
Estado diz que'-m�--7re;��---J.1do-sentados rurais

fazer 60 mil 'casas
-

serão recadastrados
GovernodoEstadojáenca

minhou à Assembléia Le

gislativao projeto "VivaCasa",
prometendo construir 60 mil
casas populares em quatro
anos. Página 5
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GUARAMIRIM

Ex-prefeito não aplicou
.

verbas para seis escolas
TécniCOS do Tribunal de Aguiar; atual secretário muni- CarlosZimmermann.Asinves

Contas do Estado estiveram na cipal de Obras, sobre a não tigações feitas pelo TCE de

prefeitura de Guaramirim in- aplicação de verbas oriundas monstraramqueapenasum.dos
vestigando denúncia formula- de convênios em estabeleci- seis convênios assinados à

da pelos ex-prefeitós Salim mentos escolares durante a época, teve a verba aplicada.
JoséDequ,êcheJoséPrefeitode gestão do ex-prefeito José Paigina6

Nada foi investido na escola de Taquarimbó

Mais _ soldados e Índice de alunos juventus.· série
viaturas para a reprovados causa de derrotas só

Polícia Ambiental preocupação na SE piora situação
Página 5 Página 7 Página 12

A superintendência do
INSSemSantaCatarinaanun
ciaumadevassa nas aposenta
dorias rurais ondemilhares de.
fraudes foram descobertas.

• Página 9

Rio Iklpocu, principalmanancial de água potável

AMBIENTE

Secretaria tem controle
,das empresas poluentes

trução de estações de trata

mento de efluentes. O traba

lho faz parte de um projeto
de despoluição da' bacia do

rio Itapocu, queabrange uma __

área superior a dois mil qui
lômetros quadrados,entre os
municípios deCorupá eBar
ra Velha. Página 5

Num trabalho de parceria
com a Fatma, a secretaria
m 1nicipal de Agricultura e

Meio Ambiente de Jaraguá
do Sul está se valendo da

legislação vigente para exi

gir das indústrias.poluidoras
instaladas nomunicípio, prin
cipalmente dos rios, a cons-
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EDITORIAL

Sobre o qu� comemos

O secretáriomunicipal de Saúde de
Jaraguá do Sul, Irineu Pasold, adverte, se
gundo ele pela última vez: toda carne que
estiver sendo comercializada no município
sem a necessária vistoria da Vigilância
Sanitária, será apreendida. O alerta do
secretário foi feito aos próprios donos de
abatedouros - 18 estavam presentes à reunião
- irregulares existentes em Jaraguá do Sul

(presume-se que sejam mais de 40),
responsáveis pelo abastecimento decarnena
maior parte da cidade e região.

Estes abatedouros só não são qualificados
como clandestinos porque funcionam com

,conhecimento das autoridades públicas que,
por razões até humanitárias (o que não jus-
'tifica) estão protelando o fechamento há,
anos. Porissomesmo,consumimos produtos

de origem desconhecida ou, no mínimo,
manipulados sem as mínimas normas de

higiene. O próprio secretário diz que estes

abatedouros, emmuitos casos (suínos, bovi
nos e aves) não têm nem água tratada e nem
esgotos, o que dá bem uma idéia da imundí
cie que comemos sem saber.

Esta ação, porém, não deve limitar-se

apenas ao recolhimento do produto. Se há

proprietários de má fé também os há entre

quem compra para revender, aí incluídos
tradicionais estabelecimentos comerciais da

cidade, contumazes sonegadores de impos
tos. Por isso a preferência por estes

produtos.Quem hádepuni-los? Seacompe
tência, neste caso, não for municipal, pelo
menos devem ser denunciados a quem de
direito.

"

>
Outra constituição e Previdência Social

Neste ano de 1995 teremos,
para vigorar a partir de 1996,
outra Constituição, reformada,
isto é, com emendas que irão
atualizarmuito do que contém a

CartaConstitucional anterior. A
Consti-

tuição,
comosa

bemos,é
a lei su

premade
uma na

çãoeqae
por isto

estabelecesuafomladegoverno,
as normas de poderes públicos,
dedistribuiçãode competências,
direitos e deveres dos cidadãos
etc. E JJ<?f serum títuloassim tão

importante,exigedosconstituin-

,(DIJS/i/vÍfiD,
(DmDsDb,mDs,
l,isvp/,mD
ti, vma IIDfiD

EXPEDIENTE

CORREIODOPOVO
CGC84.436.591/0001-34

* José Castilho Pinto

tesencarregadosdeeditá-Iomui- o amparo aos aposentados e de
tocuidado,avaliaçõesacertadas, mais beneficiários do INSS. Es
esrudosprofundosparaevitarque ses mesmos técnicos já
dentro de curtos períodos seja declararam que até alguns anos

necessárioinovaraConstituição. atrás haviam seis trabalhadores
Existem países em os quais há da ativa que contribuíam para
muitos anos não se interfere na

_

cada beneficiário, ao passo que
Constituição porque ela, por ser - hoje, dado o imenso número de

importante, foi bem planejada _ aposentadorias, existem apenas
comoacontece nosEstados Uni- dois trabalhadores contribuindo
dos daAméricaque, como sabe-

-

para um aposentado.
mos, é a nação mais adiantada, Esperamos,pois,queoscons-
rica e poderosa do mundo. tituintes e congressistas com o .

Um assunto importantíssimo apoiodopresident'edaRepública
que estará em pauta na futura

.

nos concedam um sistema de

Constituição renovada é o atual Previdência Social capaz de
sistema de Previdência Social amparar bem os aposentados, e
que, segundo os técnicos, se que conte com uma fiscalização
continuar como está muito logo rigorosaparaevitarnovosroubos
não terá condições de satisfazer no INSS.

----��----��---------------------

os fins paraque foi criado, isto é,
... Jornalista

EugênloVicIDrSchmöckei
D1retorGerai
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Confira aHistória

"A Hist6ria de nossa

gente não podeficar s6
na saudade ".
O.Passado sõ é impor.
tante s« o seu tempo foi
bem empregado

. Barão de Itapocu

Há95anos
-Em 1900,seJaraguálu�vapelosseus arranjava o pessoal suficiente para o

limites como Colônia "Jaraguä" e serviço, seguindoinstruçõesdogeneral
distrito domunicípio deJoinville,San- DionysioCerqueira.Odestino queosr.
taCatarina.isto é,oBrasileaArgentina Guichard levavaeram as cabeceiras do
demarcavam os seus limites. Para tan- PeperiguassúeSantoAntonio.Deseja-
to,.partiadeFlorianópolis no primeiro vá-se uma feliz viagem à fração da

vaporàBiumenau, o sr,MaxGuichard, comissão quemarchavaparaafronteira
engenheiro auxiliar da Comissio de por novas terras, fronteiras

Demarcação de Limites do Brasil com internacionais, nacionais, estaduais e

a
.

Argentina. O sr. Guichard, em municipais que desaparecem com o

Blumenau, fazia compra valiosa de advento do Mercosul.

materialparaacomissão,bemcomoali
Há70snos

- Em 1925, nem tudoeraluta. Leopoldo de corvetaGötting, chegavam ao porto
Janssen, oferecia: "Sonntag, ab 9 Uhr de S. Francisco. O Admiral viajava

.

Spiessbraten mit Schiffschau- para Joinville. De trem ia a S. Bento e

kelvergnügen undMusik, beiLeopold retomavacomparadaemHansaeehe-

Janssen, Hierzu laden freundlich ein - gada em J8fI!8uá, onde pernoitou, se-
Die Veranstalter". (Traduzindo - Do- guindo à Blumenau. Behnke, da

mingo, a partir das 9 horas churrasco Marinha de Guerra Alemã fazia via-

C011I balancin e música, no Leopoldo gem de estudos pelaAmérica. Aqui era
Janssen. Paraisso convidam com ami- recebido pelo dr. MarinhoLobo, pastor
zade - os promotores). Ferdinand Schlunzen, Wensersky,
- O almirante Paul Behnke e o capitão Thiedcke, Geffert e A. Müller.

Há60anos
- Em 1935, sonhava-se alto a Estr. de sinal de il1l'edimento. Não fôra o sangue
Ferro São Paulo-Rio Grande. Planeja- frio domaquinista do expresso, teria-se de
vam o desenvolvimento Rodo- hurentar uma dezena de vítimas, pelo m:-

ferroviário. Aprazo curto,uma linhade nos.assim, s6amáquinaeocarrobagageiro
anto-ônibusde.laraguãäfâorianõpolis. ficaram danificados.
Seriam veículos de grande porte, com - Havia juramento da bandeira pelos
motores diesel, como se usava na Ale- cabos que passavam pelos exames, no
manha. Todas as tentativas rodofer- T'lfOdeGuerra406.Falavaodr.Alvaco
roviárias acsbaram em fracasso, pelo Batalhaecap.MennaBarretoMo,nclard.
menos em SC. e cap. José Domingues dos Santos. O
- Em Jaraguá, na estação velha, o tem Srto. RamiroTorresPalhano era efi

expresso abalroava um trem de car�a, por ciente instrutor, nas palavras de Artur

negligência do guarda-chave que não deu Müller.

Há 10anos
- Em 1985, a cidade se comovia com a

notícia do Irmão Marista Geraldino
(Ernesto Moretto),.natural de Nova
Prata 7RS, que precisava de ajuda, que
durante longos anos lecionou noColé
gio SãoLuís, nestabelaPérolado Vale
do Itapocu. Uma moléstia insidiosa
tomou, conta de seu organismo,
encontrando-se em SantaMaria, com
pletamente cego e paralítico.Umapelo
era dirigido às pessoas" especialmente
aosex-alunos em particular,emgrande
nümeronaregiãoque, seajudaram não

foi o suficiente diante dos entraves
burocráticos de um Estado para outro.
- A Equipe Kohlbach de Competições
voltava às pistas no final de semana. O

Campeonato Catarinense de Automo
bilismo, Divisão I, no Autódromo de

São Bento do Sul. Sávio Azevedo com
oOpala 202 na categoriade força livre
e Orlando "Padilha" de Souza, na

1600cc., com o "Fusca" 7, iam tentar

manter a liderança do campeonato,
obtidas com grandes vitórias em São

Carlos, no Oeste catarínense.

-r

A comunidade cresce

e se transforma pelo
trabalho. De cada um

e de todos Fone (0473) 712277
• Jaraguá do Sul- SC _

-
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DaasRodaS
Industrial
ALTA TE NOLOGIAEMMAflRIA8-PRIMAS II
PAFIA ALIMENTOS
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Retranca
(C.M.)

Fechando o olho
o Tribunal de Contas do Estado continua fazendo restrições à

concessão de passes escolares e bolsas de estudos para alunos do
3° grau (universitârio) pelasprefeituras. É inconstitucional. Po
rém, nos relaiõrios enviados às câmaras de vereadores, o mesmo

TCE recomenda a aprovação das contas. Explica-se: o Tribunal é
constituído, em sua essência, por ex-deputados que sabem - e

muito bem - o estrago poluico (votos) que a suspensão de tais
beneficios pode causar. Assim, mesmo que irregular a prática
continua, com o beneplácito de quem deveriafazer valer a lei.

Os éticos 1
Governadores Paulo Afonso e

Antonio Brito (RS) continuam
.

brigando pela presidência do
BRDE: Vieira precisa arrumar
um emprego para o ex-senador
Nelson Wedekin, por conta do

apoio no 2° turno, embora te- ,

nha sido por este xingado até a

quinta geração.

Os éticos 2
Bruoqueraprestdênciaporque
oRioGrandedo Sulnão tem um

banco de desenvolvimento

regional. A coisa chegou a tal

ponto de alguém propor que se

faça um rodtzio napresidência;
como se o BRDEfO'sse a casa da
mãe Joana. É o fim da picada!

Enfim
o Centro de Promotorias da
Coletividade, de Joinville, in

vestiga a distribuição de deze
nas de placas de táxi, desde Os

tempos do ex-prefeito Nilson
Bender, hoje vereador, para
motoristas que não exercem a

profissão e sãobeneficiadoscom
tsençao-äe impostos. Se a moda
pega ...

Só vendo!
.

Um dos problemas mais
cruciantes de Joinville nos IUti
mos 10 anos é, sem dúvida, a

crônicafaltà de água. Ou é pi
ada ou o nevo diretor regional
da Casan (lá) é muito cínico.
Disse, que vai lançar uma cam
panha para reduzir () consumo
de água tratada. Pode?

Negando'
/}eplltado Ivo Konellafirma.foi
o último a sair da convenção do
PMDBdeGuaramirim. dia 12 e

que não tem e nunca leve nada
('Ontra o ex-prefeito Antonio
Carlos Zimmermann a quem
<:onsidera como "um irmão".
Também nega que o vereador
José Carlos Neves tenha
prresenciddo os desaforos que
disse ào prefeito em exercicio.
Alfredo Guenther

Casan
Sobre a nomeação do novo chefe
daCasanemGuaramirim,Konell
diz que o assunto ainda não foi
definidoporquedeveserresolvido
num consenso entre o PMDB e o

PFLdomunicípio. Para ele, não
devehaver interferência suapara
que não se criem animosidades

posteriores, entendendo ser este
um assunto doméstico.

Funcionando
Telefone 156, daprefeitura, pelo
qual o contribuinte pode recla
mar, sugerir e criticar, registrou .

em 15 dias !iteis ( de r a 21 de

março) 177 chamadas. Maior

partepara reclamatde lâmpadas
queimadas, num total de 48 e

outras sobre a criação de ani
mais em áreas urbanas e até de

mamgaiemterrenodaprefeitura.
Namesma

Depois de 54 diàs da destruição
provocadapelas chuvas, a rodovia
Dona Francisca, que demanda ao
planaltoNorte, condnuaimerdiiada
sem maiores explicações. Em

prejutzo direto ao escoamento da

produção da regiilo. Mas é como

digosempre:aagilidadedogoverno
fica, quando muito, num punhado
de comida:

Ruím?
DeputadoEni Voltolini reclamou
dopouco espaçoj{sico naAssem
bléia Legislativa para que os

parlamentarespossàm trabalhar
a contento. Imaginem, então, se
de repente os mais de mil fun
cionâriosfossem obrigadosadar
expediente. Aímesmo é que não
caberia mais ninguém nem com

mais um prédio igual aquele.
Acertando

Deputado Wilson Wan-/)all
(PPR) é candidato declarado a

prefeitodeBlumenau: Sobre veto
do federa! Paulo Gouveia da
Costa (PFL) que defende a

candidatura de Ângela Amin. O
senadorVilson Kleinabing (PFL),
'também. Ele. que jd governou a

cidade. ultimameme .anda num
tête-tête com Esperidiäo Amin

(Pl'Rt que dá gosto de ver.

NA BRONCA

Werninghaus querágua nas
torneiras emMassaranduba
J, I

aragua doSul - Concl...-

são donovo sistema de abasteci
mentode água deMassaranduba
e a instalação de lombadas
eletrôni-
cas nas lombadasrodovias
Hamann (I/(ltfillittlS
Weege

(Im duos(entre
Jaraguã fodovios .

do Sul e
Pomero-

de) e Guilherme Jenssen (trevo
de acesso a Massaranduba e à
localidade de Benjamin Cons

tut) foram reivindicações
apresentadas nesta semana na

Assembléia Legislativa pelo de
putado Geraldo Weminghaus.
Estas lombadas, segundo o

parlamentar, são absolutamente
necessárias por causa do grande
fluxo de veículos epopularesnos
trechos citados, ondeos riscos de

foram iniciadas em 1991, depois
suspensas em 1992 depois do.

'. "impeachment" do presidente
Fernando Collor e reiniciadas
somente no aBO passado, porém
atéhojenãoconcluídas. Segundo
oparlamentar, isso temprovocado'
sérios transtornos à população
'Ne há quase cinco anos sofre
com a falta de água.

O parlamentar pefelista tam
bém esteve em audiência com o

secretário estadual da Fazeada;
Neuto de Conto, com quem foi
conversar sobre a renovação dos
convênios que destinam subven

ções àsguarnições dos bombeiros
voluntários. de Guaramirim,
Corupã, São Francisco do Sul e
Jaraguá do Sul. O d�putado le
vou consigo, na audíêneía, es

representantes destas· entidades

que, a cada ano, se defrontam
comomesmoproblemanaépoca
de renovação dos convênios.

NEGANDO

Konell: "condenação do TeE émentira"
Jaraguá do Sul-Deputado Ivo

Konell (PMDB) negou ontem que
tenhasidocondenadopeloTribunal
deContas do Estadoadevolveraos
cofres da prefeitura importância
aproximadaaR$400núlporconta
de procedímentos irregulares entre
os meses de janeiro a outubro de

1992, último ano de sua gestão
como prefeito. Segundo Konen, as
afirmações feitas pelo prefeito em

exercício, Alfredo Guenther, não
são verdadeiras porque, de acordo
com decisão exarada pelo próprio
TCE, ele apenas foi respon
sabilizado "êórno ordenador

primário das despesas, "o que não
significa uma condenação. como
foi dito. até porque o tribunal não
tem esta atribuição". Sobre

afirmações dovereadorJoséCarlos
Neves, feitas naCâmara, quando o
teriachamado de "desequilibrado",
Konell disseque oprópriovereador
negou o fato. "Isso não consta da

fita onde a sessão foi gravada, mas
sim do material distribuído pela
assessoriade imprensadaCâmara",
afirmou o deputado.

(hl'tlltlo Wemi"gluJus (PFL)

acidente, são diários.
Outra questão abordada por

Werniilghaus diz respeito às
obras donovo sistemade abaste
cimento de água de Massa
randuba, Lembrou que as obras

Só é útu O
....

. conhecimento

que.nosja:
melhores".

(SÓCRATES)

Dalmar
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ITAPOCU

Mais rigor contra as empresas poluidoras
J araguá do Sul - Um

trabalho de parceria que vem
sendo re-
a li z a d o 1I",�;,
des d e .11
1990, en- ./ltlll,
tre a fat- IIIIIIItG
ma e a .

s e.c r e
- 'fINII/fI

taría mu- -----

nicipal de Agricultura e

Meio Ambíente.. poderá
viabilizar, a médio prazo, a
despoluição da bacia do

Itapocu que se estende des
de Corupá à Barra Velhano
litoral norte. Neste período,
por questões alheias ao mu-

o nicípio, o trabalho esteve in
terrompido por vários me

ses mas agora foi retomado
e está em andamento.

