
IIMPREssol
I

.. ::,.,' »,
I

Legislativo aprova Thto ao salário

projetos de Vasel divide' opiniões
QuatroprojetosenviadosàCâmara

de Vereadores pelo prefeito Durval
Vasel foram aprovados nesta semana
em duas sessões extraordínärias:

reclassificação salarial, Codejas, lei
lão e .empréstimo do Issem.P� 3

o veto presidencial ao salário
mínimo de R$ 100,00 tem provo
cado reações diversas entre os

assalariados. Enquete feita nas ruas
de Jaraguá do Sul revela opiniões
discordantes sobre a postura. do
governo. Página 5

,CO'n. ENCHENTE

Itapocu transborda

______

. causando prejuízos
isolando . cidadesTrabalhadores do

.

b 't'
I , ,.,

. e
mo I zano terao

seu pzs'o Ii'odu"';"o As chuvas que

.

". 'lUl castigaram intensamente a

região do Vale do Itapocu
O Sindicato dos Trabalha- durante toda a semana,

provocaram na quinta-feira
à tarde enchentes em vários

municípios. Grandes são os

prejuízos em Jaraguádo Sul,
Corupá, Schrocder

.

e

Guaramirim. Em Corupã e

dores nas Indústrias da Cons

truçãoCivil e doMobiliärío de

Jaraguä do Sul distribuiu nota

nestasemana, denunciandoque
o piso salarial dacategoriaestá
sendo reduzido em R$ 60,00.
Página 8

Presidente da

Liga interdita
o João Pessoa

�
I

. "Noites Culturãis'
em discussão hoje
A �taria mmlicipal de Cultura.

Bsportese'Iurísmoreéne-sehoje,apartir
. das 14horas, naAcijS; comrepresentan
iesdeassociaçõesdebairrosparadiscutir
aexecuçãodo "ProjetoNoitesCultmais".
Página 7

abastecimento deáguaforam .

Momn_1o e�epclonalllllS lojas esp«_iIIIIztuIas
seríamerne'danificados e as,

populações destesmunicípi
os s6 terão a distribuição
restabelecída na semana que
vem ..

Em Jaraguá pelo me

nos duasmil casas foramatin

gidas pelo rio Itapocu.
Página4

o presidente da Liga
Jaraguaense de Futebol decre
tou intervenção na Sociedade

Esportiva João Pessoa. Entre
outras coisas alegadas, está a

não aprovaçãodas contas apre
sentadas pelo Conselho Fiscal
do clube. Página 11 ÁmI_,_ em Vila ü,.%L Bombeiro. tl}'" (tleltlllae)

TELEFONES DO CP
Anúncios I Assinaturas

71-1721
-

72-3363

AU1�_AS '�;i:�;
Consumidores Io.,(<<I1í.l1-· " iis'"

procura de mat;ri;f;scola�,.
j::

Foi intensa aprocurapor pada'para garantia'de pre- .. ,

material escolar nesta se- ços. O material básico
<

é
.

mananastivrarias epapelá- de menor PeSOilO bolso,
rias deJaraguádo Sul.Tan- porém os tivroseontínuam

'-,

tos clientes de uma só vez pela "hora da morte". Para
nestes estabelecimentos alunosdeprimeiro e segun
acabou por provocar um. do graus, os livros podem
tempo de espera pelo aten- custar entre R$ 30,00 e R$

.

dimento bemmaior do que 150,00 e são o desequilíbrio.
f'

•.
'

emanos anteriores. Alguns financeiro dos pais de alu

lojistas acreditam que isso
. nos, especiàlmente em es-

-

ocorreu em função da esta- colas que não reutilizam os

bilidade da moeda, o que do ano anterior.

não gerou a compra anteci- Página6
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EDITORIAL

OPINIÃO

Caçando ossonegadores
o Ministério daPrevidênciaeAssistência

Social lançou nesta semana uma campanha em
nível nacional para combater a sonegação, com
ameta de arrecadar, em todo o país, R$ 3 bilhões

que deixaram de ser recolhidos. Em Santa
. Catarina o INSS antecipou-se e desde janeiro
último vasculha 5.500 empresas suspeitas de
estarem sonegando a contribuição. No ano pas
sado, 4.638 empresas foram fiscalizadas,
resultandonaaplicação demultasno valordeR$
183 milhões.
A sonegação em nosso Estado, acredita-se,

/

chega a casa dos R$ 300milhões, valor equiva
lente a 30% do que o INSS arrecadou durante 94
- R$ 995 milhões. Diante de tais números é fácil
concluir sobre as razões, além das fraudes nas

aposentadorias e nas guias de internação
hospitalar, de a Previdência, hoje, oferecer

praticamente nada em troca da contribuição do
. trabalhador.

Um exemplo bem prático disso é a agênciade

: I

I

Jaraguá do Sul onde apenas três funcionários,
pouco dedicados ao que fazem, atendem uma

vasta clientela. Atendem no sentido figurativo, é
bom que se diga, porque na prática o que se vê é
um amontoadodeprocessoserequerimentos que
não obtêm respostas há muito tempo. Ano pas
sado o superintendente do INSS, Floriano
Martins, compareceu aumasessão daCâmarae,
munidodedadosestatfsticos, tentou fazerparecer
que o quadro não era tão negro como diziam.

Só não soube explicar a razão de tamanho

.
descaso para com a cidade, terceiro maior polo
econômico do Estado e, por consequência, um
dos principais contribuintes. Prometeu soluções
paraquinze dias.Prometeu, ébom frisar. E ficou
nisso. Qualificar a agênciade Jaraguá como um
caos aindaéelogio. Oque acontece ali é absoluto

desprezo pelo ser humano carente, que não tem

outraopção. Porestes dias aassociação dos apo
sentados deve chamar os deputados eleitos pela
região. Paraumaconversa séria sobre o assunto.

Sobre a imoralidade

No momento de se discutir o

projeto de reclassificação salarial
durante a sessão extraordinária
de terça-feira última, a sessão
foi suspensa e os vereadores
convidados para uma reunião
rápida em uma sala interna da
C â -

m ar a,
onde o "mOfO/
acesso

não é li
vre. A

impres
são geral
era a de

que ainda havia alguns pontos .

de dúvidas em relação ao

projeto, que precisavam ser

esclarecidos.Mais tardesoube-se
dos motivos reais da reunião em

separado: uma proposta para
aumentar, também, os salários

(om

UmIlOYo·

.. Celso Machado

dos vereadores.
Como os vencimentos dos

legisladoressãoestabelecidospela
legislaturaanterior e vigorampor
quatro anos, a defasagem é com

pensadaporum índexadoreconô
mico. Hoje, com a inflação em

baixa e a economia estável, este
indexador representa um índice

insignificante. Apropostaposta à
mesa durante a reunião em

separado na terça-feira, era a de
condicionar a aprovação do

projeto de reclassificação salarial
dos servidores aumaumentopara
os vereadores.

Este aumento, segundo
propostafeitaporpelomenosdois
vereadores, se daria com a.

realização- de duas sessões
extraordinárias por mês, o que é

permitido desde quehaja em pau
ta projetos ou atos de relevante

importâilciae de responsabilidade
do Legislativo. Os autores da

proposta acabaram convencidos

pelopresidentedaCâmara,Valdir
Bordín.daestapaíürdía-e porque
não dizer imoral - sugestão, com
o argumento de que, muitas ve

zes, sequerháprojetospara serem
apreciadosnas sessões ordinárias.

Namesmasessão,baseadosem
argumentações sobremoralidade,
os vereadores alteraram o nível
em que estavam enquadrados os

secretários, adjuntos e o chefe de
gabinete, reduzindo estes salários
em 10%. De fato, como se vê,
moralizar é preciso. Em regime
de urgência, o que até justificaria
aconvocação denão apenas duas,
mas de várias sessões extraor

dinárias todos os meses.

.. Jornalista
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Confira a História

Há95anos

Barão de ltapocu

"A Histõria de nossa

gente não pode ficar s6
na saudade ".
O Passado s6 é impor
tante se o seu tempoloi
bem empregado

-Em 1935, Wilhelm Zirlce, fotógrafo
em Jaraguá que fez muitas fotos do

lugar, falecia, não deixando herdeiros,
e o primeiro juiz de direito da comarca
de Jaraguá, dr. Francisco Carneiro
MachadoRios, procediaaarrecadação
e arrolamento dos bens e postos em

administração. Natural da Alemanha,
sem deixar herdeiros presentes, expe
diaeditalparahabilitaçãq deherdeiros,
no prazo de.9O dias, "e requerer o que
.forabem de seu direito. Este edital era
datado com 28/12134 e assinado pelo
escrivão Ney Franco.

- Em 1985, o promotor público, dr.
José Alberto Barbosa iniciava a publi
cação no CORREIO DO POVO, o

produto de uma nova e paciente pes
quisa sobre "Empregos e Significados
da Expressão Jaraguá", onde o

promotorda I'Varaobservaaexistên
cia de muitos empregos do vocábulo

"jaraguá", dentro e fora do território
nacional; variando o sentido e o

emprego conforme varia a língua de

- Em 1900, no dia 27 de março,
desembarcava em Florianópolis, o

baiano Domingos Rodrigues da Nova
Júnior, bacharel formado' pela
Universidade de Coimbra, capitão de
MareGuerra, vindo doRio de Janeiro,
pelo vapor "Desterro". Ele vinha com
destino certo de administraraColônia

"Jaraguá", que pertencia a Pecher &

r Cia., tanto que, em 29/03, aSecretaria
do Interior, despachava petição: "À
Inspetoria de Obras Públicas". Esta,
em2°despacho,07/04dizia: "Requeira
certidão, querendo". Sob n° 277, em

Há70anos

17/04, a Secretaria da Fazenda de SC,
despachava: "Remete a petição que ao

sr. dr. Governadordo Estado dirigiram
os srs. Pecher& Companhia, para que
a respeito seja ouvido o cidadão
Procurador Fiscal".
- AindaaSecretariadaFazendadirigia
se em 08/05/1900 àDiretoriaGeral da
Fazenda - n° 330, remetendo a petição
de Pecher & Cia., afim de serem

. cumpridos os despachos do sr.

Governador (Felippe Schmidt) do Es
tado nos mesmos exarados.

- Em 1925, Luiz Piazera, agente ranchos, telhadoseárvores.Quemmais
ferroviário em Valões viajava para sofreu foi o "Café Nacional", de Otto
aquela localidade, em companhia de Wirth,naPres.Ep.PeSsoa,arrancando
FaustinoPiazera.O sr. JoãoDoubrawa, um rancho de 30mts. onde se jogava
agente postal em Jaraguá, viajava para bocha e o oleiro de nomeZiemann, que
Florianópolis. perdia todos os tijolos e telhas que
- Violento temporalabatia-se dia lOde estavam depositados num rancho de

janeiro sobre Jaraguá, arrancando mais de 50m2•

Há60anos

Há1_Oanos

A comunidade cresce

e se transforma pelo
trabalho. De cada um

e de todos.

- o Sport Club Germania elegia nova

diretoria: preso RudolfWalcher; vice
AntonZahler; 1 ° secr,Emil Burow; 20
secr.Rudolf (Rudi)Emmendoerfer; 10
teso Walter Franke; 20 teso Ferdinand

Singendonk. Assistentes: HansMayer,
Jacob Andersen e Walter Janssen,
Cons. Fiscal - Fritz Vogel e Walter
Gosch. Depl. Ginástica, Hermann
Schultre e 2° Heinrich Singendonk.
Dep, Sport Arnold Gosch e 2° Heinz
Zahler. Guarda Esporte Georg
Niemann. Bibliotecário Rudolf
Walcher.

origem e a destinação.
- Contrariando as expectativas queindi
cavamLauroSiebertcomo virtualpresí
dentedaCâmaradeVereadores deJara

guä, apresidênciado Legislativo ficava
com Adernar BrazWinter, também do

PMDB, que recebia 7 votos do PDS e

com isto, na conclusão da imprensa lo
cal, foigolpeadopoliticamenteo prefeito
Durval Vasel, já que o nome acertado
para a presidência-era de Lauro.

DaasRodas
Industrial
ALTA TE NOLOGIA -

EMMAilRIA5-PRIMAS
PARA ALIMENTOS

Fone (0473) 71 2277
Jaraguá do Sul- SC
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Retranca
(C.M.)

SEM SUSTO

Maioria aprova projetos
sem contestar conteúdos

»:

Tudo como antes
A anunciada oposição que oprefeito Durval Vasel teria na

Câmara de Vereadores, liderada por GilmarMenel, ainda
inconformadopor ter sido derrotado em sua pretensão de
presidir o Legislativo, pelo menos nas duas sessões extra-
ordinárias da semana não aconteceu. O que se viufoi a

repetição da legislatura passada: a maioria dizendo amém
sem sequer argumentar sobre o conteúdo de quatro proje- ,

tos importantes aprovados a toque de caixa. Tal comporta-
mento é mau sinal. No mínimo, cheira a acertos.

Jaraguá do SUl -

.

O pre
feito Durval Vasei não teve ne

nhum probiernapara aprovar os
- quatroprojetos de lei queenviw
à Câmara IMMtI.O

.

de Verea-
dores para ,,'S;'.
serem dis- IIÍIcutidos e

votadosem _til
duas ses- .------

sões extraordinárias, realizadas
na terça-feira passada. A

propalada oposição, que seria li
derada pelo vereador Gilmar
Menel não existiu, exceção feita
pelos vereadores Pedro Garcia
(PMDB) e Augusto Müller

(PFL). Entre os projetos, o que

criaaCompanhiadeDesenvolvi
mento de Jaraguá do Sul provo
cou manifestações contrárias.

I
Na opinião do vereador

Pedro Garcia
_
(PMDB), a

Codejas. uma empresa de eco
nomiamista que vai se respon
sabilizar pela contratação de

mão-de-obra basicamentepara
o setor de obras (em regime
celetista) provocará maiores

despesas para a prefeitura com
a folha de salários. "Estas

contratações vão inchar aindá
mais o quadro", acusou o vere
ador. Da mesma opinião é o

vereador Augusto Müller que,
igualmente, declarou seu voto

Mudos
Ogrupodosoito, lideradospelo

vereador Gilmar Menel, da
omunciada oposiçõa ao prefeito
Durval vasel; assistiu (sentados e

-

calados)àsdiscussõessobreospro
jetos do Executivo na sessão de

terça-feira: reclassijicaçOo salari
eil, cnaçãodaCodejas. emprésümo
do Issem àprefeitura (1 milhtiq de,
reais). Votando afavorde tudo.

"Moralização" 1
Secretários, adjuntose chefe

de gabinete tiveram uma redu

ção de 10% na reclassificação
de seussalários.Argumento dos
vereadores que produziram o

corte: moralização. Agora, em
vez dos R$ 3.000,00 previstos
(casos dos secretários) recebe
rão R$ 2.700,00. Com 25% de
desconto do IR na fonte.

"Moralização" 2
Mas, sõo osvereadoresosmais

indicadospara "moralizar"salári
os? Vejamos: hipoteticamente tra
balham oito horaspormêsna Cd
mara-hâsessões queduram15, 20
minutos. Ganham, por isso, R$
I.300,OOpormês. NOo têmjomada
de trabalho e nõo estilo à disposi
çõo o dia inteiro.

Impossível
Na primeira reunião que

presidiu (extraordinária), ter

ça-feira passada, o vereador
ValdirBordin nãopôdecumprir
o horário regimentalpata o iní
cio da sessão: 19:15. O mau

hábito damaioriafez com que a
.

reunião sõ começasse às J9:30.

Empacado
Nova ligação viâria entre á

avenida Getúlio Vargas e a rua

Expedicionário Gumercindo da
Silva já está sendo chamada de
"travessa virada do século". É
quepelademora em sua conclu

são, muita gente sâacredita que
esteja pronta no ano 2000.

Nem ai
Setor de beneficios do INSS

deJaraguádoSulcontinua uma
lâstima. Silo sâ trêsfunciondri
os e apapelada se amontoa sem

soluçõespráticasnamaioriados
casos. Yezporoutrafuncionâri
osde outrasagências sãodeslo
cadospara cá, resolvem pouco
e vão embora.

J06I CtIrIos Neve. (PPR)
\ .

presa que agilize o setor de

obras, o vereadorcitou aampli
ação da praça Angelo Píazera,
"Qualquer construtora termi

naria a construção em três me

ses,porémgastou-se o triplo do
tempo".

contrário ao projeto. Paraele, a
questão pode ser resolvidacom
a terceirização dos serviços.
Em defesa do projeto, o ve

reador José Carlos Neves

(PPR),dissequeoFaciocíniode
seus colegas estaria correto se

não houvesse aCâmara de Ve
readoresparafiscalizar as ações
da nova empresa. Além disso,
segundo o vereador, a vanta

gem está no fato de que as

contratações que forem feitas

não criarão estabilidade e nem

vínculos com a prefeitura. "O
contratado, se não

corresponder, poderá ser de

mitido a qualquer momento,
como ocorre em outras empre
sas", disseNeves. Como exem
plo da necessidade de uma em-

Na mesma
Ano passado a Câmara conw

cou o superintendente em Santa
Catarina para dar explicações so
bre as razõesdo tratamentoprecá
rio dispensado a Jaraguá do Sul.

Depoisde ummonte depromessas,
poralgunsdiasmelhorou e, depois.
tudo voltou lllíJ "normal".

Outros projetos

Também foram aprovados
outros três projetos: o de

reclassificação salarial dos ser
vidores, onde, os secretários,
adjuntos e chefe de gabinete
tiveram uma redução de 10%
em relação à proposta original
do projeto. No caso dos secretá
rios, os vencimentosqueiriamde
R$1.570,OO para R$ 3.000,00,
caíram para R$ 2.700,00, com
incidênciadodescontode25%de
IR na fonte. A Câmara também

aprovou umempréstimo deR$ 1

milhãoaser feitopelo Institutode
Seguridade dos Servidores Mu

nicipais àprefeituraqueutilizarä
o dinheiro para a comprademá

quinas e eqaípamentos. Final
mente a Câmara autorizou a

realizaçãodeleílãopüblícopara
a venda de máquinas, cami

nhões e equipamentos conside
rados inservíveis, além de su

cata. O -dínheíro arrecadado
será empregado na compra de

viaturas leves.

