
Oex-govemadoreengenhei
ro Colombo Machado Salles,
esteve quínta-feíra em Guara
mirim para ver de perto a re

presa do rio Itapocu. Página 4

A polícia de São Francisco
doSulestäàcaçadeumpíroma
níaco, responsável por 10 in
cêndios criminosos em balneá
rios daquela região. Página 7

Ator LuiMendes

LuiMendes, da '

tela da Globo
•

para, o cInema
Lui Mendes, o Jeffer

son danovela"APróxima
Vítima", éprotagonistado
filme "Pantomina Bra

sileira", rodado BORio ejá
em cartaz nos cinemas.

CademodeVaiiedades

PFLdetalhaseu

projeto para ser

o maior partido
, A cúpulaestadual e regional

do PfL reuniu-se na quinta
feiraànoite, 18, em Jaraguádo
Sul, para difundiro projeto que
pretende transformar o partido

, namaior organização político
partidária do Brasil.
Página 3

BR-280
/

Recuperação de rodovia sem definição
A recuperação do as

falto da BR-280, no trecho

Jaraguádo SuVCorupádeve
.mesmo demorar. Segundo
o deputado Eni Voltolini

(PPR), o secretário estadu
al de Obras, José Hülse

(tambémvice-governador),
prometeu, durante recente

audiência, a execução da
obra. Porém, na semana

passada o secretário adjun
to, José Gayo, disse que
além de ser uma obra de

responsabilidade do go
verno federal, o Estado não
dispõe de recursos orçados
para esta finalidade. Se

gundo Gayo, é preciso,
ainda, que aUnião delegue
poderes para que o gover
nador autorize os servi-

ços. Página 4 Trecho esb"nu:adiJ representa perigo e prej,,(zos

MISÉRIA

Fome atinge 42 milhões de
brasileiros em todo o país
o Brasil tem 42 milhões cial,realizadanaDinamarca.

de pessoas vivendo em situ- Só no Nordeste são 5,3
ação de pobreza, entre elas milhões de crianças, entre
familhões em absolutaindi- zero e cinco anos, com

gência. Os números estão sinais de desnutrição. Em
contidos em um relatório Jaraguá do Sul, embora o

elaborado pelo Itamaraty e quadro ainda não seja de
foram apresentados na tanta gravidade, a migra
reunião da Cúpula Mundial ção contínua é uma preo
parao Desenvolvimento So- cupação, Página 6

"I '-,

Crianças obrigadas aO,:traballio' desde ,c,edo
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EDITORIAL

opoder a qualquer custo
NãO há 'nenh�a voz 'discördante

em relação ao, presidente da Telesc,
Walmor de Lucca, nem mesmo do PT

que, via de regra, é contra tudo e todos.
A exceção fica por conta do ex-senador
JorgeKonder Bornhausen cuja intenção
é claracomo águacristalina: quernomear
para a estatalalguém do PFL, ignorando.
o trabalho realizado até agora - diga-se,
positivo - do atual presidente.
A atitude de Bornhausen é o reflexo

do conteúdo do projeto "PFL 2000" que,
de maneira explícita e sem disfarces,
pregaaperseguiçãopelopoderaqualquer
custo. Pisiolõgicasob todos os aspectos"
a postura pefelista assemelha-se a urn

rolo compressor que não. mede

consequências e a tudo atropela para
atingir ameta traçada. Compactua, com

"

isso, opróprio governadorPaulo Afonso
desde a aliança selada com Bornhausen.
À postura de PauloAfonso se explica:

.

o governador faz parte de uma ala do
PMDB que, também, a qualquer custo,
batalhaparadesbancarvelhas lideranças
do partido, como o deputado .

Luiz

Henrique da Silveira, por exemplo, que
vai terquedisputardentro dopartido sua
indicação como candidato ao Palácio
Santa Catarina, em 1998, contra o atual

.

. prefeito de Criciúma, Eduardo Pinho
Moreira. Estáaíurnadas razões daalian

'ça com oPFL que, já nas eleiçõesmuni
cipais de 96, estará coligado com o

PMDB na maioria dos municípios. De
urn jeito ou de outro o que interessa ao

PFL émanter-se em evidência, ocupan
do espaços. Para negociar mais tarde.

Uma guerra de interesses
It Ce/so Machado

Pelo andar da carruagem, o
prefeitoDurvalVaseleodeputa
do estadual, Ivo Konen vão

monopolizar, de novo, as elei

çõesmunicipais do próximo ano

emJaraguä do Sul.Infelizmente,
pelo que já se viu até agora, em
n í v el

sando, ambos, prejuízos políti
cos e admínístratívos aomunicí

pio porque esta discussão insana
não se limita ,às fronteiras da

cidade, repercutindo tambémem
outras esferas. COJIilO um tedo, a
populaçãoquenunca é consulta
da para quase nada, perde. E

muito. É notório, palpável até
que ambos transformaram o

futuro domunicípionuma dispu
ta de caráter pessoal, num fogo
cruzado ao qual épreciso darum
basta! Infelizmente, esta fogueira
da disc6rdia vem sendo alimen
tada nos bastidores por outros
interessados cuja preocupação
única é tirar vantagens. Vamos
mal, muito mal.

cios em 1992. O deputado acha

que foiomelhorprefeito da cida
deeodesejo devoltaràprefeitura
já se transtormou em obsessão.

Vasel também acha que está
fazendoumgovemorevolucionã
rio e não deixa pormenos: onde'

quer que vá leva consigo um ca

minhão de pedras enão se faz de
.

rogadopara atirá-las contraoho
jeinimigo. Este éo exemplo típi
co do coronelismo disfarçado.
De um lado e de outro a razão

pessoal de cada um prevalece e
.

cada qual vai impondo suas

próprias verdades, mesmo que
absurdas.

Ambos, porém, acumulam
mais erros que acertos, gerados
porestaguerra verborrágicacau-

. It Jornalista

rastei

ro, jo-
gando a

. ,

público PSSSI)Q/S
, ,

até mes- smprJms/rD.

moques-
tões fa-

. p/tllJl)
miliares

DSSQVSlJfQS

queaninguéminteressa anão ser
a eles mesmos. Konen não se

conformapeladerrota impingida
pelo ex-amigo e s6ci� em neg6-
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Confira aHistória

Barão de Itapoeu

-Ern 1900, consumadoorompimento
do gov. lileUppe Schmídtcom acomís
são diretora do Partido Republicano
Catari-nense, integrado pelos srs.rdr,
Hercilío Pedro da Luz, senador,
presidente do Conselho Municipal de
Florianópolis, comRaulinoJ.A. Horn,
FirminoL.RegoemaisomajoiInocen
cio Campinas,la1)çavam ummanlfes-

. to, conclamando à União do Partido ..

.(
- O dr. José.Boiteux, redator-chefe de

"A Htstôria de nossa
gente não poâeficar $6
na saudade".
O Ptl$sado só é impor
tante se o seu tempo foi
bem empregado

Há95anos

"Republica", quedavarespostaaonovo
órgão oficial do governador Felippe
Schmídt, e o também republicano
catarinense - ODia -, a quem lançava .

o repto de terescrito "especulação", no
lugar de "exploração". "O Dia" que a

governador prometera passava' a
publicarosatosoficiaisdoGovernodo
Estado e circulava em 03/0111901 e

tinha redação e oficina na ruaTrajano,
!lo 14, em Florianópolis

Há70anos
- Em 'I.925, o delegado de polícia, Ten. Max, paradepois casar com Frieda, na
Aprigio Silva, se via na frente.de um manhã, quando fazia o trato aos aní
crime praticado com toda a per- mais, Luiz que esperava a noite toda,
versidade por Luiz Barch, com cum- descarregou dois canos. Deu o

plicidade da mulher da vítima, amante primeiro; a vítima caída; pediu água,
do assassino, ele com 19 anos, Luízdesceu do seu esconderíjo edeuo
trabalhadorna lavoura, seduziu aespo- segundo tiro, à queima roupa, esface
sa e, mesmo despedido, continuou o lando a sua cabeça. Frieda foi des
romance. Enquanto Max trabalha na pronunciada e Luiz recebia apenas 7

roça, Luiz eFrieda carregaram aarma anos de prisão, por sermenor quando
que levou parao sótão para assassinar praticou o crime.

Há60anos
- Em 1935, ficava defmitivamente de-

_

votos as duas existentes, era por unani
cidida a questão da transferência do midade aprovada apropostadoMitra
hospítelaopatrímönío doßstado.con- Episcopal, de Joinville, feita por
tudo, na assembléia que era aberta e intennédiodosr. vigário,padreAlberto
presidida pelo sr. Georg Czernlewlcz Jacobs. Nessa proposta a Mitra se

("CP", ed. 795, p. 3), eram lidas as obrigavaasaldaropassivodasocieda-
propostas de doações dos imóveis. de e ultimar gradativamente e por um
Pedia a palavra o dr. Godofredo Lutz funcionamento o hospital que já há
Luce, que lia o àft. 29 do estatuto que mais de dez anos estava por terminar.
vedava a alienação dos bens, pelo q)Je Nos dias seguintes seria lavrada a

foi primeiro submetido a votação da escritura de doação com as condições
revogação daquela exigência e, preVistasnapropostaeesclarecidasna
aprovada amodificação, submetidas a reunião.

'

Há 10anos
- Em 1985, frei Á1ido Rosá iniciava a

publicação de "Os herdeiros da du

quesa", referindo-se. aos tempos
imperiais e identificava os moradores

que faziam a histôriá de Santa Luzia:
Luiz Maffezzolli, Antonio Pedri,
Carlota Buccio, Júlio Nicolini,
Rel1údio Vicenzi, Ezelíno e Maria
Rosá,LuizPretti,VitórioCampregher,
Páscoa Pradi,' Ana Demarchi,
Leonardo Demarchí, Inês e João
Maffezzolli, Roberto Daniel e

Guilherme Prestíní, Vergílio Morettí,
Hildebrando e - Aparícío Martínellí,

Severino Ropelato, José Sevignani,
- Adelma e Olga Píccolí, Edmundo
Ramthum, Honorinho Moreira,
Valentín StoIf, Mberto e Celestino

Pedri, Silvi.o Tomelín, Emília
.

Wehrmeister, Pedro Capraro,
Waldemar Gumz e Rudiberto
Schmelzer, Havia ainda os falecidos

que fizeram a verdadeira hístöeía, A
eles a nossa gratidão e homenagem.
Ainda teremos oportunidade de
conhecê-los emparticular.Nahístöria
dos povos que sobrevivem pelos seus
filhos não há a "último capítulo" .

,

�,
�

A comunidade cresce

�DumRodme se transforma.pelo Industrial
AL TA 7C NOLOGIA

trabalho. De cada um EM MAiiFIIA5-PRIMAS
PARA ALIMENTOS II

e de todos. Fone (0473) 71 2277
Jaraguá do Sul- SC I'·

�" ..
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R'etrarrca PFL�ovimentasuas bases
Soluções à vista

Um primeiro passo, sâ que desta vez longe das teorias acumu
ladas em longos relat6rios das últimas décadas, começou a ser

dado em busca de uma solução para o problema causado com

a construção da barragem sobre o rio Itapocu, emGuaramirim.
Colombo Machado Salles, ex-governador e engenheiro, a

convite da Amvali. esteve quinta-feira vendo a obra de perto. A
-

barragem, construida para irrigar lavouras de arroz,
interrompeu o ciclo de reprodução dos peixes. Da visita poderá
resultar um projeto. Sem preiuizos às lavouras mas permitindo

o repovoamento natural do rio.

Menos; né?
Assessoria de imprensa da

prefeitura de Jaraguá, ainda
sem titular, embora pululem
candidatos, informa. que o

bisbus (ônibussobre trilho) será
o primeiro metrô de superftcie
da regitio., Perdão, mas acho
umaafirmação exageradapara
um projetozinho com finalida
des exclusivamente turisticasde
iniciativa privada.

Faltou dizer
Na matéria sobre a construção
da rede de esgotos sanitários de
Jaraguá do Sul (edição de 17/
05 - página 5), que todo o

projeto levará cerca de 10 anos
para ser implantado, embora a
meta seja realizar 70% nos

prõximos dois anos na área
urbana.A exploraçãodo serviço

,

,

será uma concessão do munict
pio e" até agora, o interesse
maior é do grupo Engepasa.

Difícil
Pelas contradições entre o

secretário estadual de Obras,'
José Halse e seu adjunto, José
Anselmo Gayo, sobre a

recuperação da BR-280 no

trecho entre Jaraguâ do Sul e

Corupâ; parece que sõ mesmo

privaüzando.Aliâs, éoquejáse
fala no governo estadual cuja
receita estácomprometidtssima
com a folha de salários dos
servidores.

Exemplol
Afinal, secretariosdaprefeitura
de Jaraguá do Sul não são

obrigados a cumprir horário?
Raramente chegam a seus ga
binetes antes das nove da ma

'nhtJ. Um deles, pelo menos, a
,

esta hora ainda está no banho

depois do "cooper" que faz to
das asmanhãspor ruas centrais
da cidade. Se o exemplo vem de
cima, a talqualidade no serviço
público continuará sendo uma

utopia.

Exemplo2
Aliás, alguns ficam tao pouco
tempo no expediente queparece
que entram de costas porque
sempre estão de salda.Mas soo
extremamente soliucos com os

"boca-alugada) da cidade,
quando por estes procurados,
para os elogios de praxe a

troco de verba mensal paga
religiosamente pela prefeitu
ra.

Filé
Choperiaprojetadaparaapraça
Ângelo Piazera, concessão da
prefeitura. ainda não atraiu
interessados em investir num

espaço cedido gratuitamente.
Pra quem tem um pouco âe vi
são (e recursos) o retorno está
a olhos vistos pela frequência
de público que a praça tem.

Principalmente quando ocorre

algum evento.

e vai garantindo espaços
Jaraguá do Sul - o PFL

reuníu-sena noite de quinta-feira,
emlaraguãdoSulparaumaexpla
naçãodoprojeto "PFL 2000", que
está sendo levado a todas as

microregiõesdoEstado. Ausência
de lideranças expressivas do

partido,o
encontro

trouxe à 8Drllboustlll
cidade

apenas'
os depu
tados
Geraldo

tDIIIIO D

mOlldolD

lomp6D

nada mais. Com isso, o PFL ga
rante, também,opoderdebarganha
o que, aliás, vem demonstrando
desde as eleições de outubro do
ano passado quando, no segundo
turno, passou a apoiar oPl\IDB.

Eleições
O presidente nacional do

Partido da Frente Liberal, Jorge
KonderBornhausen,manifestou
se contrário ao parecer exarado

pela COIllissão deConstituição e
Justiça da Câmara Federal,
favorável a realização de elei
ções gerais em 1988, dando aos

atuais prefeitos (e vereadores)
ummandato tampãodedois anos.
SegundoBornhausen,oexercício

da democracia só pode ocorrer

emsuapleaítudecomareaíízação
de eleições de dois emdois anos.
Também em relação a reeleição

'

para os cargos executivos, o

presidentedoPFL temrestrições.
JorgeBornhauseconcorda coma
reeleição apenasparaopresidente
da República e governadores.
Acha, também, que ex

presidentes devem ter uma

cadeira vitalícia no Senado, a

exemplo do que ocorre na Itália,
porémcomumadiferença: teriam
direito a se manifestarem em

plenário mas não a votar

projetos ou quaisquer outras

proposições.

uemperde seus

bens, perde muito.
,Quemperde um amigo,
perde mais. Mas quem
perde sua corage�
perde tudo.