Os' maiores problemas
.
com a poluição da bacia do

Itapocu sãô causades por
empresas que não possuem

.

estações .
de tratamento de

efluentes, principalmente a

dos setores têxtil, metal me
cânico e alimentícios. Das
45 empresas previamente
selecionadas para as análi
ses que vem sendo feitas há

pouco maís de quatro anos,
32 geram uma carga
poluente equivalente a uma

cidade com 310mil habitan
tes, três vezes mais que a

população de Jaraguädo Sul
hoje estimada em too mil
habitantes.

Segundo o chefe da Divi:
são de Meio Ambiente da
Seama, engenheiro sanitaris
ta Luiz Fernando Lemos, o
projeto de despoluição da
bacia prevê uma redução
mínima da carga de efluentes
em 80%. Em dezembro do
ano passado a Seama iní-

111

ciou um processo de coleta
de amostras de água para
verificar a eficiência dos sis
temas de tratamento de
efluentes já implantados.
Descobriu-se, então que 16
das 45 empresas sele
cionadas são maís de 800,
incluindo as micro, que cau-:
sam poluição só em Jaraguá
do Sul, estavam com seus

sistemas 'completamente des
ligados e outras operando
de forma totalmente írregu
lar.

Os proprietários, segun-'
do o engenheiro, foram no

vamente alertados e agora,
se não cumprirem o que está
determinado na legislação,
sofrerão as sanções previs
tas, o que inclui pesadas
multas di�ias, como já ocor
reu. O problema, porém, é
que este trabalho mais in
tenso de fiscalização, só
ocorre em Jaraguá do SuL

Municípios próximos Gua
ramirim, Massaranduba e

Schroeder, pela necessidade
de geração de novos empre
gos, até incentivam a insta

lação de novas indústrias,
mesmo que poluentes. Seto
res de tinturarias começam
a ser transferidos para estes

municípios. No caso do se

tor alimentício, aCeval, por
exemplo, "resolveu" o pro
blema dê seu depósito de
dejetos em Rio da Luz

(Jaraguá do Sul), transfe
rindo-se para Massa
randuba, A pior situação em

função da concentração de
um grande número de in
dústrias do ramo de tintura

ria, está em Guaramirim,
segundo Luiz Fernando Le
mos.

o ltapocu � aprincipalfonte de água da região

Análises dão índices ainda aceitáveis
A bacia do ltapocu esten

de-sé por uma área de 2.287

quilômetros quadrados, entre
Corupá e Barra Velha e é

formada pelos rios ltapocu,
Jaraguá, Putanga,
ltapocuzinho e Pirai. Análises

feitas recentemente nas

divisas dos municípios de

Jaraguá de Sul, Corupá e

Guaramirim e naETA do

Samae, mostraram que os .

parâmetros analisados

(graxas, óleos e sólidos

dissolvidos) ainda apresen
tam-se em níveis aceitáveis.

Porém, o engenheiro Luiz
Fernando lembra que estas

análises não incluíram os

metais pesados, um poderoso
fator de poluição das águas.
Ele acredita, porém, que a

bacia do Itapocu poderá
perfeitamente ser recuperada
em sua fauna e flora aquática.
"Em Jaraguá do Sul, todas as

novas empresas ou aquelas
que desejam expandir-se, se
poluidoras necessitam

obrigatoriamente da licença
ambiental que é expedida pela
Fatma, o que sö é concedido
com a instalação de sistemas

de tratamento dos efluentes",
afirma. O que está írregular,
segundo o engenheiro, vai
sendo corrigido com a

aplicação da legislação em

vigor.

\IlAÇÃO
CANARINH-O

� �UM�NIZ�Ç�O DO T�NS'ITO €M
,

J��GU�, DO S'Ul € POS'S'rl/€l.
ß�S'T� H·t:\V€R UM� CONS'CI€NTIZ�Ç�O

DE: �Mß�� �� PJ\RT€S':
P€D€S'TR€S' € MOTORI)T�S'I

o/J� @rg ����rg(bO�OO<Q)ß.
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reduzir
déficit âe 120 mil

HABITAÇÃO\

Governo

FlorianÓPOliS - O gover
nador Paulo Afonso Vieira assi-

nou o de

creto-lei

que cria o

projeto
Vivacasa e

o Fundo

Estadualde l1li4_s
Habitação
Popular, o Fehap. Participaram
dasolenidade secretários, deputa-

, dos, prefeitos e empresários. "O
projeto é ousado, corajoso e exige
determinação política", disse o

governador Paulo Afonso; Ele

também afirmou que os deputa
dos devem ter agilidade na análi
se e naaprovação do projeto, para
começar a desenvolver, o mais

rápido possível, o programa que
vai reduzir o déficit habitacional
em Santa Catarina.

O programa vai criar condi

ções neeessärias para a constru

ção de 60mil casas populares em
quatro anos, além de promover a

REFORÇO

O PolíciaAmbiental recebe

C

'

. mais soldados e viaturas
asas· "

'

Florianópolis - O governador fizeram seismeses de curso espe-
Paulo Afonso Vieira entregou' cializado, vão ajudar no trabalho
nove viaturas para a Companhia depreservaçãonaregiãodaGran-
de Polícia de Proteção Ambiental

_

de Florianópolis e nas regiões de
de Santa Catarina. A solenidade 'Laguna eJoinville, cidades, onde
aconteceunasededa companhia, estão instalados grupamentos da

instalada na localidade de Rio Companhia. Paulo Afonso sali-

Vermelho, com a presença dos entou que a preservação do meio
secretários do,Desenvolvímento ambiente faz parte do propósito
UrbanoeMeioAmbiente,Ademar de governo e que o aumento do

Duwe, do Mercosul, Henrique
,

efetivo e a compra deequípamen
Weber,docomandantedaPólícia tos "são importantes para ajudar
Militar, coronel Ade� Anton e no trabalho de proteção änature-

, mente para a redução do déficit 'do comandante da Polícia za".

habitacional, quechegaa 120mil Ambiental, major Carlos O comandante daCompanhia
moradias.OVivacasa vaibenefí- 'Hartmann. Namesma solenidade dePolíciadeProteçãoAmbiental,
ciar famílias com renda de até 10 foi realizada a formatura de 39 majorAntônio Carlos Hartmann,

soldadosquevãotrabalharnapro- disse que a formação dos novos

teção do meio ambiente no Esta- soldados e os novos veículos "vão
do. O governador Paulo Afonso possibilitar a expansão do traba
lembrou que aCompanhia de Pro- lho em várias regiões do Estado,
teção Ambiental foi instalada comoporexemplo, emBlumenau
durante o governo Pedro Ivo e que· e Rio do Sul; onde serão instala

"representa um passomarcantede dos grupamentos". O efetivo da
todosna lutapara a preservação, Polícía Ambíental estãatualmen-

eproteçãodo meioambiente". te em 192 homens, somando os

As novas viaturas foram ad- novos formandos. O trabalho é

quiridas pelo ProgramaNacional feito no patrulhamento de fiscali-
da Mata Atlântica, através de zação damataatlânticae dapesca
convêniocomaSeduma,Fatmae em rios e litoral do Estado. "A
PolíciaMilitar. Todas as viaturas partir de agora com mais solda-
do tipo Toyota foram equipadas dos, novas viaturas equipadas
para que os policiais possam rea- podemos desenvolver um traba-
lizar o trabalho commais agilida- lho mais rigoroso na fiscalização
de e segurança. Os novos solda- do meio ambiente", garantiu o

dos da turma "Fritz Muller", que
-

comandante Hartmann.

tenta

recuperação de instituições comu-
- nitárias no Estado, com parceria
das prefeituras e da iniciativa pri
vada. O projeto Vivacasa é mais

Um dos compromissos assumidos
durante a campanha que se con

cretizaemmenos de trêsmeses de
governo. "AisençãodeICMSpara
as microempresas já é realidade.

O Prodec - Programa de Desen

volvimento da Empresa
Catarínense - está sendo analisa

do pelos deputados. Agora é a vez

do Vivacasa, que vai bater de

frente em um dos nossos grandes
dramas que é a falta demoradia",
disse o governador.
A secretária do Desenvolvi

mento Social e da Família,
. Fernanda Bornhausen Sá, tam
bém pediu empenho aos deputa
dos na aprovação do projeto. Ela
afumou que vai buscar recursos

do governo federal para desen

volver o programa habitacional

no Estado e que vai contemplar
todos os seguimentos da soei-

edade.

Os recursos parao desenvolvi

mento do programa serão capta-
, dos pelo Fehap, que vai ser

gerenciado porum conselho dire

torformado especificamentepara
admínístrar o projeto. A receita

do Fehap virá da destinação de

4,6% do ICMS e será usada so-

saláriosmínimos e que ainda não
tenham casaprópria. Os recursos
serão aplicados na ampliação de

unidades e conjuntos habi

tacionais.
A Secretaria do Desenvolvi

mento Social e da Família vai

coordenar todos os programas de

habitaçãoatravésdoCohab,Com
panhia deHabitaçãoPopular, que
é quem vai cadastrar todas as

pessoas que apresentarem os re

quisitos necessários para obter a

casa popular.
-

Av. Mel Deodoro de Fon.eca. 280

F_:72-3388

'.,,10 AI?IISO (e) e Fernanda Bomha"se"

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

--

CP Classificado onde
você encontra as

melhores ofertas e os

melhores ne
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DENÚNCIA

Tribunal verifica cumprimento de convênios
-

Guaramirim - No ano

passado dois ex-prefeitos de

Guaramirim, José Prefeito de

Aguiar e Salim José Dequêch,
apresen-
taram

denún
cia ao

M i -

nistério
Público

Marcial David�p

Contas de Klein fiscalizadasdestas pessoas relativas às
melhorias realizadas, nas esco
las, no período de 91 a 94.

Segundo o secretário de

Administração e Finanças da

prefeitura deGuaramirim, Jair
Tomelin, as informações reco
lhidas peloengenheirodoTCE,
dão conta de que, nos anos de

91 e 92, cinco das seis escolas

que foram alvo de convênios,
não tiveram as obras realizadas.
Urna delas, a Escola Isolada

Taquarimbó, tem corno

presidente da APP o vereador
Francisco Luiz Souza ex

presidente da Câmara e atual

presidente da executiva muni

cipal doPMDB, partido do ex
prefeitoAntonioZimmermann.
Souza também assinou a

declaração comprovando que
as obras não aconteceram

durante os anos de 91 e 92.
As outras escolas que não

tiveram as obras executadas
foram: Escola Isolada Barro

Branco, Escola Isolada Ponta

Cumprida, EscolaIsoladaCai
xa D'Água e Escola Isolada

Iaro Hansch. A única que teve
os serviços executados foi a.

Escola Isolada Serenata.

Agora, os relatórios feitos

pelos técnicos do TCE serão en

caminhados aoMinistérioPúbli
co para julgamento da questão.

Os técnicos do TCE também
realizaram auditoria especial
atendendo denúncia dos
vereadores da bancada de oposi
ção ao prefeito de Guaramirim,
Victor Kleine. De acordo com os

vereadores, durante os anos de 93
e 94 a administração pública fez
diversas contratações de fun

cionários sem o devido concurso

público, o que apontam ser ile

gal, além de adiantamentos de
salários para funcionários que
ocupam cargos de confiança
(secretários, assessores, chefes,
etc.), gerando com isso prejuízos
aos cofres públicos .

Os técnicos analisaram, igual
mente, as documentações que se

referemaos Ítens apontados como
irregularespelos vereadorespara
a elaboração dos relatórios cor

respondentes e encaminhá-los ao
Ministério Público.

Osecretário deAdministração
e Finanças, Jair Tomelin,
declarou que os valores dos adi
antamentos concedidos aos ocu

pantes de cargos de confiança,
"sempre foram descontados dos
funcionáriós dentro do mesmo

mês, não provocando prejuízos,
afirmou". Ele também disse que
"esta é a prática que também
vinha sendo feita durante a

administração anterior, onde até

o prefeito pegava adiantamentos
e, por isso, nós achamos que é
absolutamentenormal , desde que
restituídos os valores, dentro do
mesmomês".

Com relação às contratações,
Tomelin disse quequandodo iní
cio da atual administração
"encontramos uma situação em

que não havia quadros, nem

respeito à isonomia salarial e ti
vemos que regularizar tudo isso,
o que levou a realizarmos um

trabalho até março de 94", explí
ca Jair.

Ele também afirmou que
"por uma questão de tempo e

por termos muitas obras por
fazer decidimos, em 95, rea

lizar concursos somente com

quem fosse contratado, deixan
do os antigos como estão",
declarou.

. "Mas' agora, com estas

reclamações da Câmara, resol
vemosefetuarumconcursogeral,
envolvendo todos os funcionários,
até o fmal do primeiro semestre

deste ano. O que me causa

estranhezaé que os vereadoresde

oposição não tenham se

preocupado com a realização de
concursos em anos anteriores, o

que pode configurar uma eviden
te ação politiqueira", finalizou
Jair.

Velbos
lião IDIom

op/itodos
em estofosapon

ta nd o

irre-gularida-des durante a

administração do ex-prefeito
Antônio Carlos Zimmermann.
Tal denúncia diz respeito tam
bém, ao não cumpri-mento de

.

convênios firmados com a

secretaria de Educação do Es

tado, para a reforma de escolas

munici-palizadas. Na semana

passada técnicos do Tribunal
de Contas do Estado (TCE),
atendendo solicitação da Justi
ça, realizaram urna auditoria

e�pecial para avaliar se houve
ou não o descumprimento dos
convênios.

A denúncia se refere ao fato
de que as escolas que deveriam
ser reformadas não tiveram ne

nhuma das melhorias

concretizadas, exceto urna de
las. Os técnicos doTCE vieram
à Guara-mirim, fizeram o le
vantamento do processo,

Jair Tomelin

verificaram as prestações de
contas e demais documentos,
além de verificar "in loco", se
as obças foram ou não
realizadas.

De acordo com informações
da prefeitura deGuararnirim, o
engenheiro do TCE, Edson
Rober-toC. Fernandes, visitou
lideranças das comunidades
onde estão localizadas as

referidas escolas, buscando

informações com presidentes
de associações de pais e

professores, entre outras pes
soas, sobre a feitura das obras,
recolhendo provas documen
tais (declarações assinadas),

,

NOS TEMOS A SOLUÇA0.
ARTE-FINAL ti'
FOTOLITO ti'
EDITORAÇÃO ./.

Ruo Exp. Cabo Harry Hadlich, 737
89251-380 - Jaraguá do Sul - SC

Fone/Fax(0473) 72-3294

....
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VARIG
Fone(0473) 71-0091
Fax (0473) 72-3363

VENDE-SE OU TROCA-SE VENDE-SE
Sobrado' de 257m2, sufte com

closet,mais 1 suíte, 1 quarto, sala
.

íntima, sala de estar, sala de TV,
jantar, cozinha, dependência de

empregada. garagempara2carros.
Terrenocom 5.700m2. Com 31a-

Um celular motorola. Valor R$
1.500,00. Tratar 73-0063

VENDE-SE
Moto Turuna/83 R$ 1.600,00.
Contato fone 73-0063

gos-de peixe. Rio Molha. Valor
R$ 85.000,00. Falar com Flávio VENDE-SE
no 71-1969

VENDE-SE

Título do Baependi. Valor R$
400,00. Tratar 72-0504 cl

UmageladeiraBiplex - semi-nova Camacho
à gaz e a luz. R$ 600,00. Contato
fone 73-0063

Ponto comercial perto daWeg II.
Rua Joinville, 3449, medindo

VENDE-SE

7x23. Já em funcionamento uma
Vídeo Cassete 4 cabeças. R$
350,00. Contato fone 73-0063

.

mercearia. Aceita como parte do

negócio um caminhão '1313.
Tratar 72-1026

VENDE-SE

CapotaparaPampa.Contato fone
71-9822

VENDE-SE
Terreno com 370m2 na rua Do- PRECISA-SE

mingos Sanson - VilaBaependi - De vendedores externos. Tratar

próximo Marisol - Telefone 79- fone 72-3363
--------�--------

1239 ou 72-3443 com Alexandre VENDE-SE

VENDE-SE
DelRey/90 1.8 em ótimo estado.

ValorR$.8.ooo,00. Contato fone
72-1710

VENDE-SE
Monza SLE/88 branco. R$
8.800,00. Telefone 71-0410

VENDE-SE
Casa na praia em balneário de
Enseada - São Francisco. Aceita
se troca por carro ou terreno em

.

Jaraguá do Sul. Contato fone 72-
0504 cl Camacho

VENDE-SE
Moto Turuna/84 bom estado

. (motornovo).R$1.700,OO.Tratar
fone 97-8092

Escort GL/87 cormetálica. Ape
nasR$ 7.400,00. Tratar fone 72-
1722

VENDE-SE
GordinniRenaux, ano 68, estado
impecável,motor 1.oookm, total
mente original. Tratar fone
residencial71-1864 ou comercial
71-1919 com Chico

VENDE-SE
Filhote de Poodle branco com 45
dias (desverminados). Valor R$
100,00. Tratar 71-9714 ou 71-
4309 com Liliam

VENDE-SE

VENDE-SE
MonzaSLE/88, em ótimo estado,
motor novo. Tratar 71-1919

LAVA JATO

(HIDRO JATO)
limpeza industrißl e

resiâencíal: Lava-set pátios,
fachadas, muros, calçadas,

.

piscinas, pedras, etc.
ATENDIMENTO À

DOMICÍLIO
FONE: 97-8398

ANUNCIAR
EASSINAR

71-1919
FICOU MAIS FÁCIL!

C Panificadora e Confeitaria Lemos Ltda. )
_PÃES_
_DOCES_
.SALGADOS.

FONE (0473) 72-1053
Rua Valdir José Manf,rini, 36

JARAGUÁ ESQUERDO - Jaraguá do Sul - SC

II
II

I'RIO-SUL
Fone(0473) 71-0091
Fax(0473)72-3363

METALURGICA WOLFRE LTDA.

WOLFRE uma empresa especializada em boxpl
banheiro, cercas, portões, calhas·e esquadrias de alum(nio.

Orçamento sem compromisso.WOLFRE também trabalha com
vendas de antenas parabólicas marca TECSAT

CONSULTE-NOS
-

PELO ENDEREÇO
R. Prof. Irmão G.eraldino, 326 - Vila Lalau

Fones: (0473) 72-0801 clMario 71-6198 cl Luiz
JARAGUÁ DO SUL - SC

LEITE PASTEURIZADO
INTEGRAL

WAGNER'

�

100°/0 NATURAL

EsI,-ada .l acu- \l:1I - 1\.111 10 - (;lIaralllirilll - S('

\lclldillll'lIlo ao couvuuridur: (O·PJ) 7J-O-t22

Consulte-nos, fazemos.
orçamento sem

compromisso.

PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LTdA. Persianas Verticais

- FUNDADAEM1917-

TpadiçSío em:

- Pepsianas
Residenci�is e Comepciais

- Móveis sob medida

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

(ao lado do Besc)
Fone (0473) 72�247

Jaraguá do Sul .. sc
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PROIVIOÇÃO DE

ESTANTES DE AÇO
30cm 1 ••••R$ 32,00
40cm R$ 49,70

ChequepIlO dias

FONE/FAX (0473) 72-1492 - 72-1375 - 72-1296

Proclamas de Casamento
MargotAdelia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1° Distrito daComarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, afim de se habilitarem para casar os seguintes:

Edital N° 19.848 de 16/03/1995
vn..SON DÖGEEAUREA PONS1EIN

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de vendas, natural de. Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rodovia2 SC416, Km 18, nesta
cidade, filho de Alsido Döge e Asta Strelow Döge.
Ela, brasileira, solteira, comerciãría, natural de JaraguádoSul, domiciliada e residentenarua25 de Julho, 548,VilaNova, nestacidade,
filha de Francisco Ponstein e Imgart Lenner Ponstein.

Edital N° 19.849 de 16/03/1995
CLAUDIO SIMÃO HERRMANN E IRACI ROPELATO

.

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Iraceminha; neste Estado, domiciliado e residente em Santa Luzia, neste
Estado, filho de Osvaldo Evaldo Herrmann e Maria Barbara Herrmann. '

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na ruaArthurRopelato, SantaLuzia, nesta cidade,
filha de Geraldino Ropelato e Regina Postai Ropelato.

�tal N° 19.850 de 16/03/1995
PAULO CÉSAR MARCILIOE JUCELIA DA COSTA

Ele, brasileiro, solteiro.tecelão, natural de Armazém, neste Estado, domiciliado e residente naruaManoel FrancíscodaCosta, 3.939,
João Pessoa, nesta cidade, filho de SantinoMarcilio e Orandina Melo Marcilio.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguã do Sõ!, domiciliada e residente na rua Manoel Francisco daCosta, 3.939, João
Pessoa, nesta cidade, filha de Renato da Costa e Lucia da Costa.

Edital N° 19.851 de 16/03/1995
ROGÉRIO PEREIRA E VIVIANE SUEIRA

Ele, brasileiro, solteiro,metalúrgico, natural deJaraguád9Sul, domiciliado eresidente naruaJoinville,4:286, VilaLalau, nestacidade,
filho de Valdir Pereira e Zulmira Pereira.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na ruaPadreMirandinha, 183, Água
Verde, nesta cidade, filha de Osny Sueira e Conceição Sueira,

Edital N° 19.852 de 17103/1995
REGINALDO ROCHADEL MARCELO E LUCIANE DEPAULA

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Curitiba, Paraná, domiciliado e residente na rua Henrique Marquardt, 37, nesta cidade,
filho de Dirceu Marcelo e Neucy Rochadel.

.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguä do Sul, domiciliada e residente na rua Henrique Marquardt, 31, nesta cidade, filha
de Calixipo de Paula e Santa Terezinha Pereire de Paula.

Edital N° 19.853 de 17103/1995
MARCOS VOGEL E MARIA APARECIDA ENGELMANN

Ele, brasileiro, solteiro, contador, natural de Jaraguä do Sul, domiciliado e residente na rua Emílio Stein, 321, nesta cidade, filho de
Bruno Vogel e Annita Lessmann Vogel.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de JaraguãdoSul, domiciliada e residente naruaEmílioStein, 321, nesta cidade, filha deAlberto
Walter Engelmann e Hilda Ramos Gonçalves Engelmann.

Edital N° 19.854 de 17103/1995
CELSO ALEXANDRE KURIWA E SCHIRLEY CRISTINA FELDEMANN

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural deCuritiba, Paraná, domiciliado e residenteemRibeirãoGrande doNorte, nesta cidade, füho
de Alexandre Noburu Kuriwa e Helena Kuriwa.
Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Jaraguádo Sul, domiciliadae residente emRibeirãoGrande doNorte, nestacidade, filha
deArlindo Antonio Feldemann e Roselinde Krüger Feldemann.
.

Edital N° 19.855 de 17/03/1995
NILSON GUESSER E ROSANI VAZ DE OLIVEIRA

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Massaranduba, neste Estado, domiciliado e residente em Ribeirão Grande do Norte, nesta
cidade, filho de Léo Guesser e Laura Feiler Guesser.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Barracão, Paraná, domiciliada e residente emRibeirão Grande do Norte, nesta cidade, filha
de Modesto Vaz deOliveira e Maria Geni de Oliveira.

Edital N° 19.856 de 20/03/1995
CLÉCIO SIDNEI GONÇALVES E TALGEMON1EIRO CELUPPI

Ele, brasileiro, solteiro.cirurgião dentista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente narua Joinville,1.570, nesta cidade, filho
de Aristides Manoel Gonçalves e Eríca Horst Gonçalves. .

.

Ela, brasileira, solteira, cirurgiãdentista, natural deMaringá,Paraná, domiciliadaeresidentenaruaProcópioGomes deOliveira, 1.320,
apto. 604, nesta cidade, filha de Aleixo Celuppi e Maria Rita Monteiro Celuppi.

Edital N° 19.857 de 20/03/1995
I

CARLOS ALBERTO RAMOS BORGES E MARGARET BORCK
Ele, bjasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, natural de Vacaria, Rio Grande do Sul, domiciliado e residente na ruaErich Sprung,
130, Agua Verde, nesta cidade, filho de Antonio Carlos Ribeiro Borges e Dinacir Ramos Borges. ,

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural dePomerode, nesteEstado, domiciliada e residente na ruaErichSprung, 130, AguaVerde, nesta
cidade, filha de Neleio Borck e Paula Ramthun Borok,

, Edital N° 19.858 de 20/03/1995
ROO�RIOWESTPHAL E SÔNIA REGINA DOS SANTOS

Ele; brasileiro, solteiro, operário, natural deJaraguädoSuí, domiciliado eresidentenaruaPastorAlbertoSchneider, BarradoRioCerro,
nesta cidade, fiího de GuiselaWestphal.

.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Lages, nesteEstado, domiciliada e residente na ruaPastor Alberto Schneider,
101, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha de José dos Santos e Teresa dos Santos.

.

Edital N° 19.859 de 21/03/1995
.

WILSON BORCHARDT E ELENI JUNGE
Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Rio Cerro II, nesta cidade, filho de Heinz
Borchardt e Elvira Kamke Borchardt,
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguä do Sul, doÍniciliada e residente emRio Cerro II, nesta cidade, filhade Haroldo Junge
e Lúcia MathiasJunge,

.

Edital N° 19.860 de 21/03/1995
Cópia recebida do cartório de Céu Azul, Paraná

DENOIR LUIZ DOS SANTOS E SALElE HOFFELDER
Ele, brasileiro, solteiro, prenceiro, natural de Catanduvas, Paraná, domiciliado e residente ne Bairro Águas Claras, nesta cidade, filho

,

de Joventino Luiz dos Santos e DelaidaMaria da Conceição.
, Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Céu Azul, Paraná, domiciliada e residente naPicada Benjamim, Céu Azul, Paraná, filha de
Claudio Hoffeider e Ana de Jesus Hoffelder. '

. Epara que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presenteEdital que será publicado pela imprensa e em Cartório, onde
será afixado por 15 (quinze) dias. .

-

===AÇOES==
Compramos

TELEBQA� - TELE�C - BANCm ETC
Ligue 71-7543 - 97-9320

Rua Florianópolis, 65 - Centro
�aràguá do Sul - SC

�r8io's Cabeleireiro
HORARIO.

Certes

Maquilagens nHH!· 7 I
Penteadosl. II

TERÇAASEXTA DAS
8:00às 12:00/13:30às20:00hs
AOSSÁBADOSDAS

8:OOàs12:00/13:OOàs 17:OOhs.Químicas•••••

R. Athanásio Rosa, 363

Fone 73-0879 - Guaramirim - sc

Lê"':=M=E=J=-�ráfica e

<IIarimhos 4IDl![3J
IMPRESSOS TIPOGRÁFICOS EM GERAL
FÁBRICA DE CARIMBOS DE BORRACHA

ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAL NA HORA

Rua' João Sotter Correa s/n" - Ao lado Campo Amizade
Fone (0473) 73-0644 -Guaramirim-SC

Lotes urbanizados na Praia de
Itajuba - Barra Velha - Loteamento

Jard'im Residenc.ial Andréia

Pequena entrada

IIIIIIIIIIIIIIII!I!IIIIII.IIIIII!I:I.IIII�:�IIIIIIIIII11:::;:;::"
Informações pelo fone

(0473) 72-1231- Jaraguá do Sul
(0473) 22-8519 - Blumenau

CRECI001218/3158

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-SE
Dois balcões refrigerados comvitrine e umbalcão

para caixa (modernos). Vende-se ou troca por
carro. Tratar 71-1721 e 71-0091 com Haroldo

SOCIEDADEATIRADORES DIANA
RUA DOS ATIRADORES, SINR

GUARAMIRIM • sc

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o Presidente da Sociedade Atiradores Diana, de acordo com o .

artigo 52 item 2 dos estatutos, vem através do presente, convocar todos
os associados a participar de uma Assembléia Geral Ordinária, que será
realizada no dia 06.04.95, n� sede campestre da Sociedade, sito à Rua
Otto Lemke, sln. A primeira chamada será às 19:30h. e a segunda às
20:00hs, com qualquer número de sócios.
ORDEM DO DIA: :!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:::!:!:!:!:::!:!:!:!:!:!:!�i!:!:!:!:!:!:!:!:�!:!:!:!:!:::::!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!@!:!:!:!:f!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!:!::

112 - Apresemtação de Relatório de Atividades da Diretoria
212 - Prestação de Contas
312 - Assuntos Gereis

Obs.: Somente terá direito a voto o associado quite com a tesouraria do clube.

Guaramirim, 22 de março de 1995
levl Kuno lemke

Presidente
Oanlldo Bartel

Presidente do Cons. Deliberativo

Casa em alve

naria, n/rua

Exp. Antônio
Carlos Ferreira

Lotesd350m2,
próx. Colégio
Rolando Gon-

� �!olc-,?,?:'!,
Ó

CRECI6799
1M VEIS

, COMPRA' VENDE' ALUGA' ADMINISTRA' INCORPORA

CASAS
• Sobrado c/ 300m2 (Rua 446· Próx. VIelrense) • H$ �5.000,OO • 'Em fase de conclusão'
• Sobrado c/300m" (6 qtos, 4 vagas garagem· Próx. Ferro Velho Marechal) • R$ 120.000,00 'aceHa Imóvel menor valor /carro'.
• Sobrado c/430m" (GuaramirIm • c/ plselna- AHo padrão) • R$ 140.000,00 "AceHa parcelar/carros/outros Imóveis, etc'
• Sobrado c/160m" (4 q!lartos) morro do Boa Vista. 1000mts após o Inicio da subida R$ 25.000,00. 'Troca por casa emBarra
doSul'
• Case alv. c/85m" (Rua Maria Bertoldl· Pröx, Monfort) • R$ 28.000,00 "Aceita carro' •

• Case alv. c/ 128m" (Rua Beira Rio, s/n°· Próx. ao trevo de Schroeder) R$ 35.000,00· 'Troca p/Imóvel em Jaraguá
• Case alvo c/140m" (Rua 205 - Ao lado do Juventus) • R$ 25.000,00 .

• Casa alv. c/ 170m" (Rua AntOnio C. Ferreira - Próx. POP Publicidades) - R$ 65.000,00 - "Troca por apartamento"
• Casa alvo c/200m2 (Rua VHorlno Strlngarl- Próx. Weg 1- com piscina) • R$ 70.000,00 - "Troca por apartamento"
• Casa aIv. c/ 140m" (Rua 417 - Vila Lenzl- próx. Colégio glardlnl Lenzl) • R$ 35.000,00 - "Aceita carrollerreno"
• Case alv. c/ 140m" (Rua 463, lateral rua Acre - Próx. Bavárla) - R$ 35.000,00 + flnanc. CEF "AceHa carro'

APARTAMENTOS
• Ed. Argus (cobertura Duplex em altlsslmo padrão - Toda mobiliada + blblloteca/barzlnhoibarzlnhollarelra, etc) - R$ 160.000,00
• Ed. Sehlochet c/156m" (1 suíte + 2 qtos + dep.) - R$ 43.000,00 + Financiamento CEF
• Ed. Jaraguá c/121m" (2 qtos + Dep.)- R$ 32.000,00· 'AceHa Imóvel de maior valer'
• Prédio em construção na rua da CEF - Aptos c/ 2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Financ. direto. Entrega lunho/96
• Prédio em construção (projeto p/4 aptos c/175m" cada) - R$ 25.000,00 'Inclui terreno c/495m" + obra + projetos"

TERRENOS
• Terreno c/ 460m" (Rua AntOnio Carlos Ferreira - Próx. Glrassollmóvels) • R$ 48.000,00 ou parcelado
• Terreno c/601m" (Condomlnlo Azaléias- Último da rua) - R$ 28.000,00 ou parcelado
• Terreno c/ 630m" (Schroeder - Ao lado da Martsol} R$ 7.000,00 ou parcelado
• Terreno c/ 2.500m" (Schroeder - Rua Valentln Zoz) - R$ 9.500,00 ou parceldo
• Terreno c/7.071m" (Próx. Malwee) - R$ 60.000,00 ou parte desmembrada c/4.500m" p/ R$ 30.000,00
• Terreno c/650m" (Rua João JanuáJ10 Ayroso- Próx Móveis Pradl) R$ 21.500,00 'Negociáveis"
• Terreno c/ 625m" (Res. Dlvlnópolls - Rua C - Lote 088b) - R$ 8.700,00 ou parcelado
• Terreno c/371m". (Rua Paulo Kraemer - Lot. Menegottl) R$ 8.70q,OO próx. Igreja São Judas
• Terrenos Resldênclal Henrique Behllng (próx. Salão Amlzade)entrada + parcela
• Terrenos Loteamento Plazera I (Ilha da Figueira) Entrada de R$ 1.500,00 + saldo parcelado.

SALAS E PONTOS COMERCIAIS .

• Ed. Aorença c/ 113m"Wandar) R$ 45.000,00
.

• EdHlclo Mlner 17m" (Térreo) - R$ 20.000,00
• Central da Moda c/25m" - R$ 6.000,00 ou 4 x R$ 1.750,00 fixas (somente ponto)
• Shopping Jaraguá c/ 21m" - R$ 17.000,00 + saldo financiado em 36 meses
• Casa comercial c/230m" - R$ 35.000,00 (Lot. Dalmar - Após Dalforte M�has "Próprio p/lojas')

GALPÔESfCHÁCARAS
• Galpão c/ 800m" + case alv. c/233m" + terreno plano com c/26.549m" (Santa Luzía- Centro). Preço: R$140.000,OO "Negociáveis'
• Chácara c/ 180.000m" (Estrada Gar1baldl- 15km do centro - Nascentes + Case antiga) - R$ 80.000,00 'Negociáveis'

Eldorado - Rua

Florianópolis, apto com

1 suíte; 2 quartos.

Monique - 3 quartos e demais

dependências c/ 2

AMIZADE!
L O T
BEHLING -

CENTRO - Rua Venâncio
da Silva Porto - Salas

comerciais - Semi-acabadas
- Preço: 50% entrada e saldo

em até-? meses.

FIGUEIRA -

Lote esquina, cl
frente de 29,5
metrospl ruaJosé
Teodoro Ribeiro

em

alvenaria

próxima aoRei
dos Botões.

ótirna localização, próx.
ao Breithaupt,
cl + ou - 620m2

RUA BERNAR
DO DORN
BUSCH. Terreno
cl 542m2, casa em

alvenaria. Preço:
50% entrada. sal
do em até 10 me-

LoteamentoSão

Joséppe - Lotes

c/4.500,OOm2

Terreno edifi
cado cl galpão
pré-moldado -

300,OOm2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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·Lar ImÓVeis
Av. Mal. Deodoro, 141

Vendas'
1 Lote por apenas R$ 3.000,00 no Loteamento Vicenzi Gadotti Ltda - sendo
1 + 2 parcelas
Terreno com casa de alvenaria (4.571,OOm2) na rua Francisco de Paula,
próximo da rua Erwino Menegotti
Terreno na rua: Antonio Carlos Ferreira de 19x30mts, centro.
Terreno com 1.000m2 próximo ao Colégiq Giardini Lenzi.
Casa de alvenaria com 140,OOm2 na rua Adélia Fischer n° 248
Casa de alvenaria com 63,OOm2 no Loteamento "Vicenzi e Gadotti Ltda".

Casa de alvenaria na Praia de Itajuba, cl 96,OOm2, contendo 7 peças e

garagem para dois carros, sendo o terreno de 380,OOm2.
Casa mista c/160,OOm2, rua: Dos Escoteiros cl 13 peças, telefone e antena
parabólica.
Casa mista na rua: Dom Bosco "Vila Lalau" com 1 05m2 sendo o terreno de
465m2

Apartamento no Ediffcio Jaraguá
Chácara com 10.000,OOm2 com casa de alvenaria, bairro João Pessoa
Chácara com 42 morgosem Schroeder, terreno todo plaino, água e luz.
Chácara com 88 morgos em Nereu Ramos, cl casa, luz e água .

� INTERIMÓVEIS
CRECI0914-J

OLHE BEM!
* Terreno com 450m2, na
rua Thomais Francisco

.

de Góes (Nova Brasília)
só R$ 15.000,00 (a
combinar)

,

* Casa de madeira com

150m2, terreno
1.310m2 na rua

Weege. Aceita-se per
muta por apartamento
pequeno no centro.
* Casa sem acabamento
com 111 m2, terreno com
392m2 em Nereu Ramos
(próximo ao coléqlo)..
Preço R$ 25.000,00 (a
combinar)
08S.: Temos vários irnó
veis para locação

'

•••••••••••••••••
I �A=' I

: CRECI N° 1589J,_ ;'
I I
I Ba....a Sul I
I I...õvais I

; Fone: (0473) 72-2734 ;
I I
I Terreno I II

Terreno cl 376m2 (14x27), na Barra, Rua Frida Piske Krueger.
IPreço R$ 8.000,00

• Terrenocl84�(21x40),naBarra,pr6ximoaocampodoBotafogo.•
I PreçoR$7.500,OO •

I•
Terreno CI 2.791m2, ruaWalterMarquardt, defronte Centro Com.

