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Ein prosltl." 4:,

começa holea .IX schützenrest
A nona edição da

Schützenfest, ,'Festa dos
Atiradores, começa
hoje, a partir das 20 ho
ras, no Parque Municipal

-

de Eventos. Considera
da O' carnaval alemão,

, a festa foi Inspirada na
homônima deMunique:
que acontece há mals
de 460anos.
A coordenação da

festa pre.vê a presença
de 95 mil pessoas du
rante os dez dlos. de
muito chope, dança,
oleçrlo e, é cloro. de
competição de tiro.
Ontem, aconteceu Q

abertura da exposição
schützentest: tradição,
retrato e fatos, às 20, ho
ras.A apresentação da
banda alemã "Die Mot
tener'. que estava pre
vista para acontecer na
noite de ontem foi can

'Expectativa: pavilhões da Schützenfest devem receber logo mals cerca de '5mil pessoas, na primeira naHe da festa celada. Página 12

Governador escapa
do impeactlment

Por 25 votos a favor, 12 contra, uma
abstenção e duas ausências, a Assem- '

bléia Legislativa livrou, no Início' do tar
de da última quarta-feira (8), o gover
nador Paulo Afonso Vieira (PMDB), o ex

procurador geral do Estado, João Car
los von Hohen-
dorff, e o ex

secretário de
" Fazenda, Pau-
lo Prisco Paraí- A L / M EN TOS

so, do proces
so de Impea
chment.

Página 3
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Aliviado: Paulo Afomo Hlança'ã reeIeIç60

Tem .emp". um

jeito de 'az.,
melhor
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o parecer do Ibam con)rário ao aumento de 25%
dado ao secretcrlodo de Jaraguá do Sul, como verba
de representação, será comunicado ao TCE pelo
Sindicato dos Servidores, O tribunal, com certeza,
homologará a decisão, sugerindo à Câmara äe
Vereadores a rejeição do reoíuste que .ela mesma

concedeu, no início do ano, A

questão é complicada para o

LegislativoMunicipal que aprovou
o projeto do governo sem

consultar os órgãos competentes
para as orientações necessárias,

'

e que mais tarde solicitou o'

perecer de dois deles, além do

Ibam, o Boletim de Direito

Municipal, 'e agora terá de orcor
com as, contradições.

'
"

,

"

"

!. •
;.

Caso o Tribunal deContqs
venha a confirmar o porecer.do
Ibam, restoró ,à Câmara. 'd�
Vereadores' a declsöo . de-
cancela'r o re;pjuste 'de R$ 888,36'�

,"

".' ,
, r

t
'

,,'

l t Imensais dado aos secretó'rios.Bastar'Ó'para, isso' e'·'S n'o's ' 'e'mos' ,"eo rocoragem e coerência, além"é' cloro. de détnonstroçöo ,:, .. ,.
,

,

,

'

, ,__' "

' •

de independência. Afinal, 0, consulto feito aos órgãos
, ,de orientação odrnlnlstrotlvc 'revela a disposição do
Legislativo, ou parte dele, 'de se redimir do erro e

recuperar q credlbllldode'junto à população ..A
derrubada do reajuste aos secretórlos poderá expíodir
no bolso do prefeito Geraldo,Werninghaus, que deverá
ser condenado a ressarcir os cofres públicos.
.

No pacote de reforma apministrativa'enviada à
Câmara de Vereadores, a 'prop:oSfçl de' reoíuste do
secretariado era mais gener.Osa, O governo sugeria
50% de aumento, Os oito veréàöores contrórlos ao
reajuste de 50%, que o reduziu poro 25%, afirmaram
que' votaram a favor'do projéto do' governo par.a
não preludtcorern os servtdores. que: foram
contemplados com 7% de ournento. Justificativas à
parte, o caso deverá render boas e, intrigantes
discussões, Mantida a posição, tanto do TCE como

da Câmara de Vereadores, em condenar o

aumento, restará ao prefeito recorrer da decisão e

fazer como os demais, não pagar e ficar o dito pelo
não dito,

Toda esse cena já conhecemos. Aliás, esse tipo, de
filme costuma ficar em cartaz sempre que o assunto
se refere a restituição de verbas aos cofres públicos e
condenação de políticos por desvios de recursos.
Confirmando a velha máxima de que político não tem
nenhum ,interesse em punir os pares, e' nós, os
contribuintes, continuamos a patrocinara caridade dos
podrlnhos e amigos do rei.

SIND.ICATo DA

toNs�O"iL
€; Do

MoBIl-I�RIO

, Co,rta: do Leitor.' .�
"

.

* Inacio Carreira Sampaio, recentemente
Há algum ternpo encenado pelo Grupo

',empenhado na divulga- Adulto de Teatro da Scar -

çöo das .obros do Centro Gats. Que comemora , O

CúlturaldeJaraguádoSul, anos de existência e

preocupava-me a falta de comprovou seu slogan: , O
culturo teatral no cidade. anos fazendo sucesso.

O que fazer com toda Só que agora em

aquela estrutura, palco grande gala, alto estilo,
italiano, fosso de orquestra, dentro de uma técnica

espaço para camarins, proüssono.onde delxcrnos'
etc" se não criássemos um de ver o Rubens Fronco, a

gosto pelo teatro, se nossas Mery Petty e o Leone Silva

produçõesfossem - e ainda para vermos o Carneiro, a
são' - escassas, se não Carneirinhq e o Sérgio. Três
existisse um futuro para a personagens que, embora
arte trágico-cômica .no : agrupados sob, o título
cidade? Triângulo Escaleno (o que
Paguei o bodel Não tem todos os ângulos e

precisamos esperar até o lados desiguais), deu aos

ano 2000 para ver oCentro atores a oportunidade de
'Cultural de Jaraguá do Sul nos brindar com uma
- e seu teatro - prontos e representação que, de
fazer filo para ver'algum qualquer ângulo que seja -

artista de. novelo .teo- vista, é igual, coesa, nada
trando. Já temos Teatro. E ficandó a dever alguns
com ''1'', sim, para ningué.m grupos que, vez por outra,
botar defeito.}, ,', lembram-se deJaraguá do

� o que demonstrou, a Sul e pedem um espaço,
mim e a todos quantos para representar.
foram ao Teatro da Sear, o Eu escrevi qualquer
atual, nc Ruo;Amazonas, 'ângulo, acima? Sim. Dos
assistir à peça Triângulo atores ao suporte perfeito
Escaleno, de Silveira, da trilha sonora, assinada

por Gilmar Moretti
(também' diretor gerai), à
coreoçroüo de Marco
Antonio de Azambuja, à

iluminação ,e sonoplastia
de Paulo Eduardo da Silva
ao trabalho do cabeleireiro
Alaor Paolettb. Com

menção honrosa poro o

figurino e cenário,
creditados ao grupo,

Dez anos fezende
sucesso! Parabéns, Gats.
Retornem breve com

esta 'excelente montàgem
para alegrar mais e ma�
pessoos. Para solidificar
nossa breve também
cultura teatral. Para criar
em todos - poderes
constituídos e população
em geral - a consciência
que teatro é cultura, lazer;
integração de energias,
entretenimento do melhor
nível.

Eu igual a muitos, agora
"macacos de auditório de

primeira fila", oplaudiremOS
depé.

, * Professor,
presidente daAjap e
jornalista

'

�

-

AÇOES
CO�R,AMOS AÇÕES EMITIDAS DA TELES<::"
TELEBRÁS, FLORESTA, INCENTIVOS FISCAIS,
OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS, BANCOS, ETC.
COMPRAMOSAÇÕESDOSCONTRATOSDA

CONSTRUTEL DOS ANOS DE 91 A 97.

PAGAMENTO EM DINHEIRO.
Telefones; 371-7221 e 973-591-2

I Rua Epitácio Pessoa, 510 - Em frente ColégioAbdonBatista.

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas devem conterno
máximo 30 linhas de 70 toques, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizarO
texto é fazer as correções ortog(áficas e gramaticais necessárias.

'

CORREIO DO POVO
,Gráfica e Editora CP Ltda. - coe 00.105.75510001-50 - Açlmini!!tração, Redação, DepartamentaComercial e Oficinas

" RuaWalter Marquardt, 1.180 -·GEP 89259-700- Gaixa.PostaI19- Jaraguá do Sul- SC - Fone/Fax (047) 371-1919 -372-3363- 371-1944
Os textos e colunas aSsinlUÚJ8 são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessarüzme�e, a opiniiio dojo""L

, J
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Parecer do Ibam é contrórlo ao Mussinato garante
aumento dado aos secretários que não deixa o PT
---------�------�--�-------------

Sindicato dos SeNidores encaminhou ao TeE denúncia sobre
o processo juntamente com o parecer do Ibam

Jaraguá do Sul � o presi
dente da Câmara de Verea

dores, Pedro Garcia (PMDB),
tem rnols um abacaxi para
descascar. Desta vez, o Legis
lativo teró de explicar a

aprovação do projeto que
aumentou em 25%, RS 888,36,
os salórios dos secretórios, em
forma de verba de represen
tação. Jó estó nas mãos de
Garcia o parecer do lborn
(Instituto Brasileiro de Admi

nistração Municipal) afirman
do que os servidores e

secretórios municipais não
fazem' juz à verba de repre
sentação, sendo Inconstltu
clorial o reajuste.

-A nenhum outro servidor
ou aos vereadores cabe o pa
gamento de verba de repre
sentação, jó que, por mais im
portante que sejam os seus

cargos, não são eles incumbi
dos de representar quer o

Município,
quer os. po
deres Executi
vo eLeglslatl
vo", diz um

trecho do
parecer.
e prefeito

Geraldo
Werninghaus
(PFL), autor
do projeto de
reforma ad
ministrativa.
que Incluiu o

aumento dos
secretórios.
não recebeu
a reporta
gem do Jor-

nal CORREIO DO POVO alegando
agenda cheia. O chefe de
gabinete, José Alberto Klitzke,
Informou que o Executivo ain
da não tem conhecimento
do parecer do Ibam, motivo
pelo qual não iria se pronun
ciar. ·0 Ibam não tem ne

nhum poder de decisão. t um
órgão opinativo. Você não
acha que nós, secretórios,
somos representantes do Mu

nlcípto?". questionou, limitan
do-se a dizer que somente
depois que a Câmara de
Vereadores tiver uma posição
é que o governo vai se pro
nunciar..

- Quem decide é o juiz. Fui
promotor público e sei quem
tem direito à verba de repre
sentação - completou.

O vereador Lio Tironi (PTB),
autor da consulta 00 Ibam,
também não quis se pronun
ciar, preferindo dizer que gos-

tarla que a imprensa divul

gasse o caso após a Câmara
.ter recebido o outro pedido
de consulta feito ao Boletim
do Direito Municipal, da Edito..

ra Nova Dimensão, empresa
de consultoria especializada
em administração municipal.
O presidente da Câmara infor
mou que a matéria deve ser

apreciada na sessão da pró
xima segunda-feira (13). "Nõo
posso me adiantar. As consul
tas foram feitas pelo vereador
L10. Cabe a ele levar os pare
ceres para a tribuna. A
presidência se pronunclcrö
somente depois de obedecer
os trôrnltes". desviou.

O presidente do Sinsep
(Sindicato dos Servidores Públi
cos), Luiz Cezar Schôrner, Infor
mou que a entidade jó envi
ou ao TCE (Tribunal de Contas
do Estado) o parecer do Ibam,

,

formalizando denúncia de In-

FotOi Edlon JunkeIIOP
, constltuclona
-lIdode.

A maioria
dos vereadores
disse que apro
vou o aumento
dos salórlos dos
secretórios
porque estava
embutido no

projeto admi
nistrativo. ·Se .

não aprovásse
mos, todo o

projeto seria re

jeitado e os

servidores per
deriam os 7%
de reoluste".
Justificou Tlron!.'S.tllnda: Gorcla 'er6 de explicar a Inconstitucionalidade

Assembléia Legislativa rejeita
impeachment de Paulo Afonso
Florianópolis - O governa

dor Paulo Afonso Vieira
(PMDB). o ex-procurador ge
rai do Estado, João Carlos
von Hohendorff, e o ex

secretário de Fazenda, Pau
lo Prisco Paraíso, escaparam
do processo de Impeach
ment. Por 25 votos a favorda
abertura do processo de
afastamento do governa
dor, 12 centro. uma abs
tenção e duas ausências, a
Assembléia Legislativa livrou.
no Início da tarde da última
quarta-feira (8), os três da
acusação por crime de res

Ponsabilidade. A oposição
preCisava de 27 votos (dois

_

terços da Casa) para apro-

vor o Impeachment.
Dos 12 deputados es

taduais contrários à aber
tura do processo de afas
tamento de Paulo Afonso,
11 são de parlamentares
do .PMDB, mesmo partido
do governador, e um do
PDT, Jaime Manteill. Os

deputados Ciro Roza e O
nofre Agostlnl, ambos do
PFL, não compareceram à

votação, desobedecendo
a orientação da Executiva
Estcduclda legenda, que
declarou ser a favor do Im

peachment. A obstençöo fi
cou por conta do deputado
Jorglnho Mello (PSDB). Os
votos favoráveis foram das

bancadas do PT e PPB. além
dos demais deputados do
PFL_� dos deputados Afonso
Spaniol (PDT) e Fronclsco
Küster (PSDB), presidente da
Assembléia Lepislatlva. /

Küster. lornentou o ;re
sultado da votação e ItIflr
mou que o Legislativo EISta
dual "perdeu a grande
oportunidade de mostrar
ao país que oqul. em Santa
Catarina, .0 Impunidade,
não tem vez", As possíveis Ir
regularidades na emissão e

operação das Letras do Te
souro do Estado continuam
sendo Investigadas pela As
sembléia Legislativa, mas
não na Justiça.

Jaraguá do aliança entre
Sul - O presl- as legendas
dente do para disputar
Sindicato dos as eleições
Metalúrgicos, municipais. A
.Jolr Musslnato, proposta de

negou que es- Musslnato foi

teja trocando derrotada na

o PT pelo c o n v e n
ç
öo

PMDB, con- do PT. o que
forme foi dl- gerou descon-

vulgado por tentamento e

um jornal da acirrou as dls-
cidade. Ele putas Internas.
garantiu que Musslnato nöo
nöo deixa o escondeu o In-

partido e que teresse em

sequer foi tentar unir os

procurado por p a r t I dos .

políticos do
• C o n tin u o

PMDB para mantendo a

negociações. poslçOo em

O sindicalista Jwtlllcallva: -sou de e.querda" fazer aliança
disse que fl- com os partl
cou surpreso com a Infor- dos democr6tlcos para com

rnoçöo. j6 que nöo pretende bater a direita reaclon6rla da
deixar a legenda. O deputadO cldcde". discursou.
estadual Ivo Konell (PMDB), a Sobre as eleições do ano

quem foi creditado à sonda- que vem, Musslnato fez

gem, também negou o possí- questöo de afirmar que nöo
vel acordo. pretende concorrer a nenhum

- NOo vou deixar o PT. Estou cargo. Ele, no entanto, disse
um pouco afastddo porque que dever6 estar envolvido na

decidi me dedicar mals ao campanha, j6 que o PT sinaliza
movimento sindical - argumen- a possibilidade de lançar o ex

tou Musslnato, admitindo que candidato à Prefeitura Dlonel
tem odrnlroçöo pelo PMDB e da Silva à Assembléia Leglsla-

. por alguns líderes do partido. tlva. �O Dlonel é o nome do
A especulaçOo sobre um partido para concorrer ao Le

possível namoro entre Mussl- gislatlvo Estadual. Acredito que
nato e o PMDB surgiu no ano ele tem as mesmas chances
passado, quando o slndlcalls- que os demais candidatos em

ta negociou com Konell uma se eleger·, concluiu.

CARGAS E
PASSAGENS

Fone/Fax:
(047) 371-0091

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA

CONFIRA. NOSSOS

PREÇOS PROMOCIONAIS
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 90
1 Q andar - sala 02 - Caixa Postal 197

Fone/Fax: 371�1788
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Jusllftcatlva
o vereador de Jaraguá do Sul.

Carioni Povanello (PPB).
procurou o redação do Jornal
CORREIO DO POVO irritado
com os apontamentos no

editorial sobre o seu
comportamento politico

partidário.
Poro se Justificar. Povanello
afirmou que Ideologia

partidário se dá de acordo com
as posições assumidas durante
o campanha e sustentado

depois de eleito.
De acordo com ele. o

problema não é filiar-se ou
desfiliar-se de algum partido.

.

mos permonecer em umo

legenda onde não tem
respaldo.
Ahboml

Kuczkowski critica proposta [M]'de repasse' de verba à Am�ali
'

..

." .....�...������ ........... "'_ .....

-----------------�---------------

Presidente da Câmara de vereoootes afirmou, durante o

debate do projeto, que entidade é "cabide de emprego"

Sugwt60: Kuczkowskl quer lramterlr porte da verbo da Amvall pora bolsos de ..ludo

Guaramlrlm - o presidente
da Câmara de Vereadores.
Ivaldo Kuczkowski (PFL). criticou
de forma incisiva a iniciativa do
Executivo em repassar para a

.

Amvali (Associação dos Municí
pios do Vale do Itapocu) RS 55
mil. A proposta do prefeito An
tonio Carlos Zimmermann
(PMDB) foi apresentada no

orçamento do próximo ano. em
trâmite no Legislativo. Durante
o debate no plenário da Câ
mara. na noite da última se

gunda-feira (6). Kuczkowski
sugeriu que RS 50mil seja trans
ferido para bolsa da estudos de
estudantes carentes.

O presidente da Câmara jus
tificou a crítica afirmando que
nâo conhece nenhum projeto
da Amvali que contempla o

Município. "'Não é justo os mu

nícipes patrocinarem um órgão
que não atende os anseios da
cidade". argumentou. afirman
do que a entidade "é um ca

bide de empreço", A posição
de Kuczkowski sobre o repasse
à Arnvoll gerou descontenta
mento na entidade e provocou
discussões. A secretária execu

tiva. Marb Tereza Nora. segun
do o presidente da Câmara.
teria afirmado que Kuczkowski
nunca havia participado de

Valle Informática

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

Jaragu' do Sul- SC

uFna reunião da Amvall e. por
isso. não teria condições de dar
decldrações a respeito.

- Não vou polemizar com a

secretária executiva. Não que
ro discussões que não levam a

nada. Participei de duas reu
niões e percebi que só tem

bobagens. Não tenho tempo a
perder - disparou.

A reportagem do Jornal
CORREIO DO POVO tentou fazer
contato com o prefeito Antonio
Carlos Zimmermann. também
presidente da Amvall. e foi in
formado que ele está partici
pando. juntamente com a

secretária executiva de uma

reunião da Fecam (Federação
Catarinense de Municípios). em
Chapecó. e que só retornaria
no final da tarde de ontem. Na
sede da Amvall. em Jaraguá do .

Sul.. a reportagem foi atendida
por unia pessoa. que se identi
ficou apenas como Luzia. do
Setor Financeiro. informando
que não poderia responder
pela entidade.

O secretário de Adminis
tração. Rolf Antonius Júnior.
disse que nöo conhece as críti
cas e o posicionamento de

. Kuczkowski em relaçâo ao re

passe de verbas poro a Amva
II. "Quando ele disse ísso?". in-

V�cê precisa ter!
Você precisa ver! .

Liguejá: 372-3223
Rua Canoinhas, 361 - Centro

FonelFax: 371-2444

dagou. afirmando que o orça
mento não prevê nenhum re

passe à Amvall. "O orçamento
diz apenas em verba de contri
buição à entidades. No caso

da Amvali deverá ser definida
SUgestão

em lei especíücc".: completou. I' O presidente do Cãmara de
Kuczkowski se irritou ao conhe- Guaramirim. Ivaldo Kuczkowskl
cer a versão do secretário. Se- (PFL). revelou que pretende
gundo ele. para que haja lei es-

I'
sugerir 00 Diretório Estadual do

pecífica. é preciso antes estar partido que faço pesquiso na
Incluído no orçamento. "Se ele região paro escolher o candidato

(Antonlus) não sabe do orça- I, o deputado estadual.

á De acordo com ele. que nãomento. demonstra que est mal

1.:.'. esconde o desejo de ser oInformado. porque o projeto é I candidato do partido. o pesquiso
da secretaria dele·. declarou. possibilitaria o candidatura dePRIVILÉGIO - Na sessão de uma pessoa com apolo do
segunda-feira. Kuczkowskl tam- população.

'

bém denunciou o auxílio de - Ê uma formo democrático -

bolsa de estudo poro a chefe Justificou.
de gabinete da Prefeitura. Lu
clene Dias. Segundo o presi
dente da Câmara de Verea
dores. Luclene recebe RS 100.00
mensais para custear parte dos
estudos. "Acho um privilégio.
Ela ganha cer.ca de RS1.2 mil e
pode custear os estudos sem

precisarde bolsa da Prefeitura·.
criticou. afirmando que pre
tende fazer um movimento
para conscientizar a popu-.
loção a respeito da cplíccçöo
dos recursos. "Os munícipes pre
cisam acompanhar de perto".
aconselhou.

Artes novas a
cada coleção

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

. Barra do Rio Cerro

A Associação de Moradores do Loteamento Santo Antônio. em Nereu
Ramos. promoveu. no último sábado (4). ato de protesto contra o
prefeito G�raldoWernlnghaus (PFL). cobrando as promessas de

construção de uma creche e um posto de saúde. ainda no popet
Reduto eleitoral do presidente do Câmara deVereadores. Pedro

Garcia (PMDB). os moradores conseguiram negociar com o prefeito OI
melhorias.

Garcia. afirmou que. no dia 23 de julho.Werninghaus. secretários e
alguns vereadores estiveram no loteamento. onde se reuniram com a

comunidade. -

Segundo Garcia.Wernlnghaus afirmou que Iniciaria os obras em 30 dias,
rnésrno que tivesse que pagar do próprio bolso.

Enigma
Durante o campanha eleitoral do
ano passado. um dos argumentos
usodos pelos militantes do PMDB
de Guaramirim era de que o

partido -brigou· por mais de 30
anos paro retirar o aquáriO de

dentro do Prefeitura.
Hoje. os pefellstas propagam

pelos quatro contos que querem
romper com o nepotismo do

calendário.

Insistência
Os outdoors e os Ilvreto$

distribuídos sobre o IX SchützenfesI
se referem 00 evento como -Festa

do Tiro". No tradução literal.
Schützenfesté Festa dos

Atiradores. até porque. quem faz
o festa são os próprios.

.

•

Tombamento
O antigo prédio do Prefeitura de Joraguá do Sul será oficialmente
tombado pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico do

. Município. .

O coordenador do conselho. Egon Jagnow, enviará nos próximos dias o
, notificação.

Confirmado
O chove não molho do

exoneração do secretário do
Famßla de Jaraguá do Sul. Sueli
Mueller. foi confirmado esta

semana.

No Início do tarde do último
quarta-feira (8). o prefeito
Geraldowernlnghaus (PFL)
presidiu o cerimônia de

nomeação do professoro Iris Barg
Piozera. que substitui Sueli.
Sobre o exoneração.

Wernlnghaus limitou-se o dizer que
foi por -Incompatibilidade

administrativo· .

I
�

I
I
I
I
t O PT entrou com uma ação popular.
I no Fórum do Capital. tentando anular

'Iavenda dos 5 bilhõesoe ações. 59.46%
• do total. perdendo o controle

.

. { acionário.

Novela
E o Skoda. hein? Depois de

quase um ano de
negociações entre o governo
doMunicípio e os diretores dO
empresa tcheco. nado ficOU
definido e os Iodos estão

quietos demais.
O prefeito Geraldo

Wernlnghaus (PFL) nunca
mostrou Interesse em

concretizar o vindo do Skoda.
A empresa parece também
que não fozmuita questão de
se Instalar no Estado. desto

formo. notfclas o respeito. não
serãomero coincidência.

UnidOs
A:3 bancadas do PPB e do PT no

Assembléia Legislativo se uniram paro
criticar o governo sobre os leilões das
ações doBesc, negociadas-no Bolso

de Valores de São Paulo.
O PPB quer explicações do governo. O

lídeJ dtJ bancado. deputado Eni
Voitollni assegurou que um dos
compradores é o Banco Fator.
"envolvído nasmarocutaias das
operações com as tetros".

Cflorículfura
CflorísaComércio de Cereais

KAZMIERSKI

Frutas - Verduras - Atacado
Mudas de árvores frutíferas,
flores e plantas or1lll11lentllÍS

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

Fone: 371-0602

Jaraguá do Sul - SC

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Fone: (047) 372-�95

371-8146
Vila L8lau - Jaraguá do Sul
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PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO I
DO TRABALHADOR· I

DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA I
A Lei n° 6.321,de 14 de abril de 1976, p'ermitiu às pessoas I

jurídicas a possibilidade de deduzirem do lucro tributável I
para fins do Imposto sobre 'a renda, o dobro das despesas I
comprovadamente realizadas no período bcse. em !

programas de alimentação do trabalhador. (art. 1 ° caput). i
O parágrafo 1 ° da Lei, determinou os índices a serem I

utilizados, a saber: !
"§ 1 ° - A dedução a que se refere o caput deste artigo I Jaraguá do Sul- Patrões

não poderá exceder, em cada exercício financeirq, I e trabalhadores da cons

Isoladamente, a 5% (cinco por cento) e cumulativamente! trução civil e domobiliário
com à dedução de que trata a Lei n° 6.297, de 15 de I fecharam acordo em

dezembro de 1975, a 10% (dez por cento) do lucro. relação a data-base da
tributável". categoria. Depois de seis

.

Determinado assim, por LEI, que esta dedução não rodadas de negociação,
poderá exceder, em cada exercício financeiro,' os empresários aceitaram
isoladamente, a 5% (cinco por cento) e, cumulativamente. repassar aos salários dos
com a dedução referente ao incentivo de projetos de I operários a tnnoçöodoformação profissional (L�i n° .6.297/75), a 10% (dez por 'I período, estimada em 5%,cento) do Ll)CRO TRIBUTAVEL.

.

.

.

A regulamentação desta Lei n° 6.321/76, foi feita através i 2,5% retroativa a agosto e
do Decreto n° 78.676/76, que estabeleceu a forma de I 2,5% em janeiro.O acordo

oproveltcrnento deste incentivo fiscal, ou seja, mediante I coletivo reajusta os salá
a dedução do imposto de renda devido, em valor i rios normativos dös pe
equivalente a aplicação da alíquota cabível sobre a soma I . dreiras e carpinteiros poro
das despesas de custeio,dentro da mais estrita legalidade.! RS 328,00 e dos serventes
Contudo,o Decreto n° 5 de 14.01.91 e o Decreto n° 3491 para RS 236,00.

de 21.11.91, troüxeramexpressivasmudanças no beneficio I O acordo prevê ainda
Inicialmente concedido pela Lei n° 6.321/76. I novo reajuste de 2,3% aos

De acordo com o parágrafo � do art. 1° do Decreto n° I salórios, a partir de
5/91, a dedução mantém-se limitada a 5%, no entanto, já I primeiro de janeiro, o quenão mais sobre o lucro tributável, mas sobre o IMPOSTO I
DEVIDO

.

I d des � d
-

d
" eleva os vencimentos dos

Imposto'.
a avancan o essa. orrno. a orreco açao e i. serventes para RS 241,00

"§�-Adeduçãodoimpostoderendaestarálimitada I dos pedreiros e

a 5% (cinco por cento) do imposto devido em cada I corptntetros poro R$
exercício,podendooeventualexcessosertransferidopara I 336,00. "Os patrões
dedução nos 2 (dois) exercícios subseqüentes". I poderão descontar as

Esta redação foi mantida pelo Decreto n° 349/91,! possíveis antecipações
decorrendo daí que os decretos alteraram a base legal I
do Incentivo, deixando de ser o LUCRO REAL, para ser !
calculado sobre o IMPOSTO DEVIDO. I

Tais alterações são ilegais, pois contrariam a Lei n° 6.321 / I
76, a qual instituiu o referido incentivo, não sendo possível I
um Decreto inovar ou modificar esto lei, sob pena de !
infringir a hierarquia das normas. !

Cassuli Advogados.A$sociados SIC LIda. I

_'I_I."'�.t '1&1
Julho a Dez/96 R$ 0,8847 IGPM/FGV
Janeiro a Dez/97 R$ 0,9108 9/97 - 0,48

Apolo: Cassull Auditores e Consultores SIC Uda.
Fone (047) 371-4509 e.371-5611

Trabalhadores do construção
conseguem reajuste de 5'0

--------�--�----�----------------

Acordo' coletivo vai reajustar os salários normativos de
pedreiros, carpinteiros e serventes

Lam."to: #(oller dIIItI que ffIIUltado ,.".,. o poucamoblllzaçlJo
salariais concedidas antes chegou a lamentar a fal
da período da data- ta de engajamento dos
base", lembrou o presi- trabalhadores. "As can

dente do Sindicato dos quistos dessa data-base
Trabalhâdores da Cons- poderiam ser melhores,
trução Civil e do Mobi- mas dependiam exclusl
liário, Ingo Kaiser. vamente da mobilização
A diretoria do sindicato de todos", reclamou, lem

creditou o resultado das brando que a entidade
negociações com os lutou para preservar os

patrões à pouca mobiliza- direitos adquiridos nas

ção da categoria. Kaiser convenções anteriores.

, Menegotti fica em ;30 na etapa
estadual,do Ptêttik: de Qualidade
Jaraguá do Sul - Depois

de vencer a etapa regio
nal do Prêmio Santa Cata
rina de incentivo CI Qua
lidade e à Produtividade,
que lhe assegurou o

direito de representar a
região na etapa estadual,
a Metalúrgica Menegotti
conquistou o terceiro
lugar na disputa estadual.
A Cecrisa, de Içara, foi a
vancedoro da com

petição, que aconteceu
na 'sexta-feira passada (3),
em Florianópolis. Em se-.
gundo ficou a empresa'

Multibras, de Joinville.
A Menegotti venceu a

etapa regional com o tra
balho: "Dispositivo para
montagem do cavalete
de betoneira". PartiCipam
do prêmio empresas que
trabalham com grupos de
melhoramentos e que es

tão implantando progra
mas de qualidade. Na
etapa regional, as empre
sos Weg e Marisol se clas
sificaram em segundo e

terceiro lugares, respecti
vamente. Na estadual, cer
ca de 80 empresas partici-

AUDITORIA' CONTÁBIL; F'ISCAL E TRABALHISTA

CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL

CASSULI
AUDITORES TREINAMENTO DE PESSOAL

,.

param do concurso.

De acordo com o co

ordenador do Programa
Menegotti de Qualidade,
Olivete dos Santos, o ob
jetivo do prêmio é incen
tivar as empresas no es

forço de modernização e

reconhecimento da par
ticipação das equipes na

identificação de projetos.
"Os programas internos
buscam a melhoria da
qualidade e o aumento
da ptodutlvldcrde. bem
como os benefícios decor
rentes", explicou ..