(Miguel de Cervantes)

Wernin

ghaus e Adelor Vieira, além do

presidente estadual do partido
RaimundoColomtioeprefeitos da
região. Fundamentalmente a ação
do PFL catarinense visa
movimentarasbases dopartidono
sentido de ampliar o leque de

filiações e preparar seus

correligionários para as eleições
do próXÍIIlO ano, principalmente
em relação a coligações que
deverão ser feitas com outras

agremiações políticas. em especi
al o Pl\IDB. mantendo a aliança
formalizada desde a posse do

governador Paulo Afonso Vieira,
Além de manter-se vigilante

quan�o a ocupação de cargos pú
blicosnasesferasestadualefederal,
especialmenteosquepodemrender
dividendos políticos imediatos - a

determinaçãodopresidentenacio
nalJorgeBornhausenéadeocupar
o poder a qualquer custo � o PFL,
com isso, procura manter-se ein
evidência; ao contrário de outros

partidos cuja sazonalidade é bas
tante conhecida dos eleitores:
abrem asportas dosdiretóriosdois '

ou três meses-antes das eleições e

Dalmar

OBRIGADO JARAGUÁ DO SUL. OBRIGADO SANJA CATARI�
,

,ESTE PREMIO É NOSSO ','
'

"

,

. As ESCOLAS SID agradecem�nals uma vêz as empresas e
'

comércio, Indústrias, pais e alunos por ter sido escolhida em Santa Catarina
como a'melhor escola particular na órea de informótlca. E também, e�olhlda

pela mais completa na órea de secretória com o curso de secretória Informatizada.

ESCOLAS SID EM JARAGUÁ DO SUL
Ruo Relnoldo Rau, esq. com Procópio Gomes - Fone(0474)71-2933
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SOLUÇÃO

Secretário e adjunto se Repres�dorioltapocud�ve
ser refeIta com novoprOjeto

contradizem sobre a 2'80 Jaraguádo�ul-oex-�over- provocando um sério problema:
.

, U nadoreengenheiroColomboMa- interrompeuociclodadesovade
chado Salles, esteve 5a feira em várias espécies de peixes, inclusi-
Jaraguä do Sul conversando com vedo robalo, que ocorre durante o

� 0IMcI hV_'CP o prefeito Durval Vasel e o secre- fenômeno conhecido como "pirai
i tário de Agricultura e Meio Am- cema", quando os peixes nadam

biente, IngoRobl, além demanter contra o curso das águas para se

contatos comaAssociaçãodeMu- reproduzirem. Em declarações ao
nicípios do Vale do ltapocu e o CP,oex-governadordeclarouque
prefeito de Guaramirim, Victor a visita destinava-se apenas a

,
Kleine. Salles, com reconhecidos conhecer o assunto para, posterí
conhecimentos naárea dehidráu- ormente, se for o, caso, formular
lica, foi convidado para visitar a se algum tipo de solução através

represa construída há cerca de 30 de um projeto. Durante todos es

anos no rio Itapocu, destinada a tes anos, este é o primeiro passo
irrigação de lavouras de arroz. ' concreto para se buscaruma solu-

Entretanto, a represa acabou ção em relação a represa

ASFALTO

J oinviUe - Odeputado esta�
dualEniVoltolini(PPR),aftrmOU
nesta semana que o secretário es-
tadual de,,,.. .•�_,
.Dbras e .II'IUId'
tam b

é

m "

více-gover- "'l1li1"
n�.or,José ,.Jt.I,H u l s e ,

.,.,..
garantiu as .!M
obras de --,,------ I
recuperação da camada asfáltica I

no trecho entre os munícípíos de I
Jaraguá do Sul e Corupá (BR- 'I280). Segundo o deputado, a pro- ,

messa foi feita pelo secretário b6 !
cerca de

I um mês durante uma

audiência concedida em

Florianópolis ao parlamentar. 'A
obra, porém, segundo afirmações
feitas na semana passada pelo
secretário adjunto de Obras, en
genheiro José Anselmo Gayo,
aos prefeitosdaregião daAmvali,
nãovai ser executada tão cedo.

É que, segundo Gayo, embora
tenha sido realizada, na época,
pelogovernodoEstado, arodovía
é de competência do governo fe
deral. Para que a secretaria esta
dual de Obras possa assumir esta
responsabílídade é preciso uma

delegação explícita doministério
dos Transportes e Obras. Além
disso, segundo Gayo, como a re-

,

cuperãção do trecho não foi feita
em tempo hábil, os recursos ne

cessários agora são cinco ou seis
vezes maiores, porque na maior

parte do trecho será preciso refa
zer totalmenteo asfalto queprati
camente não mais existe. O Esta
do, segundo o engenheiro, não
tem recursos previstos para esta

obra.
Cobrando

A promessa feita pelo secretá
rio de Obras foi motivo de maní
festação de deputado Eni Vol
tolini no plenário da Assembléia'
Legíslatíva, O parlamentar apro- ,

veitouparacobrar,também,acon
clusão do asfaltamento dos últi
mos 11 quilômetros da BR-280,
no contorno de São Bento do Sul.
Segundo o deputado, isso tem

causado uma série de problemas
para a área central do município
que continua recebendo todo o

tráfego pesado que demanda

àquela região. Voltolini também
manifestou sua preocupação em

relação a Serra Dona Francisca

que teve vários trechos destruí
dos na enchente de fevereiro pas
sado e até .hoje ainda não

recuperados.

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é PrestaçãodeServiços
,SEGUROS GARCIA
Rua Expedicionário Gumercindo da Si/va nll SO,
111 andar, sala 2 • Fone/Fax: 71·1788
Jara uá do Sul • SC

QUEM PLANTA ARROZ
COLHE PRÊMIOS

A ..fra de' pr'm/oe Já começou na Urbano
Agroindustrial. No ano em que completa 35 anoe de
exl.t'ne/a a Urbano ,.solveu p,.m/ar o. produto,.. de
arroz e para 1..0 lançou a promoç'o "Produç�o
p,.m/ada Urbano". O. primi" alo um 0011000 Plu.,
uma moto Honda ca 126, uma TV em eoree 14 pol..
gada., uma antena pa,.b61lca e um frNzer de 210 l/troe.
Participam o. produto,.. que venderem, no m/nlmo, 70
..ca. de ISO gullo. cada, para a Urbano. -O .orte/o .eIá
f'e/a Loteria Federal de 24 de Junho de 1991S.
Prlm/o. tamt»m para o. tran.portado,....

LI...0800-47-5050

�ESCORT HO'BBY

MAIS��PRÊMIOS.

Certo Aut. Na 01/09/004/95 - DAF - JoinvUle

VAlido de 11105195 a 14/10195.
qada RS 25,00 em compraa • 1 cupom •

..
'

Nlo Vale Acumular.
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Caderno de
•

FONE/FAX (0473) 71-1919

Furacão do desejo
POR ANA CRISTINA IOSELLI

TVPRESS
Modéstia é uma palavra que

definitivamente IRão consta do
dicionário de Lui Mendes. Sim
pático, raras vezes tímido e qua
se sempre falastrão, ele tem ple
na certeza não s6 de seu potenci
al dramático, mas também da sua

capacidade de despertar o furor
das mulheres. "Sempre fui na
morador, mas normalmenie são
elas que me atacam!", gaba-se.

Interpretando em A próxima
vítima o estudante de Direito
Jefferson _ que, segundo a sinop
se da novela, deve se revelar ho
mossexual em breve _, Lui faz

questão de reafirmar sua mascu
linidade para que não haja dúvi
das de que ele, o ator, gostames
mo é de mulher.

É quando fala das fãs que
mais se anima. E conta histórias
das quais sempre fígura como

protagonista. Lembra que há

pouco tempo caminhava tran

qüilamente pela praia de Garo
paba, quando, de repente, uma fã
o reconheceu. Dali a poucosmi
nutos, as meninas se multiplica
vam, dispersando um grupo de
turistas que por ali passava. "Es
tou com a marca de uma. unha
da até hoje. É mole?", diz, en
quanto aponta a perna carimba
da. '

Mas já houve situações mais
complicadas, como na época em
que viajou com a peça Zero de
conduta para Porto Alegre. Du
rante o espetáculo, trajando ape
nas uma cueca, este carioca de 24
anos exibia seus 70 quilos bem
distribuídos em 1,80 m de altura
e levava as meninas à loucura. No
final da peça, os atores

_
todos

jovens e bonitos
_
tinham que ser

resgatados num carro dos Bom
beiros. "Pareciamos os Beatles
correndo das fãs", exagera.

Desde que Lui exibiu seus

dotes na pele do lutador King da
minissérie Sex appeal, em 93,
choveram convites para apresen
tar bailes de debutantes pelo Bra
sil. De lá para cá, a rotina com

as fãs tem sido um tanto exausti
va. Lui sabe que o reconhecimen
to do público é importante, mas
tem suas reservas quanto à histe
ria de algumas moças mais afoi
tas. "Sempre saio todo machu
cado dos bailes. Minhas cami
sas rastafar! estão todas rasga
das. Isso é sacanagem!", recla
ma, enfurecido.

"Ela é uma gracinha. De
mais!", empolga-se. E emenda
contando seu trabalho no filme
finlandês Pantomima brasileira,,

dirigido por Pia Tchíca e rodado
no Rio, pouco antes de começar
a novela.

Como protagonísta do filme,
Lui vive um louco amor pela per
sonagem da atriz Petra Karli
aline. A paixão caliente terá di
reito a muitas cenas de nudez.
"Tem uma cena linda da gente
rolando na areia. Ela muito

branca, de cabelos vermelhos e

olhos azuis, e eu negro. O con

trasteficou omáximo!", empol
ga-se.

'Enigma sexual'

A raiva dura pouco e dá lu
gar ao orgulho quando o assunto

passa a ser sua participação na

minissérie Memorial de Maria
Moura, onde teve a oportunida
de de deitar e rolar, literalmente,
com a protagonista Glória Pires.

Enquanto o ator Lui Men
des gosta de comentar, com
muita convicção, seu gosto
pelo sexo feminino,
Jefferson, seu personagem em

A próxima Vítima, ainda não
tevé a chance demostrar qual
opção sexuâllhe agradamais.
Desde o início da novela, a
polêmica ronda o estudante
de Direito, filho de uma fa
mília paulistana de classe
média.

A questão gira em toma
da possível homossexualida
de do rapaz, A descrição do
personagem na sinopse o

apresenta como um "homos
sexual sem trejeitos ou ma
neirismos", que teria um re

lacionamento com o amigo
Sandro (André Gonçalves).
Sangro contaria com a com

preensão da mãe Ana (Suza
na Vieira). Já Fátima
Noronha (Zezé Motta), mãe
de Jefferson, provocaria um

escândalo ao saber da opção
sexual do seu filho.

Lui Mendes garante que
tudo não passa de boato.
"Meu personagem não é
homossexual. Pelo menos

ainda não grave; nada nes

te sentido", asseguraele. Lui
.acredíta que �,flviC;>/Qe Aqreu
divulgou uma sinopse falsa

justamente com este objetivo:
despistar os mais curipsos.

O autor, por sua vez, não
é tão veemente. Abordado
sobre o assunto, ele sai pela
tangente e diz que ainda não
decidiu se vai "tratar do
tema homossexualismo na

novela", embora já esteja
'soltando alguns indícios de

que os dois rapazes não são
fãs ardorosos da
heterossexualidade.

Independenternente da re
lação afetiva que'exísta entre
os personagens, Lui Mendes,
que é muito amigo de André
Gonçalves, com quem já fez
várias peças, adianta: "Co
migo e com o Dedé não tem
erro. O bicho vai pegar!".

II

II
II

MUNDARÉU
Planejamento de Ambientes Ltda.

Idealizamos o seu projeto, funcional
e criativo, segundo seu orçamento.

Temos ainda à sua disposição, mesas,
bancos de jardim, abajures, quadros,

tapetes, almofadas, etc.

R. Presidente Epitácio Pessoa 203
Jaraguá do Sul- sc - Fone 97-9414/97-9741

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Desaparecido
.

Antonio Cafinon sumiu domapa.
Viajou ''para um lugar tranqüilo e

escondido da imprensa" para poder
escrever os 24 primeiros capítulos de
Cara e coroa. Nem elemesmo sabe
quando começa a novela, mas faz
uma previsão: "Deve ser final de
junho, início de_.julho"

Vingança geral
Para esticar a novela das sete,

Carlos Lombardi está colocando a

cabeça para trabalhar em dobro.
Além de reforçar a trama jovem do
hospital, a ala feminina destila seu

veneno sobre novas vítimas. "AgON
elas vão se vingar contra outros ho
mens", adianta Lombardi.

O canal do esporte?
A Band vem registrando baixas

sensíveis em sua programação
esportiva. Depois de perder a F-Indy
e o Campeonato Italiano para aMan
chete, perdeu agora aCopa América.
O campeonato sul-americano de se

leções, programado para julho, será
exclusividade da Olobo.

.Jabaculê
Na ültímasemana, o SBT

promoveu um pacotão Disney
para toda a emissora. Entre os

contemplados estão: a apresenta
dora Infantil Eliana, Serginho
Groissman, a repórter Marilu
Torres, do Jornal do SBT, e

Madalena Buonfiglioli, do Aqui
agora. As matérias bem simpá
ticas sobre o paraíso infantil não
tardam.

Grana amais
Quando acabarQuatro por

quatro, Marcelo Novaes vai
descansar carregando pedras.
O rapaz viaja com a família

para os Estados Unidos, onde
vai fazer mais um comercial

para uma agência de turismo.
"Estou esperando confirma
ção, mas acho que além de

,

ganharumagrana, ainda vou
descansar", diz o mecânico de
Quatro por quatro.

.Férias adiadas
Parece que Marcílio Moraes '

terá de adiar por mais uns dias
as tão esperadas férias. É que
tudo indica que Irmãos Cora
gem será esticada até o fmal de
junho, já que a audiência subiu
depois da estréia de Malhação.
O autor, que esperava viajar a
partir de meados do mês, após
terminar o capítulo 134, terá que
se reprogramar.Notícias com

cara nova-
A partir do dia 5 de junho

o jornalismo da Manchete
muda de cara. O atual Edição
da tarde passa a se chamar
Edição nacional

_
um show

de notícias, com uma cobertu
ra mais ampla de todos os as

suntos, enquanto o Jornal da
Manchete

_
la Edição ganha

nova roupagem, com cenários
novos e um telão ab fundo.