I
'

Vasel. Preço R$ 18(:).000,00
'

I Terreno c/720m2 (15x48), na Barra. Preço R$ 17.000,00 I
I Terreno cl 600,00m2 (l5x40), Rio Cerro II, pr6ximo Metal. ILembardi, Preço R$ 6.000,00

II Terreno cl 400m2, na Barra, 'fundos Supermercado Breithaupt. I
I Preço R$ 8.000,00 I
• Terrenocl 360m2 (14,5 x 26), Lot. JardimHruschka II, bairro São ILuis. Preço R$ 6.000,00. Financiado

I• Terreno e/1.06� edíficado cl galpão de 95m2 - Bairro S. Luis - •
• Preço R$ 25.000,00 - negociável

'

I
,I Terrenos no Loteam. doMarquardt, localizado na Barra. PreçoR$ I
I

6.500,00
ITerreno com 480m2 ao lado da Azaléias Jguá Esquerdo. Preço R$ II 15.000,00. Negociável I

I Terreno cl 5.000,OOm2, na Bertha Weege, Barra do Rio Cerro. I
Preço R$ 4O.ÖOO,00 - negociável •• Terreno cl 1.762,91m2, rua 25 de Julho, esq. rua Brusque, Vila

II Nova. Preço R$ 80.000,00 ,I
I Terrenoe/1.651m2,naruaFredericoC.Vásel, VilaNova.PreçoR$ I
I

5.000,00 de entrada e mais 30�=.stações mensais de R$ 3.200,00 I
I Casaem alvenariacl 132m2, semi-acabada, 3qtos, 1 suíte e demais I I• dependências, na Barra, Lot. Rosá. Preço R$ 12.000,00 •
•

Casa de alvenaria cl 146,00m2, ruaFrancisco Stinghen, na Barra, •terreno com 406,00m2. Preço R$ 35.000,00 - negociável- aceita:
• carro, telefene I I• Casaemalvenariacl 130m2; 3 qtos edemalsdependências, garagem, •
I'

terreno com 440m2, Vila Rau. Aceita carro. Preço R$ 25.000,00
ICasa de madeira, 3 qtos, ,2 BWC demais dependências, terreno cl

I 528 (16x33), na Barra. Rua Horácio Rubini. Preço R$ 25.000,00 I

I• Casade alvenaria cl77,0�, lateral rua.BerthaWeege, pr6ximo a •
Malwee, semi-acabada. Preço R$ 25.000,00 - negociável. II Apte; 107m2, 3 qulll'tos, 1 suíte, 2 BWC, sala, cozinha, garagem na

I Barra. Preço R$ 35.000,00 I
• Apto. cl l.26,00m2, 2 qtos., garagem,,2 'BWC, churrasqueirae. II

demais dependências, na ruaEleonora S. Pradi - Centro. Preço R$ I43.000,00 - negociável
'. Prédio c/ 2 pavimentes c/196m2, desmembrado em três aptos., I
• sendo, um cl 96m2 e os outros dois com 50m2 cada um, localizado. Ina Barra. Preço R$ 45.000,00
• LOteamentos no Rio CelTO II - na Rodovia SC - 416' •.
I - A partir de R$ 2.000,00 de entrada e saldo em até 50 meses com I
• prestações de R$ 100,00 p/mêsAl •

uga •I Lojas comerciais na rua Angele Rubini, na B'an;a do Rio Cerro

'I Galpão c/700m2. lateral rua Horácio Rubini, pr6ximo a Malwee. I

RUA ANGELO RUBINi, 1223 - SALA 09

TerrenoRuaJoaquimFrancisco dePaula, c/2.500m2.
Pröx. trevo Posto Marcolla
TerrenoRuaJoãoJanuárioAyroso2Ox90 (1.800m2).
Terreno c/5.184ß!.2, ru$l199 sem nome - VilaNova
Terreno na Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 950m2
Terreno no Condomínio das Azaléias
Terreno 15x24 - 360m2 - Loteamento Garcia
Terrene 15x32 - 490m2 - Loteamento ODia - rua401
-Sem nome

Terreno rua 456 - Sem Nome, c/445m2
Terreno c/ 350m2 - Loteamento Ana Paula IV
Terrenoc/l.500m2+casade alvenarianaruaEpitácio
Pessoa
Terreno cl 410m2 - Vila Lenzi
Lote na 129 no Loteamento Ana Paulam
Lote n" 77 no Loteamento Liodoro Rorigues
Lote n? 57 no Loteamento Ana Paula m
Lote c/ 468m2 - Rua Adão Noroski - Vila Lenzi -

Próx. Escola Giardini Lenzi
Lote n? 13 no Loteamento Rodrigues - Bairro Rau
Lote n" 107 no Loteamento Ana Paulam
Lote n? 001 nó Condomínio das Azaléias
Lote n? i90 no Ana Paula rn
Lote n" 13 - Loteamento Liodoro Rodrigues
Lote n" 190 - Loteamento Ana Paula III
Lotes na rua Paulo Klitzke, bairro: Amizade

CASAS
Casa de alvenaria cl 50m2 - Loteamento Ana Paula,
Rua 209 - Francisco Hrushka, n" 1.122.
Casa em construção 50m2 - São L1lIÍz
Casa mista rua Guilherme Hering, n" 30 - Centro
Pvóx. Bar Capilé
Casade alvenaria 160m2 - Próx.RecreativaMenegotti
Casamista cl 112m2 (São Luiz) Lateral rua Valdir
Manfrini
Casa em construção 40m2 cl terreno de esquina -

Loteamento Ana Paulam
Casaem construção c/ 100m2 Loteamento AnaPaula
m - Lote n" 18'7
Casamista cl 112m2 terreno cl 14x28
Casa alvenaria cl 257m2 + terreno de 5.700m2

I
I
I
I
I
I
I
I
I,
I
I
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por Roberta Costa
TVPress

Os vilões são mais interessan
tes. É defendendo esse ponto de
vista que o ator Marcelo Bscorel
encara seu papel demaior desta
que na televisão de forma positi
va. Ele não nega que gosta do
Ernani de Irmãos Coragem. "É
legal trabalhar com a diversida
de de caráter", avalia. Marcelo
acredita que os personagens bons

quase sempre são bonzinhos de-
.

mais e imprimem maior dificul
dade de composição, já que o ris
co de parecerem piegas é gran
de.

O péssimo caráter de Emani
faz com que Marcelo afirme que
"é mais agradável interpretar
um vilão". Ele ainda se dá ao

trabalho de explicar, numa clara
tentativa de defesa-de seu perso
nagem. "Ele é mau por que
arma tramas por debaixo dos
panos", argumentá. Quanto ao

futuro do personagem, Marcelo
não acredita que Ernani se rege
nere, emboraRitinha tenha aber
to um espaço em seu coração. Ao
que parece, Ernani está sincera
mente apaixonado.

Apesar de tudo, o ator acha
que o personagem é um vilão sim
pático. E vai mais longe. "As
pessoas gostam mesmo dos vi

Iões", imagina, referindo-se a

um episódio que aconteceu du
rante as apresentações de O dia
mante do grão mogol, de Maria
ClaraMachado. Na época, quan
do a peça terminava, ao invés de
correr da platéia em direção ao

mocinho do espetáculo, as crian
ças procuravam se aproximar
mais do vilão.

Caderno.de
•

o prazer
de sermau

"Funciona como uma catar
se", acredita, explicando que,
'como não podem dar vazão ao

seu lado mau no cotidiano, as

pessoas o fazem no teatro. É
justamente no teatro, onde o ator
tem passado amaior parte de seu
tempo, quando não está gravan
do, que Marcelo ensaia Ao ter
ceiro dia, de Luiz Alberto de A

breu, com estréia prevista para
esta semana, no Centro Cultural

do Banco do Brasil, no centro do
Rio de Janeiro. A possibilidade
de viajar com espetáculo está vin
culada às gravações de Irmãos

Coragem. A temporada carioca
será de pelo menos dois meses,

enquanto a sua participação na

novela só deve terminar em ju
lho.
Nome: Antônio Marcelo Escorei
de Sá Martha.

Nascímentoi-l S de setembro de

1960, no Rio de Janeiro.

Signo: Virgem.
Superstição: "Muitas, como a

do sal, a da esct1fla, etc".
Primeiro emprego: Na peça O
.díamante do grão mogol, de
Maria Clara Machado.
Primeiro emprego na tevê: Uma
participação em Chico City, de
Chico Anysio.
Melhor ·trabalho na tevê: "O
Ernani de Irmãos Coragem".
Pior trabalho na tevê: "Acho

que não tem. Fiz muito pouca
coisa em televisão".

Trabalho que gostaria de ter
feito: Dirigir a peça Woyzeck, .

de Büchner. "Ainda não tive

tempo, nem infra-estruturapara
isto. É preciso também pa
trocinio" .

Com quem gostaria de traba
lhar: Amir Haddad.
Maior emoção: "A maior emo
ção é sempre a próxima".
Um momento bizarro: "Quan
do eu fazia Sem soutien, uma
revista feminina e entrava cor
rendo nopalco. Numa das apre
sentações acabeibatendo com a

.

cabeça no cenário e perdi a vi
são momentaneamente. Nin

guém percebeu a gravidade da

pancada".
Melhor novela: Saramandaia.
"Mas não sou muito de ver no

vela, não dá tempo".
Melhor programa: O desenho
animado O Crítico, da TVA.
Melhor ator: Ary Fontoura e.

Milton Gonçalves.
Melhor atriz: Andrea Dantas.

O que falta na tevê: "Falta um

sentido mais educativo, de mai
or utilidade pública e cultural.

FONE/FAX (0473) 71-1721

A cobertura para o teatro e a

cultura, demodogera4 épeque
na".
O que nunca assistiria: Novela .

. mexicana.
Desenho: O crítico, Os Cavalei
ros do Zodíaco e o novo Bat
man.

FUme: "Gosto dos que têm ação
e aventura, semmuito tiro e san
gue. Excalibur é ótimo. Gosto
também daqueles do tipo capa e

espada".
Música: Clássicas, MarisaMon
te, Xangai e Elomar.
Livro: "Gosto muito de Doris
Lessin, Kurt Vonnegut, Gore

Vidal, Saramago, João Ubaldo
Ribeiro,Márcio Souza eMacha
do de Assis. Gosto também dos
livros de psicologia e literatura .

da Idade Média".

Hobby: Coleciona histórias em

quadrinhos.
Homem bonito: Harrison Ford.
Mulher bonita: ''Ava Gardner,
em O barco das Ilusões, está
ainda mais bonita. Grace Kelly
também":
Pessoa Inteligente: AderbalFrei
re Filho e Hamilton Vaz Pereira.
Um chato: José Nader.
Súnbolo sexual: Ema Thompson.
Personalidade: Carl Jung.
Maior qualidade: Perseverança.
Maior defeito: "Sou pouco so

ciável, não gosto muito de mul
tidão".

Sonho: "Dirigir uma paixão de

Cristo, que não fosse no esque
ma tradicional",

Frase: "Deus é meu centro se o

guardo dentro de mim e é mi
nha circunferência quando nele,
por amor, eu me diluo".

PACOTES TURíSTICOS -

PASSAGENS AÉREAS
NACIONAIS INTERNA
CIONAIS E RODOVIÁRIAS

AO SEU DISPOR NO

CORAÇÃO DA CIDADEAv. Getúlio Vargas, 99 - Jaraguá do Sul- se _

COMPRA E VENDA DE DÓLARFONE/FAX: 71-9943/ 71-0198
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CORREIO DO POVO - 2 CADERNO DE VARIEDADES Jaraguá do Sul, 25 de março de 1995

por Luciana Farjalla
TVPress

A top model Luana Piovan
ni, 18 anos, adiou uma viagem
de dois anos pela Europa, com
direito a passagem pelos Estados
Unidos, para permanecer no Bra
sil e interpretar amédica residen
te Eduarda, de Quatro por qua
tro. Se o investimento na carrei
ra de atriz foi bom, Luana acre

dita que s6 saberá no final da no
vela, quando puder fazer um ba
lanço de seu desempenho. ''Acei
tei o convite numa quinta por
que achei a chance excelente.
No sábadojá estava gravando",
conta amodelo.
A rapidez com que decidiu

seu destino profissional não a

assusta. Ao contrário, ela diz ser

sempre imediatista quando sur-

, gern chances em sua vida. Assim,
aos 14 anos ela ingressou na car
reira de modelo, agenciada pela
FordModels, através de uma co
nhecida. "Ela achou que eu ti
nha jeito", explica.

. Da mesma maneira que tor- '

nou-se top model, Luana chegou
à televisão. Soube das inscrições
para o papel principal da trauma
tizada Angel de Sex appeal _ mí
nissérie dirigida por Ricardo
Waddington _

e foi lá. Decorou
ummonólogo tedioso, fez um tes
te e passou entre 400 candidatas
_

todas modelos, porque o texto

pedia assim. "Contracenei com
veteranos. Foi uma ta1'fJja e tan-
to", orgulha-se.

'

Mas mesmo mostrando que é
ambiciosa, a jovem paulistana de
origem italiana confessa ainda
não saber se quer ser atriz no fu
turo. A única constatação que faz
sobre o assunto é que adora a arte
e tem mais interesse pela inter
pretação do que por outros temas.
"Se virar atriz, me imagino uma
velhinha feliz, porque'a profis
são é fascinante", acredita.

A mesma indefinição diante
da possibilidade ,de virar uma es
trela da tevê se repete em rela
ção à sua vocação. Assim como

Luana pensa que pode ser uma

Luiza Danlao/C.rte ZNDllel.

Vocação versátil
boa atriz, também acha que seria
boa fot6grafa, ou uma publicitá
ria ou uma artista plástica. "Não
me imagino engenheira, qu(mi
ca, advogada, médica. Gosto da '

área humana", revela a modelo
que, em seu papel em Quatro
por quatro, precisa mostrar a

postura de uma médica firme,
determinada emuito empenhada
na carreira.

Na verdade, o aparente des
caso de Luana quanto à profis
são acontece porque elajä traba
lhou demais como modelo. No
Brasil, protagonizou grande cam
panhas publicitárias, como a dos
chocolates Lacta, e no exterior
fez trabalhos cobiçados por mui-

MAL.HAS LTOA.

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

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

tas profissionais com o dobro de
sua experiência. "Tenho sorte",
afirma, simpática e despretensi
osa.

O sucesso como modelo, ela
credita à seriedade com que trata
os compromissos. "Detesto atra
so, sou pontuar, afirma, criti
cando os profissionais da moda

que costumam deixar novatos
horas esperando. A rigor, o mes
mo tipo de tratamento que ela

menospreza na área da moda
acontece na televisão, onde todos'
atrasam e nada transcorre dentro
de uma rotina. "Mas há mais

glamour no ar. É diferente",
justifica.

A forte atração que sente pe-

Intuição apurada

los gélidos estúdios de uma emis
sora levou amodelo a aceitar tão
rapidamente o convite do diretor
Ricardo Waddington para parti
cipar da novela das sete. ''Adiei
a ida ao exteriorpara estudar te
atro, joto, italiano e trabalhar,
porque valia a pena entrar ago
ra numa produção de sucesso",
admite.

Essa guinada profissional va
leu a Luana uma mudança às
pressas para o Rio de Janeiro

_

elamora em São Paulo e adora a

cidade. Mas ela acha que giros
de 180 graus devem estar sem

pre dentro de seus planos. "Pas
sei dois meses no Japão a tra

balho, aos 15 anos. Me apaixo-
'

nei pela cultura deles e cresci

pessoalmente", assegura, orgu
lhosa pela independência.

Ainda sentíndo-se um pouco
desambientada no Rio de Janei-

Mesmo tendo sido con
vidada para uma ponta em
Quatro por quatro, Luana
Piovanni aceitou o papel
pensando no futuro. "Foi
intuitivo, assim como meu

\ modo de encenar", co
menta. Na verdade, ela têm
consciência de sua parca
bagagem profissional para
seguir a carreira de atriz

agora. Mas quer se

aprofundar nos estudos da
interpretação quando
estiver na Europa, no fim
do ano.

Seu primeiro papel, em
Sex appeal, deixou claro
que Luana ainda tinha mui
to o que aprender, ao

contracenar com veteranos
como Elisabeth Savalla, sua
mãe na trama, e Ótávio Au
gusto, o padrinho. A aborda

gem do texto de Antonio

ro, Luana está sendo recepcíona.
da pelo ator Marcelo Farias, de
23 anos

_ que faz o Ralado, seu
provável par romântico na trama.
Segundo ela, além de bom par
ceiro. profissional, ele é gentil ao
lhemostrar os encantos da Cida
de Maravilhosa. "Vamos ao

Cristo quando der. Programa de
turista, não é?", acanha-se.

Mas a bela Luana, com 1,80
de altura, afirma que, ao conträ
rio do noticiado, eles não estão
namorando na vida real. "Ele é
uma gracinha. Faria isso por
qualquerpessoa", garante. Mar
celo Farias, entretanto, chora
minga, dizendo sentir-se sozi
nho. Por isso quer uma namora

da que ature os arranhões que
leva das fãs. "Nâo há nada en

tre nós. Vivemos grudados no es

túdio porque temos que repas
sar o texto", encerra Luana.

Calmon, porém, permitia
que aprotagonista fosse uma
jovem mais ambientada aos

ti-ti-tis característicos do
mundo da moda.

Em Quatro por
quatro, Luana está na pele
de Eduarda, amédica mais
bonita

_
e mais arrogante

_
do hospital. "Ainda não

me sinto tão à vontade na
frente das câmeras de
tevê", confessa, insegura, a
modelo. Mas sua simpatia
e beleza conquistam a to
dos e têm remediado a

inexperiência como atriz. A
sua personagem, Ora.
Eduarda; agora vai cair
num triângulo amoroso,
com Danilo (Marcelo Ser
rado) e Ralado (Marcelo
Farias), que vão brigar por
sua atenção pelos
corredores do hospital.

II

I'

I'

I'

o endereço onde a qualidade tem bom preço, fabrica: Jacquard,
Soft, Cotton, Moleton, Meia Malha lisa e estampada, Stanflex,

Xadrez, Listrado, para atender confeçcionistas do ramo de mallhas

DISPÕE, TAMBÉM, DE SERViÇOS EM ACABAMENTOS PARA
TECIDOS EM MALHA: RAMA, FLANELADO E ESTAMPARIA

II
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TVMulher Agonia
Após recusar o papel de Si

lene na minissérie Engraçadi
nha por estar grávida, Paloma
Duarte caiu numa grande rou

bada. Tudo porque começou a

namorar Oswal�o Montenegro
_ aquele da música Bandolins.
Os Ias podem se preparar: em
breve, a filha de Deborah
Duarte pode querer exibir seus
dotes vocais.

