprensa, tendo a

jaraguaense Adrlane Adratt.

Guaramlrlm II
O presidente da Câmara de

Vereadores, Ivaldo
Kuczkowskl (PFL), estó
sugerindo ao prefeito

Antonio Carlos Zimmermann
a transformação do Parque
de Exposições Perfeito José
de Aguiar num condomínio
para pequenas empresas.
Kuczkowskl acredita que a

medida dlmlnulró a

ociosidade do parque, que
funciona com mals

Intensidade durante a

Expofelra, de três em três
onos.,

Guaramlrlm III
A Ação Social completa hoje dez anos de funcionamento no

Município. A comemoração deveró Incluir a Inauguração
festiva do Centro Assistencial Isolda Stolnskl, às 19h30, ao lado

do Corpo de Bombeiros.

Guaramlrlm I
O chefe da Casan

(Companhia·
Catarlnense de Águas
e Saneamento) no
Município, Irvando

Zomer, garantiu que as

obras de ampliação do
sistema de

abastecimento da
cidade estão
confirmadas.

Zomer acredita que até
o final de outubro, a

·CEF (Caixa Econômica
Federal) aprovaró o

financiamento da obra.

7�+
""I-",eU«4

.

A PRIMEIRA E.M PE.SqUISAS
Seja você _bém um umpeio.

Fa(Al pMe d� equipe
Rua Reinoldo Rau, 299

371-1224

DESI6N.lINFORMÁTICÃ
Informática Dinâmica e Avançada

* Treinamento em Informática
* Venda de Equipamentos

* Consórcio de Computadores
AGORA TAMBÉM COM O

MELHOR PREÇO EM SUPRIMENTOS
Rua Rio de Janeiro, 144·Czerniewicz·Cep 89255-350

Jaraguá do Sul- SC • Defronte a Oficina de Motos Schramm

Fone: (047) 372-0725

Gráfica e Editora CP Ltda.
Rua WalterMarquardt, 1180
Fone/Fax: 371·1919 372-3363
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Procura por adoção de crianças
registra aumento de mais de 400Ofo

Jaraguá do Sul- No mês
. passado, mais de 20 casais
procuraram o Setor de

ssrvlço Social do Fórum da
Comarca interessados na

adoção de crianças.
Número superior à média
mensal, que oscila entre
três a cinco pedidos, um
aumento de mais de 400%.
A informaçã.o é da ossls
tente social Denise de Cós
sia Kühl dos Santos, respon
sável pelo cadastramento
dos pedidos.

- É preciso diferenciar a
adoção definitiva, da

guarda provisória. Em

qualquer das duos alterna
tivas, o procedimento é cri
terioso", assegurou.Denise,
acrescentando que a

primeira providência da

pessoa ou casal interessa
do na adoção de uma cri

ança ou adolescente é di
rigir-se ao servíço Social do
Juizado da Infância e da
Adolescência para fazer
cadastro e entrevista. "Esse
contato é importante para
avaliar se os interessados
estão realmente aptos a

- - - --- -- --- - --- ---------- -.-------

Serviço Social do Juizado da Infância e da Juventude protocolou mais de
20 pedidos somente em setetiioto

receberem a criança e

proporcionar-lhe todas as

condições afetivas, mate
riais e morais, necessórlos
ao seu desenvolvimento",
explicou.

A assistente social enfa
tizo, entretanto, que a en

trega do menor ocorre só
em casos extremos'.
"Primeiro o Serviço Social
do Fórum faz todo empe
nho para que a mãe bi

ológica fique com a cri

ança, o que nem sempre
é possível", garantiu. A
maioria das adoções tem
origem em lares desagre
gados por problemas de
vários tipos, de dificuldades
financeiras a problemas
com o alcoolismo.
Segundo Denise, o

Serviço Social não tem no

momento nenhuma cri

ança precisando ser ado
tada. Ela explicou que in
variavelmente, todas as

adoções implicam num

processo jurídico, com

despacho do Juiz da Vara
da Infância e da Juven
tude.

Beira Rio Clube de Campo
NOVOS SÓCIOS - Foram admitidos como novos associados

LiviaCardoso, Claudete L. Bastos, HernaniGonçalves e Hilton
1. da Veiga Faria, desejamos as boas-vindas.
PISCINA - A piscina será reaberta para uso dos associados no

próximo dia 17 de outubro.

'EXAMES MÉDICOS - Estarão à venda a partir do dia 1 de

outubro, ao preço de R$ 5,00 para sócio na secretaria do clube.
FUTEBOL suíço - Resultados da 1 a Rodada:

Chapecoense 2xl Joinville,Marcflio Dias 6x2 Avaí, Figueirense
5x2 Tubarão e Criciúma 3xl .Juventus.
Rodadas todas às terças e quintas-feiras a partir das 18h45.