(,'ult OU popular?
o futuro do programa Som Brasil gravado no Metropolitan, no

Rio, e tido por seus diretores como um achado, parece que vai ser as
estantes do Departamento de Arquivo da Globo. "Nem me fale nis
so! Não sei o que vai acontecer. Estou de mãos atadas!", lamenta o
diretor Jodele Larcher, .um dos mais empolgados com amudança de
estilo do programa, que iria exibir em sua primeira edição do ano um

leque de atrações de primeira, como João Bosco, Zizi Possi, Luiz Me
lodia, Cássia Eller, Djavan, Lulu Santos � João Gilberto. Segundo
consta, Boni não aprovou o formato e quer que o programa volte a ser

bem popular, naquele formato à la Chitãozinho e Xororö. O local
provável para a nova gravação é a Fundição Progresso, na Lapa, no

-, Rio.
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Para_. verio, nio esqueça da
sobrem... deliciosa do Sorvetio

- Torta de Sorve. - Sandu(che de Sorve. -

-

Bombom de Sorvete. Você escolhe o
sabor. Encomendas pelofone: 71-8724·

Av. Marechal Deodoro da.Fonseca, 819 - Centro
Fone: 71-8724 - Jara uá do S�I- SC

Escolha forçada
EmboraNuno LealMaia ti

vesse um carinho especial pelo
papel que interpretaria emMa
lhação _

um espanhol metido
a besta que atrapalharia a vida
de Paula (Sílvia Pfeiffer) _, a
Globodecidiu queele farámes-

- mo a próxima novela das seis,
História de amor. Na trama
deManoel Carlos, Nuno inter
preta o ex-marido da persona
gem de Regina Duarte

_
um

professor de natação de

crianças que fica paralítico.
"Não tinha preferência, mas
fazer papel de espanhol
deveria,ser interessante", la
menta Nuno. No momento o

ator grava um episódio do
Você decide ao lado de Eri
Johnson e deEdmundo, oAni
mal do Palmeiras. '

tõJ
DECORLIVE

,,�� e f«41da4e t:(NH,

�eú4â4�
Presentes - Decorações e Luminárias

��a�e?n�
VISITE NOSSO
SHOW-ROOM

Rua Domingos da Nova, 154
(ao lado do sinaleiro da Reino/do 'Rau)

Jaraguá do Sul- SC - TELEVENDAS: (0473) 72-1890

Aua Procópio Gomes de Oliveira, 380
FONE/FAX: 72-0743
Jaraguá do Sul - SC

,
'

o endere�o onde a gualidade tem bom pr��o, fabrica: Jacguard,
Soft, Cotton, Moleton, Meia Malha lisa e estampada, Stanflex,
Xadrez, Listrado, para atende'r confeccionistas do ramo de mallhas

MALHAS ILTOA.

POSTO DE VENDAS JUNTO A FÁBRICA
ROD,'SC - 416, N2 2727 - RIO CÊRRO II

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I,

cO-��
II
I,

��
II

,

VARIG RIO$UL
Fon. (0473) 71-0091

Fon. (0473) 71-0091

Fax (0473)72-3363 Fauç (0473) 72-3363

VENDE-SE ' VENDE-SE VENDE-SE VENDE-SE VENDE-SE

Aparelho de som 3 x 1 com CD - Passat Pointl86 - gasolina, motor Casa de alvenaria em Joinville, 4 Casa de material com 105m2, na Santana/87 CG, cor bege met.

Marca Sony (novo na caixa). 2000. ValorR$ 5.000,00. Trátar quartos, 1 suíte, terraço, sala de rua José Picolli (bairro Estrada Valor R$ 7.500,00. Tratar fone

Tratar fone 72-1085 comRicardo fone 97-8826 festas, garagem para dois carros, Nova). Interessados tratar no 71- 71-9822

salade estar, sala televisão. Valor 6121. ValorR$ 20.000,00. Falar

VENDE-SE VENDE-SE R$ 37.000,00.Contato (0473) 71- com Evolmar Miranda

Vídeo Cassete Gold Star - 4 cabe- Uma câmara fria, serra fita, bal- 9822. Aceita carro RO negócio
VENDE-SE

ças (na caixa). Tratar fone 72- cão refrigerador,moedordecame, VENDE-SE
MonzaSLE/85, completo, corcin-

1085 com Ricardo batedordebife, balançaeletronica VENDE-SE Prêmio/91 CLS, azul met. Valor
za, met. 4 portas. Valor R$

15 ks Filtzola.. máquina Brazinca/91,azul. Tratarfone71- R$9.0oo,00. Tratarfone 71-9822
7.000,00. Tratar fone 71-9822

VENDE-SE registradora. Tratarfone 72-0128 9822

Capacete semi-novo - corbranca. VENDE-SE VENDE-SE

ValorR$ 35,00. Contato fone 72- VENDE-SE VENDE-SE' Prêmio/90 à gasolina branca. Fiorino/90; gasolina, branca,
2265 com Vera Piat 147/80 à gasolina. ValorR$ F-1000/95, azul. Tratar fone-71- Valor R$ 7.000,00. Tratar fone furgão.ValorR$ 7.800,00. Tratar

2.000,00. Tratar fone 72-0128 9822 71-9822 fone 71-9822

ORAÇÃO À SANTA CLARA
Fazer três pedidos: 1 de negócios, '

e 2 impossíveis. Rezar nove días,
nove Ave Marias. Mesmo sem fé
será atendido. Rezar com 1 vela
acesa, e no nono dia deixar
queimar até e fim, Publicar no
nono dia. Agradece E.R.P.

VENDE-SE
Umacasademadeiracom 135m2
-R$55.000,OO.PróximoResiden
cialAmizade.Tratarfone71-6214

VENDE-SE
Casa mista em Joinville, rua

Américo Vespúcio, 95 - Bairro

Copacabana. Com três quartos, 1

banheiro, garagem para dois

carros, copa, cozinhae lavanderia.
Valor R$ 18.000,00. Aceita-se

carro, no negócio. Tratar fone

(0473) 71-9822

APARTAMENTOS NOVOS
EN,.REOA 12 MESES

EDIFíCIO EM FASE DE CONCLUSÃO
, I

RUA ANGELO SCHIOCHEr.
Entre Barão do Rio Branco e Marina Frutuoso

Apto. 1 • 2 e 3 quartos
1 ENTRADA - SALDO EM 24 MESES (*)

(*) Saldo oorrigido oonforme
oontrato de compre e venda TRATARCOM:

ENGEJEC
IMOBILIÁRIA - ENG. CIVIL

RUA CEL. PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA, 285
FONE: (0473) 72-2679 - FAX: (0473) 72-3139
89251-790 - JARAGUÁ DO SUL - SC CREA 2264 - CRECI934-J '

NÓS TEMOS A SOLUÇÃO.
ARTE-FINAL ti'

I '

'FOTOLITO ti'
EDITORAÇÃO ti'

I

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

FonejFax(0473) 72-3294

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

,'. ",
Veronal90, alcool, preto. Valor Escort GL/89, impecável, .azul
R$ 9.000,00. Tratar fone 71-9822 met. Valor R$ 8.000,00. Tratar

fone 71-1574 97-9753 cl Denis
VENDE-SE
Santana Quanto GLS/87, aleool. NÃOPERCA
Tratar fone 71-9822 Chevette SL 86, vermelho, ape-

nas R$ 4.900,00. Somente esta

VENDE-SE semana. Tratar fone 71-1574 97-

Opala diplomata/82, à gasolina, 9753 cl Denis
em ótimo estado. Valor R$
4.600,00. Tratar fone 71-9822 VENDE-SE

Fusca 75, bege, gasolina, muito
VENDE-SE bonito cl aros de Brasília e

Panoramal83, impecável. Valor' borrachão. Valor R$ 2.700,00.
R$3.0oo,00. Tratarfone71-9822 Tratar fone 71-1574 97-9753 cl

'.".','

Denis

VENDE-SE
Fiesta/95 OK, verde met. Valor VENDE-SE

R$ 17.500,00. Tratar fone 71- Del Rey GL 88 azul. Apenas R$
9822 6.800,00. Apenas esta semana,

preço de ocasião. Tratar fone 71-

VENDE-SE
157497-9753 cl Denis

Compressor de ar 120 libras com BARBADA
mangueira e pistola R$ 500,00.

Passat LS 83, branco, cl motor
'

Tratar rua Heinz Mahnke, 113,
próx. Esc. Albano Kanzler, ou

feito, aros liga, somente hoje por

pelo fone 71-1244 com Ademir R$3.9oo,00. Tratarfone71-1574
97-9753 cl Denis

CLASSIFICADOS Jaraguá do Sul, 20 de maio de 1995

I�ROBERTO RAPOZO DE OLIVEIRA
�

ADVOGADO - OAB/Se - 4367-8
Ir

CAUSAS CIVEIS
DIREITO DE FAMíLIA
DIREITO IMOBILIÁRIO

Endereço: Rua Cabo HarryHadllch, n� 783 - Sala 03
Iro. Tel: (0473J 72-1626 - Jaraguá do Sul- se .....

1'1
I,

,,:-_
Ifl �

-
_

MESAS DE
�

VARIOS
TM1ANHOS

BARBADA
Fiesta Okm, prata, gasolina, 4
portas. Apenas 13.000 + 12 x

255,00. Aceito troeamenorvalor.
Tratar fone 71-1574 97-9753 cl
Denis

CARRO CONCORCIADO

Kadett SL 93, prata c/30.oo0km
à gasolina.Carro impecável cl
alarme, desemb. e limpo trazeiro,
som, ar quente, etc. Valor R$
7.500,00 + 27 x 400,00. Tratar
fone 71-1574 97-9753 cl Denis

VENDE-SE

Chevy SL 87, branco, alcool, cl - Jornais Escolares
capota, em ótimo estado. Valor
R$ 6.000,00, apenas estasemana.
Tratar fone 71-1574 97-9753 cl - Gibis para campanha direcionada
Denis

GRAÇA
AL.CANÇADA

Agradeço
aMadre

I'

Paulinapor

duasgraças
alcançadas.

I' J.B.S.

I.lAQUINAS DE ESCREVER

FONE,FAX (0473) 72-1492

\1\i'l.O\),\1\ \�",o't on� :28'1bsCf
1\b"'\\ (1\\\1\\1\'\ 1\'\i�\\I)", (l\m��1\",i",
'll\'\\\�\\ \�I(1\\\D\\ ��5)\od (1\?o"'hd

11\"'�, "'� o\l\�?'�I(�", � O"'U'"

�
.AaTJ 2AVITAA003a 2AAa3q

-Cln\a ,o\nu\' .,,\e'lUa BuR
��()()-t� eno':\

eenoqe:l eb o\eàn\Q ob om\xõ,q
�a - mh\mB'BuO

GRÁFICA E

EDITORA CP rms;

- Composição Eletrônica I Laser.

- Impressão em off-set

- Informativos Empresariais

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 122 -1° andar
Jaraguá do Sul- SC

Fone/Fax (0473) 72-3�63 - 71-1919

o mais completo guia de endereços e
especialidades médicas,odontoI6gicas, laboratoriais

e advocatícias da região da Amvali.

Aguarde visita de nossos corretores
ou informe-se pelo Fone71-1919.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SALM038'
Leia 3 vezes ao dia, durante 3 dias.
Publicar no quarto dia e observe o que
acontece. D.V.s

FUSCA64
Vende-se Fusca ano 64. Valor

R$ 1.900,00. Contatos fone 73-0125.

ALUGA·SE OU VENDE-SE

FINANCIADO
Aluga-se ou vende-se urna sala
com 120m2 na rua 13 de maio,

Santana/92, azulmet. Tratarfone 436. Tratar 97-8560 com João.
71-9822

VENDE·SE
Fiorino LX/91, gasolina 1.6,
vidros elétricos, ar quente - cor

vermelha, 2° dono, baixa

quilometragem carro excelente.
Valor R$ 8.500,00. Tratarfone
97-9111

TROCA·SE
Uma bicicleta 21 marchas com

peças de alumínio (valor R$
170,00) por 1 vídeo game. Nego
cia-se a diferença. Tratar com

Paulo na rua Josef Fontana, 42
(próx. prefeitura)oupelo fone72-
3636 (hor, comI.)

VENDE·SE
Uno Mille 93 único dono c/
27.oookm. Preço R$ 8.800,00.
Tratar fone 71-0233 ramal257 c/
Kátia (hor. comI.)

VENDE-SE
Terreno c/370m2, rua Domingos
Sanson próx.' rodoviária nova.

Valor R$ 20.000,00. Tratar fone
79-1239 ou 72-3443

ESTOQUE
Vende-se estoque de uma loja
completo para tirar do local. Com
15 expositores, 270 cabides, vitri-

GALPÃO ne, provadore 1 balcão. Preço
Vende-se galpão pré-moldado R$ 18.000,00. Sendo 60% de en-

'

com área construída de 550m2, tradaeorestopara30dias. Tratar
com terreno de 3000m2. Comple- (0473) 71-1932.
tamenteacabadocomtijoloà vista -

e piso de madeira. Localizado à TELEFONE CELULAR
200ms após o término do calça- VendoTelefoneCelularMotorola
mentonaRuaMaI.CasteloBran- PT 950 habilitadocom carrega
co em Schroeder. Valor acombi- dor e bateria. Fone
nar. Aceita carro ou propriedade (0473) 79-1119 (comerciai).
em Jaraguá no negócio. Tratar
74-1296.

TITAN OKM CONTEMPLADA
Vende-se - valor R$ 1.700,00 e

mais 38 parcelas de R$ 72,30.
Tratar fone 73-0288 ramal 35.

TIPO 2.0 16V 95

Ar, direção, trio elétrico, teto so

lar elétrico, barras de proteção,
check control, 10.oookm - gasoli
na. R$ 28.000,00. Fone 71-8935
ou 97-8770.

OPALA

Opala Diploniata/82 branco -

gasolina. R$ 4.600,00.

Estado de Santa Catarina

p'refeitura Municipal de Jaraguá do Sul

PREFEITURAMUNICIPAL DEJARAGuADOSUL, solicita
o comparecimento do Sr. Walrique Santos, noprazo de24
(vinte e quatro) horas. O não comparecimento, no prazo
estipulado, caracterizlj1rá Abandono de Emprego.

�FIEDLER
i"!i!.lfa·t.lMHili.MDESPACHANTE

lRANSFERÊNCIAS - SEGUROS - IPVA

LlCENCEAMENTOS E SERViÇOS GERAIS

RUA DOMINGOS R. DA NOVA, 316
TEL-FAX (0473) 72-1417
JARAGUÁ DO SUL - SC

VENDE-SE
Uno Mille Eletronic - 4 portas.
Preço a combinar.

Contato 97-9467.

ASPIRADOR DE PÓ
Vende-seaspiradordepó B lack&
Decker semi novo, 1 motor de

máquina Singer, 1 ventilador

,Arno (ou troca-se pelo mesmo

aparelho na voltagem 110). Tra
tar 72-2470.

MONZA
Monza SLE/88 - vermelho gaso
lina.R$8.300,00. Tratar71-9822.

CREVETTE
Chevette DL/91 branco gasolina.
R$ 7.500,00. Trata! 71-9822.

'SANTANA
Santana/87 bege met. alcool.
R$ 7.500,00. Tratar 71-9822.