LeiIiio
Expectativa do leilão que a

prefeitura fará para vender veí
culos,máquinas, equipamentose
sucatas é a de arrecadar pelo
menos R$ 250 mil. O dinheiro,
segundo se anunciou, será usado
na compra de viaturas leves. en
tre fuscas, kombis e camionetes,
que serão distribuídos entre as

secretarias.

D� UM NOVO CURSO EM SUA VIDA, UM CURSO MEGA

INFORMÁ....CA �_2.:;"........--

MANUTENÇÃO, VENDAS E TREINAMENTO EM MICROCOMPUTADORES

Pedro Garcia (PMDB)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ENCHENTE

Rio ltapocu transborda e isola municipios
J araguá do Sul - o

transbordamento do río Itapocu,
formado pelos rios Ano Bom e

Humboldt, em Corupä, inundou
pelo menos duas mil casas na

tarde b noite de anteontem, se

gundo cálculos preliminares do

construída ao lado da ponte de
concreto armado no Portal de

Jaraguá, divisa com osmunicípios
de Guaramirim e Schroeder, A
secretariamunicipal de BemEstar
Socialmontou um serviço deplan
tão desde a tarde de ontem e assim
devemcontinuarneste fmalde se-secretá-

.

riomuni- P/DIIIDA
mana. Veículos percorrem as

cipal de " regiões mais atingidas como Vila
O b ras, DI.lld. Lalau, Itapocuzínho, João Pessoa,
Afon s o VilaLenzi, Nova Brasília e Nereu
Piazera 'Dm/liDs· Ramos, entre outras, já com ali-
Neto. O mentos-não perecíveis e roupas.
corpo de d.SDbrigDd,Ds Seis das doze creches munici-
bombei- paisnãoatingidaspelaságuasforam
ros, até ontem, já havia recebido colocadas à disposição dos
mais de 100 chamadas depessoas desabrigados, equipadas com col

que necessitavam de ajuda em chõese alímentação.Omaíorpro
vários bairros da cidade. Algu- blemaéaãgua.barrentanastornei-

.. mas famílias foram abrigadas no ras, - e em alguns locais ó forneci
posto agropecuário e em creches mentoestáinterrompidö-eaenergia
do município. A população elétrica, desligada por motivo de
ribeirinha 8{) rio Jaraguá; que tam- segurança nas regiões ínundadas,

bémcortäomunícípío, viveuhoras Hoje,atéofinaldatarde,asecretaria
mais tranqüílasjãquenacabeceira teráum levantamento aproximado
deste rioas chuvas foramdemenor da situação quando então poderá
intensidade. esquematizarum trabalho deaten-
Aviolênciadaságuasdestruíu a. dímentomais räpído, Osprejuízos

ponte pênsil que servia de passa- em obras püblíeas s6 serão conhe
gem para pedestres e cíclístas, _' cidos na semana que vem.

Guaramirim aloja famílias
�-EmGuara

mirlm o colégio Artnin Bylaardt
foi transformado em alojamento
para famflias que tiveram suas

.

éasas inundadas. Atéontempela
manMãcercade 15 delasjáhavi
am procurado abrigo na escola
Entre os locais mais atingidos
estão os baiIros de Ribeirão do
Salto e Ponta Compnda, que

ficaram isolados com a inunda

ção. Homens do corpo de
bombeiros e funcionários da

prefeitura percorrem as áreas

alagadasprestandoo atendimen
tonecessário. Segundooprefeito
Victor Klein, os prejuízos são

grandes, porém, só poderão ser

contabilizadosdepois que a situ-
. ação se nonnalizar.

RUII MtIXE"glnlo Ziemtm (Vila Ami%tlde)

Schroederperde EMERGÊNCIA
�

.

� •

- t·.l Corupa tem vanaspontes
quase oua sua

�.,., � � .

safra de arroz destruidas e nao ha agua
Corupá - A prefeitura de salvar seus pertences antes da

Corupä ainda não tem uma ava- invasão das águas, o que já era

liação dos prejuízos causados previsto em função da intensida
pelas 'cheias dos rios AnoBome de das chuvas dos últimos dias.

HumbOldt. O maior problema A prefeitura também auxí
estãnafaltadeabastecímentode liou o DNER na retirada de

ágP:a em função do rompimento barreiras (ao todo, quinze) .

dé um trecho da tubulação que que caíram ao longo da BR�

conduz aägua tratada, nafocali- 280, entre Corupá e São Ben
dade de Ano Bom cuja popula- to do Sul, permitindo a

ção também ficou isolada em liberação, na madrugada de

funçãodedanosnapontede figa- ontem, de meia pista. Naque
ção com aquela localidade. Se- la ärea cerca de 200 veículos

gundo previsões da Casan, o estavam sem condições de

conserto deverá demorar até se- tráfego. Entre Corupá e

gunda-feira. O· acidente causou Jaraguá o transbordamento de
o desabastecímento com água um riacho na localidade de

potável de toda a cidade, Poço da Anta, causou

interrompendo o fornecimento infiltração de água BO asfal

para cerca de duas mil ligações, to, fazendo com que parte da
entre tesidências e comércio. pista cedesse e tomando o

Ontem pelamanhã o prefeito trânsito pelo local bastante
em exercício, Calos Dieter perigoso. No quilômetro 82,
Werner, disse que alguns a violência da água sobre a

pontilhõesforamdestrufdos,iso- pista causou várias

lando algumas comunidades do rachaduras. No centro de

interior. Numa ação preventiva Corupá o rio Itapocu atingiu
da prefeitura- e do corpo de o nivel de oito metros acima

bombeiros voluntários domuni- do nível normal e a ligação
cípío, muitas famílias que comomunicípio de Schroeder
residem em áreas constumei- também está çomprometída
ramente atingidas, puderam com a queda de uma ponte..

Schroeder - S6nasemanaque
vem a prefeitura de Schroeder
teräuma idéia aproximada dos

prejuízos causados pela enchente
que também atingiu o munícípío
desde quinta-feira passada. O

prefeito Hilmar Rubens Hertel
decretouestado deemergênciaea
cidade também sofre com a falta
de água. por causa de danos cau
sados na rede de distribuição. A
normalízação, se o tempopermítír
deverãoeorrersomente apartirde
segunda-feira. Isso se a Casan

providenciar os consertos

necessários.
As localidades de Vila

1'0mazelieItoupava-Açuficaram
isoladas por causa de pontes que
foram destruídas pelas águas. Se
gundo o prefeito, pelo menos 20
famílias estão desabrigadas,
porém recebendo toda a assistên
cia da prefeitura. Ainda há

precariedade no tráfego entre o.
municípioecidadesdaregião.Na
agricultura os maiores prejuízos,
quase que totais, concentram-se
nas lavouras de arroz, com as

águas atingindo, também, com

grande intensidade muitos bana
nais cultivados em áreas planas

_ ribeirinhas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vetopara osR$100,00divideas opiniões
MíNIMO

Jaraguá do Sul - o veto

presidencial ao projeto de au

mento do saláriomínímo, divide
as opiniões da população de

Jaráguãdo JI.....�
Sul.Ama- Pf'W1I,...,.
ioda, po- sí,
rém, não
�oncorda AlfAlhr,
�= a= 1Jlll1O- .

tada pelo presidente, Fernando
Henrique Cardoso, que atendeu
aos apelos dos ministros daPre
vidência, Reinold Stephanes, e

da área econômica
O que parece incompreensí

vel, paramuitos, é o fato de que
o presidente não aprovou o au

mento do salário mínimo, de 70

para 100 reais, mas tem pedido
pessoalmente, atravésdeprojeto,
que fossem elevados os venci
mentosdeministros,dovice-pre
sidente e dele pröpdo, o que ge
rou urna reação em cadeia pr0-
porcionando urna elevação nos

salários de deputados e senado

res, além dos funcionários do

Legislativo.

Aos que avaliam com uma

visão ponderada, são atribuídas
as responsabilidades do sistema,
que não foi eficaz, ao longo dos

anos, bem como não teve a capa
cidadedeevitar a falênciaprinci
palmente, do sistema pre
videnciário. Para estes, há a ne

cessidade de umareformulação
estrutural total, para Q,ue o go
verno crie, de forma concreta,
meios que viabilizem a susten

tação, em todos os níveis, de
um saláriomínimojusto ao pro
letariado - queéagrandemaioria

destepaís.
Por outro lado, existe a preo

cupação de que o aumento de
salário mínimo pos�a gerar, au-

.

tomaticamente,urnaelevaçãodos
preços com um possível repasse
do custo aos produtos - o que,
aliás, é típico em um país com a

cultura inflacionária.
A verdade dos fatos é que, em

JaraguádoSul eregíão, sãopou
cas as famílias quedesatam o nó
do orçamento familiar com ape
nas um salário mínimo de R$
70,00. Quase na totalidade, a

renda da famíla é dividida entre

os vencimentos do marido, da
mulher e, em vários casos, dos
filhos, que normalmente come

çam a trabalhar cedo, com este

objetívo. Entretanto este fato
não elimina, sequer alivia, a já
castigada condição de vida da .

maioria da população.
AIreio ao que pensa a JX>rA.1la

ção, cuja maioda de eleitoces o

elegeu, o rresidente nOO recua de
suadecisão, apesarde ter prometi-
00, em campanha que iria elevaro
valer 00 "real" do saláriomínimo.

Visão popular

"Acho que o veto é necessário, no
momento atual, até para que a estrutu
ra do plano real não venha abaixo.
Não que R$ 70,00 seja um salário
decente, mas porque o governo, ao

longo dos anos, não soube conter a

destruição da previdência, por exem
plo. É preciso que haja uma
reformulação daPrevidência, para que
o governo arrume dinheiro para pagar
essa conta"
Mário Stinghen, 43, técnico elétrico

"Isso não é certo. Afinal, eles
aumentaram o deles. E R$ 100,00
ainda é muito pouco. Esse negócio
de Previdência é uma desculpa.
Tem muita gente que trabalha e

ganha s6 um salário e o que eles

compram com isso? Os que têm

filhos, como vão comprar Omate

rial escolar? Isso não é salário".
Rita Bernardi, 31, costureira

"Não adianta aumentar só o
salário se ninguém vai ter estrutura

para pagar. É uma ilusão achar que
aumento de salário, sozinho, vai
resolver o problema. Os empresários
vão repassar isso para os preços
aumentando, também, a inflação. Tem
muitas empresas que precisam reduzir
as margens de lucro. Já é hora disso.
O governo também precisa acabar
com o déficit público".
Rena/do Junkes, 24, fotógrafo

"O governo deveria aprovar o
mínimo de R$ 100,00. Acho que é
razoável, se o marido e a mulher
estiverem ganhando. Dá pra se virar.
Acho que por um lado o governo tem
um pouco de razão, mas esse aumento
não é tão grande. O que é pago hoje é

que é muito pouco. O assalariado nem

pode ter um talão de cheques, porque
o que ele ganha só dá para pagar as
contas e olhe lá".
Eva/do Junkes, 35, relações públicas

MAU CHEIRO•••

••• É COISA DO PASSADO

SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos
animais do esgoto e garante total segurança contra inundações,SANEBOX
é a solução para o saneamento urbano. Encontram-se disponíveis em vários
tamanhos os produtos SANEBUX com pronta entrega direto da fábrica.
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA.

RUA JOINVILLE, 1.532 - FONEIFAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - SC
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ESCOLA

Corrida às papelarias atrás do material
J araguá do Sul - A partir

desta segunda-feira, 13, os26.300
mil alunos matriculados na rede

pública de ensino - municipal e
estadual-, voltam à aulas, para o
iníciodoanoletivode 1995. Neste
universo
também liv/DS
se so-

mam os

matricu
ladosnos
cursos

de Edu-

.

SlIeDl'tleSm

DeUS/O

dD SlIsillD
caçãode
Adulto,mantindopelaprefeitura
de Jaraguá do Sul.

Início de ano para os pais sig
nifica muita dor de cabeça para
conseguirdar as condições,mes
mo que mínimas, dos filhos
estudarem. Por todo este quadro,
passa,invariavelmente, acompra
domaterial escolareopanorama
Das livrarias e papelarias da ci-

Senhapara ser atendido

dade,mostraquemuitagentedei
xouparacompraromaterial, seus
e dos ftlhos, na última hora.

Em todos os estabelecimentos

especializados no fornecimento
de material escolar, dezenas de

pessoas impacientes àesperapelo

atendimento - não pormá vonta
de de quem vende,mas sim, pelo I

movimento que foi muito grande
nesta semana. Alguns comer-

• ciantes não se preocupavam em

estabelecerperoentuaís exatos do
crescimento do fluxo de pessoas
nas lojas. "É superior a 100% do

normal", diziam.
Para a lojistaMargitWagner,

o que se pode verificar é que ao

contrário de outros anos, 08

consumidores deixaram para
fazer suas compras na última

hora. "Sempre tínhamos um

"" aescimentodevendasdematerial
escolar, a partir de dezembro,
mas desta vez todos deixaram

para comprar agora", lembra
Margit. Uma das razões desta

postura, para a empresária, pode
ser a estabilidade damoeda, não
exigindoqueaspessoascomprem
antes para garantir o preço.

Paraatender a todo estemovi-

Secretaria doa o material para os carentes
A grande maioria compra

apenas o material necessário
paraosprimeirosmeses.deaula.
A compra do material básico -

caderno, lápis, borracha, régua
e caneta -, é priorizado pelos
consumidores. No entanto,
quem tiver necessidade de

adquirir livrosdidáticos,vai se
deparar com o grande vilão da
volta às aulas.

Segundo a lojista Ivanir

Zimmermann, dependendo do

colégioedadisciplina,umlivro
didático à nível de primeiro e

segundo graus, pode custar
entre R$ 30,00 e R$ 150,00.
Isso em comparação com o

materialdidáticorepresenta, no
mínimo, o dobro que alguém

podedesembolsarparacomprar
o material escolar.

"Para quem compra o bási

co,nesteiníciodeano,gastaem
tornodeR$12,OOeR$15,00",
explica Ivanir. Como o livro

mais batatocustaR$ 30,00, dá
para se ter uma idéia do que os
consumidores estão queiman
do a "cuca" para adequar estas
despesàs ao orçamento domés
tico.

Distribuição
O Ministério da Educação

enviou uma pequena cota de
material escolar para a

prefeitura, para que aqui tudo
isso fosse distribuído às famfli
as carentes. Ao todo foram 18
mil cadernos,·além de üpis,

canetas e réguas, que o órgão
mandou paraomunicípio, mas
grande parte já tem destino

certo: serão entregues às esco
las para que lá mesmo sejam
identificadas as crianças que
realmente precisam.

Em relação aos livros, a

prefeituratembuscadoadquirir
todo o material didático

necessário, mas ainda faltam

alguns. Neste caso é solicitado
aos pais que comprem entre 1 e

2livros, mas somente quando
as famílías têm condições.
Na rede municipal estão

matriculados9.800 alunosentre

pré-escolar e 8a série, além de
outros 1.400 alunos do curso

de Educaçlo de Adultos.

l�anir: o básico ainda é barato

o chama. Porém, alguns
abandonaram até esta forma de

atendimento, por não achar
satisfatório.

co. Na verdade, é praticamente
Algumas das lojas especia- impossível encontrar uma.

lizadasjácontamcomprocessos fórmula que elimine este
de atendimento informatizado, o

. problema, porque todos vão aos

que agiliza o trabalho dos balco- mesmos lugares no mesmo ins
nistas e evita grandes demoras tante.

porpartedosconsumidores,que Em relação ao volume de
mesmo assim reclamam. material vendido, segundo os 10-

Atéum sistema especial, com jistas é difícil fazer uma estima
senhas, foi adotadopelos lojistas tiva, agora. Somente quando

.

- o cliente, ao chegar recebe um encerrar o fluxo maior de

bilhetecomumnúmeroeaguarda consumidores se poderá avaliar

oImD1fJJtoemqueumfuncionário os estoques.

mento, as livrarias da cidade se

preparam (como em anos

anteriores), com estoques de to
dos os produtos domaterial bási-

\JIAÇÃO
CANARINH-O

. � H-UM�NIZ�Ç�O DO T�NÇITO €M .

J��GU� DO ÇUL c POçÇUJE:L.
B�ÇT� H-�lJE:R UM� CONÇCIE:NTIZ�Ç�O·

DE: �MB�Ç �ç �R"E:Ç: '

PE:D€ÇTR€Ç €: MOTORlÇT�Ç.

o/JA [Q)fg ����fglLO�3
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II VARIG·· RIO-SUL
Fone/Fax Fone/Fax

(0473)71-0091 (0473).11-0091

VENDE-SE VENDE-SE

Paratil85 em perfeito estado - ál- Monza SLE 1.8 ano 86 preto.
cool. Tratar no 71-0988 ramal Valor R$ 7.500,00. Impecável,
237 com Júnior Tratar (0473) 72-0172

VENDE-SE VENDE-SE

MotoCG 125 ano 85 - 5marchas, Escort L ano e modelo 92. Ar

cor vermelha, ou troca por moto quente/desembaçador. Impecável.
de menor valor. Tratar na Real Tratar 71-2400 com Bebeto

vidros - Morro da Antena cl

Ezequias
. VENDE-SE

Mega Drive com 2 controles e 4
SERVIÇOS cartuchos. R$ 150,00. Tratar 71-
Sr. seofereceparacapinareroçar. 5898
Tratarno 72-3075 no hor. coml.

VENDE-SE

Equipamento para lanchonete

completo (urgente). Interessados
tratar 71-1444 com Sueli - Valor

R$4.000,00

PRECISA-SE
De casa ou apartamento para
alugar, proximidades do bairro

Baependi ou Vila Lalau para 4

moças. Tratar 72-3075 (hor
comi.)