Conftrmada pela CNT a data
da estréia do programa Marília
Gabi Gabriela, dia 27 de março,

.

às 22 horas, só faltava conftrmar
quem seria a primeira pessoa a

ser entrevistada. E a escolha re
caiu naprímeíra-damaRuth Car
doso, esposa de FernandoHenri
que Cardoso. Prova de que as

mulheres vão ter força total no

programa.

Entre amigos
Descontraído, o ator MarcosWinter, na semana passada, peram

bulava pelos corredores dos estúdios da Globo, no Jardim Botânico,
brincando com todo mundo que passava. Ele aguardava que Rita
Guedes saísse do banheiro para que os dois fossem gravar. Passados
alguns minutos, impaciente, Marcos começou a bradar: "Anda logo,
bagulho!!! Sai desse banheiro! Tô te esperando, bagulho!". Imedi
atamente ouviu diversas represálias quanto à maneira de chamar a
atriz, tida como uma das maiores beldades da emissora. Saltitante,
RitaGuedes nem se abalou ao sair do banheiro: "CalmaMarquinhos!
Tô indo!".

ii��i1rI1C@«fm
c:E3 I LJ I <::::::I r
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Pipocou
Embora já tivesse aceitado o convite do SBT para participar da novela Sangue do meu sangue, a

atriz Louise Cardoso deu para trás na sexta-feira passada, quando telefonou para o diretor artístico da-
. quela emissora para desculpar-se por declinar do convite. É que Louise vai preferir participar da turnê da
peçaNavalha na carne, ao lado de DiogoVilela, por todo o Brasil. Ela acha que, em função do espetácu
lo, não será possível conciliar os dois trabalhos. "Prefiro não comentar nada sobre issoagora", desven
cilhou-se a atriz. Mas é possível que, assim como Ney Latorraca, Louíse tenha sido igualmente seduzida
pela direção da Globo para retornar à casa, com promessas de integrar o elenco de um novo trabalho.

Luise Cardoso

Rock global
Animada com o sucesso do show do� Rolling Stoßes, a dire

ção da Globo começou as negociações como empresário Rober
toMedina para reeditar o Rock inRio em 96. A idéia da emisso
ra é fazer uma parceria com Medina até na escolha dos partici-

. pantes do festival musical. Quanto ao local, se fala em reativar
apantanosa áreadaBarra da Tijuca onde foi a realizada a primei
ra versão dos shows.

Repouso forçado
Depois de uma consulta mé

dica de emergência, a atriz Ta
tyane Goulart, de 11 anos, está
de repouso forçado em casa por
causa de uma pneumonia bran
da. Com o afastamento de Tatya
ne, que faz a Ângela de Quatro
por quatro, o autor Carlos Lom
bardi será obrigado a reescrever
vários capítulos dos quais ela fa
ria parte. Taty pretende voltar

logo aos estúdios e prometeu que
ftcará de cama para se recuperar
e não atrapalhar o andamento da
novela. "Ela está bem, só com

um pouco defebre e dor no cor

po. Mas esperamos que isso pas
se logo, já que não é grave. Ela

fica indócil quando não grava",
garantiu Sueli Goulart, a preocu
pada mãe da menina.

Já visto Na real
Os filmes que a Manchete alar

deia na sua Sessão de cinema aos

sábados são todos eles produzidos
para a tevê. A emissora repete ad
nauseam o pacote de 200 filmes que
comprou no ano passado, na sua

maioria produções classe B. O novo

pacotão, de 52 filmes, recentemente
adquirido junto a emissora america
na CBS, representa uma esperança de
que as frequentes reprises vão
escassear fllíMilnchete.

A TV Plus já começa a se
. movimentar na composição do elen
co de sua novela Amigas para
sempre, que vai ser veiculada pela
Band, sabendo que o mercado está
inflacionado de novas produções. Os
nomes contactados pelo diretor

Jayme Monjardim são os de Renée
de Vielmond e Lúcia Alves. As duas,
no entanto, ainda não confirmaram
se aceitam ou não o convite.

FALE COM QUEM ENTENDE E QUE ESTÁ A MAIS TEMPO NO
MERCADO DE TELEFONIA CELULAR. NA TELTRON vocli ENCON,
TRA APARELHOS ORIGINAIS DE l' LINHA COM
1 ANO DE GARANTIA DE FÁBRICA, MELHORES PREÇOS À VISTA OU
SE PREFERIR
EM ATÉ 4VEZES,OU AINDA PELO PLANO DE ENTREGA�GRAMA·
DA
DE 6 OU 12 VEZES SEM JUROS.

CELULAR É COMA l'ELTRON. TELEFONES CELULARES - FAX
NATELTRON vocli ENCONTRA TODA LINHA MOTOROLA DE TELEFONESCELULARES E ACESSÓRIOS CENTRAIS TELEFÓNICAS
PERSONAL 401, PT 950 AbPHA CLASSIC, PT 550 MICRO T.A.C., PLATINIUM, ULTRA LITE E OUTROS APARELHOS TELEFÓNICOS
MODELOS PARA SUA NECESSIDADE. ..�.;.... . z

MOTOROLA O CELULAR MAIS VENDIDO NO MUNDO, VEM COM A ASSISTeNCIA TeCNICA INSTALAÇ,..,O
GARANTIA EXCLUSIVA DE RESIS�NCIA CONTRA QUEDA LIVRE ATÉ 1 ME:rRO E MEIO E CONSERTOS EM GERAL

RUA PROCOPIO GOMES DE OLIVEIR
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Oca".'

BmprBSárlo -

EmRio (Márcia
.

Franzn,rj da
S/ivaNBto,

rBalizaram um

jantardB
confratBrnlza

çãocomos
coiaboradorB.

da BmprB".
Arco-íris, Bm

comBmoraçio
aos 10ana.

de atlvldIIdN
I

1 ENTRADA + 4 PAGAMENTOS SI JUROS
, PAGAMENTOS SI ENTRADA
À VISTA 10% DE DESCONTO

� m

VESTINDO V.oc� DE CORPO INTEIRO
GETÚLlO VARGAS, ,.,.

Gente & Informaç-ões
A grtlcwSQCaro/ineStinghen com
pleta anos allUJnlúi, 26. Ela é

filha do casal Luir.llUJr Rogério
(Maria) Stinghen

o jo�e", casal Jaci (Adritm,
Gir4ldi) Colin, que receberamas
bênçãos matrimoniais nodia 18,
estão curtindo sua lua-de-mel

peloCaribe.A cerimônianupcioJ
aconteceu na Capela do Rio
Molha e a recepçãofoi no Clube
Atlético Baependi

o
, I

mamJO

II)

,�.a!
Rua Procópio Gomes de Oliveira, 380

FONE/FAX: 72-0743
'. Jaraguá do Sul .. sc

A beltssima Francieli da Silva,
completa seus 15 anos no dia 2
de abril. No dia r ela

recepciona amigos no Clube
Atlético Baependi. Ela éfilha
do casal Silvio (Daleta da
Sil�a) Chaves

SIGMR
Centro Educacional Sigma.

PRÉ-VESliIBULAR
SEMI-INlENSIVO

M�TRíCULAS ABERTAS
VAGAS liMITADAS

UMA

ORGANIZAÇÃO
ASERVIÇODA
COMUNIDADE
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CASAS
Ref. 1.001 - Casa alv. cl 91 m2 - (Rua Antonio B. SChmldt, 507-c/ponto
com.) 37.000,00
Ref. 1.002- casaalv. cl 170m2- (RuaUrugual -próx.lnd. Reunidas) R$
75.000,00
Ref. 1.003 - Casa alv. c/90m2 - (Bairro Irlrlú - Jolnvllle/AceHa-se troca)
R$ 20.000.00
Ref. 1.004 - casa alv. c/103m2 - (Rua Maria G. Klein) R$ 43:000,000
Ref. 1.005 - casa alv. c/70m" - (Próx. Supermercado Vila Rau) R$
20.000,00 ,

Ref.l.006-Casaalv. c/128m"-(RuaRlchart Plsck) Entr. R$41.000,OO
+ R$ 98,00 p/ mês flnanc.
Ref. 1.007 - Casa aIv. cl 200m" - (Próx. Weg 1- centro - c/ plsclna) R$
80.000,00
Ref. 1.008 - Casa aIv. c/90m" - (terr. c/450m2 - R. Pedro Rorlano
Centro) R$ 18.000,00
ReI. 1.09 - Casaalv. c/145m· - (RuaA. A. Zimermann, próx. Cal. Alberto
Bauer) R$ 48.000,00
Ref. 1.010- Casaalv. c/102m" - (lorlval Zocatell, n' 234) R$ 27.000,00
ReI. 1.011 • Casa aIv. c/172m" - (Residencial Versalis) R$ 65.000,00
Ref. 1.012 - Casa aIv. c/225m" - (Rua Max Schubert) À$ 40.000,00
Ref. L013 - casa aIv. c/l80m2- (Vllalenzl) Entr. R$ 30.000,00 + Rnanc.
R$ 520,00 p/ mês c/ arm. bem.
Ref. 1.014 - Casa aIv,'c/129m" - (Rua Rlchart PlscklAceHa troca pl
apartamento) R$ 33.000,00
Ref. 1.015 - Casa aIv. c/100m" - (Residencial Versalis) R$ 23.000,00
ReI. 1 .016 - Casa alv. c/176m" - (Rua Henrique Bortollnl) RS 50.000,00
Ref. 1.017 - Casa alv. c/144m" - (Rua P!ldro Florlanl- próx. HospHal
Jaragut) R$ 30.000,00

.

Ref. 1.018- Casaalv. c/153m"- (Rua Felipe Franzel, 64 cltelefone) R$
65.000,00
Ref. 1.019 - Casa mls. c/135m" - (Praia PIÇ8J:ras - 'c/ telefone) R$
35.000,00 200m praia
Ref. 1.020 - Casa mls. c/70m"- (l'er. c/450m" - Jolnville próx. Shopping
leste) R$ 17.000,00
Ref. 1.021 - Casa mad. cl 70m"- (Rua Maria G. Klein) R$ 19.000,000
próx. Colégio
Ref. 1.022 - Casamad. c/70m2 - (VilaNova - próx. Recr. 'Duas Rodas')
R$ 45.000,00 {

ReI. 1.023 - Sobro anl. c/200m"- (Av. Getúlio Vargas) R$ 180.000,00
Rei. 1.024 - Sobr. ant. c/250m" - (Presidente EpHáclo Pessoa) R$
350.000,00

.

APARTAMENTOS
ReI. 2.001 - Apto cl 3 darms. - (Residencial Eldorado) R$ 45.000,00
Ref. 2.002 - Apto c/3 darms. - (Edlf. Joverll) R$ 50.000,00
Ref. 2.003 - Apto cl 3 dorme, - (Edil. Jaco Emenndoerfer) R$ 65.000,90
ReI. 2.004 - Apto c/3 darms. - (Edlf. Barão Rio Branco) R$ 45.000,00

TERRENOS
Ref. 3.001 - Terreno c/552m" - (RuaWar Melrelles) R$ 16.000,00
Ref. 3.002 - Terreno c/385m" - (Rua 13 de mala - próx. Coi. Alberto
Bauer) R$ 15.000,00
Ref. 3.003 - Terreno c/l.l43m" - (Rua Curt Vasel) R$ 60.000,00
Ref. 3.004 - Terreno c/513m" - (Nereu Ramos) R$ 1.500,00
Ref. 3.005 - Terreno c/450m"- (Waldemar Rau) R$10.000,OO
ReI. 3.006 - Terreno c/2.180m" - (Próx. Rodela Crioulo) R$ 15.500,00
ReI. 3.007 - Terreno cl 418m" - (Próx. Rodela Crioulo) R$ 4.500,00
Ref. 3.008 - Terreno cl 371m" - (Vila lenzl) R$ 8,000,00

.

Ref. 3.009 - Terreno c/17.791 m" - (Jaraguá Esquerdo) R$ 35.000,00
Ref. 3.010 - Terreno clB.215m" - (R. João Saml Tavares - laI. Walter
Marquardt) R$ 22.000,00
ReI. 3.011 - Terreno cl 370m" - (Rua Domingos Sansan - próx. Marlsol
- Vila Baapelldl) R$ 25.000,00
Ref. 3.012- Terrenoc/300m"- (Próx. Marcolla) R$ 7.000,OOplano, livre
de enchentes
Ref.3.013-Terrenoc/9.180m"-(Próx. trevoGuaramlrlm) R$380.000,OO
Ref. 3.014 - Terreno c/380m" - (loteamento Corupá) R$ 4.500,00
Ref. 3.015 - Terreno c/906m" - (Guaramirim, rua Pedro F. Klein) R$
12.000,00 ,

Ref. 3.016 - Terreno cl 450m" - (Bairro João Pessoa) R$ 3.500,00
Ref. 3.017 - Terreno cl 446m" - (Próx. Posto Marcolla) R$ 13.000,00

CHÁCARAS/SITIOS
Ref. 4.001 - Área de 300.ooom" - (Guaramirim) R$ 50.000,00
ReI. 4.002 - Área de SOO.000m2 - (Nereu Ramos) R$ '60.000,00
Ref. 4.003 -.Área de 105.000m"- (Nereu Ramos) R$ 60.000,00
ReI. 4.004 - Área,de 325,OOm" - (Ilha da Rguelra) R$ 20.000,00

.

Ref. 4.005-Áreade 15.000m"- (RuaBenjamlnConstante-Massaranduba)
R$ 20.000,00
Ref. 4.006 - Áreade6.000mo - (EstradaGarlbaldl, I. Ribeirão das Pedras)
R$13.ooo,OO
Ref. 4.007 - Área de 1 05.000m" - (Schro.cler clC"., 2lago.. 6t1ma
locallzaçlo) R$ 30,000,00
ReI. 4.008 - Área de 120,OOm" - (Corupá - próx. Weg Florestal) R$
12.0000,00
ReI. 4.009 - Área de 20.ooom" - (Estr. Garlbaldl- 20km do centro - área
plana cl casa, lagoa e pomar de frutas) R$ 65.000,00
Ref. 4.01 0- Áreade 16.200m" - (Vila Nova c/casamad. c/70m"+rançho
cl luz e água corrente - Vista para a cidade) R$ 45.000,00
Ref. 4.011 - Áreac/ll.800m"- (Estrada Rio Molha c/ casa alv. c/411m",
c! piscina) R$ 150.000,00

PONTOS COMERCIAIS (VENDA)
ReI. 5.001 - Sala comerciai c/160m" (Rua Jolnville - terreo, próx. R.
Marlsol) R$ 50.000,00
Ref. 5.002 - Galpão Ind. c/l.036m2 - (Constr. c/510m2 - Centro) R$
150.000,00
Ref. 5.003 - Sala comerciai c/27m2 - (CEPRON - Térrea próx. DGWeg)
R$ 35.000,00

PROMoçÃO
Sobrado alv. cl 300m2 - (04 darms - c/ suite - c/ garagem - Rua João
Planlnchek - terreno c/700m") R$ 90.000,00
Casa alvenaria cl 192m2 (3 darms., 1 sufle, 2 BWC, cl churrasqueira,
c! garagem coberta p/3 carros, portão eletrOnlco e ant. parabólica) R$
705.000,00
Casaalvenarlacl·260m2- (3darms., 1 sufte+sauna, dependo empregada,
c! garagem para 2 carros cobertos,.Antena parabólica) R$ 55.000,00

LOTEAMENTOS
Ref. 2030 - Residencial Plazera - Entrada + Rnanclamento
ReI. 2040 - Residencial Behllng - Entrada + Financiamento

erta
Rua: Esthéria Lenzi Friedrich, 39 - F,bne 72-0510

Vende
Casa nova situada próxima àRecreativa do Breithaupt cl
110m2•
Casa de alto estilo na rua Antonio Teixeira dos Santos
com 290m2, próximo Beira Rio Clube de Campo.
Sala Comi. Ed. Florença, 10 andar cl 113,94m2
Apto Ed, Schiochet ao lado do Supermercado Sesi,
financiado cl 165m2, cl píscinä, 2 garagens, salão de

festas, quadra esporte, porteiro 24 horas.
Lotes no Loteamento Itapocuzinho. Financiado
Lotes no Loteamento Jardim Francisco. Financiado.
Lote 425m2, próximo Bretzke.
Lote próximo Urbano, Jaraguã-Esquerdo, 450m2 -

6.500,00.-
Lote próximo ao Cepron com 392m2
Lote na comunidade São Luiz Gonzaga de 400m2•
Lotes financiados no bairro João Pessoa.
Lotes fínancíados em frente AABB.
Terreno central, no início dama Adélia Fischer área de
33.023,00m2
Chácara em Corupá com 66 morgos com uma casa de
alvenaria de 70m2•

Cã8àS--�--�--U&--u.--u...
Casa de alvenaria cl 120m2 - RuaWeHer Marquardt
Casa de alvenaria - Cantro de Armação
Casa de alvenaria cl 220m" c/ terreno 800m2 - Vila lenzl
Casa de alvenaria c/120m2 - Vila lenzl
Casa de alvenaria .c/120m2 próx. Bebidas Kienen - Hapocuzlnho
Casa de madeira c/100m2 - Rua lrmäo leandro .