ESCORTXR-3
Vende-seEscortXR - 3 1.8 ano 89

completo. Com 88.000Km origi
nal- 2" dona, corbordô. Preço R$
10.800,00. Tratar(0474)44-1843.

MÁQUINA/COBERTURA
Vende-se máquina de cobertura
marcaKansai. ValorR$,1.9oo,00.
Contato 97-9467 (máquinas no

vas).

MÁQUINAS OVERLOQ
Vende-se duas máquinas overloq
marca GN-6. Valor R$ 550,00
cada. Contato 97-9467.

TERRENO
Vende-se terreno de 504m2 com
uma casa de tijolo a vista com

70m2 ótima localizaçãono centro
deGuaramirim. Aceito troca par
cial com carro. Contato (0473)
7:i-0:i44.

TRATOR DE ESTEIRA
Vende-se trator de esteira

(7.500kgs) ótimo estado. Valor
,

R$ 9.000,00. Fone 73-0125 (reca
do).

TERRENO
Vende-se urn terreno com 15x51
(área total de 765m). Próximo ao

Posto Behling e Recreativa da
Duas Rodas. Área nobre -

R$19.000,OO. Tratarcom Ffávio
no 71-1969 ou 97-5116.

TELEFONE CELULAR
Vende-seTelefoneCelularmode
lo PT 550 Motorola com linha
instalada. Valor R$ 1.900,00.
Contato 71-15740u 97-9753 com
Denis.

CARRO DE CONSORCIADO
KadettSL 93 pratacom limpador
edesembaciadortrazeiro, alarme,
vidrodegradêcom30.000kmorig.
único dono. ValorR$ 7.500,00 +
27 x R$ 400,00. Contato fones
71-1574 ou 97-9753

RELÍQUIA
Renault-Gordine 1960, corbordo,
impecável, totalmente orígínal.
Apenas R$ 4.000,00. Contato fo
nes 71-1574 ou 97-9753

Sindicato dos TrabalhadoresRurais de Jaraguá do Sul
EDITAL DE CONYOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam convocados todos os associaados do Sindi
cato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul, em pleno gozo de seus

direitos sindicais, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no
próximo dia 30 demaio de 1995, às 8:00 horas da manhã, em primeira
convocação e caso nãohajanúmero legal, haveréumasegunda convocação
para uma hora após, isto é, às 9:00 horas do mesmo dia e local, com
qualquernúmero de associados presentes, aqual será realizada na sede do
Sindicato, sito à Rua Leopoldo Augusto Gerent, 225, nesta cidade, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a - Leitura, discussão e votação do relatório daDiretoria do Sindicato.
relativo ao exercício de 1994;

b - Leitura, discussão e votação do Balanço Financeiro e Patrimonial
do Sindicato. relativo ao exercício de 1994, bem como o parecer do
Conselho Fiscal;

c - Assuntos diversos do interesse da classe.
Jaraguá do Sul, 16 de maio de 1995.

HILBERTO F,RITZKE
Presidente

MARANlC{ONI Bolsa de Telefone

Dispõe para venda telefones com prefixo
71 e 72.

Valor R$ 3.�OO,OO parcelamos em até 6

pagamentos, estoque limitado.

FONE: 72-0000I'

� H-U�rtZ�çf\O DO T�NÇITO €M
JI\�� DO ÇUL € POççrll€L .

'�ÇTI\ H-t\1I€R � CONÇa€NTIZl\ç�Ó
OE: �rvI)I\ç �ç Pl\RfE:Ç:

PEl)€ÇTR€Ç €: MOTORlÇTI\ç.

I'flA @!g A����U.©>A

OPORTUNIDADE

Atenção confeccionistas - oportu
nidade única: Vendo excelente

ponto comercial nó Portal de

Jaraguá, com grande tluxo de ôni-
,

bus de turismo para compras.
Informações (047:i) 71-0410.

DIPLOMATA
Diplomata/91 - Completo.
R$ 14.000,00. Tratar 71-9822.

Lair Lescowich
Diretor da Divisão de Recursos Humanos

ft'()(;Ão
Vonde-se fogão 6 bocas Semmer
auto limpante (novo), I geladeira
semi-nová e uma cama de ferro
com cabideiro. Valor R$ 750,00
cm 2 vezes. Contato 97 -8399 com
Paulo.

"

\JIAÇÃO
CANARINHO
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LEITE PASTEURIZADO
INTEGRAL

WAGNER

�

100% NATURAL

1-,,,11';1(1.1 .l ncu- \UI - 1'111 10 - CII,II';lIl1irilll - S(

\kndillll'1I10 ao COII""lIl1lidor: 10-17.\) 7.\-0-122

BAIRRO
SÃOJUDAS
Casa

.; Terreno cl

450m2, casa

cl 130m2

� ,!f2}c-,�!:.!'
• CRECI6799

IMOVEIS

COMPRA • VENDE • ALUGA' ADMINISTRA' INCORPORA

CASAS
• Sobrado cl 300m" (Rua 446 - prox. VIelrense) - RS 98.000,00 - 'AceHa CarrolParcelar"
• Sobrado c/300m" (Rua Conrado Riegel- prox. Ferro Velho Marechal) - RS 120.000,00 'AceHa Imóvel menor valor /carro'
o Case aIv. cl 140m" (Rua 205 - Ao lado do Juventus) - RS 25.000,00 'AceHa carrollerrenolparcelar"
o Case aIv. c/200m" (Rua VHorino Strlngart - Próx. Weg I - com piscina) - RS 70.000,00 - "Troca por apartamento'
o Casa aIv. cl 140m" (Rua 417 - Vila Lenzl- Próx. Colégio Glardlnl LenzI) - RS 35.000,00 - 'Aceita carrollerreno'
• Case mista cl 48m" (Rua Morro do Melo, após n° 99 - Lateral Estrada Nova) RS 12.000,00 'AceHa carro'
• Casa madeira c/ nm" (Rua 830 - Lateral Rua Ponte Trindade - Santa Luzia) - RS 10.000,000

.

,APARTAMENTOS
• Ed. NgUS (cobeJtura Duplex em aHlsslmo psdrão - Tods mobiliada + blbIloteca!barzlnha/lsrelra, etc) - R$l60:000,OO
o Ed. Carvalho c/184m" (1 suite + 3 qtos - Todo mobillado).- RS 70.000,00 + Ananc. 'Troca p/ apto Bai. CarrtJorl(J'
o Ed. Otávio Correa cl 180m" (1 suite + 2qtos + dep.) - Pröx. Hotel Etalan - RS 55.000,00 + Financiamento
o Prédio em construção na rua da CEF - Aptos cl 2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Flnanc. direto. Entrega Junho/96
o Prédio em construção (projeto p/4 aptos c/175m" cada)· - RS 25.000,00 'Inclui terreno cf495m" + obra + 'proJetos'

TERRENOS
o Terreno cl 3.061m" c/ casa antiga (Rua Jorge Czemlewlcz - Ao lado da MarchItex) - RS 130.000,00
o Terreno c/737m" cl casa antiga (Rua Pedro Francl<en - Próx. Antiga Rodoviária) - RS 85.000,00
o Terreno cl 460m" (Rua AntOnio Carlos Ferreira - Próx. Glrassollmóvels) - RS 48.000,00
• Terreno c/601m" (Condomlnlo Azaléias - ÚHlmo da rua) - RS 30.000,00 ou 'parcelado'
o Terreno cl 2.500m" (Schroeder - Rua Valentln Zoz) - RS 9.500,00 ou 'parceldo'
o Terreno c/4.253m' (Rua Bertha Waage 'fundos' - Próx. Matwee) - RS 30.000,00 ou 'parcelado'
o Terreno c/2.817m" (Rua BerthaWaage 'frente' - Próx. Matwee) R$ 30.000,00 ou 'parcelado'

.

o Terreno cl 565m" (Rua José Plcolll- Estrada Nova - Ao lado Mercado Brasão) - RS 12.000,00 'Aceita Carro'
• Terreno cl 450m" (Estrada Poço Grande) - RS1.500,00 'AceHa Motocicleta'
• Terrenos Residencial Henrique Behllng (próx. Salão Amizade) Entrada + saldo parcelado
• Terrenos Loteamento Plazera I (Ilha da Figueira) Entrada 1.500,00 + saldo parcelado.
o Terrenos prox. FORUM (Rua 172 - ArthurGumz 'Lado Direito') - RS 35.000,00 ou 'Parcelado"

SALAS E PONTOS COMERCIAIS
• Ed. Florença c/113m" (1" andar) R$ 45.000,00 ou 'Parcelado'
o Edlflclo Mlner 17m" (Térreo - Ao lado do Foto Loss) - RS 20.000,00
• Shopping Jaraguá cl 21m2 - RS 17.000,00 + saldo financiado em 36 meses. 'AceHa carrcllelefone, etc'

GALPÔESlCHÁCARAS
• Galpão c/SOOm" + case alv. cl 233m" + terreno plano cl 26.549m" (Santa Luzia - Centro)- RS 140.000,00 'Negociáveis'
• Chácara cl 180.ooom" (EstradaGarlbaldl- 15km do centro - Nascentes + Case antiga) - RS 80.000,00 'Negociáveis'
• Chácarã cl 110.ooom" (Estrada Garbaldl - RlbelrAo dos Hllngaros - 12Jon do centro - nascentes) - RS 20.000,00

,
Eldorado - Rua

Florianópolis, apto com

1 suíte, 2 quartos,

Monique - 3 quartos e demais

dependências cl 2

Terreno cl
1.395m2 - Rua
29 de Outubro,
próx. JAVEL

Casa em alve
naria cl 343m:r,
fundos da Ja

raguá Fabril

Casa em alvenaria
cl 135m2

RUA BERNAR
DO DORN
BUSCH - Terreno
c/542m2, casa em

alvenaria. Preços
50% entrada sal
do em até 1.0 me-

Edif. Jaraguá -

apto cl 1 suíte, 2/
qtos, e dep.

próximo ao

Fórum - Apto. 3
quartos.
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Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, 141

.\

Vendas
Terreno no Loteamento "Vicenzi Gadotti Ltda" bairro Santo Antonio
Terreno na rua: Antonio Carlos Ferreira de 19x30mts, centro ..
Terreno com 1.000m2 próximo ao Colégio GJardini Lenzi.
Casa de alvenaria com 140,00m2 na rua Adélia Fischer n° 248·
Casa de alvenaria com 63,00m2 no Loteamento "Vicenzi e Gadotti
Ltda".

.

Casa mista cl 160,00m2, 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 Edifício Jaraguá
Chácara com 10.000,00m2 com casa de alvenaria, bairro João
Pessoa
Chácara com 88 morgos em Nereu Ramos, cl casa, luz e água..
Terreno na BR-280 com área de 7.000m2:

� INTERIMÓVEIS·
CREÇI0914-J

OLHE BEM
* Casa de alvenaria

com 120m2, terreno

com 304m2, rua 25 de

'Julho (próximo ao Pos
to Behling). Preço R$
75.000,00 (entrada -f

parcelamento)
* 3 terrenos conjuga
dos na Vila Centenário

(livres de enchente)
com 392m2 cada (total
de 1.176m2). Preço R$ ,

10.000,00 (a unidade)
APROVEITE

p••••••••••••••••
• �II=' •

: CRECIN° 1589J_ :
•• •
• Ba..... ,Sul.,
I I...õvels I
I Fone: (0473) 7�-2734 I
• •
• Vende • ITerreno
• Terreno c/416m2" na rua 25 de Julho, Vila Nova. Preço R$ •
• 23.000,00 •
• Terreno c/376m2 (14x27), na Barra, Rua Frida Piske Krueger. •

IPreço R$ 8.000,00
• Terreno'ci2.791m2, ruaWalter Marquardt, defronte PostoMime..

.• Preço R$ 180.000,00 •
•

Terreno ci 600,OOm2 (15x40), na SC-416, 5190 metros antes da •Choco Leite. Preço R$ 6.000,00 .

I'• Terreno c/384m2 (16 x 24), Lot. Jardim Hruschka II, bairro São •
• Luis. Preço R$ 7.000,00 em 14 vezes •
•

Terrenos no Loteam. do MarquardtIocalizado na Barra. Preço R$ •6.500,00
,

I• Terreno c/5.000,00m2, na BarradoRioCerro. PreçoR$40.000,00 I
I

- negociável
'

•
•

Terreno c/ 15.750m2,edificadocomduascasas, umaDÚstade75m2
•e outra de madeira com 48m2. localizado na Barra préximo ao

I Noviciado. Preço R$ 15.000,000 - negociável. '.

I.

.' Terreno c/498,75m2, naruaLuizSatler,Barra. PreçoR$13.000,OO I" Casas
I Casa em alvenaria ci 150m2, 3 qtos, garagem, 2BWC e demais .'
I dependências, terreno com 445,50m2, na Barra, próxima ao NoVl- I

I•
dado. Preço R$ 55.000,00 - negociável '

•Casa em alvenaria c/ 93,50m2 semi-acabada, 3 qtos e demais

• dependências, Lot. do Marquardt, na Barra. Preço R$ 18.000,00. •
• Aceita-se carro ou financia até 4 meses. •
•

Casa de alvenaria c/ i46,00mi, rua Francisco Stinghen, na Barra,
• Iterreno com 406,OOm2. Preço R$ 33.000,00

• CasaemalvenariacI130m2,3qtosedemaisdependências,garagem, •
I

terreno com 440m2, vn, Rau. Aceitacarro, Preço R$ 25.000,00 •Casa de alvenaria c/77,00m2, lateral ruaBerthaWeege, próximo a

• Malwee, semi-acabada. Prt;ÇO R$ 25.000,00 - negociável. I • I• Prédio c/ 2 pavimentes c/196m2, desmembrado em três �tos., •
•'

sendo um ci 96m2 e os outros dOIS com 50m2 cada um, localizado •na Barra. Preço R$ 45.000,00
• Casa mista c/108m2, na rua 774 s/nome, Lot. AnaPaula III. Bairro •

II São Luis: Condições: R$ 12.000,00 entrada, mais 4 prestações de •R$ 2.000,00 e 24 prestações fixas de R$I83.00
• Casa em alvenaria cl 132m2, semi-acabada, na Barra, Lot. Rosá. •
• Preço R$ 12.500,00 .•
•

Casa mista com 150m2, 3 qtos, 2 BWC, demais dependências, • ·1terreno c/528m2 (16x3 3), naBarra, ruaHorácio Rubini. Preço R$
.liOO�

.

•
• Apto, 107m2, 3 quartos, 1 suíte. 2 BWC, sala, cozinha, garagem na •, Barra. Preço R$ 35.000,00
• Loteamentos no Rio Cerro II - na Rodovia SC - 416 • I• - A partir de, R$ 2.450,00 de entrada e saldo em até 50�es com •
• prestações de R$ 115,00 p/mês •

, AJuga
• Lojas comerciais na Barra do Rio Cerro •
• Telefone de prefixo "76" '.
• •

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

TERRENOS
.

Terreno c/ 5.184m2, rua 199 sem nome -

VilaNova
.