VENDE-SE
CaminhãoVolkswagen 7.90 S ano
87 em ótimo estado. Tratar 71-
9822

VENDE-SE
Ponto comercial' açougue e

mercearia com estoque e equipa
mento.ValorR$ 17.000,00.Acei
ta carro até R$ 8.000,00. Tratar
ruaErwinoMenegotti, 215 - Vila

Rau, ou pelo fone 72-1399 com

Nairou José

VENDE-SE

TerrenonapraiadeArmaçãocom
300m2à800msdapraiaea50ms
do Beto Carrero. Valor R$
4.500,00.TratarcomValdéciono
71-3133 (hor. comi.)

ALUGA-SE

Umcasarão.Maiores informações
72-1278

HP MOTOS
VENDE

I, DECRETO N2 3119/95

Declara Bstado de Emergência no�unicípio de Jaraguá do Sul.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL - SC

.

OPREFEITOMUNICIPALDEJARAGUÁDOSUL, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso XXIX, do artigo 71, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril
de 1990, e

CONSIDERANDO asfortes chuvas que assolaram esteMunicípio nos dias
08 e 09 do corrente mês, que ocasionaram sensível aumento do nível das águas dos Rios
Itapocú e Jaraguá, inundando grande parte da cidade de Jaraguá do Sul e localidades
doMunicípio;

CONSIDERANDO que muitas residências foram danificadas pela invasão
das águas, desalojando seus ocupantes com elevados prejuízos;

CONSIDERANDO que o temporalprovocou inundações e desabamento de

ponte, barreiras e destruição do sistema viário, com interrupção de trânsito em várias
estradas do interior do Município;

CONSIDERANDO que taisfatospossibtlitammaior elasticidade na aplica
ção de recursos financeiros destinados, em Orçamento, para outros setores e obras,
independentemente de concorrência ou outra formalidade;

DECRETA:

Art. 10_ FicadeclaradoEstado deEmergência em todo o territóriomunicipal
enquanto perdurarem os efeitos nocivosdasfortes chuvas.

.

Art 20 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

.

Jaraguá do Sul, 09 de fevereiro de 1995

DURVAL VASEL

PrefeitoMunicipal

I,

SIGMAR BENNO LUCHT
Secretário de Administração

Persianas Verticais

PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LTdA. Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso.

Tpadição em:

- Peflsianas
Residenciais e Comeflciais

Móveis sob medida

- FUNDADAEM1917-

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck,� - Centro

(ao lado do Besc)
Fone (0473) 72-0247

. Jaraguá do 'Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA-VENDE
TROCA-FINANCIA
AUTOMOVEISLEITE PASTEURIZADO

INTEGRAL

WAGNER

�.......
.

100% NATURAL

Estrada .lacu- \,'u - Kill 10 - (;uaralllil"illl - sc

\tendilllento ao consumidor: (0-'73) 73-0-'22

MonzaSLE2.0(A)-amlmet, , ..•......•••....................89
MonzaSLE20(A)-vermeIho.....................•....................•....................••...................87
SantanaQuantun (G)-vermelhoperolizado 90
Pick-upFiat (G)- verdemet 89
UnoCS (A) - vermeIho.................•••.....•........•..... : 89
Escort (A)-verdemet. · : 88 '

DelReyGhia1.8(G)-pratamet.. 90
GoICL(A)-marrommet 88
GoIBX(G)-branco................................•............................................•...................•..84
PassatWillage(A)-branco 84
l'l-IOOO (D) - amarela. ;;: 86

, Fusca(G)-branco, 78
KadettGL (G) - vermelhoperolizado 95
Fuscabegemodelo86 - amarelo , ••.•.....•••..........72

Fons (0473)

76-70'14
Rua Angeló Rublnl, 95l • Barra do Rio Cerro
89260-000 • Jaraguá do Sul· Santa Catarina

VENDE-SE
Fiat 147n9,branco, em bom esta ...

do de conservação. Bancos
reclináveis. Valor R$ 2.100,00.
Tratar 97-9625 com Vera

VENDE-SE
Um terreno com 370m2 - Vila

Baependi, próximo a rodoviária
nova. ValorR$ 25.000,00. Tratar
fone 79-1239 com Alexandre

VENDE-SE
Casa no Ana Paula III lote 96,
casa demadeiracom fundamento

para casa de alvenaria. Casa de

6x8 com área total de 322m2•Com
26 prestações pagas e assumir 24
prestações. Valor R$10.ooo,OO.
Tratar no fone 97-4296 das 7:00
às 18:oohs com Ivanor, ou tratar
nolocaI

COMPRA-SE

Lojaoupontocomercialno centro
de Jaraguá. Contatos 72-0525

(hor. coml.) com Beto

VENDE-SE
Kombi/83 1.600 - gasolina - cor

bege.ValorR$4.800,00. Contato
fones 71-1574 ou 97-9753

VENDE-SE
Passat/83 1.6 álcool cor branca.
ValorR$4.500,00. Contato fones
71-1574 ou 97-9753

, VENDE-SE
Passat/81 álcool- corverde:Valor
R$ 3.200,00. Fones 71-1574 ou

97-9753

LANÇAMENTO EM
JARAGUÁ E REGIÃO
Plano para tratamento

odontológico a partir de R$·
19,00 mensais, faça já o seu

plano. Informações pelo fone
22-3701 - Blumenau - (0474)
22-2263 Joinville. Admitimos
corretores. Um produto da
IUNIODONTO DE SANTA
CATARINA - Cooperativa de
Trabalho Odontológico Ltda.

�

ARQUIVOS

MESAS DE
�

VARIOS
TAMANHOS

IPANEMAGL
GOL rooo GASOLINA
CHEVETTE JUNIOR
APOtQ GL 1.8 GASOLINA
GOi!. GL GASOLINA
KADETTESL
ESCORT L CI OPCIONAL XR3
SANTANACG

PRATA
VERMELHO
AZUL
AZUL
BRANCO
VERMELHO
AZUL
VERDE

94
94
92
91
90
90
89
86

COMPRA- VENDE
TROCA-FINANCIA

CAMINHOES

BEGE
BEGE
AZUL
CINZA
BEGE

91
89
86
86
84

JEEP JAVALI TURBO,
F-4000
VW6.90
VW6.90
F-4000

Matriz: Av. Getúlio Vargas, 754
Fone/Fax (04 73)�72-2577
Jaraguá do Sul - SC

TELEFONES CELULARES· FAX
CENTRAIS TELEFÓNICAS
APARELHOS TELEFÓNICOS
ASSIS�NCIA �CNICA
INSTALAÇÕES E CONSERTOS
EMGERAL

EXCELêNCIA EM TELEFONIA CELULAR
Credenciada pela Teine - AutorlZllda EquHel

.� byMOTOROLA

TELTRON Importação & Exportação Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 280

Centro - Fone/Fax (0473) 72..()803

VEM Aí A IMOBILIÁRIA QUE
VOCÊ AGUARDAVA!

DEJA IMÓVEIS' LTDA.
Rua Martim Stha/, 111
Bai"o Vila Nova
Fundos Posto Mime
Flíne: 72-2990 - C,ec; 5.284

ÉSPERAMOS
SUAVISITA

U .....ILIDADE PUBLICA
Convocação I Concurso PúbUco

PREFEITURAMUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, solicita o

comparecimento s= pessoas ab�o relacionadas no prazo de 5

(cinco) dias para efetuar suas ad_missôes no Setor de Recursos

Humanos. c

N�me Função adquiFida via Concurso Público

Maria Aparecida Costa Mello Auxiliar de Serviços
Janete Boing Waltrick Auxiliar de Serviços
EliaRosa'

Ângelo Dias
Adriano Mareiel Ribeiro

Servente

Auxiliar de Serviços
Auxiliar de Serviços
Auxiliar de Serviços
Merendeira

Merendeira

Motorista II

Auxiliar de Serviços

Francisco Klein

Ester Ines Kropp
Catarina de Lara Pereira

Gladiston J. Bories

Luis Carlos de Oliveira

Na impossibilidade do comparecimento dos mesmos, entrar em

contato com o telefone 71-0988 ramal132
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VENDE-SE
Lanchonete completa, Tratarfone
73-0353

VENDE-�E
Livro de português do Heleodoro
10 série 20 grau. Tratar fone 71-
4710

VENDE-SE
Gato Siames, valer R$ 50. Tratar
fone 72-0474

VENDE-SE'
Terreno cl 480m2 esquina. Bairro
Francisco de Paula ponto ideal

para comércio, livre de enchente.
TratarnaruaIrmãoLeandro, fun
dos 158 cl Getúlio Markes

COMPRA-SE

Máquina Overloq e cobertura.

Lubrificação automática. Tratar
97-9625 com Sérgio ou Vera

MOCORT
Comunica que estão abertas as

matrículas de Corte e Costura e

ModelismonoCentrodeAtivida
des do Sesi. Rua Walter

Marquardt, 835. Maiores

informaçõespelos fones: 72-3661
e 71-0899

FIGUEIRA -

Lotes cl 350m2,
próximo Colégio
Holando Gonçal
ves no lot.
Waldemar
Schimitz

VENDE-SE
1 terreno com 400m2 no São Luis
- Jguá Esquerdo. Valor R$
6.000,00. Aceita-se carro oumoto
no negöcío. Tratar fone 72-1722.

VENDE-SE

Chevy/87 álcool - branco. Valor
R$ 6.500,00.Tratarfones71-1574
e 97-9753

VENDE-SE
Uno S/87 - álcool cor prata. Valor
R$ 7.000,00. Contato fones 71-
1574 ou 97-9753

VENDE-SE
Cbevete SL/84 - álcool - verde
metálico. ValorR$ 5.000,00. Con
tato fones 71-1574 ou 97�9753

VENDE-SE
ParatiLSIàgasolina - prata.Valor
R$ 6.000,00. Contato fones 71-
1574 ou 97-9753

VENDE-SE
Del Rey GL/88 álcool. Valor R$
7.000,00. Contato 71-1574 e 97-
9753

VENDE-SE
Fusca 80. Tratar fone 76-3653

� R�t!}c-Zr?r:l�7
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1M VEIS

COMPRA. VENDE· ALUGA· ADMINISTRA· INCORPOR�

CASAS
• Sobrado c/200m2 (Barra Velha - Todo mobiliado a 100 mts da praia) - R$ 70.000,00
• Sobrado cl 300m2 (Centro - Local Tranquilo) - R$ 100.000,00 (NegOciáveis)
• Sobrado c/260m2 (Rua 446 - Próx. Vieirense) - R$ 95.000,00 - Padrão p/ definir
• casa alvo cl 170m2 (Rua Antônio C. Ferreira) - R$ 65.000,00 - Troca p/ apartamento
• Casa alvo c/115m2 (Joinville - Espinheiros) - R$ 25.000,00 - Troca p/ imóvel Jaraguá oe Sul
• ceea alvo c/60m2 (Rua Irmão Leandro, 1413) - R$ 15.000,00 - Aceita carro/máquina de costura
• casa alv. cl 140m2{Rua 205 - ao lado do Juventus)· R$ 25.000,00

APARTAMENTOS
• Ed. Schiochet c/3 qtos (1 suIte) (móveis s/medida) - R$ 45.000,00 + Financ. CEF
• Ed. Schiochet c/3 qtos (1 suIte) - R$ 40.000,00 + Financiamento CEF
• Prédio em construção na rua da CEF - Aptos c/2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens
• Entrada + Financiamento em 24 meses cireto cl construtora - Entrega 18 meses
• (Procuramos) - Apto oentral c/ garagem· Paga-se até R$ 35.000,00 quitado

TERRENOS
• Terreno c/601 m2 (Condomlnio Azaléias - Último da rua) - R$ 25.000,00
• Terreno c/630m2 (Schroeder - Ao lado daMarisol) R$ 7.000,00 ou entrada de R$ 3.500 e o saldo parcelado a combinar
c/ reajustt'l pela poupança
• Terreno c/2.5OOm2 (Schroeder - Rua Valentin Zoz) - R$ 9.500,00 ou entrada de R$ 3.500,00 e o saldo parcelado a
combinar c/ reajuste pela Poupança

.

• Terreno c/7.500m2 (Próximo Malwee) - R$ 60.000,00 ou parte desmembrada cl 4.500012 p/ R$ 30.000,00 - Ideal p/
indústria ou condomloio familiar
• Terreno c/26.549m2 (Santa Luzia - InIcio Calçamento)· R$ 100.000,00

SALAS COMERCIAIS
• Central da Moda c/25m2• R$ 6.000,00 ou 4 x R$ 1.750,00 fixas
• Shopping Jaraguác/21m2• R$ 17.000,00 + saldO financiado em 36 meses
• Ediflcio Miner (térreo) c/17m2• R$ 20.000,00
• (Procuramos) - Ponto Comercial c/ restaurante e todos os equipamentos, devendo no entanto ter ótima localização em
Jaraguá

OUTROS
• Galpão industrial c/800m2 p/industrialização de legumes + casa alv. c/233m2 + estufap/verduras + terreno c/26.549m2
(Santa Luzia - InIcio calçamento). Preço: Sob consulta

.

• (Procuramos) - Chácara próxima Jaraguá cl casa alvenaria - Paga-se até R$ 30.000,00

PRAIA DO GRANT -

Excelente casa em alvenaria,
cl vista para o mar, cl 280m2

- R$ 120_000,00

MARISOL - Casa em

alvenaria cl 2S00i' 5 qtcs,
demais dep., todamurada
clcercaemalumfnlo-Rua
Gennano Marquardl, 170
- RS 45.000,00 (Em CoD

dlçOes)

- Lotes a partir
deR$5.000,OO
(à vista).

emalvenaria, toda
murada, próxima
aoReidosBotões.
- R$ 20.000,00

VILANOVA
Terreno com

703m2, ao lado
do Lot. San
Joseph.PreçoR$·
15.000,00

demais dependências e 2 vagas

de garagem - R$ 46.000,00

CENTRO -Apto. no Ed.

Hass, :. Av. Mal. Deodoro,
cl 3 quartos.

Preço R$ 27.000,00

FIGUEIRA-Terreno
comercial (esquina), cl
frente de 29,5metros
pl rua José Teodoro
Ribeiro - Preço: R$
15.000,00

Nova I próximo ao

F6rum-Apto.3quartos,
cozinha, demais depen
dências e garagem -

Preço:Entradaeassumir
financiamento na CEF.

ierreno na rua Epitácio
Pessoa, ao lado

."TurismoJaraguá",com
2.640m', comcasa anti
ga emalvenaria - Preço:
RS 250.000,00

Av. Mal. Deodoro - Apto. no
10 andar, cl aprox. 200m2-

R$ 65.000,OQ + finane. ICEF.

de frenl.< pl Bernardo
Dornbusch com 542m',
contendo casa em

alvenaria de 200m' - RS
6Omil·

.

Apartamento
central/novo, sobre
o Besc S.A. Preço
R$ 35.000,00 (sem
acabamento)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Larl_óveis
Av. M'al. Deodoro, 141

Terreno na rua Antônio canos Ferreira, de 19x30 próximo a Marechal
Casas de alvenaria na rua Sànta Catarina; uma com 70,OOm2 e a outra com

1 OO,OOm2 sendo os terrenos de 760,OOm2
Apartamento no Edifrcio Jaraguá.
Chácara em Schroeder, com 42 morgos, terreno todo plaino, com água e luz.
Casa mista c/160,00m2, rua: Dos Escoteiros cl 13 peças, telefone e antena

parabólica.
Chácara em Nereu Ramos c/88 mórgos, cl casa, luz e ág!Ja.
Casa de alvenaria na Praia de Itajuba, cl 96,OOm2, contendo"? peças e garagem
para dois carros, sendo o terreno de 380,OOm2 .

Vendas
Terreno com casade alvenaria (4.571 ,OOm2) na rua Francisco de Paula, próximo
da rua Erwino Menegotti
Terreno na rua Frederico Barg de 14x30 (Próximo a Rodoviária).
Casa de alvenaria com 140,00m2 na rua Adélia Fischer n° 248
Casa de alvenaria na rua Alberto Piccoli, 553, bairro Água Vereie, com 75,OOm2,
terreno de 18x16.
Casa de alvenaria com 63,OOm2 no Loteamento "Vicenzi e Gadotti".
Casa mista com 92,OOm2 no bairro Centenário, com terrenode 465,00fn2

ó
., INTERIMÓVEIS

.

CRECI0914-3

Olhe bem!
Ótimo terreno -ern

João Pessoa

450m2• Preço
7.000,00 (à combinar)
Casa de alvenaria

120m2, terreno

450m2• Rua:com

'Benjamim Stein

(Jaraguá Esquerdo).
Só R$ 27.000,00.

Venha ver!

•...._._ �.
I' .�� I

; CRECIN° 1589J_ ;
I I
,I Ba..... Sul I
I I...õvais I

; Fone: (0473) 72-2734 ;
I . Vende ITerreno
I Terreno c/376m2 (14x27), na Barra, Rua Frida Piske I
• Kruege. Preço R$ 7.000,00 I
I Terrenocl65.836m2 , naBarra, ruaHorácioRubini. Preço I
I RS 2H).OOO,OO '. I
•

Terreno c/840m2 (21x40), na Barra, próximo ao campo •do Botafogo, PreÇ0 R$ 7.500,00
• Terreno c/ 2.791m2, rua Walter Marquardt, defronte I
• Centro Com. Vasel. Preço R$ 215.000,00 I
• Terreno c/720m2 (15x48), naBarra. Preço R$15.000,00 •
I

- Aceita carro
I

•
Terreno. c/ 400,OOm2, na Barra, fundos Supermercado IBreithaupt. Preço R$ 8.000,00

• Terreno c/450m2 (15x30), na Barra, ruaBerthaWeege.•
• Preço R$ 7.000,00 I
I Terreno c/ 600,OOm2 (15x40), Rio Cerro IT, próximo IMetal. Lombardi. Preço R$ 6.000,00
I Terreno c/450m2 (15xJO), rua Arduino Pradi, bairro São .•
I Luis. Preço R$ 7.000,00

.