Casa de alvenaria c/188m2 c/4 quartos - Rua Anita Garlbaldl
Casa de alvenaria c/100m" - Três Rios do Norte
Sobrado c/180m" - Ilha da Figueira
Sobrado c/300m2 c/ ótima localização. Centro
Sobrado c/280m" lateral Bernardo Oornbusch
Sobrado c/300m" e 5 dormHórlos etc., à 1 quadra do mar
Casa de alvenaria c/ 3 quartos -Infclo Jaraguá Esquerdo
Casa de alvenaria c/130m2 - Próx. Salão Ooerlng
Casa de alvenaria cl 100m" • Próx. Apae
Casa de alvenaria cl 150m" - Próx. HospHai Jaraguá
Casa de alvenaria rua Felipe Schmldt cl 155m", terreno 888m"
Casa de alvenaria com 6Om" em construção rua Irmão leandro
Casa de alvenaria c/130m" • Vila Nova
Casa de alvenaria cl 100m" • Jaraguá Esquerdo
casa de alvenaria cl 220m2• Rua M. Zlemanil

Apartam.ntoe
Apto. com 1 sufle - 2 quartos, novo, pronto. Próxlmo Kolbach
Apto. c/2 quartos, novo, Próximo Kolbach
Apto. em Barra Velha, novo c/ 2 quartos c/ vista para o mar
Apto. Cond. Amizade· c/2 quartos - Financiado
Apto. Ed. Schlochet c/I sufle + 2 quartos + dep. financiado
Apto. Ed. Isabella c/122m" • 2 quartos + suite c/ piscina
Apto. Ed. Mlner c/140m" • c/3 quartos
Apto. c/2 e 3 quartos em construçäo rua C.E.F. p/ entrega dezl95
Apto. c/118m" Ed. Dona lill em Piçarras c/ ótima vista p/ mar
Apto. c/110m" c/I quarto Carnborlú cl frente p/ mar
Apto. Ed. Menegottl c/2 quartos financiado
Apto. c/160m" c/3 quartos em Camborlú frente p/ mar
Apto. Ed. Izabella cl 122m" c/2 quartos + sufte (financiado)
Apto. surte + 2 quartos cl sacada p/ o mar - Camborlu
Apto. c/150m2 - Edlffclo Schlochet

Terr.nos
Terreno c/600m2 - Próxlmo ao Fórum
Terreno cl 2.600m" - Rua Jolnvllle, ótimo ponto comerciai
Terreno cl 1.100m2 • Rua João Doubrava
Terreno c/430m2 - loteamento VersalIIes
Terreno c/500m" - ContlnUàção Mal. Deodoro Fonseca
Terreno cl 400m" - Rua Venâncio Silva Porto, próx. Weg I
Terreno cl 589m2• Ilha da Figueira
Te"reno c/16.500m" - em Schroeder
Terreno c/2.700m" - Rua Ricardo Hass (central
Terreno c/l.000m" - lateral Venãnclo da Silva Porto
Terreno c/430m2 - rua lourenço Kanzler
Terreno c/5.000m" - Fundos rua Jolnville ótimo p/ microempresa
Terreno c/5.000m" - Rua Venãnclo da Silva Porto
lote esquina c/700m2 próx. Escola Albano Kanzler
lote residencial Champagnat ótima localização
Terreno c/684m" - Rua Felipe Schmldt (Centro) ,

Terreno c! 420m2 em PlçarJas.próx. Iate Clube na Beira Rio
Terreno c/800m2 - Vila Beependl
Terreno c/532m2 - Próx. Posto Marcola
Terreno de 400m" praia de Itajutia
Chácara c/28 margas em Massaranduba

locação
Galpão c/120m2 no centro
2 salas comerciais de 30m2 cada ao lado da Prefeitura

Conjunto R••ld.nclallmfgrante.ótimos apartamentos c/ churrasqueira, slllão de feslas, salã.!l...ode
jogos, playgraund, totalmente residencial, apenas 2 por antr.Jr,
financiamento próprio a partir. de R$ 353,00 (1,17CUB)

laa IapoldoJ....., 6J
FilII dana daCaia lcoaÔIIia Federal

fONE7!.....

1�
CRECI4004

APARTAMENTOS

VENDE-SE
Casa mista na Vila LaJau de 4 quartos, 2 salas, 2 banheiros, copa, cozinha,
lavanderia,chwrasqueiragaragem,todamurada,próximoàMarisol.ValorRS
28.000,00·

.

Casa de alvenaria, próximo ào Foto Nortelândia, 3 quartos, 2 banheiros, sala
de visitas, copa, cozinha, sala de tv, área de serviço, salão de festas,
churrasqueira, garagem para 3 carros. Valor R$ 7S.000,00
2 casas, sendo I demadeira de 180mts, emótimo estado e 1 de alvenaria de
130mts, 2 suítes, 1 quarto, cozinha. banheiro social e garagem, terreno
comercial de 4OOmts. Na rua João Planincheck, centro. Valor R$ 62,000,00
ou parcelado em até 8 meses.

.

'

Vendo ou troco por casa de alvenaria Da Vila Rau, 2 casas, sendo uma de
madeira e ou1n de alvenaria próximo ao Condomínio Azaléia, Iaraguá
Esquerdo. Valor ZS.ooo,OO
Casa demadeira emboas conservações, de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro,
garagem à 500mts do centro. Valor R$ 19.soo,00
Sobrado de 200mts, próprio para uma confecção emoradia, em Guaramirim.
Valor R$ lS.ooo,OO em 3 ou 4 vezes.
Casa dealvenaria 1 suíte, 3 quartos, 2 banheiros, depend&ncia de empregada,
sala, copa, cozinha, sala de jantar, chwrasqueira, garagem, terreno de 600mts,
próximo à Marisol, na rua Joinville. Valor R$ 6S.000,00
Casaemestilo germânicode 180mts,precisando deumarefonna, comterreno
de 760mts, ponto comercial. Valor R$ SS.OOO,OO na rua Padre Franklin,
próximo ao Correio (centro)
Casa de alvenaria de I4Omts, terreno de500mts, todamuràda,mais I suíte, 3
quartos, sala, copa, cozinha, sala de visitas, 2 BWC social, lavanderia,
churrasqueira, garagem, próximo ao SupermercadoBreithaupt (BlIITa). Valor
48.000,00

Apto. novo financiado,próximo aMenegotti Veículos, comsala devisita com
sacada (vistapara a cidade), cozinha embutida commármore, área de serviço,
2quartoscombanheirosocialcompleto, I suítecomarcondicionado, salão de
festa, garagem comportão eletrônico. ValorR$ SS.OOO,OO deentrada emais
lO parcelas de R$ 1,300,00

, Apto. financiado no CODdomínic.Amizade com 2 quartos, garagem, telefone,
demais depeDd&ncias. Aceito Carro.
Apto. no Edificio Jaraguá quitado, com 2 quartos depend8ncia de empregada,
garagem demais depend&ncias. Valor RS 32.000,00

TERRENOS
Terreno de23x26naruaAntônioCarlosFerreiraà 100mtsdaMarechal. Valor
R$ 48.000,00 aceita-se proposta
TClTCDO central 3.200 mta, próximo à Iavel. Valor R$ 130.000,00,
TClTCno de l4x50, próximo à Rádio Brasil Novo Da Vila Nova, pronto para
construir. Valor R$ 40.000,00
TemDo de 15x30, local alto com ótima visão no bairro Versalis. Valor R$
II,OOO,1lO
.Terreno de 17x40 com 680mts.mais fundamentoparaumacasade300mts. rua
Goiás, Vila Lenzi. VaIor R$10.000,00
TClTCno de 28x84 próximo ao Colégio Giardini LeDZi. Valor R$19.000,OO
TClTCno de 47x67 com 3.l49mts, precisando somente de um aterro, na �ila
lalau (Weg 2). Valor R$20.000,OO

.

.

CHÁCARAS
EmGaribaldi com 60 morgosmais 2 casas dealvenaria, ribeirão, pastagem, 3
Dascentes deágua, foca].semmorro, naestradageral,a 12km,do centro.Vendo
ou troco por casa em Jaraguá.

Rua Jas. Fontana, nl 45
Jaraguá ·do Sul - SC
FONE: 72-0525

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONDOMINIO RESIDENCIAL ATHEN�S
65.000,00 Reais de entrada (à comblnar. Aceitamos automóvel e

outros imóveis no negócio) + 22:000,00 Reais - Ass. Financiamento

----�------------�------�

Apartamento: Rua Willy M,ancke n° 219. Apto. 102 - 10 andar -

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

BWe Social - Dep. Empregada - Área S - Garagem. 2 auto.

• A'PENAS QUATRO ANdARES;
• SEis ApARTAMENTOS pOR ANdAR;
• * TRÊS DORMiTÓRios (SENdo UMA SUÍTE);
• *. DEPENdÊNciA dr EMPREGAdA;
• DUAS CObERTU RAS;

• '/( TRÊS dORMiTÓRios (SENdo UMA SuíTE);
• * DEPENdÊNciA dE EMPREGAdA;
• * BAN�EiRA ds HidROMASSAGEM;
•

. * PisciNA;
• * DUAS GARAGENS;
• * ÁREA dt LAZER;
• * ChURRASQUEiRA;
• Dois ElEVAdoRES;
• ChURRASQUEiRAS;

ÁREA dE LAZER;
• ANTENA PARAbólicA;

ÁGUA QUENTE;
• PORTÃO ElETRÔNico; "-

• CAMpAiN�A (TV fONE);
• ACAbAME�TO de ÓTiMO PAdRÃ<?;
• BEM NO CENTRO dA Cidsds:
• Fi NANciAMENTO PRÓpRio;
• ENTREGA PREVisTA 40 MESES;

EdHicioMAXI,MUM CENTER
cHALÉ INI-OB·IUÁRlA

Rua Reinaldo Rau, 61
Fones: (0473) 71-1500 e 71-0037

Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMOBILIÁRIA c;RECI0039-J

IRACEMA
FAÇA UM BOM NEGÓCIO NA IMOBILIÁRIA IRACEMA,
COM SEGURANÇA E TRANQUILIDADE, POIS ELA LHE

OFERECE TODA ASSESSORIA JURrDICA
RUA EXPEDICIONÁRIO CABO HARRY HADLlCH, Nl! 783 - SALA 03

TELEFONES: 72-1626/72-1395/97-9274

Imóveis para venda
CASAS

Casa de madeira de 150,00m2, em terreno de esquina com 558,00m2 frente ao Colégio
Holando Gonçalves, bairro Ilha da Figueira.
Casa mista com 100,00m2, e o terreno com 448,OOm2, na rua Jorge Lacerda, de esquina
ótima localízação.
Casa mista tipo sobrado com 104,00m2 e o terreno 450,OOm2, no bairro Ilha da Figueira.
Aceita caminhão Mercedes no negócio.
Casa de alvenariacom 320,OOm1e o terreno com 627 ,OOm2, na ruaJorge Lacerda, próxima
da rua Reínoldo Rau. Ótima para clínica.
Casa de alvenaria no Jardim Centenãrio próxima do Cepron, com 140,OOm2 e o terreno

com 392,OOm2. Aceita carro e telefone
Ótima casa na rua Jacob Gesser, junto ao bairro Champagnat, com 168,00m2 e o terreno

com 630,OOm2. Garagem para dois carros.
Casa de alvenaria com 140,OOm2 e o terreno com 447,OOm2, próxima do Clube Baependi.
Ótima casa em Guaramirim com 4 quartos (2 suítes), piscina, 4 salas, biblioteca,
dependência de empregada, garagem, paredes com massa corrida. Aceita no negócio casa

em Jaraguá, apartamento na praia, automóvel, sítio, telefone, caminhão.
Casa de alvenaria próxima da escola municipal Alberto Bauer, com 4 quartos (1 suíte)
mais um BWC, casa com 1l0,OOm2 e o terreno com 315,OOm2.

"

Casade alvenaria com 200,OOm2 e o terreno com406,OOm2, nobairro Ilha daFigueira, toda
murada, com grades e portão de alumínio.
Casa de alvenaria com 156,00m2 e o terreno com 456,00m2, na rua Carlos Eggert (rua da
ponte que liga o bairro Ilha da Figueira).
Casa mista na rua do Bar Capilé com 160,00m2. Ótima localização próxima do Sesi,
farmácia. Negócio de ocasião.
Casamista com 170,00m2 ao Jardim Centenãrio ao lado do antigo restaurante "Monjolo",
terreno com 450,OOm2.
Casade alvenaria semi-acabada no bairroAmizade comR$ 20.000,00 e o saldo financiado
em 23 anos.

Casa de alvenaria com 216,OOm2 e o terreno com 323,00m2, próxima da rua Bernardo
Dornbusch. Aceita sítio pequeno no negócio.
Casa de alvenaria na rua Vitor Meirelles, próxima daMarisol na ruaWalterMarquardt,
com 10Q,OOm2 e o terreno com 450,OOm2.
Casa de alvenaria com 85,00m2 e o terreno com 450,00m2, próxima dametalúrgica João
Wiest e da Samae.

"

APARTAMENTOS

Apartamentos com dois quartos em prédio novo para entrega em março/95 na rua 13 de

Maio, próximo da escola municipal Alberto Bauer. Com entrada de 40% e o saldo "

financiado até 10 meses, comjuros.
Apartamento com 02quartos, dependênciade empregada, sala, cozinha, BWC, noEdifício
Menegotti, centro - sem garagem.
Sala comercial em prédio novo com 123,OOm1 para entrega em março/95, próxima da
escolamunicipal Alberto Bauer.

"

TERRENOS
Terreno com 4�0,OOm2 próximo da escolamunicipal AlbertoBauer
Área com 91.000m2, ótima para loteamento ou indústria, na rua Itapocuzinho, a 3km do
trevo para Schroeder.
Área de frente para o asfalto da BR-I01 em Piçarras com 23.00Om2.
Sítio no bairro Ilha daFigueira com 20.000m2, todo oercado com palanque de cimento com
8 fios de arame, com casade alvenaria, um rancho, lagoaparapeixee com nascentes d'água
natural.

A IMOBILIÁRIA IRACEMA TAMBÉM POSSUI IMÓVEIS PARA VENDA NAS
PRAIAS DE BARRA VELHA· PiÇARRAS· BALNEÁRIO CAMBORIÚ

IDI,.AL
PATRICIA TAVARESDACUNlJAGOMES TabeliãeOficial

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

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste

Cartório para Protesto os Títulos contra:
Atido Wischral - Rua Angelo Rubini, sin° - NESTA

Borrachas Robor Ltda - Rua 484 n? 6 e 7 - NESTA

Barakat Husein Cia. Ltda - Rua Av. Brasil, 3050 - NESTA

Construtora Construssul Ltda - RuaDr. João Cólin; 34 - JOINVILLE
Decorlíve Com. Lustre Mov. Decor. Ltda - RuaReinoldo Rau, 818-
NESTA

"

Eletrogasmaq Com. Peças Ltda - Rua 25 de Julho, 203 - NESTA

Elétrica Vilwe Ltda - Rua João J. Ayroso, 109 - NESTA

Elétrica Vilwe Ltda - Rua João J. Ayroso, 109 -"NESTA
Elétrica Vilwe Ltda - Rua João J. Ayroso, 109 - NESTA

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

NESTA
Gerson Correa- Rua Josef Santana, sin° sala 3 - NESTA
Hamilton A. R. Padilha - Rua Tifa Langue, 28 casa esquerda - NESTA

Henrique Hardt - Rua Joinville, 1878 - NESTA
IaraMaria Medeiros - Rua Cabo Harry Hadlich, 150 apto 8 - NESTA

Jabox Ind. Com. de Esq. de Alumínio Ltda - Rua 709 - NESTA

João Zaleski - Rua Alberto Weg, 101 - NESTA
Maria Gorete CarvalhoMuller - Rua Preso Epitácio Pessoa, 111 apto.
151- NESTA
Mareio Antônio J. Machado - Rua Afonso Bartel, 326 - NESTA
Maurieio Montanha!Ana S. Pereira - NESTA

Moretti Com. Mat. Constr. - Rua Três Rios do Norte, sIn° - NESTA
Sandro Eduardo Machado - RuaJoão Nunes, 120 - NESTA

/

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusa-

ram a aceitar á devida intimação, faz por intermédio do presente edital,
para que os mesmos compareçam neste Cartório na rua ArthurMüller,
78, no prazo da Lei a firn de liquidar o seu débito, ou então dar razão

porque não O faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma
da Lei, etc.

II
�Jaraguá do Sul,23/03/1995

Tabeliã

I,
DECLARAÇÃO DE RETRATAÇÃO
Declaramos para os devidos fins e a quem possa interessar que

FLÁVIO LUIS ULLER - Confecções, sito àRua Ângelo Rubini,
s/n°, inscrito no CGCMF sob n° 00.085.672/0001�47, nada deve
ref. a duplicata 005/01 com vencimento em 22.02.95", enviada
INDEVIDAMENTE ao Cartório desta cidade.
Declaramos ainda que, FLÁVIO LUIS ULLER - Confecções

liquidou em dia seus débitos, nada tendo até a presente data,
débitos que possam denegrir sua imagem.

Retrata, Oficina Intima Com. e Conf. Ltda, em 21 de março de 1995
"

c:l8� - Com. de Mat. �e·Construção
PROMOÇÃO MATERIAL ELÉTRICO· HIDRÁULICO· tINTAS· FERROS· PORTAS· JANELAS, ESQUADRIAS DE

MDEIRA E FERRAMENTAS EM GERAL· CAL· AREIA· CIMENTO· BRITA· TIJOLOS· TELHASPlaca Colonial- mogno
R.egistro Docol - Gaveta modo Europa 3/4

R.egistro Docol • Gaveta modo Europa I"
Lâmpada Fluorescente 40w /20w

R$I,20
R$ 5,17

"

R$ 7,95
R$ 2,40

ENTREGA À DOMiCíLIO E PAGAMENTO À COMBINAR

Rua Joinville, 1389 - Fone: (0473) 71-5676 - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-SE

OpalaComodoro SLE - branco, 4
..------------------.- portas, ar condicionado, ano 86,

lindo. Valor R$ 6.500,00. Tratar
76-7021'comRomeo

SCHIICIEt
110NE «)L173)

7:1-0:125

Fábrica de Calhas

Industriais
e�esldenclals

Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - SantaCatarina

-
BOX PARA BANHEIROS - VENEZIANAS - PORTÕES

ELETRÔNICOS - ESQUADRIAS DEALUMfNIO EM GERAL

ORÇAMENTOSEM
COMPROMISSO

Rua Hermílio Francisco Ramos, 31 - Água Verde
FONE: 71-2107'- Jaraguá do �ul - SC

•

l.Hablas' espaííol?
Parlez-vous français?

1\1 parli italiano?
Sprechen SieDeutsch? '

Do you speak English?
SEJA 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
Aluminium - peças Shimano.

PreçoR$ 300,00. Tratar72-0187
cl Juliano

VENDE-SE
Ponto comercial no Portal de

Jaraguá. Tratar nofone 71-0292.
ramal231

VENDE-SE
MotoXLS/350 ano 88 cor azul.

Tratar (0473) 77-1112 com Beto
no horário comercial. Valor R$
3.500,00

VENDE-SE
Passat Pointl86, vemelho, motor
2000, gasolina, com som CD.
Valor R$ 6.000,00. Contato pelo
fone 72-1399

VENDE-SE
Uno S/88, verde metálico. Valor
R$ 4.000,00 + financiamento.
Contato fone 72-1399

VENDE-SE
Ponto comercial com estoque e ,

maquinário para açougue. Valor

R$10.000,00.Estuda-seproposta.
Tratar ruaErwinoMenegotti, 215
ou 72-1399

VENDE-SE
MotoTurunavermelha/80,motor
na garantia. Valor R$ 1.000,00.
Contato fone 72-1399

VENDE-SE
Passat a gasolina, 2 portas, aceita
moto ou telefone celularno negó
cio. Tratar fone 97-8176

D���
PEDRAS DECORATIVAS LTOA.