Terreno naAv, Mal. Deodoro daFonsecacl
950m2
Terreno no Condomínio das Azaléias
Terreno rua 456 - Sem Nome, c/445m2 -

.
Ademar Elhert
Terreno é/350m2 - Loteamento Ana Paula
IV
Terreno e/1.500m2 + casa de alvenaria na

rua Epitácio Pessoa
Lote n° 57 no Loteamento Ana Paula lU
Lote n° 190 RO Ana Paula III
Lotes naruaPauloKlitzke, bairro: Amizade
Lote n° 450 - LoteamentoAnaPaula I (Lote
50_

'

Lote cl 450m2 - Loteamento São Luiz
(Gabardo)

CASAS
Casa mista c/56m2 - Loteamento George -

Ilha da Figueira
Casa alvenaria Lote n° 109 - Loteamento
Ana Paula II c/420m2 - Joel
Casaalvenariae/257m2+terrenode5.700ttl2
- Rio Molha
Casa alvenaria c/140m2 - Barra do Rio
Cerro

'

Casamista 66m2 + garagem lote n° 67 Ana
Paula III
Casa em construção c/140m2 - Lote n° 67
AnaPaulalII

A;J.>TOS
Apto. Edifício Jaraguá c/70m2 - 1 ° andar -

s/garagem
Apto. EdifícioJacoEmmendoerferc/l00m2
7° andar

I
I
I
I
I
I
I
I'
I,
I
I
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CASAS
Rei. 1.001 - Casaalvenaria oova c/192m" - Rua João Batista Rudolf.
n° 161. c/l suite. 2 donn.• salas. dep. empre.• lavand. cozinha. disp ..
churrasq•• 2 BWC social. garagem pl 2 carros. c/ ant. parabólica e

portão eletrônico. por apenas R$ 75.000.00
Rei. 1.002 - Sobrado em aIv. c/143m" - Pröx, ao Clube de Campo
Baep.endi. R$ 65.000.00 .

ReI. 1.003 - Sobrado antigo c/230m". área terr. c/l.84Om" - (Rua
Presido Epitácio Pessoa). 933) RS 350.000.00 - aceita-se proposta
Rei. 1.004- ,Sobrado em alv. c/360m" oovo - RuaJosé Emmendoerfer.
1153. terr. c/l.600m" - R$ 170.000.00 - aceita-se proposta
Rei. 1.005 - Sobrado em alvJantigo c/260m" -Av. Getúlio Vargas. n°
488 - ao lado do Sup. Europa - R$ 150.000.00 - aceita-se proposta.
casa meoorvalor.
Rel.l.006-Casaalv. c/3dorms•• c/170m"- Rua Uruguai. n062 -pröx,
Duas Rodas Ind. - R$ 75.000.00
Rei. 1.007 - Sobrado c/14Om"+ constr; lundos c/60m" - Praia de Barra
Velha com mobßia. Rua Guaramar. 76 - R$ 65.000.00
ReI. 1.008- Casa mista c/120m"{Piçarras) Av. Marcilio Dias. 126 c/
telelone R$ 33.000.00
Rei. 1.009 - Casa alv. c/280m" - Rua João Eggert � Bairro Itajara, 230
- R$ 45.000.00
Rel.l.0l0-Casamed.c/70m"+pontocom.emalv.c/96m"-RuaJoão
Januário Ayroso, 3465 - R$ 40.000.00
Rei. 1.011- Sobrado em a1v. c/129m", Semi/acabado - Rua Richard
Piske, 160. R$ 33.000.00 - aceita-se proposta. apto. meoor valor.
ReI. 1.012 Chalé c/70m", terr. c/128m" - Rua Alberto Fachini. Vila
Nova - R$ 65.000.00

.

ReI. 1.013 - Casa alv. c/144m" - inacabada - Rua Pedro Floriani. sin°
- R$ 3MOO,OO
Rei. 1.014 - Casa alv. c/91m" + ponto com. c/70m", Rua AntORio B.
Schmidt. 507 - Ilha da Figueira - R$ 37.000.00

'

ReI. 1.015- Casaalv. c/140m". terr. c/485m"- Rua463 n062- Lateral
da rua Acre - R$ 35.000,00 (sinal) + financiamento junto a Caixa

,

Econömica Federal. Valor da prestação: R$ 258.00 pl mês
ReI. 1.016 - Casa aIv. c/ 70m" - Rua Pref. José Bauer. 469 - R$
25.000.00
Rel.l.017 -Casaalv. c/90m"- Rua Pedro Floriani.653- R$19.000.00
ReI. 1.01a-·Casa alv. c/112m" - Rua Paulo Voltolini. sin° - Nereu
Ramos - R$ 20.000.00
Rei. 1.019 - Casa aIv. c/260m" - prox. arroz Urbaoo - c/l suite + 4

donns, 3 salas. dep. empr.• churrasq. antena parabólica. garagem pl
2 carros, sauna, cozinha c/ ann. embutido. R$ apenst 55.000.00
Rei. 1.020 - Prédio com 2 pavimentos - Rua Cartas Eggert. 164 - c/
170m", terr.• com 220m" + sala comercial. + 1 apatamento - RS
60.000,00
Rei. 1.021 - Casa mad. c/78m2 - Terr. c/l.500m" (estrada R. Molha)
R$ 13.000.00
Rel.·l.022 - Casaalv. c/132m" - CI2 dormis .• 2 BWC.lavand .• cozinha
- Estrada Garibaldi - Pröx, antigo Gumz - R$ 45.000.00
ReI. 1.024 - Casa c/98mo - terreno c/735m" - Rua Roberto Ziemann.
4.530 - RS 25.000.00
Rei. 1.025 - Casa mista c/nm" (Vila Rau) R$ 16.000.00
ReI. 1.027 - Casa alv. c/120m" - Rua 815 (Cohajas) Jguá Esq. R$
17.000.00

APARTAMENTOS
Rel.4.001 - Ediffcio Ana Paula - Apto c/l sulte, 2 dormis .• 1 BWC
social, sala dejantar, sala de visitas + cozinha e lavand .• c/ garagem.
churrasqueiracoletiva. portãeletr.• interfone. oep, empreg.• c/BWC R$
48.000.00
ReI. 4.002 - Ediffcio Eldorado - Apto. cll suite + 2 darms. + BWC
social e demais dependências (novo) R$ 50.000.00
ReI. 4.003 - Residencial Amizade - Apta c/2 darms.• financiado - R$'
17.000.00. Prestação - R$ 289.00 plmês

TERRENOS
Rei. 2.001- Terreoo c/446m" - Pröx, Posto Marcola - R$ 13.000.00
ReI. 2.002-Terreria loteamentoChampagnat. c/405m"- RS15.000.00
ReI. 2.003 - Terreno 00 Residencial Versalis c/450m" - RS 7.500.00
Rei. 2.004 - Terreno c/ 17.791m". ótimo plloteamento - Próx. do
Juventus - R$�5.000.00
ReI. 2.005- Terreno CI 7.000m" - Rio Molha - lateral- R$ 25.000.00
Ref. 2.006 - Terreoo c/8.000m" - Rua João Tavares - Rio Molha - R$
20.000.00 •

ReI. 2.007 - Terreoo c/535m" - RuaWaldemar Rua - R$ 10.000,00
Rei. 2.008- Terreno c/392m"- Rua leopoldo Diel, Jaraguá Esquerdo.
lateral da rua Bahia - R$ 11.000.00
ReI. 2.009 - 02 terreoos c/ área total de 800m" os dois. Praia de
Ubatuba - São Francisco do Sul. - R$ 4.000,00

sInos
ReI. 3.001-Sitio - c/20.000m"- RuaBenjaminConstant - Massaranduba
- R$ 18.000,00. Aceita-se proposta.
ReI. 3.002 - Sitio c/ 105.076m" - Schroeder - prox. Mad. Ângelo
Pauleto c/ água corrente. casamista. 2lagos. cercado - R$ 30.000.00
ReI. 3.003 - Sitio nacidadec/16.200m" c/casa de mad. c/70m"-lugar
alto c/ vista pl cidade (Vila Nova) R$ 45.000.00
Rei. 3.004 - Sitio c/20.000m" - c/ casa alv.• água corrente. 5 cabeças
de gado. todo cercado - (Estrada Garibaldi, próx. ao Gumz) - R$
45.000.00
ReI. 3.005 - Sitio c/25.550m" c/ casa de alv. c/70m" - Três Rios do
Norte. sin° - R$ 75.000,00
ReI. 3.006 - Sitio c/125.000m" c/ casa boa em alv. c/3 donns •• dep.
+ ranchos criação de peixes. água corrente. todo cercado - R$
80.000.00 (Ribeirão G. do Norte)

LOl'EAMENTOS
ReI. 2030 - Residencial Behling - próx. Salão Amizade com ioda inlra
estrutura - lotes apartir de R$ 8.000,00
ReI. 2031 - Residencial Piazera - Entrada para Pedreira Rio Branco-
800m lado esqUerdo - lotes apar1ir de R$ 5.000.00

LOCAÇOES
Sala comercial para alugar na rua: Domingos da Nova - c/ 8Om" - R$
350,00 por mês
Apto. EdHfcio Jaraguã c/2 donna., + dep. empreg., cl garagem - R$
495.00 pl mês
Apto. Bernardo DorbU8Ch c/200m" (oovo) - R$ 825.00 pl mês

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

Vende
LOTE próximo ferro velho Spézia com 539m2•

LOTE no Bairro VOa Nova com 420m2•

LOTE 110 Bairro João Pessoa com 450m2 com fundamento de 90m2•
LOTE de esquina no Bairro São Judas, com 420m2.

LOTE no Bairro São Judas com 392m2.
CASA na Rua Eleodoro Borges. tendo 1 suíte, 2 quartos, 3 banheiros,
garagem 2 carros, sala, copa. cozinha, lavanderia. toda murada com

180m2•
CASA na Ilha da Figueira com 99m2•
CASA próximo Arte Laje com 180m2, tendo 3 suítes. mais 2 quartos, 6
banheiros. piscina, sala de jogos. sala, copa, cozinha. garagem 2 carros.
CASA mista próximo Zanoti Elástiços.
APTO na rua José Emmendõrfer, 3 quartos, 2 banheiros" sala, copa.
cozinha, lavanderia. garagem. com 101m2•

,APTO no Ed. Anthuriun, próximo Bavária, 2 quartos, banheiro, sala,
copa, cozinha, lavanderia, garagem. com 126m2.

CHÁCARA em Corupä, fundos com o Seminário com l3.000m2 tendo
2 casas. tanque de peixe. pomar, pastagem. no valor de
CHÁCARA em Ribeirão Grande, com casa 90m2 demadeira, 7 lagos de
peixe, eucalipto, pomar e demais benfeitorias. '

CHÁCARAemJaraguá84disUinciadocentro apenas 13 kmcom 3 casas,
estábulo. lagoas de peixe. e pastagem para gado.
FAZENDA em Ribeirão da Lagoa com 402 morgos, com água corrente,
asta em Bra uiar com casa 90m2• á 17km da BR-280.

Casas
Casa de alvenaria c/220m2 1 suíte + 3 dprmitórios demais
dep. - Rua M. Ziemann
Casa de alvenaria c/3 quartos - Inicio Jaraguá Esquerdo
Casa de alvenaria c/180m2 c/ terreno de 2.6oom2 - Rua
Joinville
Casa de alvenaria c/ 130m2 cl. 3 dormitórios - Próx. Salão

Doering
Casa de alvenaria rua Felipe Schmidt c/ 155m2. terreno
688m2 rua Felipe Schmidt
Casa de madeira cl 100m2 - Rua Irmão leandro
Casa de alvenaria c/3 domitórios - RuaArquimedesDantas
Casa alvenaria c/ 80m2 - Rua Adolfo Ziemann
Sobrado alvenaria c/ 300m2 - Vila lenzi em construção
Sobrado alvenaria c/ 300m2 - Later81 Bernardo Dombusch
Casa de alvenaria c/130m2 rua Prefeito José Bauer
Casa de alvenaria cl 100m2 loteamento Ribeiro. Ilha da

Rgueira
Casa de alvenaria c/ 100m2 rua Alfredo Carlos Heier. (R$
12.000.00 de entrada assumir financiamento de R$ 210,00
mensais)

Apartamentos
Apto. c/2 ou 3 quartos em construção rua C.E.F. pl entrega
meados de 96

Apto. Ed. Isabella c/122m2 - 2 quartos + suite cl piscina
Apto. Cond. Amizade - c/2 quartos - Rnanciado
Apto. cl 118m2Ed, DonaLiliemPiçarrasclótimavistaplmar.
2 quartos + suite demais dependências

Terrenos
Terreno c/2.600m2 - Rua Joinville. ótimo ponto comercial
Terreno c/430m2 - loteamento Versailtes
Terreno cl 589m2 - Ilha da Figueira
Terreno c/532m2 - Próx. Posto Marcola
Terreno c/ 300m2 - Praia de Itajuba próx. Igreja Católica
Terreno c/ 450m2 - loteamento Girola
Terreno c/ 430m2 - Ao lado do Condomínio Amizade
Terreno c/400m2 - Rua Marcelo Barbi
Terreno c/l00.000m2 c/ casa alvenaria ótimo pl empresa
Rua Wolfoang Weege (Rio Cerro I)
Terreno de 560m2 ao lado loteamento Champagnat

Aluga'8e
Tetefone celular

Apartamento cl 3 dormilórios (Centro)

Conjunto Res. Emigrantes. Ótimos aptos com

churrasqueira, salão de festas, salão de jogos, play
ground, totalmente residencial. Apenas 2 por andar.
Financiamer:lto próprio a partir de R$ 365,00 por mês

,

(1,12CUB)

APARTAMENTOS

VENDE-SE
CASAS

De alvenaria de4SOmts.loda de tijolomaciço. com ler!eno de 6SOmb.lDllro de 4mts de
altura.maissala, copa, cozinha, salade visita. salade som. 4 quartos. 5 baDboIros. 3 ánoas
de serviço. dependência de empregada. sallo de festa, churrasqueira. piscina para aduto
eaiança....nacompl.ta.garaJlll'm.jardimintemo.PróximoaoS.pennorcadoBreitha.pI.
na Barra doRio Cerro. V.lor RS 110.000,00. RS '0.000,00 de entrada. financiamos
em até 5 anos. Aceitamos q.alquer proposta.
De alvenaria de 2OOmts. com terreno de 435mts, 2 suites. I quarto, sala de visitas. ropa.
cozioba. caurrasqueira, dependencia de .mptegada. área de serviço. garaJlll'm. próXimo
ao Colégio Holando Marcelino Gonçalves. Dba da Figueira. V.lor RS 45.000,00
De alvenaria de 140mb. mais'eneno de 14x23. m.rada. com 3 q.artos. 2 banbeitos. 2
salas. copa, cozioba. lavanderia, 2 dispensas. garaJlll'm. churrasqueira. sallo de festas.
com rua calçada. próximo ao Posto Mimo. Vat... 4O.000,0JI
De alvenaria nova, com 2 quartos. bonbeiro. sala de visita. cozinbae garagem. com rua

calçada, Ioda owrada com cercadeal.mínio.pr6ximoaoColégioGlatdini Lenzi.V......
RS 33.000,00. Aceita-.. proposta.
De alvenaria. próximoaoFoloNorteliDdia, 3 quanos, 2banbeiros, sala de visitas, copa.
cozinha,saladelv.áreadeserviço. sailodefestas,ch.rrasq.eIra,garaJlll'mpara3carros.
V.t... RS 85.000,00
2 casas. sendo uma demadeira de 18Omts. emótimo.stado. I de alveoarla de 13OmIs.
2 suites. I quarto, cozinha. baDboIro social e garagem. terreno comercial de 400mb. Na,
rua Joio Planiocheck. centro, V.I... RS 75.000,00 00 paroel�do em até 10 meses.