I
• Terreno c/377m2 (14,5x26), Lot. Jardim Hrusehke n, I
• bairro São Luis. Preço R$ 6.000,00 - financiado •
I �e?"eno clI060m2 edificado c/ galpão de 95m2 - Bairro S.

I· Luis - Preço R$ 25.000,00 .

I Terrenos no Loteam. doMarquardt, localizado na Barra. I
I Preço R$ 6.500,00 I
I Terreno com 480m2 ao lado da Azaléias Jguá Esquerdo. I
I Preço R$ 15.000,00. Negociável ICasas
• Casa-em alvenariae/132m2, semi-acabada, 3qtos, 1 suíte I
I e demais dependências, na Barra, Lot. Rosä. Preço R$ I
'I 12.000,00 I

Casa em alvenaria c/130m2, 3 qtos e demai� dependênI cias, garagem, terreno com440m2,VilaRau.Aoeitacarro. I
I Preço R$ 25.000,00 I
• Casa de madeira, 3 qtos, 2 BWC demais dependências, •
I terreno c/ 528 (16x33), na Barra. Rua Horácio Rubini. I

Preço R$ 25.000,00I Casa mista c/150m2, 3 qtos, 2 BWC, garagem e demais I
I dependências, terreno c/480m2 (12x4G), próximo ao I
• campo do Juventus, Preço R$ 16.000,00 - negociável. I
• Casa c/148m2, 3 quartos .e demais dependências, na •
I

Barra. Loteamento Papp. Preço R$ 60.000,00 IApto. 107m2, 3 quartos, 1 suíte, 2 BWC, sala, cozinha,
I garagem na Barra. Preço R$ 35.000,00 •.
I Loteamentos no Rio Cerro II - na Rodovia SC - 4i1.6 I
• - A partir de R$ 2.000,00 de entrada e saldo ematé 50 •
I

meses com prestações de R$ 100,00 p/mês •Aluga
• Lojas comerciais naruaAngeloRubini,naBatradoRio I

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

I Terreno emPiçarrasabeira rioe/4.185m2(Ancoradou- Iro)
. Terreno Rua Amazonas cl 1.720m2, (esquina) pröx.

I
Teatro Sear

ITerreno Rua Joaquim Franeísco de Paula, c/ 2.500Il12.
Próx. trevo Posto Mareolla
Terreno c/420m2 Rua Luiz Kienen

I
Terreno Rua João Januário Ayroso 20x90 (1.80Om2).
Terreno cl 5.184m2, rua 199 sem nome - Vila Nova

ITerreno na Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 950m2
Terreno no Condomínio das Azaléías
Terreno 15x24 - 360m2 - Loteamento Garcia

I
Terreno 15x32 - 490m2 - Loteamento O Dia rua 401 -

ISemnome
Terreno rua 456 - Sem Nome, c/445m2

.

02 terrenos cl 420m2 cada Loteamento São Luiz

I
CA�AS

ICasa de alvenaria c/50m2 - LoteamentoAnaPaula, Rua
209 - Francisco Hrushka, n° 1.122.
Casa alvenaria c/60m2 Loteamento Liodoro Rodrigues

I
- VilaRau

ICasa em construção 50m2 - São t';nz
Casa mista rua Guillíerme Hering, n" 30 -

Centro Pr6x. Bar Capilé

I
Casa de alvenaria 160m2 - Pr6x. Recreativa

IMenegouí
Casadea1venaria I00m2+6Om2(emconstrução)

'I
- Ilha da Figueira.

ICasamistacl terreno de 14x36 - RuaFrancisco
Zacarias Lenzi
Casaalvenaria 183,6Om2dterrenode 16,40x70

I
(1.148,00m2) - Víla'Lenzi

ICasa de madeira cl terreno de 2.000m2 Rua
Francisco Stinghen sIn°
Casadealvenaríac/Iâêmsc/ terrenode I.148m2

I
Casa de alvenaria em construção com 420m2 -

",ISituada em área residencial
Casa em construção 40m2 cl terreno de esquina
- Loteamento Ana Paula UI

I OFERTA ITerreno cl 350m2 - Loteamento Ana Paula IV -

R$ 3.800,00

Empreendm1entos lrnobihanos Marcatto

Av. Mal Deodoro 1179

Compra eVende
,._
.....

71-1136
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AtrizKarla

Muga
"Pensei

que tose«,

trote.•• "

por Luciana Farjalla
TVPress

Embora a atriz Karla Muga
sempre tenha se dedicado ao tea
tro como se fosse seu único inte-

. resse na vida, não resistiu ao cha
mado da Globo para fazer a jo
vem Dani, filha de Pedrão e Cla
rice, em Quatro por quatro.
"Recebi um recado quando es

tava na aula de teatro. Pensei

que fosse trote...", fala, às gar
galhadas.

Bem humorada, conta seu

nervosismo no encontro que teve
com Ricardo Waddington, dire
tor da novela, para acertat a con
tratação. "Decidifazer um alon

gamento, na sala dele, para rela
xar. Da� ele chegou de repente
e fez psiuu, de mansinho",
relembra a atriz, que não perdeu
a pose mesmo sendo flagrada
numa estranha posição: estava
num canto, com a cabeça encos
tada no joelho, fazendo uma fle-

A Electra da tevê
xão.

"Decidimos tudo no mesmo

dia. Quando deipormim estava

empregada na Globo", diz, eu
fórica. Karla afirma que já havia
participado de Pátriaminha, fa
zendo uma ponta. Mas a perspec
tiva de desempenhar um papel
com mais profundidade na tevê
lhe interessou muito. Por isso,
aceitou encarnar a Dani, uma jo
vem apaixonada pelo pai _

no

caso Pedrão, interpretado pelo
ator Rômulo Arantes. "O pesso
alde teatro tem certopreconcei
to com a tevê, mas achei que o

tipo era diferente por causa do

Complexo de Electra", explica.
Como defensora do pai, um

musculoso professorde Educação
Física, Dani vai morrer de Ciú
mes da amiguinha Paula, que,
segundo a sinopse, poderá ter um
caso com Pedrão. "Isso é polê
mico. A Dani vai ficar com rai
va da amiga", antecipa Karla,
ainda sem saber se Carlos Lom
bardi, o autorda trama, realmente

lhe reserva este destino. Por en
quanto, Dani está envolvida com
o também musculoso mecânico
Raí (Marcelo Novaes), com quem
até já sambou na quadra daUnião
da Ilha.

gênero", conta.
Trabalho que gostaria de ter
feito: Amazônia, na Manchete.
"Mas depois da estréia, quando
eu vi como a trama se estendeu,
gostei de não ter participado]",
relembra.

Nome: Karla Muga. Com quem gostaria de traba- .

Nascimento: 16 de dezembro de lhar: Aderbal Frei Filho, Moa-
1975, no Rio de Janeiro. cyr Góes e Antunes Filho, no te

Signo: Sagitário com ascendente atroo
em Sagitário e Lua em Touro. Maior emoção: "Aprimeira vez

Superstição: Nenhuma. "Ne- em que pisei num palco, para
nhuma mesmo", assegurá. atuar para uma platéia. Pensei
Primeiro emprego: No teatro, que não iaficar nervosa. Mas a
em A guerrinha de Tróia, aos tranqüilidade é impossivel",
14 anos. Um momento bizarro: "No dia

Primeiro na tevê: Um episódio em quefui chamadapela Globo
do Fronteiras do desconhecido, para participar de Quatro por
da Manchete. quatro. Recebi o recado e achei

M lh t b Ih tevê: "Poc que era trote. Nem ia respon-e or ra a o na . ......... d "

enquanto a personagem Ânge- �

er...

la, do Fronteiras .••". Melhor novela: Guerra do se-

Pior trabalho na tevê: "Na tevê xos

não fiz nada ruim até agora. Melhor programa: Jô onze e

Mas no teatro, detesto fazer os meia.

infantis. Não me situo bem no Melhor ator: "Agora você me

�I�fl�� R lmrnl�
(0473) 71-1721

pegou de jeito!!f', diz antes de
escolher JoséWilker.
Melhor atriz: Glenn Close.

1'elejornal: "Gosto dos daMan
chete... ", fala ressabiada, pois
acha que os atores da Globo cos

tumam declarar sua preferência
pelos da emissora onde traba
lham.
O que falta na tevê: Um bom
programa infantil. "De qualida
.de e sobre cultura", opina.
,O que nunca assistiria: Filme de
terror.

Desenho: "Todos do Pica-pau".
FUme: A liberdade é azul, do
polonês Krysztof Kieslowski.
Música: Todas. "Adoromúsica".
Livro: Não apresse o rio, ele
corre sozinho, deBerry Stevens,
terapeuta gestaltiana.
Hobby: Ouvirmúsica ..

Homem bonito: "Um ex-namo

radomeu... Mas não cito o nome
para não dar esse gostinho a

ele", confessa.
Mulher bonita: Brigitte Bardot
quando nova.

Pessoa inteligente: O filósofo
Platão.
Um chato: Brizola. "Ele acaba
comigo]", comenta.
Símbolo sexual: "Não tenho
simbolo sexual nenhum. Mas
vamos lá: o Kevin Costner", fala,
depois de olhar uma foto do ator
na porta do armário da irmã.
Personalidade: Roberto Freire.
Maior quaUdade: Sinceridade.
Maior defeito: Sinceridade. "Às
vezes atrapalha!Ah, a ansieda
de também".

Arrependimento: "Por enquan
to não me arrependi de nada.
Mas gostaria de ser mãe, quan
do for mais vetko: Sei que gos
taria disso".
Sonho: "Estudar cinema e tea
tro fora do Brasil e voltar para
trabalhar aquf'.
Frase: "Quase tudo na vida me

parece sem sentido quando não
sinto verdadeiramente", da pró
pria Karla Muga, referindo-se à
emotividade que' o ator deve de
senvolver em seu trabalho.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Base na pesquisa..J
-
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W
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A candidata aMiss Maria re
reza, da novela Estúpido cupí
do, assinada por Mário Prata,
marcou a carreira de Françoise
Forton. Com sua trilha sonora e

roupas típicas dos anos 60, em
bora tenha sido exibida de 76 a

77, fez um enorme sucesso. "Me
param na rua ao lado do Ricar-

; dinho ainda hoje. Acham que.

n(Js casamoslll", conta, referín
do-sé ao .par romântico que fez
com o ator Ricardo Blat.

Marcantemesmo para a atriz
foi a seqüência de cenas do con

curso demisses, gravadapelo di
retor Régis Cardoso, no Maraca
nãzinho, no Rio. Na ocasião, a
produção causoufrisson ao lotar
o estádio com telespectadores
para torcer pela vitória da jovem
paulistana do interior. "Eram
oito finais e a coroação dela não
estavaprev�ta. Foi uma surpre
sa para mim", recorda.

Mas Fraaçoíse.semmodéstia,
sabe que mereceu, ao menos, o

aplauso do público por sua dedi
cação. Ela estudava a fundo os

costumes e gírias dos anos 60
para não dar furo. ''Até hoje es

tudo muito. Se dou uma suges
lIlo ao Ricardo, ele sabe que 18-

nho base", comenta, citando o

bom relacionamento com o dire
tor deQuatro por quatro, Ricar
doWaddington, travado nas gra
vações de Tieta.

Curiosa como sempre e bus
cando dar veracidade à durona
enfermeira Clarice, Françoise fez
três dias de laboratório intensivo
numpronto socorro carioca_jun
to aos demais atores que integram
o núcleo do hospital da novela
das sete. ''A produção está bem
cuidada e o t8ma hospital.mere
ce ser tratado comperfeccionis
mo. Não podemos falhar", fala,
em nome da equípe,

Com um entusiasmo contagi- .

ante, ela ressalta quepara seu tra
balho dar certo necessita de con
dições e estrutura adequada ..
Quando grava hoje as cenas de
Clarice nohospítal, por exemplo,
Françoise está permanentemen
te acompanhada por uma equipe
de médicos que assessora a pro
dução. ''A prim�ira cena no hos
pital, quando houve uma opera
ção de ba"iga aberta, com imi
tações de tripas e 6rgãos huma
nos, foi perfeita. Não deixou a

lesejar nem ao cinema ameri
canof', gaba-se.

#.
.��( -

A busca da estabilidade
por Luciana Farjalla

TVP,ess
Desde quê começou a inter

pretar Clarice, em Quatro por
quatro, Françoise Forton volta e

meia também tem que se fazer
passar por uma consultora senti
mental. Seja por carta ou em

abordagens nas ruas, a atriz é
obrigada à ouvir confissões bem'
íntimas de fãs que se identificam
com sua personagem da trama
das sete. Para Françoise, a per
sonagem casada com Pedrão, um
professor de Educação Física
bonitão mas duro, interpretado
por Rômulo Arantes, vive expe-

. riências comuns àsmulheres que
passam por problemas conjugais
por causa de dificuldades finan-

Pedrão viajamuito com a equipe
de futebol que comanda _, chega
a não tolerar sequer beijar omari
do. "Clarice náo ficou fr(gida.
Ela cansou da vida que leva",
explica. Mas Françoise diz que o
mau humor e a frieza sexual de
Clarice apareceram depois de
anos de discussões por causa da
falta de ltinheiro.

Sem se fazer de rogada, Fran
çoise, que é separada do pai de
Guilherme, seu filho de 12 anos, _

confessa que não se identifica tão
profundamente com o tipo _

em

bora concorde que Clarice está
presente na maioria das mulhe
res. Particularmente, a atriz nem
se constrange em aãrmar que fica

. meio decepcionada com o prolon
gado celibato ao qual sua perso
nagem vem se submetendo.

Ao contrário do tipo, ela pa
rece não gostar da idéia da absti
nência sexual. "Mas entendo que
a crise dela afete sua relação
Intimacom omaiido", argumen
ta. A atriz também não esconde
que se diverte ao contracenar com
o ex-campeão mundial de nata

ção, Rômulo Arantes. "Aprovei
topara descera mão noRômulo
com bastante vontade! Ele é
bemmaior que eu, não é?", brin
ca, garantindo que o autor, Carlos
Lombardi, fala que mulher pe
quena sempremanda em homem
grande.

Aos 37 anos e mantendo es

guio o corpomignon dequem de
dicou anos a fio ao balé, a atriz
fala que por maís entusiasmada
que esteja com seu atualmomen
to na televisão, não deixa o tea
tro por nada. E para a reta fmal
da novela já prepara sua grande
reentrada nos palcos, com peça
marcada para estrear em março
no Rio de Janeiro. "Sou de t8a
troo Não temjeitol", afírma.

Sua trajetóriano teatro come
çou na adolescência, quando es

tudava dramaturgia em Brasília,
com o intuito de jamais abando
nar a ribalta. "Mas não dá•

Quando surgem os primeiros
convite« para a tevê é diftcil ne- .

gar um veiculo que populariZll
tanto", admite.

ceiras.

"Muitas mulheres se identi
ficam com a Clarice", diz Fran
çoise, que acha que todamulher
Pode eventualmente viver um cli
ma desagradável no casamento
em função de questionamentos tí
picos da natureza feminina ..
"Qual a mulher daminha gera
ção, casada há vinte anos e com
filhos adolescentes, que não se

pergunta o que faz numa rela
ção?", argumenta a atriz, defen
dendo o tipo.

Atolada em dúvidas existen
ciais, a personagem de Françoí
se, mesmo após longos períodos
de abstinência sexual

_ porque

Foi a cargo das primeiras
pontas que fez na televisão _ an
tes do estrondoso sucesso deMa
ria Tereza, seu personagem na
novela Estúpido cupido _, que
Françoise ingressou nomundo do
cinema. Chegou a protagonizar
_
entre outros longas-metragens

em que atuou _, o filme Jardim
de Allah, de David Neves. Na
ocasião, ela arrancou inúmeros
elogios do cineasta, falecido re

centemente, e da crítica. "David
me convidou para estrelar ofil
me antes de ter o roteiro nas

mãos", orgulha-se a atriz.

I

o endepeço onde a gualidade tem bom ppeço, fabpica: Jacguapd,
Soft, C�tton, Moleton, Meia Malha lisa e estampada, Stanflex,
Xadpez, �istpado, papa atendep confeccionistas do rorno de mallhas

MALHAS L"TDA.

POSTO DE VENDAS JUNTO A FÁBRICA
ROD. SC - 416, NR 2727 - RIO CÊRRO II

FONE: (0473) 71-0099
FAX (0473) 71-1045
JARAGUÁ DO SUL - SC

DISPÕE, TAMBÉM, DE SERViÇOS EM ACABAMENTOS PARA
TECIDOS EM MALHA: RAMA, FLANELADO E ESTAMPARIA
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A volta do
morto-vivo

CORREIO DO POVO - 3.

Dan/ele Wln/ts

Emalta
As belas formas de Isadora

Ribeiro não estão seduzindo ape
nas omaquiavélico Raul Pelegri
ni (Tarcísio Meira), de Pátria
minha. Amodelo e dublê de atriz
anda cotadfssima para o Carna
val. Ela já recebeu três convites.
suplicantes para desftlar, sendo
um deles internacional. Os por
tugueses disputam amoça com as

escolas cariocas Unidos da Ponte
e São Clemente. Mas por causa
das gravações da novela, a via
gem para as bandas lusitanas está
descartada e ao que corista,
Isadora está mais inclinada à
aceitar o convite da São Clemen
te, única escolade samba da Zona
Sul do Rio no Grupo Especial.

violência
Apequenapar

ticipação de
Daniele Winits na

próxima novela
das oito

_
ela farä

a personagem de
Suzana Vieira,
Ana, quando jo
vem apenas nopri
meiro capítulo de
A próxima vítima
_
serámarcada por

cenas de grande
emoção. Uma de
las é o estupro que
Ana, sua persona
gem, sofre. Na tra
ma de Sílvio de
Abreu, a atriz vai
trabalhar muito
mais com as ex-

. pressões e gestos
que propriamente
com a fala. A
novela também
obrigou Daniela a

trocar o tom dos
seus cabelos louros
para tentar igualar
a cor dos cabelos
de Suzana Vieira.