.

Pedras: São Tomé, arâosia,
miracema, madeira rajada, preta
brilhosa, bOÚlcha, pati pave, pedras
muro e revestimento em geral.

Rua Silveira Júnior s/n!2
-

Fone 73-0027
pr6ximo do ginásio de Esportes
Guaramirim - SC

eris Papelaria
3 ANOSDE TRADIÇÃO
Material escolar, brinquedos,
presentes, bijoterias, cartões de
antversârio e casamentos.
Rua Maria U. da Silva. 155 - Vila Lenzi - Jaraguá do Sul- sc

Fone
71-3231

Giooana 9{pivas
VENDAS E ALUGUÉIS DE:
VESTIDOS DE NOIVAS· TRAJES PARA NOIVOS· TRAJES SOCIAIS MASCULINO E
FEMINIINO • VESTIDOS PARA 1" CdMUNHÃO • FILMAGENS E SERViÇOS
FOTOGRÁFICOS EM GERAL· LAVAÇÃO E REFORMA DE VESTIDOS DE NOIVÀS

Rua Barão do Rio Branco, 353 - Fone (0473) 72-2818
Jaraguá do 5ul- sc

oAROMA EOSABOR DONSBONSTEMPOS VOLTARAM

� PA�FICADORAECONFEITARIA
�PAOUVINHO

Abertodiariamentedas06:00às21 :OOhs,
inclusivedomingoseferiados

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 915/ Centro
Rua Venâncio da Silva Porto, 225 Vila Lenzl

(Próximo Weg I)

Fone: 72-1243

MARAN[i NI Bolsa
de Telefones

I
COMPRA

Fone (0473) 72-1000 VENDI
------.. ALUGA
Rua Walter Breithaupt, 92 - Jaraguá do Sul - sc

(Defronte Beira Rio Clube de Campo)

'lnllll::,')\n)I;,�,

@8� C!3 Ci}�llJ��8 (1)j[Q)8o
DIVlSÃODECONCRETO

(11JBOSEARTEFATOSDECONCRETO)
__�_Rua Joinville, 1016· Fone 72·1101 _
DIVISÃODEPLÁsncos(TUBOSDEPVC-.ELETROILINHAS
ESGOTO-TUBQSDE POUEnLENO/MANGUEIRAPRETA).

Rua Bernardo Dornbusch, 858 . Fone 72·3025
Rua CeI. Procópio Gomes, 89

Fone 71·0066

Promoção

OU, . a,Ou.
EM ;,JARAGUA DO SUL

RUA JOINVILLE, 1281 - FONE 71-8746

IPIRANt:l.lt!ti.fiHíI

ABASTEÇA E CONCORRA
4 CASAS

4 CAMINHONETES IMPORTADAS
4 LANCHAS

8 JET SKIS

DIVULGAÇÃO DOS SORTEIOS

11/02
25/02
11/03.

Os sorteios serão transmitidos

pela Rede Globo no intervalo
, da.novela das 20:00h

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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" COMEMORAÇÃO.

Secretaria templanospara Festa do padroeiro com

.

.

_ umagrandeparticipaçãocontera reprovaçaoescolar JaraguádoSuI-Aindaecoaa Sebastião.jrveram oportunidade
tradicional festa em homenagem de ouvir asmúsicas que safam do
ao padroeiro São Sebastião, que inseparável instrumento que
neste ano foi festejadonos dias 11 sempre acompanha o empresário
e 12docortente, comgrandeaflu- e ex-vereador Afonso Franzner.
ência de fiéis. Boa, Afonso, continue como

No domingo, ao almoço, as sempre a ajudar com entusiasmo
dependêncíastotalmentetomadas nas obras da igreja católica!
pelos fiéis e admiradores de São (E.V.s.)

ENSINO

J araguá do Sul - Aulas de

recuperação, centro de apoio pe
dagógico e criação de um grupo
de estudos com a incumbência de

8" séries da rede municipal de panhamento de boaparte dos pais
e à rotatividade de professores.

No mesmo encontro outras

questões importantes também
foramdiscutidas como,porêxem
pio, a segurança nas escolas, no
trânsito, compra de telefones,
áreas para ampliações e novas

escolas, recursos emateriàl didá
tico.Decidiu-se, também, porum
treinamento destinado às novas

diretorias das APPs, que tomam
posse no dia 4 de junho em ato

marcado para o Parque Munici
pal deEventos. Nestetreinamento
osnovos dirigentes tomarão ciên
ciasobre suas funçõeseatribuições

ensino.
O assunto foi discutido recen-

temente durante um encontro

entre a secretária e dirigentes das
associações de pais e professores.
Nó ano passado o índice de

repetência nestas séries atingiu
14%, causando grande preocupa
ção não sóporparte da secretaria;
mas também entre professores e

pais. Segundo Rosemeire Vasel,
este índice vem aumentando à.
razão de 1% ao ano e tem na

migração das famílias aprincipal'
causa aliado à falta de vontade do

alunoparaosestudos,onãoacom-

encontrar

Di/eID/fI,s
dosl/PPs
vÓDle/
l/einomenlDs

novas

formas
de avali

ação fo
ram as

alterna
tivas en

contradas

pelasecretáriamunicipal deEdu
cação, Rosemeire Vasel, para
tentar reduzir o alto índice de

repetência entre os alunos da 1 a à

VIDA ROTÁRIA

Rotary local em ritmo internacional
AfeIUO Frtul%1ler, 11m festeiro incorrlglNI

Jaraguá do Sul- Areunião da

últimaterça-feira,doRotaryClub
desta cidade alcançou alto índice
nacional e internacional de

presença, e se constituiu para o

transcorrer de intenso compa
nheirismo.

Adeus, amigo!
Capixaba, que muito alegrou seus inúmeros colegas,
amigos efamiliares, comseujeito garoto de ser. Vítima
de uma brutalidade aosôõanos nos deixoupara sempre,
porém jamais esqueceremos o grande amigo que foi.
Seremos eternamente gratos a Deus por termos tido a

oportunidade de sermos seus amigos, de convivermos
com um homem 'que, acima de tudo, foi camarada de
quem viveu ao seu redor. Yaleu amigo, vai com Deus.
Aos teus familiares, os nossos sentimentos.

Além dosrotaríanos locais, em
grandenúmero, ficou registradaa
presença das rotarianas do RC
Guaramirim, Carmem e Cladis,
de E. V. Schmöckel, do RC

Florianópolis-Leste, do rotariano
Leopoldo Preuer, engenheiro, do
RotaryClub deFreistadt,Áustria,
do secretário municipal do
Comércio e Indústria de Jaraguá
do Sul, sr. Gilmar Moretti, de
Cristiane Hufenuessler. da

empresa CMC e de Eduardo
Cristoff Fernandez, da vizinha
República do Uruguai (Montevi
déu), convidado do rotariano 10-

cal, Eduardo Horn. Preuer e Leigue, boliviano, presidente do

Fernandez, encontsavam-se na
.

Rotary Club local, as rotarianas
cidade em interesses comerciais Carmem e Cladis, brasileiras, do
junto das importantes empresas Re de Guaramirim, do rotariano
Weg eMenegotti. A0 final o flash Leopoldo Preuer, da Áustria e de

registrou uma interessante com- Eduardo Cristoff Fernandez, do

posição de nacionalidades, da "e" Uruguai. Fato que registramos
para a "d", o retariano Luiz A. com muito prazer. (E.V.S.)

Os amigos da Ilha
\

Jaraguá do Sul, 25/03/95

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestação d�Serviços
SEOUROS.GARCIA

Para ..te verio, nio ..qutl9a da
sobrem... deliciosa do $ollVetio

:_Torta de Sorvete - Sanduíche de Sorvete -

Bombom de Sorvete. Voei ..colhe o
sabor. Encomendas pelo fone: 71-8724 .

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 819 - Centro
Fone: 7�-8724 - Jara ué çlo Sul· se

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva ng 90,
19 and�r, sala 2 - FoneIFax: 71-1788
Jara uá do Sul - SC
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COLEÇÃO

Wegpremiadapela liderança Lilica Ripilica lança linha
.' Tropical/95para asmeninas

na área de motores elétricos

DESTAQUE

Jaraguä do Sul - A revista
Eletricidade Moderna. uma das
mais conceituadas do setorno país,
entregou no início deste mês os

prêmios Qualidade oferecidos às

empresas que mais se desta
caram em

....... • ...

uma pes-�.
quisa feita

no ano pas- tllllfJl'tISOS
sado entre •

centenas de flRllIItIISSII
P r o f i s - tltISItIttMn
sionais. A _

Weg foi considerada a campeã
obtendo uma esmagadoramaioria
de votos sobre suas concorrentes

(tabela abaixo).
Segundo a revista. a Weg foi

escolbida por sua atuação exem

plar, por uma situação de virtual

liderançademercadoou emambos

os casos. A pesquisa revela que a

Weg obteve 94,8% de reconheci
mentono setordemotores elétricos
de indução de bruxa tensão onde é
líder de mercado a vários anos.
A empresa também foi ampla

mente reconhecida nos setores de
transformadores de baixa tensão,
relésdeproteçãodemotores, conta
dores, fusíveis debaixa tensão tipos
NHeDenosceritrosdecontrolesde
motores. O reconhecimento destes
setores revela o desenvolvimento
da qualidade destes produtos pois
nessaedição dapesquisaobtiveram
resultados muito mais significati
vos que em 93.

Para a revista. o prêmio revela

quais marcasdeprodutoselétricos
são consideradas os de melhor

qualidade pelomercado profissio
nal brasileiro. Estes profíssionaís

representam,diretaou indiretamen
te, os usuários de materiais e equi
pamentos elétricos. Aperguntafei
ta foi "Qual é, na sua opinião, a

marca de melhor qualidade dos

produtos abaixo?", seguidade uma
lista de 48 produtos elétricos.

O editor-assistente da revista.
Mauro -Sérgío Crestani,

.

ressaltou

que o prêmio não se propõe a com
parar as diferentesmarcasmas sim
'conhecer a imagem ouo conceito

que o mercado tem pelas marcas

sob ocritério qualidade.A imagem
de qualidade, ou "qualitymind", é
detectada através de fatores como

tradição, atendimento, marketing
do fabricante, entre outros.

O prêmio foi recebido em

São Paulo pelo diretor de ven

das da Weg Motores, Ricardo
Bartsch.

PRODUTOS
A EVOLUÇÃO DOS PRODUTOS

94 9&
Fusíveis de baixa tensão (tipo D) 4% 9,3%
Centro de Controle de Motores 6,1% 8,8%
Contadores 8,9% 12,4%
Fusíveis de baixa tensão (tipo NH) 3,5% 7,8%
Transformadores 23,1% 24,3%
Motores elétricos de indução 91% 94,8%
Relés para proteção de motores 7% 10,9%

Fonte: Revista EletricidadeModerna,janeiro 95

OS CAMPEÕES DE VOTO
PRODUTOMARCA

I"Weg
2" Píal-Legrand
3" Tigre
4" Siemens

%

94,8
92,6
91,3
89,9%

Motores elétricos de indução (baixa tensão)
Interruptores e tomadas para instalação predial
Eletrodutos isolantes rígidos
Fusíveis de baixa tensão tipo D

Fonte: Revista EletricidadeModerna,fevereiro 95

NEGÓCIOS

Feira da Malha já em organização
Jaraguä do Sul- A cidade

já está se preparando para a 9a
Feira da Malha que irá realizar
se de 14 a 30 de julho próximo
e pretende alcançar uma am

plitude que fará jus a sua

condição de Capital daMalha.
Agora a feira é na cidade in

teira. Além dos 8Ö expositores
no Parque Municipal de Even
tos, os postos de vendas e as

centrais de compras também

participarão da feira, recebendo
identificação bem visível, como.

placas e banners decorativos.
O lançamento deste projeto

ocorreu num café da manhã na

quinta-feira,23 , no Clube Atlé
tico Baependi. Dentre os

convidados compareceram em

presários e produtores do se

tor têxtil,' autoridades, entre

outros.

Esteéurn grandeesforço, reu
nindo as lideranças empresari
ais e toda a importante indústria.
do setor para recolocar Jaraguá
do Sul na ponta do mercado,

A cidade irá transformar-se

numa grande feira para receber
visitantes de todo o Brasil.

Jaraguá do Sul quer resgatar a

sua imagem da cidade das mar
cas conhecidas e dos produtosde
qualidade, a verdadeira Capital
da Malha.

Os estandes começarão a ser

vendidos nos próximos dias e os
postos de vendas e as centrais de

compras serão visitados oupode
rão entrar em contato com a

Support Eventos.

los entre conjuntos, camisetas,
macacões, shorts, maxica-' Modelos confortáveis
misetas e vestidos. Os motivos

Prodec queratrairoutros
investimentos ao Estado

Jaraguá do Sul - Criada

paraatender todos os caprichos
das meninas de 2 a 10 anos, a

marcaLilicaRipilicadesenvol
veuuma coleçãoespecialmente
para atender as necessidades

das pequenas consumidoras nos
dias quentes brasileiros. É a

coleção Tropical/95 que vem

cheia de novidades.
Osmodelos sãoconfortáveis,

misturando modelagem ampla
com justas, permitindo com

que cada peça possa ser coor
denada, No total são 16 mode-

utilizados para estampar a co

leção TropicaI/95 não poderi
am ser mais graciosos: sol, ca
sinhas, flores e bichinhos dão

urn toque alegre nos modelos.
Em todas as peças a simpá

tica koala Lilica Rípílíca está

presente. As suas travessuras e

vaidades foram retratadas em

'INCENTIVOS

Florianópolis - O governa
dor Paulo Afonso Vieira assi

nou e encaminhou o novo Pro�
grama de Desenvolvimento da

EmpresaCatarinense - Prodec à

AssembléiaLegislativa. "O go
verno, com o novo Prodec, não
vai só esperar pela procura dos

empreendimentos.Eievaipartir
embuscadeles", declarouPaulo
Afonso. Ele lembrou que essa é
mais urna das promessas de

campanha colocadas em práti
ca, e em tempo recorde.

O novoProdec tem um gran
deobjetivo: atrairmédios egran
des investimentos para Santa
Catarina Osbenefícios ofereci
dos às empresas cadastradas no

programa vão desde o prãzo de
.

carência, que pode chegar a 10

anos, até aconcessão de 75% de
desconto do ICMS devido. O
Prodec visa, também, ampliar e

situações descontraídas, que
com certeza irão conquistar o
público infantil. Sem contarque
ainda tem uma linha de acessó
rios exclusiva.
A coleção Tropical/95' da

marca LilicaRipilica está sen

.

do vendida nas melhores lojas
do ramo de todo país.

reativar empresas do Estado.
As micro e pequenas empre

sas também vão ser beneficia
das com o novo Prodec, indire
tamente. Estáprevistaquequan
do as empresaspagaremo ICMS
devido, 50% do arrecadado se

rão utilizados em planos de

apoio, através do Badesc e do

BRDE..
Todas as empresas cadastra

dasno novoProdecpoderãouti
lizar o programa para importar
bens deprodução, especialmen
te equipamentos e máquinas.

. Essamedida tem doisobjetivos:
o primeiro é amodernização do

parque industrial catarinense,
deixando oEstadomais compe
titivo no mercado nacional e no

Mercosul; o outro objetivo é

incrementar o volumede prodU
tos nos portos de Itajaí, São
Francisco do Sul e Imbituba.
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FRAUDES

INSSfará devassa nas aposentadorias rurais
FlorianóPOlis - .t\ supe

rintendência estadual do Insti
tutoNacional doSeguroSocial
constituiu uma comissão inter
na para iniciar uma devassa
nas aposentadorias rurais con
cedi das
através da MtJIII,
Empres.a 'Iß_II
de Correi- IfIai

os e Telé-
M'lJiI""grafos no rr>

períodode iw,lIIg«/1,93 e 94. -----

Com início marcado para o dia
lOdeabril, a revisão vai centrar
sua munição nas declarações
de emprego firmadas por pro
dutores rurais apartir de julho
de91, quando alei 8.212igua
lou os beneficios rurais aos ur

banos. Estudos prévios indi
cam que o setor é a "mina de
fraudes" que desequilibra o

orçamento da Previdência,
adiantou o superíntendente es-

tadual do órgão, Floriano
Martins.
Um universo de 76.430 be

nefícios será investigado em

Santa Catarina nesta segunda
etapa. A primeira ocorreu em

93, abrangendo 121.258 bene
fíciosconcedidosnoperíodode
92 e 93, e resultou na cassação
de 1.297 equivalente a 1,07por
cento no total. O foco das irre
gularidades localizou-se prin
cipalmente no Oeste do estado.
A revisão bianual dos benefíci
os rurais é uma imposição da

própria lei 8.212 e está sendo

detlagradasimultaneamenteem
todo o país por determínação
do ministro da Previdência e

Assistência Social, Reinhold

Stephanes.
Em SantaCatarina, o índice

de fraudes é pequeno se

comparado a estados como

Minas Gerais, Sergipe, Ceará,
Bahia e Pernambuco. Em ape-

nas 60 localidades do país a

Auditoria Geral do Ministério

apurou 4.455 benefícios irre

gularesdos 8.841 investigados.
IÀ revisão terá a função dupla
de combater a fraude e a sone

gação e ainda terá um efeito

inibidor, impedindo futuras

declarações fraudadas, acen

tuao superintendente. Os bene
fícios que forem considerados
legítimos serão encaminhados
à Divisão de Arrecadação do

órgão paraapurar sehouve pa
gamento da contribuição pre
ví-dencíäría devida por todo

produtor rural.
Os empregadores que for

neceram declarações falsas
de empregos serão res
ponsabilizados civil e cri
minalmente. Os que fome
ceram declarações legítimas
mas não recolheram as con-

pagar o débito com multas,
juros e correção monetária.
Com a estratégia de chegar
à fraude através do sonega
dor, o INSS vai aproveitar a
investigação para regulari
zar o setor rural de uma vez,
efetuando o cadastro de em

pregados e empregadores da
área.
No período de 25 de julho

de 91 a 31 de agosto de 94,
quando os benefícios eram

concedidos através dos cor

reios, denotou-se a maior
incidência de irregularida
des, facilitadas pela fragili
dade do sistema e pela
abertura da lei, que inseriu
condições vantajosas de

aposentadoria ao trabalha
dor rural. De 92 para 93, o
ministério constatou um

crescimento alterado de 67%

Santa Catarina, eles consu

miram 38% das despesas da
.prevídência do mês de feve
reiro;' abocanhando R$ 16
milhões e 943 mil. As con

cessões abrangem 201.134
trabalhadores, correspon
dentes a 15 por cento da

população do Estado.
Também serão rastreadas

as certidões de atividade ru
ral atestadas por cartórios,
sindicatos e promotores pú-

.

blicos. Pelo emaranhado de

ímplícações, o superinten
dente prevê que a operação
só será concluída em dezem
brode 96, com adivulgação
de relatórios quinzenais. O
trabalho consistirá na

análise de documentos, sem
exigir a presença física do

segurado, para preservar o
idoso. "Normalmente ele é

tribuições serão notificados na concessão de beneficios vítima de terceiros", consi
pela fiscalização e terão que rurais em todo o País. Em

.

dera Floriano.