De alvenaria. I suãe, 3 qaanos, 2 baobeiros. dependência de empregada. sala. copa.
eozínha, sala de jantar. churrasqaeíra, garagem. terreno de 600mts. próximo a

Marisol. na rua JoivlUe. V.tor RS 65.000,00
Sobrado de 2 pisos com 200mb. DO bairro Hav"'. em G.anmlrim. V"or RS
28.000,00 00 troca-se por casa etn JoiovlUe
Casa em estilo gennlnico de 18Omts. pteClsando de uma reforma. com terreoo de
76Omts. poete comercial. V"or RS 85.000,00 na rua Padre Franklin. próximo ao

Correio (centro)

Apto. novo 6nanciado. próximo aMeoegOlliV.lculos. comsala de visitas comsacada
(vista para a cidade). cozinha .mbutida com nWmore. área de serviço. 2 q.artos com
baDboIro social completo, I suite com ar coodicioDado. salão de festa. garagem com

portão eletrDoico. V..... RS 55.000,00 de eotrada e mais 10 parcelas de R$ 1.400.00.
troco por. casa

SALA COMERCIAL
Com 161mb. na ruaJoinvlUe• ..-óxlmoaWeg2.V..... RS45.000,OO. Aceitoproposta,

TERRENOS
Terreno de 19><240 Da rua AntDoio Carlos Ferreira à 100 mts da MaJecbal. V..... RS
48.000,00 aceita-.. proposta
Terreuo ceotral 3.200mb. pr6ximo à Jável.V.I.. RS 130.000,00 /

Terreno de I 5JÜI.50 próximo ao q.artel da Policia Militar. com r.a calçada. livre de
enchente. proUIO para construir. V.t... RS 11.000.00

Teneno de 597mts • ..-óximo ao Forum. Vila Nova.
Terrenó de 28><84 com 2.24Omts. próximo ao Colégio Giardini Leozi. proDIa para
construir. Valor RS 1'.000,00
Terreno de 62x43 com 2.666mb. precisando someote de.materro. na Vüa Lalau (W.g
2). V.I... RS 18.000,00
Terreoo comercial.m GuaJamlrim de 30xS4. a 150mts do trevo. Valor RS 22.000,00
Terreno de 15x51. pr6ximo a Recreativa O.as Rodas. a 200mts do cenlto. V"or RS
20.000,00
Terreno de 30..71. próprio para .ma cbácata Da Vila Ra•• pr6ximo a Faculdade.
V.t... RS 28.000,00 ,

Terreno de 14x27. próximo a fábrica da Oalcells e Marisol. V.I... RS 22.000,00
acelta·se proposta
Terreoos de 14x28 próximo a Sociedade Vieiren... Vila lala•. Com rua calçada. üvre
de enchente, Val... RS 15.000,00 o. RS 8.000,00 de entrada e mais 5 pareelas de RS
2.000.00
Terreno de 20..25.30 ..-óximo a 'Faculdade. Valor RS 13.000,00 aceito carro ou

proposta.

Rua Ja•• Fontana" nA 45
Jaraguá do Sul - SC
FONE: 72-0525

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMOBILIÁRIA CRECI0039--1

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

OFERECE TODA ASSESSORIA JURrDICA

RUA EXPEDICIONÁRIO CABO HARRY HADLlCH, N1I783 - SALA 03
TELEFONES: 72-1626/72-1395/97-9274·

Imóveis para venda
CASAS

- Alvenaria, 240,OOm2, com terreno de 427,OOm2, 3
dormito mais suíte, 2 BWC, salas, escritório, cozinha e

demais dependências. Localizada à.rua Jorge Lacerda,
centro, ideal para residência com escritório comercial

pela excelente localização.
- Em alvenaria, Vila Lenzi, 130,OOm2, em terreno de

esquina de 378,OOm2, ótimo para ponto comercial, fica
em frente ao Supermercado Getúlio. Aceitando casa de
menor valor, no Amizade, Czerniewícz.
- Mista, com construção de 70,00m2 em alvenariaem terreno

de 448,00m2, situada em local excepcional, no centro.
APARTAMENTOS

- Edil. Scbioket, 130,00m2, 03 dormit. (suíte) demais dep.
Prédio de alto nível, com áreade lazer e piscina. Entradamais
financiamento.
- Com 2 dormit. novo, próximo ao Colégio Alberto Bauer,
todo com piso em cerâmica, lindo. Entrada de 40% mais

parcelas.
LOJA COMERCIAL

CorilI20,00m2, à rua 13 deMaio, térrea, ótima para atividade
em vários setores pois o local comporta.

TERRENOS
- Vila Lenzi, com 684,00m2, plano pronto para construir,
lindo, lindo. Preço R$ 18.000,00
- À rua D. Matilde, lat. portão da Weg 2, com calçamento,
468,00m2, com o preço R$ 25.000,00
- À rua Stos. Dumont, com 392m2 com o preçoR$16.000,00
- No centro, 378,OOm2, próximo Verdureira da Raquel, com o

preço R$ 45.000,00
OFERTA DA SEMANA

- Terreno, lateral da B. Dornbusch, 2.640,OOm2, rua calçada,
com o Preço R$ 21.000,00

COMPRA - VENDA - ALUGUÉIS
ADMINISTRA ÃO DE IMÓVEIS
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( Panificadora e Confeitaria�os Ltda. )
_PÃES_
_DOCES_
.SALGADOS.

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

,JARAGUÁ ESQUERDO - Jaraguá do Sul- SC

OFICINADO ZEZINHO
SOB DIREÇÃO DO MESMO

REABRIRÁ DIA 08/05/95
RUA RUI BARBOSA -II;iAIRRO AVAí I

GUARAMIRIM - SC

·FONE: {0473} 73-0679

OAROMAEOSABORDONSBONSTEMPOSVOLTARAM

� PA�FICADORAECONFEITARIA

�PA08V1NBO
, Abertodiariamentedas06:00às21 :OOhs,

.

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

(Próximo Weg I)

Fone: 72-124

�i"' lll]1 ��) v""") I��-'/

@tS� tS GD�[l��tS [l'lf[Q)tS(,
onnSÄODÉCONCRElO

(TUBOSEARTEFATOSDECONCRETO)
___ Rua Joinvil/e, 1016 - Fone 72-1101 •
DlVlSÄODEpLASllCOS (TUBOSDEPVC-ELETRO/LINHAS
ESGOTO-TUBOSDEPOUE11LENO/MANGUEIRAPRETA).

Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025
Rua c« Procópio Gomes, 89·

Fone 71-0066

PG MOTO PEÇAS LTDA.
BICICLETA IBM - FREIO CANTILEVER - AROS, ALUMfNIO - CAMBIOS
IMPORTADOS SOMENTE R$150,00 - KIT IBM COMP R$ 35,00

CORRENTE·GROSSA IMP. R$ 2,50
CORRENTE FINA KMC 1! LINHA R$ 4,50

PNEU MOUNTAIN BIKE FAIXA KENDA R$ 8,00
PÉ DE VELA DUQUE R$ 5,50
CÂMARA 26 TURBO R$ 2,00

E MUITO MAIS, APROVEITE!
NEGOCIAMOS CHEQUES· PRÉ-DATADOS

R. 28 DE AGOSTO, 439 - FONE (0473) 73-0682

GRÁncA E EDITORA CP LIDA.
IMPRESSOS EM OFF-SET, PANFLETOS,

CARTÃO DE VISITA, INFORMATIVOS, ETC·•••

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 122 - 1 º andar - Fone/fax (0473) 71 �1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDI,.AL
Oficial de Títulos daComarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, na fol'!lJll da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edHal virem que se acham
neste Cartörío para Protesto os Títulos contra:
AlanoVieira- cYerdureira ao lado) - RuaReinoldoRau (doPosto
de Saüde)
Antonio Gerglo Paes Nunes - EOD SC-416 km 14 - NESTA
AlziraRa�s - Rua José T. Ribeiro, 1000 - NESTA
BeD Snooker Bar Ltda - Rua Joio Picolli, 94 - NESTA
Carlos Giomar Ventun - Rua José T. Ribeiro - NESTA
Com. Confecções Lorencí Ltda - Estrada Isabel- CORUPÁ
Cirlo Química Ind. Ltda - Rua Luiz Kienen, 253 - NESTA

Confecções Radmlr Ltda - Rua Francisco Eloswiski, 55'
NESTA

Confecções Levi Ltda - Rua Alberto Klitské - NESTA
ComérdodeTeddosPomerodeLtda-RuaBemardoDombusch,
590�NESTA
Dirceu Antonio Plovezana - Rua Arthur Guinter 220 - NESTA

DarJanMaÍhas Ltda - Rua Heinz 210 - NESTA
Dlmas Jose Berd - Rua Domingos da Rosa, 120 - NESTA

PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabelíã e - NESTA
_ SCHROEDER

Flgueirio Com. Mats.Constr. Ltda - Rua JoséT. Ribeiro, 235 Rei dos Botões Ltda • Rua: Adolfo Tribess, 400 - NESTA
- NESTA '

Sevemafer Com. Rep. Ltda. Rua: Joio J. Ayraso, 234 - NESTA
FablanaCom.FrutaseVerdurasLtcla·RuaReinoldoRau,139 S. F. da SUva Reis e Cla Ltcla - Rua: Av. Adolfo Tribess, 345 -

- NESTA NESTA
Gerson Correa • Rua JosefFontana, 13 - NESTA Supermercado Jaragu' Ltda _ Av. Get11lio Vargas, 546 - NESTA
Isldlnha Marla PeDens· Rua José T. Ribeiro, 425 - NESTA .

Supermercado Jaragu' Ltda _ Av. Get11lio Vargas, 546 - NESTA
Ibrahlm Nasn Yousef· Rua 28 de Agosto, 2600 - NESTA Supermercado Jaragu' Ltda _ Av. Get11lio Vargas, 546 - NESTA
Ibrahlm Nasn Yousef· Rua 28 de Agosto, 2600 - NESTA Supermercado Jaragu' Ltda _ Av. Get11lio Vargas, 546 - NESTA
Joma Conf. e Com�rdo Ltda- Rua: Pe. Alberto Jacobs, 38 -

Supermercado Jaragu' Ltda _ Av. Get11lio Vargas, 546 - NESTA
NESTA Supermercado Jarágu' Ltda - Av. Get11lio Vargas, 546 - NESTA
K'Du Representações Ltcla - Rua: Germano Marquardt, 205 -

Supermercado Jaragu' Ltda _ Av. Get11lio Vargas, 546 - NESTA
NESTA Walter Leopoldo Radunz - Rua: Adelia fisCher, 711- NESTA
Marcelo Jos� Bayestorff • Rua: Cabo Hary Hadlich, 783 -

E, como os ditos <levedares não foram encontrados ou se
NESTA

recusaram aaceitara devidaintimaçlo, faz porintermédio do presente
Malabs Glelow Sldemar Ind. do Vest•• Rua: Gustavo Gumz, edital, para que osmesmos compareçam neste Cartório na ruaArthur
325 - NESTA MUller, 78, no prazodaLeiafimdeliquidaro seudébíío.ouentão dar
Marla de ODviera Tere· ME • Rua: José Pavanello, 117 -

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

KFlJaraguá do Sul, 18 demaio de 1995
Tabelia:

Plrmann Com. Mat. Constr. Ltda - Rua: MariaU. daSilva, 70
-NESTA

Proclamas de Casamento

"

�.

MargotAdeliaGrubba Lehmann,Oficial doRegistroCivil do 10Distrito
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que
compareceram nesteCartório exibindo seus documentospela lei, afim de
se habilitarem para casar os seguintes:

.

Edital N° 19.947 de 10/05/1995
LORECI RAITZ DOS ANJOS E LORI KREUTZFELDT

Ele, brasileiro, solteiro, carpinteirq, natural de São José doCerrito, neste
Esttado, domiciliado e residente na rua João Planinscheck, nesta cidade,
filho de Clementtino Raitz dos Anjos e Maria Iraci Correa.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na rua João Planinscheck, nesta cidade, filha de Curt
Kreutzfeldt e Ursula Kath Kreutzfeldt.

Edital N° 19.948 de 10/05/1995
ORONILDO JUNKES E IVANETE ANDRZEJEWSKI

Ele, brasileiro, solteiro, conferente, natural de Luís Alves, neste Estado,
domiciliado e residente na rua Francisco Zacharias Lenzi, 556, Vila
Lenzi, nesta cidade, filho de Ivo Junkes e Rosalia Marcelino Junkes.

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguádo Sul, domiciliada
e residente na rua Francisco Zacharias Lenzi, 556, Vila Lenzi, nesta
cidade, filha deDomingos Andrzejewski eMaria PawlakAndrzejewski.

Edital N° 19.949 de 10/05/1995
MARCOS ANDRÉ KÖHLER CALAZANS DE ARAUJO E

LUClANE DA COSTA
Ele, brasileiro, solteiro, relações públicas, natural de São Paulo, Säe
Paulo, domiciliado e residente na BR-280, n° 5.250, nesta cidade, filho
de Francisco José de Araujo e Marilda Köhler Calazans de Araujo.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na BR-280, n" 5.250, nesta cidade, filha de Valério da Costa e
Arlete Schulz da Costa.

Edital N° 19.950 de 11/05/1995
MARIO ROBERTO KRUTZSCHE CLEONICE KAMER

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de vendas, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na rua José Theodoro Ribeiro, 811, Ilha da

Figueira, nesta cidade, filhadeMario Krutzsch eEdla Schwarz Krutzsch.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguä do Sul, domiciliada e

residentenarua Zâ de Julho, 2.042,Vila Nova, nesta cidade, filhade José
Sebastião Karner e Leofrida Petri Karner.

Edital N° 19.951 de 11/05/1995
SILVESTRE GREGORY E MARISETE BASSANI

Ele, brasileiro, solteiro,estampador, naturaldeMaripá, Paraná,domiciliado
e residente na rua Rio Cêrro I, nesta cidade, filho de Antonio Silvestre

Gregory eCatarina Gregory.
Ela, brasileira, solteira, bordadeira, natural de São Bento do Sul, neste
Estado, domiciliada e residente em Rio Cêrro I, nesta cidade, filha de
Nazario Bassani e Aguida Maria Bertoli Bassani.