RuaDonaldo

Gehring, 140
Centro

89251-470

Jaraguá doSal- SC
FoneIFax: (047)

371-4509
371-5611
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Em'presa entrega bens para
pagar dívidas com costureiras
-------------------------�---��--

Advogados das trabalhadoras estimam que maquinários e equipamentos
cobrem apenas 25% das dívidas

Jaragu6 do Sul- o Sindicato
dos Vestuários Intermediou, na
tarde de sábado (4), as

_ negociações trabalhistas entre
a Confecção Sueli e as 31 ex

costureiras da empresa. Os
bens da confecção foram
distribuídos entre as ex

funcionárias de acordo com o

crédito de cada uma. Segundo
os advogados Airton Sudbrack
e Cláudio Selhorst, os bens não
cobrem 25% dos créditos, já
que a dívida soma RS 200 mil. A
oçöo trabalhista prossegue
sobre o saldo remanescente.

Fechada em outubro de
1995, a Confecção Sueli fez
acordo judicial oferecendo o

patrlmõnlo .como forma de
pagamento das dívidas, mas
somente agora a Justiça
homologou o acordo através
da dação em pagamento,
procedimento que permite a

distribuição dos bens como

forma de saldar as dívidas
trabalhistas. Dezenas de
máq�nas de co�uraL
overlock, Interlock, reta, além
de outras e materiais de
escritório ficaram expostos no

pátio do sindicato, enquanto
cada ex-funcionária escolhia a

parte que lhe interessava no

rateio dos bens.
A partilha dos bens' foi

coordenada pelos advogados
e pelos diretdres do sindicato.
"O critério de distribuição
obedeceu, como prioridade; o
tempo de trabalho na

empresa. Multas têm mals de 20
onos". Informou Sudbrock.
lamentando a forma de
pagamento. Uma das
costureiras, que preferiu não se

Identificar, afirmou que a

empresa foi Injusta, que deveria
ter se antecipado à crise,
eliminando o excesso de
funcionários para evitar que se

chegasse a tal sltuoçöo.
"Esperava que eles vendessem
tudo e pagassem a gente com
dinheiro·, reclamou.

Uma outra disse que as ex

funcionárias se senrlorn
Injustiçadas, porque a empresa
nunca "Clbriu o joço" sobre a

crise econõmica. Ao lado de
uma máquina de costura
ovarlock e uma outra de
escrever. Maurício da Silva
aguardava a esposa. Selhorst
disse lamentar que há seis anos
os proprietários da empresa
"vêm dissipando o patrlmõnlo,
ofecerendo parte para quitar
primeiro os financiamentos em

bancos e os Impostos, todos
orrosocos". afirmando que
desde 1989 a confecção não
pagava o INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social) nem
depositava o FGTS (Fundo de
Garantia porTempo de Serviço),
dos funcionários. i

. Affernatlva:máquInas e equlpa;ienlo$ dlstrlbuíc/o$ como Iormo depagamento da$ dívlda$

r----- ------,
Cl .. O Orçamento da União para o próximo ano prevê redução de 5% para a área :social.
As despesas com juros da dívida serão de RS 37,2 bilhões, 46% superior ao destinado I
para esteano.' I
O Ministério da Saúde vai receber 8% menos recursos. Dos RS 8,3 bilhões estimados com I
a arrecadação da CPMF, RS 6,6 vão para a saúde e RS 1,7 bilhão para o Fundo .de I
Estabilização Fiscal. I
Ö Na próxima quinta-feira (16), o secretário de Planejamento e Avaliação do Ministério I.
do Planejamento, José Paulo Silveira, estará ministrando palestra poro empresários na IIAcijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá .do Sul).
Silveira abordará o programa de metas do governo federal. I

, I
I

Cl A CNI (Confederação Nacional da Indústria) divulgou esta semana que mais de um I
'

milhão de empregos foram eliminados'entre 1989 e 1996. IDe acordo com a confederação,85% dos postos de trabalhos criados nos últimos qüatro Ianos estão na informalidade.
No outro lado da linha, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) informou IIque a produção industrial de agosto cresceu 1,7% em relação ao mês de julho.
L_� ---------------�

A

Enio Padllha Pilho
Jantar Culfural

Deu a louca em Jaraguá do Sul. Parece que fomos atacados pelo.
mosquitoda inquietação. Abro o jornal e vejo carta de um reclamando

que Jaraguá do Sul.não tem opções de Cultura e lazer. Outro reclama
da falta de educação no trânsito. Um artigo diz que somos agressivos.
Outro fala em racismo e outras violências. Alguém se levanta pra dizer

que está tudo certo e que os incomodados que se mudem.
Tem gente reclamando. Tem gente xingando os que estão

reClamando ...
Aleluial Que maravilhai Estamos discutindo. Estamos procurando

novos caminhos. Estamos acordadosl Uma luz se acendeul Estamos
vivos, afinal.

Todos sabemos que não existe cidade perfeita. Que as melhores'
cidades do mundo também têm seus defeitos. E problemas a gente
enfrenta, com vontade, Inteligência e criatividade.

E, pra não ficarmos apenas no estágio de atirar pedras, penso que
seria Interessante que os opedreíodores (entre os quais eu me Incluo),
gastassem uns neurônios tentando elaborar algumas propostas
Interessantes, úteis e exeqtiíveis, para melhorar aquelas coisas que
julgam estar erradas.

Então, que tal um Jantar Cultural?
A sugestão val para oCPL (Centro dePtofIa/onailUberal. - Entidade

que reúne as Assoe/ações Profissionais de Médicos, Engenheiros,
Advogados e Dentistas), ou para a nossa querida Scar (Sociedade de
CulturaArtística de Jaraguó do SuD.

E o que vem a ser o Jantar Cultural? � uma coso simples, muito

parecida com os "Encontros de Empresários" promovidos pela Acl"
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguó do SuD.

Os Encqntros de EmpresáriOS são eventos nos quais a principal
atraçãoé um palestrante,quase sempre reconhecido nacionalmente,
que vem falar para uma platéia (geralmente 400 a 60Q. pessoos) de
empresários e executivos. O tema, naturalmente, giro em torno de
economia e negócios. Além da palestra os participantes têm umjantar
(sempre da melhor qualidade) acompanhado da oportunidade de
encontrar amigos, fazer contatos e se distrair um pouco.

No caso do Jantar Cultural que estamos propondo, rnudom os

temas, que passam a ser cinema,·artes plásticas, literatura, teatro,
educação, esportes:.. e muda, por conseqüência, o perfil dos
palestrantes Ou convidados, que passam a ser artistas, esportistas e
Intelectuais como lulzCarlos Barreto, Fernando Sablno,Carlos Dlegues,
BeatrizBedran,Armando Nogueira,Eduardo Paredes,Alcldes BulZ.Oscar
Schmldt/HortênclaMacarl,Rachel.deQuelros,Arnaldo Jabor,Fernanda
Montenegro, Paulo Renato de Souza ...

Não preciso ser, necessortcmente. uma palestra. Pode ser uma

espécie de "Entrevista Coletiva·, em que o convidado responde
perguntas sobre temas diretamente ligados à sua atividade principal.

O Jantar Cultural deverá ser realizado 4 ou 5 vezes por ano, com
uma boa infra-estrutura de organização, um bom plano de divulgação,
patrocínios... e,muito Importante: deve ser uma fonte de receita para
a Instituição organizadora.

Como eu não gosto de ser o tipo de pessoa que aponta o caminho
mas não val junto pisar nos espinhos, deixo claro desde já que estou à

disposição da coordenação do evento para executar qualquer tarefa
(ao meu alcance) que contribua para o sucesso dá empreitada.

Acho que Jaraguá do Sul tem públiCO para justificar esse tipo de
Iniciativa. O JantarCultural val mostrar que a nossa elite Intelectual é
tão forre-e produtiva quanto a nossa elite empresarial e econômica.
Mais ainda: vai mostrar que boa parte dos nossos empresários estó
profundamente ligada às questôes culturais. Só estão precisando,
talveide algum estímulo. E esse estímulo,é claro,deve partlrdaqueles
que estão mais diretamente ligados às coisas da arte, do lcizer; da
cultura, do esporte e da educação.

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

7�+
�

A jll EM PESQUISAS

Sela você também. um campeão.
FAÇA pme desta equipe

. Rua Reinoldo Rau, 299
371·1224

Gráfica e Editora CP Ltda.
Rua WalterMar:quardt, 1180
Fone/Fax: 311-1919 372-3363
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Nenhum lote do Rio Molha está' regularizado
---------------------.-------------

Bairro mais antigo do Município padece de atenção da
administração pública e sofre pela fa/ra de infra-estrutura

Jaragoo do Sul - 'Os rncs de
30 lotes do Bairro Rio Molha são

Irregulares. A Informação foi dI

vulgada pelo secretório de
Planejamento, Irlneu Pasold,
também vice-prefeito, durante
reunião com os moradores, na
manhã do último sóbado (4),
quando a Associação de Mora
dores reivindicou obrasde Infra
estrutura. Hó cerco de um mês,
uma comissão de moradores

procurou o CDH (Centro dos
Direitos Humanos) na tentativa
de conseguir o apoia da en

tidade para a falta de ógua que
abastecia 12 famßlas.

A partirda Intermediação do
CDH, o presidente da Asso
ciação de Moradores,valdir dos
Santos, tntenstncou as nego
ciações com a administração
municipal. Ele afirmou que se

reuniu três vezes com o prefeito
Geraldo Wernlnghaus (PFL), que
prometeu providências para o

bairro. "Com a falta de água
encanada, os moradores são

e ruas. "Hó poucos medidores
de energia poro multas mora

dores. Não temos nenhuma rua.
troçcoq e colçodo". comple
tou.

. O secretório de Planejamen
to se· mostrou solldórlo com os

moradores, mas condicionou as

melhorias com a legalização
dos loteamentos. "Não hó como
a Prefeitura promover a abertu
ra de ruas, enquanto os lotes não
forem regularizados. A situação,
é complicada porque as casas

.

correm.o risco. de desabamen
to. Mas é Imprescindível a regu
larização dos lotes". justificou,
aconselhando os moradores a
buscarem negociação com o

loteador e contratarem um

tópógrafo. Pasold, no entanto.
afirmou que o Samae (Serviço
Autônomo Municipal de Agua e
Esgotó) Iró abastecer o bairro
com água tratada. '''Já foram
colocados rnos de 1,5mil metros
de canos para o obosteclmen
to". garantiu.

Perigo: obfQ$ de/nlra-elhulura vão garantir segurança as casas do Rio Molha

Bueno de Souza, morador hó .rnês ficamos sem égua porque
nove anos no bairro, contou que o cano que colocamos foi retl
a falta de ógua para 12 das 300 rodo. Com a mediação do CDH
famßias, que moram no local, se c'onsegulmos recuperar a

deu porque o empresório Oll Ni- ógua", declaroU. Santos lem
chiolatte retirou os canos, que brau ainda que o bairro neces-

.

abasteciam as casas. "Hó um sita ainda de asfalto, luz. esgoto

obrigados a captó-Ia de um ria
cho que fica a uns 300 metros
acima de onde rnororn". con
tou, lembrando das desovenças
entre os moradores por causa
da ógua.

O vigia.da Prefeitura, Pedro

Juventude Pastoral promoverá· 'Cidade sedia hoje Fórum de ExtraçãoMineral
encontro ,em São Bento do Sul Jaraguá do Sul - Para ten- sença do secretário de MI- nlnghaus (PFL), Idealizador

ter alterar a legislação orn- . nas e Metaiurgla do MI- do fórum, afirmou que o ob
blental, o Prefeitura estó pro- nistério das Minas e Energia, jetlvo do encontro é elabo
movendo hoje, no Clube Giovanni Toniattl. O deputa- ror um documento conjunto
Atlético Baependl, o I Fórum do federal Júlio Redeker solicitando alteração no ar

Co tortnanse de Extração (PMDB/RS) val apresentar tlgo 176 da Constituição
Mineral. Cerca de 170 durante o fórum a emenda Federal, que proíbe a ex

prefeitos do Estado e mais 15 à Constituição que versa so- ploração do solo sem auto
do Rio Grande do Sul, além . bre a exploração do solo rlzação prévia. "O que que-

.

de parlamentares, secretó-. pelas pretetturos. O doeu- remos é a cutortzoçôo para
rios e representantes dos mento seró enviado ao pre- que possornos explorar as

órgãos ornbtentols partlcl- sidente da Câmara Federal, saibreiras. AfinaI, precisamos
pam do evento: Michael Temer (PMDB/SP). retirar o saibro para as astro-

Estó prevista cindo a pre- O prefeito Geraldo Wer-' das do interior". justificou.

Jaraguá do Sul - A II Sema
na da Juventude deveró reunir.
no próximo dia 26, na Igreja
Matriz de São Bento do Sul, cer
ca de 2 mil jovens para
comemorar o Dia Naoional da
Juventude.

Promovida pela Pastoral da
Juventude do Brasil. a semana

discute sempre um tema rela
cionado com a Campanha da
Fraternidade do ano em

questão.

Em Jaraguó do Sul, a sema

na foi criada no ono passado e
tem como objetivo celebrar a
juventude, incentivar a reflexão
sobre a discussão e a ação do
tema em questão,· valorizar e
divulgar o trabalho da Pastoral
da Juventude.

Para este ano, a Pastoral da
Juventude tem como tema"Ju
ventude e Direitos Humanos",
com o lema "A vida floresce

quando a liberdade acontece".

JUÍZO DE DIREITO DA la VARA DA COMARCA
DE JARAGUÁ DO SUL-SC.

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo 30 dias.
O DoutorMÁRCIO RENÊ ROCHA, Juiz de Direito da 1· Vara Cível, Fórum
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da lei,
etc ...

FAZ SABE�, a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem

conhecimento, que nesta Vara tramitam os autos de Ação de Busca e

Apreensão CIC Pedido de Liminar, convertido em Ação de Depõsíto, em
que é requerente Banco Itaú S.A. e requeridos Prática Escrit. Contabilidade
SIC Ltda., Ademir Schalinski e Maria Salete Schalinski, cujo objetivo do

presente edital é aCITAÇÃO dePRÁTICA ESCRIT.OECONTABILIDADE

S/C LIDA., pessoa jurídica de direito privado, ADEMIR SCHALINSKI e
MARIA SALETE SCHALINSKI, brasileiros, casados, comerciantes,
residentes em Curítiba-Pk., para que, querendo, no prazo de cinco dias (5)
dias depositar os bens, objetos da Busca e Apreensão, ou o seu equivalente
em dinheiro, em Juízo, bem como no mesmo prazo contestar os presentes
autos, sob pena de não o fazendo presumirem-se aceitos como verdadeiros

os fatos articulados pelo requerente. E paráque chegue ao conhecimento de

todos, mandou o MM, Juiz que se, expedisse o presente edital. que será

publicado na forma da léí, e afixado no átrio do Fórum. Dado e passado.
nesta cidade e Comarca de Jaraguá do Sul, aos vinte e quatro (24) dias do
mês de setembro, do ano de mil novecentos e noventa e sete (1997). Eu, .

Escrivão Judicial o subscrevi .

MÁRCIO RENÊ ROCHA
JUIZ DE DIREITO DA la VARA

Trabalhadore. do comércIo de Jaraguá do Sul lotaram a, depend'ncla, da Câmara de
�reado,..., na noite de ontem, para acompanhar'a discussão e votaçâo dó projeto do govemo
municipal que autoriza a abertura do comércio aos domingos.

-

.

O proJeto, no entanto, foi retirado pelo líder do governo, vereador Vicente Caropreso (PSDB),
Informando que precisaria de adaptações.

.

O secretário do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Hélio Meye" disse que a entidade é
.

contrárla ao projeto. '''Não val gerar novos empregos., O domingo é para'descanso e lozer",
JU$lI"cou, afirmando que a abertura do comércio aos domingos também não val melhorar as
vendas.

.

.0:"
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lW/rio e CidIJ Oeretti, proprielllrios dtJ Ciwd Modo J011em, co", •

gerenteDukeMtúhios, curlindo
o "0110 "isu.1 d. loj«, "O

CoIçodi1o dtJM",echolDeodoro

Dr.]ohnK.
C.Marinho

- EsPecialista
em Ortodontia

- Ortodontia Preventiva
e Corretiva

A SchützenkartotTel
estará premiando seus
clientes com camisetas
na 9" Schützenfest

Rua João Picolli, 94
(.o!lldo d8MIIjok. UnIf........'

Fone: 371-4514

,

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

".

IENDONÇA
LO

THFATER
áudio e vídeo

Rua João Marcatto, 119
Centro - Jaraguá do ser- SC FONElFAX: (047) 372-2128

He HORNBURG
Implementos Rodoviários

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

Jaraguá doSul- sc

m-tll.ijt.i;'
Máquil1Mparaempacotamento

RuaAraquari, 136 -Ilha da Figuei�
FONE: (047) 372·0540 - FAX: (047) 372-3203

Jaraguá doSul· SC

Cf),. 9lcy, 9lideki CJtodrigues da Oi/oa
Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

.,.M_C'o·
TUDO�PARA CONSTRUÇA,o

CEKATEMARRAKECH-aCekat,
agência de modelos. com o apoio da
Boate Marrakech, Stúdio FM e

comércio e indústria da cidade,
promove domingo (12), a partir das
15 horas, na Boate Marrakech, um
Dia da Criança muito especial. com
brincadeiras, palhações, anjinho

....- ..... _ barroco, máscara. desfile de moda e

muitas guloseimas. Cada criança deve
levar um quilo de alimento não

perecível, como ingresso. Tudo o que
for arrecadado. será entregue a Casa
da Amizade do Rotary, para poste
rior distribuição às famílias carentes
do Município. Participe.

NOSMARESDOSUL
os ingressos para a 2·
Noite nos Mares do Sul
estarão à disposição na

secretaria do Clube
Atlético Baependi apartir
do dia 15 (quarta-feira),
A. animação será das
bandas 4· Redenção e

Pop Band. A diretoria
social prepara algumas
atrações a mais e muitas
novidades na

decoração.

A"" C.roli". Rlllllos de Bo""" ."I"erstJrioll "0
últi",o dia 26 de setembro. EIII Ifillul de Frlltlcisco
Ces", e Dog""". RtuIIOS de Borba. A fes", dos 15
IIIIOS foi "0 CillbeAdltko Btupendi

MtJrio Regi". Sch",iIt (I- prinus.), o colu
'

Michelle Spengler. (roinh.) e Ptllrlcia ReicheJ
princesa), IISmajestades dtJOktoberfest 97

setembro. Foi especialmente cumpri·
me"tad. pelos pais José Ricardo e

Josefa; e por todos os amiguinhos do

Colégjo JoséDuarteM.galhães

ANIVERSÁRIO - comemora idade nova

hoje (10). Nilda Bertoldi, esposa do médico
.

e vereador dr. Moacir Bertoldi, e mãe de

Estcfanie, do Henrique e da Bárbara.
Parabéns de Iodos os familiares e amigos.

CASÓRIO- trocam o tradiconal"sim" no

próximo dia oito de novembro, em
,

Blumcnau, os jovens advogados Lara R.
Maiechi Pereira e Charles Balbinot. A De"i M. FlIChi"i ."i"el'SlUÜJ """",Iúl
cerimônia deverá reunir um grande número (II) e será cumprime"tadfssima por
de convidados da região. f.miliares e amigos

CIISIIIHil6rio eGuiomarKreis co",emoroB

,Pr.ta «",.nhil (II), com bO",it. fes'" no

Adltico JhJependi

CRJ
Centrode
Recupéração
Jaraguá

CLíNICA DE FISIOTERAPIA
. ,

Fisioterapia Esportiva
Fisioterapia Ortopédica
Fisioterapia Traumatológica'
Fisioterapia Pediátrica

Fisioterapia Neurológica
Fisioterapia Geriatria

Fisioterapia Preventiva

RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 888
JARAGUÁ DO SUL - SC
FONE: (047) 372-1804
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O
publicitário e artista Plást.iCO Fernando Bastos

realiza, durante a Schützenfest, a Festa dos

Atiradores, a I" Exposição Individual de

Charges. .

A exposição será entre os dias 10 e 19, no box número

21, no Parque Municipal de Eventos.

São cinqüenta trabalhos. à guache, lápis de cor e

computação gráfica, sobre cartolina, homenageando
personalidades jaraguaenses que se destacam nos meios

.

empresarial, político, cultural e esportivo de nossa cidade.
"O objetivo da mostra é divulgar minhas charges que

estarão à venda no valor de R$ 70,00. Espero que as pessoas

homenageadas apreciem o trabalho e comprem as obras",
declarou. O artista diz que ficou impossível retratar todas
as personalidades que se destacam em Jaraguá do Sul, por
isso optou por aquelas em que, através de fotos de jornais,
fornecessem com mais facilidade o mote para a charge.

Artista realiza I" Exposição Individual de Charges

Há três anos.sua melhor opção
em Cortinas e Acessórios .

.

�I de desconto para
l'IiiMii·li"ltifimd.

Rua 25 de Julho, 1430 - Vila Nova
Fone/fax: 371 7332
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Confira aHistória

"A História de nossa gente não podeficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

BII'io ele ltapocu

mSANOS
- Em 1989, o acadêmicoAdelinoMurara, doDapes (Diretório Acadêmico
Pe. Elemar Scheid (Furj e Ferj) e o advogado Humberto Pradi

preocupavam-se, como bons jaraguaenses, das coisas que dizem respeito
a Jaraguá do Sul. O primeiro querendo salvar o patrimônio - o Pico de

Jaraguá - que sofria a ação predatória de egoístas, descaracterizando o

principal marromilenar, servindo de guia às caravanas de exploradores,
bandeirantes, religiosos, colonizadores e outros viajantes, no Vale do

Itapocu. O segundo tinha em vista o aproveitamento do "pilar da velha
ponte" que o senador Abdon Baptista: pela primeira vez ligou as duas

margens do Rio Itapocu, de modo permanente e que hoje está solitário
no meio do majestoso e perene rio, sugerindo o aproveitamento por
alguém, com autorização' do Poder Público, construindo uma ponte
pênsil, em troca de publicidade pelo"adotante", embelezando o local.

HÁ6ANOS
- Em 1"991, a professoraMilaRamos, da Faculdade de Letras de Joinville,
cumprimentava o CP pelos seus 72 anos: "Quero, antes de tudo,
parabenizar aos senhores diretoreã do CORREIO 00 POVO pelo jornal
inteligente, agradável, bem informado e informativo que Jaraguá do

,

Sul está distribuindo. Esta cidade bem merece um periódico bem feito

para a divulgação de seu parque indústrial, sua política, suas lideranças
,e sua comunidade. Estou anexando um agradecimento com o poema
abaixo":
"MODERNO - Meu verso branco - de susto= Z rolou escada abaixo, 1
quebrou o pé 1 e fez um galo 1 bem ein cima 1 da rima. 1 - Aí, virou
moderno!"

HÁ4'ANOS
:. Em 1993, o prefeitoDurval Vasel inaugurava a administração itinerante
- a administração saindo da Prefeitura e transferir-se para Nereu Ramos,
pela primeira vez em 117 anos de Jaraguá do Sul. Nos cinco dias, o
prefeito e secretários municipais recebiam reivindicações daquela
comunidade e as máquinas da Prefeitura eram utilizadas para resolver

problemas. O salão da igreja central de Nereu Ramos, virava a sede do

governo. Além do quadro urbano isolado, envolvia as comunidades de
Ribeirão Grande do Norte, Ribeirão Cavalo, Tifa dos Monos, Braço
Ribeirão Cavalo, Tifa Terezinha, Estrada Nova e os loteamentos Santo
Antônio e Souza.Na visão do prefeito Vasel "é umaexperiência pioneira
noMunicípio e faz parte de nossa proposta de governo participativo e

de qualidade de vida" .

,

HÁ2ANOS
- Em 1995, nacolunaReminiscências do CPo 9° capítulo de "Guerra e

Paz: 50 anos", uma crônica de Rubem Braga, jornalista do "Diário
Carioca", destacado e credenciado para acompanhar a Força,
Expedicionária Brasileira. Dava ao seu trabalho o título de "O Pracinha
da Engenharia", contando a experiência da companhia dé engenharia
da guerra nas montanhas, transformando, com urgência, uma simples
trilha esburacada em uma,estrada para caminhões e tanques, sem
interromper o trânsito. O expedicionário JorgeErsching cedia uma foto
daquele tempo e, no verso anotava o local - Monte Belvedere -, no

domingo de Ramos, uma missa em pleno campo de batalha. Deixava

gravado a ponta de lápis, para todo o sempre, que era momento para
largar, por instantes, as mortíferas armas de guerra, para render graças a
Deus por ainda estarem vivos. Nas mãos dos pracinhas os ramos que
sobraram das árvores estorricadas, junto de um altar erguido para o

momento que não podia ser mais simples. Emocionante a cena!

DaasRoclaS
Industrial

Sexta- eira, 10 de outubro de 1997

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (83) • APONTAMENTOS

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

Fone: (047)372-1846

Rio Serro, baixa de imposto de botequim
em sua matriz e salão de baile, o que era

deferido.
Ocorria em 28-6-39, às 8h40 um ligeiro

abalo sísmico, que seria reflexo de um

forte tremor de terra verificado no Peru,
tendo sido sentido em toda Jaraguá, e com
mais intensidade,no Sul do Estado e em

Florianópolis, na Rua Frei Caneca e o

distrito de Trindade, onde vários prédios
foram danificados.

Com a idade de 77 anos falecia o sr.

Fernando Pradi, um dos mais antigos
moradores, testemunho do trabalho árduo
de que foi a primeira colonização de

Jaraguá e da qual fez parte. O seu enterro

dava-se no Cemitério de Rio Serro, com
grande concorrência, dando provia de
estima de que ó venerando extinto gozava ..

"Em 27 de outubro de: 1939, subscrito
pelo escrivão Ney Franco, era divulgado
pelo CORREIO DO POVO, o Edital de

Alistamento de Jurados, assinado pelo dr.
Arno PedroHoeschl, juiz de Direito da

comarca de Jaraguá do Sul divulgava os

alistados que deviam servir nas sessões

ordinárias do Tribunal do Júri, durante o

ano de 1940. Eram relacionadas 122

pessoas no primeiro distrito, onde
constava o sr. Guilherme Weege. No

segundo distrito de Hansa eram

relacionadas 25 pessoas.
Fritz von Jaraguá - 10/97�

" ""r

A Jotomo,IN II "lidlnc#a de Ckto F'Pnzner,
construida em 1932pelo seu plli João, pelo sr.

Albano Kanzler. Este capítulo traz notícias dI

1937-39, visitG do superintendente daRVPRSc'
faL de Carlos Weege, pai de Wilhelm, a morU
de Fernando Pradi e reflexo do abalo sísmicO
ocorrido no Peru

Em 19390 ceI. Tiburcio Cavalcanti,
superintendente da Rede de Viação
Paraná-Santa Catarina, logo que
assumiu a direção fazia uma inspeção
no ramal de São Francisco, em face dos
reiterados pleitos apresentados à, rede,
em Curitiba, sem conseguir
atendimento às suas reivindicações.
Aqui desembarcava na antiga estação
(atual museu), dizendo que desenvolvia
um programa de governo inspirado nas

quatro palavras básicas

HONESTIDADE, ECONOMIA,
DISCIPLINA e JUSTIÇA, querendo
conhecer os "contrastes e confrontos",
o estado deplorável da linha, comentava
o novo administrador aos membros da

Acij ... "mas alguma cousa procurará
fazer do' lado de cá, livrando a indústria
e o comércio nossos da triste situação
de esperar, ao retornar do porto era

aguardado na gare de Jaraguá, pelos srs.

Artur Breithaupt, Wilhelm Weege,
Carlos Mey, Waldemar Grubba, Carlos
Mey Jr., Rodolfo Hufennuessler,

, Reinoldo Rau, Hans Schreiner, Rodolfo
Fischer, João Emmendoerfer, Francisco
Fischer Jr.. o prefeito Leonidas Cabral

Herbster, Honorato Tomelin, diretor do
CORREIO DO POVO, funcionários
ferroviários e muitas outras pessoas.
Prometia atender e solucionar a questão
do transporte, diante das reclamações
feitas. Dizia, também, que iria estudar

o projeto de construção da ESTAÇÃO
para lhe "dar execução tão depressa
permitam os recursos próprios da rede
S. Senhoria descia à Av� Getúlio Vargas,
recentemente nominada a antiga
Avenida da Independência, demorando
se um instante para reter uma visão de
,nossa vida urbana.

O prefeito Herbster' autorizava

pagamento de diversos serviços a Alberto
Enke, prestados a estrada Barra do Rio

Serro, desde dezembro de 1937.

Pagava, também, a Ricardo Maas,
zelador do Cemitério Rio Serre III (?)
porcentagem de 20% sobre arrecadação.

Falecia em sua residência a Rua Pe.
Pedro Francken, atual ArthurMüller, o sr.

CARLOS WEEGE, chefe de numerosa

família, aos 83 anos, tendo vindo ao Brasil
com oito anos, deixando filhos como os

srs. Hermann. residente em Pomerode e
,

Wilbelm, estabelecido em Barra do Rio

Cerro, sendo o seu sepultamento ocorrido
no Cemitério deRio do Testo, com grande
acompanhamento.

Por sua vez, em 1939, o sr. Gustavo
Gumz' requeria ao prefeito Herbster, em
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Pneus novos Pirelli, Firestone e Goodyear, pneu« recauchutados
para autom6veis e caminhões, balanceamentos, geometria,

calibragem de pneus com nitrogênio .'

FoneIFax: (047) 372-3574
Rua M�. Floriano Peixoto, sinO - ao lado do Bradesco

'

Histórico

Eugênio
Victor

Schmõckel.

CORREIO DO POVO - 3

por Egon Iagnow

dia 4 de outubro de 1941 foi
especialmente importante na vida

pública dos jaraguaenses. Nesta data,
às 15h30, deu-se a inauguração doprédio da
Prefeitura Municipal. Umfeito importante
conseguido pelo ten. Leonidas Cabral

Herbster, prefeito nomeado pelo interventor

federal no Estado, Nereu Ramos. E isto

apenas oito anos após a emancipação.
Custou ao Município 275:376$700 réis. Neste'

prédio também funcionariam, por muito tempo,
além da administração municipal, o fórum e a

Câmara de Vereadores. Estes no pavimento su

perior. Neste dia tambémfoi inaugurada a
herma deEmilio Carlos Jourdan, na Praça
A

.Angelo Piazera. A confecção da hermafoi uma
iniciativa de Honorato Tomelin, então diretor
do CORREIO DO POVO. Foi esculpida por
Fritz Alt. Reproduzimos hoje a ata de

inauguração da Prefeitura e da herma do

fundador, a qual se encontra no acervo

do.Arquivo
BATISTA PNEUS

• . CO:lnhas
_erl1m
PRODUZINDO,POR EXCELÊNCIA

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

Guaramlrim - SC
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4 - CORREIO DO POVO

CONGRESSO DE BIOÉTICA

O homem a preço de custo

Questão de sobrevivência
PorRaquelMoysés,

Durante o I Congresso Brasileiro Bioética e Direito, os que se

reuniram, querem é mais do que fazer refletir. Querem fazer agir,
formar redes permanentes de reação contra o mercado.tecnológico
que, no final do século XX, não está mais preocupado só e� explorar .

a força de trabalho do homem, agora se apropria do seu corpo, até a

sua essência mais íntima.
'

Garrafa (autor do livro "Contra o monopólio da saúde", não tem

dúvida de que o novomotor de impulsionamento econômico do mundo
é o biotécnico. Tanto que hoje, .não é mais correto dizer "a peso de
ouro", mas "apeso de clorofila". Uma grama de clorofila bruta - o

pigmento responsável pela fotossíntese, de grande interesse industrial
- já custa 700 dólares. O mesmo peso da substância purificada vale
10 mil dólares.