TÊNIS - Devido as chuvas do último final de semana, o torneio
de Tênis nas categorias A, B, C e D masculino e feminino e de
12 a 14 anos foi' transferido, data a ser definida e divulgada
posteriormente, patrocínio daMoretti Automóveis.
VENDA DE TÍTULOS - Continua a promoção para a venda

,

de títulos patrimoniais em 3 planos de pagamento:
Plano A - À Vista R$ 1.085;00
Plano B - Inicial R$ 290,00 + 3 parcelas de R$ 290,00
Plano C - Inicial R$ 200,00 + 12 parcelas de R$ 87,00
Maiores informações pelo Fone/Fax 372-0413 ou diretamente
na Secretaria.

\ .

VIII Enconfro dos Jornais do Inferior'
AAssociação dos Jornais do Interior'de Santa

Catarina - Adjori/SC - com o Jornal O Planalto,
realizou nos dias 27 e 28/9, na cidade de

Canoinhas-SC, o VIII Encontro Estadual dos
Jornais do Interior de Santa Catarina.

No dia 27/9, sábado, peia manhã, o

presidente da entidade promotora e da

Associação Brasileira dos Jornais do Interior -

AbrajorL sr. Miguel A. Gobbi, abriu
oficialmente o evento, após os votos de boas
vindas efetuados pelo sr. Ângelo Schulka, do
jornal anfitrião, aos participantes. Em seguida,
aconteceu o Seminário sobre "Atualização de
Empresas Jornolfstlcos". conduzido pelo
consultor da Abroiorl. sr. José CA Ribeiro e

"Classificados de Jornais na Internet", por
Valéria Chaiegre da Clossltotol. de Porto

Alegre-RS.

A tarde. realizou-se um workshop sobre os

seguintes temas: "Qualificação Comercial e
Editorial" conduzidos por Petrucio e Valéria
Chalegre de Chalegre Consultoria, de Porto
Alegre-RS, "Editoração Eietrônica", por Luiz C.
Berri, do Jornol de Santa Catarina de
Blumenau-SC e "Custos-exame/cálculo e

Qualidade Total", por José S. Cesconetto,
secretário Executivo da Adjori/SC e consultor
de Gestão da Qualidade Total.

As 21 horas realizou-se a sessão solene e

jantar festivo com a presença de autoridades,
entre elas

-

o secretário de Governo,
representando o governador,. dr. Cesar de
Barros Pinto.

-

Dia 28/9, realizou-se Assembléia Geral
Extraordinária onde se aprovou o novo Estatuto
Social e a plenária do VIII Encontro.

I
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Alunos da região participqrão
da elaboração de painel da ON

-�Jl
<4

----------

Projeto ':4 Árvore"
terá desenhos de

..

um milhão
de crianças de
todo o munda

Jaraguá do Sul - Mais de
três mil alunos da região se

inscreveram no Museu
Parque Malwee para parti
ciparem do projeto "A Ár
vore", simbolizando a paz
mundial, que está sendo e

xecurodo no edifício sede
da ONU (Organização dós
Nações Unidas), em Nova
lorque.O projeto, idealizado
pelo artista plástico brasileiro
Carlos Roth, será um painel
na fachada do edifício, com
os desenhos de um milhão
de crianças de todo o mun

do.
O coordenador Carlos

César Hoffmann disse que

i

,4
;::)�""""��."'-#Äc." d'" s,;;ii""w

Comemoração: Carlos Hotfmann afirma que a atividade voimarcar o Dia da Criança
o Museu Parque Malwee
quer marcar as comemo

rações pelo Dia da Cri

ança, com a participação
,

{

no pr.ojefo. Na próxima se
.

mono. o parque estará li
berando o ginásio de es

portes poro uso das cri-

Mais de oito mil pessoas
assistem III Jaraguá em Dança

Jaraguó do Sul - Cerca. de
oito mil pessoas assistiram ao III
Jaraguó em Dança. que acon
teceu de sexta a domingo, no
Glnóslo de Esportes Arthur
Müller. A estimativa é da dire- .

tora da Fundação de Cultura,
Maria do Carmo Delgado. que
considerou a presença do
público como um dos aspec
tos que marcaram a realização
do evento este ano. O festival
teve 65 apresentações com o

envolvimento de mais de mil
pcrtlclpcntes, entre donçorlnos
e coreógrafos.