Edital N° 19.952 de 12/05/1995
ADENILSON PRINCNAL E ADRIANEWITTKOSKI

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Guarapuava,
Paraná, domiciliado e residente em Tifa dosMartins, Jaraguá-Esquerdo,
nesta cidade, filho de Valdemar Princival e de Maria Cordeiro Princival.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de costura, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliâdae residenteemTifadosMartins, Jaraguá-Esquerdo,nestacidade,
filhadeAlvaroMarianoWittkoski, e falecido e deAnaHoffmannWittkoski.

Edital N° 19.953 de 16/05/1995
VILMARMACHADODA SILVA E ANDREIA SANDRA

SCHUSTER

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural de Índios, neste Estado,
domiciliado e residente na rua Padre Aloisio Boeing, 63, Barra do Rio
Cerro, nesta cidade, filho deOdilio da Silva e de IraciMachado da Silva.

Ela, brasileira, solteira, auxiliarde laboratório, natural de Jaraguádo Sul,
.

domiciliada e residente em Rio Cerro II, nesta cidade, filha de Raulino

Schuster e de Anigret Schuster.
Edital N° 19.954 de 16/05/1995

PERCIO CARLOS TOMASELLI E SANDRA GABRIELA BUENO

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na ruaCampo Alegre, 315, IlhadaFigueira, nesta
cidade, filho de Samir Tomaselli e de Leonir Maria Tomaselli.

Ela, brasileira, solteira, vendedora,naturaldeCascavel, Paraná,domiciliada
e residentena ruaCampoAlegré, 315, IlhadaFigueira, nestacidade, filha
de Gabriel Bueno e de Dalzira dos Santos.

Edital N° 19.955 de 16/05/1995
FlORAVANTE ROBERTO MEIRAS E REGINA SIMAN

Ele, brasileiro, solteiro,digo, divorciado, comerciário,naturaldeBarboaza
Ferraz, Paraná, domiciliado e residente na ruaMajor Júlio Ferreira, 166,
Vila Lalau, nesta cidade, filho de Porfirio Rodrigues Meiras e de Luiza

Cordeira Meiras.

Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Mandirituba, Paraná,
domiciliada e residente naruaMajorJúlioFerreira, 166,VilaLalau, nesta
cidade, filha de Adolfo Siman e de VandaRadicheski Siman.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente
Edital que será publicado pela imprensa e em Cartório, onde será afixado

por 15 (quinze) dias.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RAIOX Colégio Abdon Batista
60 anos de históriaPOR LUCIANA FARJALLA

TVPRESS
Bem acolhida por público e

crítica, CristianaOliveira, aos 31
anos, festeja o fato de ter se sa

grado como atriz depois de uma

rápida incursão pelas passarelas
internacionais e estúdios fotográ
ficos da Europa. "Sempre quis
ser atriz, mas fui em busca de
meu objetivo aos poucos", con
fessa. Hoje, na pele da destram
belhada Tatiana, da novelaQua.
tro por quatro, ela, mais uma

vez, comemora o sucesso. "Tati
me foi dada como um presente.
Faço o melhor que posso", vi
bra a atriz, que aproveita para
curtir as poucas horas de lazer ao
lado da filha Rafaela e do namo
rado Marcos Sampaio, um agrô
nomo de 33 anos por quemCrica
_ c;omo é chamada pelos amigos
_
derrete-se. "Penso nele o tem

po todo", admite.
Nome: CristianaBarbosaOlivei
ra.

Nascimento: Rio de Janeiro, 15
de dezembro de 1963.
Superstição: "Quase todas, mas
sem neuroses".
Primeiro trabalho na tevê: Na
novelaKananga doJapão, oper
sonagem Hanna, uma judia que

Será nopróximo dia 28, apartir das 9 horas, a
cerimônia comemorativa dos 60 anos do ColégioAbdon
Batista. A direçãodo colégio 'convida os ex-alunos e'
professores para participarem das festividades.

ProfessorMár.io Karing

Já! seis décadas se passaram!
Sim, em 28 de maio de 1935 tudo começou,
Dr. Nereu Ramos então governador
o colégio Abdon Batista inaugurou.
Professor Oto de Souza Dreer l°diretor.
Desde aquele dia promissor
milhares de vidas por aqui passaram
suas marcas de labor deixaram
Diretores, professores, orientadores
abnegados e nobres educadores,
semearam e cultivaram altruísmo,
deram exemplos de profissionalismo
conduzindo seus educandos da razão

para o caminho da humanização.
Todos que aqui estudaram,
prazeirosamente também se enturmaram
laços de amizades inesquecíveis criaram,
e graças a formação recebida
neste templo de saber e vida,
na sociedade espaços conquistaram.
O Abdon carinhosamente assim chamado,
pelos alunos de amor devotado

pela autêntica busca do saber consagrado
uma grande família sempre há de ser
sem preconceitos de credos, raças e crenças,
Aqueles mestres e mestras que se doaram
foram luzes que efetivamente brilharam,
no combate as trevas da ignorância
num mundo minado pela insignificância,
mentes sadias namagnitude do saber projetaram
e no cumprimento do dever alicerçaram.
A eles deve-se imorredoura e insigne gratidão, ,

numa prova de inestimável valor da educação.
Nos dias hodiernos o Colégio Abdon Batista

segue como uma das instituições benquistas
pelo grande número de educandos idealistas

procedentes do centro, dos bairros, de cidades
fronteiriças, que desejam alcançar identidades,
querem subir na vida, alcançar prosperidade.
A maior glória do "Abdon" fica assim evidente

pela vontade que norteia os corações e mentes

de seus educandos e educadores

que na busca da cidadania são precursores
de uma prática educacional pautada na democracia
na fraterna vocação para o bem-estar da maioria.

Estrela realista
lutava contra o preconceito.
Trabalho que gostaria de ter
feito: "Fiz. todos que realmente
queria ter feito".
Com quem gostaria de traba
lhar: Brad Pitt.
Momento marcante: "O nasci-

mento de minhafilhaRafaela".
Uma atuação inesquecível:
Quando interpretou o persona
gem Helena, no drama Tróia,
onde estreou nos palcos. "A cri
tica e o público gostaram. Foi
minha consagração como atriz.
Uma honra para quem veio das
passarelas" .

O que gosta de ver na tevê: Os
documentários daCNN, Quatro
por quatro e Jê Onze e Meia.
O que falta na tevê: "Ousadia
na criação".
O que nunca assistiria: "Qual�
querprograma idiota que incen
tivasse a agressividade e a vio
lência" .

Lívro de cabeceira: O Evange
lho.
Vídeo de cabeceira: "Todos os

das minhas novelas".
Símbolo sexual: Brad Pitt.
Personalidade: "Todos que ga
nharam o PrêmioNobel da Paz.
Este deve ser o objetivo princi
pal da vida".
Arrependimento: Ter parado o

balé.
Projeto para o futuro: Montar
omonólogo Auto estima, produ
zido por ela mesma, onde inter

pretará personagens cômicos no

palco pelaprímeíra vez.

líI�jl}��
"NÃO COMPRE SEU CELULAR COMO SE COMPRA

UM 'ABACAXI' NA FEIRA"
Super ofarlas Telroo Celular
PT 550 - 360,00 MÍCfO T.A.C.

Acompanha -1 bateria grossa, 1 carregador duplo over nigh� 1 AC fonte, 1 capa de Couro.
PT950 - 575,00APha Classlc

.

Acompanha·l bateriagrossa24horas, 1 bateria8horasfina, 1 carregador duplo rápido inteligente, 1 capadecouro.
Motorola Platinlum Vbracaii - 665,00 o telatone disofOlo

Acompanha -1 bateria fila 11 horas, 1 bateria fina 8 horas -1 carregador rápido inteliSente duplo, 1 capa de couro.

ÚLTIMOS LANÇAMENTOS EM ACESSORIOS
,

- Hansfree VIVA VOZportáti para celularmolorola de 220.00 por 165,00
- Bateria grossaSOLAR de 192,OOporl44,00
- VbraCAll genérico para qualquer� de aparelho , de 60,00 por45,00
- Antena poruItiveicular , , de 6O,oopor4S,00
- Capa irrpenneávet pl celular prático para pesca resistente a profundidade de até 5 metros de 44.00 para 35,00
ANTENASESPECIAISPARAÁREADE BAIXOSINAL (INTERIOR) PARACelularflXo, transportáveisouportáteis
FAX181 OSiemenaoEqui.I , , 520,00
FAX241.0Siem.na'Equiel , 720,00
Tetefonos Intebás ' , 35.00

i::::::::p���::::::::::::::::::::::::::::::::::.:·::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::'.::'.::::::::::::::::::::::::::::::.:::·:.:::::::::::1�:�
ToIefoné..mfiocorn9000longoaicance , 275,00
CENTRAIS'DEGRANDE E PEQUENO PORTE - EQUITEl PHILiPS E NUmON

(Consul. nossos prazos e pl8ços)

Rua Cei. Procópio Gomes, 280 -

Antigo Jornal A Gazeta - ao lado da UNIMED -

Fone/Fax (0473) 72-0803 -72-0422 - 97-9050

CONSULTE·NOS PARA FAZER UM ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

CORTINAS COLCHAS
EALMOFADAS

R. Domingos Sanson s/n2 - ao lado 02 400
Lateral Bernardo Dornbusch - Salas 4 e 5

Próximo Marisol Matriz
Vila Baependi - Fone (0473) 71-0354

Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gente & Informações

Destaque desta edição, a linda Iosié Hermann

VESTINDO VOCÊ
DE CORPO INTEIRO

. GETÚLIO VARGAS, 55

Edson Luis WIlber4 ladeado pelas gatas Fátima e Mara, em seu

aniversário, no último sábado. Ele propristário do restaurante
.

Tradição Familiar "

CASAMENTO

OconsórciodeRaqueleJaime
Nesta data realiza-se o casamento de dois jovens que seguem

a tradição milenar de praticar o ato solene de união entre duas

pessoasdesexosdiferentes, capazesehabilitados, com legitimação
religiosa e/ou civil, assim concebido pelos dicionaristas para
definir o passo que esses jovens dão no rumo de suas vidas, em
comum.

Normalmente os jovens procedem de pais constituídos em

famfiia dentro das regras aceitas pela sociedade e até há pouco
víamos pesquisas lançadas pela televisão para saber a opinião
dominante em determinado grupo humano, especialmente amãe,
a qual caberíam certos encargos - a mãe biológica ou a mãe que
críao serhumano - emqueapareciam os juizosmaisestapafúrdios.
Pois este casamento que se realiza hoje parece ser o que mais se

aproximado consenso, conforme se verádo convite que os jovens
enviaram à nossa redação:

"Ao unirem seus corações e vidas"
Raquel e Jaime

Esperam tê-los presentes à cerimônia de seu casamento a

realizar-se no dia 20 de maio de 1995, às 18 horas na Igreja
Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul - Centro.

Após a cerimônia os convidados serão recepcionados no

Grêmio Esportivo Juventus - Jaraguá Esquerdo.
Nossos pais honrados e felizes agradecem.
Mãe: Veronica Glatz

_

Pais: Adotivos: Engelbert Hertel Augusto Jagelski
Renata Hertel Olinda K. Jagelski

Aos distintosnoivos os votosdefelizunião, de longevaduração
e àmãe e os pais adotivos os cumprimentos por demonstrar tanta
sabedoria neste Mundo que ainda não encontrou o rumo do
consenso. Felicidades! (E.V.�.)

ENDEREÇO:
RUA 'PROCÓPIO GOMES DE OLIVEI'RA, ','49

SALA 01 - JARAGUÁ DO SUL
SANTA CATARINA

FONE:. 72-2453
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PREVIDÊNCIA

INSS instala conselhomunicipal em Iaraguá
J araguá do Sul - A

partir da pr6xima segunda
feira, 22, o Instituto Nacio-

,naldo Seguro S0cial(INSS),
terá instalado o Conselho

Municipal da Previdência

Social, com participação
mista de representantes dos

empregadores, empregados e
aposentados e membros da

instituição: O ato de instala

ção do Conselho está
marcado para às 1$:30, na

PARTICIPANDO

Bretzke Alimentos na feira
paulista de supermercados

laraguá do Sul - A Bretzke
Alimentos, de Jaraguá do Sul
(SC), terceiramaior fabricante de
achocoIatados do país, participará
da Feira da Apas - ASsociação
Pau:listadeSupermercados, de21 a
24 demaio, no Expocenter Norte,
nacapitalpaulista. Estaéasegunda
maior feira do varejo de Brasil e a

.

Bretzke apresentará toda a sua li
nha de produtos como acho

colatados, sobremesas, p6 para
milk-shake,confeitos, chocolateem
pó e temperos:

Para o diretor de marketing,
Renato Bretzke, a Presença nesta

feira é de extrema importância. A
empresa investiu cerca de 60 mil
reais com o estande número 84 -

localizado na entrada principal -

mas não vai comercializar seus

produtos. "Nossoobjetivoémostrar
nossos produtos, renovar contates
e conhecer clientes em potencial.
'procurar novas parcerias e ousír

sugestões paraaperfeiçoarasatívi
dades da Bretzke", frisou.

Emsetembropr6ximoaBretzke
já confumou presença naFeira da
Abras - Associação Brasileira �

, sede do INSS e será pre
sidido pelo superintendente
estadual Floriano Martins.
No mesmodia também se

rão empossados osmembros
do Conselho que é o oitavo a

ser instalado em Santa
Catarina.
Embora Jaraguá do Sul

tenha porte e número de be
nefícios previdenciários para
receber um. organismo de

padrão l,com 36 conselheí-

Supermercados, noRio deJaneiro,
a maior do gênero no país e, em

outubro, da Feira Regional da
Acats.

Pesquisa realizadapelo Institu
toNietsen confirmaque aBretzke,
empresa fundada em 1964 por
Eriberto Bretzke, já a terceira
maior fabricantedeachocolatados.
Com cerca de 600 funcionários,
produz 1600 toneladas de produtos
pormês, sendo que o achocolatado
"Muky" é o carro-chefe, com 40%
do faturamento. A linha de
sobremesas representaoutros 35%
de sua arrecadação.

A Bretzke já é a: quana marca
nacional em gelatinas, com 7,1%
no total de vendas e mantem o

segundo lugar no ranking de ven
das em pudins, com 6,7% do
mercado brasileiro.

Nos últ:imos dois anos e meio
investiucercade2,8milhõesded6-
laresnamodenúzaçãodaempresa,
que exporta seus produtos para pa
íses doMerCosul, Estados Unidos,
Austrália;BélgicaeLesteEuropeu.
·Para'1995 as exportações devem

atingir 10,5% de suas vendas.

ros, ficará provisoriamente
com umConselho de padrão
2, com 12 membros, devido
a carência de servidores nos

postos do INSS da região e

do acúmulo de pedidos de

aposentadorias. Um dos

principais desafios da enti
dade será o de ajudar o INSS
a encontrar formas para
melhorar os serviços da
Previdência na região.
Criados pela Ieí n° 8.213

de 24 de julho de 1991, os
conselhos têm a função de
permitir a participação
popular nó controle ena fis

calização do sistema previ-:
denciário, inclusive denun
ciando irregularidades ao

Conselho. Nacional. O

superintendente do INSS,
Floriano Martins, enfatiza

que a experiência dos conse
lhos já instalados em Santa
Catarina tem contribuido não

s6 na discussão política das

grandes questões da Previ-

dência como também nas

tarefas técnicas, ajudando a

aperfeiçoar os procedimen
tos jurídicos. Salienta, tam-

bém, a importância do papel
da entidade, hoje, na canali-
zação dos anseios da socie
dade em relação ao projeto
de reformas estruturais na

Previdência.

o -§
Museu 9

MUNICIPAl.
EMÍJ.IO. P14

t. SIL.VA
....