Também autor de livro "Contra o monopõlio da saúde", Garrafa
considera que o Brasil vive um paradoxo insustentável do ponto de
vista ético. "Este país, que é a nossa nação mais rica do mundo, conta
com as tecnologias médicas avançadas, como doenças dos países ricos.

e, ao mesmo tempo vergonhosamente, convive com o sarampo. É o

Ministério da Saúde não possui vacina contra ele. É uma falta de
ética insustentável, dispara. É revoltante, insiste, "conviver com
crianças- e idosos abandonados em baixo de pontes, morrendo de
fome... " E citando Berlinguer: "este país tem que se dar conta de que
um pobre que nasce no nordeste vive 1:; anos menos do que um pobre
sulista ... "

Tudo isso, num mundo em que a ciência aposta que, em poucos
anos, a longevidade será de 120 a 130 anos. "Somente alcançará esta

idade quem puder pagar tecnologia sofisticada, pois os resultados da
ciência também não sãó democraticamente distribuídos", avisa
Garrafa.

Ele-não tem dúvida de que amaior ameaça para os seres humanos
é a monetarização da vida. "Hoje o maior risco não é o

fundamentalismo religioso ou científico, é o fundamentalismo
monetarista" .

,Motivos para tanta apreensão não faltam em um país, "que,
escancarou suas portas com uma lei de patentes condescendente
votada por um Congresso medíocre". E que cobre um rombo de R$
30 bilhões de um Banespa, enquanto o orçamenio para a saúde
anunciado não chega a R$ 15 bilhões. "E'aínda querem privatizar a
medicina com as golden cross da vida que exploram os velhos"
bombardeia o professor,

Para Garrafa,'já passou da hora deste país começar a discutir saúde
corajosamente, e não cinicamente, como acontece com o caso do aborto
e com a lei da doação presumida de órgãos. EJembraRui Barbosa, quando
disse na Oração aos moçOs, que eqüidade significa tratar de forma

desigual aos desiguais. A própria OMSjá sepultou o slogan "Saúde para
todos no ano 2000", substituindo-o pelo tema da eqüidade.

"A vida s6 vale ser vivida com qualidade", insiste Garrafa, sonhando
um futuro menos sombrio para o ser humano.

Para contrapor a lógica do utilitarismo a bioética se apresenta como a

instânciadö diálogo. "Não temos receita pronta,mas como ensinou Santo
Agostinho, temos que conservar a unidade acima das divergências
ideol6gicas. E, onde existe dúvida, a liberdade ... "

Jornal Universitärio, edição. 293"de,12"-9-97, páginas 6/7.

PROCESSO DINAMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

Gráfica e Editora CP Ltda.

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

Rua Walter Marquardt. 1180
Jaragúá do Sul - SC

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

Sexta- eira lOde outubro de 1997

ESPORTE

Taça sede Clubes deBocha
Jaraguá do Sul - O Clube

Atlético Baependi, o maior clube .

esportivo da cidade, serviu de
anfitrião para a disputa daTaça SC.
de Clubes de Bocha, o que
aconteceu nas modernas canchas
de bocha do CAB, de 3 a 5 do .

corrente mês.
Os baependianos participaram

junto com as equipes campeãs de
12 ligas de Santa Catarina.

.

DA foto mostra o presidente do
Clube Atlético Baependi, Elemar
Dierschnabel e o desportistaPedro
Segalotto (Pedruca), campeão sul- .

americano, brasileiro emundial de
duplas de bocha, durante a

competição aludida: O esporte da
Bocha ficou mais valorizada com
a presença de tão destacados
ereÍne�tos dos ranking .brasileiro,
sul-americano emundial.

Parabéns à
.

esforçada
administração domais antigo clube
esportivo da cidade.

'

lIfJEsta foto registra os instantes
finais da competição nasmodernas
instalações esportivas do Clube
Atlético Baependi, com as

presenças de atletas e assistência,
incentivando as suas equipes.

FALECIMENTO

Frida B. Mahnkettt.
Faleceu nesta cidade a muito estimada senhora �_Frida B. Mahnke, viúva de Willy Mahnke. N'

O seu passamento deu-se no dia primeiro do
corrente mês, às 2h45; aos 81 anos; 11 meses e 1 dia,
no Hospital eMaternidade São José.

O seu corpo foi velado na Igreja Evangélica
Luterana de Jaraguá do Sul- Centro, sendo sepultada
no dia 2-10-97, às 15 horas, no jazigo da familia, no
cemitério - Centro.
A extinta deixa umfilho, duas noras, umafilha, um

.

_ genro, sete netos e um bisneto.
.

Domingo passado, dia 5-10-97, realizou-se culto
\. ,

em intenção de sua alma, oficiado pelo pastor Ingo
Piske:

Pêsames aos distintos enlutados. Dona Frida será

sempre lembrada pelos familiares e amigos.

·�nOJ
. A EDUCAÇÃO COMPLETA' SCOLtGiO�IUSTA4S·. ão LU:I

.
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'eMO em
lRENEZELAK

MAURE!)
SE VOCÊ SOFRE
DESTES MALES:

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

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

qualidade de vida.

Dr. Temogim
Schreiber Perotti

Qulrop.ti.e
lIIi.gnetoter.pi.
INFORMAÇÕES:
372-1141

'lliver, sentir e

transformar
Encontro só para mulheres
Atendimento individual e em grupo

Lucia H. Lopes e Milene

Butike - Psicóloga
Inti-Líceu da Vida"

372-1141

Parapisic610ga (desenvolve trabalho com

mantroterapia) Sediada em Curitiba à
Avenida 7 de Setembro, 1924
Telefone: (041) 362-1648
• Objetivo: Reorganização

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

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

musculares, etc.
• INCLUSIVE TERAPIA DE VIDAS

PASSADAS.
Atende em Jaraguá do Sul
mensalmente no centro

INTI-Liceu da Vidaw - Tel.: 372·1141

veíCULOS

Carros Nacionais
e Importados

Rua Barão do Rio Branco,
353 - Centro

Fone: 372-1132

Energia em .alta
Depois do sucesso do livro A Profecia Celestina, os

autores, James Redfield e Carol Adrienne, lançaram o Guia

de Leitura deA Profecia Celestina (Ed, Objetiva). Ele explica
os nove insights do romance anterior e sugere alguns
exercícios. Extraído do capítulo 7, este aqui é para você

manter a energia sempre em alta:

Concentre-se no ambiente em que você se encontra.

Procure formas e cores bonitas e diferentes, além de um
.

-

brilho ao redor de tudo.

Inspire conscientemente várias vezes, prendendo o ar cinco
segundos antes de expirar.

. Respire a beleza que a cerca até sentir-se leve, como se

- estivesse flutuando.
,

Visualize-se inflando como um balão cada vez que inspirar.
Imagine que seu corpo está circundado por uma aura de

luz.
Acredite que você é um ser radiante, que inala e exala;

energia do universo.

Assuma aposição de observadora e lembre-se de que existe
um propósito em tudo o que acontece.

Repare que os pensamentos parecem diferentes quando
você se encontra numa vibração superior. Ao entrar neste

estágio, você está aberta a tudo o quepossa acontecer.

Pare quantas vezes for necessário durante o dia para

religar-se. Quando você permanece plena, num estado de

amor; nada ou ninguém consegue tirar sua energia.

7� fuvt4 rPJ.eê

4f?t; Ht4á./eú1
o autor do livro Corpo sem Idade eMentes sem Fronteiras e outros sobre

autoconhecimento, o psicoterapeuta americano Deepak Chopra aconselha:
1 Tire as idéias negativas de sua mente.

2 Quando reagircom raiva ou violência com qualquer pessoa ou situação,
saiba que você está lutando contra você mesma. Procure resolver os

problemas com mais calma.
3 Não julgue as pessoas
4 Deixe de contaminar seu corpo com toxinas. Evite alimentos recheados
de produtos químicos e de bebidas alcoólicas.
5 Arrume tempo para ficar em silêncio. Escutar o diálogo interno permite
que você seja guiada-por sua intuição e, assim, saiba o que é bom ou ruim

para a sua vida.
6 Substitua o medo pelo amor.

7 Procure ouvir os sinais do seu corpo. Durante umexercício, pergunte
a ele: "Corno você se sente?" Se o corpo enviar um sinal de desgaste
físico ou emocional, atenção! Se responder com alegria e conforto,
vá em frerite!

Inscrições abertas para
o ano de 98

Fone: 372-1141

INIl, - 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/I.x: 372-1141
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS

Início dos anos 80. Período de travessuras para o trio Fabiano Maiochi,
Douglas Bogo e Ademir Fernando Pradi. Coma se vê, uma das grandes
preocupações da época era escolhero que comernos aniversários dos amigos

COMEÇA A B: Verde Vale (2Ih) e (Calçadão). Gravado pela
SCHÜTZENFEST Safira (24h). Pavilhão C: tradicional Banda Aurora,

t:1I"" A alegria toma conta Conjunto Palmeiras (2Ih) de Jaraguá do Sul, é

da cidade a partir das 20 ... e Oriental (24h).. Sábado . composto por 15 músicas,
horasdehoje(IO)coma (11) - Pavilhão A: todascantadasemalemão.

abertura oficial da 98 Mottener (2Ih) e Moacir O destaque fica por conta.

Schützenfest, no Parque (Oh30). Pavilhão B: . 'da bela canção
. Municipal de Eventos. Versáteis (21h) e Schutzenfest in Jaraguâ.G
Mais uma vez, a Die Momento (1h). Pavilhão lançamento oficial deste

Mottener, da Alemanha, C: Conjunto Estrela de inédito trabalho acontece

marca presença na mais Ouro (22h) e Conjunto no domingo (12), às 12

autêntica festa alemã de Verticais (Ih). Domingo horas, no Pavilhão C, do
Santa Catarina. É hora de (12) - Pavilhão A: Parque Municipal de

.. dar um tempo nas Palmeiras (l lh), Estrelade Eventos. A, produção do

preocupações do nosso Ouro (I5h), Versáteis CD, teve patrocínio
dia-a-dia e cair na folia. (I8h) e.Mottener (22h). exclusivo da Center' Som
Evidentemente que a Pavilhão B: Verticais e apoio da Associação dos

l .

diversão deve estar (15h) ,e Baväria (I9h). Clubes de Caça e Tiro do

acompanhada do bom Pavilhão C: Grupo Música Vale do Itapocu. Está

senso. Para se divertir, não Adlers Band (i 5h) e sendo vendido ao preço de

é necessário ,tomar todas. Conjunto Alvorada (I9h). R$ 11,00.
Programação das bandas

que estarão animando este .

. primeiro final de semana

de festa: sexta-feira (10) -

Pavilhão A: Bavaria (21 h)
e Mottener (1h). Pavilhão

CD DA
SCHÜTZENF,EST OKTOBERFESnvAL
r7 O esperado. CD da r7 As constantes chuvas
Schützenfest acaba de . têm atrapalhado um pouco
chegar na loja Center Som a primeira edição do

NOTREDAME
r:Jr A Boate Notre Dame

informa que não estará
funcionando durante a

Schützenfest. Reabre suas

portas no próximo dia 25,
sábado. Os promotores da
Casa anunciam que. em

breve mais uma atração de
nível nacional estará
aterrissando por lá. Vamos

aguardar!

OktoberFestival, em

Blumenau. Mas nem por r::Jr Procura-se des

isso têm tirado o brilho das peradamente quem tev

atrações regionais' e infeliz idéia' de coloc
nacionais. A apresentação loirinha Carla Perez p
da fogosa Elba Ramalho "cantar".'O seu talea
ficou transferida para esta está nos pés, O melhor

noite, a partir das 20 horas. sual é naquela parte
Já no sábado (11), a corpo mesmo - quanto
agitação ficará a cargo das isso não' há amen

bandas, Primavera nos dúvida. Mas na hora

Dentes, Immigrant e soltar a voz ... salve
Barão Vermelho (18h). quem puder.
No domingo (12), estarão
subindo ao palco as MARRAKECH,
bandas Pileque e In- r:r A festa do oit
çandescente e'fpra delírio. aniversário da Marrak
da galera, a carismática será a primeira prom
baiana Daniela Mercury da boate após
(I8h). ·Schützenfest.

comemoração acontece'

próximo dia 24, sexta-f
e terá direito a um eno
bolo de sonho. de val

distribuição de camiset
um desfile de format
com' as manequins
modelos daAgênciaCe

VERGONHA
NACIONAL

r;;r A, Comissão

Constituição e Justiça
Câmara Federal aca

optando pela 'absolvi
daqueles três deputados
descaradamente recebe
uma enorme quantia
dinheiro por vetarem a

vor da, reeleição.
coitadinhos chegaram até
chorar durante os se

discursos de defes
Oficializadas as su

libertações, quem ehe

agora é o povo brasilei
que não agüenta mais taJI

impunidade.

QUICKDOG
r;;r O Quick DOg Lanches,
dos amigos Fernando e

Nair, promove neste
domingo (12), a partir das
18h30, uma noite de muitas

.

brincadeiras, totalmente
dedicada à .criançada di
cidade. Haverá distribuição
de balas e balões e presença
de palhaço para alegrar

.

tantos os altinhos como os

baixinhos.

DISQUE·LANCHE
'371 ..5309

.' CENTERRSOM

CD's - DlSCOS - F1TAS

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

Filmagens & Fotografias
.

Foria: 372-3831
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Novo Porsche
.

91 1 Correra
-��--�------�----------------------------------

Com pleno êxito, to! lançado pela Porsche, o novo 97 7 Correra, no Salão
Infernacionál do Automóvel de Frankfurt em setembro de 7997 '

,���® '

�,'·6':consórcio," ®1�.�i Regata cJ�I
....... .

,

.

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

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

�LR 12S••••••••••••••••••••••••••R$ 95,50 371.2999100Dream••••••••••••••••••R$ 61,88

Rua Adélia fischer, 239 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Oficina mecânica e injeção eletrônica
Latoaria e Pintura

TRABALHAMOS COM TODAS ,AS MARCAS
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Faixa de segurança
POR ROBERTO DUTRA

AUTO PRESS

Agora é lei: a partir de janeiro,
segundo o novo Código Nacio
nal de Trânsito, passa a ser

obrigatório o uso do .clnto de se

gurança por todos os ocupantes
dos veículos. Embora alguns ale
guem que essa obrigatoriedade
é uma Ingeréncla do Estado
numa declsâo que só diria res

peito ao próprio cldadâo - o mes
mo argumento que faz com que,
nos Estados Unidos, nâo exista
uma lei federal que obrigue o uso

.

do cinto -, parece que dessa vez
deputados e senadores r:>rasllelros
conseguiram agradar multa gen
te.

Nas últimas décadas, a Indús
tria outornobnístlco mandlol pas
sou a conviver com alr-bags, freios
ABS, cintos pirotécnicos e zonas
de absorçâo de Impactonas car
rocenos,Mas engenheiros emédi
cos continuam concordando em
um ponto: o uso do cinto de se

gurança oíndo é o mais Impor
tante fator na prevençâo de con
sequências graves em coso de
colisão .

• O airbag sozinho nQo resolve.
É preciso que se use o cinto·, ad
Verte Cqrlos Henrique Ferreira,
engenheiro da Flat. Segundo o

engenheiro, os equipamentos de
segurança dos carros atuais efe
tivamente minimizam as conse

quêncíos dos acidentes, mas de
vem ser considerados como re

cursos complementares já que,
Isoladamente, são Insuficientes.

A eficácia do cinto também
é endossada por quem convive
diariamente com acidentados,
como o co-fundador dos Anjos
do Asfalto, Dr. Jan Guilherme de
Aguiar."Nos últimos dois anos,
quando se Intensificou a cam

panha pelo uso do cinto, houve
uma redução expressiva na

grqvldade dos traumas decor
rentes de acidentes·, afirma o

médico, que atua há 11 anos na
Via Dútra - a rodovia mals movi
mentada do país.

Jan Guilherme também
destaca a Importância dos out
ros Itens de segurança presentes

.

nos carrosmodernos,mas sempre
como Itens complementares. Ele
concorda que o ai�bag real
mente diminui as lesões causadas
por acidentes, mas ressalta que
.apenas quando usado devida
mente."Ou SêJa, Juntamente com
os cintos", ressalta.

O presidente da Associação
Brasileira de Acidentes e Medici
na de Tráfego - Abramet =, Fábio
Racy. define a utilização do cinto
como 'Indlspensável e im

presclnc;!vel".Para Racy. todos os
passageiros de um veículo devem
usar o cinto sempre. ··Quando o

pasSageiro de trás não usa o clil
to, tomo-se um objetoamaispara
contundir 0$ da frenteN, explica.

O engenheiro da Volvo, Luiz
Carlos Daniel, lembra que o cinto

---------------------�------�----

Engenheiros e médicos aprovam obrigatoriedade
.

do cinto para todos os ocupantes

é o único equipamento de se

gurança automotlvo que, com o

passar dos anos, não ficou obso
leto.•Sem ele, todos es outros
equipamentos perdem parte de
sua eflc/êncla·, pondera.

A função do cinto de se

gurança é, basicamente, segurar
6 corpo da pessoa junto ao ban
co, evitando que a desacele
ração súbita e o impacto tenham
consequências mais drásticas.
Numa colisão, uma quantidade
de energia é liberada. Parte des
sa energlaval ser absorvida pela
carroceria do carro e parte será
absorvida pelo .clnto e pelo cor

po dos ocupantes. Nesse aspec
to, os carros mais modernos são
mals seguros, pols têm zonas de

absorção predeterminadas. Mas
mesmo essa absorção tem um

limite.•Po! 1$$0, não dá para afir
mar que até uma velocidade X o

carro é seguro e a partir dali não
é mais" I conclui ·0 engenheiro
Carlos Henrique.

A desaceleração e o Impac
to têm consequências drásticas
sobre o corpo humano. A
primeira provoca um chcicoal
hamento dos órgãos Internos do
corpo e também do cérebro,
podendo ocasionar hemorra
gias. Já o Impacto contra o In
terior do veículo Implica na rup
tura de órgãos, vasos e vísceras.
É justamente aí que entra o cin
to - evitando ou pelo menos

minimizando os efeitos devasta
dores das colisões sobre motor
Ista e passageiros.

Projeto dividido
O projeto de segurança de

um veículo passa por três aspec
tos diferentes e complementar
es: segurança preventiva, ativa
e passiva. A primeira engloba o

que o carro oferece para uma

condução segura e confortá
vel, como posição de dirigir e
cintos com regulagem de altu
ra, por exemplo. Já a segurança
ativa junta elementos que
ajudam omotorista a evitar-uma
batida, como freios ÀBS e sus

pensão e direção adequadas
ao modelo. A segurança passi
va é o conjunto de recursos

para que, em caso de colisão,
os ocupantes estejam o rnols
seguros possível, como alr-bags,
áreas de absorção. de energia
e barras de proteção.

A eficiência de todos estes
recursos é medida através de
testes de colisão. Na Europa,
as colisões ocorrem a 48 km/h
contra uma barreira tlxo. en
volvendo toda a área frontal
do carro. A partir de outubro
do ano que vem, os testes
serão feitos a 56 km/h, mas
pegando apenas 40% da área
frontal do carro - assim, uma
área menor do carro terá que
absorver o mesmo nível de
energia a uma velocidade su

perior. Com Isso, estima-se que
os carros terão que ser ainda
mals resistentes e seguros . .Os
novos modelos só serão ho
mologados se forem aprova-

.

dos neste novo crash-test.

/

R. [Po@!Jd[bll@
PalioEDX 96 preto gas.
Palio EL 96 azul gas.
Saveiro 95 bege met. gas.
Pointer GLi 95 bordo gas.
Eseort GL 95 azul gas.
Tipo 4 pts. completo 94 prata met. gas.
Logus 94 azul ale.

Peugeot 306 2.0 XSi 94 branco gas.
Eseort - 93 branco
Santana completo 93 bordo ale.

OmegaGLS 93 verde gas.
Monza SLE 4pts. 93 prata gas.
ElbaCSL 91 bordo gas.
Ipanema 90 prata ale.
UnoC$ 90 verde gas.
Monz� automático 89 bege ale.

EseortXR3 89 preto ale.
Eseort Guia 88 bege met. ale.

DelRey 88 bege gas.
Escort GI 86 bege met. ale...

Opala completo 85 branco ale.
Prêmio 85 branco gas.
GolBX 84 'azul gas.
Voyage 84 verde met. ale.
Parati 83 branca ale.

Fiat 147 83 branco gas.
COrcel 80 azul gas.
Buggy amarelo gas.

RlUa J<>io"ill� 02 3573

F<>0�(047)37�-9822
JA.RA.GUÃ 1:><> SUL - SC
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Troca-se Casa no Jaraguá
Esquerdo; com 170m2, rua
Henrique Bortoline, 256 por
uma casa na área central da
cidade. Aceito proposta.
Contatos no 372-3332.

Consertos de ar condicionado de automóveis e

fabricação e assistência de câmaras frias e

climatizadoras - ar condicionado residencial e central.

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

Jaragu_a�do Sul - SC
�--_"'i'

'

.,;.

Procura-se moças para
dividir aluguel de

apartamento na ruaReinoldo
Rau, 400. Tratar com Heike

pelo fone 975-2537 após às
18 horas. VENDEDORES:
Vende-se Sobrado na Vila

Nova, próximo a confecção
Gatos & Atos. Valor R$ 70
mil. Contatos com Romilde
no 975-1873.

Consórcio Regata Admite
Ótimas comissões e prêmos por vendas

Vagas limitadas
Compro Terreno no bairro
ilha da Figueira, tratar 372-
0337 ou Hotel Nelo com
Marlene.

Viagem ao Pantanal - MS.·
Contatos com Cordeiro no

975-1346.
,..

COMPRO AÇOES TELEBRASMÓVEI� SOB I'v1EDIDA

Na Dicc's Móveis você
compra todos os produtos,
inclusive móveis 506 medida
a preços a prazos imperdíveis

Vende-se um Aparelho
Telefônico Celular com 2
baterias e carregador, por
apenas R$ 300,00. Tratar
974-4541 com Sodré ou

Marcos.

CI EXTRATO OU CERTIFICADO

BeOS, SISTEMA ELÉTRICO E OUTROS.
.

Móveis sob medida; Cozinh1s e quartos
planejados ao seu gosto; �alas de-jantar; Estantes
e peças avulsas em geral - Visite-nos e confira! Tratar: (047) 372-0783 e

(047) 975-2830DICC'S Ind. e Com. de Móveis ltda. Vende-se Título do Clube
Atlético Baependi - familiar

por R$ 350,00. Tratar 372- Vende-se Máquina Lava
0337 ou no Hotel Nelo com Louça Enxuta, média,
Marlene. revisada por R$ 200,00.

BR-280 - Km 58 ao lado viaduto
• (047) 373-0077 e 373-0131
89270-000 _. Guaramirim - SC

Vende-seViolãoGianini novo,
com capa - menos 10% custo

da loja. Tratar 975-1873.

* Apto. contendo 1 quarto,
sala, cozinha, banheiro,
lavanderia e garagem. iEdif.

Florença.
Preço: R$ 30.000,00

* Terreno com área: de
"

.19.065,15m2 (topografia
plana), ótimo para loteamento
ou para indústria. Rua
Roberto Ziemann (Amizade)
Preço: R$ 100.000,00

INTERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

* Casa em alvenaria com

180m2, terreno com 450m2 .

Rua Adão Maba (Próx.
Prefeitura nova)
Preço: R$ 60.000,00

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

Jaraguá do Sul - SC
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LOCAÇÃO
C6d. 602· Casa de madeira c/4 qtos- Central· R. Eugênio Nicolini, 184· R$ 320,00
Cód. 6:10· csa mista 3 qtos + dep. emprego R. Vera Fischer· centro- R$ 450,00
Cód. 614· Casa alv. 3 qtos· Pröx, Weg"· R$ 350,00
Cód. 631 • Apto. 2 qtos, próx. Posto Behling • R$ 350,00
Cód. 634 • Apto. c/2 qtos.• Barra do R. cerro- Lot. Papp- R$ 290,00
Cód. 642 e 646 • Apto. c/3 qtos • R. Reinoldo 'Rau· R$ 450,00
Cód. 659· Sala comI.c40m2· Próx. Foto Loss- R$ 380,00
Cód. 667· Sala comi. 170m2· Próx. Wizard • R$ 700,00
Cód. 669 • Sala comi. 48m2 em Schroeder • Defronte ao CoI. Miguel Couto- R$ 350,00
Cód. 674 • Sala comi. 40m2 • Defronte Assoe. Comi .• R$ 350,00
'Cód. 680 • Sala comi. c/40m2c/ bwc + 3 ambientes, garagem (PARA ÁREA DE SAÚDE) • Centro MédicoOdontológico
" R. Guilherme Weege • R$ 380,00' '.

'

Cód. 683 • 2 salas comls c/ bwc (3 ambientes), sala própria p/ consultório médico ou dentário· Ed. Miner· Em
frente antiga Prefeitura· R$ 450,00

.

Cód. 692 • Galpão na Barra· próx. Malwee c/350m2 • R$ 800,00

VENDA
Cód. 137· Csa al�. 200m2, 3 qtos, piscina, próx. Weg" • R$ 75.000,00· Aceita terreno, apto, carro.
Cód. 139 � Csa alv. 90m2 suíte + 1 qtos a 4.500m da Malwee· R$ 16.000,00
Cód. 151 • Casa alv. 91m2· 3 qtos., Jguá Esquerdo· R$ 50.000,00
Cód. 124· Apto. c/ suíte + 2 qtos. Ed. Schiochet· R$ 35.000,00 + financiamento.

Cód. 256 • Apto. c/ suíte + 2 qtos. e dep. el\lpreg.• Ed. Bergamo: R. Reinoldo Hau- R$ 55.000,0 • Aceita apto. em
Joinville

.

Cód. 345 • T&rr900 ê/300m2 .' Barra· Próx. Breithaupt • R$ 11.500,00
Cod. 35,6 • Terreno c/495m2 • R. Jorge Lacerda- centro- R$ 52.000,00
Cód.·366 �,Ter:rer:lo c/320m2· Res. Miranda a 4km da Malwee· R$ 10.000,00· Financiáveis
Cód. 367 ·.Terreno C/328,30m2 • Vila Nova· R$ 20.000,00
Cód. 370 • Terreno c/400m2· Lot. Pil'lT1jilnn • Vila Lenzi • R$ 15.000,00
Cód.371 ·'Terreno c/4809m2· R. Erwino Menegotti • Fundos Tecnosol • R$ 76.000,00

Parecer Comercial

Incorporação
Vende - Administra

Co,mpra - Aluga

DEFRONTE AO FÓRUM
CRECIOO177(hJ

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

JARAGUÁ DO SUL - SC

AP�RTAMENTOS
Cód.: 028 • Apto. na Rua Reinoldo Rau, defronte ao Smurf, Edifio Bergamo com: Hall de entrada, sala de estar, terraço, copa, coz, área de
serviço, circulação, 2 bwc, 4 qtos. - RS 50.000,00 nego

'

Cód.: 140 - Apto. na Rua 25 de Julho - Vila Nova - c/2 qtos, sala, coz., lavànd., garagem· RS 35.000,00· nego
Apto. no Cond. Amizade c/2 qtos., sala, coz., lavand., garagem, RS �2.000,00 + RS 326,00 mensais.
CASAS
Oöd.: 011 - Casa mista na rua Adão Norowski - Jiardlni Lenzl - c/3 qtos., sala, copa, coz, bwc, garagem + constf'lJçAo de alv. nos fundos,
terreno c/400m2 - RS 32.000,00 - aceita ter. e parcela
Cód.: 018 - Casa de alv. rua Francisco de Paula ao lado da recreativa Kolbach -.c/2 qtos., 1 suite, copa, coz., sala de visita, lavanderia,
garagem, terreno c/4.800m2 • RS 70.000,00 - nego .'

Cód.: 021 - Casa de alv. rua Cartos Nielz - Vila Nova - c/3 qtos, 2 bwc, sala, coz., lavanderia, garagem - RS 60.000,00 - nego Aceita cerro.
Cód.: 086 - Casa rua Luiz Satler - barra com 2 qtos., 2 salas, copa, coz., 2 bwc., Ivanderta, 2 qtos., garage· RS 50.000,00 - aceita carros,
terreno.
CGd.: Q87 - Casa de alv. c/3 qtos, sala, COZ, bwc, garagem para 2 carros, defronte' a Clluma • RS 50.000,00 • nego aceita carro.
Cód.: 107 - Casa de alv. Lot. Rozza, com 1 suite, 2 qtos, bwc, sala, copa, coz, lavanderia, garagem, escritório ou dispansa - RS 38.000,00
negociável.
Cód. 108 • Ca$8 mista defronte !lo Cristina Marcatto, com: 2 qtos, sala, copa, cz, lavand, bwc, garagem - RS 30.000,00 - neg, ter. 450m2
Cód. 111 - Casa de alv. na Rua Ahtonlo B: Schmitd, com: 2 qtos, sala, copa, coz, bwc, lavand, dispensa, terreno C/600,00m2, - RS,25.000,00
- IIh da Figueira.

.

.
,

Cód. 112 - Rua Rua Adão Norowiskl- Glardini Lenzi, com 2 qtos, 1 suite, sala, coz, lavanderia, garagem, dispensa, terreno com 392,00m",
casa de alvenaria inacabada - RS 35.000,00 - nego
Cód. 116 - Rua Antônio F. Dienon com 2 pisos, de 4 qtes, 3 salas, coz, 2 bwc, lavanderta - RS 55.000,00 - nego na Vila Nova.
Cóä.: 205 - Casa de alv, rua Luiz G. Ayroso - Jguá Esquerdo - c/3 qtos., 2 salas, COZ, bwc, dispensa, área de serviÇo - RS 50.000,00 - nego
Cód.: 267 - Casa de alv, - Rua José Nartoeh - São Luiz - c/3 qtos, 2 bwc, sala, copa, coz., lavand., dispensa, garagem, toda murada - RS
50.000,00 aceita apto. - nego
fncorpora-se 3.000,00m2 no final da Rua Marechal D. da Fonseca pl área construlea.
Casa de alv. na Rua Brusque, Vila Nova, .com: 2 qtos., bwc, coz., terreno com 309,00m2 - RS 30.000,00 - nego
CHÁCARA" .

Cód.: 310· Rua 'FIfa Germano Garibaldl, com 4.500,00m2, enCha e casa de madeira· RS 25.000,00 nego
TERRENOS .

Terreno rua lateral da WalterMarquardt, pröx, a Prefellura Municipal com 1.209,OOm2 - RS 25.000,00 - nego ótimo para residência
Cód.: 052 - Ter rua lateral José T. Ribeiro, pröx, Agropecuário Curió C/l'.007,44m2 - RS18.000,OO - nego
Cód.: H5 - Ter. Ilha da Figueira próx. ao Vitória c/450,OOm2- RS10.QOO,00· nego

.