Maria do Carmo destacou
também o nível das apresen
tações dos grupos de danças.
"O nível fica melhor a cada
ano", exaltou, afirmando qué
a danço começa a despertar
Interesse crescente nos ho
mens. "Tanto é que tivemos
muitos dançarinos no festival",

Expressão: grupo /(i ps II faz ,ua ap18/entação no fe,tivol
I

�

lembrou.
Ela explicou que. de ocor

do com o regulamento do fes
tival. não foram apontados os

primeiros colocados nas cate
gorias Mirim. Infanto-juvenil. Ju-

venil e Livrei NQ categoria In
fantil, ficoram na pr.imeira colo
cação os grupos Vipz Dance,
do Colé'glo Estadual Valdete
Inês Piazera Zindars e CDP I, do
Colégio üivina Provldênclo,

onças. Cada uma fará o

desenho de uma folha de
árvore em lâmina

�
de

poliéster, vindas de 'São

Paulo, com identificação
do nome e país de origem.

Segundo Hoffmann, o

projeto teve início em 1990
e deverá estar concluído
até a virada do milênio.
Cerca de 400 rnetros quo
drados do painel já foram
executados, contando
com a participação de
mais de 80 mil crianças de
várias partes do mundo."O
projeto prevê também a

digitalização da obra em

CD-Rom e seu desdobro
mento em partes, poro oro

namentação também das
,

sedes da ONU de Viena e

Genebra", acrescentou.
PERFIL - Carlos Roth nos

ceu em São Paulo 'e estu·
dou artes gráficas em Lon
dres. Já realizou outras
obras para a ONU, como
uma série de gravuras so

bre a Declaração dos
Direitos Humanos. Faleceu
em 1993, vítima de câncer.

Agradecimento eConviteparaCulto

Os familiares de

Edith Bloedorn Ba,rg
agradecem. ao corpo clínico e

funcionários do Hospital e

Maternidade São Jpsé, em especial
ao Dr. Carlos Alberto Beltrami, aos

parentes, vizinhos, amigos, ao Pastor

Ingo Piske, pelo apoio recebido.

Outrossim, convidam perentes e

amigos para o Culto em memória a

ser realizado no äie 12.10.97,

domingo, às 9h30, na Igreja.
Evangélica Luterana de Jaraguá do

Sul - Centro.

Agradece a Faml1ia enlutada

TIXACOSYSTEM3. A GIlANDi'VENCEDOIlA NO TESTEDA IFVISTA QUATIO IODAS·AGOSTOI97. (047) 372.0705,
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Polícia··Militar prende cosolde
"descuidistas'

.

em Jaraguá do Sul
l

Jaraguá doSul- A Polícia
Militar prendeu na última

quarto-feira (1), por volto do
meio-dia, na parada de ôni
bus da Rua Jorge Czernie
wlcz. no Centro, o padeiro
Odair José' de Souza, de 23
anos, a doméstica Denise
Raulino, de 19, e a menor

M.B., de 17, acusados de
terem furtado em sete lojas
cornerclcls da cidade. A
denúncia partiu de um dos
comerciantes lesados, que
suspeitou do grupo. A prisão
ocorreu quando eles iriam
retornar para casa, no Bair
ro Três Rios do Norte.

Segundo o delegado 11-
son José da Silva, que ins
tourou o inquérito, o pa
deiro e as duas mulheres
percorreram sete estabe-
.teclrnentos comerciais

diferentes, apoderando-se
de várias peças de roupas,
conservas, dois rádios-reló--

---�------------------�----------

Menor também está envolvida, trio foi preso em flagrante
depois de ter sido ,denunciado por comerciante

,
Edson Jurikes/CP

, "

' .. * ,\

Denunciados: Souza e Denise estão ó disposição da Justiça no Presídio Regional
gios, um rádio portátil, três
calculadoras e um welk
man. O delegado disse
que eles agiam "sorrateira-

mente", "Enquonto um dis
troía os funclonórtos'da loja
com perguntas, os outros
colocavam as mercadorias

numa sacola plóstlcc". re
velou, ocrescentondo que
o trló. ao tentar furtar na
"Casa da,Sogra ", na Rua

Bernardo Dornbusch, o

proprietário Mário Deli Ag-
'

nello. suspeitou .dos três e

avisou a polícia.
Na Delegacia, os ocuso

dos tentaram justificar os

furtos. "alegando ne

cessidade flnoncelro", Sou
za contou que está desem
p�egado e que tem cri
anças para sustentar. "M.
está grávida, tem uma fi
lha de dez meses, e Denise
tem duas crianças. Preciso
sustentar todos". justificou.
Segundo p polícia, ne

nhum deles tem antece
dentes. Souza e Denise vão
responder por furto qualifi
cado, foram conduzidos
ao Presídio Regional e

poderão pegar de dois a

oito anos de reclusão. O
envolvimento da menor foi
comunicado à Curadoria
da Infância e da Juven-
tude. '

J

Polícia desvenda assa/to no Parque Beta Correra
\

. / .