Ah, esse
Bamerindus•••

Com a recém-adquiridaCNT
nasmãos, o empresário JoséAn
dradeVieira

_
dono do Bamerin

dus
_ promete uma bela injeção

de sangue para salvar a emissora
da pindaíba. Mas não fica só nis
to, ele quer contratar nos próxi
mos dias uma atração de peso
para bater de frente com o gor
dinho Jô Soares, no melhor esti
lo talle show. Enquanto isto, Clo
dovil aguarda em casa a grana
que os antigos donos da emisso
ra ainda lhe devem.

Emprego novo
A blondie Vera Fischer não

precisa mais recorrer ao seguro
desemprego: jáarrumou um novo

trabalho. Depois dos escândalos
que envolveram a loura em Pá
tria minha, Vera vai fazer o pa
pel de um homem. Ela será o es

critor italiano DanteAlighíeri, no
filme Bocage _

O triunfo do
amor, deDjalma Limongi Batis
ta, mesmo diretor de Asa bran
ca. A atriz está até aprendendo a

falar italiano, já que os diálogos
serão todos na língua de Fellini.
Faltam apenas alguns detalhes
para definir as locações, que de
vem ser nas dunas e lagoas da
bela Natal, no Rio Grande do
Norte..

A escalação do Oscar
O SBT começa a se preparar

para a noite de entrega do Oscar,
exclusivo da emissora desde o

ano passado, com uma surpresa:
a detonação de Böris Casoy da
ancoragem. Depois da desastro
sa participação em que trocava
Demi Moore com Reger Moore,
entre outros deslizes, o SBTre
solveu colocar como mestre de
cerimônias Eliakim Araújo, com
comentários do sempre eficiente
crítico Rubens Ewald Filho na

noite do dia 27 de março. E pro
mete ainda vai fazer um Especi
al do Oscar comandado por Hebe
Camargo.

Osdonos
dalndy

O SBT jogou pesado e tirou o
CampeonatoMundial de Fórmu
la Indy daManchete. A negocia
ção foi díreta entre Sílvio Santos
e Emerson Fittipaldi, que detém
os direitos de transmissão do
evento. Não se fala em cifras, mas
a própria transferência do sobri
nho deÉmerson, Christian Fitti
paldi, da Fórmula 1 para a Indy
entrou no pacote. A grande no

vidade é que as corridas vão en

trar ao vivo no meio do progra
ma do patrão Sílvio Santos. Ou
seja, o negócio é sério, já que as

transmissões vão interférir no

carro chefe da emissora. A equi
pe de transmissão, a princípio,
deve ser amesma dos tempos da
Manchete, com o jovemTéo José
na narração e entrevistas de Luís
Carlos Azenha.

Humor em excesso
Durante sua participação em

Engraçadinha... seus amores e

seus pecados, Eri Johnson levou
muita bronca para conter o riso..

E não foi de graça. Ele interpre
ta umjornalista que discute o des
tino do mundo com dois outros

colegas, Teixeirae Tinhorão, res
peotivamente Guilherme Karam
e Otávio Muller. O trio, respon
sável pelo circo que se forma nos
estúdios, é controlado de perto
pela diretora Denise Saraceni.

Risos à parte, Eri confessa que
está apavorado com a estréia da
peça Mistérios da linha, em

abril, na qual ele fará um homem
que tenta se passar por mulher,
sem apelar para caricaturas ou

homossexualismo. Até lá, ele diz
que "é um privilégio interpretar
numa obra de Nelson Ro
drigues".

Investimento
Sílvio Santos parece disposto

a abrir o baú. O capo do SBT
quer para a narração das corri
das da Indy e também para o fu
tebol ninguémmenos queGalvão

.

Bueno. E jáalardeou que vai des
pejar muitas verdinhas na frente
domelhor amigo de Senna. Res
ta saber se a Globo vai querer
bancar um leilão.

Tadeu Agu/ar

FALE COM-QUEM ENTENDE E QUE ESTÁ A MAIS TEMPO NO
MERCADO DE TELEFONIA CELULAR. NA TELTRON VOC� ENCON·
TRA APARELHOS ORIGINAIS DE l' LINHA COM
1 ANO DE GARANTIA DE FÁBRICA, MELHORES PREÇOS À VISTAOU
SE PREFERIR
EMAT� 4 VEZES, OUAINDAPELO PLANO DEENTREGA PROGRAMA·
DA

__
� IMPO.RT 1!.X EXPORT DE80U12VEZESSEMJUROS.

CELULAR�COIIA TELTRON TELEFONES CELULARES· FAX
NATELTRON VOC� ENCONTRATODALINHAMOTOROLA DE TELEFONESCELULARES EACEss6RIOS CENTRAIS TELEF6NICAS
PERSONAL 401, PT 850.ALPHA CLASSIC, PT 550 MICRO TA.C., PLATINIUM, ULTRA LITE E OUTROS APARELHOS TELEF6NICOS
MODELOS PARA SUA NECESSIDADE. ASSIST�NCIA T�CNICA INSTALAÇÃOMOTOROLA O CELULAR MAIS VENDIDO NO MUNDO, VEM COM A
GARANTIA EXCLUSIVA DE RESISltNCIA CONTRA QUEDA LIVRE Art 1 METRO E MEIO E CONSERTOS EM GERAL

O ator Tadeu
Aguiar vai mais
uma vez tentar
exorcizar os fan
tasmas dos seus

vários falecimen
tos televisivos. As
mortes de seus per
sonagens o perse
.guem desde que
fez Walter, em O
dono do mundo,
mas ele acredita
que comUmberto,
de Irmãos Cora

gem, pode se livrar
do estigma. "Des
ta vez euMOmor

ro, vou até o final
.
da novela", disse
rindo. Umberto é
assistente do Dr.:
Rafael que vai as
sumir todo o trata
mento de Lara. O
ator aãrma que seu
personagem vai
assumir o espaço
do seu mentor
Rafael e que vai se
apaixonar pela
maluquete Lara

......
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mostra as treze linhas que for
mam ometrô deParis, tido como
um dosmelhores domundo _

não

pela segurança e eficiência, mas
pela incrível malha viária pela
qual se estende. Entre idas e vin
das, Marília Gabriela abordou
artistas, refugiados do Leste eu

ropeu, ciganos e mendigos que
habitam o sub-solo daCidade Luz
há anos. Lá, o metrô transporta
diariamente cerca de metade da

população de Paris e abriga, à
noite, �rca de 4,5 milhões de

pessoas.

Jaraguá do Sul, 11 de fevereiro de 1995

Semana negra
(Innãos Coragem, Globo,

18h)�Nesta movimentada semana, �onde os Coragem perdem seu

patriarca e Duda corre o risco de
.

ficar inutilizado para o futebol,
uma nova bomba assola a famí
lia. No capítulo de sábado, João
é acusado pelo assassinato de

'Lourenço, que tem seu corpo des

figurado encontrado num rio. O
delegado Falcão trata de imedia
tamente sair à caça de seu rival.
"Eu vou provar, vou prender
João", diz enfaticamente a auto
ridade, surpreendendo Lara e

Jerônimo.

Proposta
despudorada

(Quatro por quatro, Globo, 19

h)
No capítulo quevai ao ar nes

ta quinta, Suzana, depois demui
to perseguir Bruno e ameaçá-lo
de todos osmodos, resolve partir
para a chantagem pesada. Ela
propõe ao médico que, em troca
de ter suspensos todos os proces
sos que correm contra ele na Jus
tiça _

inclusive um por porte de
.

cocaína, que o inviabilízaria de
obter a posse legal de Angela _,.
se case com ela. "Você casa co

migo e some oprocessoporpor
te de droga, Ojuiz te dá aÂnge
lapara sempre", fala, sem cons

trangimentos.

Galhofa amorosa
(Pátria minha, Globo, 20 h

30)
Nesta semana finalmente o

esperado encontro entre Alice e

Rodrigo acaba acontecendo.

Após a reunião que junta os pa
rentes das vítimas do incêndioem
Campo Largo, os dois pombinhos
acabam se esbarrando na saída do
colégio. Entre suspiros e lágri
mas, os dois trocampoucas pala
vras, mas será o bastante para
reacender a velha chama da pai-

�

xão. Rodrigo, abalado, começa a
seguirAlice e um belo dia chega
bêbado em casa, para espanto da
inocente Bárbara, sua esposa to
lerante. "O que houve Rodrigo?
Você está bem?", pergunta soli
dária, antes de receber um sono

ro fora do marido embriagado.

Mistério na aldeia
(As pupilas do senhor

reitor, SBT, 19 h 45 e 21 h

30)
No capítulo desta terça _ que

excepcionalmente vai ao ar às 20
h e depois às 22 h 30 _, Amália
encontra o pintor Fernão em Pó
voa do Varzim e se impressiona
muito com a aparência do rapaz.
Ela pede que ele não conte para
ninguém que se conhecem. Ele
teria chegado à aldeia com Eu

gênia, vindo do Porto. Assim
como Daniel, ele vai arrancar

suspiros de muitas moçoilas do

povoado por sua fisionomia bem
cuidada e educação urbanas, mas
no fundo, esconde um grande

mistério.

Comédia
industrializada

(Globo, domingo, 11 h 50)
Colorizadopor computador, o

filme desta semana do Festival

gordo e o magro é A prince
sa boêmia, com a dupla Stan e

Oliver no elenco, além de Anto
nio Moreno, Jacqueline Wells e

Telma Todd. Dirigido por James
Horne e Charles Rogen, o filme
não é uma das obras-primas da

dupla, pois faz parte da sua safra
de curtas industrializados. De

qualquer maneira, é uma boa

atração no gênero comédia pas
telão.

A Paris subterrânea
(Band, domingo, 22 h)
Nesta semana a reportagem

principal do Domingo 10, apre
sentado por Marília Gabriela,

o excelente ditador
(Globo, domingo, 22 h 50)
Neste domingo, no Festival

Charles ChapUn, a Globo exi
birá um dos longa-metragens
mais conhecidos deste genial ci
neasta inglês: O grande ditador.
O filme 'é uma crítica brilhante
ao nazismo e que, de certa for
ma, antecipa os horrores da era

Hitler. Uma de suas cenas mais
antológicas é a dança com o glo
bo terrestre, no qual Chaplin,
fardado e travestido como Adolph
Hitler, brinca com uma bola de
encher com os desenhos da Ter
ra, chutando-aeabraçando-a Im
perdível.

SIGMR
Centro Educacional Sigma

PRÉ-VESTIBULAR
SEMI-INTENSIVO

MATRíCULAS ABERTAS
VAGAS LIMITADAS

UMA

ORGANIZAÇÃO
A SERVIÇODA
COMUNIDADE
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COMPRAR OU ALUGAR

REQUER SERIEDA'DE. E

SERIEDADE VOCÊ

erta

c....
Casa de alvenaria c/ 220m" '" terreno 200m" - Vila Lenzi
Casa de alvenaria c/ 120m" - Vila Lenzi
Casa de alvenaria'" 84m" - Vila Rau
Casa de alvenaria '" 120m" pr6x. Bebidas Kle�en - Itapocuzinho ,

Casa de madeira c/100m" - Rua Innio Leandro
Caaa de alvenaria 0/ 160m' 0/ 4 quartos - Rua AnRa Garlbaldl
Casa de alvenaria c/200m" cl terrano 2.200m" - Pr6x. Mal_e Malhas
Casa de alvenaria 0/ 100mZ - Tras Rios do Norte
Casa mista - Rua Emnlo Stein cl terreno 526m"
Sobrado c/160m" -Ilha da Figueira
Sobrado 0/ 250m" c/ terreno 2.600m" murada, Rua Joio Planischeq
Sobrado 0/ 300m" 0/ ótima localiza9io - Centro
Sobrados cl 66m" cada - Em Piçarras pr6x. Hotel Candeias
Casa de alvenaria cl4 quartos - Infcio Jaragué Esquerdo
Casa de alvenaria 0/ 130m" - Pr6x. Selão Doering
Case de alvenaria c/ 100m" - Próx. Apae
Case de alvenaria '" 150m" - Próx. Hospital Jaragué

ApartementotI
Apto. Cond. Amizade - c/2 quartos - Financiado
Apto. TUa Domingos da Nova c/196m"
Apto. Ed. Schlochet '" 1 surte + 2 quartos + dep. financiado
Apto. Ed. Jacó Emmend. c/155m" - 2 qu'artos + suite + dep. empregada
+ 2 garagens
Apto. Ed. Isaballa c/ 122m" - 2 quartos + suite'" piscina
Apto. Ed. Miner '" 140m" - cl 3 quartos
Apto. "'2 e 3quartos em construção rua Cail<a Econômica plentregadez!
95
Apto. '" 118m" Ed. Dona Lili em Piçarras 0/ ótima vista pl mar
Apto. 0/ 110m" '" 1 quarto Camboriú cl frente pl mar
Apto. Ed. Menegotti 0/ 2 quartos financiado
Apto_ '" 160m" el3 quartos em Camboriú frente pl mar

Terreno.
Terreno'" 2.600m" - Rua Joinville, ótimo ponto comercial
Terreno'" 1.100m" - Rua João Doubrava
Terreno'" 43Om" - Loteamento VerseilIes
Terreno c/SOOm" - Continuação Mal. Deodoro Fonseca
Terreno c/400m" - Rua Venâncio Silva Porto, pr6x. Weg I
Terreno'" 589m" - Ilha da Figueira
Terreno c/16.SOOm" - em Schroeder
Terreno c/2.700m" - Rua Ricardo Hass (centro)
Terreno c/l.000m" - lateral Venâncio da Silva Porto
Terreno'" 43Om" - rua Lourenço Kanzler
Terreno'" 5.ooom" - Fundos rua Joinville ótimo pl microempresa
Terreno c/ 5.000m" - Rua Venâncio da Silva Porto
Lote esquina'" 700m" pr6x. Escola Albano Kanzler
Lote residencial Champagnat ótima localização
Tel)'eno c/684m" - Rua Felipa Schmidt (Centro)
Terreno cl 420m" em Piçarras pr6x. Iate Clube na Beira Rio
Terreno'" SOOm" - Vila Saependi
Terreno'" 532m" - Pr6x. Posto Marcola

,Locaçio
Galpão cl 300m", rua Bernardo Dornbusch
Galpão'" 120m" no centro

COnjunto Resldenclallmlgrant..
ótimos apartamentos c/ churrasqueira, salão de festas, sello de jogos,
playgraund, totalmente residencial, apenas 2 por andar, financiamento
próprio a partir de RS 353,00 (l,HCUS)

lmoblllllria Habitat
Lotas em Piçarras próximo ao mar'" financiamento a partir de RS 25,00
mensais

laa IapoldoJ-,b
,mal da na daCaia letIÔIIiea redenl

roNE71....,

Rua: Esthéria Lenzi Friedrich, 39 - Fone 72-0510

Vende
Casa nová situada próxima à Recreativa do Breithaupt cl IIC;>m".
Terrenocent;ral, no iníciodaruaAdéliaFischeráreade 33.023 ,OOm"
Lotes no Loteamento ltapocuzinho. Financiado
Lotes no Loteamento Jardim Francisco. Financiado.
Lote 425m", próximo Bretzke.
Área nobre - Lote com 384m" - Lote com 1.652m", próximo
Recreativa Marisol
Lote próximo' Urbano, Jaraguä-Esquerdo, 555m" - 6.500,00 -

450m" - 4.500,00
Lote próximo ao Cepron com 392m"
Casa de alto estilo na ruaAntonio Teixeira dos Santos com 290m",
próximo Beira Rio Clube de Campo.
Casa de alvenaria com 165m" pröx. Colégio Albano Kanzler -

VilaLenzi
Lote na comunidade São Luiz Gonzaga de 400m".
Lotes financiados no bairro João Pessoa.
Lotes financiados em frente AABB_
Sala Coll1l_ Ed, Florença, 10 andar cl 113,94m"
Apto Ed. Schiochet ao lado do Supermercado Sesí, financiado cl
165m%, cl piscina, 2 garagens, salão de festas, quadra esporte,
porteiro 24 horas.
Claác:ara emCorupä com 66morgos com uma casa de alvenaria de
7Om2_

ENCONTR'A NAS

OFERTAS

IMOBILIÁRIAS DO CP

--
ReI, 1,001 -Casa,alv, ·cl7_·(cI ....._cl..--__........._
ReI, 1,002 - Casa oIv, cl17_ - (_IINpoI.Q- _._........_ ,

ReI,I,(IC)(-Casaolv, cllOOn1'-(__a. _
ReI,I,005-Casaalv, cl7_-(_.5o+& _......._
ReI, 1,006-Casaolv, clI2Om'-(JguA��..__._.._"'_
- cl 3 dorms.
ReI,I,007-Cuaalv, cll_-f__ _._ .._"'_
ReI,',008-q aly, cI_-("' I-_-oI _
ReI, ,,009-C lv, cI ..... -(T cI_-R.__._.. ..__
ReI, 1,011 -Cuaalv, cl7_-( _
·ReI, 1,012-C alv,

cI--5.-
-

ReI,I,013-C alv.cll._- A.A.�"_
ReI,I,014-C alv, cllCl2m'- __"_":1!1_
ReI,'.OIS-Ca..alv,clI7_-(_v.....t .._
ReI, 1,017-Cao••Iv, cll -(l..._ ...
ReI, 1,018- C aIv.cI t -t__ ..-.. ...
ReI.1.019-C

aIv,cll_-e"-_·"--'··_"52O,00pl-ReI. 1,020 - C alv, cl1_ - L11Ira,._,...__,00
ReI.I,02I-C Iv,cI_- fIgooI,_ ..6._,oo
Rei, ',022-C ,cll--I-----.ot .. ""'000.00ReI.1.023-C oIv,cll",,",,- _V_-a.-...... .. OS.ooo.OO
Rei. 1,024 - C.sa alvo clr,on, - (_V_._......) "20,000,00
Rei, 1,025 - C alv, cl 11_ - (_-...._, SO) .. SO.OOO.OO
ReI. 1.026-C , cll_-("'. PIQorr_-cll-.ej "35.000,00
ReI, 1,027 -ean cl1._-(Ala_SIhaI-", Forum) "3&.000.00
ReI, 1,029 - Ca , cl 7_-("'_-pnIor,AlantifpeBaIman) ....000.00
ReI, 1,0:10 - Ca , cl7_ - (TOf1enod4SOm'-_pr6x, Shof>Iinglesle -BanoBoaVIsta)
RS 17.000,00
Ret. 1.031 -Cau mild cl 7Omt- (RuaMllrill G.toem) R$18.000,OOO
Ref. 1.032 - Casa mad. cl 70fr1.