Cód.: �19 - Ter. Vila Nova, defronte a Igreja c/ rua calçada de. 392,OOm2• RS 22.000;00 - nego
Cód.: 306 - Tér.·rua Erwino Menegottl· Rau C/450,00m2·15130 - RS12.000,OO- nego
Cód.: 318 • Ter. ruaQullombo dos Palmares - COHAB - c/450,00m2- RS 7.000,00.- nego
Cód. 322 - Ter. rua Dona Antonia esq. c/ rua Oto Kuchenbecker - Nova Brasllia c/555;OOm2 • RS 35.000,00 • nego

VENDE-ßE LOTES NA RUA EUG�NIO NICOLLlNI, CENTRO.
.ESTRITAMENTE RESIDENCIAL CLASSE A

ALUaA-SE APAR...AIlEN...OS. CASAS E SALAS COMERCIA,S
!

VENDE-SE LOTES -COM: R$ 2.200,00 ENTRADA + 48 X R$ 226,00 MENSAIS,
.

COM TODA INFRA-ESTRUTURÃ., TRATAMENTO DE ESGOTO.

Máquina Lava Roupa
Brastemp Super Luxo
totalmente revisada por R$
380,00. Tratar 975-1873;

.

Vendo ou.troco Fiat 147/86,
ótimo estado, gasolina. Tratar
973-8618 com Sandro.

Vende-se Honda CR 250/94,
em excelente estado. Tratar
973-8618 com Sandro.

Compro Casa nó centro com
2 quartos. Contato com

Romilde 975-1873.

Vende-se Aparelho Celular

(usado) Ericsson CT 700, 3
baterias, capa, carregador
inteligente, carregador para
carro, com nota, por R$
350,00. Fone 973-8618 com

Sandro.

Vende-se Gol CL/91, 'motor
1.8, gasolina, azul metálico
por R$ 7.400,00. Aceito
carro demenor valor, e vendo
também Corcel177 por R$
1.500,00. Tratar 975-0287.

Vendo ou troco 2 casas, uma

de madeira e uma de
alvenaria na Estrada Nova

poroutra na Vila Lenzi
ou Rau. Pago a diferença.
Tratar 372-0704.

Vende-se Casamista 8x11m,
toda murada no Jaraguä
Esquerdo por R$ 16 mil +

.

prestações. Tratar 975-0668.

Vende-se Casa de alvenaria
com 94m2, terreno 15x30m

por R$ 15 mil. Tratar 375-'

1407.

Vende-se Casa de alvenaria
de 160m2, terreno I.200m2,
na Vila Nova por R$ 75 mil.
Tratar 371-5387.

Vendo Bicicleta infantil, para
2 a 6 anos por R$ 60,00�
Tratar 915-1873.'.

Vende-se Toyota/82
tracionada e reduzida por R$
7.500,00. Tratar 372-2197 .

Vende-se Máquina
tricotação, marca Elgim
Broder porR$ 350,00. Tratar
371-99li.

Vende-se Del Rey GL/86,
motor 1.6, impecável, com ar

por R$ 5.500,00. Tratár 372.
3310.

Vende-se Cama de solteiro
em.madeiracom colchão, por
R$ 30,00. Tratar 975-1873
com Romilde.

Vende-se Gol CU90, motor
1.6, porR$ 6.300,00.·Trata
376-7121.

Vende-se Máquina Singe
Reta Zig-Zag industrial po
R$ 350,00,. facilito. Tratar
371-7247.

Vende-se 8 mörgans de terra

com casa localizada em

Nereu Ramos, porR$ 35 mil.
Tratar 371-1154.

Vende-seMoto Hon<;IaI82 por
R$ 550,00. Tratar rua

Bernardo Dornbusch, 743.

Vende-se Porta com

fechadura por R$ 30,00.
Tratar 975-1873.

Vende-se Pampa/91, motor
1.8, gasolina por R$
6;200,00. Tratar 374-13.41.

Vende-se Consórcio de Palio
ED 1.0, tratar 372-2163.

Vende-se Freezer horizontal

por R$ 280,00, ou troco por
um maior vertical. Tratar
371-2287.

Vende-se Voyage/86 por RS
3.700,00, Escortl85 por R$
3.500,00 e Moto CG por R$
1.700,00. Tratar 379-1490:

Vendo Bagageiro para Gol
modelo 90/96 com corda e

lona, melhor oferta. Contato
975-1873 com Romilde.

Vende-se Máquina' de tricô,
sem frontura (Singer) por R$

. 420,00. Tratar rua Henrique
Marquardt, 37.

Vende-se Go1l94, motor 1.8,

gasolina, por R$ 4.800,00 +

financiamento de 26x
R$222,00. Tratar rua EmillO.
Scliultz, 171, Jaraguá
Esquerdo.
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Vende,..seDelReyGhiaporR$
3.700,00. Tratar 975-1166.

Vende-se Corcel Belina II,
bêge, gasolina, 4 marchas,
ótimo estado porR$ 2.800,00.
Tratar Viação Canarinho com
ADtônio (mecânico).

Vende-se Consórcio de Gol

1000 .mi, com 6 parcelas

,

pagas, não contemplado por
R$ 1.800,00. Tratar 372::1698
comWagner após 18 horas.

menor valor, Pampa/86,'
gasolina, branca, em ótimo
estado porR$ 4.500,00. Tratar
973-8895.

28 mil. Tratar 371-2153.

Vende-se Consórcio CG

125, contemplado por R$
2.290,00. Tratar pelo
telefone 371-5954.

Vende-se Tolda de fibra para
F-l000, tratar 975-1172. Vende-se GaIax/76, preto, em

ótimo estado. Tratar 371-0276.

Se você tem

Vende-se Variant II/80 por R$
1.500,00, tratar 975-2997.

Vende-se Saveiro/96,
motor 1.8, branca por R$
11.500,00 ou troco. Tratar
371-4876.

microcomputador em casa,
"

dou aulas particulares, R$
8,00 a hora - aulas de
manhã e a tarde, falar com
Jussara no telefone 371-
5764.

Vendo Barraca nova para 3

pessos por R$ 50,00. Tratar
com Jussara no 371-5764.

Vende-se Casa na Cohab, na
Vila Rau com 110m2 e sara
,comercial com 24m2 por R$

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

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

Construída Terreno
Alven. Rua AntOnio Estanlslau Ayroso. 495 - Vila Lanz! 170,00 660,00 04 75.000,00 AceHa casa ou terreno
Madeira Rua Dona Matilde esQ. cl Frederico Barg n· 72 - Vila Lalau SÓ,OO 670,85' 03 74.500,00 Condições de pagamento à combinar
Alven. Rua Camilo Andreata sln· - Barra do Rio Cerro 340,00 621,00 04 195.000,00 Forma de fIlIgamento à combinar
Alven. Rua 488 Casa n· 55 - Czarnlewlcz 112,30 330,60 03 55.000,00 AceHa-se propostas
Mista Rua 393 - Antonio Bemrdo Schmidt, n· 308 - Ilha da Rguel,. 83,00 420,00 03 21.500,00 Forma de pagamento à combinar
Alvan. 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 Klltzke, 187 - Vila Rau 102,00 420,00 03 21.500,00 Aceita troca per casa
Alven.

'

Antonio Carlos Ferreira, 1417 - Vita Lanzl 288,00 750,00 05
, 130.000,00 Aceita troca por aptos.

Madeira Rua Friedrich W. Sonhelhold, n· 369 - Vila Lalau 70,00 325,00 03 32.000,00 Aceita-se propestas
Alven. Rua Jacob Gesser n· 209 - Vila Amizade 150,00 406,00 03 63.000,00 Condições de pagamentq à combinar
Alven. Rua Roberto Seidel n· 84 - CORUPÁ - Central - Comerciai a Realdenclal 750,00 1,284,80 04 150.000,00 Aceita-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 Fralberger, n· 70 - Centro 530,00 650,00 04 180.000,00 Aceita-se propestas
Alven. Rua Vitorino' Strlngari n· 12 - Vila Lanzl 170,00 391,00 03 43.000.00 Condições de pagamento à combinar
Madeira Rua Germano Marquardt n· 190 - Vila Lalau 62,00 ' 490,00 02 25.000,00 Aceita-se propestas
Alven. Rua 25 de Julho n· 1457 - Fundos - Vila Nova 6(),00 430,00 02 28.800,00 Condições de pagamento à combinar

Vendo ou troco por carro de

ENDERE o
Av.. Mal. Deodoro da Fonseca. 895 - Ed. Plcolll - 3" andar

Ed. Sehlochet - 1 ()II andar

R. Friz Bartel sln· - Apto. 11 - Térreo -

R. Marina Frutuoso - Ed. Dianthus

APARTAMENTOS
QUARTOS VALOR RS OBSERVA ÕES

Forma de pagàmento à combinar

Finl!f1ciamento de 72 x de R$ R$ 684,00
Assumir financiamento de 46 x com base de 1,367 CUB ao mês

TERRENOS

02 53,000,00
42.500,00
18.000,00
110.000,00

,03
03 (+ 1 suite)
03 Condições de pagamento'à combinar

NDEREÇO OBSERVAÇÕES
Rua Goiás - Vila Lenzl - Lateral da R Exp. Antonio C. Ferrreira ,

Rua Otto Meier - Vila Lenzl
Rua Euzébio Depoy - Vila Nova
Rlia João Januário Ayroso (pr6x. Arroz Urbano)
Rua Alagoas - Ilha da Figueira
Rua 74.6 - lote 2;3 - Ilha da Figueira
Rua Tomáz Francisco de Góes - Centro
Rua Amazonas - Centro
Rua. Pe. Alberto Jacobs esquina cl Rua Urbano Rosa - Vila Lenzt
Rua Bernardo Dornbusch esq. cl rua Ney Franco
Rua Fritz Hasse - Centro .

Rua Exp. Antolilio C. Ferreira - Vila lenzi
Rua leopoldo Janssen - Centro
R. 545 - Augusto G. J. Hanemann - lote 5

ÁREA(M2) VALORRS

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 combimar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à cornblnar .

Entrada + 3)<
Condições de pagamento à combinar

FLORIANI
EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO

RUA VENÂNCIO DA
SILVA PORTO, 353 -

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

SC

582,90
375,00

13.000,00
:345.00
900,00
350,00
37�,00
385,70
271,75
625,75
675,00
504,00
586,25
456,05

17.000,00
18.000,00
20.000,00
18.000,00
42.000,00
15.000,00
26.500,00
26.500,00
58.000,00
85.000,00
60.000,00
23.000,00
37.000,00
18.000,00

Manutenção
Contrato

Treinamento

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

,

28lombada l8esquerda
I

Fone: 975·1269
89254·510

Jaraguá doSal- sc

Como montar um

escritório completo com
_.-

'

qualidade e economia?
,

. , "

COM A FLORIANI, E CLARO!
Na hora de montar o seu escrítério - residencial, executivo ou
comercial passe antes na Florlaní, 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.
'
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APARTAMENTOS
CENTRO

EDIF. RES. DUNKER EMCONSTRUÇÃO NOCORAÇÃO DACIDADE 2 E

3QUARTOS. SOMENTE 2 APTOS PqR ANDAR .

Edit. Schlochet - 42 andar, apto. cI/152,20f112, 3 qtos, sendo 1 suíte +

dep. empregada e demais dep. - MOBILIADO

Edlf. Slivana -22 Andarapto. c/114f112, 3 qtos + dep. empregada, dem�is
dep. cl garagem e terraço
Edlf. Vila Nova - 12 andar apto. cl 90f112 - 3 quartos, demais dep. -

R$ 24.000,00 + financiamento
Edlf. Jaraguá - 92 andar, apto. cl 80m2 - 2 qtos, demais dependências,
si garagem.
Edlf. Resld. Amizade - 32 andar" Bloco 02, apto. cl 2 qtos, démais dep..
cl garagem - R� 18.000,00 + financiamen�(í.
Ilha da Figueira - Apto. (sobrado) cl 104f112, 3 qtos, sendo 1 suíte,
demais dependêAcias.

ILHA DA FIGUEIRA - Casa em alv. c/140f112 em terreno cl 5.250f112
ÁGUA VERDE - Casa em alv. cl 126f112 em terreno cl 420f112, 3 qtos,
demais dependências - garagem p/ 2 carros
VILA RAU - Casa mista cl 88f112 em terreno c/380f112 - R$ 18.000,00
VILA NOVA Excelente casa em alv. cl 227f112 em terreno c/321m2, 3
qtos, sendo uma suíte. próx. ao Fórum._
VILA NOVA - Casa em alv. cl aprox. 190f112 em terreno cl 1.139,76f112,
prox. ao Beira Rio

SÃO LUrS - Casa em alv. cl 142m2em terrenomedindo 392m2 - 4 quartos
e demais dep.
FIGUEIRA - Casa nova em alvenaria cl 176f112 - 4 qtos. sendo uma suíte.
LOC$Iização nobre.

JOÃO PESSOA - Casa em alv. cl aprox. 150f112 em terreno cl aprox.

,291,98ni2
SÃO LUrS - casa em alv. cl 142f112 em tereno cl 392f112
JARAGUÁ ESQUERDO-Casa em alv. cl 168f112c13 qtos, e demaisdep.
ILHA DA FIGUEIRA - Casa em alt cl 235f112 em terreno cl 200f112

CASAS

� Compra - Vende

r�, Administra Imóveis

p I�ZERA Implantação-e

I
. Yendas de

Loteamentos
CRECI1713-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 Paula

(4 quartos, 2 banheiros e demais
dependências). Terreno todo murado.

Valor R$ 34.000,00

Terrenos:
.. Área de 771,00m2, 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 �$ 14.000,00 cada

- Área de 790,00m2, sito à rua 489.- lateral
25 de Julho. Valor R$ 18.000,00

Confira nossas ofertas
Visit�nos OU telefone

-

372-1431_
-

TE,RRENOS
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 benfeitorias.
NEREU RAMOS - Terreno medindo 3.400m210ealizado
nas margens da BR-280 - R$ 15.000,00
\JARAGUÁ-ESQUERDO - Cond. das Azaléias terreno cl
721,57m2
JARAGlJÁ-ESQUERDO - Cond. das Azaléias terreno cl

1.061,82m2
ILHA DA FIGUEIRA -Casa em alv. cl 253m2 em terreno cl

500m2, 3 qtos., e demais dependências.
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
EDIFrCIO MARK PLÁCE - 6° andar - Rua Reinoldo Rau

Girassol 371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

, CREC11741-J
IMOYEIS COMPU· VENDE· ADMINISTRA

Imóvel m' Qtos Gar Bairro EndereçolPonto Rer. PreçoR$ Inronnações Gerais

CasaAlv. 190 4 I Schroeder R. Princesa Isabel. 547 70.000 terreno 6.562m' - Parcela
CasaAlv. 152 3 I Rau R. 467 - Lot. Albino Lemlce 30.000 Aceita casa de menor valor
Casa Mis. 120 4 I Rau R. Luis Picolli, 140 28.000 Aceita carro até R$ 8.000
CasaAlv. 98 3 I AnaPaula R. 770 - Ana Paula 4 - 6 23.000 Semi-acabada - Aceita lote
CasaAlv. 93 3 I Champaghat R. Irmão Magno. s/n° 70.000 Aceita apartamento e carro

CasaAlv. 98 3 I Rau R. 363 - Pröx, Renascença 32.000 Aceita casa em Joinville
CasaAlv. 170 3 I Centenário

'

R. Fidélis Stinghen, 254 65.000 Troca por apto. menor valor
CasaAlv. 170 3 2 Chico Paula R. Francisco de Paula 10.000 Em construção I Negociáveis

AI?toOK 273 4 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 220.000 Quitado - Todo mobiliado
Apto OK 130 3 I Centro Ed. Isabela - 3° andar 35.000 + CEF - Troca por casa
Apto.OK 88 3 . I VilaNova Ed. Vtla Nova - 1° andar 22.000 + CEF - Troca pl apto. 2 quartos
Apto.OK 92 3 I Amizade Res. Amizade - lO 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 Parcelada
Lote 630 Azaléias Condomínio Azaléias 32.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno. 3700 Centro Morfo 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 Troca por apartamento
Lote 366 Guaramirim Rua 144 - Lot. Rausisse 10.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 371 Água,Verde Rua Paulo Kraemer 12.000 Negociáveis I Parcelado

.

Lote 375 Juventos Rua Guilherme Hass 11.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 425 Juventos Rua Guilherme Hass (esq.) 13.000 Negociáveis I,Parcelado
Lote 828 Vii Nova Ru do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis I Parcelado
'Terreno 1300 Molha 800mts. após ponte 15.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 10000 - Nereu Após Nereu - BR 280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 Nereu Pröx.'Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 865 Nereu Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis/Parcelado ..

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 It

Lotes Vários - StaLuzia Residencial Geranium 7.000 ENTRADA 220 e 220 pl mês
Lotes Vários Vila Rau Residencial Renascença Diversos 30% entrada - Saldo 24 x
Lotes Vários VilaLenzi Residencial Piermann I Diversos 30% entrada - Saldo 24 x
Lotes Vários Barra Residencial SatIer Diversos 20% entrada - Saldo 36 x

Ohácara 180000 - Garibaldi Estrada Garibaldi - Km 16 90.000 Moradia antiga cl nascente
Chácara 155000 - Jacu-Açu Pröx, Granja Murara 40.000 Pasto formado/Nascente

OFERTA
. IM1'E1lDIVEL

Lotes financiados sem entrada.
. Consulte-nos!

..... ; -.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vend�-se Gol 1000/94,
gasolina, branco e um

Gol GU89. Tratar 372-
1200.

Vende-se Máquina Reta
industrial semi-nova por
R$ 350,00. Tratar 975 ..

1035 com Miriam até
13h30.

Vende-se 2 Freezer 240L

porR$ 300,00 cada ouos
2 por R$ 500,00. Tratar
371-3833.

Vende-se Gol/88 em

perfeito estado por
apenas R$ 6.200,00.
Tratar 372-1021.

Vende-se Moto Sandaw

Palio/97, 50' cilindros,
vermelha perolizada.
Tratar 375-1009.

Vende-seGoV84 em bom
estado de conservação ou
troco por Uno Mille ano

91/93. Tratar 371-7764.

Vende-se Chevette/86
motor com l000km, em
ótimo estado por R$
3.800,OQ. Tratar 975-
2837.

Vende-se Moto Turuna/
79 motor CG por R$
1.200,00. Tratar 371-
4287.

Vende-se Voyage/91,
gasolina e EscortQU89,
gasolina. Tratar 372-
1200.'

r ,

Vende-seFreezer vertical
280L Consul, novo (na
caixa). Tratar '371-1300 _

ramal224.

Vende-se Casa com

140m2, terreno de 440m2

próximo igreja Matriz

Guaramirim, rua Ernesto
Pizeta, 355 com sr.

Antonio.

Vendo ou troco Fiat/84

Pick-up porR$ 2.300,00.
Tratar 973-3951.

Vende-se Casa de
alvenaria com 40m2,
terreno 450m2 por R$ 15·
mil. Tratar 975-2956.

Vende-seMáquina Reta e
uma Overloque 6.500

pontos. Tratar 371-3943.

Vende-se Fiat Spázio/83,
álcool, por R$ 100,00 +

8x R$ 144,00� Tratar

975-2095 ou 973-3083.

Vende-se GQlf/95 e Tipo/
95 completo. Tratar 371-
7221.

Vende-se Tempra/93,
ótimo estado e preço.
Tratar 973-5824.

Troca-se casa 170m2, 5.
anos de uso, boa, grande,
bem localizada, no

.Jaraguã Esquerdo por
uma na área central.
Tratar 372-3332.

Lar Imóveis
Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 1

VENDAS
-

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

r---
CRECI NI! 1589 J

I
I
I
I
I
I

..
I
I
I
I
I'
I

VENDAS
- Casa de alvenaria c/235m2 no Loteamento Champagnat, aceita-se apartamento ou casa demenor valor.
- Casa de alvenaria c/146m2 naRua Francisco Hruseka.
- Casa de alvenaria c/70m2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti.
- Casa de�lvenaria c/146m2 naRua Francisco de Paúla.
.. Sala comercial térrea c/ 77,5m2 na Rua Reinoldo Rau, Centro. Aceita-se casa ou terreno.

- Terreno naRua Carlos Ferreira c/540m2•
- Terreno na Rua Francisco de Paula c/650m2
- Terreno no LoteamentoDivinópolis - Figueira c/397m2
.: Terreno c/ I.209m2 na Rua BernardoKarten.
- Terrenosfinanciados no Loteamento Vieenzi e Gadotti, Bairro SantoAntônio
- Chácara emNereu Ramos, 88 morgos c/casa de madeira, água e luz.
- Chácara Três Rios do N�rte e/23 morgos

FONE: (047) 372-2734
Vende

I
TERRENOS'

I'- Terrenos Lot. Ouro Verde, após a Mil(wee - 20% entrada, saldo em 30x - total R$
10.000,00

1- Terrenocl 315,OOm', Lot. Dayane,.Bairro São Lufs- R$ 3.500,00 de entrada .. 30 Ix R$250,00

I
Terreno noResidenciallmparador - RuaJoãoJ.Ayroso - R$ 8.000,00entrada+ 30x

Ide R$ 233,33 - Total 15.000,00
Terreno cl 1.6OOm'-R. Fellcianó Bortolini R$ 50.000,00 (aceita troca casaVilaNova

I
ou Vila LenzI) I- Terreno cl 448,00, Loteamento Papp Rua 541 - R$ 26.000,00 •

1-
Terreno cl ,1.680,oom', Rua 541 - Lot. Papp (60x28) - RS160.000,00

ISITIOS
• SRlo cl 82.000,00, nla Rapp, distante 3.500mts da Malwee - R. Exp. Amoldo

I Homburg clcasa de alvenariaé/150rriOOm'e do caseiroem a1v. cl 5O,OOm', piscina Icl n,OOm', água - ae:elta outro Imóvel no negócio - R$ 45.000,00 .

1-
Sftio cl 59.225,()()m2, edificado cl duas casas residenciais da madeira locallzàdo

Ina Barra, próximo ao campo do Botalogo, aceita casa na Ilha da Figueira, como
parte do pagamento, 50% entrada e saldo a combinar - RS 35.000,00

IcASAS I
- Casa mista cl 160,00m', Rua Maria Nagel, 202 - Bairro São Lufs - À$ 20.000,00

1- 50% entrada + saldo 20x. .

'

I- Casa da alvenaria cl 100m', 3 quartos, garagem, lavanderia - R. Pestor Albert

I
Schneidar, condições: 50% entrada, saldo em 12x, total - R$ 30.000,00

I• Casa da alvenaria semi-acabadacl 154m'- RuaDomingosRosa.. llha da Figueira,
aceita carro partir ano/93 - RS 20.000,00

l-casadaalvenariacl120,OOm',3quartos,todamurada,terrenocl568,00m',Bairro ISão Luis - R$ 45.000,00 .

1-
Casamistacl 6O,00m', terreno 361 ,ooma; Jardim Hruschka 11- Jaraguá Esquerdo

I- R$ 16.000,00 .

.

I LOCAÇÃO
.

< I- Sala comercial cl aproximadamente 15m' - R. Angelo Rublni, 518 - R$ 120,00
- Galpão em alvenaria cl 11O,OOm', Loteamento Ouro Verde· RS 300,00

1- Sala comercial cl 20,43m', Rua Angelo Rubini, i 197 - R$ tzo.oo I- Sala comercial cl 33,48m', Rua Angelo Rublni, delronte a Igreja da Barra - R$
280,00

1-Cesa de aI",,-o.adacL 1 quarto, lavanderia, RuaVerônica D. Rosá, rundos, na Barrá I- R$100,00 .

1,-
Cesa cl. 1 quarto, churrasqueira, lavandaria, toda murada - Rua Júlio

Ped.ri,
sln'

-IR$ 300,00
'

- Galpão alvenaria cl 320,00m', BWC (masc. e lem.), 2 condicionadores de ar,

elI telelelone (376) na Barra - R$ 700,00 '

- Apartamento cl 2 quartos, garagem - Àua Eleto Stinghen, na Barra - RS 300,00
- Casa de madeira cl 3 quartos - Ru,! BerthaWeege, 902 - RS 225,00

1- Qultinete cl 35,00m' - Rua Pestor Albert Schneider, 1187 - R$ 130,00 I- Casa da madeira cl 2 quartos - Rua Abramo Pradl, 330, na Barra - RS 250,00 .

l-casademadelracl3quartos,garagem,lavanderia- RuaBotalogo,73--RS260,00 I- Casa de alvenaria cl 2 quartos, Ribeirão Gralide Luz, 1523 - próximo aCavai - RS

1150,00 I'- Casa da madeira cl 2 quartos, garagem - R. Alonso Hanemann, na Barre - R$
225,00 .

1-
Casa de alvenaria cl 2 quartos - R. �osá Rosá - R$ 250,00

I- casa de alvenaria cl 3 quartos, 2bwc, garagem - R. Adolfo Volkmann - RS 320,00
- Apartamento cl 3 quartos, Rua Pastor Albert Schneidar -. as 270,00 ,

1- Apartamento cl 2 quartos, lavande.na, garagem, na Barre - RS 290,00 .1- Sala comercial cl 3O,00m', Rua Angelo Rublnl, 309 - RS 150,00

1-
Apartamento cl 3 quartos, garagem, Rua João J. Ayros.o, 2412

- RS 350,00

I- Sala Comercial cl 40,OOm', Rua Angelo Rubinl, 1197 - R$ 360,00
- Casa n' � alvenaria, 2 quartos, Rua VerOnica D. Rosa, 129 - R$ 200,00

-,

RUA ANGELO RUBINI. 1224 - SALA 09

- /'

TERRENOS

I
ReC, 001 - Lote nO 046 - Lot

,

Luis Manfrlni - Jaraguá Esquerdo -

R$ 8.500,00
ReC. OOl - Lote nO 047 - Lot. Luis Manfrini - Jaraguá Esquerdo -

.

RS 8.000,00 .

ReC. 003 - Terreno e/1.54Om' - Próx. Scar- Centro - R$ 100,000,00
Ret. 004 "Terrenoe/5.184m' - Rua 199 (Vila Nova)· RS 140.000,00
ReC, 006· Terreno Domingos da Nova corri 260m2 - RS 75.000,00

I
ReC. 007 - Terrenoe/85.000,OOm' - Rio Molha (ao lado da Gruta) - RS 80.000,00

I
ReC. 008 - Terrenoe/537 ,00m' Loteamento VersaJles (lote n°053) - RS 15.000,00
ReC. 009· Terreno c/300m' - Rua 382 (prox, Hospital São José) - RS 35.000,00
ReC. 010 - Lote nO 002 Lot. AI18 Paula II - Rua 209 c/ asfalto - RS 15.000,00
Terreno com 1.I50m' situado na Rua BerthaWeege RS 15.000,00 .

, CASAS

Rd.OU '�água A1venariae/40,OOm'(AnaPaulalV) loten0067 - RSI2.000,00
Rd_OU- CasaemAivenariae/IOS,OOm'{RuaVictorVitikoski)- RS 32.000,00

I'
Rd_ 013 • casa madeira e/48,00m' Ana Paula III - RS 15.000,00'

I
ReC. 014 - Casa em Alvenaria c/ 280,00m' pröx, Condomínio Azaléias - RS

. 80.000,00
ReC. 016 - Casamista e/50m' - Loteameato LiodoroRodrigues lote n° 073 - RS

14.000,00
ReC. 017 - Casamista c/100m' - Rua 209 - Francisco Hruschka - R$ 21.qoo,00
ReC. 018 - Casa mistá com 90m2 • Rua Campo Alegre n° 504 - Figueira - RS
25.000,00

. .

I
ReC. 019 • � Água no Ana Paula IV - Rua

32.6
- José nadoch (Xavier) •

RSI
15.000,00
ReC. 020 - � ÁguaAlvenaria - Ouro Verde - RS 10.OOO,OO [+35 x RS·RS 175,00]
Ref. Oll· Casa alvenaria c/ 75m' - Ouro Verde' (nova) c/ fmanciamento - R$
32.000,00
ReC. 024 - Sobrado com área de 388m' - Na Rua João Stein

ReC. OZS-Casade 60m2 lote n° ISO AnaPauiaIV - RSI4.000,001+16xRSI70]
ReC. Ol7 - Casa emalvenaria e/85m' - Lote 115 LiodoroRodrigues - RS 23.000,00
ReC. 0Z8 - Casa em A1venariae/IIOm' - Rua 326 José Narloch - RS 20.000,00

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

I
Casa mista 120m' Rua Luis Bortolini, 435 - Jaraguá Esquerdo RS 25.000,00
ReC, 03l - Casa madeiJ:ll48m', lote n° 50 Constantino Pradi. Valor RS 7.000,00
+ prestações

OFERTA

COBERTtJRA
ReC. 023 - Edifício Argus com 250,00m' - RS 180.000,00

LOTES FINANCIADOS

I

I
LoteementoCirilo Zangheline

ILoteamento Ouro Verde

LoteamentoCamposampiero
Loteamento Constantino Pradi

Loteamento São Cristovão II
Residencial Framboyant

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



Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nll1594
Jaraguá do Sul· SC

FONE (047)
372-0153-371-6475

CRECI1762.J

CRECI1873-J '

EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRAVENDAS:
Csa alv.: c/2 suítes, 2 quartos, 1 banheiro + dep. Centro-
R$ 65.000,00

,

Casa alv.: cl 1 suíte, 3 quartos, 2 bwc + dep. Jguá Esq. -

R$ 170.000,00
' .

Casa alv.: cl 1 suíte, 3 quartos, 2 bwc + dep. Jguá Esq. -

R$ 89.000,00
Casa alv.: c/4 quartos, 2 bwc, + dep. Jguá Esq. -

R$ 100.000,00
Casa alv.: c/3 quartos, 1 bwc + dep. Jguá Esq. -

R$ 48.000,00
Csa alv.: cl 3 quartos, 1 bwc + dep. Jguá Esq. -

R$ 55.000,00
Casa alv.: c/3 quartos, 3 bwc + dep. Centro -

R$ 125.000,00
Casa alv.: c/3 quartos, 1 bwc, + dep. Walter Marquardt
R$ 55.000,00
Casa mista: c/3 quartos, 1 bwc, + 'dep. Jguá Esq. -

R$ 28.000,00
.

Casa madeira: cl 3 quartos, 1 bwc + dep. Czerniewicz -

R$ 23.000,00
Csa madeira: c/3 quartos, 1 bwc + dep. Ilha da Figueira
R$ 25.000,00

.

Edif. Dianthus -

Rua Marina Frutuoso
- Cobertura Duplex 903 ou 904
cl 397,80m2, c/3 suítes e
demais 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 c/225m2-
Suíte + 2 qtos., sacada cl
churrasqueira, tíep,
Empregada, 2 garagens, salão
de f�stas, piscina - Preço final

. incluindo acabamento
diferenciado R$ 110.000,00 -

50% à vista e saldo a

combinar.