Florianópolis - O Deic

(Departamento' Estadual·
de Investigações Crimi
nais) desvendou o assal
to praticado no dia 10de
rncrço. último, contra o

Parque Beto Correto
World, no Balneário de

'

Penha, quando três ho-

rnens levaram RS 140 mi'l
em dinheiro e RS 10 mil em
cheques. De acordo com

o deteqodo Jonas Santa
Pereira, do Dele três vig,i
lantes e um ex-funci
onário do serviço de se

gurança do parque, es
tão envolvidos. Eles agi-

rom por volta de três ho
ras da madrugada, domi
nando o vigia do parque
e utilizando um maçarico,
para abrir o cofre.

A polícia atribui 'a auto
ria intelectual do roubo aos
vigilantes Sebastião Dornín
gos, de 26 anos e Itamar

r------ ------1
I
I [J O empresárioAdolar PauloWeldtde 48 anos, conselheiro do Colé,gio Evangélico Joroçuó.
I foi vítima fatal de acidente de trânsito na madrugada de domingo (21), no Km 35,5, da BR-

I 280, em Araquari. '
.

.

I
Weldt retornava da Praia de Enseada, em São Francisco do Sul, para Jaraguá do Sul, quando

I capotou
o Astro, placas LWY-5554, sofrendo traumatismo cronlono.,..

II � .

Dois homens armados e com rostos cobertos por fitas broncos assaltaram, na manhã do
ultimo domingo, a Fru�ífera Andrade, no centro de Blumenau, e levaram RS 135,8 mil.

I Os ladrões renderam o proprietár.io, Andràde José de Oliveira, que foi ggredido com uma
I coronhada' na cabeça e fOi obrigado a entregar as choves do Vectra poro a fuga.
I O carro fbi recuperado na soldo do Município.
I

'

I Cl Cinco mortos e um terldo grave foi o saldo trágico de um acidente ocorrldo quarta-feira I,
I Cl), envolvendo o táxi aéreo Embraer Xingu, preüxo PT-121, quando tentava aterrissar no I
I Aeroporto Serafim Bertaso, em Chap�có. .

"

\
"

I
I Mo�reram no ocidente o comandante do avião, Dutro Reis, o co-piloto Paulo César I
I Reinbrechet e os médicos André Augusto Bmrinuevo, Gian Carla Koahmann e Jocksor; Luiz

I
I Se�sk�. O médico Cláudio Lança, de 29 anos, sobreviveu, mas está gravemente ferido. Os

I mediCaS procediam da Santa Cosa de Misericórdia de Porto Alegre e tinham como destino :� Hospital Regional de Chapecó.
.�----------�-------------�-----�

'Ferreira, de 28. Eles orga
nizaram o serviço de guar
da naquela noite, de ma

neira a facilitar a ação dos
outros integrantes do ban
do. Os exe-cutores do rou

bo são Clóudio Alceu
Steyer, de 37 anos e outros
dois homens identi,ficados

como Ourides e Baixinho.
Itamm Ferreira, que é

catarinense, já teve .suo

prísöotemporórío decreta�
da pela Justiça. Foi a partir
da prisão dele, que os

agentes do Dele .con
seguiram iniciar a elu-
cidação do caso.

---�._---
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�Schroeder vai sediar

.estoduol de canoagem
- - - - --- -.-------------------------

Competição será realizada nó Rio Bracinho e faz parte das

comemorações do aniversário do Município'

schroeder - o Clube de
Canoagem Kentucky promo
verá amanhã, a partir das
14h30, na localidade de Brocl-:
nho (Usina da Celesc) o 2° A
berto Rio Braclnho de Conoo
gem de Descida. A prova será
válida pela sexta etapa do
Campeonato Catarinense e

fará parte das comemorações.
do 33°-aniversário de Emanci
pação do Município. A com

petição terá duas categorias:
barcos com até quatro metros
(Importados) e barcos acima,
de quatro metros (nacionais).

Todos largarão já a partir da
saída da água do túnel. onde
a corredeira é forte. Segundo
o diretor de Relações Públicas

do Kentucky. Marcos Zangheli
nl, as difículdades do local ror
-noröo a prova uma das mais
emocionantes do esporte da
canoagem. "O rio apresenta
grande desnível, com corredeI
ras e pedras, exigindo habi
lidade e forço", informou.