�AJ.
Antonio Kochela. 70) RS 20.000,00

Ret. 1.033 - Cau. mad. c!71)mt - er. cl 645mtc/2 pi8os. vista p/cidade - Chal6 - R. Ab...o FaohIni
- Pfmc. Recreativa Du.. Rodas) 45.000.00
Ret. 1.034 - Casa.mad. c/48fnt - (02caaasmad.c/66fn1' e out,acl48ßtt -teer. clfiOOmZ - RIaVenancto
da Siva PorIo) R$ 30,000.00
Ref. 1.035 - SobIado cl 29()mt- (Pr6x. Beira Rio cl campo) R$120.000,OO
ReI. 1.036 -Soblado.cl 440mt - (lot. Papp -Barra) RS 180.000,00
ReI. 1.037 - Sobr••",. cl 2O()mt - (Av. GocOlio Vargas) ASl80.000,OO

�: �::h�:�':::J/l�r:::-(r.�::����:��p��S��':�one) RS 65.000,00
APARTAIENTOS

Raf. 2.001 - Apto el3 dormIS. -1Crt.tIMMunique - Centro) RS 46.000,00 - Ou.ado
Rei. 2.002 - Apt. eI 3 dorms, - Residencial Eldo,.do) R$ 4S,000.00 • aulado
Rei, 2,003 -ApI.el3 dor... ,

- (Edillclo c.t•• SpQia -Cent••) AS39,Ooo.oo· eulado
ReI, 2,_ - Aptocl3d0rm8, - (Edil, J.y",) AS 50.000.00. eu.ado
Raf. 2.005 - Apto el3 dorrns. - (""0 erntnndcMffer) RS 65.000,00 - OuMado
ReI, 2,006 - Aplocl3d0rm8, - (Edil, a.... Rio a......) R$ 45,000,00 - eulado
ReI. 2.007 - Apl. d 3 dorms. - (Rua Joio Picall) R$ "".000.00 - aulado
ReI, 2.008 - Apl. cl 3 donno, - (CeIFO - Pr6LR_Iv. _001) R$ 60,000,00 - Cu.ado
Rei, 2,00. - Apl. eI 3 dorm8, - (Edil, Ar...) En�, RS 39,000.00 + financ, RS 396.00 pimê.
ReI. 2.002· Aptoc/3 donns. - (e�. SchIochM) Ener. - RS 45.000,00 +financ. RS 289,00 p/mês

TBIRENOS
Ref. 3.001 - Terreno cl392n'f: - (lot PappJ8arra) RS 13.000,00
Ret. 3.002 - T8IT8IlO cl552m1-(AJa Vitor MMeles) RS 16.000,00
ReI. 3.003 - Terreno cl450mZ - (Jardm Champagnat) R$14.000,OO
ReI. 3.004 - Terrenoc! 1.143m2 - (Rua Curt Vasel) AS 60.000,00

=: g::�: i:�::��:�=: t=e��':,r;�em�o,ooo,OO
ReI. 3.007 - Teffeno c! 4SOm' - (Waldemar Rau) AS 10.000,00
Ret. 3.008 • Terreno oI4S()n2 - (Lol. Garcia) RS 5.500,00
Rei. 3.009 - Terreno c/2.18OmZ - (Pr6x. Rodeio Crioulo) RS15.500,OO
ReI. 3.010 - Terrenocl 40ßmt - (Quinta dos Açorianos - BaITa VeIla) RS 4.500,00
ReI. 3.011 - TetTenocl 3761'n1'-(Rua eugênio�z - Via Nova) RS 7.000;00
Ret. 3.012 - Terreno cl420mZ - (Lol. Garda) RS ".500,00 parcelado,em alé 3x
Rei. 3.013· Terrenoc!"lSJn2 - (Pr6x. Rodefo Crioulo) RS".500,OO
Rei. 3,014 - Torreno cl 371m' - (Vllalenzl) R$ .,000.00

'

ReI. 3.015 - Te"eno cl 17.791mt - (JaragJ' Esquerdo) RS 35.000,00
ReI. 3.016 - Terreno cl7.5OOfnI- (Pr6x. Malhas Malwee) RS 70.000,00
ReI. 3.018 - Terrenocl"5OmI- (Residencial Versals - Amizade II) RS 8.500,00
ReI. 3.019 - Terrenocl888,94mZ - (Pres. EpUclo Pessoa - pr6x. Jangadnha) RS 60.000,00
ReI. 3.020 - Terrenoc/8.21SmZ � (R. Joio Salri Tavares_- LotWaler Mar",arcl) RS 22.000,00
ReI. 3.021 - Terrenoc/511.50mZ • (Restdendal Água Verde - pr6x. !grela S. Judas) RS 11.000,00
ReI. 3.022 . Terreno 0/ 370,05f'n2 - (Rua Domingos Sanson· pt'6x. Maris� � Vila Baependi) RS
25.000.00
Rei. 3.023 . Terreno cl300fnZ - (ResKt. Afonso E. NMicoIuzzi - prÓK, Marcala) AS 6.500,00
Rei. 3.024 . Terreno cl 54x17Qmf • (BR-280 - pr6x. trevo Guaramirim) AS 380.000,00
ReI. 3.025 • Terreno (lOtes no Loteamento Jwenlus) RS 6.000,00
ReI. 3.026 - Terreno c! 360mZ - (loteamenlo Corupá) RS 5.000,00
Rei. 3.027 - Terrano c/906,35fnZ· (Gu=�itZ:"�s"anasco Klein) RS 12.000,00

ReI. ".001 - Área de 3OO.��(6u8.ramirim) RS 50.000,00
Rei: ".003 � Área de SOO.600m2 � (Nereu Ramos) R$ 60.000,00
Rei. ".004 - Área de lOS.000mZ - (Nereu Ramos) R$ 60.000,00
Rei. ".005" Área de 325.00fnZ � (lila da Aguelra) RS 20.000,00
Rei. 4.006 -Álea de S.()()()m! - (lha da Agueira) R$8.000,OO
Ref. 4.007 • Área de 15.000� � (Rua Benjanin Constanle • Massaranduba) RS 20.000,00
Ref. 4.008 . Área de 6.0oom2 - (Estrada GarißaldI,1. Ribelrlo das Pechs) RS 13.000,00
Rei. 4.009 - Área de 105.000� • (Schroeditr cl ceM, 2 ..... 6UINlocelba(irlo) R$30.000,00
·Ref....Ol0 - Área de 120,O()ml!: _·(CorupA - pr6x.Weg Florestal) AS12.0000,OO
ReI. 4.011 -/vea de 2O.000mZ � (Estr,Garltald -2010n docenlro - lireaplanaclcasa,lagoa e pot'1"W

�ef.':�����lr:·���.�oo� - (VIaNova clçasamad.c/70m2 + ranohoclluz e ligua corrente - Vista
,

pa-a a cidade) RS 45.000,00
,

PONTOS COIERClAIS (VENDA)' �
Rei. 5.002 • Galplo Ind. cl280mZ • (Ter. cl 9QOmZ • Rua JOfge CzemiewleI) RS 55.000,00
ReI,S,003· Galplolnd,el29Om'-(Ter,elS,8SOm'-clcasadaalv. l00m'- J",á84) R$SS,OOO,OO
Ref. 5.004 - Galplo Ind. oI1.036m' - (Con!lr. cfS10mt - Centro) R$·130.000,OO
ReI. 5,005 - Sala oomeroIai - (F\ta AnlOIÍo C. Ferrel,a • Cenlro, ao lado do Foto Loss) RS 23.500,00

LOCAç.(O '

ReI. 6.002 - Casa alv. cf 80fnt (Rua Joio Planinchek, 1.619 � Fundos) RS 110,00 por mês
PROIIOÇ.(O

Sobrado aIv. cl 300fnt - (0.4 donna - cl stifte - clgaagem - Rua Joio fltanlrchek, 973) RS 86.000,00
LOTEAMENTOS

Rd\ 2030 • Residencial fltazera • Entrada + Ananchmento
ReI. 2040 - ReSklenciaf Behllng· Enlrada + Anandamento

I'J� !#u:I_"! '1�v-,- ....... - - r-_

VENDE-5E
Casa mista na Vila lalau de 4 quartos, 2 salas, 2 banheiros,
copa, cozlnha,lavanderla,churrasquelra, garagem, todamurada, I'

próximo liMarlsol. Valor R$ 30,000,00
Casa de alvenaria, 4 quartos, sala, copa, cozlnha, 2 banheiros,
próximo ao centro, em frente li AASB. Valor R$ 42.000,00
Casa de alvenaria, próximo ao Foto NortelAndla, 3 quartos, 2
banheiros, sala de visitas, copa, cozinha, sala de Iv, área de
serviço, pIsCina, salão de festas, churrasqueira, garagem para
3 carros. Valor "'$ 75_000,00
2 casas, sendo 1 demadeira de 180mts, em ótimo estado e 1 de
alvenaria de 130mts, 2 suites, 1 quarto, copa, cozinha, banheiro I'social e garagem, terreno comerciai de 400mts. Na rua João
PIanIncheck, centro. ValorR$ 6O_00,000u atéparcelado em até
8meses
Vendo ou trocoporcasadealvenariana VilaRau, 2 casas sendo
uma de madeira e outra de alvenaria, próXimo ao Condomlnlo
Azaléia, Jaraguá Esquerdo. Valor R$ 35_000,00
Casa mista na Vila Nova ou troca por casa de alvenaria bem
localizada. Valor R$ 35.000,00 pago a diferença.
Casa de alvenaria de 3 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro,
lavanderia, próximo ao Supennercado Costa, bairro João Pes-
soa. Valor R$ 13_500,00
Sobrado de 200mts, próprio para uma confecção emoradia, em
Guararrilrlm. Valor R$ 35:000,00 em 3 ou 4 vezes
Sobrado de 240mts, terreno de 400mts, no bairro Champagnat,
com 1 suite, 3 quartos, dependência de empregada, saIa,copa,
cozinha, sala de tv, sala Intima, cozinha, sala de visita,
churrasqueira e garagem,para 2 carros. Valor R$130.ooo,00
Casa de alvenaria 1 suite, 3'quartos, 2 banheiros, dependência
de empregada, sala, copa, cozinha, sala de jantar, churrasqueira
geragem, terreno de 600mts, próximo liMarisol, na ruaJolnvllle,
Valor R$ 65_000,00

TERRENOS
Terreno de 26x23 na Ant(lnlo Car10s Ferreira à 100mts da
Marechal. Valor R$ 1fa.000,00 aceita-se proposta
Terreno central de 3.200mts, próximo li Jave!. Valor R$
130.000,00
Terreno de 14x50 próximo li Rádio Brasil Novo na Vila Nova,
pronta para construir. Valor R$ 40.000,00 I'
Terreno de 15x30,Iocai aHo com ótima visão nobalrro VersalIs. I'

Valor$11.ooo,00
Terreno de 14X28, próximo li Duas Rodas. Valor R$ 25_000 00
Vende-se um galpão de 300mts, terrenode 800mts, próxlmo'ao
centro. Valor R$ 55_000,00
Vende-se 1 sala comerciai de 11Omts no Ed. Florença, 1· andar
de frente para a Av. Marechal. Valor R$ 48.000,00, aceita-se
proposta.

CHÁCARA
2 casas de alvenar1a, água com ribeirão nos fundos, Estrada
Garlbaldl à 9 km da Malwee, (Barra). Valor li camblnar. I'

I" Rua Jose Fontana, nl 45
Jaraguá do Sul - SC
FONE: 72-0525

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONDOMINIO RESIDENCIAL ATHENAS
65.000,00 Reais de entrada (à combinar. Aceitamos automóvel e

outros imóveis no negócio) + 22.000,00 Reais - Ass. Financiamento

------�------------------

_ Apartamento: Rua Willy Mancke n° 219. Apto. 102, - 1 ° andar �

230,00m2 - 01 suíte - 02 qtos - sala estar - sala de jantar - cozinha -

BWC Social - Dep, Empregada - Área S - Garagem. 2 auto.

Rua Domingos da Nova, 109
Fone (0473) 72-2608
Fax (0473) 71-083&
Jaraguá do Sul - SC_

• • • • • • • • • • • • • •• TELE VENDAS: 71-1500,

TRAGA SEU ESCRITÓRIO PARA OS VERDADEIROS ÚLTlMASUNIDADESÀVENOA,90%JÁVENDIOO

TEMPOS MODERNOS
ESTE É O MAIS AVANÇADO EMPREENDIMENTO
COMERCIAL DE JARAGUÁ DO .sUL. VEJA ALGU
MAS DAS CARACTERrSTICAS DO MARKET,
PLACE:

.

EXCLUSIVA RUA 14HORAS:

+ELEVAllOR PANORÂMICO;

+ESTACIONAMENTO COBERTO,
COM VAGAS DEMARCADAS;

+ ORIENTAÇÃO COM FRENTE
PARA A FACE NORTE - ILUMINA
çÃO E VENTilAÇÃO NAtURAIS;

+ ENTRADAS PELAS RUAS_- ..
R E I NOLDO RAU E CARLOS PROJETO, CONSTRUÇAO E INC0RPORAÇAO:

�AFFERMANN. �
M' RKf;'T ,APt) Arquitetura

Pl Cf;

LOJASDE'

CONVENIÊNCIA

TRABALHANDO

TODOS OS DIAS DE BÀ
MEIA NOITE.

CONFORTO PARA A

CIDADE, BONS NEGÓCI
OS PARA OS LOJISTAS!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 11 de fevereíro de 1995 CLASSIFICADOS . 1·'

VENDE-SE
3 x 1 Sharp, c/ fone profissional
mais 13ßiscos. ValorR$ 200,00.
Tratar fone 71-6221

VENDE-SE
Passat LS179 com reparos na lata
- gasolina - cor bege. Valor R$
2.000,00. Contato fones 71-1574
ou 97-9753

VENDE-SE
Fusca 1300/67 - gasolina -

vermelho. Valor R$ 1.800,00. VENDE-SE

Contatofone 71-1574 ou 97-9753 Consórcio demoto CG Titan (12
parcelas pagas). Fone 72-1640,
no hor. coml,

VENDE-SE
MararóSL/89,álcool-bege.Valor
R$ 7.200,00. Contato fones 71-
IS74 ou 97-9753

VENDE-SE

PARA-BRISAS

Pára-brisas e. vidros,
novos e usados para

automóveis.

Em Nereu Ramos ao

lado do campo Estrella.

72-2218
MotoRX 125 ano 79. Tratar fone VENDE-SE

72-1640 (hor. comI.) 4 aros para Chevette. Valor R$
40,00. Tratar fone 72-3384VENDE-SE

Fiat 147/83 álcool-dourado, Valor
R$ 2.800,00. Contato fones 71-
1574 ou 97-9753

PRECISA-SE
De empregadapara trabalhar so
mente na parte da manhã (todos
os dias ou 3 vezes por semana),
que more nas proxinúdades do

Jaraguá Esquerdo. Interessadas

ligar para 72-3723 ou 72-3363,
com Dalva

VENDE-SE
Fiat 147/82 - álcool- bege. Valor
R$ 2.300,00. Contato fones 71-
1574 ou 97-9753 .

•

l.Hablas espaãol?
Parlez-vous français?

Tu parli italiano?
Sprechen Sie Deutsch?

Do you speak English?
SE,JA UM ALUNO POLIGLOTA NA WIZARD IDIOMAS

E a cada amigo indicado e matriculado você receberá

10% de desconto em sua mensalidade.
Estamos esperando você!

Rua Epitácio Pessoa, 820
Fone 72-3407

VENDE-SE
Terreno c/si I,SOm2, residencial
Água Verde, lote 9 - Bsquína..
próx. Igreja São Judas Tadeu. R$
10.000,00. Aceita-se proposta cl
casa, terreno ou apto. Fone 72-
3412 para contato

VENDE-SE
BicicletaMountainBike - Monark,
6meses de uso, nova, ou trocapor
mini-geladeira. Por R$ IS0,00.
Fone72-3412comercial c/Silvana

VENDE-SE
Balcão expositor c/ vitrine e um

balcão seco pl doces cl vitrine.
Confira - Valor à combinar. Pra
vender. Aceita-se troca pl
materiais de construção. Fone 71.
0931 ou noMóveisVeloso (próx.
ant. estação rodoviária, centro cl
Sidnei)

VENDE-SE
Terreno cl 370,OSm2. Rua Do

mingos Sanson - próx. Marisol.
Vila Baependi. R$ 2S.oo0,00.
Tratar fone 72-3412

VENDE-SE
Teclado Cassio marca CT 638.
Contato cl Luis fone 71-1846

�IJ�
PEDRAS DECORATIVAS LTOA.