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Edlffclo TowerCenter· Rua JoioMareano eaqulna com a Rua Clemente Sarano • c.ntro
"APTOS: 1 suite, 2 quartos, sala estar�antar, sala de Iv, sacada cl churrasqueira, BWC, copa, cozinha, lavanderia, 2 vagas de garagem, a
partir de R$ 1.047,80/mensais (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).
Edlf. Petúnia· R. José Emmendoerffer· NOVO
• Apto. cl 111m2• 29 andar, cl 2 qtos e demais dep, garagem, portão e portaria eletrOnica • R$ 50.000,00
Realdenc/alAmaryllis·R. Ângelo Torinelll· Vila Nova
• Aptoc/suite + 2 quartos e demais dep.• Entrada de R$ 28.537,00 + assumirprestaçõesde condomlnio de 1,944Cub's (R$ 835,29) • entrega
chaves 12/98
Ed/f. Amaranthus Rua AdolfoSacad·/at da RuaAm�nas (SCAR)
• Apto cl 300m2, temos disponlveis apartamentos nQ 301, 302, 501. Entrada + parcelas condomlnio de 3,65 Cubs (R$ 1,568,33)/mês.
Residencial Tullps • R. AngeloSchlochet
• Apto 601 cl suite + 2 quartos e demai!! dep•• Entrada R$ 18,249,00 + assumir parcelas de 2,04 Cub's (876,55) • entrega chaves abriV2000

, CASAS
• Casa Alv. cl 03 suites + 03 quartos e demais dep.• Rua Canoinha, 71 • cemro- R$ 180.000,00
• Casa cl 320,00m2· 02 suites + 1 quarto + 2 Bwc social, sala estar�antar, cozinha mob., dep. empregada, sala jogos, churrasqueira, piscina
5,OOm x 10,OOm· R. Gustavo Hagedom • Vila Lenzi· R$ 180.000,00
• Sobrado em alvenaria clestilo rústico, bom estado, c:iJ suite + 02 quarts e demais dep, com móveis fixos emmadeira e tijolos maciços- Barra
,Velha· R$ 150.000,00 • aceita·se permuta por apto em Biumenau próximo a Furb.
• Casa cl 250m2 + garagem p/3 carros e piscina· Rua Bemardo Dombusch • R$ 150,000,00
• Casa aiv. cl 03 quartos, cl 180,00m2· tot. Flamboyant· Plçarras- R$ 35,000,00 • aceita carro ou imóvel em Blumenau.
- Casa aiv. CI 156,00m2 + sobrado cl 300,00riJ2 - Guaramirim - R$ 150.000,00 - aceita carro/apto.
• Casa aiv. nova, bem construlda, cl 110,00m2, cl 2 quartos e demais.tlep. loteamento Spredmann - João Pessoa - R$ 22.000,00 - aceita
se carro no negócio.

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

372-3090

NSEN
TERRENOS

• Terreno cl 450m2 - R. Amélia FiScher Enke, Vila Rau - R$ 12.900,00
- Terreno cl 392,00m2 - Rua Emesto Lessmann - Vila Lalau - R$ 18.000,00
- Terreno cl 396,22m2· Rua Eleonora S. Pradi, Centro - R$ 37.100,00
• Terrano cI'350,OOm2 - R. laI. - R. laI. da José T. Ribeiro - Pröx, Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada
R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- Terreno cl 616,00m2 - R. Bemardo Dombusch - Próx, Marisol- R$ 65.000,00
• Terreno cl 420,00m2 - R. Donaldo Gehring - Ao lado Cosmo Turismo -. R$ 45,000,00 - troca-se por casa ou apto.
- Terreno cl 7.750m2· Estrada Santa Luzia - R$ 38.000,00
• Terreno cl 2.937,OOm2 - R. Aiberto Santos Dumont - Vila Lalau - R$120.000,00
- Terreno cl 86.0Q0,00m2 (20.000,00) - Barra do Rio Moiha - 500 metros da gruta - À$ 40,000,00
• Terreno cl 6,209,00m2 + 3,300,OOm2 área construlda, imóvei para usos industrial ou comerciai- R. Carios Blanck - R$ 800.000,00 '

• Terrano cl 364,00m2 - R. Erich Sprung - Vila Rau - R$15,OOO,00
- Terrano cl 337,50m2 - R. José Theodoro Ribeiro - R$ 10,600,00
- Terreno de esquina cl 562,OOm2• R. José Theodoro Ribeiro - R$ 15.000,00
- Lotes em Ubatuba rua paralela a Rua Feilpe Mussi (Rua da Petrobrás), a 300metros da praia - e!1trada deR$ 600,00 + parcelas deR$200,00
corrigidos peio salário minimo.
-, Lote de esquina cl 510,OOm2• Loteamento Renascença - R. Preto José Bauer· Vila Rau - R$17.000,00
- Lote cl 362,18m2 - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00

GALPÃO INDUSTRIAL ICOMERCIAL

TECNO CALHAS LTDA. � ME

Serviços de calhas e

coifas funilaria
industrialI,·· : .

· .

,

· ,

- Aquecedor solar I

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

- Prédio industrial cl 3.3OO,00m2 + 300,OOm2 de área construfda e terreno cl 6.209,00m2 - Vila Lalau -

R$ 800.000,00
LOCAÇÃO/APTOS/CASASISALAS

- Apto cl 3 qtos - Rua Eleonora SaUer Pradi (cantro)
- Apto. cl 03 quartos, saia, cozinha e demais dep.• BR 280 Guaramirim

Apto. cl 02 quartos fi 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 Editlcio Florença· Térrea
- Aptos cl 2 quartos e demais dep.• R. 25 de Julho - Ed. Alberto Marangoni - Primeirà locação
- Salas comerciais em diversos locais
- Galpão cl 150m2 + :2 salas p/ escritório + recepção, cl rede tritásica - R. Joaquim Francisco de Paula, 1284
- Apto. cl 2 quartos e demais dep. - R. Marina Frutuoso, 909 - Ed. Asther.

,.�", .

,i

Rua Felipe Schmidt, 279 - Centro
Fone/Fax: (047) 372-0448 - Jaraguá do Sul - SC R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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MB' - Rep'resentações e'
Empreendimentos ImobiUários Ltda.
CREC/1667-J

Fone: (047) 3'11-0124 - Fax: 372-0266 Rua Júíio Tavares de Cunha Mello, 71 - CEP 89251-210 - Jaraguá'do Sul- SC

VENDE E TROCA

Casas:
Casa de alvenaria cl 120m2 - Rua 644, Bairro João Pessoa - R$ 30.000,00 -

Aceita apartamento.

Casa de alvenaria cl 90m2, mais uma casa de madeira cl 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$ 60.00q,00 - Aceita carro.

Casa de alvenaria cl 140m2, terreno cl J22m2• 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.
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Composição a laser
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VENHA NOS FAZER UMA VISITA

Rua Walter Marquardt, 1180
Fone/Fax: 371-1919 372-3363
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uma Parceria t ]COIlt��o.':N':vo- t S e r r a I h e i r o AUXILIAR DE LABORATÓRIO

( ] CURSANDO NíVEL SUPERIOR
VENDERORA C'P.rAlior II. ComputAlior ..,..-

sn..VIA 973 . .5.530 _--------__-_

V�:��:276 ·(�jtinjttl] [ZaTAMPAllOnA] AUDITOR CON�ABIL
HEITOR 37U098. com experiência
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sn..VIA 371.65.54 CI livalSlql8l'lor -1IIIII8IiarIa .... Montador de Móveis
CARGOS E sALÁRIos

SILVESTRE 372.2636
.
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Auxiliar de produção .

,SUA EMPRESA JÁ TEMTECELÃO P d d C tadARt..1NDO 97.5.0934 rograma or e ompu or
I

UMA TAXA NEGOCIADA1!
D�c, CONT�9.0074 CI experiência em Clipper e Base TRABALHO 'JEMPORARIOI. .

SECRETÁRIA' .

.

. EM EFETIVOS E TEMPORARIOS
ANGELITA 372.30�6 I MECANICO'DE MÁQtJlNA DE COSTURA I. _

INFORME-SE NA HUMANA· SOBRE A

.
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-

URG�NT� TRABALHO T�MPBRáRIO GARANTIMOS FAZER POR MENOS.

(,.-_-M-A-R-C-E-N-E-I-R-O-S-.-] [ P r e n s ist a 1 f
__C'_-_'S_ß__U_'_R_A_Lf_-] Para atender de formá global e concatenada à nossos

Clientes integraram"se os esforços técnicos da:

PROFESSOR DE _r_E_le_tr_i_Ci_st_a__l_o_s_ta_la_d_o_r_' f TORNEI,RO . MECÂN,.ICO J. FAUS"L &�CIÀDOS LTDA.

... INGLÊS "'" Com experiência l _

HUMANA ASSESSORIA EM RH

r

Supervisor de Produção
r

C/ nível nperlor

ENTRAMOS NO
"-JOGO" !

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

NOSSA TAXA DE RECRUTAMENTO,
PARTE DE ZERO%

AMBULATÓRIO MÉDI,CO PARA EMPRESAS
MEDICINA DO TRABALHO ( PCMSO ) • AUDIOMETRI�

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO • CURSOS NA ÁREA DE RH
URGENTE TRABALHO TEMPORÁRIOII

II

HUMANA I'

ASSESSORIA EM RH

RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEPo 89.25&-240 - JARAßuA DO SUL - SC
Fone: (047) 371.4311 Fax: 372.1091 E-Mail: HUMANA@NETUNO.COM.BR

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

DETRAJES'
I

'RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184
FONE: 372-3349

PROCLAMAS DE CASAMENTO
, , Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito da Comarca de Jaraguä

do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartõrio exibindo seus

documentos pela lei, a fim de se habilitarem'para casar os seguintes:

EditalN° 21.331 de 03-10-'1997,
,

CHÁRLES FABIAN,BALBINOT E LARA RAQUELMAIOCHI PEREIRA
Ele, brasileiro, solteiro.advogado, natural de Xanxerê, neste Estado, domiciliado e residente na Rua

Max Hering, 285, apto: 602� Blumenau, neste Estado, filho de Ari Balbinot e Elione Maria Toldo

Balbinot. ""

." ,

;;'41,

, Ela, brasileira, solteira, advogatla, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na RuaGuilherme

Weege, 327, ne�ta.Cidâ'de�·filna de Dejair Pereira e Clafira Maiochi Pereira.

Edital N° 21.333 de 06-10-1997 '

DELCIR DA, ROCHA E GLADIS ROSANÉ GUTIER

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Lindóiado Sul, neste Estado, domiciliado e residente em
Rio da Luz I, nesta cidade, filho de Constantino da Rocha e Irma Itelvina da Rocha.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de produção, natural de Lages, neste Estado, domiciliada e residente na
Rua Pastor Alberto Schneider, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha de José Carmosino Gutier e
Marlei de Avila Gutier.

Edital N° 21.334 de 06-10-1997
Cópia recebida do Cartório de Guaramirim, neste Estado

J HILDEMAR JOSÉ MEIER ÉGILMARA SCHMIDT

Ele, brasileiro, solteiro, operadorde máquina, natural de Jaraguã do Sul, domiciliado e residente na

Rua Leopoldo Diel, 132, nesta cidade; filho dê Heinz Meier e Hildegard MarquardtMeier.
Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Guaramirim, neste Estado, domiciliada e residente em

Estrada do Sul, Guaramirim, neste Estado, filha de Egon Schmidt e Loni Schmidt.

Edital� 21.335 de 06-'10.1997

AlllUANO RICARDO PEREIRA E ROSELANIA DE ARAUJO
Ele, brasileiro, solteiro, professor, natural de Joaçaba, miste Estado, domiciliado e residente na RU,a
Venceslau Brás, i .317, Porto União, neste Estado, filho de Nilson Pereira eMarlove das Graças Pereira.
Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Maria
Gerent Klein, 83, Vila Lenzi, nesta cidade, filha de José Carlos de Araujo e Rosa Sibirino de Araujo,

Edital N° 21.338 de 07-10-1997
CLAUDIR ANTONIO FALINSKI EMARIA INtS LOPES DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Quedas do Iguaçu, Paraná;domiciliado e residente na Rua
850, Rio Cerro II, nesta cidade, filho deAndrea Falinski e Zelinda Falinski,

-,
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Ampére, Paraná, domiciliada e residente na Rua Oscar
Schneider, 05, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha de Idalecio Ribeiro da Silva e Ivanilde Lopes da
Silva.

EditlÜ N° 21.341 de 07-10-1997

Cópia recebida do cartório de Pouso Redondo, neste Estado
LORIVAL DA SILVA E SOLANGE WASSEM ,

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de A-mpére; Paraná, domiciliado e residente na

Rua Luiz Piccoli, nesta cidade, filho de Maria Marcelina da Silva.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Taiö, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Emilio
Peters, Pouso Redondo, neste Estado, filha de Nelson Wassem'e Emilia FeuserWassern.

E parà que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será publicado
pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por 1'5 (quinze) dias.

Uma data especial, merece 'algo milito especial.
VenHa conHecer. .. ,

"

c·�' .

- ,

.

NQ�i�nQi�· & Im�ortQd�,S·J
PrCs�Htcspara todas as datas

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã e

Oficial de Títulos da Comarca de Jaraguâ do Sul, Estado de'
Santa Catarina, na forma da Lei - etc.

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

Ambinha Malhas Ltda. - R. 388 Esq. cl Am. C. Ferreira

Nesta;
Avelino Pavanello - R. Estrada Santa Luzia, 14346 - Nesta;
AlairAntunes de Oliveira - R. Henrique Fuck s/n" - Corupá;,
Comercial Eletrolux SIA-R. Pedro Trassiny, 440 - Nesta;
Dionei Bauer - R. Araguary, 181 - Nesta;
Eduardo Tarcísio Cani e Sabrina Aparecida Kienen - R.
Reinoldo Rau, 520 sI 01 - Nesta;
Frios e Defumados Corupá Ltda. - ME - R. Estr. Geral s/n? •

Corupá;
GuiomarCarlos Guilow - R. PastorAlberto Schneider slnº •

Nesm;
.

Ipanema Premoldados de Concreto Ltda. - R. Av. Ipanema,
5.500 - Sorocaba - SP;
Ivo Rolf Martins - R. 28 de Agosto, 1939 - Nesta;
lrmêos Tomas e Cia. Ltda. - R. Minas Gerais, 1.550 - Nesta;
Ind. de Madeiras Chiodini Ltda. - R. João Januário Ayroso,
1846 - Nesta;
José Rogério Mofia - R. 'Retnokio Rau, 860 - Nesta;
'Kanoppu's Conf. Ltda. - R. Joaquim Francisco de Paula,
295 - Nesta;

,

Lauder Ind. Com. e Conf. Ltda. - R. Exp. Antonio C. Ferreira,
1345 - Nesta;
Mini Mercado Dois Amigos Ltda. - R. Manoel Francisco
Costa, 973 - Nesta;
Rupert Fischer. - R. 11 de Novembro s/n? - Messerenäabs;
Tailvanda Com. Repres. Ltda. - R. A v. Mal. Deodoro da

Fonseca, 205 - Nesta;
Valco Wenz Sistemas de Manuf. Integrado Ltde: - R.
Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Nesta;
Valco Wenz Sisntemas de Mapuf. Integrado Ltda. - R.
Presidente Epitácio Pessoe, 490 - Nesta;

, I
'

Waldemar da Silva - R. 651 - Casa 115 -Ilha da Figueira·
Nesta;

-.
Zonta Mat. de Construção Ltda. - R. João Planinscheck,
293 - Nesta;'

,

Zonta Mat.' de constr. - R. João Planinscheck, 205 - Nesta;
ZelirAparecida Maran - R. Manoel Francisco da Costa, 973
- Nesta.

.
'

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: ArthurMtüler; n° 78, noprazo 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 protestadosnü
forma da Lei, etc.

LS/Jaraguá do Sul - 8 de outubro de 1997
Ilton Hoffmann

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



por cima. Livre da concordatária Mesbla e agora
representada pela Importadora Otoshu, em operação desde
abril, a Mazda quer reaquecer suas atividades no país. Ela
Inaugura até o final do ano mais nove concessionárias
autorizadas, elevando o total para 22.

Além disso, a marca pretende lançar quatro novos

modelos no mercado brasileiro até novembro, entre eles o

top de linha Millenia.Os planos da empresa são de recuperar
.rnercodo e retomar as vendas médias de 2,8 mil unidades
mensais .dos áureos tempos de alíquota única de 20%. Os
investimentos da marca no país a médio prazo chegarão a

US$ 50 milhões.

���!:-�.�� .99.���.. ].� .9�. 9.�T�.��.<? ?�.] .�?? _QaRiIQl�QtIlQNiQ;. � y.�í����?:.�

Parece que desta vez a estréia do Musso é poro valer. Pelo menos é o que promete a marca coreana

Ssangyong, que teró o sport utility como a atração principal do seu estande no Brasil Motor Show. É a
terceira vez que a montadora ensaia o lançamento no país do seu modelo mals conhecido. A primeira
aparição púolíco foi na última edição do Brasil Motor Show em 95. No ano passodo foi a vez do Salão do
Automóvel contar com a presença do utilitário. O carro, porém. nunca chegou ao mercado de fato.

As maiores atrações do Musso são o motor diesel Mercedes-Benz e o Interior requlnfado, que não fica
devendo nada a sport utilitiesmals famosos, como Mltsublshl Pajero eToyotd Hllux.Omodelo que aSsangyong
pretende comercializar no país é o 602 EL equipado com tração 4X4 e motor diesel de 2.9l1tros, com 94 cv
e torque çle 19,4 kgf. Um propulsor que não Impressiona pelo desempenho. mas se destaca pela robustez
típica dos motores diesel da Mercedes.

O 602 EL traz um pacote de equipamentos bem completo. Além do trivial em um carro deste tipo -

direção hidráulica. trio elétrico. ar e som - ele traz volante e banco ajustáveis emaltura. regulagem lombar
no encosto do motorista e um sistema que trova as portas sempre que se passa dos 50 km/h.

'

Visão empresarial
.Se depender de retrovisores, as

montadoras já instaladas e que vão chegar
ao país podem ficar tranquilas. Isso porque,

, apostando no aumento da demanda de

autopeças no mercado nacionöl. a

fabricante brasileira Arteb e a americana
Donnelly, que se associaram em agosto,
acabam de anunciar a construção de duas
fábricas em solo brasileiro.

As novas unidades industriais produzirão
a prlnclplo somente espelhos retrovisores.
Uma das fábricas será instalada em São
Bernardo do Campo, em São Paulo. Já a

segunda será em Gravataí, no Rio Grande
do Sul. para ficar perto das novas,

montadoras que se instalarão no Sul do país
e na Argentina.

Atração on line'
Na próxima edição do 'Brasil Motor Show,

que acontece agora'em outubro, em São
Paulo, a Audi quer atrair a atenção do
pÚblico com algo mais que carros vistosos e
mulheres bonitas. Neste ano. a marca alemã
inova com uma pág'ina na Internet. onde a

Senna Import, importadora da marca,
promete mostrar todas as novidades da
feiro, no Anhembi, em tempo real. O site
Contará com fotos e textos, que mostrarão,
segundo a Audi. os lançamentos de todas
as marcas e serão atualizados de hora em
hora.Também estarão disponíveis mapas do
estacionamento e do pavilhão de
eXPosições com a localização de todos os

estandes.
'

Outro serviço, será o monitoramento das

,f�ndições de trânsito na região doAnhembi.elto por um sistema controlado pelos
Computadores da Companhia de
Engenharia de Trânsito de São Paulo. A

grande vedete da homepage, porém,
interessa aos proprietários de carros da Audi:
duas câmaras que colherão imagens ao vivo.
Uma estará no estoclonornento VIP da
marca. para que os convidados especiais
possam avaliar a melhor hora de ir ao evento.

.

Outra ficará no estande da Senna Import"
mostrando a movimentação social. O slte da
Audi na Internet é http://www.audLcom.br.

Nova ofensiva nipônica
,As montadoras japonesas querem

aumentar seu poderto de fogo no disputado
mercado dos Estados Unidos. Duas gigantes
rivais nipônicas. Honda e Toyota, já
anunciaram que vão construir. cada uma

delas, mais uma fábrica em solo norte
americano ou no Canadá.

A Toyota. maior montadora do Japão. já
possui quatro unidades nos Estados Unidos.
onde' produziu 785 mil veículos no ano

possodo. A meta da marca é chegar a 1.5
milhão de carros e caminhões leves. Para isso.
a Toyota também pretende dobrar a

capacidade prevista para 200 mil unidades!
ano da sua fábrica de caminhões ainda em
construção no estado de Indiana. As metas
da Hondq são mais tímidas, mas nem por isso
modestas. Com a nova fábrica, a marca

ficará com quatro linhas de montagem nos

Estados Unidos, o que garantirá à marca uma
produção de cerca de 1 milhão de unidades
por ano.Trata-se de mais de 200 mil unidades
acima do registrado pela montadora nos

Estados Unidos durante 1996.

Renascimento das cinzas
Depois de amargar o ostracismo no

mercado de veículos importados em função
do fechamento de suas prfnclpols revendas
no poís. a Mazda Motors está dando a volta

Autopeças
na berlinda

A indústria brasileira de autopeças está correndo o sério
risco de perder temporariamente o mercado americano, um
de seus grandes clientes. Isso porque as montadoras Ford.
General Motors e Chrysler estão começando a exigir de seus

fornecedores o QS 9000, um certificado de qualidade ainda
mais rígi<;fo do que a série ISO. A GM já deu o prazo: a partir
de janeiro de 1998. só trabolhará com empresas QS.

Mas os problemas do setor não param por aí. Se entre as

600 fornecedoras brasileiras de autopeças ao mercado
americano. apenas sete têm o certificado QS. No Brasil há
apenas 40 auditores qualificados para fazer a certlücóçõo.
Ou seja. ainda que elas se enquodrern. o trabalho será
demorado. podendo trazer prejuízos a médio prazo.

'

Dança dos preços
Depois de ficar sern alterar o preço das suas motos

desde 94, a Honda resolveu mexer nos valores de alguns
modelos. Oois deles ficaram mais baratos. NX 200 e XR
200 R, mas a C 100 Dream sofreu um aumento. A NX 200.
que custava RS 5.418, passou a R$ 4.879. uma redução
de 8,36%. No caso da XR, a queda fol de 7.88%. o que
significa que a moto passou de RS 5.418 poro ·RS 4.984.
Segundo a Honda. a redução de preços foi possível
graças ao empenho e à contribuição da rede de
concessionárias da marca para a melhoria do processo
produtivo básico - uma evolução do CKD - é ao

consequente ganho de eficiência industrial.
'

De qualquer maneira. apesar do aumento de
eficiência produtiva. a C 100 Dreqm ficou de fora do
desconto porque, segundo a marca, este modelo tem
alto índice de componentes importados e vinha
acumulando defasagem cambial desde 94. Ela aumentou
8.2%: passou de R$ 2.348 para RS 2.540. Segundo a Honda
este realinhamento de preços não é temporário. Os novos
valores foram incorporados à tabela de preços por tempo
indeterminado.

AUTO NOVO
VEicUlOS

CARROS OKM TODAS AS

MARCAS A PRONTA ENTREGA.

DIRETO PARA O
'

, '

CONSUMIDOR COM O MELHOR

PREÇO DO MERCADO.

ACEITAMOS CARTA DE
CRÉDlifO OU SEU .USADO.

R. JOINVlllE, 2050

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Discreta diferença
PGR LUIZ ARTHUR PeRES

AUTO P�E�
A perua V40, da Volvo, é um

marco do mudança de,
mentàlidade da montadora sueca.
Até o lançamento da chamada
linha 40 - que inclui tàmbém o sedã
S40 -, ano passado, empresa sueca
priorizava o luxo e a segurança,mos
deixava a estética de Iodo. O
desenhoquadradão e anacrônico
dos modelos tinha seguidores, mas
espontcvo a moiono dos
consumidores. A Volvo precisava
ganhar modernidade e mercado.
Desta vez, a Volvo apostava em

agradar 00 motoristo comum, que
quer conforto e segurança, mas
também beleza e modernidade.
Tudo num pacote só.

A station wagon V40 promete
exatamente juntar a trooiçöo de

segurança damarca com Q design
atual para tentar se aproximar dos
modelos médios-grandes das
montadoras que trabalham no

seqrnento de superluxo, como
Mercedes, BMW e Audi. Embora
não tenho conseguido o perfor
mance de mercado dessasmarcas
mais tradicionais, teve um boa

resposta de público, O corro

provocou filos de interessodos na

Europa - coisa inédita para ovoívo,
'Embora arrojado para os

pcdröes da montadora sueca, o

design do linha 40 não chega o ser
um assombro. O coeficiente
aerodinâmico, por exemplo, é de
0,32 cx no perua. Carros modernos
nesta configuração chegam a

provocar 10% menos de arrasto
aerodinâmico - Q,28 cx.

- ------_._--------- -,�-------------

A perua V40 é a ptecutsora da sutilmodernização
no desenho dos modelos Volvo

foros: l.uaA DANTAS/CARlA Z NoTfaAs
"'" f'

De qualquer maneira, a nova

série é a que mais se distancia dos

V�lvos que se via pelos ruas até o

ano passado. A grade de estilo
clássico com a tradicional faixa di
agonal, marco registrada da
empresa sueco, aparece à frente
de uma carroceria de ângulos
suaves e cantos arredondados.

A porte traseira da versão sta
tion é onde as inovaçôes são mais
marcantes. O velho corte brusco
dos peruas do marca dá lugar a
uma queda suave, que finaliza em

pára-Choques arredondados. As
lanternas, tendendo para o oval,
acentuam o estilo.

A necessidade de se antenar
com. a economia interna
licionalizada empurrou a Volvo a

criar um carro mais assimilável pelo
mercado. É também levou os suecos
a se misturarem com os japoneses
da Mitsubishi.O nipônicoCarisma di
vide plataforma e- linha de
montagem, em Born, no Holanda,
comoV40.

.

O V40 assume a condição de
porta -de 'entrada da marca. O
menormodelo daVolvo,ganhou os

,

opções comedidas de

motorização. söo dois propulsores
multiválvulos de quatro cilindros: 1 .8
com 115cve2.0com 137 cv+ouoo

1----- -----,

Movimento segulo
A segurança que o Volvo acomodado tem mais chances de mais vigorosas só mesmo acima

tanto apregoa pode ser evitar um acidente. E nesse ponto dos 3 mil giros. Passada esta
percebida ao dirigir a V40. Nem o V40 também se sai bem. barreira, o modelo com câmbiö
tanto quando se guia Não é dlflcll, seja quol for o automático chega aos 200 km/
calmamente em uma reto. A tamanho do motorista, encontrar a h, velocidade mais que rozoóvel
sensação de ter rios rnöos um postura ideal para se dirigir. pelos para um modelo familiar, sem
corro sequro cumentc qucndose ajustes de altura do volante e do grandes pretensões esportivas.
está em situaçôes mais radicais. , assento do motorista.A ergonomia' Isso, é cloro, em estradas de
Quando se entro em uma curva dos bancos também ajuda: dois primeiro mundo. No Brasil, o
um pouco mais quente, por cortes verticais no encosto melhor é andar devagar e de
exemplo. Neste momento o contribuem paro acomodarmelhor olho nas crateras, já que em

automóvel mostro neutralidade, os' costas dos ocupantes, e alguns momentos a opcrêncío e,
graças à pouca inclinação do aumentam o conforto. de que o carro não vai aguentar
carroceria. Toda (I segurança transmitida o tranco das vias tupiniquins,

Outro momento quando a pelo V40 tem também toda uma mesmo em baixa velocidade.
segurança é posta o prava é na carga psicológica. O motorista Chega a dar pena.'

'

hora de parar o veículo em uma
_
entro no corro sabendo que está O bom desempenho ainda

emergência.�Iém do eficiência sob a guarda de toda uma tem outro preço: um motor
dos freiosABS, que impedem que parafernÓlia, como airbags por .borulhento e que vibra um

o carro altere de trajetória 'todos os lados. Eql,.llpamentos que pouco. Além de transmitir
durante -

as frenagens, a o moforlsta pode nunca precisar, vlbraçôes ao inferior a partir dos
suspensão tombém merece mas apenas a consciência de que 3.500 rpm. ele também é
rnençöo, Suo calibragem im- estão lá, já dá uma sensação de responsável pelo ruído que in-
pede que 'o carro afuclnhe em segurança. voos e habitáculo em níveis
demosie quando se freia com A perua do Volvo também se acima dos esperados em um

vontade, o que colabora para mostro adequada à sua carro desta categoria. De
mant,er o veículo sob controle. motorização 16V: bom quebra, o motorista também

Uma boa poslçõo de dirigir desempenho, mos somente em 01- convive visitas frequentes ao

também é um item de tos giros. Como um típico carro posto de combustível: depois de
segurançQ, classificado pelos multlválvulas, o V40 suo a camisa avaliado em mais de mil km de
proãsslonols especializados no mals não consegue ter bom fôlego trechos urbanos e rodoviários, a
assunto como Item de segurança em baixas rotações. V40 obteve a sofrívelmédia de 7,3 I

t:r�v:tiva.:.._o_:otorista bem
__�r:cad�:ultrapaSsagep� �m/1. _j

paro encarar C280 do Mercedes,
ou o 328 do BMW, com potência na
·faixa dos 190 cv, ou ainda com o

Aud A4 1.8, de 150 cv. O
desempenho, é cloro, reflete o

motor.Com o 2.0 o carro vai até 200
km/h,mas levo 11,1 s para acelerar
de zero a 100 km/h.

A Volvo tenta compensar um
pouco o potência menor com um

preço mals baixo que' os
concorrentes, embora tenho uma

diferença pouco sigrliflcotiva. A
perua completa sai porvolta de US$
69mil- quase R$ 76mil- enquanto
os médios-grandes de Mercedes,
BMW ficam acima dos US$ 80 mil e
o Audi em US$ 75 miL

De qualquer formo, aVolvo não
aposto muito no desempenho. A
preocupação do empresa é
mesmo cultivar o imagem de
segurança. Por Isso, a V 40 traz tudo
que há disponível no tema: freios
ABS, airbags frontais e cintos de três
pontos retróteis, airbags laterais,
terceiro cinto de três pontos atrás,
.controlede tração que atua noABS
e no injeção de combustível e

ainda um banco especial poro
crianças, montado a partir do
recuo do ossento traseiro.

Proteção de Fibra Interna, lonamarítima e
,

� capota de lona para todos os modelos de

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

CIVEL

'..

"lO ANOS
Rua JOinville, 2757

Fone: (047) 372-3300 ou 975·1999

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



. .,

�.IIA••
,LTAMIR RICARDO DE SOUZA

'ELNINO
O tão temido efeito

I Nino é <> tema princi
ai de muitas conversas,

eja no trabalho, nos

arzinhos, no colégio ou

m casa, a' chegada
unciada do fenômeno
m deixado muita gente
om as pernas trêmulas e

cabeça quente. Se
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depender dos estudos de
vários pesquisadores
brasileiros e

estrangeiros, o EI Nino
vem pra valer.

Esperamos que as

previ soes estejam
totalmente erradas.

CURIOSIDADE
'r::Jr A palavra "chope"

(cerveja fresca

g,eralme,nte
acondicionada em barril)
inicialmente não se

referia à bebida, mas à
vasilha em que era

servida. Chope é

aportuguesamento de

Schoppen, nome que QS'

alemães dão ao caneco

de servir cerveja. '

EH �'N7"N'�
r;,a É bem verdade que ainda estão na fase de negociação, mas a Secretana de Cultura, Esporte e Lazer tenta
trazer para Jaraguá do Sul, no final do ano, a consagrada dupla Sá e Guaràbyra, responsável pelas
interpretações memoráveis de grändes sucessos comoEspanhola, Dona, Roque Santeiro, Sobradinho, Caçador,
deMim, SeteMariase CheiroMineiro de Flor. Apreciadores da nossa ricamúsica popular brasileira agradecem
e torcem pela vinda dos consagrados artistas,

N I V E R
Regiane A. da Rocha (12/10), Tatiana RiBastost15/10) e Débora P.
Rassele (15/10).'