, ,

IIBAVARIA II AMPLIA LOJA NO SHOPP�ING JARAGUA
A Bavária, paniRcadora e confeitaria

conhecJda em faraguá, peia qualidade
dos seus produtos e pelas modemas

instalações, resolveu ampliarsuaparti
cipação no "ShoppingJaraguá'�

oSr. feckson Gomes, sóciogerente da

Bavária, explica que a criação do setor
de produtos elimenttcios, viabiliza a

implantação de uma pederie/docerte
completa, cuja instalação requer uma

loja mels ampla.

� -SHOPPING,

'CaIaragua
Su.�t�1

Conforme o Sr. Jackson, o setor de

alimentação, com oito lojas diferentes, .

será mels uma grande atração do

"Shoppingfaraguá';principalmentepere
as pessoas depaladarmets exigente.

INCORPORADORA

•

;1,'
CONSTRIJÇO; LTDA.

PLA('IEJAMENTO E VEN�

IRetail,== E �r:T�
- . - - -
�-----

Tel. (0473) 71-23$7 - Rua Marina Frutuoso, 764
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Quinteto épreso vendendo
Polícia pode estar perto

.

.

. dos "assassinos da moto"

bilhetes de uma rifa ' 'fria"

GORUPÁ

CorUPá - A polícia de

Corupáprendeu em flagrante4
homens e umamulherque esta
vam vendendo bilhetes falsos
da rifa
"Glória

PD/kioda Sor-

te", orí- tllI(DlltrDuunda de
Vacaria ßJJ66 (Dm
(R S).
Com o f) ,rUpf)
quinteto
apolíciaapreendeu 14 cheques
dediversos valores emais uma
soma em dinheiro que totali -

zaram R$ 366,30, além de 28
blocos darifacom vários bilhe
tes vendidos. A polícia foi
alertada por um cidadão, que
não quíz se identificar, depois
que' esse desconfiou do grupo
após ler uma reportagem em

.

um jornal que informava sobre
a venda de bilhetes falsos em

Ibirama.
Os cheques em poder do

quinteto tinham várias pro
cedências, entre elas, Ibirama,
Otacílio Costa, Laurentino,Rio
do Sul, Taió, Rio do Campo,
Jaraguá do Sul e Schroeder.,
Cadabilhetecustava R$ 15,00
e apresentavam diversas falsi

ficações grosseiras.
Flagrante

Segundo o comissário de

polícia Natacflio Pedro Rodri

gues, desde os números, até a

própria impressão dos bilhetes
darifa, queprometiamo sorteio
de carros e caminhões,
apresentam uma impressão
rudimentar ficando clara a fal
sificação. "Além disso a rifa
não possuía no verso a auto

rização do Ministério da Fa
zenda, o que evidencia a ilega
lidade", declarou o comissário.

Carlos Eníflio Borges, Jai
me Manoel Venço, Ênio
Salgueirosa Alves, João
Rogério Ribeiro de Paula e a

mulher Sirley Ribeiro Costa,
todos naturais de Lages, foram

,
I

p

"Quinteto da rifa", preso em flagrante em Corupá

presos pelos PMs Josué e Ari, ela de Corupá, sargento
do destacamento de Corupá, Espfndola,mantevecontatocom
depoisqueapolíciafói alertada, a delegacia de Ibirama e cons

Segundo eles, o quinteto disse tatou que era o mesmo grupo
estar vendendo as rifas no mu- que atuou naquele munícípío,
nicípío durante 20minutos, até

.

através do cruzamento de
serem detidos. Os "ven- informações, principalmente,
dedores", estavam em um Fus- pelo carro que usavam.
ca bege, placas LWR 2423, de Cadabilhete da rifa era ven
Lages. Todos estão presos na didopelopreçodeR$15,OOea
cadeia de Jaraguá do Sul, em polícia não sabe dizer quantos
flagrante delito. bilhetes falsos o quinteto pode

O responsável pela delega- ter vendido dentro do Estado,

.;

CURSO· GRATIS
DE

* CORTEPARA COSTURA (ROUPAS EM GERAL)
* MALHAS E MOLETONS
*COTTON

�

* ROUPAS INTIMAS

O CURSO É GRÁTIS E NÃO É
COBRADO TAXA DE MATRíCULA

AULAS MANHÃ, TARDE OU NOITE

APROVEITE E CONVIDE TAMBÉM SUAS AMIGAS

PROCURANDO

Guaramirim - As investiga
ções realizadas pelos delegados
Alcivandro Espezin e Élcio
Ferreira, de Guaramirim aproxi
mam-se da identificação dos pro
váveis autores dos assassinos as

sassinosocorridos naregião. Após
o homicídio domotoqueiro Pedro
Norberto Guesser, 29, casado, na
quarta-feira, 22, a polícia conse

guiu umadescrição dos Iatrocidas

que pode levar à solução do caso.

Espezin disse, ontem, que
após uma conversa com o menor

E.V., preso em São Francisco do
Sul por estar envolvido no assas

sinato do professor Adenor Ho

rongoso de Jaraguá do Sul, no dia
17 de fevereiro, se pôde estabele
cer uma possível relação entre as

duas mortes, bem como com o

assassinato de Leonildo Alves

Campos, 25, no dia 10 de março.
A descrição do comparsa do

menor, coincide com os depoi
.

mentos das testemunhas do as
sassinato daquarta-feíra, 22. Além
disso, outras indicações apontam
para um criminoso que saiu da

penitenciária de Florianópolis e

que pode estar de posse de um

revólver calibre38, que foi rouba
do de um PM de Guaramírim

.

Esta pode ser amesma arma que
.

matou Pedro Guesser,
"Temos abalaextraídado cor

po da última vítima e se chegar
mos atéaarma, serápossível com
provar a relação atrás de um exa

me de balística", disse o delegado,
A ação dos latrocidas, de acor

do com os depoimentos descritos
na delegacia, indicam uma postu
ra de sangue frio, Os criminosos'
se aproximam em uma moto. O

que estãde carona, salta damoto,
aindaemmovimento, e imediata
mente começa a disparar contra
uma vítimadesprevinida. Nas ttês
mortes os disparos atingiram as

costas das vítimas.
Mistério

Em Jaraguá do Sul foi encon
trado o corpo de Airton Antônio
Tavares Sampaio, o "Capixaba",
comerciante. Ele estava com dí
versos ferimentos na cabeça que
provocaram o afundamento do
crânio. Não se sabe ainda a causa
damorte .

IURBAlol
QUEM PLANTA ARROZ

COLHE PRÊMIOS
A safra de pr'mlos Já começou na Urbano
Agroindustrial. No ano em que completa 35 anos de
ex/stlnela a Urbano resolveu premiar os produtores de
arroz e para Isso ,lançou a promoção "Produção
Premiada Urbano". Os pr'mlos são um Gol 1000 Plus,
uma moto Honda CG 125, uma TV em cores 14 pole
gadas, uma antena parab611ca e um freezer de 210 IItro$.
Participam os produtores que venderem, no m/nlmo, 70
sacas de 50 quilos cada, para a Urbano. O sorteio será
pela Loteria Federal de 24.deJunho de 1995.
PrImlos também para os transportadores.

.

Ligue0800-47-5050
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BICICROSS

Com novopatrocínio equipe
vence l" etapa do estadual
Jaraguá do Sul· Com 11

primeiros lugares, 5 segundos, 2
terceiros, 1 quarto e dois quintos,
aEquipe de Bicicross de Jaraguá
do Sul

que a Pi/D/DS
partir de.
agora
conta

com no

vopatro
cínador,

(Dllquis/%m
IIp/imsi/Ds
/ugol'Ss

conquis-
tou o título da laetapadoCampe
.onato Cata-rinense de Bicicross,
realizado em Brusque, nos dias
18 e 19. A equipe treinada por
ValdirMoretti segue firmepara a

conquista do sétímo título esta

dual destamodalidade esportiva.
Dentre os destaques individu

ais da equipe e de bicicross de

Jaraguá do Sul, estão os pilotos
Giovani Junckes, que faturou o

título nas categorias Expert 16
anos e Super 20; Riam Meireles
foi o primeiro naCruizer 14/15 e

Expert 15 anos; Marcos Alves
faturou naCruizer 18/24 eExpert
18 anos, ficando em quinto na

Super 20, Robison Teles faturou
o 1 ° lugar na categoria Cruizer

16/17, ficou em segundo na

Expert 16 anos e foi terceiro na

Super20.
.

Entre asmoças, destaque para

Salete Moretti que ficou em se

gundo na categoria Cruizer 16
anos acima, mas faturou o

primeiro lugar na categoria
Cruizer 30/35.

O novo patrocínio da equi
pe de bicicross do técnico
Valdir Moretti, é da empresa
Duas Rodas Industrial, que
promove seus produtos Selecta
Algemix.

O próximo compromisso da

equipe seráneste final de semana
em Campo Bom (RS), quando
participa da la Etapa do Campe
onato Brasileiro, onde os pilotos
jaraguaenses também têm
tradição de conquistas.

FUTEBOL SUíço

Avem vence Glória e é o novo líder
Massaranduba - Dóis em

pates sem abertura de contagem
fizeram reduzir a média de gols
no Campeonato de Futebol Suí
ço de Massaranduba, na 5-
rodada que foi realizada no dia
18. O destaque da rodada foi a
vitória apertada do Avem sobre
o Glória, que agora dividem a

liderança da chaveB, da compe
tição. Na chaveAGuarani ainda
é o líder, mas não conseguiu
vencer o time do Butuquinha,
que com um jogo a menos (já

•

FICOU MAIS FACa
ANUNCIAR E ASSINAR

folgou), é o terceiro colocado a

dois pontos do líder.
O time do Avem venceu o

Glóriaporl aOeseigualoucom
o adversário no número de pon
tos (7), e leva vantagemno saído
de gols, ficando na frente pelo
critério de desempate, vencendo
o primeiro turno.

. JanachaveAquetem7 equi
pes, a rodada deste fmal de se

mana pode redefmir os líderes.
Patrimônio, 3° colocado com 5

pontos, enfrentao líderGuarani,

enquanto o vice-líderMecânica
Irmãos pega o time da Coop.
Juriti que está em 5° com 4

pontos. OButuquinha tem a situ

ação mais tranqüila, enfrenta o

Bayer Futsal que até agora só
somou 2 pontos. Se vencer o

Butuquinha pode se aproximar
dos líderes.

Afolgadarodadaédolanterna
dachaveLagoa. NachaveB que
teve seu turno concluído na se

mana passada, não terä jogos
hoje .

CORREIO DO POVO

VARZEANO

Showdegols na I"rodada
Jaraguá do Sul - A primeira

rodadadoCampeonatoVarzeano
"Troféu Raul Valdir Rodrigues",
apresentou uma excelente média
de gols. Ao todo foram marcados
49 golsem 12jogos,mais de4por

.

partida. O destaqueda rodada de
abertura do certame foi a goleada
de 6 a 2 imposta pelo time de

JaraguáEsquerdo, sobre aequipe
daFriogasmaq. Apenas três jogos
terminaram empatados, mas em

todas as partidas forammarcados
mais de um gol.

Mais 12 jogos integram a 2a
rodada do certame varzeano de

Jaraguádo Sul.Somente umjogo
reúne equipes que venceram na

primeira fase. Jaraguá Esquerdo
x Vila Nova, jogam amanhã a

partir das 8h30min.
Confira os demais jogos que

'acontecem amanhã pelamanhã e
os resultados da la rodada.

Resultados da 1 � rodada
6x2
lx4
4xl
2x2
Ox2
1 x 1
lx2
3xl
2x3
lx2
2x4
lxI

Friogasmaq
VilaNova
Hobby Vídeo Locadora
KüerroEC

OperárioEC
Aarnenguinho
Arsepum
OficinaABM
KP Ind. de Máquinas
Esporte Clube ABC
ECVilaLenzi
BentoBelérn

Jaraguá Esquerdo
Internacional FC
Atlético Paraná
Tresriense
PlanaltoEC
OlariaFC
Estrada Nova
Vit6riaFC
Tibério Automóveis
Santa Luzia EC
Borracharia Forlin
UniioFC

2�rodada
Grupo "A" - Local: Campo do Vila Lalau
08:30 horas - Jaraguá Esquerdo x Vila Nova
10:00 horas - Friogasmaq x Vila Lalau
Folga: Internacional
Grupo "B"- Local: Campo do João Pessoa
08:30 horas - C.R. Cantareira x Atlético Paraná
10:00 horas - Hobby Video Loc. x Tresriense

. Folga: Kiferro EC
Grupo "C" - Local Campo do Internacional
08:30 horas - Aamenguinho x Planalto
10:00 horas - Operário x Olaria
Obs.:Desistiua equipe da Cohab, fica o grupo com 4 equipes.
Grupo "D" - Local: Campo do Santo Antonio - Nereu Ramos
08:30 horas - Estrada Nova x Oficina ABM
10:00 horas - Santo Antonio x Arsepum
Folga: Vitória EC
Grupo "E" - Local: Campo do Floresta
08:30 ltoras - C.T. Weg x KP Máquinas
10:00 horas - E.C. ABC x Tibério Automóveis
Folga: Santa Luzia
Grupo "F" - Local: Campo do Cruz de Malta
08:30 horas - E.C. Nacional x Bento Belém
10:00 horas - União FC x Vila Lenzi
Folga: Borracharia Forlin

o mais completo guia de endereços
e especialidadesmédicas, odontológicas,
....

laboratoriais eadvocatícias da regiãoda
Amvali. LançamentodaEditora CPlida.
Aguarde visita de nossos corretores ou

informe-se pelo fone �1-1919.
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Técnico quer reforçospara Paulo Silva ganha posição

l ;/': b
.

.

B nomeiocampodo "Moleque"
C asslJ tear em no grupo .

JaraguádoSul-Eletevea
primeiraoportunidade de sairjo
gando na quarta-feira, 22, e não
desperdiçou. Sua boa

participação na partida levou o

técnico Abel de Souza, a

confirmá-lo na escalação. Paulo
Silva, 26 anos, natural doParaná,
começou ajogar nosjuníores do
Atlético Paranaense, clube onde
se tomou profissional. Teve pas
sagens pelo Platinense, Iguaçu,
São Luís de Ijuí, Hercílio Luz e

Lemense.

JUVENTUS'

J araguá do Sul - A

preocupação do técnico Abel de
Souza já se volta para a próxima
fase doCampeonatoCatarinense,
Paraeleé

resultado", declarou Abel. O demeio de semana.O zagueiro Jair
aindaédúvidaesenãopuderjogar,
azagaserácompostaporFernando.

O time deve sair jogando com

SilvioRoberto,Jefferson.Alcir,Jair
(Fernando) e Lin; Amauri, Paulo
Silva e Ronaldo; Fábio Braun.
Ricardo Eugênio e Barbosa.

A de se ressaltar o compor
tamento medíocre da torcida do

registro negativo foi a vaia da

torcidaparacom seuex-ídolo'Toto,
que fez um gol paraoFigueirense.

Abel de Souza disse que são

necessárias contratações pois o

Juventus. hoje, só tem 17

jogadores, com as quatro dispen
sas e a contusão do volante Valter

funda- PlolltelHtOU
mental

que o

plantel
pequello
depo;sdos
dispelIsos

Juventus no jogo demeio da sema
na, quando o atacante Toto (ex
Juventus), foi vaiado pela torcida.
Uma atitude desagradável, pois os
torcedores deveriam lembrarque o

jogador já deu muitas alegrias ao

clube,alémdeserumrepresentante
dacídadequesedestacanocenärío
esportivo nacional.

Testa: "Se não vierem reforços
não vai dar. O grupo é pequeno",
afirmou o técnico.

Para o jogo de amanhã. em

Blumenau, o treinador não poderá
contar com o meia Biro, suspenso
pelo terceiro amarelo. Por outro
lado ele confrrmou a presença de
Paulo Silva, que na visão de Abel,
teve umaboa participação no jogo

seja re

forçado,
mesmo

com o

time, na sua opinião,melhorando
o desempenho nos últimos jogos.
No empate de 2 a 2 contra o

Figueirense, na quarta-feira, 22,
"o time mostrou mais

personalidade em buscar o

JOGANDO

"Todostiveramaoportunidade 1�1Ilo não desperdiçou a chancede mostrar seu futebol. Só falta-
va a minha e acredito que temos conseguimos avitoria,maso time
muito ainda paramostrar. A coi- se comportou melhor", disse o

sa sö não foi melhor porque não jogador.

GOLEADOR

Alaor lidera a artilharia no

certame paranaense de 95
O ex-atacante do Juventus,

Alaor, visitou o clube pela ma

nhã. depois do coletivo. Ele veio a
Jaraguá do Sul para o seu casa

mento que 'acontece hoje, com' a
jaraguaense Vanessa Garcia.
Alaor comentou sobre a sua

participação no Campeonato
Paranaense, onde marcou 8 gols
em 9 jogos e é o artilheiro da série
A. Seu time, o Londrina, ocupa a
quarta colocação no certame e

deve conseguir alcançar a classi
ficação. "O clube está querendo
negociar o meu passe porque eles
precisam de dinheiro e vão se

.

desfazer do que têm de melhor",
declarou.
.

Ele disse também que já can

sou de telefonar para a PCP para
cobrar O prêmio de US$ 2,5 mil

CONS1RU'IR
É 6 VEZE

BREITHAUPl
. _,.

IS.FACIL.
BREITHAUPT

Jogador casa-se hoje na cldad'

que tem direito
.

por ter sido o

artilheiro do catarinense de 94.

I'
,
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