:::: � E PA

CaMlJN IDADe
ELe é seu, CUIDe DeLE.
Preservar o património pÚblico é economizar o
dinheiro da comunidade. Todo o gasto com consertos,
recuperação e pintura dos logradouros públicos
podenorn ser aplicados na construção de escolas)
praças, postos de saúde, asfaltamento de ruas e

tantos outros serviços prestados pela Prefeitura
em beneffclo da população

Prefeitura.Municipal de Jaraguá do Sul

�
A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

.

TEM·ESPORTE E· LAZER· .

.

Em dois anos foram entregues à população �'25 áreas de Jazer.
(

aualldad. d.v!t}a

.

SECRETARIA
MUNICIPAL
DE CULTURA
ESPORTE E LAZER Aguarde que vem mais.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DRAMÁTICO

Legião de miseráveis cresce cada vez mais
J Por Celso Machado

araguá do Sul - Embo- sigual onde os 10% mais ricos
ra o quadro de miserabilidade da população apropriam-se de
ainda não seja tão grave como 48,1% da renda total.
em outras Por isso, no Nordeste a taxa

r e g i õ e s .'11(6111111 de mortalidade infantil, por
do país, ,�... exemplo, é de 88,5 crianças a

como o Slw II1II cadamil nascimentos antes do
Nordeste, "�IIIIIJ primeiro ano de vida. Além

por exem- ","I'l disso, 31% dos Idosos não re-

plo, a ver- l1liJIJI'tJIf/Í cebem nenhum tipo de auxflio
dade é de seguridade social. Destes,
que o número de famílias ex- 700 mil vivem - ou morrem -

tremamente carentes que de- como indigentes, sem qualquer
pendem exclusivamente de ter- fonte de rendimento, para sua

ceiros - a maioria do poder sobrevivência. Aproximada
público - para a própria so- mente 5,3 milhões de crianças
brevivência está em ritmo nordestinas, com idade entre
crescente nos últimos anos. zero e cincoanos apresentam
Estas famílias fazem parte dos 42 sinais xíe desnutrição de mé
milhões de brasileiros que vivem dia ou grande gravidade e

em situação de pobreza; destas, o pelo menos 2 milhões vivem
16 milhões em absoluta indigên- com alto risco de contrair do
cia, onde 16,9% das crianças en- enças ou morrer por causa dis
tre 10 e 14 anos trabalham para so.

sustentar famílias inteiras.
o

Segundo pesquisa da
Estes números constam de nutricionista Zuleika Albu

um relatório elaborado pelo querque, consultora da orga
Itamaraty e apresentado para nizacão Pan-Americana de
representantes de 193 países Saúde, nenhum dos 1.507 mu

,na reunião da Cúpula Mundial nicípios nordestinos apresen-
para o Desenvolvimento Soei- ta taxa de desnutrição inferi
al, realizada na Dinamarca. O or a 10% e em 56,7% deles
relatório revela que 52% dos a desnutrição é superior a
brasileiros recebemmenos que 30%. A geografia da fome
dois salários mínimos e que o mostra o estado da Bahia com

salário médio real caiu 40% 1.412.000 crianças desnutri
entre os anos de 1989 e 1992. das, entre zero e cinco anos de
Um Brasil extremamente de- idade. Centenas defamaias vivem em condições precárias

MarCial David Murara/CP

meses deste ano já são expressi
vos: 1.058 atendimentos com a

concessão de 5.773 benefícios.
Vale ressaltar que aí não estão

incluídas outras centenas de fa-
o mílias assistidas por igrejas e ou
tras entidades de benemerência
da cidade. Segundo a secretária
doBem EstarSocial,Maria Luíza
Vasel, na prática não há como se ,

conter este processo de migração
eempobrecimento desteexpressi
vonümerodetamüías. "Paraisso,
necessário seria a garantia de

emprego e moradia, pelo menos,

coisa que não está no alcance ex
clusivo do poder público", res
salta a secretária que também
não se resigna com o que está
sendo feito. "É apenas um paliati
vo, evitando-se que o quadro de

pobreza seja ainda mais dramáti-

janeiro de 1993 para cá 11.285
famílias receberam algum tipo de
atendimentonumarelação deoito
itens: alimentação, vestuário (que
inclui calçados), auxílio funeral,
transporte (ônibus), passagens
(para cidades catm:,inenses e de

outros estados), fotografias para
documentos, confecção de docu
mentos e carteira para idoso. Só
no ano passado este tipo de aten
dimento prestado pela secretaria

atingiu aproximadamente 5.300
famílias.

Triadas através de um cadas
tropreviamenteelaborado, asmais
de 11 mil famílias incluem cerca

de 4.500 menores, representadas
por 20%, emmédia, demigrantes
na maioria oriundos da região
oeste de Santa Catarina e do
estado do Paraná. Desdobrados,

Númerosmostram uma dura realidade

mostra do quadro atual. Só de os números dos primeiros quatro co".

Como outras cidades industri
ais de SantaCatarina, Jaraguá do
Sul exerce uma forte atração não
só sobre catarinenses mas, tam

bém, em relação a brasileiros de
outros estados da Federação. Por
isso, de alguns anos para cá, o
visual de algumas regiões perifé
ricas passa por um processo de

mutação contínua e, hoje, são

pelo menos 40 loteamentos irre

gulares, além de áreas invadidas,
fruto da ganância de ines

crupulosos e ineficiência dos po
deres públicos quanto a fiscaliza-

o ção, habitados em suamaioriapor
,
famílias migrantes atraídas pela
falsa idéia de que aqui terão bons
empregos e a vida digna que cada
ser humano almeja para si.

Dados da secretariamunicipal
deBem EstarSocial dão bem uma

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MISTÉRIO

Piromaníaco incendiário assusta Enseada
SãO Francisco do Sul- registrou dez residências da é um mistério este caso. e o restante, o Corpo de quis se identificar.

Um piromaníaco incendiário incendiadas pelamesma pes- Estamos investigando há 20 Bombeiros chegou a tempo De acordo com dados da
está as- soa. A polícia ainda não tem dias, mas conseguimos le- de salvar. Na maioria das polícia, a maioria das casas

sustan- nenhuma pista da autoria dos vantar pouca coisa", afirma o ocorrências, as residências incendiadas sãodepessoasque
do toda Prejuízos incêndios, mas sabe que o delegado, lembrando que a eram de madeira, mas as ca- à frequentam, em época de
a popu- s60 grolldes

autordestas ocorrências reside primeira residência a ser ata- sas de alvenaria também temporadade verão. "Estamos
laçãoda no próprio balneário de Ense- cada, foi no início do mês de correm os riscos de serem in- prevenindo para quem tem
locali- por (OUSO do ada. abril. "De lá para cá, foram cendiadas. "Omaníaco cortaa casa no balneário de Enseada,
dade de , Procuradopelareportagem ' constantes os incêndioscome- mangueira do botijão do gás, visitarconstantemente asmes-
Ensea- mOIl/O(O do CORREIO DO POVO, o tidospropositalmenteporesta que ficapara o lado de fora da mas, ou então, pedirparavizi-
da, em delegado Ivan Brandt expli- pessoa", lembrou Brandt. casa e coloca fogo", explica nhos vigiar a casa até nós
São Francisco do Sul, que em cou que o maníaco não tem Dasdezcasasatingidaspelo um dos veranistas que tem conseguirmos resolver este
menos de trinta dias já hora e local para atacar. "Ain- fogo, duas tiveram perda total casa no balneário, mas não caso", concluiu o delegado,

Av. MateChal Deodoro da Fonseca, 122
Fones: (0473) 71·1919/72·3363
Jaraguá do Sul· SC

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 130
Fone (0473) 71-0091 Fax (0473) 72-3363

Jaraguá do Sul - SC

·A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
TEM FINANÇAS
Em dois anos a arrecadação própria

do município cresceu 1 880/0 I

SECRETARIA
MUNICIPAL
DE FINAN AS Aguarde que vem mais. Qualidade de nda

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JUVENTUS
A

"Grupo dos 40" elegeu Angelo
Margutte à presidência do clube
J araguá do Sul - Um

grupo de 40 pessoas, entre elas
dez conselheiros, elegeram na

última quarta-feira, Ângelo
Margutte à presidência do
GrêmioEsportiva Juventus, até
dezembro de 1996, quando
termina
o man

dato.

Margut
te subs
tituirá
Adelino

BcmpIli,

lombD/di
•

DssumlUO

(Dllselho
Delibe/Dtivo

que re-

nunciou duas semanas atrás. A

chapa I, constituída pelo então

presidente do Conselho Deli

berativo, Onivaldo Stahelin, foi

RETURNO

derrotada.
O presidente eleito propôs

uma junção entre membros da

chapavencedoraedaderrotada.
Alcir Pradi e Stahelin fa
zem parte da atual diretoria,
noscargosde 20 vice-presiden
te e více-presídenterespectíva
mente. Na presidência do Con-

,

selhoDeliberativo, IsmarLom
bardi, com 24 votos a favor e
18 contra de Sérgio Luis da

Silva, assumiu o cargo. Mar

gutte venceu Stahelin com 25
votos a favor e 20 contra.

Uma das prioridades de Ân
geloMargutteparaestagestão é
promover bingos de- campo, à

exemplo do JoinviIle Esporte
Clupe ediminuirgastosna folha

de pagamento, que hoje chega a
R$ 26 mil mensais. Margutte
assumiu o clube com uma dívi
dade aproximadamenteR$ 100
mil.

Negociações
De acordo com o presidente

eleito, queé empresárionoramo
esportivo - transação de joga
dores -, a hipótese de trazer jo
gadores paraQ clube, sendo ele
o intermediário não está
'descartada. "Revelei jogadores
como Alcir e Reinato, ex

juniores e fiz amaior transação
de venda de atleta do Sul do

país", explica Margutte,
referindo-se ao atacante Toto,
quando foi vendido para o

Flamengo.

Cacau e Nonato disputam posição
Arquivo'CP

Jaraguá do Sul-Omeio cam-

pista Cacau e o centroavante

Nonatopoderão ser os substitutos
de Paulo e Ricardo para o jogo
contraof'ígueírense, amanhã, em
Florianópolis pela 1& rodada' do
returno da 2& fase do Estadual.

,

Paulo Silvasofreu umacontratura
muscular e está no departamento
médico. Ricardo Eugênio pediu
demissão do clube. "Ele ficou

inseguro, pois o clube passa por
ummomentodelicado comoqual
quer outro clube dopaís" , comen
ta o técnico Abel de Souza, refe
rindo-se a situação financeira do
Juventus. Todos os salários já fo
ram pagos. Restam apenas algu-.
mas parcelas de luvas de jogado-
res. SUrinho: nova chance

Abel de Souza não descarta a

possibílidade de escalar Alcir no
meio e Silvinho como centroa

vante. "Vamos defmir nos vesti
ários", ressalta o treinador, que
não precisarámudar a zaga, cons
tituída com Ronaldo, Adernar,
Fernando e Lin. Amauri e Biro
Biro estão confirmados. Barbosa
e Fábio atuam na frente, ao lado
de ou Silvinho ou Nonato. O

goleiro SilvioRoberto, que se re

cupera de uma lesão no dedo,
ainda não tem condições de jogo.
Júlio César continua como titular
da camisa um .

.

O jogo que a RBS transmitirá
aovivo, hoje, apartirdas 16 horas
é Chapecoense x Avaí, direto de

Chapecó.

SEM FALSA MODÉSTIA:
NÓS MERECEMOS,

ACMC COMUNICAÇÃO PEDE SUA ATENÇÃO PARA INFORMAR, COM
ABSOLUTA FALTA DE MODÉSTIA, ALGUMAS NOTICIAS IMPORTAN·
TES PARA A CMC E PARA O MERCADO.

'

• ESTAMOS RECEBENDO DOIS PRÉMIOS COLUNISTAS SANTA
CATARINA, UMAMEDALHA DE BRONZE PELACAMPANHA DO 'VOTO
CONSCIENTE', PARA AASSOCIAÇÃOCOMERCIAL E INDUSTRIALDE
JARAGUÁ DO SUL, E UMA MEDALHA DE PRATA PARA ANÚNCIO DE
NATAL DOS CONCESSIONÁRIOS PEUGEOT DO ESTADO.
• ESTAMOS TERMINANDOAINSTALAÇÃO DEUMADASMAISMODER·
NAS REDES DE INFORMÁTICA EM AG!:NCIAS DE PROPAGANDA DO
ESTADO,COMOITO ESTAÇÕES DE TRABALHO,QUATRO IMPRESSO·
RAS A CORES, SCANNER DE ALTA DEFINiÇÃO E ARMAZENAMENTO
DE DADOS EM DISCO ÓTICO, SOMANDO·SE AO SISTEMA JÁ EM
OPERAÇÃO.
• ESTAMOS COMPLETANDO A FORMAÇÃO DA ESTRUTURA, COM
FILIAISDEATENDIMENiTOEMCURITIBA,JOINVILLEEFLORIANÓPOLIS,
INTERLIGADAS 'ON LINE' COM A MATRIZ EM JARAGUÁ DO SUL.
• COMACONTRATAÇÃO DENOVOSPROFISSIONAISCOMEXPERIÉN·
CIA,NOS TORNAMOS UMAESTRUTURAIDPERACIONALCOMPLETA,
MAIS TALENTO AGREGADO À COMUNICAÇÃO DE NOSSOS CLlEN·
TES, INCLUSIVE OS NOVOS. MAS ISTO É ASSUNTO PARA OUTRO
ANÚNCIO.

'

·C·M·C·
.... PIí.. :

A GENTE LEVA A IDÉIA DE CRESCER MUITO A SÉRIO.
E TEM TRABALHADO UM BOCADO PARA ISTO ACONTECER.

JARAGUÁ DO SUL· JOINVILLE· FLORIANÓPOLIS· CURITIBA

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

CEREJÃ·.....�
LANCHONETE E PIZZARIA

LANCHES
PIZZAS

PETISCOS
E SERV-CAR

.

FONE: (0473) 73-0734
Rua 28 de Agosto, 2500 IPartinho da Estaçiol Guaramirim - SC

\

A COMERCIALORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E SERViÇOS S/C LTDA •

...._.. Escritório Informatizado, para prestar serviços técnicos profissionais de contabilidade, orientação
fiscal e pessoal, pendas contábeis, auditoria externa, consultoria administrativa, elaboração e

assessoria em projetosde Investimento Industrial e comerciai eviabilidade econômica e financeira �

administradora e corretora de seguros em geral, e Imposto de Renda,'
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