É triste falhar na vida; porém mais triste ainda é não temer vencer"
(Roosevelt)

Artigos para esta coluna devem ser enviados para Rua João Picolfi, 246, Jaraguá do Sul (SC), Cep: 89251-'
590, Se preferir, para ds fax: 371-1919 ou 372-3363, aos cuidados deste colunista.

AGravadora Blockbuster acaba delançar nos Estados
Unidos um CD exclusivo do ex-beatle Ring9 Starr
e sua 'big band. Ringo Starr& His Third All-Starr
Band traz participações mais que especiais de feras
do calibre de Randy Bachman (Bachman-Turner
Overdrive), Mark Famer (Grand Funk Railroad) e
John Entwistle (The Who). No repertório, clássicos
�omoYou're 16, IWannaBe YourMane YellowSub
marine. O CD, por enquanto disponível apenas nas

lojas Blockbuster dos States, tem 12 faixas e custa a

bagatela de US$ 5,99: Osbeatlemaníacos brasileiros
esperam que a novidade chegue, por aqui elou que a

subsidiária brazuca da rede faça produtos similares.
É bom ir/cruzando os dedos... (ShoppingMusic)

INFORMATIVO CENTER SOM

Títulos maís vendidos: As Chiquititas, Elton John

(Candle In Tbe Wind .1997), ,Men at Work (Brazil'
96), É o Tchan! (do Brasilje Só PraContrariar. Prin

cipal lançamento: Xuxa (Boas Notícias).

-------- - --CI 1'1 Ei'I\J-\-----'-------
TEORIA DA CONSPIRAÇÃO

j
- Direção: Richard Donner.
- Elenco: Mel Gibson, Julia Roberts, Patrick Stewart e Cylk Cozart.

Sinopse

Teoria da Conspiração é a

história de ummotorista de táxi'
obcecado Por conspirações, que
acredita ter uma ligação
inexplicável com a advogada do
Departamento de Justiça, Alice
Sutton,

'

Jerry Fletcher (Mel Gibson)
vive com omedo de um passado
que não consegue lembrar. Ele
passa conspirações que acredita
espreitar por trás de todas, as
coisas. Desde o flúor da água
até a política monetária
internacionàl, Jerry Fletcher
tem uma opinião sobre todas as
coisas - e sua opinião é a de que

eles estão no controle, e nós somos

as vítimas de um plano enorme e

terrível.
Mas Jerry não é Ummaluco comum.

Porque, em algum lugar na sua

memória, estão flashes de

lembranças tão assustadoras, tão
reais e sinistras em suas implicações
que ele tem certeza de que não está

imaginando coisas, Existem pessoas
más, em algum lugar, trabalhando
juntas. Elas estão com os seus olhos
voltados para Jerry e querem algo

.

dele. Só que ele não sabe o que é.

Quando Jerry não está dirigindo seu

táxi, está em casa reunindo
compulsivamente todas as'

informações que pode encontrar sobre
possíveis conspirações, Depois, leva

seus arquivos e suas teorias à única

pessoa que acredita simpatizar com
suas preocupações, Alice Sutton -

embora tenha acabado de ser expulso
de seu escritório pela oitava vez, para
s�.r bem exato.

Alice (Julia Roberts) é uma advogada
dedicada doDepartamento de Justiça,
em Nova York, Ela também tem suas

próprias compulsões: desde que seu

pai, um conhecido juizfederal, foi
misteriosamente assassinado há vários

'

anos, ela é incapaz de aceitar a
explicação oficial sobre sua morte -

ou a identidade do assassino. Assim,
se dedica a pesquisar e a trabalhar no
caso. Alice tem pouca paciência
(embora revele certa afeição) com

)

Jerry esúas excentricidades ...

JOINVILLE
G.N.C. Cine MOeller: 1:

,

G,N.C. Cine MOeller 2.
I

G.N.C, Cine MOeller 3:

,Teoria da CO"*Plração (lançamento nacional).
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.
Contato.
Horários: 15h, 18h, 21 h. IACol6nia.
Horários: 14h, 16h, 18h, 2Oh, 22h.(dias 10, 13, 14,
15 e,16). 16h, 18h, 2Oh, 22h (11 e 12), IHércules (somente nos dias 11 e 12),
Horário: 14h.

BL�MENAU I
I
I

Cine Neumarlct 1: Teotia da Conspiração (lançamento nacional),
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.
ACol6nia.
Horários: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30,
Volcano.
Horários: 15h30, 17h30,19h30,21h30,
Homens de Preto.
Horários:15h,17h,19h.
Guerra deCanudo..
Horário: 21 h.
Contato.
Horários: 17h3Q, 2Oh30 (dias 10,)1 e 12). 14h30;
17h30, 20h30 (dias 13, 14, 15 e 16).
Hércules (somente nos dias 10, 11 e 12),
Horário: 14h30.
O CaaaßÍento do Meu Melhor Amigo.
Horários:14h,16h,18h,20h,22h,

- Prog,.mação v.'idspa,. o perfodo 10. 16110.

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

Cine Neumarlct2.

Cine Neumarlct 3:

Cine Neumarlct4:

I
eine Nelimarlct 5: I

I
I

Cine Neumarlct6:

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

.....

BRua Marina ii
FrutUOSO,180 ==

Fonen=ax: 372-3306 � �
4raguã 00 Sul· SC �CADi �

CORRETORA DE SEGUROS
R. Procópio'Gomes
deOliveira, 481

Jaraguá do Sul • SC
cep 89251-200
FoneJFax: (047)
371-3633 I

CONGELADOS E
FRUTOS DO MAR

AUA BARÃO DO RIO BRANCO, 553
TEL.: (Mn 372-2912

.

JARAGUÁ DO SUL - sc

,

CARGAS E PASSAGENS
Fone/Fax:

(047) 371-0091

•. .,

-

,

Fernando T. O. Guenther

'/\. CiI:urgião Dentista

W
' CR�SC 3452

L \ Odontologia
" ,".. ".2\ restaurádora

,

e preventiva

Consultório
Av. Mal. Deodoro, 333
Fone: (047) 37100846

Residencial: (047) 372-0653
,

Jaragué doSul- sc

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



8 - CORREIO DO POVO

Alfons Buhr fala sobre o Hotel Central, que hoje não existe mais, mas um
local onde se realizaram marcantes fatos da história de Jaraguá, onde se

hospedavam as mais altas autoridades do Estado, e se realizavam faustosos

banquetes. Argumentava Buhr que, para existir um comércio forte, tinha que
existir lima hotelaria à altura. Papai, por exemplo, dizia Buhr, tinha ao lado
do Hotel Central um bem equipado bar, cinema e salão de baile. O prédio que
se localizava na Rua 29 (Emílio Carlos Jourdan), foi construído por Emílio
Stein Senior, pai de Emílio Stein J-únior, casado com Ema Buhr, irmã de
Alfons. Lá estiveram estabelecidos com hotel, o sr. Willy Voigt, de Rio da

Luz, depois Oberbeck (o filho adotivo dele chamava-se Franz Oberbeck, e
ainda OscarMathias, além de outros mais recentes). Num anexo, hoje também
já demolido, realizavam-se na década de cinqüenta muitos jantares, quando
da visita de autoridades ao Município. Alega Buhr, quando se discutia sobre
se o prédio tinha valor histórico, passível ou não de preservação do patrimônio
arquitetônico municipal, que a construção não obedeceu a um estilo puro de

arquitetura germânica, acha que não tinha grande valor histórico a sua

construção, que foi feita com muita economia de material e que a conservação
da edificação sairia muito mais caro do que a própria construção; 8) - damos
novamente a palavra para Antonio Pedri, que fala sobre a cerveja preta que
fabricava, aí no Ribeirão Molha, - a birra negra - o seu finado pai Izidoro
Pedri. Sempre se falou (tão afastado que estava dos centros mais civilizados
- Jaraguä era um, fim de mundo) que o 10 cervejeiro, usando como matéria

prima o arroz, e insistimos comAntonio Pedri para saber que matéria-prima
seu pai usava na fabricação de cefveja. Voltaremos ao assunto. Até a próxima.

MOMENTOS DE REFLEXÃO·

Degraus da vida
Um pastor contou, que quando acabara de se formar, foi para sua la
comunidade. Para conhecer seus membros, iniciou as visitações. Um dia,
chegou na casa de uma senhora idosa, já na cadeira de rodas, com
dificuldade de caminhar. Durante a conversa, entre outros assuntos, ela
mostrou ao jovem pastor, uma escada de sua casa, que chegava até o

sótão.
Com referência a esta escada, ela disse ao pastor, que já estava quase lá
em cima (no sentidofigurado) e que já havia subido os diversos degraus.
Ela quis dizer, que sua vida também estava chegando ao fim.
Nesta escalada de sua vida, de degrau em degrau, foi seguindo e teve

momentos que escorregou, caiu, rolou e teve muitas vezes que começar.
do rdegrau.
Olhandopara opastor, ela disse para ele que quanto a sua profissão, ele
estava no r degrau, teria que seguir em frente, de degrau em degrau,
semprecipitações e que não seria legal querergalgardois oumais degraus
de uma só vez; isto seria perigoso;
Lembrou também, que assim como ela, ele iria escorregar e que em certos

casos, teria que começar tudo de novo.
Estepastor, quando contou isto, me tocoumuitoprofundamente e comecei
a refletir sobre nossa vida, que realmente é assim, como uma escada.
Devemos seguir passo a passo, subir de degrau em degrau, sem

precipitações.
Para cada pessoa, há uma escada diferente, commais ou menos degraus.
Uns conseguem subir, sem muitas dificuldades, já outros caem, se

levantam, vão em frente, outros caem e ali ficam.
A você, caro leitor, quero estimularpara que sigam suas vidas comAquele
que nos deu a vida, Jesus Cristo. Deixo COmo reflexão, as palavras que

1 temos.escritas na Bíblia e que é uma promessa do próprio Jesus, o de
estar conosco. (Mateus 28,· 20 b).

Alba Piske

10 de outubro de 199�

Jesus com. você rumo
ao ano 2000 - (X)

Pe. A/írio J. Pedrini sej

No próximo dia 25 de dezembro Jesus completa 1997 anos de vida humana terrena.

Quando nos referimos ao aniversário de pesspas humanas que já partiram, dizemos: "Se estives

vivo, meu pai completaria 100 anos". Completaria... A respeito de Jesus, a linguagem é outra: "Jes

completa... "Sim, completa, pois ele está vivo. Ele ressuscitou no terceiro dia após sua morte. Es
vivo para sempre. Com seu corpo humano glorificado, imortal.

Por esse motivo, o Natal, aliás já tão próximo, tem um significado sempre novo e atualizado p�
você. Seu querido Jesus, seu poderoso Salvador, seu divinoMestre, seu amigo tão íntimo emaravilhoso
aniversaria, vai completar mais um ano. E seu coração vibra. Exulta. Dilata-se. Seu coração quer

preparar-se de forma especial para o aniversário daquele que é tão querido.
Como amigo íntimo de Jesus vivo e aniversariante, você deseja, antes de tudo, preparar as melhores

surpresas para causar-lhe muitas alegrias e momentos maravilhosos. Seu coração quer demonstrar II
Jesus o quanto ele é importante para você, o quanto você o ama, e como estä feliz por poder festej
seu aniversário.

o melhor presente para Jesus
Saiba: o que realmente mais agrada a Jesus, o que ele mais espera receber como presente

aniversário, o que mais o toma feliz é um aprofundamento de sua amizade e de seu relacionamen
com ele. Jesus quer receber como presente de aniversário o seu coração. Isto é, seu amor: uma mú

aceitação ainda mais consciente, profunda e amiga. Jesus deseja que você abra ainda mais sua vi

para que ele possa estar ainda mais presente, como alguém importante, significativo e amado por v
Ao mesmo tempo, Jesus precisa de sua maior aproximação para que ele, por sua vez, possa amar

você ainda mais, muito mais, e neste amor, possa realizar sua obra de redenção e santificação em s

vida.

Se Jesus quer receber de presente de aniversário seu coração, seu amor, sua amizade mais cultivada
e profunda, é porque isto é muito bom para você. Jesus não pensa em si. Pensa em você, naquilo que
é bom para você. Pensa no melhor para você, até mesmo na festa de seu aniversário. Jesus sabe que se

você aceitar aindamais sua amizade, sua presença, sua palavra, e tudo o que faz parte da sua vida e do

seu coração, será ótimo para você. Pois então ele poderá dirigir sua vida pelos melhores caminhos,
poderá libertar seu coração de tantas pequenas escravidões, poderá curar muitas coisas dolorosas de I
sua história pessoal, poderá encher sua vida de bênçãos, de proteção; de ajuda, de paz e realização
pessoal. Porque ama, Jesus pensa em você, só no seu bem pessoal, familiar e comunitário.

Prepare-se para a grande festa
Prepare-se com todo cuidado para a festa de aniversário do grande amigo. A data está bem próxima.

Com certeza você está já pensando nos presentes para as pessoas queridas, nos cartões a enviar, na

decoração de sua casa, nos enfeites natalinos, na ceia natalina ou no almoço familiar do dia de Natal.

Sim, tudo isto é bom e até importante. Mas não esqueça que tudo isto deve ser feito pensando em

Jesus, no seu Natal, no seu aniversário. Natal existe por causa de Jesus, por causa de seu nascimento,

por cansa de seu aniversáÍio. Que você sàíba e seu coração tenhamuito presente que toda essa preparação
é linda e importante, mas deve ser centralizada na pessoa de Jesus vivo, aniversariante.

Outra preparação é mais importalite: a preparação de seu coração, de seu espírito, de suas emoções,
de todo seu ser. Thdo deve estar voltado para Jesus. Tudo deve. estar impregnado do amor de Jesus.

Thdo em clima de festa por causa de Jesus.

Nessa preparação, não esqueça uma boa confissão sacramental..Um banho espiritual através da

confissão, para receber o perdão de seus pecados e fraquezas, para purificar seu coração, avivar seu
amor a Jesus e a seus irmãos. Programe, prepare e realize uma ótima confissão-sacramental. ·Pelo
perdão do sacerdote, Jesus perdoa, liberta, cura e preenche de graças seu coração. Pela confissão, seus
laços de amor para com Jesus tomam-se mais fortes.

Prepare seu coração, desde já, para a Santa Missa e Comunhão dó Natal. Será o grandemomen,
de seu encontro bem pessoal com o aniversariante, para saudá-lo, para entregar seu presente dfl
aniversário, para acolhê-lo ainda mais. Este encontro deve ser o auge de seu Natal. ..

• Prepare seu coração , �Nos dias anteriores ao Natal, perdoe profundamente a todos os que feriram de alguma forma
coração. Perdoe a todos, de tudo, para sempre. Pense em fazer um pouco mais feliz o Natal de famíli
carentes, de crianças sem lar, de pessoas doentes, de idosos, enfim de pessoas que necessitam de u�
coração generoso.

o

Participe de alguma novena preparatória em seu grupo eclesial, em sua paróquia. Ou mai�
Reuna um grupo de famílias e promova uma novena preparatória para o Natal. Indico-lhe'
novena: "Natal de Jesus, Natal evangelizador". Você a encontra nas livrarias católicas, em livro

ou em fitas de vídeo.
,.

Desejo-lhe um "Feliz Natal! Um Natal maravilhoso com Jesus vivo! ..

PATRocfNIO:

.., ..,

LIVRARIA SAO SEBASTIAO
ARTIGOS RELIGIOSOS PARA, PRESENTES

RUA MAL. DEODORO, 632 - FONE: 371-3091 - JARAGUÁ DO SUL - $C
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Breithauptajudando a tradiçãogaúcha
No dia 5 de outubro aconteceu na Associação

Atlética Breithaupt a segunda Gincana da

Qualidade, organizada pelo Departamento de
Recursos Humanos da empresa Comércio �.'
Indústria Breithaupt.

Uma das tarefas que todas as equipes
receberam, era a apresentação de um casal,
traja"o tipicamente conforme a tradição

.

gaúcha, para dançar uma música gauchesca.
Pelo menos um dos integrantes deveria ser

funcionário da empresa. A música foi
escolhida pela própria equipe, e cada um

dos 16 casais fez apresentação indi vi-
dualmente.

.

Para melhor observação dos jurados e

público, a dança foi realizada em um palco,

que possuía as condições necessárias para esta
.

apresentação. Pontuaram as três equipes que
cumpriram as exigências da tarefa, e melhor
dançaram.

.

O Piquete Estampa de Taura, do CTG Laço
s

Jaraguaense, agradece e elogia os organizadores,
funcionários e público' neste evento, por terem

milIJ,ife�ãdo muito respeito e educação para com
a tradição gaúcha

OÇTG Laço Jaraguaense e o Piquete Estampa
de Taura agradecem a empresa' Comércio e

Indústria Breithäupt, por ter oferecido este nobre

espaço para divulgação do movimento

tradicionalista gaúcho.
Colaboração: Piquete Estampa de Taura, do

CTG Laço Jaraguaense.

Sra.Janice
Breithaupt
com

Andréae

Adir, casal
que
representou
JI..J1quipe
"Terceirão "

nasegunda
Gincanada

Qualidade
Breithaupt

CORREIO DO POVO - 9
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, Informe CTG Laço Jaraguaense
Nos dias 5 e 6 de outubro o CTG Laço Jaraguaense esteve participando,

na cidade de Itaiópolis, do 3° Rodeio Crioulo Interestadual e obteve o 2°

lugar em duplas com Agnaldo Juníor e Tata num total de 108 duplas inscritas,
Parabéns xiruzada! E neste final de semana, a equipe de Laço do CTG estará
se "bandiando" para a cidade de Laurentíne para participar doõ" Rodeio
Crioulo e, Festa Estadual do Queijo, promovido pelo CTG Laço Aberto •

.

Desta maneira o CTG Laço Jaraguaense leva o nome de nossa cidade

para vários rincões de nosso Estado fazendo com que todos nos visitem no

tradicional ROdeio Crioulo de Jaraguá do Sul. Saudações tradicionalistas!
)

.

ESPAÇO DA CRIANÇA

NO PRÓXIMO DOMINflO (12) É
, COMEMOIADO O

DIA DA CRIA,!ÇA,
E É COM fllANDEOlflULHO QUE
CUMPRIMENTAMOS ESSA
IUlIZAfM QUE EITÁ

. INTffliAfM NO MEIO
71ADICIDNALIITA

Lucas

Sampaio
Trentini

Esquadria. de AlumínioBENTO Ltda.

I-'A,",AI50 nAS AVI S I 005 f-II HO II S

EspeciaUzada em Box - Esquadrias
de Alumínio e Antenas Parabólicas

.

Rua Dom/ngos Sans"n, 400
V/la Baepend/

FonelFax: (047) 372-0728 FONE: (047) 372-0672 e (047) 983-2010
Rua Rio de Janeiro, 79 - JaragUá do Sul - SC

, ,

COMÉRCIO
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
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. A ARTE DE VIVER EM ÊXTASE
,

ROTA DA INDIA
Centro de Terapia � Meditação

Fone: (047) 372-3104
Rua ÂngelO Tancon, 106 - Ilha da Figueira - CEP 89250-210 - Jaraguá do Sul - sc

"RE'LACIONAMENTO,
AMOR E LIBERDADE"

Por Divyan Tanmatra

Uma viagem coração adentro, proporcionando a abertura de um espaço de mai
or compreensão, honestidade e amizade nas relações afetivas.

Um mergulho profundo na recuperação da confiança e da amorosidade em rela

ção ao outro, tão ferida em nós desde a infância. Uma aventura de autodescoberta,
vivenciando-se as inúmeras possibilidades geradas pela aproximação do amor e da

espiritualidade.

Muitos dos conflitos com os quais as pessoas
envolvidas em propostas de crescimento interior se de
param ao longo de sua vida afetiva estão diretamente

ligados aos fracassos dos "moldes tradicionais de rela
cionamento" definidos por nossa cultura.

As inúmeras tentativas, e conseqüentes fracas
sos de tentar preencher as expectativas de um ideal ro
mântico q� desde a infância é martelada no inconsci
ente de todos nós, geralmente acabam levando a um

processo de desistência interna. Extremamente
dolorosa, essa desistência termina se refletindo eqJ. dois
padrões básicos: ou a pessoa desenvolve uma atitude
compulsivamente defensiva em relação à experiência
amorosa, evitando qualquer envolvimento mais signi-

'

ficativo, ou se rende à uma postura conformista, vi
vendo ao lado do parceiro um cotidiano onde a

críatividade e a emoção há muito tempo deixaram de
níarcar presença.

Uma luz no fim deste túnel pode começar a
brilhar quando nos dispomos a redirecionar a corrente
de energiaemocional. Desde cedo fomos treinados para
fluir em direção ao outro, buscando satisfação e

complementação fora de nós mesmos. Trazer parcela
considerável desta procuta para o espaço interno,
viabiliza uma relação mais clara e saudável com nosso

próprio "eu" -, com o centro de nossa existência.
É também a partir desta relação de intimidade

COnosco mesmos, que podemos desenvolvermais cons
ciência do que realmente necessitamos receber da
pessoa com a qual nos relacionamos, e do que
verdadeiramente podemos dar de nós para o outro.

Movimentos que trazem dose considerável de clareza
para a relação.

'

"Relacionamento, Amor e Liberdade" será
tema de Curso e Palestra, dado por Cláudia Tanmatra,
que hoje com 38 anos de idade é uma dessas
personalidade raras, de desbravadora do Universo
interior do ser humano.

Após sua formação Universitäria, passou li

procurar por novas possibilidades abertas pelas corren
tes holl:sticas de Psicoterapia. Estas pesquisas não aca- '

dêmicas a levaram ainda a percorrer países do Extre
mo Oriente em busca da sabedoria tradicional de
sistemas místico-espiritual como o Sulismo, o Yoga e

o Tantra Tibetano. Chegando em Poona (Íridia) desco
briu no,OSHO COMUNE MULTlVERSITY, a escola
ideal para sua busca, pois reúne conhecimentos
milenares e contemporâneos como Hipnose, Regressão
e Renascimento.

Life CeJt'\te�
AC:ADéM::JA

NataçiD - Hidroginástica -

Condicionamento Físico -

Ginástica· Massagem

Rua Prof. Antônio
Estanislau Ayroso, 763'

Nova Brasília - Jaraguá do Sul· SC
Fone: (047) 372-3263

Atividade Física não é Moda
é Qualidade dé Vida

,II

o curso está estruturado de forma a inicial
mente olhar os diversos padrões de condicionamento
que bloqueiam a experiência amorosa. O material
acumulado, ao ser defrontado, certamente nos leva aos

níveis de projeções matemo/paterno, dos papéis
cristalizados em termo de masculino e feminino, dos
jogos de poder e controle, das idealizações a nível de
anima e animus. das possíveis influências kármicas e

de tantos outros elementos earaizados emnosso incons-
ciente.

Numa segunda fase, está nova consciência
abre caminho para o contato com 'o potencial de
positividade amorosa - que é a essência do próprio
coração. Se aprenderá então a nutrir a confiança, a

honestidade, a clareza de comunicação, a

vulnerabilidade, a espontaneidade, o companheirismo
e a criatividade, para que possam transbordar de nosso
ser para o âmbito de nossos relacionamentos (o que
inclui a convivêneia com filhos e familiares).

Na terceira etapa, a ênfase 'será dada à
expansão do espaço da espiritualidade nos relaciona
mentos afetivos.

o entendimento de que o amor não é necessa
riamente um fim em si' mesmo, mas que na verdade

'

pode representar um caminho para o crescimento e re

alização, que cada individuo gerá na relação uma

perspectiva ampliada dos aprendizados que cada um

dos dois seres tem diante de si. E, como consequência,
desenvolve-se uma ponte de muito apoio no processo
de crescimento espiritual.

Conferência Vivencial
Local: Sindicato do Vestuário
Dia: 18 de Outubro
Horário: 14:00 às 18:00 hs.
Valor: R$ 10,00 (individual)
R$ 15,00 (casal)
Domingo: 19 de Outubro

Consultas Individuais com hora
marcada.

Ingressos e Informações:
'ROTA DA ÍNDIA

Ouvindo o Ooração, c5iknciando a 2lrenfe
vinculado ao:

'

Osho Mukta Sol Meditation Center· Florianópolis

Os Instrumentos no Caminho
Quando as cartas do TAROT sur

giram, tinham como função mapear o
caminho de crescimento do buscador

espiritual. Mas hoje em dia, não

podemos nos dar ao luxo de trilhar uma
vida de espiritualidade e relaxamento

apenas. Temos responsabilidades,
pessoas que dependem de nós, trabalhos
para realizar... E emmeio a essa correria,
ainda temos que arranjar um tempo para
cuidar de nós mesmos, de nossas

espectativas, desapontamentos e aflições
do dia a dia.

Uma CONSULTA DE TAROT,
em uma versão atual e contemporânea,
vem de encontro com as necessidades do
ser humano que vive nos dias de hoje,
pessoas que vivem entre os inomentos

. de paz e os de angústias, gente como eu

e você. Tomando-se umespelho de nossa
alma, revelando seus mistérios,
respondendo nossas dúvidas, e clarean
do as situações que estamos vivendo.
Mas não é só consultas que serve o tarot,
quando associado com a

NUMEROLOGlA, forma o MAPA

TAROLÓGICO, que fala de como

somos, nossos desejos, espectativas,
,
relacionamentos, defeitos,qualidades, e

Rua Angelo Tancon, 106 (Ilha da Figueira)
Fone (047) 372·3104 - Jaraguá do Sul- SC

Consultas com hora marcada com antecedência no Rota da índia.
Então ligue e deixe seu nome completo e data de nascimento.

de nossas experiências, desta e de outras
vidas.

O tarot não é o único instrumento
com o qual podemos contar em nosso

caminho, As RUNAS ZEN, conjunto de
símbolos Nórdicos, também são belos
aliados, e .trazem consigo um forte
trabalho em que se desvenda o

SIGNIFICADO CÁRMICO DE

NOSSOS, NOMES descrevendo como

somos e nossa missão aqui nesta vida,
além de nos servir demestres para trazer
respostas às nossas perguntas.

Outro instrumento de grande
ajuda é a TYP (TERAPIA DE VIDAS
PASSADAS). Uma regressão para
limpar nosso "passado" e ajudar a viver
bem o nosso presente, resolvendo
problemas e recuperando dons.

Talvez o mais antigo e

conhecido instrumento, é a

ASTROLOGIA. Uma "fotografia" do
céu no momento do nosso nascimento
quemostra nossos potenciais, carmas,
darmas, dons, talentos, missão de vida,
e por que cada um de nós é diferente
do outro; tendo as experiências e

aprendendo sobre a vida de uma forma
única e pessoal.

'

E aguarde, em Novembro um retiro Anti-Stress, uma oportunidade de
ficar um final de semana longe da confusão do dia a dia, renovando-se e

relaxando para as festas de fim de ano. Não perca essa oportunidade ...
Ma Anand Vidya e Swami Dhyan Sandesh, são meditadores e terapeutas

do Osho Mukta SolMeditation Center, e'trazem para Jaraguä, em Outubro, o
Tarot,MapaTarológico, Runas Zen e a LeituraCármica dóNome, Astrologia
ea TVP.

Aproveite!

Dias: 18 e 19 de Outubro- Consultas com hora marcada.
Local: ROTA DA ,ÍNDIA - Fone (047) 372 ..3104

.,�..",'.'.,.'.
,:,'

. '... ',' : Livr.:�. do Es�r.s�. com o

., , "'," .•. .

.' aUXIlio do T�I Chi Chuan
-,"'"

" -.". ,"

.•.. \ .'.

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 Assoclatlon of Marcial Ans and Orientai Medicine
Presidente da ABT-PRO

II
II

Curso: toda 2a Feira- 16:30 às 18 h
.

" :18:�0 às 20 h e 20:30 às 22 h

Dores nas costas, gastrites, noites
maldormidas, tensões musculares,

estresse.
,

Quem nunca passou por pelo
menos uma dessas desagradáveis

experiências?
A ReOexologia Miof.sclal 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

INGLÊS

WISDOM
CONVERSAÇÃO

Inglês para adultos e crianças
O JEITO INTELIGENTE DE
'FALAR INGLts - AGORA
TAMBÉM COM FSPANHOL

Rua Angelo Schiocbet, 118
Jaraguá do Sul· SC
Fone: (047) 371·7665
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A noite do ditador
, Na noite de 15 para 16 de novembro, Deodoro piorou
consideravelmente da sua dispnéia cardíaca, e recolheu-se ao quarto,
padecendo horrivelmente. Aí mesmo recebia os pr6ceres do
movimento revolucionário do dia, dando-lhes ordens, apresentando
lhes sugestões.

Nomeado chefe de Polícia, Sampaio Ferraz foi vê-lo nessa noite.
Encontrou-o estertorando, numa crise.

- Não sei se amanhecerei! - declarou o marechal.
E asfixiado: .

- Mas, enfim; cumpri o meu dever!

Sampaio Ferraz, in Ernesto Sena - "Deodoro", página 165.

. Um Brasil católico e religioso diz Sua
Santidade o papa João Paulo II

1t José Castilho Pinto

Desde quinta-feira, dia 2110
até 5/10 esteve entre nós o papa

João Paulo II, sendo esta a

terceira vez que visita oBrasil por
ele considerado como o paísmais

cat6)ico e religioso do mundo,
galardão este que devemos fazer
tudo para conservar pois ele

prova que acreditamos na

existência de Deus esse Ente
Superior que criou e comanda o

conjunto de um todo que'
conhecemos como sendo o

Universo.
Sua Santidade o papa João

Paulo II aproveitou a ocasião
. para falar sobre os desequilíbrios
sociais como a luta dos sem-terra;
o desemprego; a pobreza; o

divórcio; o aborto; eutanásia; .

drogas; assaltos; seqüestros e

assassinatos que vem fazendo de
uma nação grandemente
religiosa e como se num

paradoxo praticante da violência.
Aliás, há quem afirme que os

povos demasiadamente

religiosos encontram

dificuldades para progredirem e

facilidades para praticarem' atos
violentos citándo como exemplo
alguns países árabes e

principalmente a Índia do notável
cidadão Mahatma Gandhi, já
falecido.

Mas seja como for, esteja
certo Sua Divindade o papa João
Paulo II, falem acertadamente os

demais, temos para nós ou

melhor dizendo acreditamos que'
o bem e omal que viermos a fazer

.
aos nossos semelhantes,
enquanto vivermos, teremos a

recompensa, a paga, o troco

experimentando e sofrendo o

bem e o mal aqui mesmo aonde
vivemos visto que esta é a lei

suprema e indestrutível criada

por esse Ente Superior, que é
Deus Nosso Senhor tão bem

representado na pessoa do papa
João Paulo II que esteve nos

alegrando e notabilizando com a

sua esplendorosa e inesquecível
visita.

1t Funcionário Federal

Aposentado.

CORREIODO POVO -11 .