Pedras: São Tomé, arâosia,
miracema, madeira rajtÚla, preta
brilhosa, bolacha, pati pave, pedras
muro e revestimento em geral

Ru� Silveira Júnior s/nl1
Fone 73-0027

pr6ximo do ginásio de Esportes
Guaramirim - SC

Para este verio, nio esqueça da
sobremesa deliciosa do Sorvetio

- Torta de Sorvete - Sandurche de Sorvete -

Bombom de Sorvete. Você escolhe o
sabor. Encomendas pelo fone: 71-8724

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 819 - 0«0.110 '

Fone: 71-8724 - Jara uá do Sul- SC

(j iooana 9{pivas
VENDAS E ALUGUÉIS DE:
VESTIDOS DE NOIVAS - TRAJES PARA NOIVOS - TRAJES SOCIAIS MASCULINO E
FEMINIINO • VESTIDOS PARA l' COMUNHÃO •. FILMAGENS E SERViÇOS
FOTOGRÁFICOS EM GERAL· LAVAÇÃO E REFORMA DE VESTIDOS DE NoiVAS

Rua Barão do' Rio Branco. 353 - .Fone (0473) 72-2818
,Jaraguá do Sul - SC

oAROMA E OSABOR DONSBONSTEMPOS VOLTARAM

PANIFICADORA ECONFEITARIA
...

�PAOaViNBO
Abertodiariamentedas06:00às 21 :OOhs,

inclusivedomingosefer::iados
A.v. Mal. Deodoro da Fonseca, 915 I Centro
Rua Venâncio da Silva Porto, 225 Vila Lenzl

(Próximo Weg I)
Fone: 72-1243

Fone(0473) 72-1000

MARAN�NI
.

Bolsa
de Telefones

I
COMPRA
vaDE

------.. ALDGA
Rua Walter Breithaupt, 92 - Jaraguá do Sul - sc

. (Defronte Beira Rio Clube de Campo)

�ílUJI::,) (0) f;.,�)

é0ßmß Cß�[b��ß [l'lf[Q)ßo
DIVlSÃODECONCRETO

(TUBOSEAATEFATOSDECONCRETO)
____ Rua Joinvllte, 1016'- Fone 72-1101 _
D1VISÃODEPLÄSllCOS(TUBOSDE PVC-ELETRO/UNHAS

.

ESGOTO-ruBOS DE.POUEllLENO/MANGUEIRAPRETA).
Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025

Rva CeI. Procópio Gomes,' 89
Fone 71-0066

Prom-oção

OU,OU,OU.
'EM .JARAGUA DO SUL

• • •••

4 CASAS
4 CAMINHONETES IMPORTADAS

4 LANCHAS
8 JET SKIS

RUA JOINVll.,LE, 1281 - FONE 71-8€.,.46

IP'RANGA�
DIVULGAÇÃO DOS SORTEIOS

Os sortelos serão transmitidos
pela Rede Globo no intervalo

da novela das 20:00h

11/02
25/02
11/03

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2-8 PlmLICAçõES LEGAIS Jaraguá do Sul, 11 de fevereiro de 1995

UTILIDADE PÚBLICA
Convocação I Concurso PúbUco

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, solicita o comparecimento das

pessoas abaixorelacionadas no prazo de 5 (cinco) dias para efetuar suas admissões no

Setor de Recursos Humanos, .

.

Nome Função adquirida via Concurso Público

Ana Efigênia da Veiga Auxiliar de Serviços
Marcionir Fernando Maria Auxiliar de Serviços
Veronice da Silva Vieira Auxiliar de Serviços
José Jaime da Luz Eletricista

Antonio de Souza ' Pedreiro I
Valmor Bonfante Pedreiro I
Tereza Maria Rosa Servente
MariaMadalena dos Passos Servente

Geneci Engler Hister Servente
Roberto Barbosa de Souza Soldador

Na impossibilidade do comparecimento dos mesmos, entrar em
contato com o telefone 71-0988 ramal232

EDI,.AL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã e Oficial de

Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de SantaCatariná, na forma da Lei,
etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que seacham nesteCartório para
Protesto os Títulos contra:

Arte LaJé Jaraguá Ltda - Rua Prof. A. E. Ayroso, 695 - NESTA

Aderbai Geronimo Tavares - Rua Irmãos Maristas, 603 - NESTA

Bell Snooker Bar Ltda - ME - Rua João Theodoro Ribeiro, 355 sl3 - NESTA
Bom Pe Calç. Ltda - RuaMajor Vieira, 409 - NESTA

ClaudeteMari da Costa - Rua Roberto Ziemann, 939 - NESTA

Com.Mat. Constr. Vieira Ltda - Rua�sé Theodoro Ribeiro, sin° - NESTA

Claudio Vanderlei Rlstow - Rio Cerro I - BR-416 - NESTA

Dec. Jaraguá Ltda - Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira, 382 - NESTA

Distr. Ervas Chimarrão NiIzen Ltda - Rua 733 n° 53 - NESTA

Disk. Ervas Chimarrão NUze.n Ltda - Rua 733 n° 53 - NESTA
Eletrica Volwe Ltda - Rua João J. Ayroso, 109 - NESTA

Empresa de Ônibus e Tur. Periquito - Rua Barão do Rio Branco, 79 -

SCHROEDER

Flgueh:ão Com.Mat. Constr. Ltda - Rua José TheodoroRibeiro, 208 - NESTA

Fredibert Krahn ou Lorena - Rua HermannWeege, 2177 - POMERODE
Fabio LuizRopelato - Rua Jorge Lacerda, 166 - NESTA

Falcone Malhas Ind. Com. LT - Rua Carlos May, 146 - NESTA

Grandy Ind. Com. de Conf. Ltda - Rua Pedro Francisco Klein, 191 - NESTA

Incomax Ind. Com.Maqs. Ltda - Rua João Picolli, 44 - NESTA
.

Ivo Nogueira e Vanderlela N. Ltda - Rua 25 de Julho, 577 - NESTA

Luminosos e Toldos Jaraguá Ltda - Rua 546, 20 - NESTA

Luis Carlos Gorges - RuaMaxWilhelm, 786 - NESTA

Luis Carlos Gorges - Rua MaxWilhelm, 786 - NESTA

Metal Rico - Rua Angelo Rubini, 15 - NESTA

Mllcores Com. de TintasMC Ltda - Rua JoOO Picolli, 57 - NESTA
MaO Renovadora Ltda - Rod. BR-280 km 69 aln° - NESTA
Marcelo Luis Rozza - Rua Barão do Rio Branco, sino - NESTA
Rose Maria Sbravattl-Rua Av. Mal. Deodoro, 1708 - NESTA

SchirleyCristinaKanzler - RuaAlvinoStein, 723 - B. Jardim - SãoLuiz - NESTA

SolangeWalchwolz - Rua Capuchinhos, 37 - NESTA

TM Com. de Móveis e Decor. - Rua CeI. Proc. Gomes, 1149 - NESTA

VanUde Tafner Scheuer - Rua João Januário Arcoso, 1005 - NESTA

E, como osditosdevedoresnão foram encontrados ou serecusaram aaceitar

a devida intimação, faz por intermédio do presente edital, para que es mesmos

compareçam neste Cartório na rua Arthur Müller, 78, no prazo da Lei a fim de

liquidar o seudébito, ou então dar razão porque não o faz, sob a pena de serem os

referidos protestados na forma da Lei, etc.
KE/Jaraguá do Sul, 09/02/1995

Tabeliã

Proclamas de Casamento
Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10

Distrito daComarcade Jaraguá do Sul, Estado de SantaCatarina, faz
saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos

.

pela lei, afim de se habilitarem para casar os seguintes:
Edital N° 19.790 de 02102/1995

ADELINO HOLLER E EVANIR ZANGHELINI

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente em EstradaGaribaldi, nesta cidade, filho
de Ludovico Holler e Olinda Zatelli Holler.
Ela, brasileira, solteira, natural de Rio dos Cedros, neste Estado,
domiciliada e residente em Rio Ada, Rio dos Cedros, neste Estado,
filha de Gervasio Zanghelini e Selma Clara Zanghelini,

Edital N° 19.791 de 02/02/1995
AGUINALDO VANDERLEI DE PAULO E ROSEANA

BEATRIZMÜLLER
Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Jàraguä do Sul,
domiciliado e residente na rua Frederico Barg, 54, Baependi, nesta
cidade, filho de Candido de Paulo e Clara Fusi de Paulo.

,

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural deCruzAlta,RioGrande do
Sul, domiciliada e residente na rua Richardt Piske, 120, nesta cidade,
filha de ValdirMüller e Claudete Bradacz Müller.

Edital N° 19.792 de 03/02/1995
TELMO FISCHER JUNIOR E SILVANA DE OLNEIRA

Ele, brasileiro, solteiro, dentista, natural de Porto Alegre, Rio Grande
do Sul, domiciliado e residente na rua Nações Unidas, 68, Bairro
América, Joinville, neste Estado, filho de Telom Fischer e Lucia
Antonia Fischer.
Ela, brasileira.solteira,estudante, naturaldeJaraguádo Sul, domiciliada
e residente na rua Emilio Stein, 99, nesta cidade, filha de José

Gonçalves deOliveira e Marilú de Carvalho Oliveira.
Edital N° 19.793 de 03/02/1995

MARCELOWIELE E FABÍOLA DO AMARAL COSTA

Ele,brasileiro,solteiro, secretário,naturaldeJaraguádoSul,domiciliado
e residente na rua João Planinscheck, 1.720, nesta cidade, filho de
Rainer AlfredoWiele e Edi Marlene GarciaWieIe.

Ela, brasileira� solteira, secretária, nat�al de São Paulo, São Paulo,
domiciliada e residente na rua José MariaGomes, 69, apto. 04, nesta
cidade, filha de Nelson Tabajara do Amaral Costa eMaria Aparecida
Sant'Anna do Amaral Costa.

o Edital N° 19.794 de 06/02/1995
ETSON LUIZ FUSINATO E MARLI INÊs RUDA

Ele, brasileiro, solteiro, analista de suporte, natural de Ibirama, neste
Estado, domiciliado e residente na ruaHermann Purnhagenn, 50, Vila
Rau, nesta cidade, filho de Alcides Fusinato e Salvelina Fusinato,

Ela,brasileira, solteira, secretária,naturaldeJaraguádoSul,domiciliada
e residente na rua Hermann Pumhagenn, 50, Vila Rau, nesta cidade,
filha de Marcelino.Ruda e Valdina Cograssi Ruda.

Edital N° 19.795 de 07102/1995
VILSON DE LiMAMARTINS E LORECI VERA LÚCIA

PEREIRA

Ele, brasileiro, solteiro, assador, natural de Renascença, Paraná,
domiciliado e residentenaruaCarlos Schulz, 51, nestacidade, filho de
Marins de LimaMartins e Dinoral AparecidaMartins.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de produção, natural de Renascença,
Paraná, domiciliada e residente na ruaCarlos Schulz, 51, nestacidade,
filha de Emestides Rodrigues Pereira e Doardina da Silva Pereira.
Eparaque chegue ao conhecimento de todos,mandei passaro presente
Edital que será publicado pela imprensa e em Cartório, onde será
afixado por 15 (quinze) dias.

u
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RESOLVIDO CULTURA

Agricultura eSaúdeacertam Secretaria reúne lideranças
,

,I d"
,

«.
'. para estabelecer calendário

, a venu,a eprodutos caseITOS muJnarl'Cl�pgaluádedOcSuulltu·raA, EseScporertaríte'ae tanteabrangente.Emrazão disso,
lideranças e dirígentes religiosos

Lazer e a Fundação Cultural reü- de dezoito comunidades foram

nemhoje,apartirdas 14horasno ,

convidados para a reunião de
CentroEmpresarial, dirigentes de hoje. Aprevisão é de se formali

comunidadesreligiosaselideran- zar um calendário com pelo me
ças dos bairros para definir deta- nos uma noite cultural por mês,
lhessobreacontinuidadedo "Pro- exceção de julho, mês de aniver
jetoNoitesCulturais". Esteproje- sárioda cidade, edezembro, quan
to tem como finalidade levar à do acontece aprogramação nata
toda apopulação o que éproduzi- lina.
do na áreacultural, incentivando Ontem a secretaria promoveu
o canto, amúsica, a arte e a tradi- uma reunião com escolares das

ção, ao mesmo tempo em que' redesmunicipal, estadual e parti
revela valores e valoriza os gru- cular, para discutir a execução de
pos culturais existentes. vários. projetos já desenvolvidos

SegundoosecretárioBalduíno no ano passado, como o Festival '

Raulino, a intenção é.aperfeiçoar deQuadrilhas, concursodedecla
o projeto e que ummaior número mação, oprojeto TeatronasEsco
decomunidadesassistamàsapre- las e oFestivai de Dança. Nestes
sentações, conhecendo um pou- projetos os professores assumem
co mais da produção cultural da a responsabilidade pela realiza
cidade que, segundo ele, já é bas- ção nas unidades escolares.

JaragoádoSul-As secre
tarias de Agricultura e Meio
Ambiente e Saúde, chegaram a

um acordo, na quinta-feira pela
manhã, so- ......J.�.,.,
bre a co- TTflflII.", til.,

mercializa

çãodepro
dutos ca-

.., ,

,IIIS9ll'
,.,.

seíros con- J..II-IJ....
feccíona- �Wl_,.._·_tVIIJ_·__
dos por pequenos produtores da
região do Vale do ltapocu. Sem
rótulosquepudessem identificar
o fabricante, os ingredientes e o
prazodevalidade, estesprodutos

vinham enfrentando a fiscaliza

ção da Vigilância Sanitária que
.aplícando a legislação vigente,
estava impedindo as vendas.

, Propostas à mesa, decidiu-se
pelo seguinte: os produtores de
verãoprovídencíar cadastro jun
toaodepartamentodeVigilância
Sanitária; deverão ter acompa
nhameßto técnicodeprofissionaI
habilitado da Epagri (curso
profissionalizante); partícíparde
uma associação de agricultores
(sindicato); possuir alvarás de

licença e sanitários, que custam
R$16,OOcadaumporano;rotu-

lar os produtos (rótulo será for
necido pela secretaria de Saúde)
contendoonomedo produtor, do
produto, datasdefabricação ede
validade e peso.

Os que manipularem os ali
mentosdeverãotercaFteirinhade
saúde. Segundoo secretário Ingo
Robl, são considerados, agora,
produtos artesanaís.caseiros, su
cosnaturais, licores, ricota, quei
jo colonial, geléias, conservas,
nata, mel e melado, incluindo
ovos. No caso de c�es e lingüi
ças, só com a presença de um

veterinário na hora do abate.

I

R.".._"'ii" uigineills ptU'tI garantir o prod"to

SEGURANÇA

Comandante da PM fala em

mudarimagemâacorporaçã»
-Florianópolis - Transformar a

Polícia MilItar em Polícia Cida
dã. Este é o principal objetivo do
novo comandantedaPolíciaMiIi
tat; de Santa Catarina, coronel
Ademir Anton, que substituiu o

coronel JurandirHenriqueOstins
que vai para a reserva.

AmetadocoronelAntonobedece
as diretrizes bäsícas do Plano deG0-
verno: liberdade,jusliçaesolidaFieda
de. "Queremosmelhorar aqualídade
doserviçoprestadoàPM", declarouo

,

novo COmandante. A Polícia Militar

passa, apartirdeagora, asersubördi
nada ao gabinete do governador.

O,coronel Ademir Anton, 46
anos, nasceu emCanoinhas, casa
do e tem dois filhos. O currículo
do coronel mostra que ele foi um
aluno aplicado. No curso de Di
reito da Universidade Federal de
Santa Catarina, por exemplo, ele
se formou com média 9,95, a se

gunda melhor da UFSC.
O efetivo da PM catarinense

tem hoje 13milpoliciais, 13 bata
lhõesespalhadospelo estado.Des
tacam-se os trabalhos do Corpo
deBombeiros,PolíciaRodoviária
Estadual, Polícia de Proteção
Ambiental, entre outros.

,

Eleito·· - ·CAAAO 00 ANO·

, por
. Auto Esporte.·, Versão 1994

,eCD - MQn� 1 CD - Aut.1 OU GSI

t
'

ao seu alcance na

�
.."JlJlENlJóllFER

Emmendörfer Com.
de Veículos Ltda.

Concessionária
Chevrolet

Av. Mal. Deodoro da
'

Fonseca, 557
Fone(0473)PABX 71-3655
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PERDAS
.

Liminar reduz piso salarial no mobiliário
JaraguádoSul- o Sindi- com agarantíade emprego e não

cato dos TrabaIhadores nas In- pagar um aumento real de 6%
dústrias da Construção Civil e aos cerca de três mil trabalhado-
doMobiliário de Jaragpádo Sul, res damicrorregião.
comabran- _1__UI Opresidentedosindicato,Ingo
gência nos lnIií"" Kaiser, explica que estas con-

munícípíos .d,,II' quistasestãoincluídas nodissídio
de Schroe- coletivo da categoria cujo julga-
der, Co- IIIlIiI mento favorável no Tribunal

rupä, Gua- '" Regional do Trabalho aconteceu
ramírím e '1lII em 5 de dezembro do ano passa-
Massaranduba, distribuiu nota do.Amedidacautelarobtidapelo
acusandoosindicatopatronalde, sindicato patronal foi concedida
por força de liminar concedida em26dejaneiroúltimo. Segundo
pelo Tribunal Superior do Tra- Kaiser, depois de assinarem um

balho, estar reduzindo o piso sa- acordo com o sindiéato dos tra-
larial da categoria de R$ 141,00 balhadores, os empregadores ne
paraR$81,OO:Namesmanotao garam-se ao pagamento no

sindicatoafinnaqueosemprega- quadrimestre. "Nossa defasa
dos pretendem, ainda, acabar gem era de 60% e recebemos

ECONOMIA Govemonão sepreocupa
Mudanças doBCofetampolítica de seguros .

.

.