Zanghelini disse que foram
constituídas equipes de salva
mento com o apoio do Cor
po de Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul. para pre
venir situações de emergên
cia. Ele disse que essa

providência' é ne.cessárla
porque a prova costuma con
tar também com a partici
pação de competidores inex-
perientes.

'

Os orgbnlzadores acre

ditam que os canoístas de

Jaraguá do Sul e de Schroe-.
der são os que têm as maiores
chances na categoria de bar
cos nacionais, enquonto que
na dos importados, o favori
tismo fica por conta de atle
tas que virão de Blumenau,
Benedito Novo e Iblrama. Es
tão previstas participações
também de Itajat Camborlú,
Piçarras e Barra Velha. A pre
miação será cOIjlPosta de
troféus paro os três primeiros
colocodos e de medalhas, do

.

quarto até o décimo coloca
do. Haverá também o sorteio
de uma Moun.tain Bike entre
os pcrtlclpontes.

Jaraguá do Sul fica em 5° lugar nos joguinhos
JoaÇQba - A representação

jaraguaense confirmou a E1x
pectatlva da FME (Fundação
MuniCipal de Esportes) e con

quistou Ö 5° lugar nos J 00 Jogul
nhos Abertos, concluídos no úl
timo sábado (27), em Joaçaba,
somando no total 37 pontos. O
município vencedor foi Jolnville,
com 174 pontos, seguido de Blu-,
menau, com 158; Concórdia,
com 86, e Flortonópota com 85.

Jaraguá do Sul ficou na

oitava posição, na premiação,
conseguindo nove medalhas:
duas de ouro, quatro de prata
e três de bronze. _o Futebol de
Salão, destaque da partici
pação jqraguaense, garantiu a
medalha de ouro pelo segun
do ano consecutivo. O
Bosquetebol máscullno foi
medalha de prata; o Atletismo
conseguiu medalhas de prata

(Marlnaldo Ádmlr Batista) e de
bronze (luckmo de Andrade).

.

O Ciclismo trouxe medalhas
de prata, com Marcelo Stelnert
(Contra Relógio Individual) e de
bronze, com André Luís Mace
do (também na Contra Relógio
Individual); o Judô conquistou
uma medalha de ouro, com o

atleta André Hohl (peso leve) e
a medalhá de bronze por
equipe.

-------------------.

A Equipe Duas Rodas de Bici(;ross, d,e Jaraguá do Sul,
conquistou oito primeiros lugares, ao participar da 110 e

12" etapas do campeonato brasileiro da modalidade.
As provas foram realizadas no último final de semana,

-

emSanto Antonio do Sudoeste (PR).

O arremessador Fabrício
lanegitz, de Guaramirim, teve

. participação destacada no

Atletismo, durante os 100
Joguinhos Abertos. Ele foi
primeiro colocedo no

Arremesso de Peso e no

) Arremesso de Disco, batendo
por quatro vezes o recorde
brasileiro Infanto-juvenil da

prova. lanegitz competiu por
Joinville, O desempenho esfá
abrindo novas oportunidades
ao atleta guaramlrense,
inclusive participação no

Campeonato Mundial. em
Moscou.

Os atletas: ftalo Gral1l.
André Ossowskl. Luiz

Correia, Ana Ossowskl
Nathália Krelling e Priscllla
Fernandes da equipe

Olympia/FME de Natação
foram os primeiros
colocodos em suas

respectivas provas,
durante participação no

� Circuito Catarinense de
Natação, realizado no

final de semana em

Blumenau. A equipe
contou com 16 atletas e

conseguiu 28 medalhas
na competição.

'

/
.

Jeep Club
No último final de semana realizamos uma
incerta de 300 quilômetros até a chácara

) do amigo Fridel Schaht onde fomos

recepcionados pelo'mesmo e pelo amigo
Sighard. O local é uma ,maravilha em
termos de natureza e tranqüilidade,
Obrigado pela gostosa estada,
Neste domingo, 5/7O, estaremos

participando do desfile 'em comemoração
ao.aniversário de Schroeder, programado
para às 9h30, logo após, será feita uma

apresentação de jipecross.
Na última terça-feira, ttvernosa

oportunidade de degustar o chope da
Schincariol, doado pelo amigo Edson. Muito

gostoso por sinal,
.

No nosso clube temos-um companheiro
que recebeu um novo apelido carinhoso,

Hipopótamo, Quem setà?

ESTOFADOS MANNES
Mannes Ind. Com.

Espumase
Colchões LIda.

Venha ser rei na 9a festa do Tiro

De tOa 19
de'outubro
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