CORAL EVANGÉLICO JARAGUÁ - CEJ

4.300 kmpelaAlemanha - IIIparte -

Enfim, aAlemanha!
it'lnaeio Carreira

(Pf'ankirche), no ano de 858 os primeiros
monges penetraram na Floresta Negra e

fundaram um mosteiro, surgindo assim o vale
St. Blasien. Em 1768 o mosteiro, destruído por
um incêndio, foi reconstruído por um francês.
Com sua cúpula gloriosa é a terceira maior
catedral da Europa, em tamanho, ficando atrás

apenas da Catedral de São Pedro de Roma e

da dos Inválidos de Paris. Ali o coral cantou

Jesus, Pão da Vida. Seguindo caminho,
passaram peloTitisce, lago artificial - um dos
mais altos da Europa -, que em dias bem claros

espelha a torre de. uma igteja que fica ao lado.

No inverno o lago congela e Sobre o mesmo

se praticam esportes de inverno e se disputam
corridas de carros e motos.

.

Chegando a Hoch Schwarzwald (parte mais

alta) avistaram o Feldberg, ponto culminante da
Alemanha.

.

O almoço foi no Gasthaus Sonne, em

Löffingen, bonita e simpática cidade no alto da

montanha, onde é festejado' o carnaval mais
famoso da Alemanha. Enquanto na Floresta

.

Negra é comum a prática de caminhadas

(Wandern), em todo o país a bicicleta é um meio
de transporte muito utilizado, existindo ciclovias
asfaltadas e sinalizadas.

Às 20 horas, em Steinenstadt - Baselstabhalle,
o grupo participou do Encontro de Corais,
juntamente com três coros (dois masculinos e um

misto), seguido de baile. animado pela banda
Markgräfler-Musikkapelle, do Michael, nosso
guia e anfitrião no início da viagem. "Foi
divertido e animado o fim da noite".

o

Domingo, 25.5, no culto em Augen, a prédica
Nicodemos e Jesus,

sobre o novo nascer e a apresentação do
Kanon de Johan Pachebel pelas coralistas Beatriz
Bartel, Cristine Marquardt e Heidrun Ehlert .

Depois do culto, vinho com doces. À tarde, o
Michael Risterer tinha uma surpresa para suas

hóspedes Ruth Braun e Simone Henn: não
adivinharam que era um passeio de avião. Foi

maravilhoso, sobrevoaram a Floresta Negra e
.

todos os povoados da região.
"Ganhamos um cartão postal de uma senhora

(muito querida) e essa história que alemão é pão
duro, como muitos podem dizer, é mentira",
anotou HeidrÚn em seu diário.

• Assessor de Imprensa

Na primeira parada, Klettgau, foram

recebidos com bandeiras brasileiras, café e doce
por conhecidos de famílias coralistas. Já em Bad

Säekingen am Hochrhein conheceram a

Historische Holzbrücke. a mais antiga ponte de

madeira da Europa (1573), ligando Alemanha e

Suíça sobre o Rio Reno.

Seguindo, em Innsbruck, passaram por

igrejas bem pequeninas, onde numa delas
mulheres alemãs editaram o hino Noite Feliz.
No final da Ia Guerra Mundial verificaram que
tudo fôra destruído, menos aquelas igrejinhas
onde o povo se abrigou.

Conheceram também a Fridolinsmünster,
ainda à beira do Reno,"simplesmente fantástica",
que abriga o maior órgão de tubos do mundo .

Da Autobabn (auto-estrada), palco de

paisagens maravilhosas, avistaram inúmeras

vilas, sempre cercadas pormuito verde. As casas

típicas da região são "verdadeiros cartões

postais" .

De tardinha, 17 horas, chegaram em

Steinenstadt. Recepção calorosa, com rosas de

boas-vindas na Sanger-Halle, com a presença
·do prefeito e do Edmund Jordan, homenagem
do Coral de Homens, doces e vinhos. A região
produz muito aspargo e Zucker-Rüben, para
fazer açúcar de beterraba, sendo principalmente
a terra da uva e do vinho.

Dia 24 de maio, sábado, o coral partiu da

Igreja de Steinenstadt para passear pela Floresta
Negra (Schwarzwald), via Neuenburg, a quatro
km da França. A região de Mülheim, onde será
o concerto de domingo, possui 14 povoados,
aproximadamente 20 mil habitantes e é a maior

. produtora de uva da Alemanha.

Na passagem avistaram Britzingen, Saufen
e Münstertal, o começo da Floresta Negra, que
deve seu nome à cor verde bem escura dos

pinheiros nativos. As casas são limpas, têm
muitas flores. Existem algumas com 250 anos

.de idade, habitadas. Nos povoados a cultura é.

expressa pela música, canto e dança. Em
Wiesental surgiu a música, Im schönsten

Wiesengrunde.
O grupo vai subirmil metros, até onde a neve

chega a um metro, no inverno: a temperatura está
esfriando mas, nos fundos do ônibus, o

repertório musical (Mamonas Assassinas)
esquenta o ambiente.

Avistaram o povoado de St. Blasien

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



10 de outubro de 1997·12 - CORREIO DO POVO

fIM- �1Ii6 ��S�

GENTE NOSSA'BRILHANDO LÁ FORA SOCIAIS

·Elon FayNatalBonin BodasdeEmaeRobertLawin
Acompanhamos com assiduidade a coiuna Gradym Cultura'), da

colunista Eulália M. Radtke, no simpático Jornal TRIBUNA DE SÃO JOSÉ,
da paranaense .cidade de São José dos Pinhais, abordando temas de sua

progressista cidade.
Na edição n02971, de 19-9-97, na página 2, ela homenageia em meia

página standard a personalidade de um catarinense com o título: ELON
FAY NATAL BONIN 63 ANOS MOJE E UMA HISTÓRIA A SER
CONTADA.

Deixemos que a colunista fale a seu respeito:
"A história de São José dos Pinhais estará incompleta, se no futuro os

historiadores não constarem em livros a marcante figura do cidadão
brasileiro ELON FAY NATAL BONIN.

_

O catarinense de Jaraguá do Sul, nasceu. de uma cruza de sangue alemão
com sangue italiano, em 19 de setembro de 1934: Aos 14 anos sua família
muda-se para o Paraná, fixando residência em São José dos Pinhais. Era
então, 1948. Os cheiros das pólvoras da Segunda Grande Guerra Mundial
ainda perfumavam o mundo e nossas paragens brasileiras.

E quem tinha nome alemão ou um naco da origem, sabia, naqueles
amargos anos, que emtodo o alto e baixo Vale do Itajaí, apolícia de Getúlio

Vargas tornara-se impiedósa, desumana.
.

Ganhou São José dos Pinhais, ganhou o Paraná. O jovem Elon é parte
intrínsica da história do Colégio Estadual Costa Viana. Seu rosto belo e

esperto está nos anais e álbum da primeira turma formada por aquele
estabelecimento educacional, entidade que neste ano de 1997 comemorou

os seus 50 anos de fundação, e, perdeu, em suas comemorações tantas, a

oportunidade de homenagear osecidadãos de suaprimeira turma.

Observamos isso e lamentamos a falta de memória, notificando que, num
momento em que Gradym. presta esta homenagem em nome de todos os

funcionários da Tribuna de São José, de sua família e seus amigos.
.

Com uma história biográfica rica, principalmente a serviço da

comunicação, hoje, ao completar 63 anos de idade, Elon F. N. Bonin
continua a fazer e registrar a História, podendo olhar para trás com orgulho
e ter seu presente a certeza de que tudo valeu a pena e sempre' valerá.

Enquanto sua família atuava no ramo do comércio, aos 23 anos de idade,
em 1957, o inquieto Elon foi juntar amigos que conjecturavam pensamentos
alinhados do universo político, fundando a querentona Tribuna de São

José, hoje um incontestável elemento de transformação impregnado na

vida diária da cidade, no cotidiano de nossos cidadãos. Este homem que
neste ano comemora os 40 anos da histórica Tribuna de São José, fruto de
muita luta, persistência, sobretudo diplomacia, foi vereador, e secretário

municipal, deixando sua marca de labor e de seriedade absoluta no

tangenciamento da admiriistração pública do Município.
Amado por muitos, temido por alguns, odiado nem tanto, este cataranä

(grifamos o carinhoso Catarina-Paraná, que nem todos são aves de arribação
para prejudicar o novo lar, mas que têm o condão de transformar-se na

gralha azul - ave que retribui agradecida, semeando a terra que, generosa,
a acolheu), comemora hoje mais uma data natalícia, cheio de vigor, pulsante

.

ê imbatível. Recebe da família Radtke um grande abraço forte, e de todos'
os seus, esposa, filhos, netos e amigos íntimos o mais terno abraço".

Pois é, Elon, é bom a gente saber que os catarinas são bem-vindos em

outras plagas. A terra natal se rejubila com o registro de Eulália M. Radtke,
e o CP, do alto de seus 79 anos, comovido, abriga esse registro dos feitos
ilustres de seus filhos .

..

.

No dia 14 de setembro do corrente ano a vizinha cidade de Corupá acompanho
em ritmo defesta, a passagem dos .65 anos defeliz casamento do distinto casalE
e Robert Lawin, reunindo seus filhos, netos e bisnetos, além de parentes e amigos.

Após a cerimônia religiosa, onde foram abençoados por tão longeva data

matrimonial, reuniram-se no Restaurante da Rodovia Km 84.
A foto que enfeita a nota mostra o distinto casal, tirado na ocasião. O CP

cumprimenta o distinto casal e sua familia por esse acontecimento que sucede
'muito raras vezes, com os votos de muitos anos de vida em comum.

NOTíCIAS DO ROl'ARY:----�
Desenvolvendo atividades de companheirismo e integração profissional entre os sócios,
o Rotary Club de Jaraguä do Sul - Pérola Industríal, realizou uma descontraída
reunião na Unidade Fabril da Wiest S/A - Escapamentos, onde foram recepcionados
pelos companheiros AlcirConzatti,WilsonMolina, José Ricardo Bassi, e Paulo Brisolla
Tavares, que programaram uma bonita recepção. Nesta oportunidade, os companheiros
deste clube, puderam conhecer os avançados e modernos processos de fabricação de

escapamentos automotivos desta arrojada empresa jaraguaense, bem como os seus

programas internos, ProgramaWida, e Prograina da Qualidade Total - ISO 9002.

\JIA'ÇÀO
cliNÃiiNifõ

..

COMPROMISSO COM O

BOM TRAN.SPORTE.
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FÉ COLONIAL - o Centro de

ltura Alemã de Jaraguä do Sul

moverá no próximo dia 26. a partir
s 16 horas. na Associação

tiva Duas Rodas. delicioso café
oDiai. Ingressos à disposição na

ípel e Panificadora Pão Brasil.

1ft alülIIÇIlS '"' lIf40 esquerdo WUfrid e

A cerim8nia religiosa deu-se na Igreja
"gélica-Centro, no último sábado (4) e a

tprOO aos convidados na Associação Adétka
co do Brasil. Wilfrid é filho de Luiz (in me
.

) e Vera ReimerKopp, e Maria éfilha de
.

Carlos e Margarida Ri$tow

DA
- a

Assoeiação dos Clubes de

aça e Tiro do Vale do
ltapocú está com dois postos
de vendas no centro da
cidade, para comercialização
e ingressos e também
canecos, camisetas, chapéus,
tirantes e outros objetos
característicos da
Schützenfest.

1
I

.�� :- À')
(proPIÚt6riO) e Adilson Kai"

lllando a piUII "Schütz.enfest",
liaPiUllria CasarilD

�;,counnen completa lJll ano�
r (lO). Parabéns e felicillodes de
oi/amilwes

STUDio FM
a Rádio Studio
FM estará con

tando tudo o

que acontece na

9' Schützen
fest. a partir de
hoje (In), com
flashes ao vivo
dos pavilhões e

de vários pon
tos da cidade. O
ouvinte ficará
hem informado.
através de en

trevistas bem

humoradas. com
a equipe da
99.1.

Jaraguá do Sul, 10 de outubro de 1997 - CORREIO DO POVO - 9

e-mail clnagel@netuno.com.br

NIVER - ani
versariou na

Motülofotogrdfko IJtuthIaBalista.Farias,/rom
Curiliba, '"' knte de MOIIolo Rodriguez

EqI6oIo da Foto

última quarta-feira (8) o

amigo Adernar Alcides
Pacheco Filho. A data foi
comemorada com familiares
e amigos. Parabéns da

esposa Marinely, dos
filhos e de todos os amigos.

Ma�1UfI AlUIria Gama,,; comemora
três aninhos no pr6ximo dia IS, com
/amUiares e amiguinhos. Ela éfilha
de Elfgio e /)agmar Gallioni

DIA DA CRIANÇA - o Scsi promove
domingo (12). das oito às 12 horas.
uma super festa' para a garotada. com
entrada franca. Lanches. guloseimas,
jogos: pintura. esportes. música. cabo
de guerra. cama elástica, danças.
concurso de pandorga emuitos hrindes
constam da programação. Todas as

crianças são convidadas. A promoção'
é do Scsi e conta com o apoio da
Secretaria da Farnüia e Conselho dos

Direitos da Criança e do Adolescente.

• O esquenta das festas de outubro é no Burg Garten, Ambiente upico,
serve o chope da Antarctica. geladinho. fica na Getúlio Vargas. 847.
• A Banda Aurora. com mais de 30 anos de tradição-musical, reunindo

antigos integrantes e Iilhos.Iança domingo (12). na Schützenfest. um CD

de músicas germânicas. alusivo a 9" edição da Festa dos Atiradores. O

disco estará à venda durante a Schützenlest e também na Center Som.

• A Comissão Central Organizadora da 9" Schützenfest. juntamente com a

diretoria e revenda Schincariol, reuniu a imprensa na última terça-feira
(7). para o lançamento oficial da latinha de cerveja Schincariol/9'
Schützenfest Ficou muito bonita e servirá para divulgar a testa por este
Brasil varonil.

• A Casa da Amizade, do Roiary Club, promoverá dia 18. na Associação
r

Recreativa Marisol. almoço beneficente, servindo galinha. polcnta.
'macarronada e salada. Cartõcs a R$ 7.00 para adultos e R$ 4.00 para

crianças. a venda na Arca Nacionais e Importados, na Mal. Deodoro. 796.
• Boate Marrakech comemora seu 8° aniversário no próximo dia 24. com

uma testa inesquecível. Um super bolo. camisetas. destile de moda e

muitas surpresas estão reservadas pra galera. Quem viver. verá.
• A BlackWhite. comandada pela competente Andréia Bortolini Marcolla,

oferece cursos de manequim e modelo. etiqueta básica e também massagem..
bronzeamento e limpeza de pele. fica na Procópio Gomes, 290 e' o

tele time é 371 �7431.

• Vinte e uma bandas estarão animando a 9" Schützen lest Dezessete são

dc Santa Catarina. três do Rio Grande do Sul e uma da Alemanha. Todas.

segundo a Comissão Central Organizadora, serão obrigadas a seguir
repertório típico germânico, com liberdade pata executarem músicas- de
seus discos.

• SociedadeUnião promove domingo (12). tarde dançante em homenagem
,

ao Dia da Criança. com animação de Léo Som. A entrada é grátis para
todos.

• Capela NossaSenhora Aparecida (Ilha daFigueira) realiza a sua tradicional
testa anual. amanhã (II) e domingo (12). com muitas atrações. Completo
serviço de har e cozinha. carreara com a imagem de Nossa Senhora

.Aparecidu pelas principais ruas da cidade e baile com o Musical 5"

Mensagem. de Joinville.
• Sesc - Serviço Social do Comércio - oferece Curso de Pintura em Tela e

Pouigrafo Amador. Informações e inscrições naMal. Deodoro. 1594 ou

pelo fone 372-1795.

• A Secretaria da Família está colocando à disposição da comunidade vários,
ônibus gratuitos para levar as crianças até o Sesi (Walter Marquardl).
onde será realizada, domingo (12). a Festa do Dia da Criança. A festa

deve reunir cerca de cinco mil crianças. das oito às 12 horas.

• O Museu Municipal Emílio da Silva recstruturou toda a exposição da

Schützenfest. em relação a apresentada em .anos anteriores. c vai

homenagear um dos átiradores mais antigos. I .eopoldo Barg. da Sociedade
Rio da Luz I (Salão Barg).
• Por falar em Schützenfest, a Ciluma servirá pratos típicos da culinária

germânica, que estarão dispostos em um grande bufê, como no ano

-, passado. facilitando a escolha.
• Os boxes de alimentação (durante a Schützenfest) oferecerão lanches

variados. pizzas, espetinhos. batata assada. cachorrão, crepes. sorvetes
e sucos naturais. além. é claro. da Schincariol, a cerveja oficial da festa.
• Ingressos para a Schützenfest: de segunda à quinta-feira R$ 1.00 pur

pessoa. De sexta a domingo R$ HK) por pessoa. Chope. copo de meio

litro (Schincariol) R$ 1.75 (claro e escuro) e o refrigerante R$ 0.75.

Comemora idadenONna segulllla-feira
(13) a bela Leila Albano, em torno de

abraçosmU

fotos e ßlmagens
• Book '

• Casamentos
• Batizados
• Aniversários
• Eventos em geral
• Fotos de Estúdio

'OOKS INMIIlIL E ADUL70.
,

RatOS ROCIN'
ACESSÓRIOS E AtAQUIAtilAt

Rua João Januário Ayroso, 1804 - Jaraguá Esquerdo
Fone: (047) 975-1763

COM A APRElf1l7AçAo DEm AIIÚIlClO
tiAlIIIE 51 N NSeOll70

Dr.Alexandre L.
Schlanbendortl"
CRM -7096

Doenças do intestino grosso,
retoeânus

Pneumologia - Medicina
Interna - Broncoscopia
(E�pecialista pela SBB)

Retossigmoidoscopia
Colonoscopia

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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PESQUISA REVELA DEMANDA POTENCIAL
PARA CURSOS MATUtiNOS

A FundaçõoEducacional Regional Jaraguaense -FERJ, através
dos acadêmiços do Curso de Administrqção - 100 fase, realizou
pesquisà junto à comunidade empresarial da microrregião, com
o propósito de identificar demanda que justificasse a implantação
de cursos de nível superior no período matutino, tendo como

público alvo, profissionais que trabalham em 20 turno.
A iniciativa partiu dos próprios acadêmicos, preocupados com

a crescente necessidade ce' formação exigida pelo mercado
de trabalho, aliada à difiCuldade de conciliar horários no 20 turno
com cursos superiores disponíveis hoje.
A amostragem de 18% foi extraída de um universo de 3.945

trabalhadores de empresas da microrregião, cujos resultados
possibilitam o seçuínte diagnóstico: 71 % dos entrevistados
manifestaram interesse pela realização de curso superior em
período matutino. Deste, contigente, 40% possui segundo grau
completo, o que demonstra um significativo, potenclol para
imediata implantação. Adicionalmente, situam-se numa faixa
etária entre 20 a 30 anos, percebendo uma renda mensal entre
RS 300,00 a RS 500,00, sendo que 59% desta parcela dispõe de
ouxãlo escolar por parte da empresa. Caberia aos demais (41%)
a pOSSibilidade de bolsas de outras fontes, revelando assim a

viabilidade econômica da implantação.
No tocante à-preferêhcio,o Curso deAdministração apresentou

o maior índice (48%), seguido por 'Contábeis (13%), Pedagogia
(5%), Letras (5%) e outros.

,

Ressalte-se que a FERJ manifesta otimismo com os resultados
da pesquisa e profundo interesse em suprir esta demando.Caberá
por conseguinte, as providências de estruturação, sobretudo no

que diz respeito à disponibilização de corpo docente.

Acadêmicos:
Débora Cristina Borges
Edi Marcos Ludvichak
Ingelore Emmendorfer
Júlio César da Silva
Maurício Ferrazza
Pedro Decker
Sérgio Moser

Vanessa Pereira

Coordenador da Pesquisa:
Professor Nelson Luiz Pereira - Coordenador de Estágio do Curso deAdministração.

�
�__-_-

-J

NOS B STIDOltES DA :
,.

DMJNJn'RAÇAO

Brasil: um economia emergente
Muitagente enxerga um Brasil que nada avançou e nada avançoró

com o pouso dos bilhões estrangeiros, nem com o Investimento dos
próprios empresórlos brasIleros na produção, coisa que também estó
crescendo.

Tragédia como os sem terra e os sem teto, os políticos corruptos, os
miseróvels... estão Incrustadas na pele do país hómuito ternpo e terão
que ser resolvidas. Mas a planilha dos financistas Indica que alguma
coisa mudou, eles chamam países como o Brasil de emergentes, ou
seja, que começam a pesar na economia mundial. .

Todos osemergentes têm os seus corruptos e os seusmlseróvels,mas
estão enriquecendo com a ajuda dos dólares que vêm de países que
emergiram hó mals ternoo - e por Isso puderam resolver seus problemas
sociais.

Comparando os fatores risco e oportunidade, os financistas I
concluem que a oportunidade sai ganhando no coso brasileiro. I

A combinação que se vive hoje, de estabilidade na moeda e Iinvestimentos diretos crescentes, depende de aiguns condicionantes.
I- O déficit públlco, se não ocertö-ío, a inflação voltaró; ,

- Balança Comerctol- o país estó recebendomuito dinheiro de fora,
o que o estó desequilibrando.

Se,todos estes probiemas estivessem sendo resolvidos,o Investimento
estrangeiro poderia ser bem maior.

O país tem hoje uma economia aberta, e Isso é apenas um luxo
supérfluo de credo neoliberal.

Os riscos estão sendo ponderados pelos que Investem no país. Por
enquanto, não hó sinai de preocupação. Se a estabilidade e o

Investimento continuarem, dó para fazer um exercício de imaginação
muito otimista a respeito do futuro.

Os empresórios que estão chegando,com suas fóbricas modernas
não irqo querer estradas ruins, pontes que racham, telefones que não
funclonam.Precisarão de operórlos commalar escolaridade. Uma rede
de assistência médica razoavelmente eficaz tomo-se necessidade, e
não apenas uma promessa de ccrroooho política.

Fonte: RevistaVeja de 18/16/97.

Coordenação: Clóudla Regina Althoff.
Elaborado por: Rosllene Negherbon,Mórcia Rosell stein Ranthum, lvan

César Fallgatter e Valderes Kuchenbecker, alunos da 10" fase de

L .:..___
Admlnlstração. J

�t VoeIP.fft
,
�
AQUI TEM!'

Brinquedos
Aparelbos Eletrônicos

Vídeo-Locadora
Presentes - Games

(Aluguelou
Sala Vip)
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Psiquiatra defende a instalação de
Centro de Recuperação de ·Drogados

Jaraguá do Sul - o

psiquiatra Afonso Quen
tal de Moura, presi
dente do Conselho Mu

nicipal de Entorpe
centes, quer que seja
Instalado na cidade um

centro de recuperação
de pessoas envolvidas
com drogas e alcoolis
mo. O psiquiatra sus

tenta que o grande
número de viciados em

drogas e alcoólatras
existentes no Município
Justifica a iniciativa.
Ele entende que é

necessário criar uma es

trutura local. de'atendl-

"Jaraguá do Sul - Alu
nos de 23 escolas munI

cipais, estaduais e par
ticulares participaram
da campanha realiza
da pelo Rotary Club so

bre 6 tema Ética. A ce

rimônia de- encerra
mento e premiação foi
realizada, na noite

terça-feira (7), no Hotel

Itajara. A campanha,

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

Presidente do Conselho MuniCipal de Entorpecentes sustenta que o

grande número de viciados justifica instalação da unidade

EdIon Ju'*.tCP

���6� �� s���r� %1 pe���I���� ��:��
de pacientes i cupação com es-

.

para outros mu-
� tas questões está

nlclplos. como au me n ton do.

Camboriú e i
-De organismos

Lavras (MG). , públicos como o

Moura disse que Conselho Tutelar

"não tem sentido e a Secretaria de

continuar envian- Saúde à em-

do os pacientes r presários, estão
poro fora de Jara- alarmados com o

guá do Sul, en- problema", afir-
quanto os proble- ,

ma. No caso do

mas no Municfpió Aleita: MoulO diz que h6 20 mil dependente,' uso de drogas in-

aumentam". Citando existem hoje 13.765 01- 'jetáveis, a situação se

dados da OMS (Orga- coolistas e outros 6.750 ria particularmente
nlzo çöo Mundial .de usuórlos de drogas no grave, alerta, desta

Saúde), ele estima que Município.' condo.que "é uma for-

dirigida aos escolares,
teve como objetivo ori
entar as novas ge
rações em relação a

ética na vida cotidiana.
A campanha iniciou

em maio, com o lança
mento do concurso de

redação para alunos
de primeira à oitava
séries. "Na opor
tunidade, foram dis-

tribuídas de 16 mil revis
tas da Patota do Jai
minho, que versa sobre
o assunto", lembrou o

diretor do Rotary, Edu
ardo Horn. Foram pre
miados os três melhores'
trabalhos de cada sé
rie, com distribuição de
livros e diplomas de par
ticipação.

Para o presidente do

Rotary entrega premiação de campanha sobre Ética

MARKO INFORMÁTICA
MICROCOMPUTADOR DIGITRON 166MMX

Pentium 166MMX Intel/16MB RAM
HO 2.1 GB IDE

Monitor Vfdeo 14" SVGA Color
R$ 1.390,00ou 9 X

R$ 210,00

IMPRESSORA HP
DESKJET 692
R$ 520,00

'

ou9X

_R$ 78,00

Na compra de um micro,

ganhe grátis sistema de

vendas com os módulos:
- Faturamento
- Contas a pagar
- Contas a receber
- Comissão Representante
- Controle de Estoque

Rua Domingos Sanson, 420 - sala 2 - Fones: (047) 371-8924 e 973-8409

Rotary Club, Luiz José Ni

colodellt, o tema escolhi
do mostra' a preocu

poção da entidade em

promover e Incentivar o

respeito mútuo entre as

pessoas. A secretária
de Educa.ção, Isaura Sil
veira, disse que a

parceria entre o sistema
de ensino municipal e
os setores comunitários

, ,

JUIZO DE DIREITO DA 18 VARA DA

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL-SC.
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 15 dias.

ODoutorMÁRCiORENÊROCHA, Juiz deDireito da laVaraCível,
F6rum da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na
forma da lei, etc ...
FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem

conhecimento, que nesta Vara tramitam os autos de Ação de

Usucapião de bem m6vel n" 18.535, em que são requerentes Sidney
Leopoldo Malheiro e Liselde Lawin Malheiro, onde se pede a posse
definitiva do veículo VWlPassatVillage LS, ano e modelo 1985, cor
azul, placas de n° MS-4043; chassi n" 9BWZZZ32ZGPOOO527, C6d.
Renavan 542979160, cujo objetivo do presente edital é a CITAÇÃO
de todos os possíveis interessados ausentes e desconhecidos, para
que, querendo, no prazo de quinze (15) dias contestem a presente
ação, sob pena de não o fazendo presumirem-se aceitos como

verdadeiros os fatos articulados pelos requerentes. E para que chegue
ao conhecimento de todos, mandou oMM. Juiz que se expedisse o

presente edital que será publicado na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Jaraguá do Sul, aos vinte e seis (26) dias
domês de setembrodo anodemil novecentos e noventa e sete (1997).
Eu, Escrivão Judicial o subscrevi.

MÁRCIO RENÊ ROCHA
JUIZ DE DIREITO DA 1& VARA

ma de propagação do
vírus HIV". Cerca de 380

jaraguaenses foram
contaminados pela
Aids dessa maneira, in
formou.

A instalação do cen

tro, afirma o psiquiatra,
permitirá que o atendi
mento a estas pessoas
seja feito de forma mais
articulada, com a parti
cipação ,de todos os

órgãos e entidades pres
tadoras de serviços' da
comunidade. "Até como
referencial de atendi
mentos e serviços na

área,", argumenta.

são importantes formas
de Integrar à comu

nidade. "É preciso que
a sociedade se una na

busca do bem co

mum", afirmou, apro
vando o tema proposto
na campanha. "Não
adianta ter todo co

hhecimento, se não e

xistir ética profissional",
completou.

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



)�:.����� ?QaBilI�&B�lla��r �.P:����!':. '?<? ���: ..1.9. '?� .<?�!.��.�� .I?�.� ..

Jaraguá do Sul III
A Empreiteira Äl
Construções, de

Joinville, val construir o
prédio da Ação SOcial.
O contrato entre a

Prefeitura e a empresa"
foi assinado no dia dois
de outubro. O prédiO
terá óreo de 665 metros
quadrados e servíró de
sede para os Alcoólicos

Anônimos e outras
entidades locais.

Desfile do Bierwagen
I (ç:��[6)�� " :

�
..-

abre a 9a Schützenfest r···
.... · ..

::;:-:s:I
••·

,

A Secretaria da Famma desenvolveu, durante a
semana, atividades recreativas nós bairros e distribuiu
brinquedos para as crianças que participam do Projeto
Cidadão. As atividades são comemorativas ao Dia da
Criança (12 de outubro) e incluíram visita ao Zoológico

de Pomerode e passeio no Parque Malwee. A

programação prosseguirá amanhã, ös 14 horas, no
Clube de Mães da Vila Machado.

----�-�-----_._-------------------

Comissão Central Organizadora estima que cerca de 700 mil pessoas
deverão participar da festa

Jaraguá do Sul- O des
file do Bierwagen pelas
principais, ruas da cidade,
com distribuição 'de

chope, a partir das 17 h07
ras, abrirá as comemo

rações da f:1l Schützenfest
(Festa dos Atiradores). Pro
movida pela Prefeitura e

Associação dos Clubes e

Sociedades de Caça e Tiro
do Vale do Itapocu, a fes
tividade será realizada no

Parque de Eventos, até o

próximo dia 19. A organiza
ção prevê a presença de'
cerca de 100 mil pessoas
durante os dez dias de fes
ta.

A banda alemã Motte
net que 'há oito anos par
ticipa da Schützenfest,

.

chegou ontem à cidade e
, fará a animação junta
mente com outros grupos.
A Festa dos Atiradores faz
parte do calendário de

A mais completa linha de
.. parafusos. porcas •

arruelas • estopas •

ferramentas em geral

R. Bernardo Dornbusch, 1136
Vila Baependi - Jaraguá do Sul

FoneJFax: (047) 371-0010

I'

eventos da Santur; que en
volve nove cidades do Es
tado, realizados durante o

mês de outubro.
- Entre as atrações,

aparecem com destaque
os desfiles dos clubes de
atiradores - afirmou o pre
sidente da Comissão Cen
trai Organizadora, Edelber
to SchwanZ. acrescentan
do que serão realizados
dois desfiles, o primeiro
neste domingo (12), e ou

tro no último dia da festa,
dia 19. A Sociedade 25 de
Julho abrirá o primeiro des
file, domingo, e a So
ciedade Alvorada no dia
de encerromento.