�

Brasília-OeoooomislaPedro ra e a 'fusões para garantir a Mercosul ímplícaporsí sönofím com a lmportaç(lo barataPereira de Freitas, do 'setor de competitividade", assinalou. desse monopólio, ao menos na .

seguros daCaixaEconômicaFe- Freitas disse que esse proees- região compreendida por Bra-
deral, afirmou que a desre- sopoderá ainda ser rnais acelera- sil, Argentina, Paraguai e Um-
gulamentação dosetor;prometi- do se o fim do monopólio do guai".
dapelopresidentedoBancoCen- resseguro (seguro do seguro) do Outra alternativa para ampli
tral(BC),PérsioArida,devepro- IRB aconipanharasmedidas.lsto ar a participação das segurado
voear urna onda de fusões e in- porque uma seguradora de capi- ras nomercado, afirmou Freitas,

tal nacional teria que procurar estãnaregulamentação darefor
parcerias para realizarurna ope- rna previdenciária. A Sasse, in
ração de resseguro, porexemplo, formou, pretende lançar. ainda
de uma plataforma de petróleo, nesse trimestreumprodutonessa
que nunca é inferior a US$ 300 área, a exemplo do que já fez o

milhões. De qualquer forma, BancodoBrasil,comoBB-Prev.
disse ele, "a conclusão do (Tribuna de Minas)

corporações e a redução do nú
mero atual de seguradoras àme
tade, de 140 para 70.

Fusões
"A exposição das segurado

ras à concorrência internacional
implicaráemredução daestrutu-

apenas 12,45%", denuncia Ingo
Kaiser.

Segundo ele, os baixos salári
os estão provocando dezenas de
pedidos de demissão no setor.

Kaiser dánúmeros: entre os dias
ie e 31 de Janeiro deste ano, 50
trabalhadores solicitaram junto
ao sindicato arescisão de contra

to. E apontaoutro problema que
ele considera grave: a maioria
das empresas pagam salários ex

tra-folha, sonegando INSS e

FGTS. "Em alguns casos, o que
é recebido por fora chega a ser

quatro vezes o valor do salário

registrado em carteira", con

cluiu lngo Kaiser. O presidente
do sindicato patronal, Blasio
Mannes, não foi encontrado.

Oivulgaçio

Vieira: incentil'armicroempresas

MERCOSUL

Florianópolis - O governador
Paulo AfonsoVieirapretende dar
atenção especial à secretaria do

Mercosul, dirigida pelo empresá
rio HenriqueWeber, de Joinville.
Ogoverno quer incentivarempre
sas de setores que tenham condi

ções de competir, principalmen
te, com o mercado argentino e

uruguaio. Um dos primeiros pas
sos é estudar a ampliação da Fer
roviadoFrango, umadaspronies
sas de campanha.

Paulo Afonso descartou a pos
sibilidade de, com a chegada de

produtos estrangeiros mais bara
tos, a concorrência acabe fechan
do e aumentando o índice de de-

semprego. Lembrou que, nos Es
tados Unidos, a maioria das pes
soas queperdeempregadoem caso

semelhante tem a tendência de
montarseu próprionegócio. "Por'
isso estamos preocupados em cri
ar condições para incentivar a

criação de microempresas".
,

NÓS TEMOS A SOLUÇA0.
ARTE-FIN'AL ti'
FOTOLITO ti'
EDIYORAÇÁO ti'

Rua Exp. Cabo Harry Hadlich, 737
89251-380 - Jaragu6 do Sul - sc

Fone/Fax(0473) 72-3294
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FORMATURA

Dra. JaquelineMariaQuadros
Honra-nos sobremodo

noticiar o cerímonial de

formaturado Cursö deDireito,
da Universidade Regional de
Blumenau, de 1994, que terá

lugar nos dias 10 e 11 do

correntemês, ondedestacamos
a figura invulgar da jovem
bacharelandaJaquelineMaria
Quadros, semdeméritoaos de

mais, é claro.
É que Jaqueline, como dis

semos acima é algo de especíal
para o pessoal da casa, pois ela
é nada mais nadamenos que a

filha do distinto casal Antonio

(Nair Wélf) Quadros,
largamente conchecído nesta

cidade,elefuncionáriomunici- .

pal aposentado,masaindaaten
dendo as solicitações que lhe

são formuladas, o que faz com
carlnhoesolicitude. Jaqueline,
neste final de semanaveráo seu

coração bater mais forte quan
do, depois de muita luta e

sacríffcío, ela consegue galgar

Gente.& Informações.
os degraus e chagarao podium
de urna das mais importantes
profissões da atualidade.

No dia lO, sexta-feira, às 20
horas realizou a cerimônia

religiosa, na Igreja Evangélica
de Confissão Luterana no

Brasil, paróquia centro, sita à.
rua Amazonas, 119, na cidade
de Blumenau.

Hoje, realiza-se acerimônia
decolaçãodegrau,queocorrerá
às 19 horas, na aristocrática
SociedadeDramático-Musical �

Carlos Gomes, à rua 15 de

novembro, 1181, também na

capitalnacional daOktoberfest
Daqui da redação partem as

congratulações pelo belo feito
e os votos de plena realização
em tão nobilitante profissão.

Para frente e para o alto,
Jaqueline, que a vitória é tua!
Faltou a foto, é verdade, mas
esta publicaremos n'outro dia,
debecae tudo omaís á.que tem
direito... (EVS)

* * * * * Agora so'b nova direção * * * * * *

Proprl.t"rIGs IIkG • ZaCG

Rua Barão do Rio Branco, 353 - FONE: 72-3495

�S-':INDO VOC� DE CORPO INTEIRO
-ETULla VARGAS, �� ,.

Pe. Carlos
f deixa

i

Norton Nascimento:
"LBV é obra séria','
o ator NortonNascimento

gravou como cortesia um
. clipe para o concurso LBV da
Sorte!
A campanha tem por

objetivo incentivar as pessoas
a ajudar as obras sócio
educacionais da Legião da
Boa Vontade, adquirindo por
R$ 100,00 cupons que darão
direito a concorrer pela
Loteria Federal a 10 automó
veis Fiat Tipo.

Norton esclareceu o seu

gesto: "Meu pai conhecia

muitó 'aLBV antes de mim.
EIe é engenheiro aposentado".
E completou com este recado
à população. "Se você vir
alguma coisa escrita LBV,
pode ter certeza de que é um
trabalho muito sério!"

Ele está no time de artistas

que divulgam a Campanha
LBV dá Sorte! que vai
sortear pela Federal 10
automóveis Fiat Tipo. "Pode
ter certeza que a LBV é um
trabalho muito sério", disse
Norton.

, JaraguádoSul I:
II .

Depois de sete anos de

serviços prestados à comu
nidade católica de Jaraguá
do Sul, o Padre Carlos
Nicolodelli está deixando
esta paróquia. Ele foi
transferidoparaacidadede

TerraBoa(pR),ondedeverá
dirigiroSeminário,láexis
tente, da Congregação do

Sagrado Coração de Jesus

(SCJ), a que pertence.
Pe,Carlosdissetambém

que em Terra Boa, será o
.

superior local para os

religiosos dehonianos.
\ Filho de Jaraguádo Sul,
Pe. Carlos disse que estas
transferências fazem parte

.

de um ciclo normal demu

danças de atividades,
determinadas pelo superíor
provincial, residente em

SãoPaulo.
Eledevepermanecerem

Terra Boa pelo período de
três anoscompossibilidade

. deprorrogaçãodesteprazo.
O seminário que será
administrado por Pe. Car-
los, abriga rapazes que
cursam o 2° grau.

Juntamente com Pe.

Carlos, também deixam a

paróquia os padres Felipe
Dalcégio e Pedro Paloschi.
Pe.FelipevaiparaFormiga
(MG) ePe. Pedro acompa-
nha Pe. Carlos até Terra
Boa, onde será o pároco da
paróquia 10Càl.

li

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é PrestaçãodeServiços

S�GUROS GARCIA
Rua Expedicionário Gumercindo da Silva ng SO,
19 andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788

. Jara uá do Sul - SC
'

í
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INDY,

Honda quer investirpesado comAndréRibeiro
Em entrevista coletiva

realizadadia 1°, nasededaRonda
brasileira, o piloto do Marlboro
Brazilian Team, André Ribeiro
confirmou adisposição daRonda
eminvestirpesadonocampeona
todeFórmulaIndyesseano. Serão
US$ 60
milhões

Pi/(}/(}ao longo
de três b,DSi/,i,(}
anos. A

eq uipe ,s/6
Tasman
estreará ,n/VSiDSmD.
este ano

naFórmula Indy e tem como úni
co piloto André Ribeiro. Segun
do o presidente da Ronda do
Brasil, Kazuhiko Sakata, a

parceria com André Ribeiro tem

tudo para dar muitos resultados.
"Tanto a Ronda quanto André
sãomovidos pelomesmo espírito
de dedicação ao trabalho",
afirmou.

'

Sakata está bastante animado '

comasperspectivasparaesseano.
"A Ronda espera repetir o suces
so dos cinco títulos conquistados
na Fórmula I". Quatro desses
títulos foram obtidos por
brasileiros. Um por Piquet e três
por Senna. "Temos certeza que
André Ribeiro irá contribuir de

,

forma muito especial para o

crescimento da Ronda na Indy",
garantiu Sakata.

OpilotodoMarlboroBrazilian
,Team, André Ribeiro está
animadíssimo com apossibilida
de de ter um motor capaz de lhe
dar condições de disputar boas
posições ao longo do campeona
to. "Nomomento omotor Ronda
tem a mesma potência dos

. concorrentes, come a Mercedes,
só que ainda é 45 quilos mais

RuaMarechal Deodoro da
Fonseca esq. cl João Marcalto

Fone: 71·8553

Ribeiro: expectativa de bom desempenho

pesado".
Segundo André, os técnicos

daRonda estão trabalhando para
entregar a nova versão do motor
já na 5" corrida do ano. "Esse
novo motor terá amesma potên
cia e peso dos concorrentes, o que
irâpossibilitarmais equilíbrio no
carro". Ele conta que o maior

peso do motor compromete em

parte o desempenho, pois se

concentranapartede trás docarro.
.

Estima-se que a Ronda fabricará
30motores ao longo do campeo-
nato.

Para ele, as perspectivas são
de que as primeiras corridas
servirão para o aprendizado.

"A partir da quinta etapa
deveremos ter condições de

brigar por boas posições". Com
isso, André está particu
larmente animado para as 500
Milhas de Indianápolis. "É
uma das corridas mais impor
tantes do automobílismo inter
nacional. Apesar de não
conhecê-la, haverá um mês
inteiro de treinos, alguns es

peciais 'para os "roockies"
(es trean tes) .

Na quarta-feira dia 8, André
foi a Phoenix, no Arizona, para
testar o novo carro, com o chassi
Reynard, pneus Firestone e os

motores Ronda.

VÔO LIVRE

Mücke retomapara circuitoestadual
Jaraguá do Sul - No próximo

final de semana, na cidade de
Tímbö, acontece' a etapa de
abertura do Campeonato
Catarinense de Vôo Livre, que
temoretomodopilotojaraguaense
MárcioMilcke, queesteveafasta
do das competições no ano passa
do..

Para esta temporada, Milcke
está negociando com um

patrocinador e busca viabilizar a
compra de um novo equipamento
paraas etapas docircuito estadual
e brasileiro.

No final de semana que pas
sou, 4 e 5, Milcke participou do
Flórida Nescau Natural Sports
Meeting, como apoiodaDalcelis,
competindo com outros 35 pilo
tos brasileiros, ficando com um

sexto lugar, "por causa de um.

pequeno erro no pouso" , justífica
o piloto.

Ele também disse que esteve

afastado das competiçõesno cam
peonatodo ano passado, "masnão
sai do ar". Milcke participou de
um curso para pilotos de avião e,
"embreve", como espera, pode
retirar o seu "brevê" - umaespécie
de carteira de habilitação para
pilotos -, para pilotar aeronaves.

1995 PP(; Indy Car World Series

Data Cidade Tipo de Circuito

05 de março Miami, Flórida Ruas da cidade

19de março Surfers Paradise, Austrália Ruas da cidade

02 de abril Phoenix Arizona Oval de 1 milha

09 de abril Long Beach, Califórnia Ruas da cidade

23 de abril Nazareth, Pensylvania Tri-Oval de 1 milha

28 de maio Indianápolis, Indiana Oval de 2,5 milhas

04dejunho Milwaukee, Wisconsin Oval de 1 milha

11 dejunho Detroit, Michigan Parque Urbano

25 dejunho Portland, Oregon Circuito Permanente

09 dejulho Elkhart Lake, Wisconsln Circuito Permanente

16dejulho Toronto, Ontário Ruas da cidade

23 dejulho Cleveland, Ohio Circuito em Aeroporto

30dejulho Brooklin, Michigan Oval de 2 milhas

13 deagosto Lexington, Ohio Circuito Permanente

20de agosto Loudon, New Hampshire Oval de 1 milha

, 03 de setembro Vancouver, British Colúmbia Ruas da cidade

lOde setembro Monterey, Califórnia Circuito Permanente

;'

-

C:::EREJ�C
L�NC:H<>NETE

LANCHES
PIZZAS

PETISCOS
E SERV-CAR

FONE: (0473) 73-0734
Rua 28 de Agosto, 2500 (Pertinho da Estação) Guaramirim - SC
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Iuventus estréia contra liga interdita João Pessoa

1 �
.

-lr, h
I'W ,

'

d porresolução dopresidente
JOtnVl teaman aa tar e Jaraguâdoêul-Opresidente Frankowiak'tendo contra si 26

Jaraguá do Sul - o "Mo

leque Travesso" estréia amanhã
no campeonato Catarinense
contra o Joinville, jogando no

João Marcatto, diante de sua

torcida � apresentando a nova

equipe.
O time Amistosos
dotécni ...

co Pico
lé teve

um bom
desern

penhono

tive/om
ItIsultodo

positivo
j o g o

amistoso de meio de semana em

Caçador contra a Caçadorense,

vencendo PQr 1 aO, gol deTatau..

Segundo o supervisor do

Juventus, Zé Mário, a equipe
jaraguaense foi superior ao ad
versário criando várias chances
de gol. O Juventus teve um pê
nalti marcado pelo árbitro da

partida em favor da equipe da

casa,mas o goleiroMárcioVen
tura, que retoma para o "Mole

que", defendeu. Para Zé Mário,
o time mostrou mais conjunto e

tocou melhor a bola. Este já é o

segundo gol que Tatau marca

para o Juventusem dois jogos.
Estréia

A estréianoCatarlnense des-

te ano, que acontece no domingo
pode selar o desempenho da
torcida durante a temporada.
Uma vitória ou um empate, mas
jogando melhor, é tudo que o

torcedorprecisaequerpara ficar
estimulado.

Por outro lado o JEC tem um

grupo que está trabalhandomais

tempo e já desponta como uma

das melhores equipes deste ano.
Não será um jogo em que o

Juventus figure como favorito e

os jogadoresprecisamse superar
para conquistar os três pontos,
que agora, sãodestinados àequi
pe vencedora.

PLANOS

Iuventusquerautonomiafinanceira
JaraguádoSul-Paragarantir

recursos necessários à sua

sobrevivênciasocial e esportiva,
semoscostumeirossobressaltos,
oGrêmioEsportivoJuventuslan
çou o projeto "Juventus 2000",
com o que espera ter suporte
financeiro para os próximos seis
anos.Oqoesepretende, segundo
o diretor de marketing, Joaquim
Pedrotti, é criar uma infra

estruturaideal,commelhoriasno
estádio João Marcatto, cons

trução de uma sede campestre e

. montar um time competitivo e

ganhar espaços no cenário naci
onal.

Métodos
A venda de títulos é urna das

maneirasditadaspeloprojetopara
que o clube tenha urna renda

mensal fixa. Isso se dará com

uma mídia publicitária e

promocional, segundo Pedrotti,
através de urn envolvimento de

empresasprivadasespecializadas
no ramo. Outros procedimentos
que garantam uma arrecadação
contínua também estão pro
gramados,entre eles arealização
de bingos, com contrato já assi

nado garantindo ao clube uma

renda mínima mensal; shows

artísticos no João Marcatto,
trazendo grupos musicais de

renome nacional - pelo menos

três por ano; doação de brindes

queserãocomeroia-lizadoscomo
lembranças do Juventus e venda
de placas publi-citárias e de ca

misetascom dizeres relacionados

comoclube.

Outra formaencontrada, se

gundo Joaquim Pedrotti, é a

venda antecipada de ingressos,
com sorteio de prêmios.
"Certamente pretendemos
continuar com o apoio da

Malwee e da prefeitura, mas
queremos, igualmente, a

solidariedade das empresas e

dos torcedores", lembrou o

diretor . de marketing,
acrescentando que com isso

ganha a cidade em termos de

imagem positiva. "Temos que
ter consciência de que os even

tuais tropeços em campo
precisam ser superados com

muito apoio e compreensão, da
mesma forma como nós

alegramos quando de vitórias

expressívas", disse..
'

da Liga Jaraguaense de Futeböl,
RalfManke,baseadonos artigos
73 e 89 do estatuto da entidade,
ordenou a intervenção na Socie
dade Esportiva João Pessoa. A

resolução da Liga enumera

irregularidades, entre elas a não

aprovaçãodecontas do conselho
fiscal da sociedade, relativas a

gestão anterior (o presidente
Mario Marangoni renunciou em
dezembro do ano passado), com
o 10 vice-presidente Adalberto.

votos e apenas 12 favoráveis.

Manke cita, ainda, em sua

resolução, discórdias e imposi
ções, mencionadas em ata, que
estariam comprometendo
seriamente as atividades do João

Pessoa,levando o clube a urn es

tado de acefalia.Com a interven

ção, Silvio Jacob Hertel foi no

meadopelaLigacomo interventor
que terá 30 dias para regularizar
a situação, após o que será

convocada uma assembléia.

Sociedade Esportiva e

Recreativa Amizade
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

II A Sociedade Esportiva eRecreativaAmiza

de através de seupresidente abaixo-assinado,
convoca todos seus associados para Assem

bléia Geral Ordinária a ser realizada no dia

17/02/95 às 19h30min em l''convocação com

no mínimo 50% (cinqüenta por cento) dos

associados, ou 20h30min em 2a convocação
com qualquer número de associados, para
tratar dos seguintes assuntos:

1 - Apresentação, discussão e aprovação da

prestação de conta de 94;
2 - Eleição da Diretoria para 1995;
3 - Assuntos Diversos.

.Jaraguâ do Sul, 09 defevereiro de 1995

VAWIR BERNARDI

Presidente
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