A apresentação de es- ,

tréia da Banda Mottener,
que aconteceria na noite
de ontem, na Praça Ânge
lo Piezero. foi cancelada
na última hora. De acordo'
com os organizadores, a

chuva forte espantou o

público e poderia causar

danos rios equipamentos.
Domingo, logo após o

desfile, a Banda Aurora,
tradicional na região, vai
fazer o lançamento de um

CD com as músicas da
Schützenfest. Na terça-fei
ra (14), os membros de
clubes de atiradores que se

apresentarem uniformiza
dos nõo pagarão ingressos.
Na quinta-feira (16), serão
promovidas a Tarde dos
Idosos e a Noite das So
ciedades. Um Torneio de
Doppelkopf (jogo de car

tas herdado dos imigran
tes) será outro atrativo.
Schwanz, destacou

como novidades da' festa
neste ano, a instalação de
uma máquina de aferição
de alvos no estande de
tiros e de um parque de di
versões

Rua João Marcatto, 13 - Sala 105
Ed/ffc/oDom/ngos Ch/od/n/
Fone: (047) 372·2294
Cep.: 89.251-670
Jaraguá do Sill· SC

Jaraguá do Sul II
Morador AlCides

tescowlcz, do Bairro
Jaraguá 84, reclama da
falta de calçamento na

Estrada Geral Garibaldi.
Segundo tescowícz, as
fammas que residem'

naquela área, são
forçadas a conviver com
.
a poeira e lama. Esta

situação tem aumentado
os casos de crianças com
problemas respiratórios.

Jaraguá do SullV
Os oficiais de justiça do Fórum aguardam orientação
da Associação Beneficente dos Oficiais de Justiça para

decidir a adesão à "Operação Tartaruga", que a

categoria realiza no Estado.
O� oficiais de Justiça' estão denunciando que precisam

, I usar veículos próprios em serviço. Reclamam maior

ajuda do trlbunol,

Jaraguá do Sul V
O Frigorífico, localizado
no Rio Cerro I, recebeu
à certificação do SIF
(SeNlço de Inspeção
Federal), do MinistérIo
da Agricultura. A
liberação do

certificado está sendo
comemorada como'

uma conquista pela
direção da empresa.

Massaranduba
A Secretaria de Cultura e

Turismo Iniciou
preparativos para a

comemoração do 36°
aniversário de

Emancipação, no dia 11
de novembro. A

programação deverá
constar de Inaugurações
de obras e de atividades

festivas.

Guaramirim II
Executivos do Grupo EdschO
estiveram no Município, no

final de setembro,
negociando com o prefeito
Antonio Carlos Zimmermann
'(PMDB), a instalação de

uma fábrica de autopeças.
A Edscha quer ser
fornecedora das
montadoras

automobilísticas que
pretendem se Instalar no sul

do país.

DESIGN INFORMÁTICA
,

Informática Dinâmica e Avançadà
* Treinamento em Informática
* Venda de Equipamentos

* Consórcio de Computadores
AGORA TAMBÉM COM O

MELHOR PREÇO EM SUPRIMENTOS
Rua Rio de Janeiro, 144 - Czernlewlcz - Cep 89255-350

Jaraguá do Sul - SC - Defronte aOficina de MOt08 Schramm

Fone: (047) 372-0725·

, Guaramlrlm I
O Grupo Folclórico da
Escola Básica São José

, realizou duas

I apresentações, nos dias
dois e cinco de outubro,
na Oktoberfest em
Blumenau. Nesta

segunda-feira (13), o
•

grupo fará
ooresentoçöo no

Pavilhão C, no �
Schützenfest em
Jaraguá do Sul.

li
I'

I'

Ginecolog.ia e Obstetrícia

Dr. Dagoberto
Quadros Royes
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Sesi promove festa
,

.

para 5 mil crianças
---------------------------------

Prefeitura colocará ônibus gratuitamente para
transportar as faml7ias dos bairros

Jaraguá cÍo Sul - o Centro
de Atividades do Sesi (Sewiço
Social da Indústria) aguarda a

.

participação de cerca de
cinco mil crianças na festa que
promoveró neste domingo. O
coordenador Leônldas Nord
disse que a programação seró
desdobrada das oito às 12
horas' e estaró aberta à

participação do públiCO em

geral. Diversas atividades de
lazer serão oferecidas como

'jogos, shows e pintura. Também
serão distribuídos cerca de
cinco mil cochonos-ouentes.
pipoca, sucos e picolés.

- Queremos dar às crianças

a,oportunidade de desfrutarem
de horos de alegria e de
realizarem suas fantasias, disse
Nora. Ele destacou que o Sesi
promoveró a festividade em

comemoração ao Ola da
Criança, simultaneamente, em
20 municípios catarlnenses. Em
Jaraguó do Sul, o Sesi conta
com a parceria da Secretaria
da Famßla e do Conselho dos
Direitos da Criança e do
Adolescente, nessa promoção.

Segundo Nora, pelo menos

duas atrações especiais serão
oferecidas. A apresentação
da Academia de Danças'
Galpão Saúde às 9 horas e em

seguida o show da cantora
Vlvlane. Também haveró
distribuição de cerca de mil

prêmios entre as torníllos que
comparecerem ao Centro de
Atividades.

A Secretaria da Família
Informou que colocoró
gratuitamente, ônibus' à
disposição das pessoas que
desejarem Ir ao Centro de
A�lvidades do Sesi. Os ônibus
sairão às 7h30, partindo dos
bairros Três Rios do Norte,
Jaraguó 84, Vila tenzí, Ilha da

. Figueira, João Pessoa. São Luiz.
Nereu Ramos e Avaí, este
último em Gwaramirim.

Movimento sobe até 80% nas

lojas de produtos infantis
Jaraguá do Sul - O

movimento de clientes nos

estabelecimentos que comer

cializam produtos Infantis
cresceu acentuadamente nos

últimos dias. A demanda por
confecções e brinquedos,
principalmente, subiu entre 30
a 80%, motivada pelas
comemorações do' Ola da
Criança, neste domingo. A
constatação é do presidente
da CDL (Cãmara de Dirigentes
lojistas), Sérgio Luís Nagel,
observando porém, que esta
reação se verifica no ramo

específico de artigos para
crianças. Segundo ele, o

volume maior de negócios é
esperado poro o final do ano,
com as festas natalinas.

O gerente Arlindo Campes
trini, da loja Breithaupt, na Rua
Getúlio Vargas, calcula que o

movimento de clientes cresceu
, cerca de 80% durante esta
semana. Segundo Campestrlnl,
'0 pÚblico mostra preferência
por artigosmals sofisticados, na

ConIumo: DIG da CrIança conlrlbulpaIO o aumento tKJI vendas

faixa de preços entre RS 50,00 .

e RS 100,QO·. O boneco
Melocoton, que custa RS 58,30
foi um dos brinquedos mals
vendidos.

No Mundo dos Brinquedos,
localizado no cruzamento das
ruas Barão do Rio Branco e

Relnoldo Rau, o movimento
subiu 40% desde o Início da
semana, afirma o proprlefórlo
Edlnei Escopeill. Também na

lOja Mega Store Marlsol, na Rua
Jolnvllle, as vendas reagiram
positivamente. A gerente
Clelde Mesadrl disse que o

movimento subíu em torno de
30% nas duas últimas .semanas.
Clelde acredita que a

realização da 9° Schützenfest
também começa a ter reflexos
sobre o comércio. "A previsão
é de um bom movimento de
turlstos". disse.

Pronto-Socorro Infantil será instalado até -o final do ano

. Jaraguá do SUl - o médico
pediatra e vereador Moacir
Antönlo Bartoldl (PPB), acredita
que ainda durante este ano
OCorreró a Instalação dó Pron
to-socorro Infantil no Hospital
Jaraguó. Bertoldi disse qué a
Prefeitura deveró remeter proje
to de le.1 para a Câmara de
�eadores,prevendoo repasse
de recu'rso$ mensais para a'
manutenção do novo serviço.
SegUndo Bertoldl, esta é a

PrOVidência bósica necessória

para que a nova unidade pos- boa vontade da parte do Hos
so ser çtívooo, Numa outra eta-' pital Jaraguó na Incorporação,
po, seró preciso definir o corpo do novo serviço".
de pediatras que daró atendl- O vereador Informou tam-
mento. bém que val apresentar suges-

O vereador encaminhou tão ao governo municipal, de
uma indicação à Câmara no que os recursos que éstão sen

Início do ano, propondo que o do repassados ao Hospital São
Prorrto-Socorro Infantil seja Insta- José, sejam mantidos, embora
lado. no Hospital·Jaraguó. 'É a

r+r-:

o esvaziamento que ocorreró no
atitude lógica, pols é neste hos- atendimento pediótrico. "Esses
pltal que jó funciona o serviço recursos podem ser utilizados
de pediatria", argumenta. Bar- para reforçar o plantão do aten
toldl garante que existe 'toda dlmento clínico·, opina.

* Holetitn Legistativo *

Câmara Municipal de Jaraguá do Sul

INDICAÇÕES APROVADAS PELA CÂMARA
MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL - SET/97 i.

AFONSO PIAZERA NETO - Consttuir rotatória na BR-280, na entrada
de Nereu Ramos; Recuperar a pavimentação das ruas do COHAB;
ADEMAR POSSAMAI - Colocar placa para identificar a Escola Ana

TöweNagel;
JOSÉA. SCHMITf - Substituir transfonnador existente naVila Schmittz;
Implantar tubulação na Rua 797 com a Rua Angelo Vicenzi; Implantar
iluminação pública nas Ruas: parte da Luis Chiodini, Guilherme Hass e

na Rua 795;
LIO TIRONI - Substituir transfonnador existente naVila Schmitt;
LORITA Z. KARSTEN - Instalar telefone público no início da Rua
Guilherme Koehler; Efetuar alargamento de ViaPública - Rua Rosângela
Winter; Melhorar o fluxo de trânsito das Ruas 37 e 119 com a Rua 7;
Realizar exames de pressão arterial nos encontros dos gruposde terceira

idàde; Proibir estacionamento de veículos na Rua Walter Marquardt no
trecho em frente aRua Vinte eCincode Julho; Desenvolver programa de
incentivo para a criação de pequenos animais; reassentar a pavimentação
da Rua João Januário Ayroso; Implantar programa de incentivo aos

músicos de nosso município; Asfaltar' a Rua Luis Satler; Efetuar a
distríbuição de correspondências nas Ruas 613,614, e 615; Providenciar
o escoamento de água pluvial absorvida pela Rua Bernardo Dornbusch; .

MARIA E. MATHEDI - Implantar o projeto turístico 3 Picos; Colocar
placa para identificar aEscolaAnaTöweNagel; Substituir transfonnador
existente naVilaSchmittz: Identificar o posto de saúde da ReinoldoRau:
MOACIR A. BERfOLDI - Implantar placas indicativas para orientar o
sentido aos Hospitais São José e Jaraguá; Criar a "Casa de Cultura";
NIURA S. DOS SANTOS - Transfonnar amulta da zona azul em compra
de cartões; Implantar linha de ônibus até as proximidades da propriedade
do Sr. Zimmermann, em Pedras Brancas.
PEDRO A. GARCIA - complementar a rede de energia elétrica da Rua
Erwino Raasch; Implantar iluminação pública na ponte pênsil da Rua
Prefeito José Bauer; Implantar redutores de velocidade entre a empresa
Marchitex e o Hospital Jaraguä; Consttuir rotatória naBR-280, na entrada
de Nereu Ramos.

PROJETOS DE LEI APROVADOS PELA CÂMARA DE
VEREADORES NO MÊs DE SETEMBRO/97

077/9.7 - Governamental- Ratifica Convênio Celebrado entre o Estado de
SantaCatarina, através das Secretarias de Estado de Governo e da Fazenda,
e o Município de Jaraguá do Sul.
083/97 - Governamental- Reconhece Despesas de Exercícios Anteriores.
095/97 - Governamental - Concede Contribuição à APEVI - Associação
das Pequenas Empresas do Vale do Itapecu e dá Outras Providências.
097/97 - Legislativo - LoritaZanotti Karsten - AcrescentaParágrafoÚnico
na Lei Municipal n° 1.366/90, de 20 deMarço de 1990.
098/97 - Legislativo - José Antonio Schmitt - Denomina Vias Públicas.
099/97 - Legislativo - Niura Sandra Demarchi dos Santos - Denomina
Viar Pública.
100/97 - Legislativo - Afonso Piazera Neto - Denomina Via Pública. II .

101/97 - Legislativo - Lorita Zanotti Karsten - Denomina Via Pública.
106/97 - Governamental - Autoriza a FundaçãoMunicipal de Esportes a

.

Celebrar Convênio com o Colégio Divina Providência.
107/97 - Governamental - Autoriza a Fundação Municipal de Esportes a

Celebrar Convênio com o Colégio São Luís.
108/97 - Governamental - Autoriza a FundaçãoMunicipal de Esportes a

Celebrar Convênio com o Instituto Educacional Jangada.
109/97 - Governamental - Suplementá e Anula Dotações do Orçamento
Vigente.

.

110/97 - Legislativo - José Antônio Schmitt e Lio Tironi - Denomina Via
Pública.
111/97 - Governamental - Autoriza.o Município de Jaraguä do Sul a
CelebrarConvênio com o Estado de SantaCatarina, através da Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura, a Empresa de

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina SIA e a

Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola.
11 '})97 - Governamental - Autoriza o Fundo Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente aConceder Subvenção àComunidade Católica
São Roque - Três Rios do Norte,

'

PROJETO DE RESOLUÇÃO APROVADO PELA CÂMARA DE
VEREADORES NO MtS DE SET/97.
006/97 - Legislativo - Dispõe sobre a Contribuição Estatutária Mensal à.

Associação Catarinense de Câmaras Municipais de Santa Catarina..

PROPOSTADEEMENDAÀ LEIORGÂNICA A�ROVADAPELA
CÂMARA DE VEREADORES NOMts DE SET/97.

.
.

002197 - Legislativo - LoritaZanotti Karsten - Altem o.Artigo IOdaLOM
- Lei Orgânica do Município.
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Primeiros sinais do EI Nino já
mobilizam órgãos de Defesa Civil

,
.

Jaraguá do Sul - A chu
va persistente dos últimos

· dias é reflexo da previsão
pessimista dos meteorolo
gistas sobre o fenômeno
EI Nino. Os primeiros sinais
de possíveis enchentes le
varam o comando do
Corpo de. Bombeiros Vo
luntários e da Defesa Civil
a reforçarem os quadros.
O comandante do Corpo
de Bombeiros e membro
da coordenação da De
fesa Civil. Hermínio tuetot
li. informou que mais qua
tro homens foram desta
cados para Q plantão do
Corpo de Bombeiros e

que a'Defesa Civil instalou
núcleos nos bairros
sujeitos a inundações.

De acordo com tuetel
II. o nível dos rios ltopocu
e Jaraguá subiu um metro
e melo durante a sema

AO. "Se chegar a três

----�--------------------�-------

Bairros onde inundaçõessão mais freqüentes já contam com

núcleos oeatendimento emergencial
EdiIon Junk-'CP

PrevenldM: Luclolll garante que cidade est6 prevenida para llluaç&n de calamidade

metros. as áreas hablta- admitindo que as infor
das mais baixas estarão mações divulgadas por
ameaçadas". alertou. meteorologistas em

relação ao fenômeno EI
Ni'no "criaram um clima
de expectativa e até de

Seminário vai debater a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação
Jaraguá do Sul'- A Secre

taria de Educação promo
verá nos dias 22 e 23. a partir
das 8 horas. no Clube Atléti
co·Baependi. o I Seminário

· de Educação Municipal -

Autonomia em Educação.
Cerca de 700 pessoas estão
sendo aguardadas para o

encontro. entre diretores de
escolas. professores e espe
cialistas dé ensino. Serão re-

·

alizadas três palestras segui
das de debotés,abordando
principalmente a nova LDB
(Lei de Diretrizes e Bases da.
Educação)..

A técnica Regina de.Assis.
do �nselho Nacional de
Educação. abrirá o Semi:"
nário Com uma palestra pre
vista para às 9 horas. fazen-

.

do a primeira abordagemda
LOB. COm ênfase para 05 de
safios do cotidiano escolar.
Na parte da tarde. os traba
lhos serão retomados com
Leonor Schroeder; da Dele
gacia do MEC (Ministério da
Educação) tratando sobre A
Organização Cur�icular na
Nova LOB. No mesmo dia. às
15 horas, falarão Adejaime
Reitz e Orsula Hertz. sobre o Fi-

nanciamento da Educação
no Município.

No dia 23. a secretária de
Educação. Isaura da Silvei
ra. abrirá os trabalhos às 8
horas. falando sobre A Re
alidade da Educação Jara
guaense. Logo em seguida.
falarão Júlio Wiggers. do
Conselho' Estadual de Edu
cação. e Jacó Anderla. da
Delegacia do MEC. tendo
como tema o Sistema Mu
nicipal de Ensino.

De acordo com o progra
ma estabelecido pela Secre
taria Municipal de Edu-

cação. na última etapa dos
trabalhos. dia 23. à tarde. o
tema seró A LOB e a \tlloriza
ção do Magistério. tendo
como ministrantes Mariza
Abreu eMirian Schlikmann.
Concluindo. haverá um

painel previsto às 16h30 ten
do a participação de técni
cos da Secretaria de Estado
da Educação e do Conse
lho Estadual de Educação.
quando serão discutidas as

questões referentes ao Siste
maMunicipal de Ensino e aos
-píanos nacional e municipal·
de Educação.

ansiedade na popu
loção". Luciolli garantlo,
no entanto. que por en

quanto não existe motivo
de preocupação.

O comandante afir
mou que. tanto 0$
bombeiros quanto a De'
fesa Civil. estão em esta
do de alerta; "sern criar
excesso de preocupação
na comunidade". Ele in
formou ainda que os

bombeiros iniciaram a

adaptação' da sede da

corporação para abrigar
o Núcleo Centrolde De
fesa Civil. "Em uma situ

ação de emergência. a

cidade já teria condições
de organizar suo defesa',
assegurou Lucioll!. reve

lando que os bairros con

templados com os nú
cleos são: João Pessoa,
Vieiras. Vila Lalau. VUa
Lenzi e Água Verde.

Secretaria de Saúde
adquire ambulâncias

Jaraguó do Sul - A Secre
taria dê Saúde adquiriu duas
ornbulônclos novas para dar
atendimento aos pacientes
do SUS (Sistema Único de
Saúde). num Investimento
de R$ 73 mil. A lntorrnoçöc
é da secretória de Saúde,
Nanei Zimmermann. expli
cando que os unidades
substltulrôo veículos antigos,
que jó nâo ofereciam
condições de uso.

De acordo com Nanci,
com esta aqulslçâo. a se

cretqrla Municipal de Saúde
passaró a contar com qua
tro ambulâncias no atendi
mento à população. Ela
disse que o Investimento era
necessórlo. pols o número
de beneflclórlos é grande e

eles precisam contar com
atendimento adequado.

TlXACOSYSTEM3. A IJIlANDI YlNCIDOIIA ND TISTIDA IIY/STA QVATIO IODAS ·,AGOSTOI97. (047) 372.0705·
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.Presos os suspeitos pela
morte do taxista em CapinzaJ
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Policia encontra a advogada
acusada de desviar dinheiro
---------------------------------

Iara está sendo acusada de apropriar-se de R$ 7,5milhão do empresário
Gilberto MeneJ,'além de transacionar cheques de terceiros

Jaragoo do SUl' - A advoga
da Iara Karln Sacht Goulart.
acusada de apropriação in

débita de RS 1,5 milhão pelo
empresörlo Gilberto Menel, pro
prietórlo da Nanete Malhas, foi
localizada na quarta-feira (8),
emCuritiba, por policiais civis,de
Jaraguó do Sul. Iara estava de

saparecida desde o último dia
três, após ter sido denunciada.
Os delegados llson José da SII
\{] e Jurema Wulf encontraram
Iara num hotel e o depoimento
foi tomado numa delegacia da
capital paranaense.

De acordo com o delega
do Silva, a advogada afirmou
que a fuga "foi uma atitude de
desespero",A acusada foi trazi
da para o Município no mes

mo dia e liberada logo em

seguida. Ela trabalhava como

gerente-financeira da Orga
nizações JP. de propriedade
do pol Ivaldo Sacht, que Inter
mediava negócios entre em

presas fabricantes de malhas e
os clientes. "No desempenho
da funçöo, Iara costumava re

ceber cheques dos clientes e

pagar os fornecedores com

seus próprios cheques". revelou
o delegado Silva.

Existe ainda outro em

presórío, não IdentificCldo, que
ingressou na Justiça com pedi
do de busca e apreensão de
uma BMW e de um Vectra,
pertencentes à famOia da ad
vogada, como garantia de re

cebimento de RS 400 mil, em
prestados à agenciadora, mas
não recebidos. "Virou uma,

bolo de neve". resumiu Silva,
I

evitando aprofundar-se no as-

. sunto. "Estamos investigando
para verificar se existem real
mente Indícios de ilícito penol",
acrescentou.

O desaparecimento de Iara
foi comunicado pelo marido
Fóblo Goulart na Delegacld de
PolíclCl, no sóbado (4), um�ldia
depois da advogada ter dei
xado a cidade. Segundo o de
legado, no início, foi considera
da também a hipótese de que
ela tivesse sido seqüestrdda por
ladrões Interessados noTempra
que Iara usava.

O advogado do Nanete
Malhas, Luís Fernando Rosllndo,
disse que o.dssvío foi detecta-

'

do na semana passada, quan
do o empresário Gilberto Me
nel cobrou uma dívida de RS
700 mil, em São Paulo, e cons

tatou que, na realidade, o cli
ente havia pago noprazo e ti
nha comprovantes. Roslindo In
formou que pediró rastreamen
to das contas da acusado. Ele
acredita que podem existir ou
tras empresas lesadas. "Mos
Isso seró esclarecido em In
quérito poäclel", desconversou.

Kumlehn confirma proposta de aumento do efetivo
Jaragu6 do Sul - A Polícia

Militar realizaró em março do
ano que vem um novo concur

so de reforço do efetivo. A
. meta é alcançar um grupo de
210 homens. A Informação é
do capitão Rogério Luiz Kum
lehn, da 3° Companhia da PM,
que vê no aumento do contin
gente, a forma de proporcio
nar melhores condições de se

gurança para a comunidade,
principalmente na fiscalização
do trãnslto. Kumlehn destacou
a Importância da Escola de

Formação de Soldados,
colocada em funcionamento
este ano, nessa tarefa.

Segundo o comandante, a
3°Companhia conta hoje com
149 homens e' até janeiro vai

GRÁFICO COMPARATIVO DEACIDENTES DE TRÂNSITO ATENDIDOS
PELA POLiCIA MILITAR EM JARAGUÁ DO SUL
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Incorporar outros 22, que con

cluirão o Curso de Soldado. Ele
considera esse número ainda,
insuficiente. "Não vai resolver
tudo, mas vai dar um bom
respoldo". prevê. Segundo
Kumlehn, o aumento do efetI
vo previsto tem ö perspectiva
de futuramente instalar um
batalhão em Jaraguó do Sul,
de acordo com o projeto do
Comando Geral da Polícia MI
litar, em Florianópolis.

Um dos objetivos é a

redução do número de aci
dentes no trãnslto. "Eles au

mentam de ano a ano", garan
tiu Kumlehn, baseado em da
dos estatísticos da Companhia.
De 834 ocorrências registradas
em 1994, houve um salto para

,1 .315 no ano passado, com pre
visão de serem mais de duas
mil neste ano.

Uma das medidas adota
das foi a Intensificação das
blitze. "Nas últimas semanas'
foram realizadas em média
uma por dlo". lembrou Kum
lehn. Ele anunciou que a PM
deveró odqulrlr radares com

dispositivos para registro fo

togróflco das ocorrências no

trãnsito. O equipamento seró
utilizado no patrulhamento das
ruas que apresentam os

maiores índices de acidentes:
Jolnville, Marechal Deodoro,
Bernardo Dornbusch, Presi
dente Epitóclo Pessoa, Walter
Marquardt. Getúlio Vargas e

Procópio Gomes de Oliveira.

Caplnzal - A Polícia Civil

prendeu, na terça-feira (7),
Valdemir Magnagno, de 20
onos. e sua Irmã D.M., de
17, tidos como principais
suspeitos do assassinato do
taxista lzallno Baretta, de 59
anos, ocorrido segunda-fei
ra (6). O corpo do taxista foi
encontrado junto à Ro
dovia SC-462, na Linha dos
Pintos, no Município de lpl
ro. apresentando per
furações de 25 facadas. O
Gol de placas LDY-2180
também foi encontrado
naquele local. Os colegas
do taxista acreditam em

homicídio premeditado,
pois houve um pedido de
corrida feito por teletone.
Insistindo que o motorista

fosse Baretta.
- A principal pista que te

mos do caso é de que o tóxl
foi visto Indo e voltende do

Município de Concórdia,
conduzindo uma mulher'

lolro. contou o delegado
Carlos Roberto Dutra, de 1-

pira: Ainda conforme o de

legado, um exame prelimi
nar constatou que o taxista
levou 17 facadas na região
do peito e outras oito nas

costas. Segundo Dutra, foi
um dos crimes mals violen
tos jÓ ocorridos na região.

De acordo com o delega
do Dutra, os depoimentos jó
colhidos, apontam o envolvi
mento de ainda outra pés
soa, um homem Identificado
apenas como Carlão.

Beira Rio Clube de Campo
PISCINA - A piscina será reabertapara uso dos associados
no próximo dia l7 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 4a Rodada:

Chapecoeríse 5x3 Tubarão, Criciúma 2x2 Marcílio Dias,
Juventus 7xl Figueirense e Joinville 5x4 Avaí.

Arselino (Criciúma) o goleiro menos vazado conr 3 gols
sofridos.

Artilheiros: Alfredo (Chapecoense), Juliano (Joinville) e
Jacob (Marcílio Dias) 4 gols cada.
Rodadas todas às terças e quintas-feiras a partir das 18:45hs .

VENDA DE TÍTULOS - Continua a promoção para a

venda de títulos patrimoniais em 3planos 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$ 290,00 + 12 parcelas de R$ 87,00
Maiores informações pelo Fone/Eax 372-0413 ou

diretamente na Secretaria.

"ns"
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Diretoria promete sanear
.

\'

as finanças do Juventus
-- ----- - - - - - _, __-------------------

Dívida do clube foi avaliada em RS 675 mil, incluindo salários,
serviços e ações trabalhistas

Jaraguá do Sul- A diretoria
do JAC (Jaraguá Atlético
Clube) está iniciando o

saneamento das finanças do
. clube, avaliada em rnoís de
RS 670 mil. O presidente do
clube, Uo Ilronl. também
vereador pelo PTB, afirmou.
que uma das primeiras
medidas tomadas .tol o

pagamento de pequenas
dívidas com valores de até RS
2 mil. operação que já
envo.lveu cerca de 20
credores nessas condições.

I

- A maior preocupação é
com as

.

reclamatórios
trabalhistas - afirmou Tironi.

. Segundo ele, existem 19
reclamatórias pendentes,
cuja quitação exigirá' o
desembolso de cerca de RS
100 mil. "Nós temos
dificuldades, mas vcrnes

cumprir nossa obrigação",
garantiu. Durante a semana,
Ilronl apresentou a prestação
de contas do mês de
setembro, que aponta RS
6.093,78 em caixa. A receita
do mês registrou RS 30 mil da
venda do jogador Adriano e

RS 900 de contribuição dos
conselheiros.

Para assegurar os recursos
necessários, a diretoria

_
investiu na reforma da sede
social do clube. O objetivo é
ofer·ecer o local para a

. realização de eventos e

garantir aumento de
arrecadação. "Até os juniores
foram chamados poro
participarem da empreitada,
auxiliando na reforma- da
sede social", lembrou o

presidente, confirmando a

disposição em sanear as

finanças.
. Tironi informou que a

diretoria está desenvolvendo
um novo plano de trabalho,
que tem como uma das
metas melhor atendimento à
torcida, inclusive reduzindo a

mensalidade. "É preferívei ter
um número maior de sócios
com mensalidades mais
ccessrvers. onde todos
possam participar, do que
mensalidades altas com
poucos sócios", acredita,
apostando no recuperação
da credibilidade do JAC.

Como parte desta
estratégia, Tironi planeja a

vinda do padre Elemar
Scheid, fundador histórico do
clube, poro um encontro com
todos os sócios-fundadores do
antigo Grêmio Esportivo
Juventus.

Quadra com gramado sintético
instalada no Jaraguá Esquerdo

Edson JunkeslCP

Jaraguá do Sul - A

primeira quadra esportiva
dotada de gramado

.

sintético foi instalada no
· Bairro Jaraguá Esquerdo. A
iniciativa partiu da
ernprescno Ingeberta
Tribess, que aproveitou o

ginásio em que
anteriormente funcionava o
Kort in Door para instalar a
nova opção. O piso de

<rncterlol sintético torna a

quadra macia e adequada
· ao Futebol Soçaite, como é
chorncco esse tipo de
esporte.

A quadra tem dimensões
de 34 rnetros de
comprimento. por 20 de
largura e conta com sistema

· de lturninoçöo para a

realização de jogos à
noite."A nova opção tem
sido bastante procurada

w

Novidade: futebol Soçaite tem sido bastante procuradO
desde que foi colocada em

. funcionamento, há 30 dlos".
informa o cdrrunístrodor
Milton Konell. Só no último
final de semana, 25 jogos
foram realizados no local.

A utilização da quadra

pode ser feita de segunda
à sextà-feira no período da
noite, mediante taxa de RS
45,00, e aos sábados e

domingos, ao custo de RS
30,00. Reservas podem ser

feitas pelo fone 372-2451.

�CP ..

LS�[p@[Flli·�
o canoísta Jetsen Pommerening, treinado pela Escolinha
Clube de Canoagem Kentucky, de Jaraguá do Sul, foi

campeão do 2° Aberto Rio Bracinho de Canoagem, real
sábado (4), em Schroeder. Ele fez o percurso de três

quilômetros com o tempo de 6min45s. Na Categoria Tur'
o vencedor também foi o jaraguaense Odllom Manske,

tempo de 7min33s.

A equipe ADJ/Urbano de
Futebol de Salão participa

do returno do
Campeonato Estadual

Pré-Mirim, em Itajaí, neste
final de semana. A equipe

fará três jogos
enfrentando a SER

Perdigôo, de Videira;
Itamirim, de Itajaí e

Berlanda, de Maravilha.

o Campeonato Mun
de Futebol de Salõo
Peladão 97 - terá

seguintes Jogos ama'
a partir das 14 .hora,
Ginásio Arthur Mü

Kiferro x Sigma; Beiro
Javel x Supermerc
Lenzl; Água Verde I

Ditrento e Colorado x

Lanches.

A equipe masculina jaraguaense de Xadrez participa
final de semana, da 8° Taça João Ribeiro, em Porto Belo.

competição Inicia hoje e termina no domingo.

Jeep.Club
No último final de semana participamos
desfile em comemoração ao aniversá
da cidade de Schroeder, que por sinal

estavamuito bom.
Também, após o desfile foi realizado u

jipecross, no qual o companheiro FábJ
com sua Rural voadora, conquistou o

segundo lugar e o companheiro Crlstofol
o terceiro lugar. Parabéns,

Nesta semana, recepc/onamos a band
alemã, Moffener, com multa alegria e

descontração,
Durante a nossa Schützenfest, estarem

fazendo a dIstrIbuição de chope pelas r

da cidade e dos txüno«
O aniversariante da semana é o

companheiro Luiz F. Gonçalves, dIa 05/1
Parabéns,

ESTOFADOS MANNE
Mannes Ind. Com.

EspCJmase
Colchões Ltda.

Venha ser rei na 9a festa do Tiro
. .
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